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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،باللغتين
العربية واإلنجليزية ،كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها ،وملخصات
الرسائل العلمية ،وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية ،وتصدر مرتين في السنة (يناير ـ يوليو).
الرؤي ـ ــة

الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة ،وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.
الرس ــالـة

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.
أهداف اجمللة
)1
)2
)3
)4

أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية ،وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.
شروط قبول البحث

)1
)2
)3
)4
)5
)6

األصالة واالبتكار ،وسالمة المنهج واالتجاه.
االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.
الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر ،وأن يشير الباحث
إلى أنه ٌّ
مستل من رسال ٍة علمي ٍة.
هـ

للمراســلة
رئيس تحرير مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية ،جامعة الحدود الشمالية،
ص.ب  ،1321عرعر ،91431المملكة العربية السعودية
هاتف - 0146615499 :فاكس0146614439 :
اإللكترونيh.journal@nbu.edu.sa ::
البريد اإللكتروني

اإللكترونيhttp:// www.nbu.edu.sa ::
الموقع اإللكتروني

االشرتاك والتبادل

مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة ،جامعة الحدود الشمالية ،ص.ب ،1321 .عرعر 91431

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة  40 :ريا ًال سعودياً أو  20دوالراً أمريكياً (شام ً
ال البريد).
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و

إرشادات للمؤلفني
ال  -ضوابط النص المقدم للنشر :
أو ً
)1
)2

)3
)4
)5
)6

)7

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
النتائج والـمـنــاقـشــة :ويـجــب أن تـكــون واضحة
موجزة ،مع بيان دالالتها دون تكرار.
الخاتمة :وتتضمن تلخيصاً موج اًز للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
والمقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
في النص ،وتكون باللونين األبيض واألسود،
وت ــرق ــم تــرقـيـمـاً مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أسـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تــدرج الـجــداول في النص ،وترقم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأمــا
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ف ـت ـك ـتــب أس ـفــل
الجدول.
 )10وضــع نماذج من صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )11ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )12أن يـ ـ ارع ــى ف ــي م ـن ـهــج تــوث ـيــق ال ـم ـصــادر
وال ـم ـ ارجــع داخـ ــل ال ـنــص ن ـظــام جمعية علم
النفس األمريكية ( ،)APAاإلصـدار السادس،
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل
المتن ،وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخــل
ال ـنــص ،وتــوثــق ال ـم ـصــادر وال ـم ـ ارجــع داخــل
الـمـتــن بـيــن قــوسـيــن حـســب األم ـث ـلــة اآلت ـيــة:
يــذكــر اســم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على ع ـن ـوان وملخص باللغتين
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة ،بحيث
ال يزيد عــن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
ٍ
مفتاحية دالــ ٍـة على
يتضمن الـبـحــث كـلـمــات
التخصص الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز
عــددهــا ( )6كـلـمــات ،تــوضــع بـعــد نـهــايــة كل
ملخص.
أن يذكر اســم المؤلف وجهة عمله وعنوان
المراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن ت ـق ــدم األبـ ـح ــاث ال ـع ـرب ـيــة م ـط ـبــوعــة بخط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم األب ـحــاث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5سم بين السطور ،وتكون
الـحـواشــي  2.54ســم على الـجـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
المقدمة :وتـكــون دالــة على مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
مــن مـعـلــومــات وأف ـكــار وحـقــائــق علمية ،كما
تشير باختصار إلــى مشكلة البحث ،وأهمية

ز

االقتباس من كتاب:

فسنة النشر ،مثال( :خيري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة
مـبــاشـرة بـعــد تــاريــخ الـنـشــر ،م ـثــا( :خ ـيــري،
1985م ،ص .)33:أمــا إذا كــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،هـ) .إو�ذا
زاد عددهم عن اثنين تذكر أسماء عوائلهم
أول مرة ،مثال( :زهران والشهري والدوسري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يـشــار إلــى اســم عائلة الـمــؤلــف األول
فقط ،ويكتب بعده وآخـ ــرون ،مثل( :زه ـران
وآخرون1995 ،م) ،على أن تكتب معلومات
النشر كاملة في قائمة المصادر.
 )13بــالـنـسـبــة ألب ـحــاث ال ـع ـلــوم الـشــرعـيـ ة واألدبـ ـي ــة،
ح بترقيم المصادر والمراج ع داخ ل المتن،
فيسم 
مع وضع حاشية أسفل الصفحة ،ويشار إليها
برقم أو نجمة ،ويكون الخط فيها بحجم ()12
للعربي و( )9لإلنجليزي.
ن :قال الذهبي:
مثالذلك؛ كأن يكتبفيالمت 
ـأجـ ُّـل كتب
« وأم ــا جــامــع ال ـب ـخــاري الـصـحـيــح ،فـ َ

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارس ـ ــات ف ــي عـلــم االج ـت ـمــاع ال ـعــائ ـلــي .ط،1.
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
تـحـقـيــق :حـبـيــب الــرح ـم ـ ــن األع ـظ ـم ـ ــي .ط،2.
بيروت :دار الكتب العلمية.

االقتباس من دورية:

ع ــودة ،أحـمــد2011( .م) .معايير ضمان الجودة
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة:
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والج ــودة .المجــلة
األردنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في العل ـ ـ ـ ــوم التربوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة،)2(7 ،
.193 -163

االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:

ال ـقــاضــي ،إي ـمــان ع ـبــداهلل1429( .ه ـ ـ ــ) .النباتات
الطبيعية للبيئة الساحلية بـيــن أرس ــي تـنــورة
والملوح بالمنطقة الشرقية :دراسة في الجغرافيا
النباتية وحماية البيئة .رســالــة دك ـت ـواره غير
منشورة ،كلية اآلداب للبنات. ،الدمام :جامعة
الملك فيصل.

اإلسالم ،وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى»()1
.
وفى الحاشية يكتب هكذا:

 ) (1إرشــاد الـســاري في شــرح صحيح البخاري ،ج،1:
ص.29:

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقــم الحديث
.)511
 )15توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث
مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اســم العائلة ،ووفــق
نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و 9لإلنجليزي،
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي:

مثال لالقتباس من كتاب:
المزروعي ،م .ر ،.و المدني ،م .ف2010( .م).
المعرف
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العاليِّ .
الرقـمي )،(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشعبي (http://
) ،www....أو الرقم المعياري الدولـ ـ ــي للكتاب
)(ISBN: 000-0-00-000000-0

ح

.

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

ال ـمــدنــي ،م .ف2014( .م) .مفهـوم ال ـحـ ـ ـوار في
ت ـق ـريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر .الـمـجـلــة الـبـريـطــانـيــة
المعرف
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،(6)11 ،
ِّ
الرقمي )(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشـعبي (http://

ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
)1
)2
)3

)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

)4
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شــعبة ،وذلــك يف األجــزاء العــر األخــرة مــن

بسم اهلل الرمحن الرحيم

القــرآن الكريــم ،ولــن يتطــرق البحــث ألي نقــد

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وس ّلم

متعلــق بشــخص حفــص بــن ســليامن ،كــا لــن يتطرق

البحــث إىل جمــرد تقديــم قــراءة عــى قــراءة عاصــم ،أو

أمــا بعــد :فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل قــد أكــرم هــذه

اختيــار قــراءة غريهــا إذا مل يتضمــن الــكالم نقــد ًا أو

األمــة بــأن أنــزل كتاهبــا املجيــد عــى ســبعة أحــرف،
شــاف ٍ
ٍ
كاف ،ثــم نتــج عــن هــذه
كل حــرف منهــا

طعنــ ًا يف قــراءة عاصــم مــن روايــة حفــص.
أسباب اختيار البحث:

األحــرف الســبعة مــا اصطلــح العلــاء عــى تســميته

-ما ُيثار من طعون ُجُتاه هذه القراءة.

بالقــراءات العــر املتواتــرة ،وكان أشــهر هــذه

-الرغبــة يف إبــراز ســامة قــراءة حفــص مــن أي

القــراءات :قــراءة عاصــم بــن أيب النجــود ال ســيام

خلــل يف اللغــة أو املعنــى.

التــي رواهــا تلميــذه حفــص بــن ســليامن ،فهــي

-قلــة الدراســات التــي ختــدم القــراءات القرآنيــة

القــراءة املتداولــة يف معظــم العــامل اإلســامي ،ورغــم

مــن هــذه الناحيــة.

مــا حظيــت بــه هــذه القــراءة مــن ثنــاء ،ومــا ُعرفــت

-احلاجــة إىل تســليط الضــوء عــى بعــض اجلوانــب

بــه مــن تواتــر ،إال أن الناظــر يف الــراث اإلســامي

جيــد أن ثمــة طعونــ ًا يف هــذه القــراءة األمــر ،الــذي

اللغويــة يف القــراءات القرآنيــة.

يثــر ريبــة وشــك ًا ،ويدفــع إىل التســاؤل عــن مــدى

-اخلشــية مــن اســتغالل هــذه الطعــون للتشــكيك

بصحــة وتواتــر هــذه القــراءة القرآنيــة.
-إظهــار جهــود العلــاء ُجُتــاه إثبــات صحــة هــذه

توافــق ذلــك مــع مــا ُعــرف مــن تواتــر هــذه القــراءة،

وكيــف هــو الســبيل الصحيــح للتعامــل مــع هــذه

القــراءة.

الطعــون.

أمهية هذا البحث

مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة هــذا البحــث يف وجــود طعــون يف

-أن هــذا البحــث متصــل باألصــل األعظــم

ليبــن
املشــهور مــن تواترهــا ،فجــاء هــذا البحــث
ّ
صحــة اختيــار حفــص ،وخطــأ هــذه الطعــون.

القصــوى ،أال وهــو :القــرآن الكريــم .ومــن

مظاهــر هــذه العنايــة :تنــاول القــراءات القرآنيــة

البحــث ســيقترص عــى الطعــون املوجهــة لقــراءة

تواترهــا.

عنــد املســلمني الــذي ينبغــي أن يولــوه عنايتهــم

بعــض اختيــارات حفــص مــن القــراءة تتعــارض مــع

حدود البحث:

بالبحــث والــدرس ،الســيام فيــا يتعلــق بإثبــات

-تُعــد روايــة حفــص أشــهر القــراءات القرآنيــة

عاصــم مــن روايــة حفــص فقــط ممّــا انفــرد بــه عــن
4
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عاصــم ســواء أكانــت متعلقــة باملعنــى أو اللغــة أو

فوجــود طعــون حوهلــا دون إجابــة يثــر الريبــة يف

األداء ،ثــم مناقشــتها ،وبيــان صــواب اختيــار حفــص

-أن هــذه الطعــون تُســتغل بــن الفينــة واألخــرى

يف الطعــن ،كوصــف القــراءة باللحــن أو اخلطــأ أو

-أن الــردود عــى هــذه الطعــون متفرقــة ،ومتفاوتــة

هــي املعتمــدة.

باألدلــة .مراعي ـ ًا يف ذلــك تعــدد اســتعامالت العلــاء

صحتهــا ،وبالتــايل ســامة النــص القــرآين.

البعــد ،أو جعــل القــراءة األخــرى هــي الصــواب أو

لتشــكيك املســلمني يف دينهــم ،ممّــا ُحُي ّتــم تفنيدهــا.

اجراءات البحث:

يف اجلــودة ،األمــر الــذي يدعــو إىل مجعهــا،

سيكون عىل النحو التايل:

وحماولــة إعــادة صياغتهــا بطريقــة مناســبة.

أهداف البحث:

-اســتخراج كل الطعــون عــى روايــة حفــص عــن

-إثبــات صحــة روايــة حفــص عــن عاصــم،

عاصــم -ضمــن حــدود البحــث  -عــن طريــق

-تفنيــد كل الطعــون حوهلــا  -التــي تدخــل يف

اجلهــات ذات الصلــة.

-إبــراز بعــض اجلوانــب البالغيــة لروايــة حفــص

ذلك.

البحــث ،وســؤال املختصــن ،والتواصــل مــع

وحســن اختيــاره.

-معرفــة مــن صــدر منــه هــذا الطعــن ودليلــه يف

حــدود البحــث-

-مناقشة هذا الطعن ،واإلجابة عنه.

ممّــا يقــل التنبــه إليــه.

-بيــان أنــه ليــس ثمــة مــا يطعــن يف عقيــدة

-بيــان القــول الراجــح يف الطعــن ،وإبــراز جوانــب

-معرفــة مواقــف العلــاء مــن هــذه الطعــون،

-توثيق املادة العلمية.

أخــرى تؤيــد حســن اختيــار حفــص يف روايتــه.

املســلمني جتــاه ســامة النــص القــرآين.

-عمــل فهــرس للمراجــع وملخــص بالعربيــة

وجهودهــم يف هــذا األمــر ،وآراءهــم يف

وآخــر باألنجليزيــة.

التعامــل مــع هــذه الطعــون ،واخلــروج بأفضــل

الدراسات السابقة:

التوجيهــات ملــا أشــكل مــن هــذه القــراءة.

إن ظاهــرة الطعــن يف القــراءات القرآنيــة ليســت

-مجــع مــا تفـ ّـرق مــن كالم العلــاء يف الدفــاع عــن

باجلديــدة ،ولــذا فمــن الطبيعــي أن نجــد جهــود ًا

هــذه القــراءة القرآنيــة.

منهج البحث:

مباركــة لــر ّد هــذه الطعــون إال أهنــا لألســف الشــديد

متفرقــة يف بطــون الكتــب ال تنتظــم يف ســفر واحــد،

املنهــج االســتقرائي املوصــول بالتحليــل ،املتمثــل يف

وهــذا األمــر ينطبــق عــى مجيــع القــراءات.

اســتقصاء مــا ورد مــن الطعــون يف روايــة حفــص عــن
5
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وبعــد البحــث والســؤال رأيــت جهــود ًا مباركــة

فيهــا جهــود كبــرة ،جعلهــا اهلل يف ميــزان حســنات

علميــة للدكتــور حممــد عــارف عثــان بعنــوان:

مــن املناســب االقتصــار عــى قــراءة واحــدة وإحــدى

أصحاهبــا .ولكــون األمــر هبــذه احلــال فقــد رأيــت

معــارصة للــذود عــن القــراءات فمــن ذلــك :رســالة
القــراءات املتواتــرة التــي أنكرهــا ابــن جريــر الطــري

رواياتــه فكانــت قــراءة عاصــم مــن روايــة حفــص ،ملا

التفســر ،كــا أهنــا ال ختــدم روايــة حفــص بشــكل

خطة البحث:

هلــا مــن شــهرة فائقــة.

يف تفســره .وهــذه الدراســة مل تســتوعب مجيــع

جعلت البحث يف عرش مطالب:

أكثــر دقــة؛ لكــون الطــري رمحــه اهلل مل تقــع لــه قــراءة

-املطلــب األول :جعلتــه يف ضوابــط للتعامــل مــع

عاصــم مــن روايــة حفــص -وإن كان ثمــة قــراءات

الطعــون يف القــراءات القرآنيــة.

أنكرهــا الطــري توافــق روايــة حفــص -ولــذا ال ترى

-املطلــب الثــاين :ترمجــة خمتــرة حلفــص بــن

الطــري يذكــره أو يشــر إليــه .وثمــة مــروع إلكــال

ســليامن.

الطعــون عنــد الطــري مل يــرى النــور بعــد ،كذلــك

ثــم ثامنيــة مطالــب يتضمــن كل واحــد منهــا آيــة

وجــدت رســالة علميــة للدكتــورة خلــود احلســاين،

بعنــوان :مطاعــن اللغويــن والنحويــن يف القــراءات

قرآنيــة وقــع فيهــا نقــد عــى روايــة حفــص عــن

عــى جانــب مــن الطعــون ولــذا فاهتــا األكثــر ،فلــم

وهــي كالتــايل:

عاصــم ،وجعلــت عنــوان املطلــب اآليــة القرآنيــة،

الســبع .وهــذه الدراســة اقتــرت فيــه الباحثــة

-املطلــب الثالــث :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :إن

تذكــر لروايــة حفــص ممّــا تفـ ّـرد بــه عــن شــعبة ســوى
مثــاالً واحــد ًا ففاهتــا أكثــر مــن عرشيــن موضعــا يف

يف ذلــك آليــات للعاملــن﴾ ســورة الــروم آيــة 22

كذلــك وجــدت دراســة علميــة أخــرى للدكتــورة

أهــل يثــرب ال مقــام لكــم﴾ ســورة األحــزاب

القــراءات املتواتــرة .ركــزت فيــه فقــط عــى طعــون

-املطلــب اخلامــس :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل:

	-املطلــب الرابــع :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :يــا

روايــة حفــص فقــط ،وأضعــاف ذلــك عنــد غــره.

آيــة 13

غديــر الرشيــف .بعنــوان :مطاعــن املفرسيــن يف

﴿وتظنــون بــاهلل الظنونــا﴾ ســورة األحــزاب آيــة

املفرسيــن ،ولكــون هــذه الدراســة كســابقتها حاولــت

 10وقــول اهلل تعاىل﴿:يــا ليتنــا أطعنــا اهلل وأطعنــا

مجــع مجيــع الطعــون عــى كل القــراءات وهــو أمــر

الرســوال﴾ ســورة األحــزاب آيــة 66وقــول اهلل

شــاق ،لــذا فقــد فاهتــا عــرات املواضــع للقــراءات

تعاىل﴿:فأضلونــا الســبيال﴾ ســورة األحــزاب آية

عامــة ،وقرابــة ثلثــي الطعــون عــى روايــة حفــص

.67

خاصــة .وعــى كل حــال فهــي رســائل قيمــة ُبذلــت
6
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34-3

-املطلــب الســادس :قــول اهلل تبــارك وتعاىل﴿:هلــم

كل مــا ورد مــن طعــون عــى روايــة حفــص ممّــا
يدخــل يف حــدود البحــث ،وســيجد كالم ـ ًا ُمفص ـ ً
ا

-املطلــب الســابع :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل:

املوافقــن واملخالفــن ،ومناقشــة مــا حيتاج إىل مناقشــة،

ســورة غافــر آيــة 37

يركــن الباحــث كثــر ًا يف بيــان صــواب وصحــة روايــة

عــذاب مــن رجــز أليــم﴾ ســورة ســبأ آيــة

حــول هــذه الطعــون ،ومجع ـ ًا لــكالم العلــاء حوهلــا

5وســورة اجلاثيــة آيــة11

وإجابــات شــافيات عــن هــذه اإلشــكاالت ،ولــن

فأطلــع إىل إلــه موســى﴾
﴿أســباب الســموات
َ

-املطلــب الثامــن :قــول اهلل تبــارك وتعاىل﴿:والذين

ســركز عــى جوانــب
حفــص عــى تواترهــا ،وإنــا ُ

حممــد آيــة 4

كبــار حلفــص يف اختيــاره.

أخــرى لغويــة ،كــا ســيثبت  -غالبــ ًا -متابعــة قــراء

ُقتلــوا يف ســبيل اهلل فلــن يضــل أعامهلــم﴾ ســورة

-املطلــب التاســع :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :كال

ســائال املــوىل العــي القديــر التوفيــق والســداد ،واهلل -

16

املطلب األول :ضوابط يف التعامل مع القراءات.

تعــاىل  -أعــى وأعلــم

إهنــا لظــى نزاعــة للشــوى﴾ ســورة املعــارج آيــة

-املطلــب العــارش :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :وقيل

إننــا إذ نذكــر هــذه الطعــون ،ونمعــن النظــر يف

مناقشــتها والــرد عليهــا ،فليــس هــذا يعنــي بحــال

مــن راق﴾ ســورة القيامــة .آيــة 27

القــدح يف تواترهــا ،أو وضــع احتامليــة لصــواب

وبعد ذلك أربعة فروع لكل مطلب:

-الفــرع األول :أبــن فيــه روايــة حفــص هلــذه

الطعــن ،أو قبــول لفكــرة إعــادة النظــر يف القــراءات،

يوجــد ســواها إال قــراءة واحــدة بينتهــا ،وإن

بعــض الضوابــط التــي جيــب أن تكــون حمــل نظــر

ولــذا حيســن قبــل مناقشــة هــذه الطعــون أن نضــع

القــراءة ومــن وافقــه مــن العــرة ،فــإن كان ال
كان ثمــة عــدد مــن القــراءات غريهــا اكتفيــت

وعنايــة كل قــارئ ،والتــي هبــا يعــرف مكانــة هــذه

-الفرع الثاين :أذكر الطعن ،ومن قال به.

كيــف يتعامــل معهــا ،دون ارتبــاك أو هتويــل لألمــر.

ويتفهــم وجــود هــذه الطعــون ،ويعــرف
القــراءات،
ّ

باإلشــارة إىل ذلــك دون بياهنــا.

-الفــرع الثالــث :بيــان حجــة مــن طعــن ،ثــم

 - 1القــراءات العــر املنســوبة لعــرة مــن األئمــة

	-الفــرع الرابــع :الرتجيــح ،ويذكــر فيــه جوانــب

العــاء وابــن عامــر الدمشــقي وعاصــم بــن أيب

ســيجد القــارئ  -إن شــاء اهلل تعــاىل -يف هــذا البحــث

ويعقــوب وخلــف ،كلهــا قــراءات متواتــرة إىل

وهــي :قــراءة نافــع وابــن كثــر وأيب عمــرو بــن

مناقشــة هــذا الطعــن ،وبيــان ضعفــه.

النجــود ومحــزة والكســائي وأيب جعفــر املــدين

ُبــن صــواب قــراءة حفــص.
أخــرى ت ّ

7
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ـص عــى ذلــك
النبــي عليــه الصــاة والســام .نـ ّ

واألصــح يف النقــل»(((.
ّ

والذهبــي((( وابــن اجلــزري((( ،ولــذا مل يمنــع

املشــهورين عنهــم إنــا هــي نســبة اشــتهار

 - 2هــذه القــراءات مجيعــ ًا ســبيلها ســبيل الســنن

القــارئ اشــتهر عنــه القــراءة هبــذا احلــرف وليــس

 - 4أن نســبة هــذه القــراءة هلــؤالء األئمــة ولرواهتــم

مجاعــة مــن العلــاء كالبغــوي((( وابــن تيميــة

(((

ال اقتصــار ،بمعنــى أن هــذا الــراوي أو ذلــك

القــراءة بــأي منهــا عــامل مــن علــاء املســلمني(((.

تفــرد بــه ،بــل هــي قــراءة
معنــى ذلــك أنــه ّ

يتلقاهــا اآلخــر عــن األول ،ومل يكــن أئمــة

معروفــة يف مــره وربــا يف غــر مــره أيض ـ ًا،

القــراءة يعملــون فيهــا القيــاس ،إنــا هــو النقــل

ولــو ُقــدّ ر أن واحــد ًا تفـ ّـرد هبــا فلــن يوافقــه عــى

املحــض ،فرتاهــم يرصحــون بذلــك ،ال ســيام

ذلــك أحــد بــل ينهــون عــن التلقــي عنــه(((.

عــي عــى أحدهــم أنــه خالــف العربيــة،
إذا ا ُد َ

 - 5أن مــن نُقــل عنــه مــن العلــاء الطعــن يف بعــض

وشــعارهم املجمــع عليــه منهــم :القــراءة ســنة.

وينصــون يف غضــون ذلــك عــى أن خمالفــة هــذا

األحــرفُ ،حُيمــل أمــره عــى أنــه مل يبلغــه تواتــر

 - 3ينبنــي عــى مــا ســبق أنــه ال ُحُتاكــم القــراءات

علــم كل أحــد بــه((( .ولــذا ُيعتــذر هلــؤالء العلــاء

هــو الصحيــح ،وليــس رشطــ ًا لصحــة القــراءة

 - 6أنــه كــا خفــي عــى بعــض العلــاء تواتــر بعــض

هــذا احلــرف ،فليــس مــن رشط صحــة التواتــر

الســبيل مــن البدعــة(((.

فــا ُيش ـنّع عليهــم.

املتواتــرة إىل قواعــد العربيــة ،بــل العكــس

األحــرف ،فكذلــك قــد خيفــى عليهــم صحــة

موافقتهــا للمشــهور عنــد النحــاة ،كــا أنــه ليــس

رشط ـ ًا فيهــا موافقتهــا لألفصــح عندهــم .يقــول

مبناهــا أو معناهــا ،فلــذا ال يصــح بحــال ألحــد

أن يطعــن يف قــراءة متواتــرة اعتــاد ًا عــى طعــن

الــداين »:وأئمــة القــراءة ال تعمــل يف يشء

مــن ســبق.

مــن حــروف القــرآن عــى األفشــى يف اللغــة،

 - 7أنــه مــن حفــظ جنــاب هــذه القــراءات :ر ّد
الطعــون عنهــا ،وبيــان صحتهــا وفصاحتهــا

واألقيــس يف العربيــة ،بــل عــى األثبــت يف األثــر،

وشــهرهتا ،وأنــه ال ســبيل وال وجــه ألي نقــد
ُجُتاههــا.

 .1معامل التنزيل ،ج ، 1:ص.37 :

 .2الفتاوى الكربى ،ج ، 4:ص.414 :

 .3غاية النهاية يف طبقات القراء ج ،2 :ص.54 :

 .7املرجع السابق ،ج ،2:ص.860 :

 .4منجد املقرئني ،ص .269

 .8منجد املقرئني ،ص.292 :

 .5املرجع السابق ،ص .124

 .9مجال القراء ،ج ،2:ص.569:

 .6جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،1:ص.132 :
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املطلــب الثــاين :ترمجــة حفــص راوي قــراءة عاصــم بن

املطلــب الثالــث :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :إن يف ذلك

حفــص بــن ســليامن أبــو عمــر األســدي موالهــم

الفــرع األول :قــراءة حفــص يف قولــه تعــاىل:

أســد :وهــي قريــة مــن نواحــي الكوفــة قريبــة مــن

ِ
عــامِل،
قــرأ حفــص ﴿للعاملــن﴾ بكــر الــام مجــع
َ (((1
وقــرأ بقيــة العــرة بفتــح الــام مجــع عــامَل.

آليــات للعاملــن﴾ ســورة الــروم آيــة 22

أيب النجود.

﴿ للعا ملــن ﴾ .

الكــويف الغــارضي  -نســبة إىل غــارضة مــن بنــي

كربــاء( -((1املقــرئ اإلمــام صاحــب عاصــم ،وابــن

املوجــه هلــذه القــراءة .جعــل
الفــرع الثــاين :الطعــن ّ

زوجتــه.

األزهــري القــراءة املعتمــدة غريهــا فقــال »:والقــراءة

قــال خلــف بــن هشــام :مولــد حفــص ســنة تســعني.

وقــال أبــو هشــام الرفاعــي :كان حفــص أعلمهــم

بفتــح الــام لتتابــع القــراء عليــه»( .((1وغمــز مكــي

عــى عاصــم مــرارا.

أال تكــون اآليــات حجــة إال عــى ذوي العلــم دون

فيهــا فقــال »:ومــن كــر الــام فإنــه جيــب عــى قولــه

بقــراءة عاصــم ،وقــال أبــو احلســن بــن املنــادي :قــرأ

كان يف القــراءة ثقــة ثبتـ ًا ضابطـ ًا هلــا بخــاف حالــه يف

غريهــم ،فالفتــح أوىل بــه؛ ألن حجــة اهلل جــل ذكــره

وكان األولــون يعدونــه يف احلفــظ فــوق أيب بكــر بــن

الفرع الثالث :األدلة واملناقشة.

عــى عاصــم .

قــال هــو :أن عامــة القــراء عليــه .وهــو مــا أشــار إليــه

الزمــة لــكل اخللــق»(.((1

احلديث.

مــن كالم األزهــري يظهــر أن الــذي محلــه عــى مــا

عيــاش ،ويصفونــه بضبــط احلــروف ،التــي قــرأ هبــا
والقــراءة التــي أخذهــا عــن عاصــم ترتفــع إىل عــي

مكــي أيضــ ًا بقولــه »:اجلامعــة عليه»(.((1يعنــي أهنــم

قــال حييــى بــن معــن :حفــص بــن ســليامن وأبــو بكــر

ونوقــش هــذا بأنــه ليــس رشطــ ًا يف صحــة القــراءة

وكان حفــص أقــرأ مــن أيب بكــر.

وإن مل تكــن قــراءة األكثــر فهــي قــراءة متواترة نســبتها

عــى قــراءة فتــح الــام.

-ريض اهلل عنــه.-

قــراءة اجلمهــور أو األكثــر هبــا ،وقــراءة حفــص هــذه

بــن ع ّيــاش مــن أعلــم النــاس بقــراءة عاصــم ،قــال:
أيضــا هبا،
نــزل بغــداد فأقــرأ هبــا وجــاور بمكــة فأقــرأ ً

القراء .ج ،1:ص254 :

وامتــاز بكثــرة اإلقــراء فــكان ســبب ًا يف شــهرة قراءتــه.

 .12الســبعة يف القــراءات ،ص .507 :املبســوط يف القــراءات
العــر .ص.349 :

تويف سنة ثامنني ومائة(.((1

 .13معاين القراءات ،ج ،2:ص.264 :

 .10معجم البلدان ،ج ،4:ص.183:

 .14الكشف عن وجوه القراءات السبع ،ج ،2:ص.184:

 .11جامــع البيــان يف القــراءات الســبع .ج ،1:ص.202 :
معرفــة القــراء الكبــار .ص .84 :غايــة النهايــة يف طبقــات

 .15املرجع السابق.
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إىل حفــص نســبة اشــتهار ال اقتصــار ،عــى أن حفصـ ًا

آيــة هلــم أيض ـ ًا لكــن حيصــل فيهــم الغفلــة( .((1ومــن

عــروة وعلقمــة وشــعبة مــن روايــة محــاد بــن شــعيب،

خــص العاملــن عــى روايــة حفــص ،وإن كانــت
ّ
اآليــة لكا ّفــة النــاس عاملهــم وجاهلهــمّ ،
ألن العــامل ّملــا

أمجــل مــا قيــل يف ذلــك قــول أيب عــي الفــاريس»:

مل يتفــرد هبــا عــن عاصــم فقــد تابعــة عليها عصمــة بن

كذلــك رويــت عــن الكســائي مــن طريــق ابــن وردان

تد ّبــر ،فاسـ ّ
ـتدل بــا شــاهد عــى مــا مل يســتدل عليــه

وابــن بكــر وابــن ميــرة ،ورويــت عــن أيب عمــرو

غــره ،صــار كأنّــه ليــس بآيــة لغــر العــامل ،لذهابــه

مــن طريــق يونــس بــن حبيــب(.((1

وأمــا مــا ذكــره مكــي مــن أنــه يلــزم عــى قــراءة

عنهــا وتركــه االعتبــار هبــا»( .((2وقــال الكرمــاين»:
َــر َّ
الــام فقــد أحســن؛
ــر َأ ﴿للعاملــن﴾ بِك ْ
َومــن َق َ
ِأِلَن بِا ْلعلــ ِم ُيمكــن ا ْل ُو ُصــول إِ َىَل معر َفــة َمــا ســبق
ذكــره»( ،((2وقــال الشــرازي »:ألن العــامل هــو الــذي

القرآنيــة التــي جعلــت القــرآن هــدى للمتقــن وآيــات

ليســت للجاهــل إلعراضــه عنهــا ،وتركــه االســتدالل

حفــص أال تكــون تلــك اآليــات حجــة إال عــى أهــل
العلــم :فــا ُيســ ّلم بــه ،فإنــه يلــزم عليــه أن يقــول
مثــل ذلــك يف اآليــات التــي وصفــت بأهنــا ألويل

يتدبــر ويســتدل فهــو املنتفــع هبــا دون اجلاهــل ،فكأهنــا

األلبــاب ،ويلزمــه أن يقــول مثلــه يف تلــك اآليــات

هبــا»(.((2

للعاملــن ،فــإذا أجيــب :بأنــه قــر اآليــات ألويل

ِ
بالعــامِل :العاقــل .يقــول
وحيتمــل أن يكــون املــراد

األلبــاب واالنتفــاع بالقــرآن للمتقــن ملعنــى اختــص

ابــن إدريــس »:وحيتمــل أن يكــون قــراءة حفــص

هبــم أو لغــرض بيــاين :فكذلــك يقــال يف آيــة الــروم
هــذه أهنــا ُقــرت عــى أهــل العلــم ملعنــى اختــص

ـر عن
املــراد هبــا مجيــع العاقلــن؛ ألهنــم املكلفــون وعـ َّ

العقــل بالعلــم ،وعــى هــذا املذهــب كثــر مــن أهــل

فيهــم ،وال ينــايف أهنــا آيــة جلميــع اخللــق.

وممــا قالــه العلــاء يف ذلــك :أهنــا ذكــرت أهــل

العلــم»

أهــل العلــم( .((1وأيضـ ًا فــإن العــامل أكثــر اعتبــار ًا مــن

الفرع الرابع :الرتجيح.

(((2

العلــم؛ ألن أهــل االنتفــاع بالنظــر فيهــا إنــا هــم

وممــا قيــل أيضـ ًا :أن غــر العلــاء وإن كانت
غــره(ّ ،((1

القراءة صحيحة ملا ييل:

 .19الدر املصون ،ج ،9:ص.37:

 .16املغنــي يف القــراءات ،ج ،3:ص .1456:البحــر املحيــط،
ج ،8:ص.382:

 .20احلجة للقراء السبعة ،ج ،4:ص.555:

 .21الربهان يف توجيه متشابه القرآن ،ص.202 :

 .17املحرر الوجيز ،ج ،4:ص.333:

 .22املوضح يف وجوه القراءات ،ج ،2:ص.610:

 .18إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ،ج ،2:ص.194:
الفريــد يف إعــراب القــرآن ،ج،5:ص.190:

 .23الكتاب املختار ،ج ،2:ص.676:
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 - 1مــا ســبق مــن كوهنــا قــراءة ظاهــرة املعنــى

َهبــا»( .((2فــإن قيــل :فهــل تُقــدّ م عليهــا القــراءة

نســبي وليــس تفــرد ًا مطلق ـ ًا ،عــاوة عــى كــون

األخــرى أيضــا بحاجــة إىل التخصيــص ،فليــس

األخــرى لكوهنــا أعــم؟ فاجلــواب :أن القــراءة

حســنة( ،((2وأن تفــرد حفــص هبــا إنــا هــو تفــرد

كل العاملــن خماطبــن بــل املــراد :خصــوص مــن

نســبتها حلفــص نســبة اشــتهار ال اقتصــار.

يعقــل فخــرج بذلــك احليــوان واجلــاد(.((2

- 2أن هــذه القــراءة يشــهد لصحــة معناهــا آيــات
ـن)
قرآنيــة .يقــول الفــراء »:ومــن قرأهــا (لِ ْلعامِلِـ َ

املطلــب الرابــع :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :يــا أهــل

ٍ ِ
ـال َ
فهــو وجــه جيــد؛ ألنــه قــد َقـ َ
ـو ٍم
﴿آَليــات ل َقـ ْ
﴿آَل ٍ
ويِل ْاأْلَ ْل ِ
يــات ِأِلُ ِ
ون﴾الــروم 24:و َ
َي ْع ِق ُل َ
بــاب

يثــرب ال مقــام لكــم﴾ ســورة األحــزاب آيــة 13

الفــرع األول :قــراءة حفــص يف قولــه تعــاىل:
﴿مقــام﴾.

﴾آل عمــران .190:وقــال أبــو شــامة »:وكــا قال
﴿و َمــا َي ْع ِق ُل َهــا إِ َّاَّل ا ْل َعا ُمِلِ َ
ون﴾
تعــاىل يف آيــة أخــرىَ :
العنكبــوت43:ويف موضــع آخــر﴿ :إِ َّن ِيِف َذلِ َ
ــك
ِ
ـو ٍم َي ْع َل ُمــون ﴾(((2النمــل.52:
َآَلَ َي ـ ًة ل َقـ ْ
- 3ويشــهد لصحتهــا أيضــ ًا ســباق اآليــة وحلاقهــا،

قــرأ حفــص ﴿مقــام﴾ بضــم امليــم ،وقــرأ بقيــة
العــرة بالفتــح.

(((2

املوجه هلذه القراءة.
الفرع الثاين :الطعن ّ

ـوز
منــع الطــري القــراءة بقــراء حفــص هــذه ،ومل جيـ ّ

القــراءة بغــر فتــح امليــم فقــال »:والقــراءة عــى فتــح
ـم) بمعنــى :ال موضــع
امليــم مــن قولــه( :ال َم َقــا َم َل ُكـ ْ

فكلهــا ُوجهــت خلصــوص مــن النــاس ال
لعمومهــم ،فهــذه القــراءة مناســبة ملــا تقدّ مهــا

قيــام لكــم ،وهــي القــراءة التــي ال أســتجيز القــراءة
بخالفهــا ،إلمجــاع احلجــة مــن القـ َـر َأ ِة عليهــا .وذكــر

ومــا حلقهــا .يقــول ابــن زنجلــة »:وحجتــه َمــا
تقــدم َو َمــا ت ََأ ّخــر َف َأمــا َمــا تقــدم َف َقولــه ﴿إِن
ِيِف َذلِــك آل َيــات لقــوم يتفكــرون﴾ الــروم21:
َوأمــا َمــا ت ََأ ّخــر َف َقولــه ﴿آل َيــات لقــوم ي ْعق ُلـ َ
ـون﴾
الــرومَ 24:وإِن كَانَــت ْاآْل َيــة لكافــة النَّــاس
ِ
اسـ َّ
ـتدل
عاملهــم وجاهلهــم أِلَن ا ْل َعــامل ملــا تدبــر َو ْ
َدل َع َليـ ِ
ـه َغــره َصــار
يس ـت ّ ْ
بِـ َـا َشــاهد عــى َمــا مل ْ
َليــس َك َغــر ا ْلعــامل لذهابــه َعنْهــا وتَركــه ِ
ااِل ْعتِ َبــار
َ َ
ْ َ
ْ َ

عــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي أنــه قــرأ بضــم امليــم،
يعنــي ال إقامــة لكــم»(.((2

الفرع الثالث :األدلة واملناقشة:

بنــى الطــري رأيــه هــذا عــى كــون قــراءة الضــم
خمالفــة لإلمجــاع ،مل يقــرأ هبــا ســوى أيب عبــد الرمحــن

 .26حجة القراءات ،ص.558 :

 .27احلجة يف القراءات السبع ،ص.282:

 .24معاين القرآن ،ج ،5:ص..253:

 .28الســبعة يف القــراءات ،ص 520 :املبســوط يف القــراءات
العــر ،ص.356 :

 .25إبــراز املعــاين ،ص .640 :احلجــة يف القــراءات الســبع
ص .282:الكشــاف ،ج ،3:ص .473:نــكات القــرآن،
ج ،2:ص797:

 . 29تفسري الطربي ،ج ،19:ص.43:
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الســلمي ،وأجيــب عــن ذلــك :بــأن قــراءة حفــص

خفــي ذلــك عــى الطــري.

مشــهورة يف أمصــار اإلســام ،قــرأ هبــا مجاعــة مــن

املقــام بضــم امليــم عنــد كثــر مــن املتقدمــن

 - 2أن هــذه القــراءة صحيحــة املعنــى؛ ذلــك أن

وإن مل يوافقــه عليهــا أحــد مــن العــرة إال أهنــا قــراءة

بمعنــى اإلقامــة( ،((3وعنــد فريــق آخــر حتتمــل

األئمــة القــراء ،فقــد قــرأ هبــا إضافــة حلفــص وأيب

معنيــن :األول أن تكــون مصــدر ًا بمعنــى

عبــد الرمحــن الســلمي :اجلهضمــي واألعــرج وحممــد

اإلقامــة ،الثــاين :ظــرف مــكان( ،((3وبعضهــم

اليــاين وأبــو حيــوة واجلحــدري وقــرأ هبــا اهلمــداين

جــوز االثنــن لكــن رأى أهنــا بمعنــى موضــع
ّ

عــن أيب عمــرو(.((3

وحكايــة الطــري القــراءة عــن الســلمي بصيغــة

إقامتكــم أشــبه( ،((3وبعضهــم رأى أهنــا موضــع

جــزم بنســبتها إليــه مجاعــة مــن العلــاء كالفــراء(،((3

والضــم بمعنــى واحــد( .((3وأي ـ ًا كان األمــر فــإن

اإلقامــة( ،((3وبعضهــم قــال :أن املقــام بالفتــح

التمريــض توحــي بأنــه يف شــك مــن ثبوهتــا عنــه ،لكن
والنحــاس( ،((3وابــن عطيــة( ،((3وغريهــم ،ويقطــع

معنــى اآليــة ســيكون مســتقي ًام؛ ألن املنافقــن يف

يقــرأ عــن عاصــم عــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي(،((3

عــن اجلهــاد وتثبيطهــم ،فيكــون كل مــا ســبق مــن

غــزوة اخلنــدق كانــوا يريــدون تنفــر املؤمنــن

بصحــة نســبتها إليــه :قــراءة حفــص هبــا ،فحفــص إنام

معــاين املقــام بالضــم داخــل يف هــذا.

بــل إن يف تنصيــص العلــاء عــى أهنــا مــن قــراءة

 - 3أنــه هــذه اللفظــة القرآنيــة يف ســورة األحــزاب

الســلمي -مــع علمهــم بأهنــا قــراءة حفــص -دليــل

ظاهــر عــى أهنــا معروفــة عــن الســلمي مــن غــر

 . 35املقتضــب ،ج ،2:ص .120:معــاين القــرآن. ،ج ،2 :ص:
 .336معــاين القــرآن وإعرابــه ،ج ،4:ص .219:معــاين
القــراءات ،ج ،2:ص .137:إعــراب القــراءات الســبع
وعللهــا ،ج ،2:ص .21:مفاتيــح األغــاين ،ص332 :

طريــق عاصــم بــن أيب النجــود.

الفرع الرابع :الرتجيح.

القراءة صحيحة معروفة ملا ييل:

 . 36املختــار يف معــاين قــراءات أهــل األمصــار ،ج،2:
ص .696:إعــراب القــرآن ،النحــاس ،ج ،3:ص.209:
املوضــح ،الشــرازي نــر بــن عــي ،ج ،2:ص.627 :
الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد ،ج ،5:ص.243:

 - 1مــا ســبق مــن شــهرة وتواتــر هــذه القــراءة ،وإن
 .30املغنــي يف القــراءات ،ج .1487: ،3:تفســر القرطبــي،
ج ،17:ص .97:البحــر املحيــط ،ج ،8:ص460:

 .37احلجــة للقــراءة الســبعة ،ج ،5:ص .471 :حجــة
القــراءات،ابــنزنجلةعبــدالرمحــنبــنحممــد،ص.574:

 .31معاين القراء ،ج ،2ص.336:

 .32إعــراب القــرآن ،النحــاس ج ،3:ص .209:معــاين القرآن
له ،ج ،5:ص.331:

 .38املحــرر الوجيــز ،ج ،4:ص .373:املغــرب يف ترتيــب
املعــرب ،املطــرزي نــارص بــن عبــد الســيد ،ص.397 :

 .33املحرر الوجيز ،ج ،4:ص.373:

 .39الصحــاح ،ج ،5:ص .2017:الكشــف عــن وجــوه
القــراءات الســبع ،ج ،2:ص.195:

 .34الوجيز يف رشح قراءات القرأة الثامنية ،ص.69 :
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الفرع الثالث :األدلة واملناقشة.

هلــا نظــر يف ســورة الدخــان يف قولــه تعــاىل:

﴿إن املتقــن يف مقــام أمــن﴾ ،51 :وقــد قرئــت

احتــج الطــري ملــا يــرى :بــأن األلفــات ثابتــة يف
ّ

الطــري كال القراءتــن( .((4فــا يســتنكر ذلــك

والقــارئ يــرى قراءهتــا ،وأهنــا ليســت مــن قبيــل مــا

مصاحــف املســلمني ،وإذا كان األمــر كذلــك،

ـوب
بالفتــح والضــم عنــد الســبعة( ،((4وقــد صـ ّ
أيضــ ًا يف ســورة األحــزاب.

ُيكتــب وال ُيقــرأ ،فالواجــب إثباهتــا يف القــراءة يف
مجيــع األحــوال ،وال جيــوز إثباهتــا يف حــال دون حــال.

املطلــب اخلامــس :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :وتظنون

وناقــش الطــري قــول مــن شــبه هــذه األلفــات

اهلل تعاىل﴿:يــا ليتنــا أطعنــا اهلل وأطعنــا الرســوال﴾

هــذا التشــبيه غــر مقبــول؛ ألن الشــاعر يفتقــر إىل

بقــوايف الشــعر حــن تنتهــي بألــف اإلطــاق ،بــأن

بــاهلل الظنونــا﴾ ســورة األحــزاب آيــة  10وقــول

ســورة األحــزاب آيــة 66وقــول اهلل تعاىل﴿:فأضلونــا

هــذه األلفــات ونحوهــا الســتقامة الــوزن أمــا القــرآن

الفــرع األول :قــراءة حفــص هلــذه الكلــات التــي

ونوقــش قــول الطربي -بــأن مــن أثبت األلــف وجب

قــرأ ابــن كثــر والكســائي وحفــص هــذه الكلــات

حتــى عنــد الطــري نفســه ،فقــد أجــاز الطــري يف

الوصــل ،وثمــة قــراءات أخــرة هلــذه األلفــات التــي

ومــن ذلــك لفظــة ﴿:لكنــا﴾ يف قولــه تعــاىل﴿ :لكنــا

فــا يفتقــر إىل يشء مــن ذلــك(.((4

الســبيال﴾ ســورة األحــزاب آيــة .67
حتتهــا خــط.

عليــه قراءهتــا يف كل حــال ،-بــأن هــذا أمــر غــر الزم
عــدد مــن الكلــات قــراءة األلــف يف حــال دون حــال

الثــاث باأللــف يف حالــة الوقــف ،وبطرحهــا يف

هــو اهلل ريب﴾ الكهــف .38:حيــث رأى الطــري أن

يف آخــر الكلــات الثــاث(.((4

املوجه هلذه القراءة.
الفرع الثاين :الطعن ّ

األلــف تقــرأ يف الوقــف دون الوصــل ،وأن إثباهتــا يف

مل جيعــل الطــري هــذه القــراءة هلــذه الكلــات الثــاث

الوصــل ليــس مــن فصيــح الــكالم( .!((4وكذلــك يف

ورأى أنــه ال يســتقيم قــراءة األلــف تــارة وإســقاطها

رأى أن أحســن القــراءات إســقاط األلــف يف الوصــل

 .40السبعة يف القراءات ،ص.593 :

هــذا هــو األحســن يف تلــك الكلــات الثــاث .يقــول

كلمــة ﴿قواريــرا﴾ يف قولــه تعــاىل﴿ :كانــت قواريرا﴾

مــن القــراءات الصــواب التــي جيــوز القــراءة هبــا،

دون الوقف(.((4بــل إن احلــذاق مــن النحــاة يــرون أن

أخــرى(.((4

 .41تفسري الطربي ،ج ،21:ص.63:

 .44املرجع السابق.

 .42الســبعة يف القــراءات ،ص 519 :املبســوط يف القــراءات
العــر ،ص.356 :

 .45املرجع السابق ،ج ،15:ص.264:

 .46املرجع السابق ،ج ،23:ص556:

 .43تفسري الطربي ،الطربي حممد بن جرير.19:36 ،
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وتثبتهــا يف الفواصــل ليتفــق الــكالم»( .((5ويقــول

األزهــري »:وحــذاق النحويــن اختــاروا أن يقــرءوا
(الرســوالَ) ،ويقفــوا ،فــإذا
(الظنونــا) و (الســبِيالَ) و
ُ

الشــاطبي »:الــكالم املســجع جيــري يف احلكــم جمــرى

كالم العرب...وقــال أبــو حاتــم :أقــف (الظنونــا)

الشــعر وغــره :املقــري حيــث قــال »:مــن أثبــت يف

وممــن نســب ذلــك للعــرب يف
الشــعر املقفــى»(ّ .((5

وصلــوا وأدرجــوا حذفــوا األلفــات ،وعــى هــذا

الوقــف ،فــإن العــرب قــد تثبــت يف قــوايف أشــعارها

و (الرســوال) و (الســبيال) و (كانــت قواريــرا)

رح ُتهــن
.فأثبــت األلــف يف الوقــف ،فــإذا وصلــت َط ْ

ومــا يشــاهبها؛ ألهنــا مواضع ســكت وقطــع كالم»(،((5

أبــو عبيــد( ،((4والزجــاج(.((4

وليــس األمــر جمــرد ضبــط وزن ،بــل ألن العــرب

ورضب أبــو حيــان لذلــك أمثلــة يف النثــر(.((5

مُجــع»( ،((4وذكــر نحــو ذلــك عــن حــذاق النحويــن:
َُ

خوطبــوا بــا اعتــادوه يف الــكالم املؤلــف ،ولكــي

وأمــا قولــه بــأن زيــادة األلــف ونحوهــا إنــا هــو يف

يعــرف الســامع أن الــكالم قــد تــم .يقــول الزجــاج»:
ألنــه خوطــب العــرب بــا يعقلــون يف الــكالم املؤلـ ِ
ـف
ُ
َف ُيــدَ ُّل بالوقــف يف هــذه األشــياء وزيــادة احلــروف

الشــعر؛ لكــون الشــاعر مفتقــر إىل ضبــط وزن البيــت،

فلعلــه ذكــره رمحــه اهلل رد ًا عــى األخفــش وغــره حني

قالــوا :العــرب تلحــق الــواو واليــاء وااللــف يف آخــر

فيهــا - ،نحــو :الظنونا.والســبيال ،والرســوال  -أن

القــوايف .فشــبهوا رؤوس االي بذلــك( .((5فــرأى

الــكالم قــد تــم وانقطــع ،وأن ما بعــده مســتأنف»(.((5

الطــري أن القيــاس هنــا غــر مســتقيم للفــرق بــن

لتســتوي رءوس اآلي عــى
ويقــول ابــن قتيبــة»:
َ

النــص القــرآين والشــعر .فاجلــواب عليــه :أن العــرب

تفعــل ذلــك يف النثــر أيض ـ ًا .يقــول الســرايف »:وقــد

ـت بانقطاعــه
ـم فآ َذ َنـ ْ
مذاهــب العــرب يف الــكالم :إذا تـ َّ
وابتــداء غــره»(.((5

ـجع ،وإن مل يكــن موزونــا
شــبهوا مقاطــع الــكالم املسـ ّ
الشــعر ّ
وزن ّ
بالشــعر يف زيــادة هــذه احلــروف ،حتــى

وذكــر بعــض العلــاء أمريــن آخريــن مهــا :األول:

أنــه لــو وقــف بالســكون خلفــي إعــراب الكلمــة(.((5

جــاء ذلــك يف أواخــر اآلي مــن القــرآن»( .((5ويقــول
النحــاس »:العــرب تثبــت هــذه األلــف يف القــوايف

 .52إعــراب القــرآن ،النحــاس أمحــد بــن حممــد ،ج،2:
ص305 :

 .47معــاين القــراءات ،األزهــري حممــد بــن أمحــد ،ج،2:
ص.279 :

 . 53املقاصد الشافية ،ج ،5:ص.692:
 .54نكات القرآن ،ج ،2:ص.822:

 .48إبراز املعاين من حرز األماين ،ص645 :

 .55ارتشاف الرضب ،ج ،5:ص.2377:

 .49معــاين القــرآن وإعرابــه ،الزجــاج ج ،4:ص .218:بــل
زاد فقــال :واملتبعــون الســنة منهــم.

 .56معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ج ،4:ص.237:

 .51رشح كتاب سيبويه ،ج ،1:ص.191 :

 .58إجياز البيان عن معاين القرآن ،ج ،2:ص.669:

 .57غريب القرآن ،ابن قتيبة  ،ص.440 :

 .50معاين القرآن ،األخفش ج ،2:ص.480:
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الثــاين :أن رؤوس اآلي تُش ـ ّبه بالفواصــل مــن حيــث

ٍ
حــرف عــى الكلمــة لبيــان حركــة
 - 3أن دخــول

ســاغ جعلهــا مجيعـ ًا يف حكــم واحــد .ومــع ذلــك فإن

مقتــر ُا عــى األلــف بــل لــه نظائــر أيضـ ًا وهــي:

كانــت مقاطــع؛ كــا كانــت القــوايف مقاطــع( .((5فلــذا

احلــرف لئــا خيفــى إعــراب الكلمــة :ليــس أمــر ًا

هــذه القــراءة مل توافــق قــوايف الشــعر مــن كل وجــه،

هــاء الســكت ،فبهــا ظهــر إعــراب الكلمــة كــا يف

بــل راعــت ســمو النــص القــرآين عــى كل شــعر

قولــه تعــاىل﴿ :ماليــه﴾ احلاقــة.28((6( :

األصــل ،إذ ال أصــل لأللــف فيــه كلــه ،والفــرق بينهــا

وبــن موافقــة خــط املصحــف فراعــت األمريــن.

ونثــر .يقــول مكــيُ »:حــذف األلــف يف الوصــل عــى

 - 4أن هــذه القــراءة مجعــت بــن قيــاس العربيــة

وبــن القــوايف أن القــوايف موضــع ســكون ووقــف أمــا

يقــول ابــن خالويــه »:واحلجــة ملــن أثبتهــا وقفــا

اآليــات فــا يلــزم فيهــا الوقــف والســكون أمــا يف

ّ
اخلــط يف الوقــف،
وحذفهــا وصــا :أنــه اتبــع

الوقــف فأثبتــوا األلــف اتباعــا خلــط املصحــف»(.((6

وأخــذ بمحــض القيــاس يف الوصــل ،عــى مــا

أوجبتــه العربيــة فــكان بذلــك غــر خــارج مــن

الفرع الرابع :الرتجيح.

الوجهــن»(.((6

القراءة صحيحة فصيحة ،ملا ييل:

 - 5أن هــذه القــراءة هــي أشــهر القــراءات املتواتــرة،

 - 1مــا ســبق مــن صحــة نطــق األلــف يف حــال دون
حــال ،وأن هــذا جـ ٍ
ـار عــى وفــق عــادة العــرب.

فكانــت األحــرى بالصــواب واحلســن(.((6

املطلــب الســادس :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :هلــم

 - 2أن نطــق األلــف يف حــال دون حــال لــه نظائــر

عــذاب مــن رجــز أليــم﴾ ســورة ســبأ آيــة  5وســورة

متعــددة يف القــرآن الكريــم ،فمــن ذلــك :أن

اجلاثيــة آيــة 11

األلــف إذا جــاء بعدهــا ســاكن فإهنــا تثبــت وقفـ ًا
ُ
وحُتــذف وصــاً ،كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :وقــاال

الفــرع األول :قــراءة حفــص هلــذه الكلــات التــي
حتتهــا خــط.

احلمــد هلل الــذي فضلنــا﴾ النمــل 15:وقولــه

ـم﴾ بالرفــع حفــص وابــن كثــر ويعقــوب،
قــرأ ﴿أليـ ٌ

تعــاىل﴿ :كلتــا اجلنتــن﴾ الكهــف.33((6( :

فليســت األلــف يف تلــك الكلــات الثــاث يف

 .62الكتــاب املختــار ،ج ،2:ص .695:املوضــح يف وجــوه
القــراءات ،ج.626 ،2:

ســورةاألحــزاببخارجــةعــنالعــادةالقرآنيــة.

 .63احلجــة يف القــراءات الســبع ،ص .289 :و ُينظــر :نــكات
القــرآن ،ج ،2:ص 882:حجــة القــراءات ،ص.573 :
إبــراز املعــاين مــن حــرز األمــاين ،أبــو شــامة عبــد الرمحــن
بــن إســاعيل ،ص.645 :

 .59احلجة للقراء السبعة ،ج ،5:ص.469:
 .60الكشف عن وجوه القراءات السبع ،ج ،2:ص.195:

 .64املغني يف القراءات ،ج ،3:ص.1486:

 .61الروضة الندية رشح متن اجلزرية ،ص.144 :
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واحلجــة يف اجلاثيــة»(.((6

وقرأهــا باخلفــض بقيــة العــرة.

(((6

املوجه هلذه القراءة.
الفرع الثاين :الطعن ّ

ـي بــأن الــذي محلــه عــى ذلــك
ونوقــش مــا قالــه مكـ ٌ

اعتقــاده باملرادفــة بــن العــذاب والرجــز ،فبنــى

طعــن مكــي بــن أيب طالــب يف هــذا القــراءة ،فقــال»:

﴿أليــم﴾ بالرفــع ،عــى
قــرأ ابــن كثــر وحفــص
ٌ

عليــه أن قــراءة الرفــع تكــون حمــض تكــرار ،وهــذا
بمسـ َّلم ،فقــد ذهــب مجاعــة مــن
الــذي اعتقــده ليــس ُ

ــف قــراء َة الرفــ ِع واســتبعدها»(.((6
مك َّيــ ًا َض َّع َ

قــول قتــادة( ،((7واملــرد( ،((7وابــن عطيــة( ،((7ونــره

النعــت للعــذاب ،عــى تقديــر :عــذاب أليــم مــن
رجــز ،وفيــه بعــدٌ »( .((6قــال الســمني احللبــيَّ »:إال أن

العلــاء إىل أن الرجــز أســوأ العــذاب وأشــده ،وهــو

الفرع الثالث :األدلة واملناقشة.

الشــرازي( ((7وأبــو شــامة( ،((7وغريهــم( .((7وعــى

ـي قــراءة الرفــع ألمــر إعــرايب ،وإنــا
مل ُيض ّعــف مكـ ٌ

هــذا فــا تكــرار ،ويكــون املعنــى :هلــم عــذاب أليــم

﴿أليــم﴾ بالرفــع ،عــى النعــت
ابــن كثــر وحفــص
ٌ

ويشــهد لقوهلــم :قــول الشــاعر :كــم رامنــا مــن ذي
بالر ِ
جــز(.((7
عديــد ُمبــزي  ...حتّــى َو َقمنَــا كيــدَ ه ّ

مــن أشــد العــذاب .ألن العــذاب أنــواع ودركات.

ضعفهــا مــن حيــث املعنــى ،حيــث يقــول »:قــرأ
للعــذاب ،عــى تقديــر :عــذاب أليــم مــن رجــز،

وفيــه بعــدٌ ؛ ألن الرجــز هــو العــذاب ،فيصــر

بــل إن مكيــ ًا نفســه اختــار هــذا املعنــى يف تفســره،

متمكــن»( .((6ويــرى مكــي أن املعنــى إنام يســتقيم عىل

رهبــم ومل يؤمنــوا هبــا ،هلــم عــذاب مــؤمل مــن الرجــز.

وحــكاه عــن املــرد فقــال »:والذيــن جحــدوا آيــات

التقديــر :عــذاب أليــم مــن عــذاب ،فهــذا معنــى غــر

قــال املــرد « :الرجــز :أغلــظ العــذاب وأشــده «(.((7

القــراءة األخــرى ،فقــال »:وقــرأ الباقــون بخفــض
﴿ألي ـ ٍم﴾ ،عــى النعــت ل ﴿رجــز﴾ وهــو االختيــار؛

 .69املرجع السابق.

عــذاب مــن عــذاب أليــم ،أي :مــن هــذا الصنــف

 .71إعراب القرآن ،ج ،4:ص.94:

ألنــه أصــح يف التقديــر واملعنــى ،إذ تقديــره :لــه

 .70تفسري الطربي ،ج ،19:ص.213:

مــن أصنــاف العــذاب؛ ألن العــذاب بعضــه آمل مــن

 .72املحرر الوجيز ،ج ،4:ص.405:

بعــض ،وأيضــا فعليــه اجلامعــة ،ومثلــه (االختــاف)

 .73الكتاب املوضح ،ج ،2:ص.635:

 .74إبراز املعاين من حرز األماين ،ص651 :
 .75احتاف فضالء البرش ،ص457 :

 .65الســبعة يف القــراءات ،ص 526 :املبســوط يف القــراءات
العــر ،ص.360 :

. 76املعجــم املفصــل يف شــواهد العربيــة ،ج ،10:ص.228:
والبيــت لرؤبــة بــن العجــاج واحتــج بــه املــرد .إعــراب
القــرآن ،النحــاس ج ،4:ص .94:ومعنــى (مبــزي) أي:
متفاخــر( ،وقمنــا) :رددنــا كيــده.

 .66الكشف عن وجوه القراءات السبع ،ج ،2:ص.201:
 .67الدر املصون ،السمني ج ،9:ص.151:

 .68الكشف عن وجوه القراءات السبع ،ج ،2:ص.201:

. 77اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ج ،10:ص.6773:
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وذهــب آخــرون إىل أن الرجــز أعــم مــن العــذاب.

فســاد ًا يف املعنــى.

أولئــك هلــم عــذاب أليــم مــن رجــز أي :مــن

نظائــر يف القــرآن الكريــم حيــث نــرى الصفــة

أعــم مــن العــذاب ،لتصــح اإلضافــة إليــه»(.((7

ـوز قــراءة الرفــع مــع أنــه
وهلــذا تــرى الفــراء جيـ ّ

 - 2أن كــون ﴿أليــم﴾ قرئــت بالرفــع واخلفــض لــه

أليــم ،فــإن التقديــر:
يقــول الباقــويل »:ومــن قــال
ٌ

تــارة تتبــع املضــاف وتــارة تتبــع املضــاف إليــه،

عــذاب رجــز ،فحــذف املضــاف ،ويكــون الرجــز
وبــه قــال العكــري( ،((7والســمني احللبــي( .((8وقــد

مل يقــف عليهــا بنــاء عــى نظائرهــا يف القــرآن
ــذاب ِمــ ْن ِر ْج ٍ
ــز
الكريــم .يقــول »:وقولــهَ :ع
ٌ
ِ
ـم قــراءة القــراء باخلفــض  .ولــو ُجعــل نع ًتــا
َأليـ ٌ
للعــذاب فرفــع َجَلــاز كــا قــرأت القــراء ﴿عالِ َي ُه ْم
ِ
ـر ﴾و (خـ ٍ
ـاب ُســندُ ٍ
ـر) وقــرءوا ﴿ ِيِف
ثيـ ُ
س ُخـ ْ ٌ
َلــو ٍح َحَم ْ ُفـ ٍ
(حَم ْ ُفـ ٌ
ـوظ) للقــرآن .وكل
ـوظ﴾ لِ َّلــوح و َ
ْ

واملــراد :التكثــر ال التحديــد»( .((8فتبـ ّـن بذلــك أنــه

وابــن زنجلــة(.((8

مــا ُيضعــف املعنــى.

أســلوب جميــئ الصفــة عــى وجــه التأكيــد .يقــول

ُيــراد بالرجــز نــوع مــن العــذاب كالزلزلــة وبــه قــال

الراغــب( ،((8والفــروز آبــادي( .((8ولــو ســلمنا

بالــرادف بينهــا فــا يلــزم عليــه حمــذور؛ ألنــه يصــح
تأويــل النظــم بــأن املــراد :هلــم عــذاب بعــد عــذاب.
يقــول الطيبــي »:هلــم عــذاب بعــد عــذاب ،أي:

صــواب»( .((8ووافقــه عــى ذلــك الفــاريس(،((8

عــذاب مضاعــف؛ ألن الرجــز والعــذاب يشء واحد،

 - 3أنــه يمكــن كذلــك ختريــج هــذه القــراءة عــى

عــى مجيــع االعتبــارات يف معنــى الرجــز فليــس ثمــة
الفرع الرابع :الرتجيح.

الفــاريس »:الصفــة قــد جتــيء عــى وجــه التأكيــد،

القــراءة صحيحــة يف املعنــى كــا هــي صحيحــة يف

كــا ّ
أن احلــال قــد جتــيء كذلــك ،وذلــك نحــو مــا

 - 1مــا ســبق مــن أن الرجــز ســواء أريــد بــه نــوع مــن

وقولــه﴿ :فــإذا نفــخ يف الصــور نفخــة واحــدة﴾

اإلعــراب ،ملــا يــي:

روي مــن أ ّنــه يف بعــض احلــروف :نعجــة أنثــى،

احلاقــة13 :وقولــه:

العــذاب أو العــذاب نفســه أن هــذا ال يتضمــن

﴿ - 4ومنــاة الثالثــة األخــرى﴾ النجــم 20 :وقوهلــم:

 .78كشف املشكالت ،ج ،2:ص.234:

أمــس الدّ ابــر ،وأمــس املدبــر»

 .79التبيان يف إعراب القرآن ،ج ،2:ص.1063:
 .80الدر املصون ،ج ،9:ص.151:

(.((8

 .84معاين القرآن ،ج ،2:ص.351:

 .81املفردات يف غريب القرآن ،ص.341 :

 .85احلجة للقراء السبعة ،ج ،6:ص6:

 .82بصائر ذوي التمييز ،ج ،3:ص.36:

 .86حجة القراءات .ص.582 :

 .83فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريبــج،14:
ص.244 :

 .87احلجة للقراء السبعة ،ج ،6:ص175:
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املطلــب الســابع :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :أســباب

 - 5أن الرجــز تُطلــق ويــراد هبــا :النتــن

ـع إىل إلــه موســى﴾ ســورة غافــر آيــة
الســموات فأطلـ َ

والنجاســة( .((8وإذا كان األمــر كذلــك فاحتمــل

37

أن ُيــراد بالرجــز يف اآليــة مــا يتناولــه أهــل

الفــرع األول :قــراءة حفــص لقولــه تعــاىل﴿ :

النــار مــن قيــح وصديــد ونحــو ذلــك .يقــول

فأطلــع ﴾.
َ

ّ
فــكأن املعنــى :هلــم عــذاب مــن
الفــاريس»:

ـع ﴾ نصب ـ ًا ،وقــرأ بقيــة العــرة
قــرأ حفــص ﴿ فأطلـ َ

ـرع رجــس ،أو رشب رجــس ،فيكــون مــن*
جتـ ّ

بالرفــع(.((9

ـم هــو»( .((8ويقــول الباقويل»:
تبيينــا للعــذاب مـ ّ
﴿هَلــم َعــذاب ِمــن ِرجـ ٍ ِ
ـم﴾ أي :من
ْ ْ
ٌ
ـز َأليـ ٌ
وقــالْ ُ َ :
رشب رجــز كقولــه تعــاىلَ ﴿:ويســقى ِمــن مـ ٍ
ـاء
ْ
ُ ْ
ص ِد ٍ
يــد﴾(.((9
َ

هبــا .قــال « :والقــراءة التــي ال أســتجيز غريهــا الرفــع

تابعــه املفضــل عــن عاصــم( ،((9ومل يتفــرد

الفرع الثالث :األدلة واملناقشة.

املوجه هلذه القراءة.
الفرع الثاين :الطعن ّ

طعــن الطــري يف قــراءة حفــص هــذه ،ومل ُجُيــز القراءة
يف ذلــك ،إلمجــاع احلجــة مــن القـ ّـراء عليــه»(.((9

 - 6أن هــذه القــراءة مل يتفــرد هبــا حفــص بــل

ظاهــر كالم الطــري أنــه مل يقبــل هــذه القــراءة؛ لكــون

هبــا عاصــم يف الكوفــة فهــي قــراءة طلحــة بــن

األعــرج قــد تفـ ّـرد هبــا( .((9وإال فقــد ذكــر مــا يشــهد

مــرف وعيســى بــن عمــر وجبلــة بــن مالــك،

وإضافــة لكوهنــا متواتــرة فهــي قــراءة مشــهورة

لصحتهــا عربيــا مــن كالم الفــراء.

الكوفيــن فهــي قــراءة أهــل مكــة قاطبــة ،وقــرأ

البرصيــن والكوفيــن عــى خــاف بينهــم يف خترجيها،

وهــذه القــراءة مــن حيــث العربيــة صــواب عنــد

يف أمصــار اإلســام ،فكــا قــرأ هبــا مجاعــة مــن

وهــي حتتمــل أكثــر مــن ختريــج صحيــح فصيــح فمــن

هبــا أيضــ ًا يعقــوب البــري مــن العــرة،

ذلك:

وهــي قــراءة مقرئ فلســطني بــن أيب عبلــة(((9

 - 1أن يكــون منصوبــ ًا جوابــ ًا للرتجــي تشــبيه ًا لــه

فقــراءة هبــذه املهابــة ال تكــون إال حســنة صوابـ ًا

بالتمنــي .وهــذا التخريــج وإن كان للكوفيــن إال

إعرابــ ًا ومعنــى.

 .88معــامل التنزيــل ،ج ،8:ص .265 :موســوعة التفســر
املأثــور ،ج ،22:ص.384:

 .93الســبعة يف القــراءات ،ص .570 :النــر يف القــراءات
العــر ،ج ،2:ص.365:

 .89احلجة للقراء السبعة ،ج ،6:ص.175:

 .94تفسري الطربي ،ج ،20:ص.326:

 .90إعراب القرآن ،ج ،1:ص.58:

 .95املرجــع الســابق ،ج ،20:ص .325:ومل حيكهــا عــن غــره
وهــو أحــد الشــواهد عــى أن الطــري ال يعــرف قــراءة
عاصــم إال مــن طريــق شــعبة.

.91جامع البيان يف القراءات السبع ،ج ،4:ص.1500:

 .92املغني يف القراءات ،ج ،4:ص.1506:
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ٍ
وتقــر عينــي( .((10صححــه ابــن
عبــاءة
ولبــس
ُ
َ

أن بعــض البرصيــن صوبــه ،كذلــك فقــد أخــذ به
عامــة علــاء توجيــه القــراءات ،واختــاره بعــض

هشــام(.((10

املحققــن(.((9

وأمــا قــول الطــري بــأن إمجــاع احلجــة عــى قــراءة

 - 2أن يكــون منصوبــ ًا جوابــ ًا لألمــر قبلــه يف قولــه

الرفــع ،فليــس بصحيــح فقــراءة حفــص – وإن كانــت

 - 3أن يكــون منصوبــ ًا بــأن؛ ألن خــر لعــل كثــرا

أئمــة القــراءة منهــم زيــد بــن عــي وابــن مقســم وأبــو

ـمى
ُيســمى النصــب عــى التوهــم ،ويف القرآن ُيسـ ّ

اليزيــدي( ،((10ولــو مل يكــن هلــا قــارئ إال حفــص

تعــاىل﴿ :ابــن يل رصحــ ًا﴾(.((9

خــاف قــراءة العــرة -قــد قــرأ هبــا مجهــرة مــن

مــا يقــرن بــأن ،وهــذا األســلوب يف غــر القــرآن

حيــوة والزعفــراين إضافــة إىل األعــرج ،وهــي اختيــار

عــى املعنــى ،وهــو أســلوب ُمســتعمل بكثــرة(.((9

ملــا كان اإلمجــاع صحيحــ ًا فكيــف وقــد وافقــه كل

ونحــو ذلــك لوقلنــا :إن لعــل تــأيت بمعنــى:

هــؤالء!

عســى كــا ذكــر األخفــش(.((9

الفرع الرابع :الرتجيح.

 - 4أن تكــون معطوفــة عــى (األســباب) عــى حــد:

القــراءة صحيحــة فصيحــة متواتــرة مشــهورة يف

أمصــار املســلمني ،وذلــك ملــا يــي:

 - 1مــا ســبق مــن االتفــاق عــى صحتهــا بــن النحاة،

 .96معــاين القــرآن ،الفــراء ج ،3:ص .9:إعــراب القــرآن،
النحــاس ج ،4:ص .33:احلجــة يف القــراءات الســبع،
ص .315 :إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا ،ج،2:
ص ،270:احلجــة للقــراء الســبعة ،ج ،6:ص 111:حجــة
القــراءات ،ص .631 :الكتــاب املختــار ،ج ،2:ص.779:
البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن ،ج ،2:ص.331:
الكشــاف ،ج4:ن ص = .167:املحــرر الوجيــز ،ج،4:
ص .560:الكتــاب املوضــح ،ج ،2:ص .690 :رشح
التســهيل ،ج ،4:ص .34:املقاصــد الشــافية ،ج،6:
ص .84:متهيــد القواعــد ،ج ،8:ص.4203:

وقــراءة مجهــرة مــن أئمــة القــراءة هبا.

 - 2أن هلــا نظــرا يف كتــاب اهلل تعــاىل وهــو قولــه
تعــاىل﴿ :أو يذكــر فتنف َعــه الذكــرى﴾ بنصــب

العــن ســورة عبــس آيــة  .4فقــد نُصبــت
﴿فتنفعــه﴾ عــى مــا نُصبــت عليــه ﴿فاطلــع﴾ ومل

ُخُيالــف يف ذلــك الطــري ،ومل يــر ّد قــراءة النصــب
ـج
ـج هلــا بقــول الفــراء ،كــا احتـ ّ
يف عبــس بــل احتـ ّ

 .97التبيــان يف إعــراب القــرآن ،ج ،2:ص .1120:الكتــاب
الفريــد ،ج ،5:ص. 488:فتــوح الغيــب ،ج ،2:ص.308:
الــدر املصــون ،ج ،9ص.482:

 .100البيــت مليســون بنــت بحــدل زوج معاويــة ريض اهلل
عنــه .محاســة اخلالديــن ،ص.82:

 .98البحــر املحيــط ،ج ،9:ص .259:الربهــان يف علــوم
القــرآن ،ج ،4:ص.113:الزيــادة واإلحســان يف علــوم
القــرآن ،ج ،8:ص.229:

 .101مغني اللبيب ،ص.714:

 .102الكامــل يف القــراءات العــر ،ص .631:املغنــي يف
القــراءات ،ج ،4:ص .1612:البحــر املحيــط ،ج،9:
ص.259 :

 .99املفصــل يف صناعــة اإلعــراب ،ص .400 :املقدمــة
اجلزوليــة ،ص.120 :
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لكلمــة ﴿فاطلــع﴾ رغــم أنــه يف ســورة عبــس مل

الفرع الثالث :األدلة واملناقشة.

ذكــر أنــه روي عنــه الرفــع والنصــب( .((10وهــذا

جهــة الصناعــة النحويــة ،فهــذه القــراءة مــن حيــث

يذكــر أحــد ًا وافــق عاصــ ًا عــى النصــب ،بــل

االســتبعاد الــذي ذكــره بعــض العلــاء مل يكــن مــن

ذلــك ال مطعــن فيهــا ،وإنــا االســتبعاد مــن جهــة

بحــد ذاتــه فيــه ر ّد عــى الطــري.

املطلــب الثامــن :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :والذيــن

معناهــا ،حيــث رأوا أنــه ال يســتقيم وعــد املقتــول

ُقتلــوا يف ســبيل اهلل فلــن يضــل أعامهلــم﴾ ســورة حممــد

باهلدايــة وصــاح البــال!!
يقــول ابــن زنجلــةَ »:أن اهلل ّ
جــل َوعــز أخــر َأنــه

آيــة 4

الفرع األول :قراءة حفص لقوله تعاىلُ ﴿ :قتلوا﴾.

يصلــح باهلــم﴾ َب ْعدَ َمــا أخربنَــا َعن ُْهــم
﴿ســيهدهيم َو ْ
بِا ْل ِق َتـ ِ
ـال ِيِف َســبيله َف َلــو ك َ
َان ا ُملـ َـراد مــن ا ْل ـك ََاَلم ا ْل َق ْتــل
يصلــح باهلــم﴾
مل يكــن ِيِف َظاهــر َق ْولــه﴿ :ســيهدهيم َو ْ
كَبِــر معنــى؛ ِأِلَهَّنــم قتلــوا بــل إِ َّنــا يــدل ال َّظ ِ
اهــر عــى
َ
َّ
َأنــه وعدهــم ْ ِ
اهْلدَ ا َيــة َوإِ ْص َ
ــزاء َهَلُــم ِيِف
ــاح البــال َج َ
ِ
ـم أعــداءهَ ،و َأن يدخلهــم ِيِف ْاآْل ِخـ َـرة
الدُّ ْن َيــا عــى قتَاهلـ ْ
اجْلنَّــة»( .((10ويقــول القشــريِ »:قـ َـرا َء ُة َأ ِيِب َع ْمـ ٍ
َو ْ
ـرو»
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يصلــح
ُقت ُلــوا» َبعيــدَ ةٌ ،ل َق ْولــه َت َع َاىَل﴿:ســيهدهيم َو ْ
باهلــم﴾ َوا َْمْل ْقت ُ
ــف ِ َهِب َ
ــذا»(.((11
وص ُ
ُــول َاَل ُي َ

قــرأ حفــص وأبــو عمــر البــري ويعقــوب ﴿ ُقتلوا﴾

بضــم القــاف وخفــض التــاء مبين ـ ًا للمجهــول ،وقــرأ

بقيــة العــرة بفتــح القــاف والتــاء بينهــا ألــف مبينــا

للمعلــوم(.((10

املوجه هلذه القراءة.
الفرع الثاين :الطعن ّ

اســتبعد هــذه القــراءة بعــض العلــاء ،فقــال

القشــري »:قــراءة أيب عمــرو ﴿ ُقتلــوا ﴾ بعيــدة»(.((10

وجعــل الواحــدي ،وأبــو العــاء الكرمــاين الوجــه

وأجيــب عــن هــذا :بــأن اهلدايــة وصــاح البــال ثابتــة

قــراءة بقيــة العــرة( .((10وحكــى الطــري اتفــاق

للمقتولــن أيضــا ،ومــن ذلــك هدايتهــم يف اجلنــة إىل

احلجــة مــن القــراء عــى القــراءة األخــرى(،((10

منازهلــم فيهــا ،وإذا كان الكافــر بنــص القــرآن هيــدى

ونحــوه النحــاس(.((10

إىل النــار فــا يمتنــع أن ُهُيــدى املؤمــن يف اجلنــة .قــال

 .103تفسري الطربي ،ج ،2:ص106:

تعــاىل﴿ :فاهدوهــم إىل رصاط اجلحيــم﴾ الصافــات:

 .104الســبعة يف القــراءات ،ص .600:املبســوط يف القــراءات
العــر ،ص.408:

 .23وأيضـ ًا هدايتهــم بالســامة مــن فتنــة القــر ،بــل
هدايتهــم يف مجيــع منــازل اآلخــرة( .((11قال الــرازي»:

 .105تفسري القرطبي ،ج ،19:ص.250:

 .106التفســر البســيط ،ج ،20:ص .222:مفاتيــح األغــاين يف
القراءات ،ص.375:

 .109حجة القراءات ،ص.667-666 :

 .108إعراب القرآن ،ج ،4:ص.119:

 .111زاد املسري ،ج ،4:ص.117:

 .110تفسري القرطبي ،ج ،19:ص.250:

 .107تفسري الطربي ،ج ،21:ص.190:
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وإن قــرئ ﴿قتلــوا﴾ فهــو اآلخــرة ســيهدهيم طريــق

يف القــرآن كثــر»(((11أو يقــال :املــراد بذلــك أن اهلل

حبورهــم»( .((11ويقــول ابــن القيــم »:فهــذه هدايــة

املقتــول يفعلــه( .((11وعــى كال االحتاملــن فاملعنــى

تعــاىل يتــوىل أمــر ورثــة املقتولــن بأحســن ممّــا كان

اجلنــة مــن غــر وقفــة مــن قبورهــم إىل موضــع

مســتقيم ظاهــر ،ولــذا تــرى الطــري رغــم حكايتــه

بعــد قتلهــم فقيــل :املعنــى ســيهدهيم إىل طريــق اجلنــة

إمجــاع احلجــة عــى خــاف قــراءة حفــص إال أنــه

ويصلــح حاهلــم يف اآلخــرة بإرضــاء خصومهــم

يــرى أن لقــراءة حفــص وجهــ ًا مفهومــا(.((11

وقبــول أعامهلــم»( .((11وحيتمــل أن ُيــراد باهلدايــة:

هدايــة دنيويــة أيضــ ًا .يقــول ابــن القيــم »:فيحتمــل

وأمــا مــا ذكــره الطــري وغــره مــن االتفــاق عــى
خــاف قــراءة حفــص فليــس بمســ ّلم؛ فقــراءة

وحيتمــل أن يكــون منــه ويكــون قولــه ســيهدهيم

قــراءة أهــل البــرة املشــهورة عنهــم وعــى رأســهم

هبــؤالء الذيــن قتلــوا يف ســبيله قبــل أن يقتلــوا ،وأتــى

هبــا مــن الكوفيــن إضافــة حلفــص :األعمــش ،وقــرأ

أن ال يكــون مــن هــذا وتكــون اهلدايــة يف اآلخــرة إىل

حفــص قــد قــرأ هبــا كثــر مــن أئمــة القــراءة فهــي

طريــق اجلنــة ،فإنــه رتــب هــذا اجلــزاء عــى قتلهــم،

ســيد مــن ســادات التابعــن قتــادة ابــن دعامــة ،وقــرأ

ويصلــح باهلــم إخبــارا منــه ســبحانه عــا يفعلــه

هبــا مــن املدنيــن األعــرج ،كذلــك قرأهــا بالبنــاء

بــه بصيغــة املســتقبل إعالمــا منــه بأنــه جيــدد لــه كل

للمجهــول مجاعــة آخــرون لكــن بتشــديد التــاء(،((11

وقــت نوعــا مــن أنــواع اهلدايــة وإصــاح البــال شــيئا

وهــذا يف اجلملــة تقويــة لقــراءة حفــص والكوفيــن،

بعــد يشء ،فــإن قلــت :فكيــف يكــون ذلــك املســتقبل

ومــع هــذا العــدد الكبــر مــن القــراء ال يســوغ القــول

خــرا عــن الذيــن قتلــوا؟ قلــت :اخلــر قولــه﴿ :فلــن

بأهنــا خــاف اإلمجــاع.

يضــل أعامهلــم﴾ أي أنــه ال يبطلهــا عليهــم ،وال يرتهم

الفرع الرابع :الرتجيح.

إياهــا ،هــذا بعــد أن قتلــوا ،ثــم أخــر ســبحانه خــرا

القراءة صحيحة فصيحة ملا ييل:

مســتأنفا عنهــم أنــه ســيهدهيم ويصلــح باهلــم ،ملــا علم

 - 1مــا ســبق مــن ســامتها مــن حيــث املعنــى،

أهنــم ســيقتلون يف ســبيله ،وأهنــم بذلــوا أنفســهم لــه،

وشــهرهتا بــن أئمــة القــراء.

فلهــم جــزاءان :جــزاء يف الدنيــا باهلدايــة عــى اجلهــاد،

وجــزاء يف اآلخــرة بدخــول اجلنــة ،فــرد الســامع كل

 .114املرجع السابق ص.161:

مجلــة إىل وقتهــا لظهــور املعنــى وعــدم التباســه ،وهــو

 .115لطائف اإلشارات ،ج ،3:ص.405:

 .116تفسري الطربي ،ج ،21:ص.190:

 .117املغنــي يف القــراءات ،ج ،4:ص .1686:املحــرر
الوجيــز ،ج ،5:ص .111-110:شــواذ القــرآن ،ج،2:
ص.741 :

 .112التفسري الكبري ،ج ،28:ص.41:
 .113شفاء العليل ،ص84:
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آمنــوا وعملــوا الصاحلــات هلــم اهلدايــة وصــاح

 - 2أهنــا مناســبة لســياق اخلطــاب؛ ذلــك أن اهلل

البــال ،فعــى قــراءة اجلمهــور بالبنــاء للمعلــوم

تعــاىل أمــر بــرب الرقــاب وهــذا ال حيصــل
ّ
فلعــل مــا يضعــف املســلم عــن
إال باإلقــدام

يكــون ذكــر اهلاديــة وصــاح البــال يف حــق املقاتلني

إذا حصــل لكــم القتــل فلــن تفقــدوا شــيئا بــل

حفــص ومــن معــه فظاهــر أن اهلدايــة وصــاح

تكــرار ًا يلــزم إجيــاد ختريــج لــه ،أمــا عــى قــراءة

القتــال هــو خــوف القتــل ،فوعــد اهلل عبــاده بأنــه

البــال يف أول الســورة هــي لألحيــاء يف الدنيــا ،وأهنــا

ســيتجدد لكــم مــن اهلدايــة وصــاح احلــال أمــر

يف اآليــة الرابعــة للمقتولــن يف اآلخــرة فــا يكــون

عظيــم ،فــإذا علــم املكلــف بذلــك قويــت نفســه

يف النظــم تكــرار.

عــى القتــال .يقــول الــرازي »:ملــا قــال :فــرب

فلــكل هــذه األمــور تُكســب قــراءة حفــص قــوة

الرقــاب أي اقتلــوا والقتــل ال يتأتــى إال باإلقــدام

إضافيــة ،ولــذا وصفهــا مكــي بأهنــا أقــوى يف املعنــى

وخــوف أن يقتــل املقــدم يمنعــه مــن اإلقــدام،

فقــال ال ختافــوا القتــل فــإن مــن يقتــل يف ســبيل

وأعــم يف الفضــل ،وأمــدح للمخــر عنــه(.((12

مــن القتــال بــل حيثــه عليــه»(.((11

لظــى نزاعــة للشــوى﴾ ســورة املعــارج آيــة 16

املطلــب التاســع :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :كال إهنــا

اهلل لــه مــن األجــر والثــواب مــا ال يمنــع املقاتــل

الفرع األول :قراءة حفص لقوله تعاىل﴿ :نزاع ًة﴾.

 - 3أن املقاتــل لــه مزيــة ليســت ملــن قاتــل ومل ُيقتــل

قــرأ حفــص ﴿نزاعــة﴾ بالنصــب ،وقــرأ بقيــة العــرة

فناســب أن يكــون لــه فضــل خيصــه .يقــول

بالرفــع(.((12

مكــي »:وذلــك أن مــن ُقتــل يف ســبيل اهلل مل ُيقتــل

املوجه هلذه القراءة.
الفرع الثاين :الطعن ّ

حتــى قاتــل فقــد اجتمــع لــه القتــال يف ســبيل اهلل

جيوز النصــب(،((12
طعــن املــرد يف قــراءة حفص هــذه ومل ّ

ثــم القتــل»( ((11كذلــك فــإن اســتحقاق املقتــول
للفضــل هــو أوىل ِمِمّــن قاتــل فحســب .يقــول
ابــن أيب مريــم »:وإذا كان املقاتــل الــذي مل يقتــل

جيــوز
وقــال املجاشــعي »:هــي قــراءة بعيــدة»( ،((12ومل ّ

موعــود ًا بإجــزال الثــواب فالــذي قاتــل حتــى

 .121الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع ،ج،2:
ص .2 7 6 :

ُقتــل مــن بــاب أوىل»(.((12

 .122الســبعة يف القــراءات ،ص .650:املبســوط يف القــراءات
العــر ،ص.446 :

 - 4أن اهلل تعــاىل أخــر يف أول الســورة بــأن الذيــن
 .118التفسري الكبري ،ج ،28:ص.40:

 .123إعــراب القــرآن ،النحــاس ج ،5:ص .22:اهلدايــة إىل
بلــوغ النهايــة ،ج ،12:ص.7717 :

 .119الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع ،ج،2:
ص .2 7 6 :

 .124النكــت يف القــرآن الكريــم ،املجاشــعي عــي بــن فضــال،
ص.517 :

 .120الكتاب املوضح ،ج ،2:ص.728:
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الفــرع الثالــث :األدلــة واملناقشــة .بنــى املــرد كالمــه

للــيء ا َّل ِ
ــذي ُيمكــن َأن يكــون َو ُيمكــن َأن َاَل
إِ َّاَّل
َّ ْ
ــذا أصــل َاَل يصــح ِيِف كل م ِ
يكــونَ ،ه َ
وضــعَ ،ف َقولــه
َ
َ

وقــت ،ووصــف جهنــم بالنــزع وصــف دائــم ليــس

فيمكــن أن ُيقــال :إن ﴿نزاعــة﴾ حــال مــن املســتكن

الطــري القــراءة هبــا(.((12

ــس بجيــد»( ((12وعــى التســليم بأهنــا حــال مبينــة
َل ْي َ

عــى أســاس أن احلــال إنــا يكــون يف وقــت دون

يف ﴿تدعــو﴾ لكنهــا حــال ُمقــدّ رة؛ ألهنــا حــن

يف وقــت دون وقــت .قــال النحــاس »:وأبــو العبــاس

تدعوهــم ال تكــون نزاعــة( .((13ويقــول الســمني »:أنه
ـت حا ُلــه عليــه،
(صاحــب احلــال) فاعـ ُـل تَدْ عــو و ُقدِّ َمـ ْ
حــال ِ
َ
كوهِنــا ن ََّزاعــ ًة.
أي :تدعــو:

حممــد بــن يزيــد ال جييــز النصــب يف هــذا؛ ألنــه ال

جيــوز أن يكــون إال نزاعــة للشــوى ،وليــس كــذا

ســبيل احلــال»(.((12

ُ
احلــال مؤكِّــدةًَّ ،
َ
ألن «لظــى»
تكــون هــذه
وجيــوز َأ ْن
ـروف ِم ـ ْن ِ
أمرهــا ،و َأ ْن تكـ َ
ـون
ـأهُنا ،وهــو معـ ٌ
هــذا شـ ُ
ِ
توقيفــي»( .((13أو يقــال  -عــى
أمــر
ٌّ
منتق َلــ ًة؛ ألنــه ٌ
التســليم بقــول املــرد :-صــارت حــاالً بالنظــر إىل من

ونوقــش هــذا بأنــه ال ُيس ـ ّلم للمــرد بــأن احلــال إنــا
يكــون يف وقــت دون وقــت ،بــل قــد يكــون مالزم ـ ًا
ومــن ذلــك قــول اهلل تعــاىل﴿ :وهــو احلــق مصدق ـ ًا﴾

البقــرة .91 :ومــن املعلــوم أنــه مصــدق يف كل

ينكرهــا( .((13يقــول مكــيَ »:وقــد قيــل :ان َهـ َ
ـذا انــا
ِ
احْلــال عــى
ُهـ َ
ـو اعــام ملــن ظــن انــه َاَل يكــون َفتَصــح ْ َ
ِ
(((13
َهـ َ
ــراض»
ـر ا ْع َ
ـذا بِ َغـ ْ

األحــوال وليــس يف حــال دون حــال ،وكذلــك قولــه

تعــاىل﴿ :وهــذا رصاط ربــك مســتقيام﴾ األنعــام:

 .126والــراط مســتقيم يف كل األحــوال .وتقــول

العــرب :أنــا زيــد معروف ـ ًا( .((12وإنــا قــد ُيقبــل كالم

ويصــح توجيــه آخــر ذهــب إليــه مجاعــة مــن
املحققــن ،وهــو :أن تكــون حــاالً مــن ﴿لظــى﴾؛

رد لــو كانــت احلــال مبينــة فقــط والواقــع أن احلــال
املـ ّ

ألن لظــى فيهــا معنــى التلظــي كــا قــال تعــاىل:

قــد تكــون مؤكــدة ،وهنــا يصــح محلهــا عــى احلــال

﴿فأنذرتكــم نــار ًا تلظــى﴾ الليــل .((13(14 :يقــول

املؤكــدة فينتفــي اعــراض املــرد(.((12
احْلــال
يقــول مكــيَ »:ف َل ْي َ
ــس ي ْلــزم ان َاَل يكــون ْ َ

 .129مشكل إعراب القرآن ،ج ،2:ص.757:

 .130الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد ،ج،6:
ص.221 :

 .125تفسري الطربي ،ج ،23:ص.261:

 .126إعــراب القــرآن ،النحــاس ج ،5:ص .22:ونحــوه يف
مشــكل إعــراب القــرآن ،القيــي ج ،2:ص.757:

 .131الدر املصون ،ج ،10:ص.450:

 .132تفسري القرطبي ،ج ،18:ص287.:

 .127معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ج ،5:ص.221:

 .133مشكل إعراب القرآن ،ج ،2:ص.757:

 .128إعــراب القــرآن للباقــويل املنســوب خطــأ للزجــاج،
ج ،1:ص .34:البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن ،ج،2:

 .134معــاين القــرآن وإعرابــه ،الزجــاج ج ،5:ص221:
الكتــاب املختــار ،ج ،2:ص .916:الكشــاف ،ج،4:

ص 461 :الــدر املصــون ،ج ،10:ص.457:
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الفــاريس »:فــإن جعلتهــا مــع تعريفهــا قــد صــارت

ــار ِ
احْل ِ
ث َو َع َّب ٍ
لظــى ِص َفــ ًة َغالِ َبــ ًة؛ ِم ْث ُ
ــاس(.((13
ــل ْ َ

احلــادث يف العلــم ،وعــى هــذا قولــه﴿ :وهــو اهلل يف
الســموات ويف األرض﴾ األنعــام ،3 :ع ّلقــت الظــرف

أمــا مــا جــاء عــن الطــري مــن أنــه مل يقــرأ هبــا أحــد
فغــر صحيــح؛ ألنــه إضافــة إىل حفــص قــد قــرأ هبــا

الظــرف بــا ّ
دل عليه االســم مــن التدبــر مل يمتنع؛ ألن
احلــال كالظــرف يف تع ّلقهــا باملعنــى ،كتع ّلــق الظــرف

عــن أيب بكــر( .((13فهــي قــراءة معروفــة مقــروء هبــا

منتصبــة عــى احلــال وليــس ههنــا عامــل مشــتق ،وال

والبــري والكــويف والشــامي

معروفــة بشــدّ ة التل ّظــي ،جــاز أن تنصبــه هبــذا املعنــى

فتبنّي بذلك صحة وقوة توجيهها النحوي.
ّ

بــا ّ
دل عليــه االســم مــن التدبــر واإللطــاف .فــإن
ع ّلقــت احلــال باملعنــى احلــادث يف العلــم ،كــا ع ّلقــت

مجهــرة مــن أئمــة القــراء منهــم :ابــن أيب عبلــة وأبــو
حيــوة والزع َفــراين واب ـن مقســم واختيــار ا ْلي ِزيـ ِ
ـد ّي،
َ
ُ
ُّ
وابــن جبــر ،واألزرق ،بــل تابــع حفص ـ ًا أبــو َع ْمـ ٍ
ـرو
يف أمصــار اإلســام فهــؤالء األجــاء فيهــم املكــي

بــه ،وكان وجهــا»( .((13ويقــول ابــن بابشــاذ »:فنزاعــة

الفرع الرابع :الرتجيح.

واقــع موقــع املشــتق .ولكــن «لظــى» وإن كانــت علـ ًـا
مــن أســاء جهنــم ففيهــا معنــى التلظــي ،وذلــك

القراءة صحيحة معنى وإعراب ًا ملا ييل:

 - 1مــا ســبق مــن صحــة إعراهبــا حــاالً عــى وجــه

املعنــى هــو العامــل يف احلــال .كأهنــا تتلظــى نزاعــة

ال اعــراض عليــه ،ومــا ســبق مــن شــهرة هــذه

للشــوى ،أو تتوقــد نزاعــة للشــوى.

ومنهــا قــراءة مــن قــرأ ﴿هــؤالء بنــايت هــن أطهــر

القــراءة بــن القــراء ممّــا يؤكــد صحــة تواترهــا.
 - 2أنــه ال يتعـ ّـن إعــراب ﴿نزاعــة﴾ حــاالً ،بــل ثمــة

«أطهــر» منصــوب عــى احلــال .والعامــل يف احلــال

﴿نزاعــة﴾ عليهــا فمــن ذلــك :أن تعــرب مفعــوالً

لكــم ﴾ بنصــب الــراء مــن ﴿أطهــر﴾ .فـــ «هــؤالء»

مبتــدأ و «بنــايت» اخلــر و «هــن» تأكيــد للمضمــر و

أوجــه أخــرى صحيحــة يمكــن محــل نصــب

املعنــى املقــدر يف «بنــايت»؛ ألن «بنــايت» هــا هنــا واقــع

بــه لفعــل حمــذوف تقديــره :أعنــي أو أخــص
ـوب هــذا الوجــه مجاعــة مــن
ونحــو ذلــك .وصـ ّ

موقــع رشيفــات أو مقدمــات ،وذلــك املعنــى هــو

الناصــب «أطهــر» عــى قــراءة مــن نصــب»(.((13
وهنــاك وجــه آخــر يناســب كوهنــا حــاالً وهــو:
الض ِمــر ِيِف َل َظــىَ ،عـ َ
ـى َأ ْن َ ْجَت َعـ َـل
جعلهــا َحــاالً مــن َّ

 .137الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد ،ج،6:
ص .221:التبيــان يف إعــراب القــرآن ،ج ،2:ص.1240 :
كشــف املشــكالت ،ج ،2:ص .2:384 :والصفــة الغالبــة
هــي التــي تســتعمل اســتعامل األســاء .الكنــاش يف فنــي
النحــو والــرف ،ج ،1:ص131

ص .610:الكتاب املوضح ،ج ،2:ص.804:

 .135احلجة للقراء السبعة ،ج ،6:ص.316:

 .138الكامــل يف القــراءات العــر ،ص .651:الــدر املصــون،
ج ،10:ص.457:

 .136رشح املقدمة املحسبة ،ج ،2:ص.406-405
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النحــاة( .((13وثمــة وجــه آخــر جييــزه الكوفيــون

الفــرع األول :قــراءة حفــص لقولــه تعــاىل﴿ :مــن

فلــا
معرفــة و «نزاعــة» نكــرة ،ومهــا جنســانّ ،
مل تتبــع النكــرة املعرفــة يف النعــت قطعــت منهــا

حلفــص يف قولــه تعــاىل﴿ :مــن راق﴾ وجهــان

صحيحــان عنــه :األول :بســكتة خفيفــة عــى ﴿مــن﴾

 - 3أن للنصــب يف ﴿نزاعــة﴾ نظائــر يف القــرآن

الــراء بغــر غنــة ،وهــذا الثــاين هــو مــا عليــه العــرة

يســمونه القطــع ،ومرادهــم بــهّ :
أن «لظــى»

راق﴾.

لكــن كأنــه يصــل .والثــاين :بإدغــام النــون الســاكنة يف

فنصبــت( .((14وبــه قــال مجاعــة غريهــم(.((14

(.((14

الكريــم ،ومــن ذلــك نصــب ﴿شــيخا﴾ يف قولــه

املوجه هلذه القراءة.
الفرع الثاين :الطعن ّ

تعــاىل﴿ :وهــذا بعــي شــيخا﴾ هــود،72((14( :
وكذلــك نصــب ﴿وجيهــ ًا﴾ يف قولــه تعــاىل:

طعــن غــر واحــد مــن العلــاء يف وجــه الســكت،

فقــال عنــه ابــن جنــي أنــه »:معيــب يف اإلعــراب

﴿وجيهــا يف الدنيــا واآلخــرة﴾ آل عمــران:

 45فــإن توجيــه نصبهــا كتوجيــه النصــب يف

معيــب يف األســاع»

هــي القــراءة العرشيــة ،األمــر الــذي يشــهد

القــراء( .((14وقــال الواحــدي « :حلــن غــر جائــز،

(((14

نزاعــة( ،((14وقــراءة النصــب يف هاتــن الكلمتــن

ووصفــه أبــو احلســن

الرضيــر النحــوي بأنــه :ضعيــف غــر مــريض مــن
فــا جيــوز إظهــار نــون ﴿مــن﴾ يف قولــه﴿ :مــن

بصحــة النصــب يف ﴿نزاعــة﴾ .

راق﴾»( .((14ويــرى ابــن إدريــس( ((14والقرطبــي أن

املطلــب العــارش :قــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :وقيــل من

الصحيــح مــا عليــه اجلامعــة مــن اإلدغــام( .((14وأمــا

 .139معــاين القــرآن ،الفــراء ج ،1:ص .309:معــاين القــرآن
وإعرابــه ،الزجــاج ج ،5:ص .221:معــاين القــراءات،
ج ،3:ص ..90:الكتــاب املختــار ،ج ،2:ص.916:
الكشــاف ،ج ،4:ص .610 :كشــف املشــكالت ،ج،2:
ص .384 :التبيــان يف إعــراب القــرآن ،العكــري ج،2:
ص .1240:روح املعــاين ،األلــويس ج ،15:ص.68:

أعــرف وجــه ذلــك»

راق﴾ ســورة القيامــة .آيــة 27

أبــو عــي الفــاريس فإنــه مل يطعــن هبــا لكنــه قــال »:ال
(((15

 .144الســبعة يف القــراءات ،ص .661 :املبســوط يف القــراءات
العــر ،ص .454 ،102 :النــر يف القــراءات العــر
1:426ج ،1:ص.426:
 .145اخلصائص ج ،1:ص95:

 .140احلجة يف القراءات السبع ،ص.352 :

 .146التفسري البسيط ،ج ،22:ص.518:

 .141معــاين القــرآن ،ج ،1:ص 309:إيضــاح الوقــف
واالبتــداء ،ج ،2:ص .984:نــكات القــرآن ،ج ،2:ص:
 .1096تفســر= القرطبــي ،ج ،18:ص.287:

 .148الكتاب املختار 2:934ج ،2:ص.934:

 .143املرجع السابق ،ج ،1:ص.260:

 .150احلجة للقراء السبعة ج ،6:ص.346:

 .147املرجع السابق.

 .149تفسري القرطبي ،ج ،19:ص.112:

 .142التبيان يف إعراب القرآن ،ج ،2:ص.707:
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الفرع الثالث :األدلة واملناقشة.

ســنة تُتبــع( .((15أمــا االســتدراك عــى حفــص وكأنــه

وقــد بنــى هــؤالء األجلــة مــن العلــاء رأهيــم بنــاء

ال يعــرف اإلدغــام فأمــر بعيــد .لــذا فقــد حتــدث

زاد ابــن جنــي أنــه خمالــف لقــراءة الصحابــة ،وأنــه ال

أظهــر وســكت تلــك الســكتة؛ ليفهــم الســامع أهنــا

أن النــون الســاكنة ال توقــف يف وجــوب ا ّدغامهــا يف

أن يتوهــم الســامع أن مــن راق كلمــة واحــدة ،وأهنــا

فمــا قالــوا :أن حفصــ ًا
العلــاء عــى حكمــة ذلــك ّ

عــى أن األصــل يف هــذه احلــاالت هــو اإلدغــام(،((15

كلمتــان ،إذ لــو أدغــم كــا قــرأ ســائر النــاس ألمكــن

يســوغ الفصــل بــن املبتــدأ وخــره .يقــول »:وذلــك

ف َّعــال مــن مــرق يمــرق( .((15وقــد ناقــش ذلــك أبــو

الــراء نحــو :مــن رأيــت ومــن رآك ،فــإن كان ارتكــب

احلســن الرضيــر بــأن التوهــم يندفــع بحركــة الكــر

ذلــك ووقــف عــى النــون صحيحــة غــر مدّ غمــة،

لينبــه بــه عــى انفصــال املبتــدأ مــن خــره فغــر مريض

(((15
ور ّد عليــه بــأن األصــل والســنة
عــى الــراء ُ .

ـر
عري ـ َن أم مــن  ...ذا عليــه مــن أن ُيضــام خفـ ُ
بإدغــام نــون «مــن « يف راء رأيــت .ويكفــي مــن هــذا

فــإذا وقفنــا عليــه وقــد أدغمنــا حصــل املحظــور

َ
املنــون
رأيــت
أيضــا أال تــرى إىل قــول عــدي :مــن
َ
ً

هــو :الوقــف عــى الســكون هنــا لكوهنــا رأس آيــة،

(((15

وهــو :توهــم أهنــا كلمــة واحــدة ،فالكــرة لــن متتــع
االلتبــاس لكــن ُخُتففــه ،ولذلــك قــرأ حفــص بــكال

إمجــاع اجلامعــة عــى ا ّدغــام ﴿مــن راق﴾ وغــره ممــا

الوجهــن؛ لعــدم قــوة االلتبــاس.

تلــك ســبيله».

ونوقــش ذلــك بــأن حفص ـ ًا ال خيفــى عليــه اإلدغــام

كــا ناقــش هــذه احلكمــة أبــو شــامة فقــال »:قلــت:

أوىل مــن هــذه املواضــع بمراعــاة الوقــف عليهــا:
حَي ُز ْنـ َ
ـم إِ َّن ا ْل ِعـ َّـز َة هَّلِلَِّ َمَجِي ًعــا﴾ يونــس65 :
َ
﴿وال َ ْ
ـك َق ْو ُهُلُـ ْ

بغــر غنــة ،وهــو أصــل عنــده يف األداء يف كل القــرآن
الكريــم( ،((15ال ســيام وأنــه يف هــذا احلــرف خاصــة

فينبغــي الوقــف عــى قوهلــم؛ لئــا يتوهــم أن مــا بعــده
ـاب النَّـ ِ
ـار ،ا َّل ِذيـ َن
ـم َأ ْص َحـ ُ
هــو املفعــول ،وكــذاَ ﴿ :أ َّهَّنُـ ْ
حَي ِم ُلـ َ
ـون ا ْل َعـ ْـر َش﴾ غافــر 7 :ينبغــي االعتنــاء بالوقــف
َْ
عــى النــار ،ثــم يبتــدأ بــا بعــده؛ لئــا يوهــم الصفــة

لــه وجــه اإلدغــام كــا لــه وجــه اإلظهــار ،فينبغــي أن
ُيعــرف احلكمــة مــن اإلظهــار هنــا ،فــإن ُعرفــت فبهــا

ونعمــت ،وإال بقينــا عــى األصــل مــن أن القــراءة
 .151الكتــاب املختــار ج ،2:ص .934:التفســر البســيط
ج ،22:ص.518:

ولذلــك نظائــر واهلل أعلــم»( ((15ور ّد عليــه الســمني

 .154منجد املقرئني ص.125 :

 .152البيــت لعــدي بــن زيــد التميمــي .االختياريــن ص:
 709وقــد س اقــه باختــاف يســر األصفهــاين يف األغــاين
ج ،2:ص.215:
«خفير» :يريد :من يمنعه من الموت .يقال :خفرته :منعته.

 .155تثقيف اللسان ص.203 :

 .156البسيط يف التفسري ج ،2:ص.519 :

 .157إبــراز املعــاين ص .566 :ونحــوه يف الكشــف عــن
وجــوه القــراءات ج ،2:ص56:

 .153السبعة يف القراءات ص116:
26

منصور العيدي :الطعون الواردة على رواية حفص عن عاصم يف األجزاء العشر األخرية من القرآن الكرمي

فقال »:وتوهم هذه األشياء من أبعد البعيد»(.((15

34-3

وأمــا قولــه بأنــه خمالــف لقــراءة الصحابــة فغلــط

وقالــوا أيضــ ًا  -يف توجيــه ســكتة حفــص :-إن

ظاهــر؛ ألن قــراءة حفــص مــن مجلــة قراءهتــم،

وقــد ناقــش ذلــك أبــو احلســن الرضيــر فقــال »:إنــه

ال التضــاد شــأنه يف ذلــك شــأن مجيــع االختالفــات يف

نيــة الوقــف لــه نظائــر يف القــرآن الكريــم ومــن ذلــك:

الفرع الرابع :الرتجيح:

حفصــ ًا نــوى الوقــف ثــم بنــى الوصــل عليــه(.((15

وهــذا النــوع مــن االختــاف مــن اختــاف التنــوع

القــراءات املتواتــرة.

(((16
ور ّد عليــه بــأن اعتبــار
غــر مــريض عنــد القــراء» ُ ،

تســكني اهلمــز يف ســبأ يف قولــه تعــاىل﴿ :وجئتــك مــن

هــذا الوجــه مــن األداء حلفــص صحيــح ال تشــوبه

وصــل( .((16فــا ُيقــال :إنــه غــر مــريض عند القــراء.

 - 1أن كلمــة ﴿مــن راق﴾ ليــس هلــا نظــر خالفتــه

شــائبة ،ملــا يــي:

ســبأ﴾ النمــل 22 :فإنــه حممــول عــى نيــة الوقــف ثــم
وقــال بعضهــم يف حكمــة ســكت حفــص :لعــل

فــا يوجــد يف القــرآن َمــن اســتفهامية بعدهــا

غليظــة التلفــظ يف اإلدغــام( .((16ونحــو ذلــك قــول
الكــوراين »:خالصــ ًا مــن ثِ َق ِ
ــارب»(.((16
ــل الت َق ُ

ال يرتتــب عليــه أدنــى توهــم فلــذا ليــس فيــه
حلفــص وجهــان بخــاف ﴿مــن راق﴾ فصــار من

فــا ُيســلم لــه ،ليــس مــن جهــة تواتــر هــذا الوجــه

بحكــم خيصهــا أال وهــو :جــواز الســكت.

راء غريهــا وغــر كلمــة رب ،واإلدغــام يف رب

وجهــه اســتثقال الــراء املشــددة التــي بعدهــا قــاف

املتصــور واحلالــة هــذه أن تنفــرد ﴿مــن راق﴾

وأمــا قــول ابــن جنــي بأنــه معيــب يف األســاع

 - 2أن جنــس الســكتات معهــود يف القــرآن الكريــم

فحســب ،بــل ألن الســكت يف القــرآن الكريــم لــه

نظائــر كثــرة ،فلــو كان معيبــ ًا النجــر عــى بعضهــا

لبعــض القــراء ،فــا نُكــر أن يكــون حلفــص يشء
مــن جنــس ذلك.

عــى األقــل.

وأمــا جعلــه معيبـ ًا يف اإلعــراب لشــدة اتصــال املبتــدأ

 - 3أن م ــن س ــكتات حف ــص املش ــهورة س ــكتة ب ــل
يف قول ــه تع ــاىل ﴿ب ــل ران﴾ املطفف ــن .14 :وق ــد

باخلــر ف ُيناقــش بأنــه ورد يف العربيــة حــذف املبتــدأ

ذك ــر س ــيبويه أن بي ــان ال ــام حس ــن فيه ــا ،ك ــا

وتقديــره ،فأســهل منــه بكثــر الســكت اليســر.

اإلدغ ــام ((16(.ف ــإذا كان الوجه ــان صحيح ــن يف

 .158الدر املصون ،ج ،7:ص.436:

العربي ــة فالظاه ــر أن حك ــم ﴿م ــن راق﴾ مثل ــه،

 .159الكتاب املختار ،ج ،2:ص.934:

 .160البسيط يف التفسري ،ج ،22:ص.519:

وال ُيعك ــر علي ــه أن ــه مل ينقل ــه س ــيبويه فق ــد نقل ــه

 .161الكشف عن وجوه القراءات ،ج ،2:ص156.2:

 .162حدائق الروح والرحيان ،ج ،30:ص.452:

 .164البحر املحيط ،ج ،10ص.352:

 .163غاية األماين،ج ،7:ص.845:
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اخلامتة :

عاصـــم وهـــو مـــن الفصاحـــة بمـــكان

(((16

فيكـــون دليـــ ً
ا عـــى أن العـــرب ال ينكـــرون

وبعــد هــذا التطــواف أجــد مــن املناســب ذكــر بعــض
النتائــج والتوصيــات.

اإلظهـــار هنـــا كـــا ال ينكـــرون اإلدغـــام.

 - 4أن العلـــاء يذكـــرون أن الســـكت توقيفـــي.
ِ
ْت
الســك َ
يق ــول اب ــن اجل ــزريَّ »:
الصحي ـ ُ
ـح َأ َّن َّ

أوالً :أهم النتائج:

ـــا ِع َوالنَّ ْق ِ
ـــلَ ،ف َ
ـــوز إِ َّاَّل
جَي
ُ
ـــا َ ُ
الس َ
ُم َق َّيـــدٌ بِ َّ
ـــه َمِلِعنًـــى م ْقص ٍ
ـــت الروايـــ ُة بِ ِ
فِيـــا صح ِ
ـــود
َ ُ
ْ
ِّ َ َ
َ َ َّ
بِ َذاتِـ ِ
ـه»( ((16وعلي ــه فاألص ــل أن صني ــع حف ــص

الكريــم أحــد عــر طعنــا.

يعـــول عـــى هـــذا الوجـــه؛ ألنـــه ال
املهـــدوي
ّ

وأربــع للمعنــى ،وثالثــة ملخالفــة الرســم ،واثنــان

 - 1الطعــون التــي وجهــت إىل روايــة حفــص عــن
عاصــم يف العــر األجــزاء األخــرة مــن القــرآن

 - 2واحــد مــن الطعــون يرجــع جلانــب لغــوي،

توقيف ــي حم ــض والت ــزام بالرواي ــة ،ول ــذا ت ــرى

ملخالفــة اإلمجــاع ،وواحــد لــأداء.

يـــرى صحـــة االحتجـــاج بغـــره ،يقـــول»:

فلي ــس لقراءت ــه وج ــه م ــن االحتج ــاج يعتم ــد

 - 3ظهــر بجــاء أن بعــض العلــاء مــن مفرسيــن

 - 5أن حفصـــ ًا مل يتفـــرد بذلـــك بـــل هـــو منقـــول

بعــض األوجــه الصحيحــة يف اللغــة أو املعنــى،
وبنــاء عــى ذلــك ُخُيَطِئــون القــراءة ،كــا أن

ابـــن ذكـــوان ،وابـــن املســـيبي لكـــن بـــدون

 - 4مجيــع املواضــع التــي حصــل فيهــا الطعــن عــى

ونحويــن فض ـ ً
ا عــن غريهــم يفوهتــم التنبــه إىل

عليـــه إال اتبـــاع الروايـــة»(.((16

عـــن غـــره .يقـــول النـــوزاوازي »:وافـــق
حفصـــ ًا عـــى إظهـــار النـــون :الصـــوري عـــن

بعضهــم خيطــئ القــراءة جلهلــه بشــهرهتا.

حفــص ،قــد وافقــه فيهــا غــر واحــد مــن القــراء،

س ــكت»( .((16وصني ــع حف ــص م ــن الس ــكت

لكــن قــد تكــون املوافقــة مــن خــارج العــرة.

مـــع اإلظهـــار هـــو األكمـــل؛ ألن بعـــض

 - 5ظهــر للباحــث أن مــن مؤيــدات تواتــر روايــة

العل ــاء ي ــرون أن اإلظه ــار املح ــض هن ــا :ل ــح

حفــص عــن عاصــم :ســامتها مــن أي خلــل

ن ( . ((16

يف املعنــى واإلعــراب ،وموافقــة قــراءة حفــص

لقــراءة أئمــة آخريــن.

 .165املرجع السابق.

 .166النرش يف القراءات العرش ،ج ،1:ص.243:

 - 6أن ســامة قــراءة عاصــم مــن روايــة حفــص

 .167إبراز املعاين ،ص.566 :

مــن أي حلــن يؤكــد صــواب الــرأي القائــل بــأن

 .168املغني يف القراءات ،ج ،4:ص.1861:

القــراءات القرآنيــة هــي املصــدر األول للنحــو

 .169حدائق الروح والرحيان ،ج ،30:ص.452:
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ابــن األنبــاري ،عبــد الرمحــن بــن حممــد1389( .هـــ) .البيــان
يف غريــب إعــراب القــرآن ،حتقيــق :طــه عبــد احلميــد،
مــر :دار الكاتــب العــريب.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد الســام1386( .هـــ) .الفتــاوى
الكــرى ،حتقيــق :حســنني خملــوف .ط ،1بــروت :دار
املعرفــة.
ابــن اجلــزري ،حممــد بــن حممــد1435( .هـــ) .منجــد املقرئــن.
حتقيــق :نــارص حممــدي .ط ،1الســعودية :دار امليــان.
ابــن اجلــزري ،حممــد بــن حممــد1351( .هـــ) .غايــة النهايــة يف
طبقــات القــراء .مــر :مكتبــة ابــن تيميــة.
ابــن اجلــزري ،حممــد بــن حممــد .النــر يف القــراءات العــر.
حتقيــق :عــي الضبــاع ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن اجلــوزي عبــد الرمحــن بــن عــي1422( ،هـــ) .زاد املســر،
حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي .ط ،1بــروت :دار
الكتــاب العــريب
ابــن القيــم حممــد بــن أيب بكــر1398 ،هـــ .شــفاء العليــل.
بــروت :دار املعرفــة
ابــن خالويــه ،احلســن بــن أمحــد1413( .هـــ) .إعــراب
القــراءات الســبع وعللهــا ،حتقيــق :عبــد الرمحــن
العثيمــن .ط ،1مــر :مكتبــة اخلانجــي.
ابــن خالويــه ،احلســن بــن أمحــد1401( .هـــ) .احلجــة يف
القــراءات الســبع ،حتقيــق :عبــد العــال ســامل مكــرم.
ط ،4بــروت :دار الــروق.
ابــن خالويــه ،احلســن بــن أمحــد1428( .هـــ) .القــراءات
الشــاذة،حتقيــق:حممــدعيــد.ط،1مــر:دارالصحابــة.
ابــن زنجلــة ،عبــد الرمحــن بــن حممــد (1402هـــ) .حجــة
القــراءات ،حتقيــق :ســعيد األفغــاين .ط ،2بــروت:
مؤسســة الرســالة.
ابــن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب1422( .هـــ) .املحــرر
الوجيــز ،حتقيــق :عبــد الســام بــن عبــد الشــايف .ط،1
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن قتيبــة عبــد اهلل بــن مســلم1398( ،هـــ) .غريــب القــرآن،
دمشــق :دار الكتــب العلميــة.
ابــن مالــك ،حممــد بــن عبــد اهلل1410( .هـــ) .رشح التســهيل،
حتقيــق :عبــد الرمحــن الســيد .ط ،1الســعودية :هجــر
للطباعــة.

عــى الــدرس النحــوي ،وليــس العكــس.

 - 7أن معظــم هــذه الطعــون مل تتجــاوز القــرن
اخلامــس ،ولعـ ّـل ســبب ذلــك اســتقرار تواترهــا
عنــد العلــاء كافــة.

ثاني ًا :التوصيات:

 - 1يــرى الباحــث أمهيــة توســيع البحــث يف هــذا
املوضــوع ليشــمل روايــة شــعبة عــن عاصــم

ثــم مــا اتفــق عليــه حفــص وشــعبة ،وهكــذا مــع
بقيــة القــراء .واألوىل أن تتــم دراســة كل قــارئ

عــى حــدة.

معمقــة يف
 - 2أمهيــة دراســة النحــو والبالغــة دراســة ّ
أقســام القــراءات القرآنيــة.

 - 3التجديــد يف التأليــف يف علــم توجيــه القــراءات بام
يناســب العــر احلــارض.

 - 4املتصــدي لبحــث هــذا املوضــوع عليــه أن ينطلــق
مــن منطلــق ثبــوت وقطعيــة هــذه القــراءات
ـور خاطــئ جتــاه
ابتــداء ،حتــى ال ّ
يتوهــم أي تصـ ّ

القــراءات املتواتــرة.

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:
ابــن ادريــس ،أمحــد بــن عبيــد اهلل1428( .هـــ) .الكتــاب
املختــار يف معــاين قــراءات أهــل األمصــار ،حتقيــق :عبــد
العزيــز اجلهنــي .ط ،1الريــاض :مكتبــة الرشــد.
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واالبتــداء ،حتقيــق :حميــي الديــن عبــد الرمحــن ،ط،1
دمشــق :جممــع اللغــة العرييــة.
األهــوازي احلســن بــن عــي2002( .م) .الوجيــز يف رشح
قــراءات القــرأة الثامنيــة .حتقيــق :دريــد حســن أمحــد.
ط ،1بــروت :دار الغــرب اإلســامي.
الباقــويل ،عــي بــن احلســن1421( .هـ).كشــف املشــكالت، ،
حتقيــق :عبــد القــادر الســعيدي .ط ،1األردن ،دار عــار.
الباقــويل ،عــي بــن احلســن1420( .هـــ) .إعــراب القــرآن
للباقــويل املنســوب خطــأ للزجــاج ،حتقيــق :إبراهيــم
األبيــاري .ط ،4مــر :دار الكتــاب املــري.
البغــوي ،احلســن بــن مســعود1417( .هـــ) .معــامل التنزيــل،
حتقيــق :عثــان مجعــة وآخريــن .ط ،4الريــاض :دار طيبــة
بــن بابشــاذ طاهــر بــن أمحــد1977( .م) .رشح املقدمــة
املحســبة .ط ،1الكويــت :املطبعــة العرصيــة.
البنــاء أمحــد بــن حممــد1427( .هـــ) .احتــاف فضــاء البــر.
ط ،3بــروت :دار الكتــب العلميــة
احلمــوي ياقــوت بــن عبــد اهلل1995( .م) .معجــم البلــدان.
ط ،2بــروت :دار صــادر.
اجلوهــري إســاعيل بــن محــاد1407( .هـــ) .الصحــاح،
حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،ط ،4بــروت :دار
العلــم للماليــن.
اخلالديــن حممــد بــن هاشــم وســعيد بــن هاشــم1995( ،م).
محاســة اخلالديــن .حتقيــق :حممــد عــي دقــة ،دمشــق،
وزارة الثقافــة
الــداين أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد(1428هـ) جامــع البيــان
يف القــراءات الســبع .ط ،1الشــارقة ،جامعــة الشــارقة.
الذهبــي ،حممــد بــن عثــان1417( .ه) .معرفــة القــراء الكبــار.
ط ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الراغــب األصفهــاين1412( ،هـــ) .املفــردات يف غريــب
القــرآن .ط ،1دمشــق :دار القلــم.
الزجــاج ،إبراهيــم بــن الــري1408( .هـــ) .معــاين القــرآن
وإعرابــه ،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده .ط ،1بــروت:
عــامل الكتــب.
الزركــي حممــد بــن عبــد اهلل1376( .هـــ) .الربهــان يف علــوم
القــرآن ،حتقيــق :أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط ،1مــر ،دار
إحيــاء الــراث العربيــة.

ابــن جماهــد ،أمحــد بــن موســى (1400هـــ) .الســبعة يف
القــراءات .حتقيــق :شــوقي ضيــف ،ط ،2مــر ،دار
املعــارف.
ابــن مكــي الصقــي ،عمــر بــن خلــف1410( .هـــ) .تثقيــف
اللســان .حتقيــق :عبــد القــادر عطــا .ط ،1بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
ابــن مهــران النيســابوري ،أمحــد بــن احلســن1981( .م ).
املبســوط يف القــراءات العــر ،حتقيــق :ســبيع محــز،
دمشــق :جممــع اللغــة العربيــة.
ابــن هشــام ،عبــد اهلل بــن يوســف (1411هـــ) .مغنــي اللبيــب
عــن كتــب األعاريــب .حتقيــق :حممــد حميــي الديــن،
بــروت ،املكتبــة العرصيــة.
أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي .اخلصائــص .ط ،4مــر :اهليئــة
العامــة املرصيــة للكتــاب.
أبــو حيــان األندلــي ،حممــد بــن يوســف1420( .هـــ) .البحر
املحيــط يف التفســر .حتقيــق :صدقــي مجيــل ،بــروت:
دار الفكــر.
أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف1418( .هـــ) .ارتشــاف
الــرب ،حتقيــق :رجــب عثــان حممــد .ط ،1مــر:
مكتبــة اخلانجــي.
أبــو شــامة املقــديس ،عبــد الرمحــن بــن إســاعيل1431( .هـ).
إبــراز املعــاين مــن حــرز األمــاين .حتقيــق :أمحــد
القــادري .ط ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة.
األخفــش ،احلســن بــن مســعدة (1411هـــ) .معــاين القــرآن،
حتقيــق :هــدى حممــود .ط ،1مــر :مكتبــة اخلانجــي.
األخفــش ،عــي بــن ســليامن1420( .ه) .االختياريــن .حتقيــق:
فخــر الديــن قبــاوة .ط ،1بــروت :دار الفكــر املعــارص.
األزهــري حممــد بــن أمحــد1412( .هـــ) .معــاين القــراءات.
ط ،1الســعودية :جامعــة امللــك ســعود،
األصفهــاين ،أبــو الفــرج عــي بــن احلســن1410( .هـــ).
األغــاين .حتقيــق :جلنــة مــن األدبــاء .ط ،10بــروت:
دار الثقافــة.
األلــويس ،حممــود بــن عبــد اهلل1415( .هـــ) .روح املعــاين،
حتقيــق :عــي عبــد البــاري .ط ،1بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
األنبــاري ،حممــد بــن القاســم1390( .هـــ) .إيضــاح الوقــف
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الزخمــري ،حممــود بــن عمــرو1407( .هـ).الكشــاف ، ،ط،3
بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الســمني احللبــي ،أمحــد بــن يوســف1437( .هـــ) ،الــدر
املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون .حتقيــق :أمحــد
اخلــراط .ط ،4دمشــق :دار القلــم.
الســرايف ،احلســن بــن عبــد اهلل2008( .م) .رشح كتــاب
ســيبويه ،حتقيــق :أمحــد حســن مهــدي .ط ،1بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
الشــاطبي إبراهيــم بــن موســى1428( .هـ).املقاصــد الشــافية،
حتقيــق :عبــد الرمحــن العثيمــن وآخريــن .ط،1
الســعودية ،جامعــة أم القــرى.
الشــرازي ،الفــاريس نــر بــن عــي1429( .هـــ) .الكتــاب
املوضــح ،ط ،1مــر :دار الصحابــة.
الطــري ،حممــد بــن جريــر1422( .هـــ) .تفســر الطــري،
حتقيــق :عبــد اهلل الرتكــي .ط ،1الســعودية :دار هجــر.
الطيبــي ،احلســن بــن عبــد اهلل1434( .هـــ) .فتــوح الغيــب،
حتقيــق :حممــد إيــاد .ط ،1اإلمــارات العربيــة :جائــزة
ديب الدوليــة.
العبــد حممــود بــن حممــد1422( ،هـــ) الروضــة النديــة رشح
متــن اجلزريــة .ط ،1مــر :املكتبــة األزهريــة للــراث.
العكــري ،عبــد اهلل بــن احلســن .التبيــان يف إعــراب القــرآن،
حتقيــق :عــي البيجــاوي ،مــر :عيســى البــايب احللبــي.
الفــاريس أبــو عــي ،احلســن بــن عبــد الغفــار1413( .هـــ).
احلجــة للقــراء الســبعة ،حتقيــق :بــدر قهوجــي وآخريــن.
ط ،2دمشــق :املأمــون للــراث.
الفخــر الــرازي ،حممــد بــن عمــر1420( .هـــ) .التفســر
الكبــر .ط ،3بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب،
الفــراء ،حيــي بــن زيــاد .معــاين القــرآن ،حتقيــق :أمحــد نجــايت
وآخريــن .مــر :دار املرصيــة .
الفــروز آبــادي حممــد بــن يعقــوب1416( ،هـــ) بصائــر ذوي
التمييــز .حتقيــق :حممــد عــي النجــار .مــر :املجلــس
األعــى للشــئون اإلســامية
القرطبــي حممــد بــن أمحــد1427( .هـــ) .اجلامــع ألحــكام
القــرآن .حتقيــق :عبــد اهلل الرتكــي .ط ،1بــروت:
مؤسســة الرســالة.
القشــري عبــد امللــك بــن هــوازن .لطائــف اإلشــارات .ط،3
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مــر :اهليئــة العامــة املرصيــة للكتــاب.
القيــي ،مكــي بــن أيب طالــب (1429هـــ) .اهلدايــة إىل بلــوغ
النهايــة ،حتيــق :جمموعــة مــن الباحثــن .ط ،1اإلمــارات
العربيــة :جامعــة الشــارقة.
القيــي ،مكــي بــن أيب طالــب1434( .هـــ) .الكشــف عــن
وجــوه القــراءات الســبع .حتقيــق :حميــي الديــن رمضان.
ط ،1دمشــق :دار الرســالة العامليــة.
القيــي ،مكــي بــن أيب طالــب1405( .هـــ) .مشــكل إعــراب
القــرآن .حتقيــق :حاتــم الضامــن .ط ،2بــروت:
مؤسســة الرســالة.
الكرمــاين حممــود بــن محــزة .الربهــان يف توجيــه متشــابه القرآن،
،حتقيــق :عبــد القــادر عطــا ،مــر ،دار الفضيلة.
املــرد حممــد بــن يزيــد .املقتضــب ،حتقيــق :حممــد عبــد اخلالــق
عظيمــة ،بــروت :عــامل الكتــب.
املجاشــعي ،عــي بــن فضــال1428( .هـــ) .النكــت يف القــرآن،
حتقيــق :عبــد اهلل الطويــل .ط ،1بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة (1439هـ) .موســوعة
التفســر املأثــور .ط ،1الســعودية ،معهــد اإلمــام
الشــاطبي.
املقــري ،عبــد اهلل بــن أمحــد1440( .هـــ) .نــكات القــرآن، ،
حتقيــق :نمشــة الطوالــة وآخريــن .ط ،1الســعودية :دار
كنــوز إشــبيليا.
املنتجــب بــن أيب العــز اهلمــداين1427( .هـــ) .الكتــاب الفريــد
يف إعــراب القــرآن املجيــد ،حتقيــق :حممــد الفتــح .ط،1
الســعودية :دار الزمــان.
ناظــر اجليــش ،حممد بــن يوســف1428( .هـــ) .متهيــد القواعد
بــرح تســهيل الفوائــد ،حتقيــق :عــي فاخــر وآخريــن.
ط ،1مــر :دار الســام.
النحــاس ،أمحــد بــن حممــد1409( .هـــ) .إعــراب القــرآن.
حتقيــق :زهــر غــازي ،بــروت :عــامل الكتــب.
النحــاس ،أمحــد بــن حممــد1409( .هـــ) .معــاين القــرآن،
حتقيــق :حممــد عــي الصابــوين .ط ،1الســعودية :جامعــة
أم القــرى.
النــوزاوازي ،حممــد بــن أيب نــر1439( .هـــ .).املغنــي يف
القــراءات ،حتقيــق :حممــود كابــر الشــنقيطي .ط،1
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. اجلمعيــة الســعودية للقــرآن الكريــم:الســعودية
 إجيــاز.)هـــ1415( ،النيســابوري حممــود بــن أيب احلســن
 دار الغــرب: بــروت،1 ط.البيــان عــن معــاين القــرآن
.اإلســامي
 الكامــل يف القــراءات.)هـــ1428( .اهلــذيل يوســف بــن عــي
 مجــال بــن: حتقيــق.العــر واألربعــن الزائــدة عليهــا
. مؤسســة ســا للتوزيــع: مــر،1 ط.الســيد الشــايب
 حدائــق.)هـــ1412( . حممــد األمــن بــن عبــد اهلل،اهلــرري
: بــروت،1 ط.الــروح والرحيــان يف روايب علــوم القــرآن
.دار طــوق النجــاة
، التفســر البســيط.)هـــ1430( .الواحــدي عــي بــن أمحــد
: الســعودية،1 ط. جمموعــة مــن الباحثــن:حتقيــق
.جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
 املعجــم املفصل يف شــواهد.)هـــ1417( ،يعقــوب أميــل بديــع
 دار الكتــب العلميــة: بــروت،1 ط،العربيــة
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 قاعدة املشقة جتـلب التيسري وفروعها يف فقه اإلمام ابن باز رمحه اهلل:مرضي بن مشوح بن راضي العنزي

قاعدة الم ــشق ـ ــة تج ــلب التيــسي ـ ـ ــر وفروعها في فقه اإلمام ابن باز رحمه اهلل
)*( مرضي بن مشوح بن راضي العنزي
جامعة الحدود الشمالية
)هـ1443/3/22  وقبل للنشر يف،هـ1442 /3/30 (قدم للنشر يف
 وعرج ــت ع ــى أمهي ــة،عرف ــت باإلم ــام اب ــن ب ــاز
َّ  ث ــم، وكذل ــك بين ــت امل ــراد بقاع ــدة املش ــقة جتل ــب التيس ــر،عرف ــت بالقواع ــد الفقهي ــة
َّ  يف ه ــذا البح ــث:ملخ ــص البح ــث
 ث ــم، والقواع ــد املندرج ــة حت ــت قاع ــدة املش ــقة جتل ــب التيس ــر، وذك ــرت أدل ــة قاع ــدة املش ــقة جتل ــب التيس ــر، وأمهي ــة قاع ــدة املش ــقة جتل ــب التيس ــر،القواع ــد الفقهي ــة
 وتكمـــن أمهيـــة املوضـــوع يف أنـــه يبـــن مـــدى فقـــه اإلمـــام ابـــن بـــاز رمحـــه اهلل،انتهيـــت بذكـــر الفـــروع الفقهيـــة لقاعـــدة املشـــقة جتلـــب التيســـر يف فقـــه اإلمـــام ابـــن بـــاز
ِ ـد الرشعي ـ
ِ ـم املقاص ـ
ـوم ع َل َيه ــا
ِ ـن أه ـ
ُ  والركائــ ِز ا َّلت ــي يق ـ،ـة
ْ  والت ــي تع ــد ِم ـ،ومقاصديت ــه م ــن خ ــال مج ــع الف ــروع الفقهي ــة الكث ــرة يف فقه ــه لقاع ــدة املش ــقة جتل ــب التيس ــر
ُ ـامي احلني ـ
 واألدل ــة ع ــى ه ــذه القاع ــدة متضاف ــرة م ــن الكت ــاب وس ــنة، وه ــي م ــن أمه ــات القواع ــد اخلم ــس الت ــي ي ــدور عليه ــا معظ ــم أح ــكام الفق ــه،ـف
ُ الدي ـ
ُ ـن اإلس ـ
.رســـول اهلل ﷺ
قواعد- مقاصد- تيسري- مشقة- ابن باز:كلامت مفتاحية
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ـهل ،أمــا تطبيقهــا فإنــه حيتــاج إىل فقيـ ٍ
سـ ٌ
ـه ،واخــرت

مقدمة:

قاعــدة املشــقة جتلــب التيســر؛ ألهنــا مــن القواعــد

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى نبينــا

الفقهيــة واملقاصديــة ،فمــن أبــرز مقاصــد الرشيعــة
ـب الدِّ يـ ِ
هَّللَّ
ـن إِ َىَل ا ِ
رفــع احلــرج عــن املكلفــن ،وأن « َأ َحـ ُّ
ِ ِ
ـم َح ُة»( ،)1وتطبيــق هــذه القاعــدة حيتــاج
السـ ْ
احلَنيف َّي ـ ُة َّ
ٍ
ـدي ،ومل اسـ ِ
ـتقص مجيــع تطبيقاتــه  -رمحه
لفقيــه مقاصـ ٍّ

حممــد خاتــم النبيــن واملرســلني ،الــذي أويت جوامــع
احْلديــث ْ ِ
الكلــم ،واخ ُتـ ِ
ـر لــه ْ
ـارا ،وعــى آلــه
َ
اختصـ ً
وصحبــه أمجعــن ،أمــا بعــد:
ِ
ِ
ِ
ِ
الفقــه،
ضبــط
الفقهيــة أمهيــ ٌة كــرى يف
فللقواعــد

ـت جــذور القواعــد الفقهيــة
وفه ـ ِم مراميــه ،وإذا ثبتـ ْ

اهلل  -عــى هــذه القاعــدة ،فهــذا ممــا ال يــدرك؛ لعــدم

آراؤه ومل تتناقــض ،ومــن قــرأ كتــب أئمــة املذاهــب

كثــر ٌة جــدً ا ،-ولطابــع هــذه البحــوث التــي ترتكــز

يف عقــل العــامل ،ظهــرت فروعهــا يف فقهــه ،وا َّطــردت

اإلحاطــة بــكل الكتــب واألرشطــة للشــيخ- ،فهــي

عــى االختصــار دون إخــال ،لكنــي ذكــرت أمثلــ ًة

الفقهيــة وجــد ذلــك بينًــا ،فمــن قــرأ هلــم مســأل ًة يف
أول كتــاب الطهــارة ،وجدهــا متفقــ ًة يف الــرأي مــع

عديــد ًة توصــل قارئهــا إىل درجــة اليقــن مــن اتقــان
ـدي ،رمحــه
اإلمــام هلــذه القاعــدة ،وأنــه فقي ـ ٌه مقاصـ ٌّ

املســائل األخــرى يف أبــواب الفقــه إن كانــت القاعــدة
ٍ
دليــل لالســتثناء ،ومــن أراد إتقــان
واحــد ًة ّإاّل مــن

اهلل رمحــة واســعة.

كتــب القواعــد الفقهيــة ،وفهمهــا ،واألمــر الثــاين:

أمهية البحث:

القواعــد الفقهيــة فعليــه بأمريــن ،ومهــا :القــراءة يف

تكمــن أمهيــة املوضــوع يف أنــه يبــن مــدى فقــه اإلمــام

القــراءة يف تطبيقــات هــذه القواعــد يف فقــه األئمــة،

ابــن بــاز رمحــه اهلل ومقاصديتــه مــن خــال مجــع

ثــم تســهل عليــه القواعــد ،ويســتطيع ممارســتها يف
فقهــه بعــد توفيــق اهلل لــه ،وقــد ُأفــردت رســائل يف

الفــروع الفقهيــة الكثــرة يف فقهــه لقاعــدة املشــقة

الفقــهُ ،
كتــب لدراســة فــروع القواعــد
وخصصــت
ٌ

الفقهيــة واملقاصديــة.

جتلــب التيســر ،والتــي تعــد مــن أبــرز القواعــد

مجــع هــذه القواعــد مــع فروعهــا املنثــورة يف كتــب

الفقهيــة عنــد إمــا ٍم مــن األئمــة ،مــن املتقدمــن

مشكلة البحث:

 1.مــا أمهيــة القواعــد الفقهيــة ،وأمهيــة قاعــدة

واملعارصيــن ،وإن مــن أئمــة العــر اإلمــام/

عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن بــاز -رمحــه اهلل ،-وهــو

املشــقة جتلــب التيســر؟

للقواعــد الفقهيــة ،فهــي تبــن مــدى فقــه هــذه

قاعــدة املشــقة جتلــب التيســر؟

2.هــل لإلمــام ابــن بــاز فــروع كثــرة يف تطبيــق

مقاصــدي ،وممــا يربهــن عــى ذلــك تطبيقاتــه
فقيــ ٌه
ٌّ
اإلمــام ،فحفــظ القواعــد وتكرارهــا والتأليــف فيهــا

 .1رواه البخاري معل ًقا يف كتاب اإليامن ،باب الدين يرس.
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 3.مــا مــدى فقــه اإلمــام ابــن بــاز ومقاصديتــه مــن
خــال تطبيــق هــذه القاعــدة؟

أهداف البحث:

هنــاك عــد ٌد مــن األســباب املهمــة الختيــار هــذا

املوضــوع ،منهــا:
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الدراسات السابقة:

هنــاك العديــد مــن البحــوث والكتــب عــن القواعــد

الفقهيــة اخلمــس الكــرى وغريهــا مــن القواعــد
الفقهيــة ،وهــي ال ختفــى عــى طلبــة العلــم ،وهــي

ليســت صلــب البحــث ،وقــد ذكــرت الــكالم عنهــا
بشــكل خمتـ ٍ
ـر ألدخــل منهــا للتطبيقــات الفقهيــة عىل

 1.بيــان أمهيــة القواعــد الفقهيــة وأمهيــة قاعــدة

هــذه القاعــدة يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز -رمحــه اهلل ،-
ٍ
ٍ
مجعــت الفــروع
ســابقة
دراســات
وقــد بحثــت عــن
ْ

 2.مجــع الفــروع الفقهيــة لقاعــدة املشــقة جتلــب

حســب بحثــي املتواضــع ،وقــد بحثــت يف أكثــر مــن
ٍ
منفــذ ،ومــن أبرزهــا :مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة،

املشــقة جتلــب التيســر وأهنــا قاعــدة فقهيــة

مقاصديــة.

التيســر يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز الــذي احتــل

مكانــة علميــة عنــد مجهــور املســلمني عــى خمتلف
طبقاهتــم ،وشــتى توجهاهتــم.

3.بيان مدى فقه هذا اإلمام ومقاصديته.
أسباب اختيار املوضوع:
 1.األمهية السابقة.

ٍ
بنظــرات
 2.تزويــد طلبــة العلــم وحمبــي اإلمــام

مقاصديــةللشــيخليقتفــواأثــره،ويســتنوابســنته.
ٍ
ٍ
فقهيــة
بنظــرات
3.تزويــدٌ للمكتبــة الفقهيــة
ٍ
مقاصديــة ،ألحــد أئمــة العــر ،وفتــح البــاب

للباحثــن ل ُيــدرس فقــه اإلمــام ونظراتــه

املقاصديــة.
ٍ
 4.ويف هــذا نــوع وفــاء هلــذا العــامل الــذي قــدم
لألمــة الكثــر ،فمــن الوفــاء لــه أن ُخُيــرج تراثــه،

الفقهيــة للقواعــد يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز ومل أجــد

ويف موقــع ابــن بــاز ،فقــد أحصــوا مجيــع املؤلفــات

عنــه( ،)2فلــا مل أجــد أمجعــت أمــري للكتابــة فيــه ،واهلل
هــو املوفــق ،واهلــادي إىل ســواء الســبيل.
منهج البحث:

يعتمــد البحــث عــى املنهــج االســتقرائي واملنهــج
التطبيقــي واملنهــج التحليــي فأقــوم باســتقراء كتــب

اإلمــام ابــن بــاز رمحــه اهلل ،والبحــث فيهــا عــن
التطبيقــات الفقهيــة لقاعــدة املشــقة جتلــب التيســر،

فأخرجهــا وأقــوم بتحليلهــا ،وبيــان وجــه الشــاهد

منهــا.

 .2انظــر :موقــع اإلمــام ابــن بــاز ،مؤلفــات عــن اإلمــام ،عــى
الرابــط التــايل:

https://maseﷺah.binbaz.oﷺg.sa/categoﷺies/
42/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81
%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE

و ُيــدْ رس،و ُيبــنجوانــبمتيــزه،رمحــهاهللتعــاىل.
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إجراءات البحث:

ألن البحــث يف بيــان تطبيقاتــه للقاعــدة دون
دراســة الختياراتــه الفقهيــة.

رست يف هذا البحث عىل اخلطوات التالية:

 6.أحــرص عــى توثيــق املعــاين مــن معاجــم اللغــة

1.أقــوم بعــزو اآليــات يف املتــن إىل مواضعهــا مــن

املعتمــدة ،وتكــون اإلحالــة عليهــا باجلــزء،

القــرآنالكريــمبذكــراســمالســورة،ورقــماآليــة.

والصفحــة.

2.أقــوم بتخريــج األحاديــث واآلثــار التــي أوردهــا

7.أحــرص قــدر اإلمــكان عــى العنايــة بقواعــد

يف اهلامــش ،فــإن كانــت يف الصحيحــن أو

اللغــة العربيــة ،واإلمــاء ،وعالمــات الرتقيــم،

أحدمهــا فأكتفــي بذكــر املصــدر الــذي ورد فيــه

ومنهــا عالمــات التنصيــص لآليــات الكريمــة،

احلديــث ،واســم الكتــاب ،والبــاب ،ثــم رقــم

ولألحاديــث الرشيفــة ،ولآلثــار ،وألقــوال

احلديــث ،وإذا مل تكــن األحاديــث واآلثــار

العلــاء ،ومتييــز العالمــات أو األقــواس ،فيكــون

التــي أوردهــا يف الصحيحــن فــإين أخرجهــا مــن

لــكل منهــا عالمتــه اخلاصــة.

مصادرهــا األصليــة ،مــع ذكــر رقــم احلديــث إن

8.أختــم الرســالة بخامتــة أخلــص فيهــا أهــم النتائــج

وجــد .مــع نقــل احلكــم عليــه مــن أحــد أئمــة

التــي توصلــت إليهــا.

الشــأن.

9.ذ ّيلت البحث بفهرس للمصادر واملراجع.

3.النصــوص التــي أنقلهــا مــن املراجــع األخــرى
أقــوم بالتنصيــص عليهــا بــن قوســن مضاعفــن

خطة البحث:

« « لــكل نــص أنقلــه ،وأجعــل رقـ ًـا عــى آخــر

قسمت البحث بعد هذه املقدمة إىل:

النــص ،وأمهــش عليــه بذكــر اســم الكتــاب،

ورقــم اجلــزء ،والصفحــة ،وإذا ترصفــت يف

املبحث األول :التعريفات واألمهية ،وفيه مطلبان:

وأجعــل رقـ ًـا عــى آخــر الــكالم ،وأمهــش عليــه

الفرع األول :تعريف القواعد الفقهية

والصفحــة.

الفرع الثالث :التعريف بابن باز

املطلب األول :التعريفات ،وفيه ثالثة فروع:

النقــل ،أو ذكرتــه باملعنــى فــإين ال أضــع قوســن،

الفرع الثاين :املراد بقاعدة املشقة جتلب التيسري

بقــويل :انظــر ،ثــم اذكــر اســم الكتــاب ،واجلــزء،

املطلب الثاين :األمهية ،وفيه فرعان:

4.أرجــع يف مجــع املــادة العلميــة إىل أمهــات املراجــع

الفرع األول :أمهية القواعد الفقهية

يف األصــول ،والقواعــد الفقهيــة ،والفقــه،

الفرع الثاين :أمهية قاعدة املشقة جتلب التيسري

واللغــة.

املبحث الثاين :أدلة قاعدة املشقة جتلب التيسري

5.أذكــر تطبيقــات اإلمــام ابــن بــاز دون مناقشــتها؛
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زئياتِ ِ
ج ِ
ٍ
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ــه()5؛ وذلــك َّ
اســتثناءات ِمــ َن
هنــاك
ألن
ُ
ِ
ِ
ــح ْ
كيل،
ُعــر َ
القاعــدة َفــا َيص ُ
أن ت ّ
ف بأهنــا ُح ٌ
كــم ٌ
ِ
ِ
ِ
األول؛ َّ
ألن
التعريــف
ــع ِمــ َن
و ُأ
جيــب :بأنــه ال مان َ
َ
ِ
َ
تكــون كليــ ًةَّ ،
َ
القاعــدة ْ
ــروج
وأن ُخ
أن
األصــل ِيِف
َ

املبحــث الثالــث :القواعــد املندرجــة حتــت قاعــدة

املشــقة جتلــب التيســر

املبحــث الرابــع :الفــروع الفقهيــة لقاعــدة املشــقة

جتلــب التيســر يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز

ِ
َ
وتكــون
يؤثــر،
يــر وال
بعــض الفــرو ِع عنهــا َاَل
ُ
ُ
ـكل قاعـ ٍ
ـدة أو مبــدأ أو أصـ ٍ
اســتثنا ًء مــن القاعــدة ،فـ ُ
ـل
ِ
حقيقــة
يغــر ِمــ ْن
لــه اســتثنا ٌء ،وهــذا االســتثنا ُء ال ّ ُ
ِ
ِ
األصــل أو املبــدأ(.)6
القاعــدة أو

وبعــد ،فغفــر اهلل لإلمــام ابــن بــاز ورمحــه ،وجــزاه
خــر اجلــزاء عــى مــا قــدم ،واحلمــد هلل الــذي ســاقني

لكتابــة هــذا البحــث حــول فقهــه ،ويــره يل ،وأســأله
أن يكتــب لــه القبــول ،وأن جيعلــه يف ميزان احلســنات،

ـو
ـو التعريـ ُ
ـف الثــاين؛ أل ّنــه هـ َ
ـع ذلــك فــاألوىل هـ َ
ومـ َ
ِ
القاعــدة.
تعريــف
الــذي َيصــدُ ُق عليــه
ُ
ِ
ــم
الفهــم(،)7
والفقــ ُه لغــ ًة
ً
ُ
واصطالحــا« :ا ْلع ْل ُ
ِ ِ
بِ ْاأْلَحــكَا ِم َّ ِ ِ
ــب ِمــ ْن َأ ِد َّلتِ َهــا
ْ
الرَّشع َّيــة ا ْل َع َمل َّيــة ا ُمل ْكت ََس ْ
ْ
ال َّت ْف ِص ِيلي ِ
ــة » ( . )8
َّ
ـى ذلــك ي ِ
ِ
ِ
وعـ َ
بأهَّنــا:
مكــن تعريـ ُ
ُ
ـف القاعــدة ا ْلفقهيــة َّ
حكـ ِ
ـى معظ ـ ِم جزئياتِـ ِ
ـه.
ـي ينطبـ ُ
ـق عـ َ ُ
ـي أغلبـ ٌ
ـم فقهـ ٌ
ُ ٌ
الفــرع الثــاين :التعريــف بقاعــدة املشــقة جتلــب

وأن يعفــو عــن التقصــر واخللــل واخلطــأ إنــه جــواد

كريــم ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه
وصحبــه أمجعــن.

املبحث األول:

التعريفات واألمهية

املطلب األول :التعريفات

الفرع األول :تعريف القواعد الفقهية
ٍ
:األســاس،
قاعــدة ،والقاعــد ُة
مجــع
القواعــدُ لغــة:
ُ
ُ
ِ
تعــاىل﴿:وإِ ْذ
هلل
وأساســه .قــال ا ُ
ومنــه قواعــدُ البنــاء
َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ــا ِع ُيل﴾
َي ْر َف ُ
يــم ا ْل َق َواعــدَ مــ َن ا ْل َب ْيــت َوإِ ْس َ
ــع إِ ْب َراه ُ

التيســر

املشــقة لغــ ًة :الشــدة(ُ « ،)9ي َق ُ
ــق
ــاب ُف َاَلنًــا ِش ٌّ
ــال َأ َص َ
الش ِ
َو َم َشــ َّق ٌةَ ،و َذلِ َ
ــر َّ
ــديدُ ك ََأنَّــ ُه ِمــ ْن ِشــدَّ تِ ِه
ــك ْاأْلَ ْم ُ
ــق ْ ِ
اإْلن َْس َ
ــان َشــ ًّقا»(.)10
َي ُش ُّ

[البقــرة.)3(]127 :

ِ
ــق
ويف
ُيِّل َينْ َطبِ ُ
االصطــاح ُع ِّر َف ْ
ــت بأهنــاُ :
«حك ٌ
ْــم ك ِّ ٌّ
ِ ِ ِ ِ
َع َ
ف َأ ْحكَا َم َهــا ِمنْــ ُه»(.)4
ــر َ
ــى ُج ْزئ َّياتــه ل َي َت َع َّ
ينطبــق َع َ
ــى ُم ْع َظــ ِم
بــي
ُ
ِّ
ْــم َأ ْغ َل ٌ
وعرفــت بأهنــاُ :حك ٌ

 .5انظر :غمز عيون البصائر ،للحموي .15/1

 .6انظــر :القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف املذاهــب األربعــة،
للزحيــي .22/1
 .7انظــر :الصحــاح ،للفــارايب  ،3422 /6لســان العــرب ،البــن
منظــور .225/13
 .8هناية السول ،لإلسنوي ،ص.11

 .3انظــر :العــن ،للخليــل بــن أمحــد الفراهيــدي 341/1؛ لســان
العــرب ،البــن منظــور .163/3

 .9انظر :لسان العرب ،البن منظور .381/01

 .10معجم مقاييس اللغة ،البن فارس .171/3

 .4رشح التلويح عىل التوضيح ،للتفتازاين .43/1
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الــي ِء ِمــ ْن َم ْو ِضــ ٍع إِ َىَل
ــو ُق
«س ْ
واجلَ ْل ُ
ــب لغــ ًةَ :
َّ ْ

ِ
ــب ا ُْمْلعت ِ
ا ْل ُك ْل َف ِ
ــة َع ِ
ــن ا ْل َع َم ِ
ــل َأ ْه ُ
َــادَ ،ب ْ
ــل
ــل ِيِف ا ْل َغال ِ ْ
ِ
ــول و َأربــاب ا ْلعــاد ِ
ات َي ُعــدُّ َ
ــع َعنْــ ُه
ا ْل ُع ُق ِ َ ْ َ ُ َ َ
ون ا ُْمْلنْ َقط َ
ك َْس َ
ــكَ ،فك ََذلِ َ
ــا َنَ ،و َي ُذ ُّمونَــ ُه بِ َذلِ َ
ــك ا ُْمْل ْعتَــا ُد ِيِف
ال َّتكَالِيـ ِ
ـف َوإِ َىَل َهـ َ
ـن ا َْمْل َشـ َّق ِة
ـع ا ْل َفـ ْـر ُق َبـ ْ َ
ـذا ا َْمْل ْعنَــى َي ْر ِجـ ُ
ا َّلتِــي َاَل ُت َعــدُّ َم َش ـ َّق ًة َعــا َدةًَ ،وا َّلتِــي ُت َعــدُّ َم َش ـ َّق ًة»(،)15
ِ
ـت َم َشـ َّق َة َت َعـ ٍ
ـح
«وإِ ْن كَا َنـ ْ
وقــال ابــن القيــمَ :
ـب َف َم َصالـ ُ
ِ
ــر ِة َمنُو َطــ ٌة بِال َّت َع ِ
احــ َة َمِلِــ ْن َاَل
ــبَ ،و َاَل َر َ
الدُّ ْن َيــا َو ْاآْلخ َ
ـى َقــدْ ِر ال َّت َعـ ِ
ـب َت ُكـ ُ
ـب َلـ ُهَ ،بـ ْـل َعـ َ
احـ ُة»(.)16
الر َ
َت َعـ َ
ـون َّ

َ
آخــر» (.)11

وأمــا التيســر لغــ ًة :فهــو مصــدر يــر وهــو ضــد
العــر ،ويــدل عــى ال ِّلــن و ِ
ااِلن ِْق َيــاد واالنفتــاح
َ

واخلفــة(.)12

وهــذه املصطلحــات الثالثــة حتمــل املعنــى اللغــوي

نفســه عنــد الفقهــاء(.)13

وبعــد تعريــف هــذه املصطلحــات يتضــح لنــا أن

وملــا ذكــر الشــاطبي كالمــه الســابق بـ ّـن املراد باملشــقة
اخلارجــة عــن املعتــاد بقولــه« :إِ ْن ك َ
ـؤ ِّدي
َان ا ْل َع َمـ ُـل ُيـ َ
ـه إِ َىَل ِ
ااِلن ِْق َطــا ِع َعنْـهَ ،أو َعـن بع ِضـ ِ
الــدوام َع َليـ ِ
ـهَ ،أ ْو إِ َىَل
ُ ْ ْ َْ
ُ ْ
ـه َأو مالِـ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـهَ ،أ ْو َحـ ٍ
ُو ُقــو ِع َخ َلـ ٍ
ـال
ـل ِيِف َصاحبِــهِ ،يِف َن ْفسـ ْ َ
ـن ا ُْمْلع َتـ ِ
ِم ـن َأحوالِـ ِ
ـهَ ،فا َْمْل َش ـ َّق ُة ُهنَــا َخ ِ
ـادَ ،وإِ ْن
ار َج ـ ٌة َعـ ِ ْ
ْ ْ َ
ِ
ـك ِيِف ا ْل َغالِـ ِ
ـبَ ،فـ َ
يَش ٌء ِمـ ْن َذلِـ َ
ـا ُي َعــدُّ ِيِف
َمَل ْ َي ُكـ ْن ف َيهــا َ ْ
ِ
ـم َي ْت ُك ْل َفـ ًة»(.)17
ا ْل َعــا َدة َم َشـ َّق ًةَ ،وإِ َّن ُسـ ِّ

املــراد هبــذه القاعــدة « :أن املشــقة ســبب للتيســر

والتخفيــف يف األحــكام الرشعيــة»(.)14

فمتــى مــا كان يف احلكــم مشــق ٌة عــى املكلــف ،فــإن

الرشيعــة تيــر عليــه بــأن تســقط عنــه هــذا احلكــم أو
ختففــه بــا يتناســب مــع قدرتــه واســتطاعته.

ويشــرط للمشــقة كــي جتلــب التيســر -1 :أن

تكــون املشــقة خارجــة عــن املعتــاد فــإن التكاليــف

 -2أن تكــون املشــقة ممــا تنفــك عنهــا العبــادة

ال ختلــو مــن مشــقة ،والشــارع قاصــد لذلــك ،يقــول
ــارع َق ِ
َــاز ُع ِيِف َأ َّن َّ
اصــدٌ
الشــاطبيَ « :فإِنَّــ ُه َاَل ُين َ
الش ِ َ
ــزم فِ ِ
ِ ِ ِ
يــه ُك ْل َفــ ٌة َو َم َشــ َّق ٌة َمــاَ ،و َل ِكــ ْن
لل َّتكْليــف بِ َ
ــا َي ْل َ ُ
ِ ِ
ِ
ـمى
ـمى ِيِف ا ْل َعــا َدة ا ُْمْل ْس ـتَم َّرة َم َش ـ َّق ًةَ ،كـ َـا َاَل ُي َسـ َّ
َاَل ت َُسـ َّ
ف وس ِ
ــاش بِالتَّح ِ
ِ
ــب ا َْمْل َع ِ
ــائ ِر
ِيِف ا ْل َعــا َدة َم َشــ َّق ًة َط َل ُ
ــر َ َ
َ ُّ
الصن َِائــعِ؛ ِأِلَنَّــه ُمُم ِكــن معتَــاد َاَل ي ْق َطــع مــا فِ ِ
يــه ِمــ َن
ُ ْ ٌ ُْ ٌ ُ
َّ
ُ َ

والتكاليــف غال ًبــا ،يقــول العــز بــن عبدالســام:
ِ
«ا َْمْل َش ُّ
مُهــا َم َشــ َّق ٌة َاَل َتنْ َف ُّ
ــك ا ْل ِع َبــا َد ُة
رَض َبــانَ :أ َحدُ ُ َ
ــاق َ ْ
عنْهــا كَم َش ـ َّق ِة ا ْلوضـ ِ
ـل ِيِف ِشــدَّ ِة الســر ِ
ـوء َوا ْل ُغ ْسـ ِ
ات
ُ ُ
َ َ
َّ َ َ
َ
ــة الص َ ِ
وكَم َشــ َّق ِة إ َقام ِ
ــر ِدَ ،و َاَل ِســ َّي َاَم
َّ
ــر َوا ْل َ ْ
ــاة ِيِف ْ َ
َ
َ َ
احْل ِّ
ِ ِ
ِ
احْلــر َو ُط ِ
ـا ُة ا ْل َف ْجـ ِ
َصـ َ
ول
الصـ ْ
ـرَ ،وك ََم َشـ َّقة َّ
ـو ِم ِيِف شــدَّ ة ْ َ ِّ
ِ
الن ََّهـ ِ
ـج ا َّلتِــي َاَل ان ِْفـك َ
َاك َعن َْهــا َغالِ ًبــا،
احْلـ ِّ
ـارَ ،وك ََم َشـ َّقة ْ َ
ِ ِ
ــة فِ ِ
ــب ا ْل ِع ْلــ ِم والرح َل ِ
ااِلجتِه ِ
ــاد ِيِف َط َل ِ
يــه،
َ ِّ ْ
َوك ََم َشــ َّقة ْ َ

 .11لسان العرب ،البن منظور .862/1

 .12انظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس 551/6؛ لســان
العــرب ،البــن منظــور .592/5
 .13انظــر :معجــم لغــة الفقهــاء ،لقلعجــي وحامــد قنيبــي ،ص:
.415 ،134 ،561

 .15املوافقات ،للشاطبي .412/2

 .16إعالم املوقعني ،البن القيم .68/2

 .14القواعــد الفقهيــة اخلمــس الكــرى ،إلســاعيل علــوان،
ص.042

.17املوافقات ،للشاطبي .412/2
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احْلــدُ ِ
ِ
ـك ا َْمْل َشـ َّق ُة ِيِف رجـ ِم ُّ ِ
َوك ََذلِـ َ
ود َعـ َ
ـى
َ ْ
الز َنــاةَ ،وإِ َقا َمــة ْ ُ
ِ
ـاء و ْاأْلُمهـ ِ
اجْلنَـ ِ
ـن
ـاةَ ،و َاَل ِس ـ َّي َاَم ِيِف َحـ ِّ
ـات َوا ْل َبنِـ َ
ـق ْاآْل َبـ َ َّ َ
ُْ
ِ
وا ْلبن ِ
َــاتَ ،فــإِ َّن ِيِف َذلِ َ
يمــ ًة َع َ
ــى ُم ِقيــ ِم
َ َ
ــك َم َشــ َّق ًة َعظ َ
مَح ِ
جَيــدُ ه ِمــن الر َّق ِ
ِ
ِ ِ
ــة ِ َهِبــا
ــة َوا َْمْل ْر َ َ
ــا َ ِ ُ ْ ِّ
َهــذه ا ْل ُع ُقو َبــات بِ َ
اجْلن ِ
لِلــر ِاق و ُّ ِ
ــب َو ْاأْلَ َق ِ
ــار ِ
َــاة ِمــ ْن ْاأْلَ َجانِ ِ
ب
ُّ َّ َ
الزنَــاة َو ْ ُ
َاتَ ...فه ِ
ِ
ــن وا ْلبن ِ
ــذ ِه ا َْمْل َش ُّ
ــر َهَلَــا ِيِف
َ
ا ْل َبن َ َ َ
ــاق ُك ُّل َهــا َاَل َأ َث َ
ِ ِ
ات وال َّطا َعـ ِ
ِ
ـات َو َاَل ِيِف َخَت ِْف ِيف َهــا؛ ِأِلَ َّهَّنَــا
إس ـ َقاط ا ْلع َبــا َد َ
ْ
ِ
ِ
ات وال َّطا َع ِ
ِ
ــات
ــر ْت َل َفات ْ
ــح ا ْلع َبــا َد َ
َــت َم َصال ُ
َل ْ
ــو َأ َّث َ
ِ
ِ
ــب ْاأْلَو َق ِ
ِ
ــات
ــاتَ ،و َل َف َ
ِيِف َمَجيــ ِع ْاأْلَ ْو َقــات َأ ْو ِيِف َغال ِ ْ
ِ
ِ
اقيـ ِ
ِ
ـت
ـات َمــا َدا َمـ ْ
ـب َع َل ْي َهــا م ـ ْن ا َْمْل ُثو َبــات ا ْل َب َ
َمــا ُر ِّتـ َ
ات»(.)18
ــم َو ُ
الس َ
ْاأْلَ ْر ُض َو َّ

78-35

واملحافظــة عليــه أوىل ،وهــو الــذي ذكــره ابــن عثيمني

يف كتبــه( ،)20ومل يذكــر التعبــر الــذي رآه يف أي موضـ ٍع
 خــال بحثــي املتواضــع َّ -إاَّل يف جــواب الســؤالالســابق ،ومــن قولــهِ :
ِ
ِ
املعروفــة
القواعــد
«ومــن

ِ
الفقهــاءَّ :
التيســر»(.)21
جتلــب
أن املشــ َّق َة
عنــد
ُ
َ
وقــال« :وقــال أهــل العلــم -رمحهــم اهلل :-املشــقة
جتلــب التيســر»( ،)22وقــال يف منظومــة أصــول الفقــه

وقواعــده:

ٍ
ِّ
بــكل ذي َشــ َط ْط  ...فليــس يف
لتيســر
«فاجلــب
ِ
احلنيــف مــن َشــ َط ْط»(.)23
الديــن
الفرع الثالث :التعريف بابن باز

هــو عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن آل
بــاز املكنَّــى بــأيب عبــد اهلل ،ولــد ابــن بــاز عــام ألـ ٍ
ـف
ُ
وثالثمئــة وثالثــن للهجــرة يف مدينــة الريــاض،

وقــد رأى ابــن عثيمــن أن األوىل تغيــر اســم القاعــدة
إىل( :اليــر مــع املشــقة) بـ ً
ـداًل مــن ( :املشــقة جتلــب
التيســر) ،فلــا ســئل عــن املــراد بقاعــدة( :املشــقة

حفــظ القــرآن الكريــم قبــل ســن البلــوغ ،ثــم جــد

جتلــب التيســر)؟ أجــاب« :هــذه الكلمــة فيهــا يشء

ض منهــم:
يف طلــب العلــم عــى العلــاء يف الريــا ,

مــن النظــر لكــن لــو قيــل( :اليــر مــع املشــقة) لــكان

الشــيخ حممــد بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ ،والشــيخ

()19
بــن املــراد هبــذه القاعــدة ،ومل يذكــر
أوىل»  ،ثــم ّ

ً
دليــا عــى رأيــه ،ولعلــه أراد احلفــاظ عــى النــص
ـع ا ْل ُعـ ْ ِ
ـرا﴾
القــرآين يف قــول اهلل تعــاىلَ ﴿ :فــإِ َّن َمـ َ
ـر ُيـ ْ ً
[الرَّشح.]5:
َّ

ســعد بــن محــد بــن عتيــق ،ثــم الزم الشــيخ حممــد
بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ (مفتــي

ـوا مــن عــر
اململكــة العربيــة الســعودية يف وقتــه) نحـ ً
سـ ٍ
ـنوات ،وتلقــى عنــه مجيــع العلــوم الرشعيــة ،وملــا

وال فــرق كبــر بــن التعبرييــن ،والتعبــر املشــهور ال
خيالــف التعبــر الــذي رآه الشــيخ ،بــل تعبــره داخـ ٌـل

 .20انظــر :تفســر ســورة الفاحتــة والبقــرة 423/2؛ فتــح ذي
اجلــال واإلكــرام 55 /4 ،725 ،59/1؛ املمتــع ،013/4
جممــوع فتــاوى ورســائل العثيمــن ،943 ،913/21 ،062/2
 .531 /62وغريهــا.

فيــه ،وال مشــاحة يف االصطــاح ،وقــد اصطلــح

مــر القــرون،
الفقهــاء عــى التعبــر األول عــى ِّ

 .21املمتع ،البن عثيمني .423/4

 .22جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .963/42

 .18القواعد الكربى ،للعز بن عبدالسالم .01/2

 .23منظومة أصول الفقه وقواعده ،البن عثيمني ،ص.5

 .19فتاوى نور عىل الدرب ،البن عثيمني .736 /2
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ٍ
ٍ
ِ
منثـ ِ
ـور املسـ ِ
ـع الفقيـ َه عــى
ـائل يف ســلك واحــد ،و ُت ْطلـ ُ
ِ
ِ
ِ
ُقــر ُب لــه َّ
كل
َمــا َغ َ
ــاب عنْــه مــن مآخــذ الفقــه ،وت ّ
متباعـ ٍ
ـد( ،)25فهــي « َعظِيمـ ُة النَّ ْفـ ِع وبِ َقــدْ ِر ْ ِاإْلحا َطـ ِ
ـة َِهِبا
َ
َ
َ
َــق ا ْل ِف ْق ِ
ِ ِ
ــه
ــر َر ْون ُ
ــر ُ
ف َو َي ْظ َه ُ
َي ْع ُظ ُ
ــم َقــدْ ُر ا ْل َفقيــهَ ،و َي ْ ُ
ِ
ِ
ـف»(.)26
ـاوى َو ُتك َْشـ ُ
َو ُي ْعـ َـر ُ
ـج ا ْل َف َتـ َ
ـح َمنَاهـ ُ
ف َو َتتَّضـ ُ
ِ
ِ
َ
عــى
القواعــد
ومــن أمهيــة
الفقهيــة أهنــا تُســاعدُ

بــرز يف العلــوم الرشعيــة واللغــة عــن يف القضــاء عــام
ـة وسـ ٍ
ـف وثالثمئـ ٍ
ألـ ٍ
ـبعة ومخســن للهجــرة ،ثــم تــوىل

عــد ًدا مــن املناصــب منهــا :أنــه صــار نائ ًبــا لرئيــس
رئيســا هلــا ،ثم
اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ثــم ً

رئيســا للجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء،
ً

ـوا للمجلــس التأســييس لرابطــة العــامل
ورئيســا وعضـ ً
ً

ِ
ِ
ِ
الفقهيــة ،بــل إهنــا تُرقــي الفقيــه إىل
امللكــة
تكويــن
ِ
قواعــد
درجــة االجتهــاد ،يقــول ابــ ُن نجيــ ٍم عــ ْن
ِ
احْل ِقي َقـ ِ
«هــي ُأصـ ُ ِ ِ
الفقـ ِ
ـهِ :
ـةَ ،و ِ َهِبــا َي ْرت َِقــي
َ ُ
ـول ا ْلف ْقــه ِيِف ْ َ
ِ ِ
ِ
ااِلجتِه ِ
ُ
الســبكي:
ويقــول
ــاد»(،)27
ا ْل َفقيــ ُه َإىَل َد َر َجــة ْ َ
ُ
ـب الت َْح ِقيـ ِ
ـى َطالِـ ِ
ـق َعـ َ
ـو ُق إِىل ا ْمْل َقــا ِم
«حـ ٌ
ـق َو َم ـ ْن َيت ََشـ َّ
َ
أن ُ ِ
األعــى ِيِف التَصــو ِر والت ِ
َصد ِ
َ
ــم َقواعــدَ
َ ّ َ
يــق ْ ْ
حُيك َ
ِ
ِ
ْهــض
ــع إليهــا عنْــدَ ا ْل ُغ ُم
ــوض ،وين َ
األَ ْحــكَا ِم؛ ل َرَي ِج َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ــوض»(.)28
بعــبء االجت َهــاد َأت َ
َــم ُهُنُ
ـد الفقهيـ ِ
ومــن أمهيــة القواعـ ِ
ـة أهنــا حتمــي حام َلهــا ِم َن
ِ
التناقـ ِ
ـض يف املسـ ِ
«و َم ـ ْن
ـرايفَ :
ـائل املتشــاهبة ،قــال القـ ُ
اع ِ
ــط ا ْل ِف ْقــه بِ َقو ِ
ــد ِه اســ َت ْغنَى َعــن ِح ْف ِ
ــظ َأ ْك َث ِ
َض َب َ
ــر
َ َ
ْ
ْ
ْ ِ ِ ِ ِ
اجهــا ِيِف ا ْل ُك ِّليـ ِ
احَّتــدَ ِعنْــدَ ُه َمــا
ـاتَ ،و َّ َ
َّ
اجْل ْزئ َّيــات اِلنْد َر ِ َ
ُ
ِ
ِ
()29
ـض عنْــدَ َغـ ْ ِ
ـب» .
َتنَا َقـ َ
َاسـ َ
ـره َو َتن َ
يــدل عــى أمهي ِ
وممــا ُ
النبــي ﷺ
حــرص
ــة القواعــد
َّ
ُ
ِّ
عــى اجلـ ِ
ـه ُل ضب ُطـ ُه وحف ُظـ ُه ،فيكــون
يسـ ُ
ـواب الــذي ْ
قاعــد ًة يســتنري املسرتشــد بضوئهــا ،فعـن عبـ ِ
هلل بـ ِ
ـن
ـد ا ِ
ْ

ورئيســا للمجلــس األعــى العاملــي
اإلســامي،
ً
ورئيســا للمجمــع الفقهــي اإلســامي
للمســاجد،
ً

بمكــة املكرمــة التابــع لرابطــة العــامل اإلســامي،

وعضــوا للمجلــس األعــى للجامعــة اإلســامية يف
ً
وعضــوا يف اهليئــة العليــا للدعــوة
املدينــة املنــورة،
ً

رئيســا
اإلســامية ،ثــم صــدر األمــر امللكــي بتعيينــه ً
إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة

ورئيســا هليئــة
واإلرشــا ,د ثــم مفت ًيــا عا ًمــا للملكــة
ً

كبــار العلــاء وإدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء ،إىل
ٍ
أن توفــاه اهلل تعــاىل يــوم اخلميــس عــام ألـ ٍ
وأربعمئة
ـف
وعرشيــن للهجــرة ،وكان عمــره آنــذاك تســع ًة وثامنني

عا ًمــا ،وقــد تــرك العديــد مــن املؤلفــات واألرشطــة
الصوتيــة ،وكتبــت يف ســرته عــدد مــن الكتــب ،رمحــه

اهلل رمحــة واســعة(.)24
املطلب الثاين :األمهية

الفرع األول :أمهية القواعد الفقهية
ـط الفقـ ِ
ـة أمهيـ ٌة كــرى يف ضبـ ِ
ـد الفقهيـ ِ
للقواعـ ِ
ـه ،ومج ِع

 .25انظر :القواعد ،البن رجب ،ص.3

 .26الفروق ،للقرايف .3/1

.24انظــر :اختيــارات الشــيخ ابــن بــاز الفقهيــة ،خلالــد آل حامــد
65-32/1؛ نبــذة خمتــرة عــن الســرة الذاتيــة لفضيلــة الشــيخ
العالمــة عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل آل بــاز ،يف موقــع صيــد
الفوائــد.

 .27األشباه والنظائر ،البن نجيم ،ص.41
.28األشباه والنظائر ،للسبكي .01/1

 .29الفروق ،للقرايف .3/1
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مرضي بن مشوح بن راضي العنزي :قاعدة املشقة جتـلب التيسري وفروعها يف فقه اإلمام ابن باز رمحه اهلل

عمـ ٍ
ـا قــال :يــا رسـ َ
هلل عنهـ َـاَّ ،
أن رجـ ً
ـول اهللِ،
ريض ا ُ
ـر
َ
ـس املحــر ُم ِمـ َن الثيـ ِ
ـاب؟ قــال رسـ ُ
ـول اهللِ ﷺ:
مــا يلبـ ُ
«الَ ي ْلبــس ال ُقمــص ،والَ العاَم ِئــم ،والَ الرَّس ِاوي ـا ِ
َت،
ََ َ َ
ُ َ َ
َ َ ُ
َّ َ
والَ الرَبانِــس ،والَ ِ
جَيــدُ َن ْع َل ْ ِ
ــاف إِ َّاَّل َأ َحــدٌ الَ َ ِ
ــن،
اخل َف َ
ََ َ َ
َ
ــا َأ ْســ َف َل ِمــ َن ال َك ْع َب ْ ِ
ــس ُخ َّف ْ ِ
ــن،
َف ْل َي ْل َب ْ
ــنَ ،و ْل َي ْق َط ْع ُه َ
َوالَ َت ْل َب ُســوا ِمــ َن ال ِّث َي ِ
ــر ُ
ان َأ ْو
ــاب َشــ ْي ًئا َم َّســ ُه َّ
الز ْع َف َ

78-35

املفاســد كلهــا أو تقليلهــا»( ،)31ويقــول« :فــا جيــوز
دفــع الفســاد القليــل بالفســاد الكثــر وال دفــع أخــف
الرضريــن بحصــول أعظمهــا ،فــإن الرشائــع جــاءت

بتحصيــل املصالــح وتكميلهــا وتعطيــل املفاســد

وتقليلهــا بحســب اإلمــكان»( ،)32وال شــك أن مــن
ِ
ــق يف أقوالــه وأعاملــه كــا يقــول
ــم املقاصــد ُوفِ َ
َعل َ
ابــن بــاز« :وعــى حســب علــم العبــد برشيعــة اهلل

أن الرجـ َـل سـ َ
ـع َّ
ـس املحــر ُم
ـأل عـ َّـا يلبـ ُ
َو ْر ٌس»( ،)30فمـ َ
َّ
يلبــس؛ ألنَّــه
النبــي ﷺ أجا َبــه عــ ْن الــذي ال
فــإن
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
قليـ ٌـل وضب َطــه أسـ ُ
ـي ﷺ
ـهل ،وهــذا مــن حك َْمــة النبـ ِّ

ســبحانه وأرسارهــا ومقاصدهــا وحتريــه ملــا يــريض
اهلل ويقــرب لديــه ،واجتهــاده يف ذلــك ،يكــون توفيــق
اهلل لــه ســبحانه وتســديده إيــاه يف أقوالــه وأعاملــه»(.)33

فقــد أعطــاه قاعــد ًة وهــي أن األصــل يف لبــس املحــرم
اإلباحـ ِ
ـة إال املســتثنى القليـ َـل الــذي عــدده.
ِ
ِ
الفقهيــة
القواعــد
الــدارس لعلــ ِم
إضافــ ًة إىل أن
َ
ـد الرشيعـ ِ
ـر ِمـن مقاصـ ِ
ِ
ِ
وأرسارهــا.
ـة
سـ َي َّطل ُع عــى كثـ ٍ ْ

وهــي مــن أمهــات القواعــد اخلمــس التــي يــدور

عليهــا معظــم أحــكام الفقــه( ،)34فبعدمــا عــدد

الســيوطي وابــن نجيــم الفــروع الفقهيــة الكثــرة
ـذ ِه ا ْل َق ِ
ـذا َأ َّن هـ ِ
هلــذه القاعــدة قــاالَ « :ف َقــدْ َبـ َ
ـان ِ َهِبـ َ
اعــدَ َة
َ
ِ
اب ا ْل ِف ْق ِ
ــو ِ
ــه»( ،)35و» َق َ
ــال
ــب َأ ْب َ
ــع إ َل ْي َهــا َغال ُ
َي ْر ِج ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يــع ُر َخ ِ
ــا ُءَ :يت َ
ــر ُج َع َ
ــص
ــى َهــذه ا ْل َقاعــدَ ة َمَج ُ
َخ َّ
ا ْل ُع َل َ
الــر ِع و َخَت ِْفي َفاتِ ِ
ــه»( ،)36بــل إن ســائر القواعــد
َّ ْ َ

الفرع الثاين :أمهية قاعدة املشقة جتلب التيسري
ِ
التيســر» تُعــد ِمــ ْن أهــ ِم
جتلــب
قاعــدة« :املشــق ُة
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
والركائــز ا َّلتــي يقــو ُم ع َل َيهــا
الرشعيــة،
املقاصــد
تــراع
احلنيــف ،فاملشــقة لــو مل
اإلســامي
الديــ ُن
ُ
َ
ُ
ألدى ذلــك لــرك العبــادة ،وهــذه مفســدةٌ ،والرشيعــة

اخلمــس الكــرى تدخــل يف هــذه القاعــدة ،فــا
عمــل دون نيـ ٍ
ـة ،ولــو مل يتــم اعتبــار هــذه النيــة لوقــع

قائمــة عــى درء املفســدة أو تقليلهــا وجلــب املصلحــة

النــاس يف مشــقة شــديدة ،بــل كان مــن التكليــف بــا

وتكميلهــا ،يقــول ابــن بــاز« :الرشيعــة اإلســامية

الكاملــة مبنيــة عــى أصلــن عظيمــن أحدمهــا:

 .31جمموع فتاوى ابن باز .263/61

العنايــة بتحصيــل املصالــح اإلســامية وتكميلهــا

 .32املرجع السابق .611/21
.33املرجع السابق .263/61

ورعايتهــا حســب اإلمــكان .والثــاين :العنايــة بــدرء

 .34انظر :رشح القواعد الفقهية ،للزرقا ،ص.261

 .35األشــباه والنظائــر ،للســيوطي ،ص 08؛ األشــباه والنظائــر،
البــن نجيــم ،ص.07

 .30رواه البخــاري ،كتــاب احلــج ،بــاب مــا ال يلبــس املحــرم مــن
الثيــاب ،برقــم3451؛ ومســلم ،كتــاب احلــج ،بــاب مــا يبــاح
للمحــرم بحــج أو عمــرة ،ومــا ال يبــاح وبيــان حتريــم الطيــب
عليــه ،برقــم.7711

 .36األشــباه والنظائــر ،للســيوطي ،ص 77؛ األشــباه والنظائــر،
البــن نجيــم ،ص.46
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ــف ا ْل ِع َبــا َد َأ ْن
ــو َك َّل َ
ال يطــاق ،يقــول ابــن تيميــةَ « :ل ْ
ـر نِيـ ٍ
ـة ُك ِّل ُفــوا َمــا َاَل ُيطِي ُقـ َ
َي ْع َم ُلــوا َع َمـ ً
ـون»(،)37
ـا بِ َغـ ْ ِ َّ

ُــم
ــر َو َاَل ُي ِريــدُ بِك ُ
قولــهُ ﴿ :ي ِريــدُ اهَّللَُّ بِك ُ
ُــم ا ْل ُي ْ َ
ــر﴾ [البقــرة.]185 :
ا ْل ُع ْ َ
وقولــهَ :
ـف اهَّللَُّ َن ْف ًســا إِ َّاَّل ُو ْس ـ َع َها ۚ﴾[البقــرة:
﴿اَل ُي َك ِّلـ ُ

ـات حليــاة النــاس بثبــات اليقــن ،ولــو زال اليقــن
ثبـ ٌ

ف َعنك ُْم ۚ﴾ [النساء.]28 :
وقولهُ ﴿:ي ِريدُ اهَّللَُّ َأن ُ َ
خُي ِّف َ
وقولــه تعــاىلَ ﴿ :مــا ُي ِريــدُ اهَّللَُّ لِ َي ْج َع َ
ــل َع َل ْيكُــم ِّمــ ْن
حــر ٍج و َٰل ِكــن ي ِريــدُ لِي َطهر ُكــم ولِيتِـ ِ
ـم
ُ
َ َ َ
ـم ن ْع َم َت ـ ُه َع َل ْي ُكـ ْ
ُ ِّ َ ْ َ ُ َّ

فإعــال قاعــدة« :األمــور بمقاصدهــا» يرفــع هــذه

.]286

املشــقة ،ويف إعــال قاعــدة «اليقــن ال يــزول بالشــك»

بالشــك ملــا اســتقرت حياهتــم ،ولوقعــوا يف مشــقة
شــديدة؛ لعــدم ثبــات الشــكوك ،وكثرهتــا ،ويف

ُــم ت َْشــك ُُر َ
ون﴾[املائدة.]6 :
َل َع َّلك ْ
ـم ِيِف الدِّ يـ ِ
ـن ِمـ ْن
وقــول اهلل تعــاىلَ :
﴿و َمــا َج َعـ َـل َع َل ْي ُكـ ْ

مرجــع يتحاكــم
إعــال قاعــدة« :العــادة حمكمــة»
ٌ
النــاس إليــه يف معامالهتــم ،ولــوال إعامهلــا لطالــت

َح َر ٍج ۚ﴾[احلــج.]78 :

خصوماهتــم ،ولوقعــوا يف املشــقة ،وكذلــك يف إعــال

قاعــدة« :ال رضر وال رضار» محايـ ٌة حليــاة النــاس مــن

وجــه الداللــة مــن اآليــات :أن هــذه اآليــات تــدل

عــى أن اهلل مل يــرد أن حيــرج عبــاده ،وأنــه يريــد هبــم

الــرر الــذي يوقعهــم يف املشــقة ،فتبــن أن قاعــدة

اليــر ،ويريــد أن خيفــف عنهــم ،وال يكلفهــم إال

«املشــقة جتلــب التيســر» هــي األصــل ،وإليهــا ترجــع

وســعهم ،وأن مجيــع مــا كلفهــم بــه أمـ ًـرا أو هن ًيــا فهــم

القواعــد ،وهــي «مــن أعظــم مقاصــد الترشيــع»(.)38

مطيقــون لــه قــادرون عليــه ،وأهنــم يف ســعة ومنحــة

مــن تكاليفــه ،ال يف ضيــق وحــرج ومشــقة؛ فــإن

الوســع يقتــي أن مــا كلفهــم بــه مقــدور هلــم مــن

املبحث الثاين:

غــر عــر هلــم وال ضيــق وال حرج(»،)39وذلــك عــام

أدلة قاعدة املشقة جتلب التيسري

مطــرد؛ ألن اهلل عــز وجــل مل يــرع حكـ ًـا إال وأوســع

واألدلــة عــى هــذه القاعــدة متضافــرة مــن الكتــاب

الطريــق إليــه ،ويــره حتــى مل يبــق مــن دونــه حــرج

الدليــل األول :اآليــات القرآنيــة الدالــة عــى رفــع

ورفــع احلــرج ال حتــر؛ لكثرهتــا ،قــال الشــاطبي:
احْلــر ِج فِيـ ِ
ـوص َعـ َ
ـه  -أي :يف القــرآن
«الن ُُّصـ ُ
ـى َر ْف ـ ِع ْ َ َ

 .37جمموع الفتاوى ،البن تيمية .262/81

 .39انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية .831-731/41

وال عــر»( ،)40واآليــات التــي تــدل عــى دفــع املشــقة

وســنة الرســول ﷺ ،ومــن هــذه األدلــة:

احلــرج ،والتيســر ،والتخفيــف ،ونفــي التكليــف بــا

ليــس يف الوســع ،ومنهــا:

 .38تيسري علم أصول الفقه ،لعبداهلل اجلديع ،ص.84

.40اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية ،للطويف .401/2
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 -كَافِ َيــ ٌة»(.)41

78-35

الدليــل الثــاين :األحاديــث النبويــة الكثــرة الدالــة عىل

ـو ك َ
َان
ال خيتارهــا ،وهــو مــن أبعــد النــاس عنهــاَ ،
«و َلـ ْ
َّخ ِفيـ ِ
َق ِ
َان ُم ِريــدً ا لِ ْل ُيـ ْ ِ
اصــدً ا لِ ْل َم َشـ َّق ِة َمَلــا ك َ
ـر َو َاَل لِلت ْ
ـف،
َان ُم ِريــدً ا لِ ْل َحـ َـر ِج َوا ْل ُعـ ْ ِ
َو َل ـك َ
ـرَ ،و َذلِـ َ
ـك َباطِـ ٌـل»(،)45

ــم َح ُة » (.)42
الس ْ
َّ

وعــدم املشــقة ،ال حيــب هلــم املشــقة أبــدً ا ،وحيــب

التيســر والســاحة ،ومنها:
ــب الدِّ ِ
حلنِ ِيف َّيــ ُة
يــن إِ َىَل ا ِ
قــول النبــيﷺ َ « :أ َح ُّ
هَّللَّ ا َ

فــــ»كل أوامــره يراعــي فيهــا التوســيع عــى األمــة،

هلــم دائـ ًـا التيســر عليهــم ،ولذلــك جــاءت رشيعتــه

وعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه عــن النبــي ﷺ قــال:
ِ
ـرَ ،و َل ـ ْن ُي َشــا َّد الدِّ ي ـ َن َأ َحــدٌ إِ َّاَّل َغ َل َب ـ ُه،
«إ َّن الدِّ ي ـ َن ُيـ ْ ٌ
ِ
ِ
اســت َِعينُوا بِا ْل َغــدْ َو ِة
ــرواَ ،و ْ
َف َســدِّ ُدوا َو َقار ُبــواَ ،و َأ ْب ُ
ــة و َيَش ٍء ِمــن الدُّ ْجْل ِ
ِ
ــة»(.)43
َ
َ
َو َّ
الر ْو َح َ ْ
ـر
وعــن عائشــة ريض اهلل عنهــا ،أهنــا قالــتَ « :مــا ُخـ ِّ َ
ــن َأ ْم َر ْي ِ
َر ُس ُ
ــن إِ َّاَّل َأ َخ َ
ــول ا ِ
هَّللَّ ﷺ َب ْ َ
رَس ُ َ
ــذ َأ ْي َ َ
مُهــاَ ،مــا َمَل ْ
َان َأ ْب َعــدَ النَّـ ِ
َان إِ ْثـ ًـا ك َ
َي ُكـ ْن إِ ْثـ ًـاَ ،فــإِ ْن ك َ
ـاس ِمنْـ ُهَ ،و َمــا
ـول اهَّللَِّ ﷺ لِنَ ْف ِسـ ِ
ـم َر ُسـ ُ
ـه إِ َّاَّل َأ ْن ُتنْت ََهـ َ
ـك ُح ْر َمـ ُة اهَّللَِّ،
ا ْن َت َقـ َ
ِ
ـم هَّلِلَِّ ِ َهِبــا»(.)44
َف َينْتَقـ َ

ســمحة ســهلة»(.)46

الدليــل الثالــث :اإلمجــاع عــى أن الشــارع مل يقصــد

التكليــف بالشــاق اخلــارج عــن املعتــاد ،وال اإلعنــات
ـى َعــدَ ِم و ُق ِ
فيــه( ،)47قــال الشــاطبيِ ْ :
وعـ ِ
ـاع َعـ َ
ـه
ُ
«اإْل َْمْجـ ُ
ــى عَــدَ ِم َقص ِ
ِ ِ
ــو َيــدُ ُّل َع َ
ــد
ْ
ُو ُجــو ًدا ِيِف ال َّتكْليــفَ ،و ُه َ
ــار ِع إِ َلي ِ
َّ
ــه ،ولــو كان واق ًعــا حلصــل يف الرشيعــة
الش ِ ْ
ف ،و َذلِـ َ ِ
التناقــض و ِ
ااِل ْختِـ َ
ـي َعن َْهــا؛ َفإِ َّنـ ُه إِ َذا
ـا ُ َ
َ
ـك َمنْفـ ٌّ
اإْل ْعن ِ
ــى َقص ِ
َان و ْضــع َّ ِ ِ
ــد ْ ِ
َــات َوا َْمْل َشــ َّق ِة
الرَّشي َعــة َع َ ْ
ك َ َ
ُ
ِ
الر ْف ِ
ــت َأ َّهَّنَــا َم ْو ُضو َعــ ٌة َع َ
ــق
و َقــدْ َث َب ََ
ــى َق ْصــد ِّ
َوال َّت ْي ِس ِ
ــر -ك َ
ــا َتنَا ُق ًضــا َو ْ
اختِ َاَل ًفــا،
اجْل ْم ُ
ــع َب ْين َُه َ
َان ْ َ
ِ
ــي ُمن ََّز َهــ ٌة عــى َذلِ َ
ــك»(.)48
َوه َ

وجــه الداللــة مــن األحاديــث :أن هــذه األحاديــث

تبــن أن ديــن اهلل يــر ،وأن أحــب الديــن إىل اهلل
احلنيفــة الســمحة ،وأن النبــي ﷺ إذا خــر بــن أمريــن

اختــار أيرسمهــا مــامل يكــن إثـ ًـا ،واملشــقة اخلارجــة عن

املعتــاد تناقــض اليــر ،وتناقــض احلنيفيــة الســمحة،

فــإذا كانــت مناقضــ ًة هلــا فهــي مناقضــ ٌة للديــن،
ومناقض ـ ٌة ملــا حيبــه اهلل ،واهلل ال يأمــر هبــا ،والنبــي ﷺ

 .41املوافقات ،للشاطبي .053/4

 . 45املوافقات ،للشاطبي .212/2

 .42رواه البخاري معل ًقا يف كتاب اإليامن ،باب الدين يرس.

 .46إعانــة املســتفيد بــرح كتــاب التوحيــد ،لصالــح الفــوزان
.213/1

 .43رواه البخاري ،كتاب اإليامن ،باب الدين يرس ،برقم .93

 .44رواه البخــاري ،كتــاب املناقــب ،بــاب صفــة النبــي ﷺ ،برقــم
0653؛ ومســلم ،كتــاب الفضائــل ،بــاب مباعدتــه ﷺ لآلثــام
واختيــاره مــن املبــاح ،أســهله وانتقامــه هلل عنــد انتهــاك حرماتــه،
برقــم .7232

 .47انظــر :القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة ،لعثــان شــبري،
ص.591
 .48املوافقات ،للشاطبي .312-212/2
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ـب بــا ا ْقتـــــــــــــــــدار»(.)53
واجـ ٌ

املبحث الثالث:

3 .قاعدة«:امليســور ال يســقط باملعســور» ،فمــن

القواعد املندرجة حتت قاعدة املشقة جتلب التيسري

1 .قاعــدة«:إذا ضــاق األمــر اتســع» ،وهــذه

عجــز عــن بعــض املأمــور يــأيت بــا يســتطيع؛
َ
ـف اهَّللَُّ َن ْف ًســا إِ َّاَّل ُو ْسـ َع َها ۚ﴾
لقولــه تعـ
ـاىل﴿:اَل ُي َك ِّلـ ُ
[البقــرة ،]286 :ولقــول النبــي ﷺَ « :فــإِ َذا َهَنَ ْي ُتك ُْم
َعـن َيَش ٍء َف ِ
ـم بِ َأ ْمـ ٍ
ـر َف ْأ ُتــوا ِمنْ ُه
ْ
اجتَن ُبــو ُهَ ،وإِ َذا َأ َم ْر ُت ُكـ ْ
ْ ْ
مــا اســ َت َطعتُم»( ،)54وقولــه ﷺ« »:ص ِّ ِ
ــا،
َ
ــل َقائ ً
َ ْ
ْ ْ
َفــإِ ْن َمَل تَســتَطِع َف َق ِ
اعــدً اَ ،فــإِ ْن َمَل ْ ت َْســتَطِ ْع َف َع َ
ــى
ْ
ْ ْ
()55
َجن ٍ
ْب» .قــال العــز بــن عبدالســام« :إِ َّن َمــ ْن
ـف بِـ َ ٍ ِ
ـى بع ِضـ ِ
ِ
ـه
ُك ِّلـ َ
ـيء م ـ ْن ال َّطا َعــات َف َقــدَ َر َعـ َ َ ْ
ْ
ــأ ِيِت بِــا َقــدَ ر َع َلي ِ
ــز َعــن بع ِض ِ
ــه َفإِنَّــ ُه َي ْ
ــه
َو َع َج َ
َ ْ
ْ َْ
َ
َو َي ْس ـ ُق ُط َعنْ ـ ُه َمــا َع َجـ َـز َعنْ ـ ُه»( ،)56وقــد جــاء يف

الطــرف يف املــاء والثــوب()50؛ ملــا حيدثــه عــدم

مــن املأمــور ...إن شــق فعــل ســائر املأمــور»(.)57

القاعــدة مــن عبــارات الشــافعي()49؛ ومعناهــا
إذا ضاقــت دائــرة احلــال عــى املكلــف اتســعت

إىل احلــرام ،فــأكل امليتــة حــرام لكــن مــن مل جيــد

طعا ًمــا واضطــر إىل أكل امليتــة جــاز لــه األكل
منهــا ،فاتســعت لــه دائــرة احلــال لتشــمل هــذا
املحــرم فصــار أكل امليتــة لــه حـ ً
ـااًل لالضطــرار،
ومــن ذلــك العفــو عــا يشــق االحــراز منــه،

كــدم الرباغيــث والقمــل ،وونيــم الذبــاب،

وأثــر االســتنجاء بعــد االســتجامر ،والقليــل مــن

منظومــة الســعدي يف القواعــد« :ويفعــل البعــض

طــن الشــارع املتيقــن نجاســته ،وعــا ال يدركــه

4 .قاعدة«:الــرورات تبيــح املحظــورات»؛ ودليــل

العفــو مــن الضيــق واحلــرج.

2 .قاعــدة«:ال واجــب مــع العجــز» ،فمــن عجــز عن

فصــل لكُــم
هــذه القاعــدة قولــه تعاىل﴿:وقــد َّ

«و َقــدْ
الواجــب ســقط عنــه( ،)51قــال ابــن تيميــةَ :
ــق ا ُْمْلس ِ
ــل ُم َ
ون َع َ
ــز َعــ ْن
ــي إ َذا َع َج َ
ا َّت َف َ ْ
ــى َأ َّن ا ُْمْل َص ِّ َ
ِ
ِ
ِ
َب ْعـ ِ ِ ِ
الر ُكــو ِع
اهِتــا :كَا ْلق َيــا ِم َأ ْو ا ْلقـ َـرا َءة َأ ْو ُّ
ـض َواج َب َ
ِ
ال ا ْل ِقب َل ِ
ــر ا ْلع ِ
ِ
ــة
اســت ْق َب ِ ْ
ــجود َأ ْو َس ْ ِ َ ْ
الس ُ
ــو َرة َأ ْو ْ
َأ ْو ُّ
َأ ْو َغ ْ ِ
ــر َذلِ َ
ــز َعنْــ ُه»(،)52
ــك َســ َق َط َعنْــ ُه َمــا َع َج َ

 .53رشح منظومــة القواعــد الفقهيــة للشــيخ عبدالرمحــن الســعدي،
لعبدالعزيــز العويــد ،ص.73
ِ
ِ
ِ
.54رواه البخــاريِ ،كتَــاب ِ
ااِلعْت َصــا ِم بِالكت ِ
ــاب
الســنَّةَ ،ب ُ
ُ
َــاب َو ُّ
ِ
ِ
ااِل ْقتِــدَ ِاء بِسـن َِن رسـ ِ
ـاب
ـول اهَّللَِّ ﷺ ،برقــم8827 :؛ ومســلم ،ك َتـ ُ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
ـاب َفـ ْـر ِ
ـج َمـ َّـر ًة يِف ا ْل ُع ُمــر ،برقــم .7331 :قــال
احْلـ ِّ
ـجَ ،بـ ُ
احْلـ ِّ
ض َْ
َْ
ـث بِ ِ
احْل ِديـ ِ
«احْلكْمـ ُة ِيِف َت ْق ِييـ ِ
ابــن حجــرِْ :
ااِل ْســتِ َطاع َِة ِيِف َجانِـ ِ
ـد َْ
ـب
َ
ـا ِ
ـر بِ ِ
ـو ُر ُه ِيِف ْاأْلَ ْمـ ِ
ْاأْلَ ْمـ ِ
خـ َ
ـر ُد َ
ون الن َّْهـ ِ
ف
ـي َأ َّن ا ْل َع ْجــزَ َي ْك ُثـ ُـر ت ََصـ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن َّْه ِ
ــرار» فتــح
ــي َفــإ َّن ت ََص ُّ
ــور يِف ااِل ْضط َ
ــو َر ا ْل َع ْجــز فيــه َحَم ُْص ٌ
البــاري .262 /31
ــر الص َ ِ
ِ
ــق
ــاب إِ َذا َْمَل ُيطِ ْ
ــاةَ ،ب ُ
اب َت ْقص ِ َّ
ــو ُ
 .55رواه البخــاريَ ،أ ْب َ
َق ِ
َــى َجن ٍ
ــى ع َ
اعــدً ا َص َّ
ْــب ،برقــم .7111

وقــال ابــن ســعدي يف منظومــة القواعــد« :وليــس
 . 49انظر :احلاوي ،للاموردي 362/2

 .50انظر :النجم الوهاج ،للدمريي .674/3

 .56القواعد الكربى ،للعز بن عبدالسالم .7/2

 .51انظر :الفتاوى الكربى البن تيمية .364/1

.57رشح منظومــة القواعــد الفقهيــة للشــيخ عبدالرمحــن الســعدي،
لعبدالعزيــز العويــد ،ص.83

.52جمموع الفتاوى ،البن تيمية .834/8
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مرضي بن مشوح بن راضي العنزي :قاعدة املشقة جتـلب التيسري وفروعها يف فقه اإلمام ابن باز رمحه اهلل

ِ
إليــه﴾
ــرم عليكُــم إال مــا اضطررتُــم
مــا َح َّ

78-35

لــرورة ،تــزول هــذه اإلباحــة بــزوال هــذه
الــرورة ،ومــن أمثلــة هــذه القاعــدة مــا ذكــره

ــت
[األنعــام ،]119 :وقولــه
تعاىل﴿:ح ِّر َم ْ
ُ
َع َليكُــم ا َْمْليتَــ ُة والــدَّ م و َحَلــم ْ ِ
اخْلن ِْز ِ
يــر َو َمــا ُأ ِه َّ
ــل
ْ ُ ْ َ
ُ َ ْ ُ
ِ
ــر ا ِ ِ
لِ َغ ْ ِ
رَت ِّد َيــ ُة
هَّللَّ بِــه َوا ُْمْلن َْخن َقــ ُة َوا َْمْل ْو ُقــو َذ ُة َوا ُْمْل َ َ
ِ
ُــم َو َمــا
َوالنَّط َ
يحــ ُة َو َمــا َأك ََل َّ
الســ ُب ُع إِ َّاَّل َمــا َذ َّك ْيت ْ
اض ُطــر ِيِف َخَمْمص ٍ
ــبَ ...ف َم ِ
ــى الن ُُّص ِ
ــح َع َ
ــة
َ َ
ُذبِ َ
ــن ْ َّ
ِ
َغــر متَجانِ ٍ
ــف ِ ِ
يــم﴾
إِل ْثــ ٍم َفــإِ َّن ا َ
َْ ُ َ
ــور َرح ٌ
هَّللَّ َغ ُف ٌ
[املائــدة .]3:قــال ابــن ســعدي يف منظومــة
القواعــد« :وال ُحُم َ َّر ٌم مــع اضطـــــــــــ ِ
ـرار»(،)58

زوجــا غــره ،أمــا مجــع
الثالثــة حتــى تنكــح ً

منظومــة أصــول الفقــه وقواعــده ،فقــال«:وكل

6 .قاعــدة« :احلاجــة العامــة تنــزل منزلــة الــرورة

ابــن تيميــة مــن أن مجــع الطلقــات الثــاث مــرة
واحــدة ليــس بمــروع؛ ألن األصــل يف الطــاق
احلظــر ،وإنــا أبيــح منــه قــدر احلاجــة ،واحلاجــة

تندفــع بطلقــة واحــدة ،ومــا زاد عــى ذلــك فهــو
عــى أصــل احلظــر ،ومل يبــح إال ثــاث طلقــات
متفرقــات ،وحتــرم املــرأة عليــه بعــد الطلقــة
الطلقــات الثــاث مــرة واحــدة فــا جيــوز(.)60

فصــل ابــن عثيمــن يف درجــات املمنــوع يف
وقــد ّ

اخلاصــة»( ،)61وقــد قــرر هــذه القاعــد اجلوينــي

ممنــوع فللــرورة  ...يبــاح واملكــروه عنــد

ثــم ذكــر الزركــي يف املنثــور قاعــدة« :احلاجــة

احلاجــة لكــن مــا حــرم للذريعــة  ...جيــوز

اخلاصــة تبيــح املحظــور»( .)62وذكــر هلــا أمثلــة؛

للحاجــة كالعريـــــــــــــــــــــة»(.)59فاملحرم

كتضبيــب اإلنــاء ،واألكل مــن طعــام الكفــار،

جتيــزه الــرورة ،واملكــروه جتيــزه احلاجــة كمــن

ولبــس احلريــر ملــن بــه حكــة()63؛ ثــم أتــى

يــرى كراهــة الــرب قائـ ًـا ،والبــول قائـ ًـا فــإذا

الســيوطي بعــده ومجــع بــن قاعــدة اجلوينــي،

احتــاج إىل ذلــك زالــت الكراهــة ،واملحــرم

والزركــي ،فقــال« :احلاجــة تنــزل منزلــة

قســان حمــرم مقاصــد كالربــا والزنــا ،وحمــرم

الــرورة عامــة كانــت أو خاصــة»( ،)64وذكــر

وســائل ككشــف املــرأة بعــض جســمها للطبيــب

األمثلــة نفســها التــي ذكرهــا الزركــي ،ثــم

إذا احتاجــت ومل جتــد غــره ،فكشــف املــرأة

تناقلهــا كثــر مــن املؤلفــن ،ويتــم االســتدالل

جســمها ذريعــة للزنــا ،وهــو حمــرم ،وجــاز كشــفه

كثــرا يف النــوازل املعــارصة ،خاصــة يف
هبــا
ً

للحاجــة.

5 .قاعــدة« :الــرورة تقــدر بقدرهــا» ،وهــذه

 .60انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية .18/33

القاعــدة قيــد للقاعــدة الســابقة ،فــإذا أبيــح حمــرم

 .61الربهان ،للجويني .28/2

 .62املنثور ،للزركيش .52/2
 .63املرجع السابق .52/2

 .58املرجع السابق ،ص.73

 .64األشباه والنظائر ،للسيوطي ،ص.88

 .59منظومة أصول الفقه وقواعده ،البن عثيمني ،ص.6
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نــوازل املعامــات املاليــة ،مــع أن هــذه القاعــدة

الثــاين فــا تبيحــه الــرورة ،واحلاجــة مــن بــاب

احلاجــة اخلاصــة تبيــح بعــض املحظــورات ،وال

أقســامها فقــط ،ويف بعــض املحرمــات وال تنــزل

أوىل ،فاحلاجــة تنــزل منزلــة الــرورة يف قســم من

ليســت عــى إطالقهــا ،فاألمثلــة تــدل عــى أن

منزلتهــا مطل ًقــا.

يوجــد يف األمثلــة مثــال حلاجــة أباحــت حمر ًمــا

فــإذا كانــت هنــاك حاجــة فــا بــد للفقيــه أن يمعــن

مــن املحرمــات التــي ال تبيحهــا إال الــرورة،

النظــر يف قوهتــا ،وقــوة احلــرام الــذي ســتبيحه،

فاجلوينــي قســم الــرورات ثالثــة أقســام:

ويقــارن بينهــا ،ثــم ينظــر :هــل تنــزل هــذه احلاجــة

قســم :ال يســتباح إال بالــرورة لفحشــه أو بعــده

منزلــة الــرورة يف إباحــة هــذا املحــرم ،أو ال؟

عــن احلــل ،فريعــى الــرع فيــه حتقــق وقــوع
الــرورة ،وال يكتفــي بتصورهــا يف اجلنــس،

بــل يعتــر حتققهــا يف كل شــخص؛ كأكل امليتــة

املبحث الرابع:

أيضــا ،بــل
مــورد الــرع ،فــا تبيحــه الــرورة ً

فقــه اإلمــام ابــن بــاز رمحــه اهلل

الفــروع الفقهيــة لقاعــدة املشــقة جتلــب التيســر يف

وطعــام الغــر( ،)65وقســم« :يتناهــى قبحــه يف

مــن األصــول التــي اعتمــد عليهــا اإلمــام ابــن بــاز

يوجــب الــرع االنقيــاد للتهلكــة واالنكفــاف

يف فقهــه وفتاويــه التيســر مهــا أمكــن دون خمالفــة

عنــه؛ كالقتــل والزنــا يف حــق املجــر عليهــا»(،)66

لألدلــة الرشعيــة( ،)68ولــه أقــوال كثــرة حيــث فيهــا

والقســم الثالــث :مــا يرتبــط يف أصله بالــرورة،

ولكــن ال ينظــر الــرع يف اآلحــاد واألشــخاص

عــى التيســر ،وعــدم املشــقة واحلــرج ،ومنهــا قولــه:

يف نفســه عر ًفــا أو رش ًعــا ( ،)67فالــرورة عنــد

عليهــم وحيرجهــم بــا حجــة ظاهــرة ،وهــو جيــد هلــم

«ال ينبغــي لطالــب العلــم أن يفتــي النــاس بأمــر يشــق

وهــذا كالبيــع ومــا يف معنــاه ،فليــس البيــع قبيحــا

ً
دليــا
مــا هــو أيــر وأســهل مــن غــر أن خيالــف

اجلوينــي عــى هــذا التقســيم هــي كل مــا أبــاح

رشع ًيــا ،فكيــف إذا كان األمــر األيــر هــو املوافــق

املحــرم ،واحلاجــة تنــزل منزلــة الــرورة يف

لظاهــر النصــوص وللقواعــد الرشعيــة واألصــول

إباحــة املحــرم القريــب مــن احلــل ،أو غــر القبيح

املرعيــة»(.)69

عــى اصطالحــه ،أمــا مــا كان بعيــدً ا عــن احلــل
ً
فاحشــا ،فاحلاجــة ال جتيــزه ،وأمــا القســم
أو كان

ومــن الوصايــا التــي أوىص هبــا طالبــه قولــه« :يــروا

 .68انظر :اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية ،آلل حامد .41 /3

 .65انظر :الربهان ،للجويني .68/2

 .69جممــوع فتــاوى ســاحة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبــداهلل ابــن باز،
مجــع :عبــداهلل الطيــار وأمحــد البــاز ،فتــاوى احلــج والعمــرة/1 ،
.751-651

 .66املرجع السابق.

.67املرجع السابق .68/2
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وال تعــروا ،أي :حســب األدلــة الرشعيــة»(.)70

78-35

حرصهــا يف كتــاب؛ ألســباب منهــا أن تراثــه مل خيــرج

وهــي وصيتــه للدعــاة عمو ًمــا ،فقــد قــال« :املطلــوب

كلــه للنــاس ،وهــو مــوزع يف أرشطــة ،وكتــب صغــرة

احلكومــة ،أو متطوعــن أن يكونــوا يف دعوهتــم عــى

تراثــه ،ويكفــي يف مثــل هــذه البحــوث املحكمــة التــي
ُحُتــر يف صفحــات معينــة أن تُذكــر مجلــة مــن هــذه

وكبــرة ،ومواقــع إلكرتونيــة ،وغريهــا ،ومل خيــرج أكثر

مــن مجيــع الدعــاة ســواء كانــوا مســئولني مــن جهــة
املنهــج الرشعــي ،وأن ال تتســم أقواهلــم وأفعاهلــم

الفــروع التــي تُبــن متكــن هــذه القاعــدة مــن فقــه
اإلمــام ،ومتكنــه منهــا ،وكــا قيــل َيك ِْفــي مــن القــادة
أحــاط بالعنــق ،ولعــي أجــاوز اإلحاطــة ،وأزيــد
َمــا َ
ً
مجــااًل ،وقــد اخــرت فرو ًعــا
فيهــا مــا يزيــد العنــق

بالقســوة والشــدة إال عنــد الــرورة»(.)71

وقــال« :وال ينبغــي للداعيــة أن يلجــأ إىل الشــدة،

والغلظــة ،إال عنــد احلاجــة ،والــرورة ،وعــدم

حصــول املقصــود بالطريقــة األوىل»(.)72

وقــد ال جيــد الباحــث دليـ ً
ـا جزئ ًيــا يف بعــض أجوبــة

منوعــة مــن أبــواب الفقــه فمنهــا:

الرشعيــة ،كــا يف قولــه« :مــن توضــأ الوضــوء

اختــار ابــن بــاز أن األفضــل يف العبــادة القصــد،

 -1القصد يف العبادة:

اإلمــام ابــن بــاز؛ ألنــه ينطلــق مــن نظــر كيل للقواعــد

وعــدم التطويــل الــذي يشــق علينــا ،فقــال« :األفضــل

املــروع ،أو الغســل املــروع؛ ناس ـ ًيا احلــدث ،عنــد

يف حقنــا القصــد ،وعــدم التطويــل الــذي يشــق علينــا؛

تأمــل القواعــد الرشعيــة يكفــي»(.)73

ومثــل هــذه األجوبــة قــد ينكرهــا املبتــدئ يف طلــب

حتــى ال نمــل ،حتــى ال نفــر عــن العبــادة ،فاملؤمــن
يصــي ،ويتعبــد ،ويتهجــد ،ولكــن مــن غــر مشـ ٍ
ـقة،

اجلزئيــات دون أن يرقــى للقاعــدة التــي تضمهــا

العبــادة ،وحتــى ال يكرههــا»(.)74

العلــم؛ ألنــه يــرى الســطح ومل يدخــل يف العمــق،

ويقــرأ الســطور وال يــرى مــا بينهــا ،ويعيــش بــن

وإتعـ ٍ
ـاب لنفســه ،فيتوســط يف األمــور؛ حتــى ال يمــل

وحتوهيــا.

ويف هــذا االختيــار نلمــس مراعــاة ابــن بــاز ملقصــد

اســتمرارية العبــادة ،فمنــع مــن التطويــل الــذي يشــق،

والفــروع الفقهيــة لقاعــدة «املشــقة جتلــب التيســر»

يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز كثــرة جــدً ا ،وال يمكــن

وأمــر بالتوســط يف األمــور؛ كيــا ُمُتــل العبــادة ،أو

 .70التعليــق عــى صحيــح البخــاري ،البــن بــاز ،كتــاب العلــم،
الرشيــط األول ،الوجــه األولً .
نقــا مــن :اختيــارات الشــيخ
ابــن بــاز الفقهيــة ،آلل حامــد .41 /3

-2التيمم ألجل الربد:

تكــون ثقيلــة عــى النفــس.

ســئل ابــن بــاز عــن احلــد الــذي جييــز للجنــب التيمــم

.71جمموع فتاوى ابن باز .012/3

يف الليلــة البــاردة؟

 .72املرجع السابق .702/3
 .73املرجع السابق.

 .74امللخص البازي عىل منتقى األخبار ،ص.433

49

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )1جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

اإلنســان للــرورة أو احلاجة املاســة ،فقــال« :احلوائل
الرضوريــة التــي حيتاجهــا اإلنســان لعروض كـ ٍ
ـر ،أو

فأجــاب« :احلــد هــو اخلطــر ،واملشــقة ،فإنــه يتيمــم،

وال يغتســل ،إال إذا وجــد مكانًــا داف ًئــا ،ومــا ًء
داف ًئــا»(.)75

جـ ٍ
ـرح ،ال بــأس باملســح عليهــا ،يف الطهــارة الكــرى،
والصغــرى ،مــن أجــل الــرورة مــن غــر توقيـ ٍ
ـت،

ويف هــذا اجلــواب نجــد أن ابــن بــاز جعــل الضابــط

مــا دامــت احلاجــة ماسـ ًة إىل ذلــك»(.)78

الــذي يــرك ألجلــه املــاء وينتقــل إىل التيمــم هــو

نظــر فقهــي دقيــق؛ فقــد رأى
يف املســألتني الســابقتني ٌ
ابــن بــاز أن الع ّلــة يف املســح عــى العاممــة واخلفــن

وجــود املشــقة ،وهــذا مــن دقــة نظــره الفقهــي؛

فاملشــقة ختتلــف مــن شــخص آلخــر ،ولــو وضــع

ضاب ًطــا آخــر للحــق بعــض النــاس الــرر ،فوقعــوا

التــي ورد النــص هبــا وجــود املشــقة ،فمتــى ُوجــدت
املشــقة يف نــزع اخلــار أو احلوائــل الرضوريــة جــاز

يف املحظــور الــذي ألجلــه رشع التيمــم.

 -3املسح عىل اخلامر يف الوضوء:

املســح ،وهنــاك ُبعــد آخــر وهــو اســتمرارية العبــادة؛

اختــار ابــن بــاز أن اخلــار الــذي جيــوز للمــرأة املســح

فلــو قيــل :ملــن لبســت اخلــار الــذي يشــق نزعــه :أنــه
جيــب عليـ ِ
ـك نزعــه .أو قيــل ذلــك ملــن عليــه حائــل من

نزعــه مســحت عليــه يو ًمــا وليلـ ًة إذا كان لبســته عــى

يكرهــون ســاع األذان؛ ألنــه يذكرهــم بمشــقة النــزع،

عليــه ،هــو الــذي يشــق عليهــا نزعــه ،فقــال»:إن

احلوائــل الرضوريــة لوجــدوا ثقـ ً
ـا عنــد الوضــوء ،وقد

كان عليهــا مخــار حنكــت بــه رأســها ويشــق عليهــا

وإعــادة اللبــس ،وللشــيطان دروب هــذا مــن أدقهــا.

طهــارة ،مثــل الرجــل إذا لبــس العاممــة عــى طهــارة
يو ًمــا وليلـ ًة ،يمســح عليهــا يو ًمــا وليلـ ًة بعــد احلــدث

 -5اخلتان ملن أسلم:

إذا كانــت عامم ـ ًة حمنك ـ ًة؛ ألن حلهــا قــد يشــق بعــض

اختــار ابــن بــاز أن مــن أســلم وكان يف اخلتــان مشــقة

عليــه ،فإنــه ال يلزمــه ،فقــال« :يــرع لــه اخلتــان إذا

املشــقة»( ،)76وقــال« :وهكــذا اخلــار التــي تلفــه املــرأة

خطــر ،لكــن
مل خيــف عــى نفســه ،إذا مل يكــن عليــه
ٌ

عــى رأســها يشــق عليهــا نزعــه ،فإهنــا متســح عليــه،

يو ًمــا وليل ـ ًة ،إذا لبســته عــى طهــارة ،كاخلفــن يو ًمــا

ال يقــال لــه أول مــا يســلم ،بــل ُيدعــى إىل اإلســام،

 -4املسح عىل احلوائل:

ذلــك؛ لئــا ينفــر مــن اإلســام ،فاملهــم دخولــه

وليل ـ ًة للمقيــم ،وثالثــة أيــام بلياليهــا للمســافر»(.)77

ويرغــب يف اإلســام ،وال يذكــر لــه اخلتــان إال بعــد

اختــار ابــن بــاز أن احلوائــل الرضوريــة يمســح عليهــا

يف اإلســام ،فــإن تيــر لــه بعــد ذلــك اخلتــان بــا
ٍ
مشــقة فــا بــأس»(.)79

 .76فتاوى نور عىل الدرب ،البن باز بعناية الشويعر .291/5

 .78جمموع فتاوى ابن باز .732/6

 .75املرجع السابق ،ص.121

 .77امللخص البازي عىل منتقى األخبار  ،ص.97

 .79امللخص البازي عىل منتقى األخبار ،ص.05
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وســئل عــن« :مــن يدخــل يف اإلســام ويدعــون

ويف هــذه املســألة تنــازع احلكــم أمــران :األمــر األول:

وصيــة يف ذلــك؟»

خشــية رسقــة املصحــف ،وهــذا شــاق عــى النفــس

دخــول احلــام باملصحــف ،وهــذا حمــرم ،األمــر الثاين:

للختــان فيحصــل منهــم بعــض النفــور فهــل مــن
فأجــاب رمحــه اهلل« :الوصيــة أنــه ال خياطــب باخلتــان

بخاصــة ملــن كان لــه مصحــف معــن قــد حفــظ فيــه،

عليــه مشــق ٌة ،أو خطـ ٌـر ،فــا يلزمــه لكــن إذا تيــر بــا
مشـ ٍ
ـقة وال خطـ ٍ
ـر فهــو أفضــل»(.)80

إن فقــده ،وتــزداد املشــقة أن يــرق فيجتمــع عليــه

ـم وقــوع الرسقــة عليــه ،وهــي مــن
ـم الفقــد ،وغـ ّ
غـ ّ

املســلم اجلديــد؛ فلكــي ال ينفــر مــن اإلســام ،ويكون

دخــول احلــام باملصحــف ،ورأى أنــه أخف مــن األمر

وداوم عــى القــراءة فيــه ،فــإن املشــقة شــديدة عليــه

إال بعــد أن يســتقر اإلســام ،أمــا إذا كان اخلتــان فيــه

الكبائــر ،فرجــح اإلمــام ابــن بــاز بنظــره املقاصــدي

ويف هــذا اجلــواب وهــذا االختيــار مراعــاة حلــال

الثــاين ،وهنــاك ملحــظ إنســاين آخــر وهــو أن اإلنســان

اخلتــان ســب ًبا للصــد عــن الديــن ،فإنــه ال يؤمــر بــه

عندمــا يدخــل احلــام ولــه مصحــف خارجــه خيشــى

حرجــا أو
حتــى يســتقر اإلســام يف قلبــه ،وال جيــد ً

مشــق ًة يف هــذا الفعــل؛ ملــا يف قلبــه مــن اإليــان الــذي

عليــه مــن الرسقــة ،فإنــه قــد يســتعجل ،وال يأخــذ
راحتــه يف خــروج األذى ،وقــد يــؤذي نفســه يف هــذا

يغلــب أمل القطــع ،وهــذا فقــه مقاصــدي بعيــد النظــر

االســتعجال ،وقــد جعــل النبــي ﷺ األعــرايب يكمــل

مــن ابــن بــاز ،بخاصــة أن اخلتــان ليــس مــن األمــور

بولــه يف املســجد النبــوي عندمــا بــال فيــه()83؛ ألن

وأيضــا رأي اإلمــام فيــه أنــه
الرئيســة يف اإلســامً ،

الــرر الــذي يلحقــه بقطــع البــول أشــد مــن بولــه يف

ســنة( ،)81فليــس مــن الفقــه أن يكــون تطبيــق الســنة

املســجد ،واملوازنــة بــن املصالــح واملفاســد وترجيــح

ســب ًبا للصــد عــن اإلســام.
 -6دخول احلامم باملصحف:

أعــى املصلحتــن ،وأخــف املفســدتني حتتــاج لفقيــه

اختــار ابــن بــاز أن مــن خــي عــى مصحفــه الرسقــة

مقاصــدي بعيــد النظــر رشب مــن هــدي النبــي ﷺ

احلــام باملصحــف فــا جيــوز إال عنــد الــرورة ،إذا

 -7ترك املضمضة ملدة شهر:

حتــى ارتــوى.

فــا بــأس أن يدخــل بــه احلــام ،فقــال« :أمــا دخــول

ســئل ابــن بــاز عــن شــخص تــرك املضمضــة ملــدة

كنــت ختشــى عليــه أن يــرق فــا بــأس»(.)82

شــهر ،فأجــاب بقولــه« :يعيــد صــاة الشــهر كلهــا...

 .80املرجع السابق ،ص.25

 .83رواه البخــاري ،كتــاب الوضــوء ،بــاب صــب املــاء عــى البــول
يف املســجد ،برقــم022 :؛ ومســلم ،كتــاب الطهــارة ،بــاب
وجــوب غســل البــول وغــره مــن النجاســات إذا حصلــت يف
املســجد وأن األرض تطهــر باملــاء ،مــن غــر حاجــة إىل حفرهــا،
برقــم.482 :

 .81انظــر :اختيــارات الشــيخ ابــن بــاز الفقهيــة ،آلل حامــد
 .721/1فقــد قــال فيــه« :اخلتــان ســنة يف حــق الرجــال
والنســاء ،وهــو اختيــار الشــيخ بــن بــاز رمحــه اهلل تعــاىل».

 .82جمموع فتاوى ابن باز .662/9
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األقــرب  -واهلل أعلــم  -أنــه يعيــد؛ ألنــه غلــط كــا لو

الزحــام ،وضيــق وقــت املغــرب ،وقــد ال نصــل

عنــه كــا يف قصــة األعــرايب( ،)84واملســتحاضة(،)85
إن أعــاد فهــو مــن بــاب االحتيــاطَّ ،
وإاَّل – إن شــاء

املغــرب ،هــل جيــوز لنــا يف هــذه احلالــة نظـ ًـرا لبعــد
البلــد ،واملشــقة التــي تلحــق بالنســاء ،تأخــر صــاة

األقــرب :عــدم اإلعــادة –إن شــاء اهلل –»(.)86

فأجــاب رمحــه اهلل بقولــه« :ال حــرج يف تأخــر املغــرب

صـ َّ
ـى بغــر وضــوء ...ويمكــن أن يقــال :إنــه يســقط

إال مــع أذان العشــاء اآلخــر ،أي :بعــد فــوات وقــت

اهلل – ال يلزمــهَّ ،
لعــل هــذا – إن شــاء اهلل – أقــرب،

املغــرب حتــى نصــل بلدنــا؟

واحلــال مــا ُذكــر إىل أن تَصلــوا إىل البلــد؛ دف ًعــا

ويف جوابــه هــذا ُيالحــظ أن اجلــواب املتقــرر يف نفســه

للمشــقة ،وإن تيــر فعلهــا يف الطريــق فهــو أوىل»(.)87

أنــه جتــب عليــه اإلعــادة؛ ألنــه صــى دون مضمضــة،
ّ
صــى دون وضــوء ،لكنــه َّملــا تأمــل يف
وهــو كمــن

ومــن نظــر يف جــواب اإلمــام فقــد يســتغرب منــه؛

ســيعيد مخســن ومئــة صــاة ،إضافــة إىل كــون الرجــل

ليســت مســافة ســفر ،ولكــن اإلمــام نظــر للمشــقة

ألن الصــاة ال جيــوز تأخريهــا عــن وقتهــا ،واملســافة

املشــقة الشــديدة التــي تلحــق هــذا الرجــل ،وأنــه

جاهـ ً
ـا أو ناس ـ ًيا وهــذه أعــذار معتــرة يف الرشيعــة،

التــي تلحــق النســاء ،وأهنــن قــد يصلــن دون

كــا يف قصــة األعــرايب واملســتحاضة ،فــرأى بنــا ًء عــى

خشــوع ،وال طمأنينــة ،فأجــاز هلــم تأخــر صــاة

 -8تأخري الصالة للمشقة:

فعلهــا يف الطريــق.

املغــرب إىل وصــول البلــد ،مــع إشــارته إىل أولويــة

ذلــك :أنــه ال يعيــد.

 -9تأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل:

ورد ســؤال لإلمــام ابــن بــاز نصــه« :أذهــب وبعــض
أهــي إىل ٍ
ٍ
جمــاور ،يبعــد حــوايل اخلمســن كيلــو
بلــد

اختــار ابــن بــاز تأخــر صــاة العشــاء إىل ثلــث الليــل

لكــن دون مشــقة ،فقــال« :فــإذا تيــر تأخريهــا بــدون
مشـ ٍ
ـقة فهــو أفضــل ،فلــو كان أهــل القريــة ،أو مجاعـ ٌة

را عــن بلدنــا؛ لــراء بعــض احلاجــات ونرجــع
مــ ً
مــع املغــرب ،وقــد ال نخــرج َّإاَّل متأخريــن؛ بســبب

يف الســفر أخروهــا؛ ألنــه أرفــق هبــم إىل ثلــث الليــل،

 .84رواه البخــاري ،كتــاب األذان ،بــاب وجــوب القــراءة لإلمــام
واملأمــوم يف الصلــوات كلهــا يف احلــر والســفر ومــا جيهــر فيهــا
ومــا خيافــت ،برقــم757 :؛ ومســلم ،كتــاب الصــاة ،بــاب
وجــوب قــراءة الفاحتــة يف كل ركعــة ،وإنــه إذا مل حيســن الفاحتــة،
وال أمكنــه تعلمهــا قــرأ مــا تيــر لــه مــن غريهــا ،برقــم.793 :

فــا بــأس بذلــك ،بــل هــو أفضــل ،لكــن ال جيــوز

تأخريهــا إىل مــا بعــد نصــف الليــل ،فالنهايــة نصــف
الليل...أمــا إذا كان تأخريهــا قــد يشــق عــى بعــض

 .85رواه البخــاري ،كتــاب الوضــوء ،بــاب غســل الــدم ،برقــم:
822؛ ومســلم ،كتــاب احليــض ،بــاب املســتحاضة وغســلها
وصالهتــا ،برقــم.333 :

النــاس فــإن املــروع تعجيلهــا» .
()88

 .86رشح الــروض املربــع ،البــن بــاز ،كتــاب الطهــارة ،الرشيــط
الرابــع ،الوجــه الثــاين .نقـ ً
ـا مــن :اختيــارات الشــيخ ابــن بــاز
الفقهيــة ،آلل حامــد .61 /3

 .87جمموع فتاوى ابن باز .481/03 ،683/01
 .88املرجع السابق .883/01

52

مرضي بن مشوح بن راضي العنزي :قاعدة املشقة جتـلب التيسري وفروعها يف فقه اإلمام ابن باز رمحه اهلل

78-35

وهــذا نظــر مقاصــدي ،فــإن كان يف فعــل الســنة

طاهــرا إن مل يشــق عليــه ذلــك؛ وإال
للصــاة ثو ًبــا
ً

فــإن حلــق اجلامعــة مشــقة يف تأخريهــا ،صــارت الســنة

وقــال ابــن بــاز« :املريــض لــه الصــاة وهــو جالــس

 -10الصــاة لغــر القبلــة ،ويف ثيــاب فيهــا نجاس ـ ٌة،

النبــي عليــه الصــاة والســام يف احلديــث الصحيــح

ُعفــي عنــه»(.)90

مشــقة ،فإهنــا تــرك ،وتأخــر صــاة العشــاء ســنة،

إذا شــق عليــه القيــام فإنــه يصــي وهــو جالــس؛ لقــول

يف تعجيلهــا.

والصــاة قاعــدً ا:

مــن حديــث عمــران بــن حصــن ملــا اشــتكى قــال:
«صـ ِّـل َق ِائــاَ ،فــإِ ْن َمَل تَس ـتَطِع َف َق ِ
اعــدً اَ ،فــإِ ْن َمَل ْ ت َْس ـتَطِ ْع
َ
ْ
ْ ْ
ً
ــى َجن ٍ
َف َع َ
ْــب ،فــإن مل تســتطع فمســتلقيا»( )91وهــذا

اختــار ابــن بــاز ،أن املريــض الــذي ال يســتطيع الصالة

إىل القبلــة ،وال يوجــد مــن يطهــره فإنــه يصــي حســب

مــن تســهيل اهلل وتيســره ،فاملريــض مــن الرجــال

حالــه ،وأن املريــض لــه الصــاة وهــو جالــس إذا شــق
عليــه القيــام فقــال« :وهكــذا املــرأة عليهــا الصــاة،

 .90أحكام صالة املريض وطهارته ،ص.01
ِ
ِ
اب َت ْق ِص ِ
الص َ
ــق
ــاب إِ َذا َْمَل ُيط ْ
ــاةَ ،ب ُ
ــر َّ
ــو ُ
 .91رواه البخــاريَ ،أ ْب َ
َق ِ
ٍ
ـى َعـ َ
اعــدً ا َصـ َّ
ـى َجنْــب ،برقــم .7111 :دون زيــادة« :فــإن مل
تســتطع فمســتلق ًيا» ،ومل أجدهــا -حســب اطالعــي املتواضــع-
مــن حديــث عمــران ،ووجــدت حدي ًثــا عــن عــي بــن أيب
طالــب ريض اهلل عنــه مرفو ًعــا جــاء فيــه ذكــر االســتلقاء ،ورواه
كثــر
البيهقــي يف الســنن الكــرى ،برقــم ،8273 :وقــد ذكــر
ٌ
مــن العلــاء أن هــذه الزيــادة يف حديــث عمــران جــاءت يف
ســنن النســائي منهــم :ابــن قدامــة ،وابــن عبداهلــادي ،وابــن
حجــر ،والشــوكاين ،وغريهــم ،وقــال ابــن بــاز« :وزاد النســائي
يف ســننه بإســناد صحيــح« :فــإن مل تســتطع فمســتلق ًيا» ،وقــال
يف موضــع آخــر« :هكــذا رواه البخــاري يف الصحيــح بــدون
ذكــر االســتلقاء ،وزاد النســائي بإســناد جيــد ذكــر االســتلقاء
عــى الظهــر» ممــا يــدل عــى أنــه مطلــع عــى هــذا اإلســناد،
ٍ
واحــد مــن املشــايخ أنــه مل جيــد هــذه الزيــادة
وقــد ذكــر غــر
عنــد النســائي ،قــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن قاســم« :مل أجــد
هــذه الزيــادة مــن حديــث عمــران بــن حصــن ريض اهلل عنــه يف
ســنن النســائي ،وال يف غريهــا مــن كتــب احلديــث املطبوعــة بعــد
البحــث والتقــي ،ومــن نســبها للنســائي لعلــه اعتمــد عــى مــا
ذكــره املجــد يف املنتقــى (ص  )832واهلل أعلــم) انظــر :جممــوع
فتــاوى ابــن بــاز  ،922/11فتــاوى نــور عــى الــدرب ،البــن
بــاز  ،363/حاشــية ســاحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز عــى
بلــوغ املــرام ،البــن قاســم  ،242 /1أصــل صفــة صــاة النبــي
ﷺ ،لأللبــاين ،ص ،49وعُــرض موضوعهــا يف موقــع ملتقــى
أهــل احلديــث ،حتــت عنــوان(« :فــإن مل تســتطع فمســتلق ًيا)
روايـ ٌة معــزو ٌة إىل النســائي مل أجدهــا مســندةً!» واتفــق الباحثــون
فيــه أهنــم مل جيدوهــا عنــد النســائي.

إذا كانــت مريضـ ًة ،والصــاة تكــون ولــو لغــر القبلــة

اســ َت َط ْعت ُْم﴾
وأنــت عــى الرسيــر ﴿ َفا َّت ُقــوا ا َ
هَّللَّ َمــا ْ

[التغابــن ،]16 :يصــي عــى حســب حالــه ،إن تيرس له

أن يتوضــأ وأن يصــي إىل القبلــة فعــى ذلــك ،وجــب
عليــه ذلــك ،فــإن مل يتيــر ذلــك ومل يكــن عنــده

مــن يالحظــه ،صــى يف ثيابــه التــي فيهــا النجاســة،

هَّللَّ
وعــى فراشــه ،وليــس عليــه إال ذلــكَ ﴿ ،فا َّت ُقــوا ا َ
اس ـ َت َط ْعت ُْم﴾[التغابن ،]16 :أمــا إذا تيــر لــه مــن
َمــا ْ
ينظفــه ،ويعتنــي بــه ،ويلبســه ثيا ًبــا حســن ًة للطهــارة
والصــاة ،ويغســله مــن أوســاخه ،إذا تيــر لــه ذلــك
ويســتطيع ذلــك ،وال يشــق عــى اإلنســان املــرض

وجــب عليــه ذلــك»(.)89

وقــال ابــن بــاز« :املريــض املصــاب بســلس البــول
ومل يــرأ بمعاجلتــه عليــه أن يتوضــأ لــكل صـ ٍ
ـاة بعــد

دخــول وقتهــا ،ويغســل مــا يصيــب بدنــه ،وجيعــل

 .89دروس للشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز ،الــدرس الثالــث عــر.
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مــن ســننه ،وال مــن أركانــه ،فمــن شــاء دخلهــا

والنســاء إذا كان يشــق عليــه القيــام يصــي قاعــدً ا،

فصــى ،ومــن شــاء مل يدخــل ،فــإذا تيــر ذلــك مــن
ـقة ،وال كلفـ ٍ
غــر مشـ ٍ
ـة ،فالصــاة فيهــا مســتحب ٌة ،وإن

فــإن عجــز عــن القعــود مــن شــدة املــرض صــى

عــى جنبــه األيمــن أفضــل ،فــإن شــق عليــه ذلــك

صــى يف ِْ
احْل ْجـ ِ
ـر كفــى كــا قــال النبــي ﷺ لعائشــة ملــا
ـي ِيِف ِْ
احْل ْجـ ِ
«صـ ِّ
ـر َفإِ َّن ـ ُه
طلبتــه دخــول الكعبــة ،قــالَ :
ِمـن ا ْلبيـ ِ
ـت»( ،)93فــإذا صــى يف احلجــر ،أو يف الكعبــة،
َ َْ
تعلــق باحلــج،
كل ذلــك حســ ٌن ،ولكــن ليــس لــه
ٌ

صــى مســتلق ًيا ،وتكــون رجــاه إىل القبلــة ،ويصــي
مســتقبلها بوجهــه ،وهكــذا املقعــد الــذي ال يســتطيع
ٍ
لشــلل بــه ،فإنــه يصــي قاعــدً ا ،ووجهــه
القيــام؛
إىل القبلــة ،ويســجد يف األرض ،ويركــع يف اهلــواء،

والعمــرة ،ومل يدخلهــا ﷺ يف حجــة الــوادع ،وال يف

فــإن مل يســتطع الســجود عــى األرض ســجد يف

عمــرة القضــاء؛ فــدل عــى عــدم تأكــد دخوهلــا ،وأن

اهلــواء ،وجعــل ســجوده أخفــض مــن ركوعــه؛ ألن
اهلل ســبحانه وتعــاىل يقــولَ :
هَّللَّ َن ْف ًســا
ــف ا ُ
﴿اَل ُي َك ِّل ُ
إِ َّاَّل ُو ْســ َع َها﴾[البقرة ،]286 :ويقــول عــز وجــل:

وال ســيام إذا كان دخوهلــا يرتتــب عليــه مشــق ٌة ،أو

وهــذه األجوبــة تــدل عــى يــر الرشيعــة ،ورمحــة اهلل

وهــذا فقــه مقاصــدي ،فــإن كان يف فعــل الســنة

فمــع أن اســتقبال القبلــة ،والطهــارة ،والقيــام ال

ويكســب املحظــور؛ ألجــل تطبيــق ســنة.

ســقوطها عنــد مــن ال يســتطيع اإلتيــان هبــا إال بمشــقة

املصليــات داخــل الدوائــر احلكوميــة::
ـر يف الســن
ســئل ابــن بــاز هــذا الســؤال« :رجـ ٌـل كبـ ٌ

ـتحب ،ومــن ال فال،
مــن دخلهــا فــا بــأس ،وهــو مسـ ٌ

اســ َت َط ْعت ُْم﴾[التغابن.)92(»]16 :
﴿ َفا َّت ُقــوا ا َ
هَّللَّ َمــا ْ

زحــا ٌم ،فالــرك أوىل»(.)94

مشــقة ،وزحــام ،فإهنــا تــرك ،وال يزاحــم النــاس،

بعبــاده ،فــا جعــل اهلل علينــا يف الديــن مــن حــرج،

 -12تــرك صــاة اجلامعــة للمشــقة والصــاة يف

تصــح الصــاة إال هبــا ،فــإن املشــقة كانــت ســب ًبا يف
اس ـ َت َط ْعت ُْم﴾
كاملريــض .قــال تعــاىلَ ﴿ :فا َّت ُقــوا ا َ
هَّللَّ َمــا ْ

يشــكو مــن رجليــه حيــث ال تســاعدانه عــى محلــه

[التغابن.]16 :

 -11الصالة داخل الكعبة:

ألداء الصــاة مجاعــة يف املســجد؛ لصعوبــة النــزول من
درج البيــت ،ومشــقة الطريــق ،إضافـ ًة إىل ذلــك ،فإنــه

اختــار ابــن بــاز أن الصــاة داخــل الكعبــة مســتحب ٌة،

ومرشوعــ ٌة إال إذا كان دخوهلــا يرتتــب عليــه مشــق ٌة،

ال يســتطيع الصــاة واق ًفــا ،وإنــا جيلــس عــى كــريس

أو زحــا ٌم ،فالــرك أوىل ،فقــد قــال« :الصــاة فيهــا

 .93رواه أبــو داود الطيالــي يف مســنده ،هبــذا اللفــظ برقــم6661 :؛
ورواه أبــو داود يف ســننه ،برقــم8202 :؛ والرتمــذي يف ســننه،
«صـ ِّ
ـي
برقــم678:؛ وأمحــد يف مســنده ،برقــم ،61642 :بلفــظَ :
ِ
ــر إِ َذا َأرد ِ
ِيِف ِْ
احْل ْج ِ
ت ُد ُخ َ
«ه َ
ــذا
ــول ا ْل َب ْيــت» .وقــال الرتمــذيَ :
َ ْ
ِ
َح ِديـ ٌ
ـح».
ـث َح َس ـ ٌن َصحيـ ٌ

تعلــق
مســتحب ٌة ،ومرشوعــ ٌة ،ولكــن ليــس هلــا
ٌ

بمناســك احلــج ،فليســت مــن واجبــات احلــج ،وال

 .94امللخص البازي عىل منتقى األخبار ،ص.112

 .92جمموع فتاوى ابن باز .301/91
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معــد جللوســه يف الصــاة ،فهــل لــه مــن رخصــة للصــاة

اجلامعــة ،لكــن إذا كان حوهلــم مســاجد ينبغــي أن يصلــوا

فأجــاب رمحــه اهلل« :إذا كان احلــال مــا ُذكــر ،فــا حــرج

فسئل :يشق عليهم الذهاب للمساجد لبعدها؟

وعليــه الســجود يف األرض إذا كان يســتطيع ،فــإن كان

النــداء فليخــرج ،النــداء العــادي ،أو قــد يكــون يتأولــون

يف املســاجد»

يف البيــت ،جزاكــم اهلل خــرا؟

فأجــاب« :إذا كان لبعدهــا فــا بــأس ،لكــن مــن ســمع

عليــه أن يصــي يف البيــت؛ مــن أجــل العــذر املذكــور،

بأهنــم إذا خرجــوا يتفرقــون ،وبعضهــم ال يصــي ،قــد يكــون
ـح مــن جهــة بعــض املــدارس والدوائــر،
هلــم تأويـ ٌـل صحيـ ٌ

ال يســتطيع ،فــا بــأس أن يســجد يف اهلــواء ويكــون

ســجوده أخفــض مــن الركــوع»(،)95

وقــال جمي ًبــا عــى ســؤال آخــر« :الواجــب عليكــم أن

إذا كان صالهتــم يف املحــل أضبــط هلــم حتــى يصلــوا مجي ًعــا

النــداء ،وتســتطيعون الذهــاب إليــه ،أمــا إذا كان بعيــدً ا

يف اجلوابــن الســابقني عندنــا مصلحــة االجتــاع ،وعندنــا

ـذرا رشع ًيــا»(.)98
قــد يكــون هــذا عـ ً

تصلــوا مــع اجلامعــة يف املســجد إذا كنتــم تســمعون

مشــقة يف هــذا االجتــاع قــد تذهــب باخلشــوع وحضــور

منكــم يشــق عليكــم الذهــاب إليــه لبعــده ،أو ألن
عاجــز لكــر ٍ
ســن ،ونحــو ذلــك،
مريــض ،أو
أحدكــم
ٌ
ٌ

القلــب يف الصــاة كاملــرض والعجــز ،أو مشــقة البعــد
والتفــرق ،ومفســدة هــذه أشــد مــن مصلحــة االجتــاع،
ومــن فقــه اإلمــام أنــه غ َّلــب جانــب املفســدة األشــد،

فــا حــرج يف الصــاة يف حملكــم»(.)96

وقــال« :الواجــب عــى كل مــن اســتطاع أن يصــي يف

وأجــاز هلــم صالهتــم يف بيوهتــم.

اجلامعــة مــن الرجــال ،أن يصــي يف اجلامعــة ...فــإذا كان

 -13املــرور بــن يــدي املصــي يف املســجد احلــرام وســرة

ـذور»(.)97
يشــق عليــه اخلــروج بســبب املــرض ،فهــو معـ ٌ

املصــي يف الزمحــة:

وســئل ابــن بــاز :عــن املصليــات التــي توجــد يف بعــض

اختــار ابــن بــاز أن املــرور بــن يــدي املصــي يف املســجد

الدوائــر التــي ال يصــى فيــه إال الظهــر ،هــل هلــا حكــم

احلــرام غــر حمــرم ،وال يقطــع الصــاة فيــه يشء ،فقــال:

املســجد؟

«أمــا املســجد احلــرام فــا حيــرم فيــه املــرور بــن يــدي

فأجاب« :ليس هلا حكم املسجد؛ هذا مصىل»

فســئل« :هــل هلــم أجــر اجلامعــة وهــم يصلــون يف

املصــي ،وال يقطــع الصــاة فيــه يش ٌء مــن الثــاث املذكــورة

فأجــاب« :إذا مل يتيــر هلــم مســاجد حوهلــم فلهــم أجــر

 .98امللخص البازي عىل منتقى األخبار ،ص.812

وال غريهــا()99؛ لكونــه مظنــة الزحــام ،ويشــق فيــه

حماهلــم؟»

ــال َر ُس ُ
ــالَ :ق َ
 . 99يقصــد حديــث أيب ذر ريض اهلل عنــهَ ،ق َ
ــول اهللِ
ـن يدَ يـ ِ
َ
ـم ُي َصـ ِّ
ـه ِم ْثـ ُـل
ـ
ب
َان
ك
ـر ُه إِ َذا
َ
َ ْ َ ْ
ـيَ ،فإِ َّنـ ُه َي ْسـ ُ ُ
ﷺ« :إِ َذا َقــا َم َأ َحدُ ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ْحـ ِ
الر ْحـ ِ
ـلَ ،فإِ َّنـ ُه
ـلَ ،فــإِ َذا َمَل ْ َي ُكـ ْن َبـ ْ َ
ـن َيدَ ْيــه م ْثـ ُـل آخـ َـرة َّ
آخـ َـرة َّ
ي ْق َطــع ص َاَل َتـه ِْ
ـو ُد» .رواه مســلم،
ـب ْاأْلَ ْسـ َ
احْلـ َـا ُرَ ،وا َْمْلـ ْـر َأةَُ ،وا ْل َك ْلـ ُ
ُ
ُ َ
َ
كتــاب الصــاة ،بــاب قــدر مــا يســر املصــي ،برقــم.015 :

 .95جمموع فتاوى ابن باز .211/03

 .96املرجع السابق .76/21

 .97املرجع السابق .081/03
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كثــر مــن الصلــوات ،وســبب خالفــات ومشــاجرات

التحــرر مــن املــرور بــن يــدي املصــي ،وقــد ورد

بذلــك حديـ ٌ
ـف ،ولكنــه ينجــر
ـح فيــه ضعـ ٌ
ـث رصيـ ٌ

كثــرة تنــزه عنهــا املســاجد ،ومل يقتــر يف رأيــه عــى
املســجد احلــرام ،بــل جعــل الع ّلــة وجــود الزمحــة

بــا ورد يف ذلــك مــن اآلثــار عــن ابــن الزبــر وغــره،

وبكونــه مظنــة الزحــام ومشــقة التحــرز مــن املــار كــا

الشــديدة ،فــإذا كانــت موجــودة؛ فــا تشــرط

املســاجد إذا اشــتد فيهــا الزحــام وصعــب التحــرز من

 -14الصالة خلف الفاسق:

الســرة ،وبنــاء عليــه ال يقطــع الصــاة يشء.

تقــدم ،ومثلــه يف املعنــى املســجد النبــوي وغــره مــن
اسـ َت َط ْعت ُْم﴾
املــار؛ لقولــه عــز وجــلَ ﴿ :فا َّت ُقــوا ا َ
هَّللَّ َمــا ْ
[التغابــن ،]16 :وقولــه تعــاىلَ :
هَّللَّ َن ْف ًســا
ـف ا ُ
﴿اَل ُي َك ِّلـ ُ
إِ َّاَّل ُو ْســ َع َها﴾[البقرة ،]286 :وقــول النبــي  -ﷺ:-
«مــا هَني ُت ُكــم َعنْ ـهَ ،فاجتَنِبــوه ومــا َأمر ُت ُكــم بِـ ِ
ـه َف ْأ ُتــوا
ُ ْ ُ ُ َ َ َْ
ْ
َ َ َْ ْ
ِ
اس ـ َت َط ْعت ُْم» متفــق عليــه(.)101(»)100
منْ ـ ُه َمــا ْ

اختــار ابــن بــاز أن إمامــة الفاســق صحيحــة ،فقــال:

«الفاســق اختلــف النــاس يف إمامتــه :هــل تصــح أم
ال؟ والصــواب :أهنــا صحيحــ ٌة؛ ألن مــن صحــت

صالتــه بنفســه صحــت صالتــه بغــره ،واألدلــة تــدل
عــى ذلــك منهــا :مــا تقــدم يف األمــراءُ « :ي َص ُّل َ
ــون
ُــم
ُــمَ ،وإِ ْن َأ ْخ َط ُئــوا َف َلك ْ
ُــمَ ،فــإِ ْن َأ َصا ُبــوا َف َلك ْ
َلك ْ

ورأى ابــن بــاز أنــه ال تشــرط الســرة مــع وجــود

ـم» رواه البخــاري يف الصحيــح( ،)103واألمــراء
َو َع َل ْي ِهـ ْ

الزمحــة ،فقــال« :أمــا يف داخــل املســجد فــإن الزمحــة

فيهــم الفاســق ،وفيهــم غــر الفاســق...كذلك
حديــث« :اجع ُلــوا َأ ِئم َت ُكـ ِ
ـم
ْ َ
َّ
ـم َو ْفدُ ُكـ ْ
ـمَ ،فإِ َّهَّنُـ ْ
ـم خ َي َار ُكـ ْ
ْ
ِ
ـم»( ،)104يــدل عــى أنــه ُيفضــل
ـم َو َبـ ْ َ
ـن َر ِّب ُكـ ْ
فيـ َـا َب ْينَ ُكـ ْ
أن يكــون األئمــة هــم اخليــار ،ولكــن ال يــدل عــى

واملشــقة متنــع مــن اختــاذ الســرة ،وهــو معفــو عنــه

يف داخــل املســجد ...،وهكــذا يف املســجد النبــوي إذا

كان فيــه زمحــ ٌة شــديدةٌ؛ فالعلــة واحــدةٌ ،فالزمحــة ال
يشــرط فيهــا الســرة»(.)102

ــؤ ُّم
عــدم صحــة الصــاة ،مثــل مــا يف قولــه ﷺَ « :ي ُ
ـم لِ ِك َتـ ِ
ـاب اهللِ»( ،)105يعــم الفاســق ،وغري
ا ْل َقـ ْ
ـو َم َأ ْق َر ُؤ ُهـ ْ

ويف هــذا الــرأي نظــر مقاصــدي بعيــد عنــد اإلمــام،

فهــو يعلــم أن يف املســجد احلــرام مــن املشــقة البالغــة

الفاســق؛ فاألفضــل أن يكونــوا خيارنــا ،وأفاضلنــا،

أن يقــول :بتحريــم املــرور بــن يــدي املصــي ،وأن
مــرور يشء يقطــع الصــاة؛ بســب الزحــام الشــديد،

ان ،بــاب إِ َذا ْمَل يتِـ ِ
ِ
ِ
ـم
ـاب َاأل َذ َ ُ
 .103رواه البخــاري ،ك َتـ ُ
ـم اإل َمــا ُم َو َأ َتـ َّ
َ ُ َّ
َم ـ ْن َخ ْل َف ـ ُه ،برقــم .496

الــذي ال يمكــن معــه التحــرز مــن املــرور ،وكذلــك ال

يســتطيع اختــاذ ســرة ،ولــو قــال بذلــك ألدى لقطــع

 .104رواه الدارقطنــي يف ســننه ،برقــم2881 :؛ والبيهقي يف الســنن
الكــرى ،برقــم  .3315قــال الدارقطنــي« :إِسـنَاد َغــر َثابِـ ٍ
ـت»،
ْ ٌ ُْ
احْل ِديـ ِ
وقــال البيهقــي « :إِ ْسـنَا ُد َهـ َ
ـف».
ـث َض ِعيـ ٌ
ـذا ْ َ
ِ
ِ
َــو َىَل؛
ــاب إِ َما َمــة ال َع ْبــد َواملـ ْ
 .105رواه البخــاري معل ًقــا يفَ :ب ُ
ومســلمِ ،ك َتــاب ا َْمْلسـ ِ ِ
ِ
َ
الصـ َ
ـق
ـاب َم ـ ْن أ َحـ ُّ
ـاةََ ،بـ ُ
ـاجد َو َم َواض ـ ِع َّ
ُ َ
اإْلمام ِ
ــة ،برقــم.376 :
بِ ْ ِ َ َ

 .100سبق خترجيه.

 .101جمموع فتاوى ابن باز .29/11

 .102املرجع السابق .623/92
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لكــن ال يــدل عــى عــدم الصــاة خلفــه لكونــه

رصاعــات وحتزبــات ،وهجــر بعضهــم املســاجد

جــواز الصــاة خلــف الفاســق ،وعمــل الصحابــة
يــدل عــى ذلــك ،وقولــه ﷺ يف األمــراءُ « :ي َص ُّل َ
ــون
ُــم
ُــمَ ،وإِ ْن َأ ْخ َط ُئــوا َف َلك ْ
ُــمَ ،فــإِ ْن َأ َصا ُبــوا َف َلك ْ
َلك ْ

فلعــب هبــم ،وقــد أصــاب اإلمــام املحــز بقولــه« :فالقــول
ومشــق ٌة كبــرةٌ».

الصــواب ،وهــو األرجــح ،ثــم البــاء يعــم هبــؤالء،

الداخــل للمســجد:

ً
ســهاًل للشــيطان،
واجلامعــات حتــى أضحــوا صيــدً ا

فاســ ًقا...فاحلاصل أن هــذه األحاديــث تــدل عــى

ـم،
بعــدم صحــة الصــاة خلــف الفاســق فيــه حـ ٌ
ـرج عظيـ ٌ

ــم»( )106يــدل عــى هــذا املعنــى ،وهــذا هــو
َو َع َل ْي ِه ْ

 -15الطمأنينــة لإلمــام يف الصــاة وانتظــاره وهــو راكــع
اختــار ابــن بــاز لإلمــام أن يطمئــن يف صالتــه حتــى يتمكن

وال ســيام يف آخــر الزمــان ،فمــن يســلم مــن األئمــة
مــن أســباب الفســق؟! قـ َّـل مــن يســلم ،فالقــول بعدم

اجلامعــة مــن أداء الســنة وال يشــق عليهــم ،وكذلــك

ومشــق ٌة كبــرةٌ؛ فالصــواب أهنــا تصــح ،ولكــن عــى

الركعــة دون أن يشــق عــى املأمومــن ،فقــال« :فاملؤمــن

الطاقــة»(.)107

مــن صــاة اجلامعــة ،لكــن مــع الطمأنينــة يف ركوعــه،

يتحــرى الداخــل للمســجد وهــو راكــع كــي يــدرك

عظيــم،
حــرج
صحــة الصــاة خلــف الفاســق فيــه
ٌ
ٌ

يتحــرى الــيء الــذي ال يشــق عــى النــاس ،وال ينفرهــم

املســؤولني أن خيتــاروا األفضــل فاألفضــل حســب

وســجوده ،وبــن الســجدتني ،ورفعــه مــن الركــوع...،

ويف هــذا اجلــواب مجــع للكلمــة ،ووحــدة الصــف،

وحكمــة عنــد اإلمــام ،ونظــر بعيــد جــدً ا ،فلــو قيــل

معنــى الطمأنينــة :يطمئــن طمأنينــ ًة متكنــه مــن تكــرار
التســبيح يف الركــوع ،والســجود ،ثــاث أو مخــس مـ ٍ
ـرات

يتأكــد مــن صالحــه وعــدم فســقه ،وســتتعطل

يكثــر مــن الدعــاء ،فيتحــرى الرفــق هبــم؛ حتــى يتمكنــوا

بأنــه ال تصــح إمامــة الفاســق ،ســيلحق النــاس

مــع الدعــاء يف الســجود ،والركــود بــن الســجدتني ،حتــى

حــرج عظيــم ،فلــن يصــي املســلم مــع إمــام حتــى

مــن أداء الســنة ،ومــن الدعــاء يف حمــل الدعــاء»(.)108

املســاجد وبخاصــة مســاجد الطرقــات بســبب ذلــك،

وســيضطر بعــض النــاس إلعــادة صالهتــم لشــكهم

وقــال« :األفضــل أن يتأنــى اإلمــام عــى وجــه ال يشــق عىل

رد هــذا وتقديــم هــذا ،بخاصــة أن بعضهــم ُيفســق

لــه أن يراعيهــم ،لكــن إذا تأنــى قليـ ًـا حتــى يــدرك القــادم

املأمومــن؛ ألن مراعــاة املأمومــن األولــن أهــم ،فينبغــي

يف إمامهــم ،وســيدخل النــاس يف رصاع شــديد يف

الركــوع ،أو الســجود ،أو التشــهد مــع اإلمــام ،فهــذا

بأدنــى شــبهة ،وقــد يصــل األمــر لالقتتــال والشــجار،

وقــد وقــع مــن بعــض الذيــن يرجحــون الــرأي اآلخر

أفضــل ،وأوىل باإلمــام»(.)109

 .106سبق خترجيه.

 .108املرجع السابق ،ص.742

 .109جمموع فتاوى ابن باز .151/03

 .107امللخص البازي عىل منتقى األخبار ،ص.873
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وســـئل « :إذا كان اإلمـــام يف الركـــوع ،وســـمع

 -16قــراءة ســورة األعــراف يف صــاة املغــرب

فهـــل جيـــوز لـــه أن ينتظـــر أم ال؟

ســئل ابــن بــاز عــن قــراءة ســورة األعــراف كاملــ ًة

لإلمــام:

بعـــض املصلـــن يرسعـــون إلدراك الركـــوع،

وأهنــا قــد تشــق عــى اجلامعــة فهــل خيربهــم قبــل أن

فأجـــاب رمحـــه اهلل« :األفضـــل لإلمـــام يف هـــذه
احلـــال َّأاَّل يعجـــل بالرفـــع ،لكـــن عـــى وجـــه

يقرأهــا؟

يـــدرك مـــن أحـــس بدخوهلـــم الركـــوع معـــه؛

مشــق ًة عــى النــاس ،ومل حيفــظ أنــه ﷺ قرأهــا إال

فأجــاب رمحــه اهلل« :األوىل أن ال يقرأهــا؛ ألن فيهــا

ال يشـــق عـــى املأمومـــن الذيـــن معـــه ،حتـــى

مــر ًة(.)113(»)112

حرص ــا ع ــى إدراكه ــم الركع ــة ،وق ــد ج ــاء ع ــن
ً

وهــذه مــن األجوبــة التــي تــدل عــى فقــه اإلمــام

النبـــي  -ﷺ )110(-مـــا يـــدل عـــى اســـتحباب

ابــن بــاز ونظــره املقاصــدي ،فقــد نظــر إىل املشــقة

ذلـــك»(.)111

ويف هـــذه األجوبـــة مقصـــد عظيـــم وهـــو

التــي تلحــق اجلامعــة يف قــراءة ســورة األعــراف يف

اجلامعـــة ،وأن املأمـــوم املوجـــود يف الصـــف
مقـــدم عـــى املأمـــوم الداخـــل ،فعـــى اإلمـــام ّأاّل

النبــي ﷺ إال مــرة واحــدة ،وأن هــذه املــرة ال تــدل

عــى الســنية ،فالســنة هــي الطريقــة التــي كان النبــي

واالجت ــاع ال ــذي م ــن أجل ــه رشعــــ ــت ص ــاة

فقــد صـ َّ
ـى النبــي ﷺ هــذه الصــاة آالف املــرات ،ومل

صــاة املغــرب ،ثــم نظــر إىل أن احلديــث مل يــرد عــن

االجتـــاع ،وعـــدم تنفـــر املأمومـــن مـــن صـــاة

خصوصــا يف أمــر يتعلــق بالصــاة،
ﷺ يعتــاد فعلهــا،
ً

يشـــق عليـــه ،ويراعيـــه؛ لتســـتمر الوحــــــــــدة

حيفــظ عنــه قــراءة ســورة األعــراف إال مــرة واحــدة،

اجلامعـــة.

وهــذا ال يــدل عــى الســنية ،وقــد يكــون هنــاك ســبب

 .110لعــل اإلمــام يقصــد حديــث أيب قتــادة ريض اهلل عنــه فقــد جاء
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ـق َعل ْيــهَ .و َر َوا ُه أ ُبــو َد ُاود َوزَ ا َد قــال« :فظنَنَّــا أ َّن ـ ُه
الص ْبــح» ُ .م َّتفـ ٌ
ُّ
ُي ِريــدُ بِ َذلِـ َ
الر ْك َع ـ َة ْاأْلُ َ
وىَل» .وجــاء يف رشح
ـك َأ ْن ُيــدْ ِر َك النَّـ ُ
ـاس َّ
هــذا احلديــث البــن بــاز« :وال يعجــل حتــى يــدرك الداخلــون
الركعــة ،فــإذا دخلــوا وهــو يف الركــوع فــا مانــع مــن أن يطــول
قلي ـاً؛ حتــى يدركــوا الركــوع ،مــن بــاب املســاعدة للداخلــن
مــن غــر مشـ ٍ
ـقة عــى احلارضيــن» امللخــص البــازي عــى منتقــى
األخبــار ،ص.953

آخــر لفعلهــا ،ومل يــأت يف احلديــث بيــان ذلــك ،ورأى
ابــن حجــر أنــه ﷺ فعــل ذلــك« :إمــا لبيــان اجلــواز،
وإمــا لعلمــه بعــدم املشــقة عــى املأمومــن»(،)114

فــاألوىل االســتمرار عــى مــا عهــد عــى النبــي

ﷺ واالســتمرار عليــه ،وهــذا مــا عليــه مجهــور
 .112رواه البخــاري ،أبــواب صفــة الصــاة ،بــاب القــراءة يف
املغــرب ،برقــم.467 :
 .113امللخص البازي عىل منتقى األخبار ،ص.051

 .111جمموع فتاوى ابن باز .842/11

 .114فتح الباري ،البن حجر .842/2
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العلــاء ،قــال ابــن رجــب« :وذهــب أكثــر العلــاء

فهــذا فيــه صعوبــ ٌة ،ومشــق ٌة ،وعــدم خشــو ٍع يف

الرتمــذي :أن العمــل عنــدَ أهــل العلــم عــى القــراءة

بــن فخــذه وســاقه ،والصــواب حتــت فخــذه

الصــاة ،فلعــل بعــض الــرواة وهــم فجعــل الروايــة

إىل اســتحباب تقصــر الصــاة يف املغرب...وذكــر

وســاقه ،واألحاديــث املشــتبهة تفــر باألحاديــث

يف املغــرب بقصــار املفصــل .وهــذا يشــعر بحكايــة
ِ
عليــه ،وممــن اســتحب َذلِ َ
ــك ابــن مبــارك
اإلمجــاع

الواضحــة» (.)119

وهــذا االختيــار نقــد للمتــن مــن جهــة خمالفتــه

والثــوري والشــافعي وأمحــد وإســحاق ،وقــال :كانــوا
يســتحبون َذلِ َ
ــك»(.)115

للمقصــد الرشعــي ،ويــدل عــى إمامــة ابــن بــاز

ســورة األعــراف يف صــاة املغــرب اطالعــه عــى

احلديــث مــن جهــة الســند ،بــل رأى أن هــذا الفعــل

يف نقــد احلديــث مــن جهــة املتــن ،فهــو مل يضعــف

وقــد يكــون مــن أســباب اختيــار ابــن بــاز عــدم قــراءة

فيــه مشــقة ،وصعوبــة ،فأعلــه بذلــك ،وجعلــه

تعليــل بعــض العلــاء للحديــث ،قــال ابــن رجــب:

مســلاًم أعــرض عــن ختريــج هــذا احلديــث
«ولعــل
ً

مــن األحاديــث املشــتبهة التــي تفــر باألحاديــث

حيتــج بروايتــه .واهلل  -ســبحانه وتعــاىل – أعلــم»(.)116

اجللــوس يف الصــاة ،وكيفيــة وضــع اليديــن عــى الفخذيــن،
برقــم.975 :

الواضحــة( .)120ويمكــن مجــع هــذا املوضــع والــذي

الضطــراب إســناده؛ وألن الصحيــح عنــده إدخــال
(مــروان) يف إســناده ،وهــو ال خيــرج ل ُه اسـ ً
ـتقالاًل ،وال
فاجتمــع عنــده املشــقة التــي تلحــق النــاس يف تطبيــق

 .119امللخص البازي عىل منتقى األخبار ،ص.862

 .120وقـال الشـيخ األلبـاين« :وقال أبو داود [وأبـو عوانة] ( :حتت) ..
بـدل( :بين) .ولعلـه أوضـح يف املعنى ،واملـراد أنـه كان جيعل قدمه
اليسرى حتـت فخـذه وسـاقه اليمنـى» ،وقال الشـيخ بكر أبـو زيد:
ـم بعـض املعارصيـن َأن التطبيق العميل هلذه السـنة هـو :إِظهار
« َف ِه َ
َأصابـع القـدم اليرسى فيام بين الفخذ والسـاق َف َي ْج َع ُـل ظهرمها مما
يلي السـاق ,وبطنهـا مما يلي الفخـذ ،وهـذا احلديـث رواه َأبـو داود
بسـنده عـن عبـد الواحـد بن زيـادَ ,أخربنـا عثامن بـن حكيـمَ ,أخربنا
عامـر بـن عبد اهلل بـن الزبري عن َأبيـه ,قال« :كان رسـول اهلل  -ﷺ-
إِذا قعـد يف الصلاة جعـل قدمه اليرسى حتـت فخذه اليمنى وس ِ
ـاق ِه,
َ َ
َو َف َـر َش قدمـه اليمنـى» احلديـث( :رقـم  .)379وهذا إِسـناده عند
مسـلم سـواء .فمخـرج احلديث عندمهـا متحـد« ,فالبينيـة» يف رواية
مسـلم هـي بمعنـى «التحتيـة» يف لفـظ َأيب داود ,فإِنَّـه ال يمكـن مـع
احتـاد خمرجـه تعـدد الصفـة ,وكـون القـدم اليسرى حتـت فخـذه
اليمنـى وسـاقه ,وال ُحُيتمـل ْتأويله بالتطبيـق العميل اجلديـد املذكور,
ين محـل «البينيـة» يف روايـة مسـلم على هـذا اللفـظ الرصيح يف
َف َت َع َّ َ
روايـة َأيب داود ...وهـو تطبيـق جديد ال َأعلـم به قائ ً
ال َق ْب ُـل .ولفظ
َـص يف رفـض هـذا الفهـم اجلديـد ,واهلل
َأيب داود الحتـاد خمرجـه :ن ٌّ
َأعلـم» .انظر :أصـل صفة الصلاة ،لأللبـاين  ،289/3ال جديد يف
أحـكام الصلاة ،لبكـر (أبو زيـد) ص .15-94

احلديــث ،وكونــه حدي ًثــا واحــدً ا ،إضافــة إىل تعليــل

بعــض العلــاء لــه .واهلل أعلــم.

 -17التورك بإدخال القدم بني الفخذ والساق:

اختــار ابــن بــاز عــدم إدخــال القــدم بــن الفخــذ

والســاق يف التــورك ،فقــال« :فاملعــروف عــن النبــي

ﷺ أن التــورك أن خيــرج قدمــه حتــت فخــذه
وســاقه( ،)117أمــا إدخاهلــا بــن الفخــذ والســاق

()118

 .115فتح الباري ،البن رجب .82-62/7

 .116املرجع السابق .52/7

 .117رواه البخــاري ،أبــواب صفــة الصــاة ،بــاب ســنة اجللــوس
يف التشــهد ،برقــم.828 :
 .118رواه مســلم ،كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب صفــة
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قبلــه ،وأمثاهلــا ويــدرس أثــر مقاصــد الرشيعــة عــى

والعشــاء ،ســواء مجــع يف أول الوقــت أو يف وســط

 -18مجع الصالة للمريض وللعذر:

كانــوا يف املســجد وهــي املطــر الشــديد ،واألســواق

الوقــت ،املهــم إذا كان هنــاك مــا يشــق عليهــم بــأن

اإلمــام ابــن بــاز يف فهــم األحاديــث ونقدهــا.

اختــار ابــن بــاز جــواز اجلمــع بــن الصالتــن للعــذر

يشــق عليهــم املــي فيهــا ملــا فيهــا مــن الطــن واملــاء

األرفــق بــه مــن اجلمــع  -أعنــي مجــع التقديــم أو

يف بيوهتــم ،بوجــود األمطــار يف األســواق ووجــود

مجعــوا وال بــأس ،وإن مل جيمعــوا فلهــم العــذر يصلون

كاملــرض والســفر ،فقــال« :املريــض يفعــل مــا هــو
مجــع التأخــر ،-فــإن مل يكــن عليــه مشــق ٌة تدعــوه إىل
اجلمــع ،صــى كل صـ ٍ
ـاة يف وقتهــا ،هــذا هــو األفضل

وقــال« :جيــوز اجلمــع يف املطــر والوحــل الــذي يشــق

وســئل عــن «امــرأة مكســورة الرجــل ،هــل جيــوز هلــا

وقــال« :ال حــرج يف اجلمــع بــن املغــرب والعشــاء وال

فقــال« :إذا كان عليهــا مشــق ٌة يف الوضــوء للوقتــن

الــذي يشــق معــه اخلــروج إىل املســاجد ،وهكــذا

مشــق ٌة تصــي كل صــاة يف وقتهــا»(.)122

مــن املشــقة»(.)125

الطــن»(.)123

عــى النــاس»(.)124

لــه ،وإن مجــع فــا بــأس»(.)121

بــن الظهــر والعــر يف أصــح قــويل العلــاء للمطــر

مجــع كل الوقتــن مــع بعــض؟

الدحــض والســيول اجلاريــة يف األســواق؛ ملــا يف ذلــك

فلهــا اجلمــع كســائر املــرىض ،وإن كان ال يوجــد

ولــو تأملنــا هــذه األجوبــة لوجدنــا أن اإلمــام ابــن باز

وقــال« :إذا وجــد العــذر جــاز أن جيمع بــن الصالتني
ٍ
لعــذر وهــو
الظهــر والعــر ،واملغــرب والعشــاء؛

علــل جــواز اجلمــع بــن الصالتــن بوجــود املشــقة،

قــويل العلــاء ،جيمــع بــن الظهــر والعــر كاملغــرب

 -19األفضل للصائم املسافر:

فمتــى شــق أداء الصــاة يف وقتهــا ،جــاز اجلمــع.

املريــض ،واملســافر ،وهكــذا يف املطــر الشــديد يف أصح

اختــار ابــن بــاز أن األفضــل للصائــم الفطــر يف

والعشــاء ،وبعــض أهــل العلــم يمنــع اجلمــع بــن

الســفر ،ويتأكــد عنــد وجــود املشــقة ،فقــال:

الظهــر والعــر يف البلــد للمطــر ونحــوه ،كالدحــض

«األفضــل للصائــم الفطــر يف الســفر مطل ًقــا ،ومــن

الــذي حتصــل بــه املشــقة ،والصــواب جــواز ذلــك

صــام فــا حــرج عليــه؛ ألن النبــي  -ﷺ -ثبــت عنــه

كاجلمــع بــن املغــرب والعشــاء إذا كان املطــر أو

هــذا وهــذا ،وهكــذا الصحابــة ريض اهلل عنهــم(،)126

الدحــض شــديدً ا حيصــل بــه املشــقة ،فــإذا مجــع بــن

الظهــر والعــر مجــع تقديــم فــا بــأس ،كاملغــرب

 .123املرجع السابق .392-292/21
 .124املرجع السابق .383/01

 .125املرجع السابق .192/21
ِ
ـو ِم
الصـ ْ
ـو ِاز َّ
ـاب َجـ َ
الص َيــامَِ ،بـ ُ
 .126انظــر :صحيــح مســلم ،ك َتــاب ِّ

 .121جمموع فتاوى ابن باز .282/21

 .122املرجع السابق .871/03
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لكــن إذا اشــتد احلــر ،وعظمــت املشــقة ،تأكــد الفطــر،

78-35

الــرر بالعبــاد ،وأنــه متــى وجــدت املشــقة حــرت

وكــره الصــوم للمســافر؛ ألنــه  -ﷺ -ملــا رأى رجـ ً
ـا

الرخصــة ،ويصــل عــدم األخــذ بالرخصــة إىل درجــة

التحريــم واإلثــم ،وهــذه محايــة شــديدة مــن الرشيعــة

قــد ظلــل عليــه يف الســفر مــن شــدة احلــر وهــو
صائــم؛ قــال عليــه الصــاة والســامَ « :ليـ ِ
الرِب
ْ َ
ـس مـ َن ِ ِّ
الس ـ َف ِر»( ،)127وملــا ثبــت عنــه  -ﷺ -أنــه
الصـ ْ
َّ
ـو ُم ِيِف َّ
قــال« :إِ َّن ا َ ِ
ـب َأ ْن ت ُْؤ َتــى ُر َخ ُص ـ ُهَ ،كـ َـا َي ْكـ َـر ُه َأ ْن
هلل ُحُيـ ُّ
ِ
()128
ـب َأ ْن ت ُْؤ َتــى
حُيـ ُّ
ت ُْؤ َتــى َم ْعص َي ُتـ ُه»  ،ويف لفــظ« :كــا ِ ُ
َع َز ِائ ُمـ ُه»( ،)129وال فــرق يف ذلــك بــن مــن ســافر عــى
الســيارات ،أو اجلــال ،أو الســفن والبواخــر ،وبــن

مشــق ًه عليــك بســبب املــرض فلــك اإلفطــار،
تســترش طبي ًبــا يف ذلــك ،وعليــك
وإن كنــت مل
ْ

الســفر ويرتخصــون برخصــه»(.)130

وقــال« :بــرط أن يكــون املريــض يشــق عليــه

عــى روح العبــادات.

 -20الفطــر للمريــض وللحامــل واملرضــع الشــيخ
الكبــر والعجــوز:

وجــدت
أجــاب ابــن بــاز أحدهــم بقولــه« :متــى
َ

القضــاء» (.)131

مــن ســافر يف الطائــرات؛ فــإن اجلميــع يشــملهم اســم
بــن اإلمــام أفضليــة الفطــر يف
ففــي هــذا اجلــواب ّ

الصــوم ،أمــا إذا مل يشــق عليــه فليــس لــه الفطــر؛ ألنــه

يتأكــد ،ويكــره الصــوم ،وهــذا يــدل عــى حماســن

وقــال« :ومــن صــام فــا حــرج عليــه إذا مل يشــق عليــه

الســفر مطل ًقــا ،لكــن إذا وجــدت املشــقة ،فــإن الفطــر

معــذورا»(.)132
ال يعتــر
ً

الصــوم ،فــإن شــق عليــه الصوم كــره لــه ذلــك»(.)133

الرشيعــة ،وهــي أهنــا ال تريــد مــن العبــادات إحلــاق

ــر ِيِف َشــه ِر رم َض َ ِ
ِِ ِ
ِ
َوا ْل ِف ْط ِ
َــر مع ِ
صَيـ ٍـة إِ َذا ك َ
َان
ْ َ َ
ــان ل ْل ُم َســافر يِفِ غ ْ َ ْ
َس ـ َف ُر ُه َم ْر َح َل َتـ ْ ِ
ـن َف َأ ْك َثـ َـرَ ،و َأ َّن ْاأْلَ ْف َضـ َـل َمِل ـ ْن َأ َطا َق ـ ُه بِـ َ
رَض ٍر َأ ْن
ـا َ َ
ِ
ِ
ـق َع َل ْيــه َأ ْن ُي ْفطـ َـر .برقــم.3111 :
َي ُصــو َمَ ،و َمِلِ ـ ْن َي ُشـ ُّ
ِ
ــاب َق ْ ِ
ــي ﷺ َمِلِــ ْن
ــومَِ ،ب ُ
الص ْ
َــاب َّ
 .127رواه البخــاري ،كت ُ
ــول النَّبِ ِّ
ِ
ِ
ِ
الس ـ َف ِر»،
الصـ ْ
ـر َّ
حلـ ُّـر « َل ْيـ َ
ـو ُم يِف َّ
ـس م ـ َن الـ ِ ِّ
ُظ ِّلـ َـل َع َل ْيــه َو ْاش ـتَدَّ ا َ
ِ
ـو ِم
الصـ ْ
ـو ِاز َّ
ـاب َجـ َ
الص َيــامَِ ،بـ ُ
برقــم ،6491 :ومســلم ،ك َتــاب ِّ
َــر مع ِصي ٍ
ِ
ــر ِيِف َشــه ِر رم َض َ ِ
َوا ْل ِف ْط ِ
ــة إِ َذا ك َ
َان
ــان ل ْل ُم َســاف ِر ِيِف غ ْ ِ َ ْ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ٍ
َس ـ َف ُر ُه َم ْر َح َل َتـ ْـن َف َأ ْك َثـ َـرَ ،و َأ َّن ْاأْلَ ْف َضـ َـل َمِل ـ ْن َأ َطا َق ـ ُه بِـ َ
رَضر َأ ْن
ـا َ َ
ِ
ِ
ــر ،برقــم.5111 :
َي ُصــو َمَ ،و َمِلِــ ْن َي ُش ُّ
ــق َع َل ْيــه َأ ْن ُي ْفط َ

وقــال ابــن بــاز« :أمــا احلامــل واملرضــع فيلزمهــا

الصيــام ،إال أن يشــق عليهــا فإنــه يــرع هلــا اإلفطــار
وعليهــا القضــاء»(.)134

وقــال« :حكــم احلامــل التــي يشــق عليهــا الصــوم

حكــم املريــض ،وهكــذا املرضــع إذا شــق عليهــا

الصــوم تفطــران وتقضيــان»(.)135

 .128رواه اإلمــام أمحــد يف املســند ،برقــم .6685 :وصححــه
األلبــاين يف صحيــح اجلامــع  ،383/1برقــم.6881 :

وقــال ابــن بــاز« :إذا كان الشــيخ الكبــر والعجــوز
 .131جمموع فتاوى ابن باز .312/51

 .129رواه ابــن حبــان يف صحيحــه ،برقــم  .8653 :وصححــه
األلبــاين يف صحيــح اجلامــع  ،383/1برقــم.5881 :

 .132املرجع السابق .532/51

 .130جممــوع فتــاوى ابــن بــاز  .832-732/51وانظــر :حتفــة
اإلخــوان بأجوبــة مهمــة تتعلــق بــأركان اإلســام ،ص .161
ِ
ـب َأ ْن تُؤْ َتــى عَزَ ِائ ُم ـ ُه»»،
لكــن جــاء فيــه« :ويف لفــظ« :إن اهلل ُحُيـ ُّ
ومل يــرد احلديــث هبــذا اللفــظ ،فليتنبــه لذلــك.

 .133املرجع السابق .732/51

 .134املرجع السابق .271/51
 .135املرجع السابق .322/51
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الكبــرة يشــق عليهــا الصــوم فلهــا اإلفطــار،

واحلمــد هلل  ،-إن ختــم فهــو أفضــل؛ حتــى يســمع

ولــو تأملنــا هــذه األجوبــة لوجدنــا أن اإلمــام علــل

العظيــم يف هــذا الشــهر الكريــم ،وإن حــال حائــل

املريــض الصيــام أو عــى احلامــل أو املرضــع أو الشــيخ

يف ذلــك ،واملــروع لإلمــام أن يراعــي املأمومــن وال

ويطعــان عــن كل يــو ٍم مســكينًا»(.)136

اجلامعــة مجيــع القــرآن ،وحتــى يفــوز اجلميــع باألجــر

دون ذلــك ومل يتيــر لإلمــام ختــم القــرآن فــا حــرج

جــواز اإلفطــار بوجــود املشــقة ،فمتــى شــق عــى

يشــق عليهــم ويرفــق هبــم ،فــإذا كانــت اإلطالــة تشــق

الكبــر والعجــوز الكبــرة ،فإنــه جيــوز هلــم الفطــر.

وجيمــع كل هــذه قولــه« :ومــن صــام فــا حــرج عليــه

عليهــم تركهــا؛ مراعــا ًة لرتغيبهــم يف الصــاة وعــدم

كــره لــه ذلــك»(.)137

وقــال« :املــروع لألئمــة أن ُيســمعوا املأمومــن مجيــع

تركهــا»(.)140

إذا مل يشــق عليــه الصــوم ،فــإن شــق عليــه الصــوم

 -21خروج املذي من الصائم:

القــرآن يف قيــام رمضــان إذا اســتطاعوا ذلــك ،فيقــرأ
ٍ
ليلــة اآليــات والســور التــي تــي مــا
اإلمــام يف كل

اختــار ابــن بــاز أن املــذي ال يفســد الصــوم ،فقــال:

«أمــا املــذي فــا يفســد بــه الصــوم يف أصــح قــويل

قــرأه يف الليلــة املاضيــة؛ حتــى يســمع املصلــن خلفــه

وألنــه يشــق التحــرز منــه»(.)138
واملالحــظ أن املشــقة ع ّلــة هلــذا االختيــار الــذي

يف املصحــف ،وإذا اســتطاع أن يكمــل هبــم ختمــه

فهــو أفضــل إذا مل يشــق عليهــم ،مــع العنايــة بالرتتيــل

 -22ختم القرآن لإلمام يف قيام رمضان:

هــو التقــرب إىل اهلل ســبحانه ،واخلشــوع بــن يديــه؛

مجيــع كتــاب رهبــم ســبحانه ،متوال ًيــا حســب مــا رتب

العلــاء؛ ألن األصــل الســامة وعــدم بطــان الصوم،

واخلشــوع والطمأنينــة؛ ألن املقصــود مــن الصــاة

اختــاره اإلمــام ،إضافــة إىل أصــل الســامة.

ـذرا ممــا لديــه مــن
رغبـ ًة فيــا عنــده مــن الثــواب ،وحـ ً

اختــار ابــن بــاز ســنية أن يســمع اإلمــام املأمومــن

العقــاب»(.)141

القــرآن كلــه يف قيــام رمضــان ،فقــال« :الســنة لإلمــام
أن ُيســمع املأمومــن يف قيــام رمضــان القــرآن ك َّلــه ،إذا
تيــر لــه ذلــك مــن غــر مشـ ٍ
ـقة عليهــم ،فــإن مل يتيــر

قــراءة القــراءة كلــه يف رمضــان بعــدم املشــقة؛ ألنــه

وقــال« :ال حــرج يف ذلــك واألمــر يف هــذا واســع -

ســبحانه  ،-واخلشــوع بــن يديــه ،فــإذا كان يف ختــم

ففــي هــذه األجوبــة ربــط اإلمــام ابــن بــاز ســنية

رأى أن املقصــد يف الصــاة هــو التقــرب إىل اهلل -

ذلــك فــا حــرج وإن مل خيتمــه»(.)139

القــرآن مشــقة عليهــم ذهــب هــذا املقصــود ،والعــرة

 .136املرجع السابق .202/51
 .137املرجع السابق .732/51

 .140املرجع السابق .343/11

 .138املرجع السابق .513/51

 .139املرجع السابق .43/03

 .141املرجع السابق .03/03
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يف العبــادات بمقاصدهــا ال هبيئاهتــا اخلاليــة مــن روح

فلــم يــر ْد  -فيــا نعلــم  -مــا يــدل عــى اإلشــارة إليــه،
وإنــا يســتلمه بيمينــه إذا اســتطاع مــن دون مشـ ٍ
ـقة وال

أجــاز ابــن بــاز احلــج عــن الشــيخ الكبــر الــذي

أمــا مــع املشــقة فــا يــرع لــه اســتالمه»(.)144

الكبــر الــذي يشــق عليــه الســفر وأعــال احلــج حيــج

رأى ابـــن بـــاز مرشوعيـــة أن يصـــي الطائـــف

التعبــد والتقــرب إىل اهلل.

 -23احلج عن الشيخ الكبري:

يقبلــه ،ويقــول( :بســم اهلل ،واهلل أكــر) أو (اهلل أكــر)،

 -25صالة الركعتني للطائف خلف املقام:

يشــق عليــه الســفر وأعــال احلــج ،فقــال« :الشــيخ

الركعتـــن خلـــف مقـــام إبراهيـــم ،إذا تيـــر لـــه

عنــه»(.)142

فاملشــقة هــي الع ّلــة يف ســقوط احلــج عــن الشــيخ

ذلـــك ،فقـــال« :ال جيـــب عـــى الطائـــف أن يصـــي

الركعت ــن خل ــف مق ــام إبراهي ــم ،ولك ــن ي ــرع ل ــه
ٍ
مشـــقة ،وإن صالمهـــا يف
ذلـــك إذا تيـــر مـــن دون

الكبــر ،فمتــى وجــدت ُحــج عنــه.

 -24اســتالم احلجــر األســود والركــن اليــاين يف

ـكان م ــن املس ــجد احل ــرام ،أو يف أي م ـ ٍ
أي م ـ ٍ
ـكان م ــن

الزمحــة:

احل ــرم كل ــه أج ــزأه ذل ــك ،وال ي ــرع ل ــه أن يزاح ــم

اختــار ابــن بــاز مرشوعيــة اســتالم احلجــر األســود
ٍ
شــوط إن مل تكــن مشــقة،
والركــن اليــاين يف كل

الطائف ــن؛ ألدائه ــا ح ــول املق ــام ،ب ــل ينبغ ــي ل ــه أن

يتباع ــد ع ــن الزح ــام ،وأن يصليه ــا يف بقي ــة املس ــجد

فقــال« :يــرع للطائــف اســتالم احلجــر األســود
والركــن اليــاين يف كل شـ ٍ
ـوط ،كــا يســتحب لــه تقبيــل

احلـــرام؛ ألن عمـــر ريض اهلل عنـــه صـــى ركعتـــي

الطـــواف يف بعـــض طوافـــه بـــذي طـــوى(،)145

احلجــر األســود واســتالمه بيــده اليمنــى إذا تيرس ذلك
بــدون مشـ ٍ
ـقة ،أمــا مــع املشــقة والزحــام فيكــره»(.)143

وه ــي م ــن احل ــرم لكنه ــا خ ــارج املس ــجد احل ــرام،

وكذلـــك أم ســـلمة ريض اهلل عنهـــا صلـــت لطـــواف

وقــال« :يــرع للطائــف أن يســتلم احلجــر األســود
والركــن اليــاين يف كل شـ ٍ
ـوط مــن أشــواط الطــواف،

الـــوداع خـــارج املســـجد احلـــرام( ،)146والظاهـــر أن

كــا يســتحب لــه تقبيــل احلجــر األســود خاصــ ًة يف
كل شـ ٍ
ـوط مــع االســتالم ،حتــى يف الشــوط األخــر

ســـبب ذلـــك الزحـــام ،أو أرادت بذلـــك أن تبـــن
للنـــاس التوســـعة الرشعيـــة يف هـــذا األمـــر»(.)147

ٍ
مشــقة ،أمــا مــع املشــقة
إذا تيــر ذلــك مــن دون

 .144املرجع السابق .022/71

فيكــره لــه الزحــام ،ويــرع أن يشــر إىل احلجــر

 .145رواه البخــاري معل ًقــا ،كتــاب احلــج ،بــاب الطــواف بعــد
الصبــح والعــر.

األســود بيــده أو عصــاه ويكــر ،أمــا الركــن اليــاين

 .146رواه البخــاري ،كتــاب احلــج ،بــاب مــن صــى ركعتــي
الطــواف خارجــا مــن املســجد ،برقــم.6261 :

 .142املرجع السابق .993/61

 .147جمموع فتاوى ابن باز .922/71

 .143املرجع السابق .631/61
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 -26صالة الظهر والعرص يف عرنة يوم عرفة:

فــا تفعــل الســنة بارتــكاب املحــرم ،إضافــة إىل أن
الواجبــات تســقط عنــد وجــود املشــقة ،فالســنن

اختــار ابــن بــاز ســنية مجــع صــاة الظهــر والعــر
ٍ
عرنــة،
وقرصمهــا للحجــاج يــوم عرفــات يف وادي

مــن بــاب أوىل ،وكــا قــال اإلمــام« :النــاس يف هــذه

العصــور حيتاجــون للتخلــص مــن الزحــام بــكل
ـيلة مباحـ ٍ
وسـ ٍ
ـة» ،واملتأمــل يف ســبب كثـ ٍ
ـر مــن الزحــام

فقــال« :صــاة الظهــر والعــر يــوم عرفــات
ٍ
للحجــاج مجعــا وقــرا يف وادي عرنـ ٍ
عرفات
ـة غــرب
ً
ً
ٍ
واحــد وإقامتــن ســن ٌة مؤكــد ٌة فعلهــا النبــي
بــأذان

يف احلــج ،ووفيــات كثــر مــن النــاس ،وأذى آخريــن،

ـرا ومج ًعــا
خيالــف الســنة...بل يصــي مــع النــاس قـ ً

حيجــوا كــا حــج رســول اهلل ﷺ ،دون مبــاالت

جيــد أهنــم أنــاس أرادوا تطبيــق مجيــع الســنن ،وأن

ﷺ يف حجــة الــوداع( ،)148وال ينبغــي للمؤمــن أن

بــا يلحقهــم مــن مشــقة وأذى ،ومــا يلحــق النــاس

مجــع تقديــم ،ثــم يتوجــه إىل حمــل الوقــوف يف نفــس
ِ
يصــل يف وادي
عرفــة ،ولــو صالمهــا يف عرفــة ومل

منهــم .ودون فقــه للهــدي النبــوي يف ذلــك ،وتأمــل

هــذه العصــور حيتاجــون للتخلــص مــن الزحــام بــكل
ٍ
ٍ
مباحــة»(.)149
وســيلة

 -27توجــه الضعفــة مــن مزدلفــة إىل منــى يف النصــف
األخــر مــن الليــل ،ورمــي اجلمــرة ليـ ً
ـا:

للمقاصــد الرشعيــة.

ـذرا مــن املشــقة ،فــإن النــاس يف
عرنــة فــا بــأس؛ حـ ً

أجــاز ابــن بــاز للضعفــة مــن النســاء واملــرىض

وهــذه اآلراء واالختيــارات يف املســائل الثــاث

والشــيوخ ومــن تبعهــم التوجــه مــن مزدلفــة إىل منــى

املاضيــة يــدل عــى بعــد النظــر عنــد اإلمــام ابــن بــاز

يف النصــف األخــر مــن الليــل ،فقــال « :ال حــرج عىل

وفقــه األولويــات عنــده؛ وذلــك أن تقبيــل احلجــر،

الضعفــة مــن النســاء واملــرىض والشــيوخ ومــن تبعهم

واســتالمه ،والركــن اليــاين ،وصــاة ركعتــن

يف التوجــه مــن مزدلفــة إىل منــى يف النصــف األخــر

خلــف مقــام إبراهيــم ،وصــاة الظهــر والعــر يــوم
عرفــات للحجــاج مجعــا وقــرا يف وادي عرنـ ٍ
ـة ،كلهــا
ً
ً
ســنن ،وزحــام النــاس ومضايقتهــم وأذاهــم حمــرم،

ً
وحــذرا مــن مشــقة
عمــا بالرخصــة،
مــن الليــل؛
ً
الزمحــة ،وجيــوز هلــم أن يرمــوا اجلمــرة ً
ليــا»(.)150

وقــال« :ال حــرج عــى الضعفــة مــن النســاء واملــرىض

 .148رواه مســلم ،كتــاب احلــج ،بــاب حجــة النبــي  -ﷺ ،-برقــم
 .8121يف حديــث جابــرريض اهلل عنــه الطويــل ،وفيــهَ « :ف َأ َجــازَ
ـول اهللِ ﷺ َح َّتــى َأ َتــى ع ََر َفـ َةَ ،ف َو َجــدَ ا ْل ُق َّبـ َة َقــدْ ُ ِ
َر ُسـ ُ
ـت َلـ ُه
رُض َبـ ْ
الشــمس َأمــر بِا ْل َقصــواءِ،
بِن َِمــرةََ ،فنَــزَ َل ِهِبــا ،ح َّتــى إِ َذا زَ ا َغـ ِ
َّ
ـت
ْ َ
ُ
َ
َ َ
ْ
َ
َ
ـت َل ـهَ ،ف َأ َتــى ب ْط ـن ا ْلـ ِ
ِ
ـم َأ َقــا َم َف َصـ َّ
ـى
َ َ َ
َف ُرح َلـ ْ ُ
ـم َأ َّذ َنُ ،ثـ َّ
ـواديُ ...ثـ َّ
ـم َأ َقــا َم َف َصـ َّ
ـرَ ،و َمَل ْ ُي َصـ ِّـل َب ْين َُهـ َـا َش ـ ْيئًا» قــال
ال ُّظ ْهـ َـرُ ،ثـ َّ
ـى ا ْل َعـ ْ َ
ِ
ِ
ـم ا ْل َعـ ْـنِ
ِ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ـ
ض
ب
ة
ـ
ن
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النــووي:
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ِّ
َ
ـح الـ َّـر ِاء َو َب ْعدَ َهــا ُنـ ٌ
َو َف ْتـ ِ
ـون» رشح النــووي عــى مســلم .181/8

والشــيوخ ومــن تبعهــم يف التوجــه مــن مزدلفــة إىل

منــى يف النصــف األخــر مــن الليــل؛ عمـ ً
ـا بالرخصة
وحــذرا مــن مشــقة الزمحــة ،وجيــوز هلــم أن يرمــوا
ً

 .149جمموع فتاوى ابن باز .952/71 ،313/21

 .150املرجع السابق .222/61
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وللطــواف؛ للــرورة ،فت َْســ َت ْث ِف ْر( ،)155وتطــوف،
وتســعى لعمرهتــاّ ،إاّل إن تيــر هلــا أن تســافر ،وتعــود

اجلمــرة ً
ليــا كــا ثبــت ذلــك عــن أم ســلمة(،)151

وأسامء بنت أيب بكرريض اهلل عنهم(.)153(»)152

وقــال« :ال بــأس يف رمــي اجلمــرة ليلــة النحــر بعــد

مــع ٍ
زوج ،أو حمــر ٍم ،لقــرب املســافة ،ويــر املئونــة،

فاإلمــام يف هــذه األجوبــة أجــاز هلــؤالء الضعفــة ومن

طــواف عمرهتــا ،وهــي متطهــرةٌ»(.)156

اجلمــرة ،وأال ينتظــروا الفجــر يف مزدلفــة؛ خشــية

شــديد ،وأول مــن قــال بــأن احلائــض تطــوف

فتســافر ،وتعــود فــور انقطــاع حيضهــا؛ لتطــوف

نصــف الليــل؛ للمشــقة»(.)154

وهــذه املســألة مــن املســائل التــي وقــع فيهــا خــاف

تبعهــم أن يتوجهــوا إىل منــى ليلــة النحــر ويرمــوا
املشــقة ،وخو ًفــا عليهــم مــن الزحــام.

للــرورة وال دم عليهــا ابــن تيميــة رمحــه اهلل ،بعــد

 -28طواف احلائض للرضورة:

أن رأى املشــقة الشــديدة التــي تلحــق احلائــض ،وأهنــا

مــن اآلراء التــي اختارهــا ابــن بــاز جــواز طــواف

«ال يمكنهــا االحتبــاس بعــد الوفــد ،والوفــد ينفــر

«إذا كان األمــر كــا ذكــر مــن حيــض املــرأة قبــل

قــد حاضــت ليلــة النحــر فــا تطهــر إىل ســبعة أيــام أو

زوج بمكــة ،ســقط
فــورا ،وليــس هلــا حمــر ٌم ،وال ٌ
ً

إمــا لعــدم النفقــة أو لعــدم الرفقــة التــي تقيــم معهــا

بعــد الترشيــق بيــوم أو يومــن أو ثالثــة ،وتكــون هــي

احلائــض إن مل يتيــر هلــا البقــاء ،وال العــودة ،فقــال:

مضطــر للســفر
الطــواف ،وهــي حمرمــ ٌة ،وحمرمهــا
ٌ

أكثــر ،وهــي ال يمكنهــا أن تقيــم بمكــة حتــى تطهــر؛
وترجــع معهــا ،وال يمكنهــا املقــام بمكــة؛ لعــدم هــذا

عنهــا رشط الطهــارة مــن احليــض لدخــول املســجد،

أو هــذا أو خلــوف الــرر عــى نفســها ،ومــا هلــا يف

 .151رواه أبــو داود يف ســننه ،كتــاب املناســك ،بــاب التعجيــل
مــن مجــع ،برقــم2491 :؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى،
كتــاب احلــج ،بــاب مــن أجــاز رميهــا بعــد نصــف الليــل،
برقــم .1759 :واألثــر ضعفــه اإلمــام أمحــد وغــره .قــال ابــن
القيــم« :حديــث منكــر ،أنكــره اإلمــام أمحــد وغــره» ،وذكــر
ابــن الرتكــاين أن حديــث ام ســلمة ريض اهلل عنهــا مضطــرب
ســندً ا ومتنًــا ،ووافقــه األلبــاين .انظــر :زاد املعــاد ،البــن القيــم
032/2؛ اجلوهــر النقــي ،البــن الرتكــاين 231/5؛ إرواء
الغليــل ،لأللبــاين .972/4

املقــام ويف الرجــوع بعــد الوفــد .والرفقــة التــي معهــا:

تــارة ال يمكنهــم االحتبــاس ألجلهــا إمــا لعــدم
القــدرة عــى املقــام والرجــوع وحدهــم وإمــا خلــوف
الــرر عــى أنفســهم وأمواهلــم .وتــارة يمكنهــم ذلك

لكــن ال يفعلونــه»(.)157

 .152رواه البخــاري ،كتــاب احلــج ،بــاب مــن قــدم ضعفــة أهلــه
بليــل ،فيقفــون باملزدلفــة ،ويدعــون ،ويقــدم إذا غــاب القمــر،
برقــم9761 :؛ ومســلم ،كتــاب احلــج ،بــاب اســتحباب تقديــم
دفــع الضعفــة مــن النســاء وغريهــن مــن مزدلفــة إىل منــى يف
أواخــر الليــل قبــل زمحــة النــاس ،واســتحباب املكــث لغريهــم
حتــى يصلــوا الصبــح بمزدلفــة ،برقــم.1921 :

 .155ت َْس ـ َت ْث ِف ْر أي :تشــدُّ ثو ًبــا عــى فرجهــا .انظــر :مطالــع األنــوار
عــى صحــاح اآلثــار ،البــن قرقــول .96/2

 .154املرجع السابق .492/71

 .157جمموع الفتاوى ،البن تيمية .522-422/62

فلــا رأى ذلــك نظــر يف حديــث منــع احلائــض

 .153جمموع فتاوى ابن باز .342/71

 .156فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ،ص.77
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نظــرا مقاصد ًيــا ،فــرأى أنــه يف
مــن الطــواف
ً

 -29سقوط املبيت يف منى عن أهل األعذار:

والنــاس يــردون مكــة ويصــدرون عنهــا يف أيــام العام،

أصحــاب األعــذار ،فقــال « :املبيــت يف منــى يســقط

اختــار ابــن بــاز أن املبيــت يف منــى يســقط عــن

زمــن الســلف ريض اهلل عنهــم كانــت الطرقــات آمنــة
ويمكــن املــرأة أن حتتبــس هــي وذو حمرمهــا ومكارهيــا

عــن أصحــاب األعــذار ،كالســقاة ،واملريــض الــذي

بذلــك( ،)159وأمــا يف وقتــه فقــد تغــر الوضــع ،فأجــاز

حيرصــوا يف بقيــة األوقــات عــى املكــث بمنــى مــع

يشــق عليــه املبيــت يف منــى ،لكــن يــرع هلــم أن

حتــى تطهــر ثــم تطــوف فــكان العلــاء يأمــرون

احلجــاج؛ تأســ ًيا بالنبــي ﷺ ،وأصحابــه ريض اهلل

هلــا الطــواف وهــي حائــض وال يشء عليهــا ،وقــال يف

عنهــم إذا تيــر ذلــك»(.)162

آخــر جوابــه« :هــذا هــو الــذي توجــه عنــدي يف هــذه

ففــي هــذا االختيــار مراعــاة مــن اإلمــام للمشــقة

املســألة وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العــي العظيــم.

ولــوال رضورة النــاس واحتياجهــم إليهــا علــا

التــي تلحــق بأصحــاب األعــذار يف مبيتهــم بمنــى،

لغــري فــإن االجتهــاد عنــد الــرورة ممــا أمرنــا اهلل

عــذرا؛
املشــقة يف مرضــه ،ومل جيعــل مطلــق املــرض
ً
ســدً ا لذريعــة تــرك الواجبــات دون عـ ٍ
ـذر ،فــإن هنــاك

وألن املــرض درجــات جعــل العــذر ملــن تلحقــه

وعمــا ملــا جتشــمت الكالم حيــث مل أجــد فيهــا كالما

بــه»( .)160وهــذا االختيــار وإن مل يشــتهر يف زمــن ابــن

بعــض األمــراض التــي تصيــب النــاس بخاصــة

تيميــة ،فإنــه اشــتهر يف عرصنــا ،بخاصــة عندمــا أخــذ

احلــاج  -لتغــر اجلــو ،-وال تشــق عليهــم ،وهنــاك

بــه اإلمامــان ابــن بــاز ،وابــن عثيمــن( ،)161وصــار

مــن النــاس مــن يتتبــع الرخــص دون حاجــة ،وســد

يف هــذه القــول فــرج وتيســر لكثــر مــن النســاء؛

البــاب عــى أمثــال هــؤالء مقصــد رشعــي.

الرتباطهــن برحــات طــران دوليــة هلــا وقــت

 -30رمــي النائــب عــن نفســه وعــن مســتنيبه عنــد

حمــدد ،وتكاليــف الســفر باهظــة ،وعــدم إمــكان بقــاء

كل مجــرة:

احلجــاج مــدة أكثــر مــن املســموح ،وعــدم متكــن

اختــار ابــن بــاز أنــه جيــوز للنائــب أن يرمــي عن نفســه
ثــم عــن مســتنيبه كل مجـ ٍ
ـرة مــن اجلــار الثــاث وهــو

كثــر مــن املســلمني مــن اإلتيــان ملكــة أكثــر مــن مــرة.
 .158رواه البخــاري ،كتــاب احلــج ،بــاب تقــي احلائــض املناســك
كلهــا إال الطــواف بالبيــت وإذا ســعى عــى غــر وضــوء بــن
الصفــا واملــروة ،برقــم ،0561 :ومســلم ،كتــاب احلــج ،بــاب
بيــان وجــوه اإلحــرام ،وأنــه جيــوز إفــراد احلــج والتمتــع
والقــران ،وجــواز إدخــال احلــج عــى العمــرة ،ومتــى حيــل
القــارن مــن نســكه ،برقــم.1121 :

ـف واحـ ٍ
يف موقـ ٍ
ـد ،فقــال« :وجيــوز للنائــب أن يرمــي
ٍ
مجــرة مــن اجلــار
عــن نفســه ثــم عــن مســتنيبه كل
ـف واحـ ٍ
الثــاث وهــو يف موقـ ٍ
ـد ،وال جيــب عليــه أن

 .159انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية .422/62

يكمــل رمــي اجلــار الثــاث عــن نفســه ثــم يرجــع

 .160املرجع السابق .142/62

 .161انظر :املمتع ،البن عثيمني .233/1

 .162املرجع السابق .941/61
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فريمــي عــن مســتنيبه يف أصــح قــويل العلــاء؛ لعــدم

78-35

.)166( »]16

ويف هــذا االختيــار والــذي قبلــه تيســر عــى النــاس

الدليــل املوجــب لذلــك ،وملــا يف ذلــك مــن املشــقة
﴿و َمــا َج َعـ َـل
واحلــرج ،واهلل ســبحانه وتعــاىل يقــولَ :
ـم ِيِف الدِّ يـ ِ
ـن ِم ـ ْن َحـ َـر ٍج﴾ [احلــج ،]78 :وقــال
َع َل ْي ُكـ ْ

الرمــي بالتوكيــل ،وكذلــك أذن للمــوكل أن يرمــي

ينقــل عــن أصحــاب رســول اهلل ﷺ حــن رمــوا عــن

ملراعــاة اإلمــام ملــا يلحــق النــاس مــن املشــقة يف احلج.

بخاصــة يف وقــت الزحــام ،فقــد أذن ملــن يشــق عليــه

ـروا»( ،)163وألن ذلــك مل
ـروا َوالَ ُت َعـ ِّ ُ
النبــي ﷺَ « :يـ ِّ ُ

عــن نفســه وعــن موكلــه عنــد كل مجــرة ،وفيــه بيــان
 -32اســتقدام املرشكــن واســتخدامهم يف جزيــرة

صبياهنــم والعاجــز منهــم ،ولــو فعلــوا ذلــك لنقــل؛

العــرب:

ألنــه ممــا تتوافــر اهلمــم عــى نقلــه»(.)164

اختــار ابــن بــاز أنــه ال جيــوز اســتقدام املرشكــن

وقــال« :مــن أراد الرمــي عــن غــره فلــه حالتــان،

جلزيــرة العــرب إال للحاجــة الشــديدة ،فقــال« :نعــم

ومهــا :أن يرمــي عــن نفســه مجيــع اجلــار ثــم عــن

قــد شــعر املســلمون بخطــر مــن هــؤالء املرشكــن،
وقــد نُبِ ـ َه ويل األمــر عــى أنــه جيــب تطهــر اجلزيــرة

مســتنيبه .واألخــرى :أن يرمــي عــن نفســه وعــن
مســتنيبه عنــد كل مجــرة ،وهــذا هــو الصــواب؛ دف ًعــا

مــن الكفــرة ،والعنايــة بعــدم دخوهلــم فيهــا ،وعــدم

للحــرج واملشــقة ،ولعــدم الدليــل الــذي يوجــب

إقامتهــم فيهــا ،وقــد وافــق ويل األمــر عــى التقليــل

خــاف ذلــك»(.)165

 -31رمي اجلامر عن الكبري:

منهــم ،ووعــد -وفقــه اهلل -بالعنايــة التامــة هبــذا

ســئل ابــن بــاز هــذا الســؤال« :مــا حكــم توكيلــك

الشــأن ،وأن ال يســتقدم إال مــن تدعــو الــرورة أو

فأجــاب رمحــه اهلل« :ال حــرج يف ذلــك إذا كان رمــي

وقــال« :الواجــب إخــراج الكفــار مــن اجلزيــرة ،وأن

اســ َت َط ْعت ُْم﴾[التغابن:
عــز وجــلَ ﴿ :فا َّت ُقــوا ا َ
هَّللَّ َمــا ْ

الكفــار فــا يســتخدمهم أبــدا إال عنــد الــرورة

احلاجــة الشــديدة إليهــم»(.)167

البنــك يف رمــي اجلــار بســبب عجــزك؟ .

ال يســتعمل فيهــا إال املســلمون مــن بــاد اهلل...،أمــا

اجلــار يشــق عليــك بســبب كــر ســنك؛ لقــول اهلل

الرشعيــة»(.)168

 -33السفر إىل بالد الكفار:

ِ
ِ
ــاب َمــا ك َ
ــي ﷺ
َــاب الع ْلــ ِمَ ،ب ُ
 .163رواه البخــاري ،كت ُ
َان النَّبِ ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
َيت َ
ـي الَ َينْفـ ُـروا ،برقم96 :؛ ومســلم،
ـم بِا َْمْل ْوع َظــة َوالع ْلـ ِم َكـ ْ
َخ َّو ُهُلُـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـرَ ،و َتـ ْـر ِك ال َّتن ِْفــرِ،
ـر بِال َّت ْي ِسـ ِ
ِ
ـاب ِيِف ْاأْلَ ْمـ ِ
ـاب ْ
ـرَ ،بـ ٌ
ك َتـ ُ
السـ َ
اجْل َهــاد َو ِّ
برقــم.2371 :

اختــار ابــن بــاز أنــه ال جيــوز الســفر إىل بــاد الكفــار

 .166املرجع السابق .303/71

 .164جممــوع فتــاوى ابــن بــاز 78-68/61؛ التحقيــق واإليضــاح
لكثــر مــن مســائل احلــج والعمــرة والزيــارة ،ص .57

 .167املرجع السابق .154/2
 .168املرجع السابق .682/3

 .165جمموع فتاوى ابن باز .741/61
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الدنيــا ،ونحــن بحاجــة هلــم يف أرضنــا لالســتفادة

إال عنــد الــرورة ،فقــال« :الصــواب أنــه ال جيــوز
الســفر إىل بــاد الكفــار للتعلــم ّإاّل عنــد الــرورة
القصــوى ،بــرط أن يكــون ذا عل ـ ٍم ،وبصـ ٍ
ـرة ،وأن

منهــم ،واالســتعانة هبــم يف احلــروب ،والســفر إليهــم
للتعلــم أو العــاج ،فأجــاز ذلــك ،ولكــن لفقهــه ربــط
اجلــواز بوجــود احلاجــة ،ومعنــى ذلــك أنــه متــى

يكــون بعيــدً ا عــن أســباب الفتنة...،فالواجــب عــى

زالــت احلاجــة أو الــرورة رجــع احلكــم إىل أصــل

املســلمني احلــذر مــن الســفر إىل بــاد أهــل الــرك إال
عنــد الــرورة القصــوىّ ،إاّل إذا كان املســافر ذا علـ ٍم،
ٍ
وبصــرة ،ويريــد الدعــوة إىل اهلل ،والتوجيــه إليــه،

احلاجــة والــرورة ،وبــن تقديرهــا بقدرهــا ،وعــود

 -34االســتعانة بالكفــار لقتــال الكفــار واملصاحلــة

 -35حفــظ املــال يف البنــوك الربويــة والتحويــل عــن

اختــار ابــن بــاز أنــه ال جتــوز االســتعانة بالكفــار يف

اختــار ابــن بــاز أنــه ال جيــوز وضــع املــال يف البنــوك

املنــع .ويف هــذ االختيــارات مجــع اإلمــام بــن مراعــاة
احلكــم ألصلــه بعــد زواهلــا.

ـم»(.)169
ـر عظيـ ٌ
فهــذا أمـ ٌـر مســتثنى ،وهــذا فيــه خـ ٌ

طريقهــا:

معهــم:

الربويــة إال للــروة ،فقــال« :أمــا وضعــه بــدون
ٍ
فائــدة فاألحــوط تركــه ّإاّل عنــد الــرورة إذا كان

قتــال الكفــار إال عنــد احلاجــة أو الــرورة ،فقــال:

«وأمــا االســتعانة ببعــض الكفــار يف قتــال الكفــار عند

البنــك يعامــل بالربــا؛ ألن وضــع املــال عنــده ولــو
ٍ
فائــدة فيــه إعانــ ٌة لــه عــى أعاملــه الربويــة،
بــدون

احلاجــة ،أو الــرورة ،فالصــواب أنــه ال حــرج»(.)170

قــال ابــن بــاز« :وإنــا جتــوز املصاحلــة عنــد احلاجــة،

أو الــرورة ،مــع العجــز عــن قتاهلــم ،أو إلزامهــم

فيخشــى عــى صاحبــه أن يكــون مــن مجلــة املعينــن
وإن مل ُي ِ
عــى اإلثــم والعــدوانْ ،
ــر ْد ذلــك»(.)172

اإلمــام فيــا يتعلــق بالعالقــة مــع الكافريــن ،فاألصــل

البنــوك الربويــة فــا حــرج يف ذلــك إن شــاء اهلل؛

باجلزيــة إن كانــوا مــن أهلهــا»(.)171

يف هــذه املســائل الثــاث نجــد املفاصلــة الشــديدة عند

وقــال« :إذا دعــت الــرورة إىل احلفــظ عــن طريــق

عنــده حتريــم اســتقدامهم واســتخدامهم يف جزيــرة

فصــل ل ُكــم مــا َحـ َّـرم علي ُكــم
لقولــه ســبحانه﴿:وقد َّ
إال مــا اضطرر ُتــم إليـ ِ
ـه﴾ [األنعــام ،]119 :وال شــك

العــرب ،وحتريــم الســفر إىل بالدهــم ،وكذلــك حتريــم

أن التحويــل عــن طريقهــا مــن الــرورات العامــة

االســتعانة هبــم ،ولكــن مــع ذلــك هــو يــدرك وجــود

يف هــذا العــر ،وهكــذا اإليــداع فيهــا؛ للــرورة

احلاجــة هلــذه األمــور ،فهــم متقدمــون علينــا يف أمــور

بــدون اشــراط الفائــدة»(.)173

 .169املرجع السابق .183/4

 .172املرجع السابق .113/4

 .170املرجع السابق .953/7

 .171املرجع السابق .522/8

 .173املرجع السابق .591-491/91
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مرضي بن مشوح بن راضي العنزي :قاعدة املشقة جتـلب التيسري وفروعها يف فقه اإلمام ابن باز رمحه اهلل

وهــذا االختيــار كاملســألة التــي قبلهــا ،يف كــون

78-35

يف البنــوك الربويــة فقــد أخطــأ عــى اإلمــام ،فحكــم
اجلــواز عنــده معلــل بوجــود الــرورة ،وقــد زالــت.

األصــل التحريــم؛ ملــا يف وضــع املــال يف البنــوك
الربويــة مــن إعانــة املرابــن عــى الربــا ،ولكــن ّملــا

 -36حكم التورق:

جتربــة البنــوك اإلســامية حديثــة ،وقليلــة ،وليســت

يف ذلــك« :إن الفقــر قــد تدعــوه احلاجــة إىل هــذه

رجــح ابــن بــاز جــواز التــورق ،وكان مــن قولــه

كان يف وقــت اإلمــام أغلــب البنــوك ربويــة ،وكانــت

املعاملــة بــل قــد يضطــر إليهــا؛ لفقــره وعــدم مــن

بقــوة البنــوك الربويــة ،وكثــر مــن بلــدان املســلمني

يقرضــه ،أو يتصــدق عليــه ،وهــذا القــول أرجــح إن

ال توجــد فيهــا بنــوك إســامية ،أجــاز وضــع املــال
يف البنــك الربــوي دون أخـ ٍ
ـذ للربــا (الفائــدة) ،ومــع

شــاء اهلل عنــد احلاجــة إليهــا ،أمــا عنــد االســتغناء

الــرورة ،فمتــى زالــت زال هــذا احلكــم ،وعــاد

واحتيا ًطــا للديــن وابتعــادا عــن إشــغال الذمــة بــا قــد

خروجــا مــن خــاف العلــاء،
عنهــا فــاألوىل تركهــا؛
ً

ذلــك مــن فقــه اإلمــام علــل هــذا احلكــم بوجــود

يشــق ختليصهــا منــه»(.)175

احلكــم إىل األصــل ،فالــرورة تقــدر بقدرهــا ،قــال

عمــت بــه البلــوى وال يــكاد بيــت
التــورق الفــردي َّ

ابــن بــاز« :ال جيــوز اإليــداع يف البنــوك الربويــة ولــو

بخاصــة يف بلدنــا إال ويوجــد فيــه مــن يتعامــل

مل تأخــذ فائــدةً؛ ملــا يف ذلــك مــن إعانتهــا عــى اإلثــم

بــه ،والنــاس حمتاجــون إليــه مــع قلــة املقرضــن أو

والعــدوان ،واهلل ســبحانه قــد هنــى عــن ذلــك ،لكــن

ندرهتــم ،وقــد راعــى ابــن بــاز هــذه احلاجــة ،مــع أنــه

إذا اضطــررت إىل ذلــك ،ومل تأخــذ فائــدةً ،ومل جتــد

يــرى أن األحــوط تركهــا عنــد االســتغناء عنهــا.

مــا حتفــظ مالــك فيــه ســوى البنــوك الربويــة ،فــا

ومنــع هــذه املعاملــة قــد يقــود املســلم إىل الربــا؛

حــرج إن شــاء اهلل؛ للــرورة ،واهلل ســبحانه وتعــاىل

فصــل ل ُكــم مــا َحـ َّـرم علي ُكــم إال مــا
يقــول﴿ :وقــد َّ
اضطرر ُتــم إليـ ِ
ـه﴾ [األنعــام ،]119 :ومتــى وجــدت

وفوائــد الربــا قــد تكــون أقــل مــن التــورق ،مــع

عــى اإلثــم والعــدوان تــودع مالــك فيــه ،مل جيــز لــك

الربويــة ،فهــو بــن التــورق أو الربــا ،يقــول ابــن

خصوصــا إذا عضــت عليــه احلاجــة بأنياهبــا(،)176
ً

ً
حمــا أمينــا ليــس فيــه تعــاون
بنــكًا إســام ًيا ،أو

وجــود كثــر مــن الدعــوات املســهلة للمعامــات

بــاز عــن التــورق« :واملحتــاج قــد يضطــر إليهــا،

اإليــداع يف البنــوك الربويــة»(.)174

فعــى هــذا مــن نقــل فتــوى ابــن بــاز يف جــواز وضــع

أو إىل الربــا ،ليــس كل أحــد جيــد مــن يقرضــه ،أو

البنــوك اإلســامية ،وال رضورة فيهــا لوضــع املــال

 .176مــع التنبيــه عــى أن الربــا ال تبيحــه احلاجــة وال تبيحــه إال
الــرورة ،قــال ابــن تيميــة« :وقــد أبــاح الشــارع أنوا ًعــا مــن
الغــرر للحاجــة ...وأمــا الربــا فلــم يبــح منــه» .جممــوع الفتــاوى
.632 /23

املــال يف البنــوك الربويــة يف بــاد فيهــا كثــرة مــن

 .175املرجع السابق .301/91

 .174املرجع السابق .591-491/91
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هيبــه فيضطــر صاحــب احلاجــة يف قضــاء ديــن أجلــئ

« َأو ِمِل و َلـو بِ َش ٍ
ـاة»(.)180(»)179
ْ ْ َ ْ

احلاجــات»(.)177

ســهولة الــزواج ،وإقــدام الشــباب عليــه مبكـ ًـرا ،فكــم

ويف هــذا الــكالم مراعــاة حلــال األزواج ،وكذلــك

إليــه ،أو لــزواج أو لعــارة مســكن ،أو غــر هــذا مــن

فاإلمـام ابـن باز راعـى بنظرتـه املقاصدية هـذه األمور

مــن شــاب أخرتــه التكاليــف املصاحبــة إلعــان

فـاألوىل تركه.

ألجــل هــذه التكاليــف ،وظــل زمنًــا وهــو يســدد هــذه

النــكاح عــن النــكاح ،فظــل جيمــع املــال ،أو يقــرض،

فأجـاز التـورق ملن احتاج إليـه ،أما عند االسـتغناء عنه

 -37أخذ األجرة عىل تعليم القرآن:

الديــون ،ولــو مل تكــن هنــاك تكاليــف شــاقة ،النتفــع

اختـار ابـن باز أنـه ال حرج يف أخـذ األجرة على تعليم

هبــذا املــال ،لــه ولزوجــه ،وألقــدم عــى الــزواج وهــو

على تعليم القرآن وتعليـم العلم؛ ألن النـاس يف حاجة

 -39أكل حبوب منع احلمل دون إذن الزوج للرضر:

خفيــف الظهــر ،مــرور الفــؤاد.

القـرآن وتعليـم العلم ،فقال« :ال حـرج يف أخذ األجرة

ســألت امــرأة ابــن بــاز هــذا الســؤال« :أنــا متزوج ـ ٌة،

إىل التعليـم ،وألن املعلـم قـد يشـق عليه ذلـك ويع ِّطله

وزوجــي يرفــض أن آكل حبــوب منــع احلمــل؛ حيــث

التعليـم عـن الكسـب ،فـإذا أخـذ أجـر ًة على تعليـم

ال حيــس بالتعــب الــذي أالقيــه ،أنــا متــررةٌ ،وقــد

القـرآن ،وحتفيظـه ،وتعليـم العلـم ،فالصحيـح أنـه ال

أكلــت حبــوب منــع احلمــل دون علــم زوجــي ،هــل يف

حرج يف ذلـك»(.)178

نظـر إىل مقصـد عظيـم وهـو اسـتمرار العلم
ويف هـذا ٌ

ذلــك حــرج؟

مشـقة ،وقـد تكـون هـذه املشـقة سـب ًبا لتوقفهـم عـن

أمــا إذا كان الــرر عظيـ ًـا ،واملشــقة كبــر ٌة فــا بــأس

فأجاهبــا رمحــه اهلل« :إذا تيــر تركهــا فهــو أحــوط،

وتعليـم القـرآن ،فإنـه لـو منـع ذلـك للحـق املعلمين

وإال فرتكهــا أحــوط ،وطاعــة الــزوج واجبــ ٌة إال إذا

العلـم؛ سـع ًيا يف طلـب الـرزق.

 -38إعالن النكاح:

ـرا ويشــق عليــك؛ لقــول اهلل ســبحانه:
كان الــرر كبـ ً

اختـار ابن باز عـدم التكلـف يف إعالن النـكاح ،فقال:

هَّللَّ َمــا ْاســ َت َط ْعت ُْم﴾[التغابن.)181(»]16 :
﴿ َفا َّت ُقــوا ا َ

ولكـن ال ينبغـي التكلـف الـذي يشـق على الـزوج

ِ
َــاب النِّــك ِ
ــف ُيدْ عَــى
ــابَ :ك ْي َ
َاحَ ،ب ٌ
 .179رواه البخــاري ،كت ُ
ِ
ِ
َــاب النِّــك ِ
ــاب
َاحَ ،ب ُ
ل ْل ُمتَــزَ ِّو ِج ،برقــم5515 :؛ ومســلم ،كت ُ
ِ ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ـر
الصــدَ ِاقَ ،و َجـ َ
َّ
ـم ُقـ ْـرآنَ ،و َخا َتـ َ
ـو ِاز ك َْونــه َت ْعليـ َ
ـم َحديــدَ ،و َغـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك ِمـن َق ِ
ِ
ٍ
اســت ْح َب ِ
ٍ
َ
اب ك َْونــه َمَخ َْســائَة د ْر َهـ ٍم َمِلـ ْن
و
،
ـر
ـ
َث
ك
و
ـل
ـ
ي
ل
َذلِـ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ــف بِــه ،برقــم.7241 :
جُيح ُ
َاَل ُ ْ

مطلـوب وهـو مـن السـنة،
«إعلان النـكاح وإظهـاره
ٌ
وحيرجـه ،وقـد قـال النبي ﷺ لعبـد الرمحن بـن عوف:

 .180دروس للشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز ،الــدرس الســادس.
(املكتبــة الشــاملة)

 .177جمموع فتاوى ابن باز .113/03

 .181جمموع فتاوى ابن باز .481-381/12

 .178املرجع السابق .563/5
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مرضي بن مشوح بن راضي العنزي :قاعدة املشقة جتـلب التيسري وفروعها يف فقه اإلمام ابن باز رمحه اهلل

ونحــن يف هــذا الســؤال بــن رضريــن ،الــرر األول:

78-35

هــذا املحــرم إن كان يف بقائــه رضر.

عصيــان الــزوج ،والــرر الثــاين :مــا يلحق املــرأة من

 -41إزالة الوشم:

الــزوج ،ثــم بـ ّـن أنــه لــو كان رضر طاعتــه أشــد مــن

أن وجــدت مشــقة فيبقيــه ،فقــد قــال« :الوشــم يف
اجلســم حــرام؛ ملــا ثبــت عــن النبــي  -ﷺ« :-أنــه َل َع َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َة»(،)183
ـم َة َوا ُْمْل ْست َْوشـ َ
ا ْل َواص َل َة َوا ُْمْل ْس ـت َْوص َل َةَ ،وا ْل َواشـ َ
وإذا فعلــه املســلم يف حــال جهلــه بالتحريــم ،أو عمــل

اختــار ابــن بــاز حتريــم الوشــم ،ووجــوب إزالتــه إال

فأصــل اإلمــام ألصــل :وهــو طاعــة
احلمــل املتتابــعَّ ،

رضر معصيتــه يف هــذه القضيــة ،فإنــه يدفــع الــرر
األعــى بالــرر األدنــى ،وهــذا مــن دقــة الفقــه،

ومراعــاة املقاصــد الرشعيــة ،بخاصــة أن الــزوج لــن

بــه الوشــم يف حــال صغــره ،فإنــه يلزمــه إزالتــه بعــد

يعلــم هبــذا ،وعليــه فلــن حتــدث يف البيــت مشــكلة

علمــه بالتحريــم ،لكــن إذا كان يف إزالتــه مشــق ٌة أو

كبــرة يف عصيانــة ،وتســر األمــور – بحــول اهلل –

مــر ٌة فإنــه يكفيــه التوبــة واالســتغفار ،وال يــره

دون رضر يلحــق باملــرأة.

 -40منع احلمل وتنظيمه:

بقــاؤه يف جســمه»(.)184

ويف هــذا االختيــار أجــاز اإلمــام إبقــاء الوشــم مــع

ســئل ابــن بــاز :مــا احلكــم يف اســتئصال الرحــم
ٍ
ٍ
طبيــة حــارضة
ألســباب
للتعقيــم ،أي منــع احلمــل؛

قولــه بتحريمــه ووجــوب إزالتــه إن كانــت هنــاك

فأجــاب رمحــه اهلل« :إذا كان هنــاك رضور ٌة فــا بــأس،

كثــرا
فتــح لبــاب التوبــة مــن هــذا الفعــل ،فــإن
ً

مشــقة ،أو مــرة ،ويف هــذه النظــرة املقاصديــة،

ومســتقبلية كــا تتوقعهــا اجلهــات الطبيــة والعلميــة؟
حُي ِّب ُ
ــذ النســل،
وإال فالواجــب تركــه؛ ألن الشــارع ُ َ

مــن الوشــوم ال يمكــن إزالتهــا إال بصعوبــة ومشــقة

ويدعــو إىل أســبابه؛ لتكثــر األمــة ،لكــن إذا كان هنــاك

ورضر ،فــإن قيــل هلــم بمثــل قــول اإلمــام ســهلت

احلمــل مؤق ًتــا؛ للمصلحــة الرشعيــة»(.)182

فــإن بعــض النــاس عندمــا يتــوب إىل اهلل مــن هــذا

عليهــم التوبــة ،إضافــة إىل حفــظ النفــس مــن األذى،

رضورة فــا بــأس ،كــا جيــوز تعاطــي أســباب منــع

وهــذه املســألة اجتمــع فيهــا رضران :األول :فعــل

الفعــل ،قــد يقــوده احلــاس إىل أن يــؤذي نفســه

بعــدم فعلــه وهــو إبقــاء الرحــم ،فــإن كان هنــاك رضر

 -42نظر الطبيب لعورة املريض ومسها:

إلزالتــه ،وهــذا مــا مل تأمــر بــه الرشيعــة ،وال ترضــاه.

املحــرم وهــو اســتئصال الرحــم ،الثــاين :الــرر

اختــار ابــن بــاز أنــه جيــوز للطبــي النظــر للعــورة

يف بقــاء الرحــم جــاز اســتئصاله ،فــرر بقائــه أشــد

ِ
َــاب ال ِّل َب ِ
الو ْص ِ
ــل ِيِف َّ
الشــ َع ِر،
ــاب َ
ــاسَ ،ب ُ
 .183رواه البخــاري ،كت ُ
ِ
برقــم3395 :؛ ومســلم ،كتــاب ال ِّل َبـ ِ
ـاب َحَت ِْري ـ ِم
ـاس َوالزِّ ينَــةَ ،بـ ُ
اشــم ِة وا ُْمْلستَو ِشــم ِة والن َِّامصــةِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
فِ ْعـ ِ
َ
ـل ا ْل َواص َلــة َوا ُْمْل ْسـت َْوص َلة َوا ْل َو َ َ ْ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
َوا ُْمْل َتن َِّم َصــة َوا ُْمْل َت َف ِّل َجــات َوا ُْمْل َغـ ِّـرات َخ ْلـ ِ
ـق اهللِ ،برقــم.4212 :
َ

مــن رضر ارتــكاب املحــرم ،ومــن مقاصــد الرشيعــة
حفــظ النفــس ،وهــذا مــا دعــا اإلمــام إىل جــواز فعــل

 .184جمموع فتاوى ابن باز .44/01

 .182أحكام صالة املريض ،ص.14
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ومســها للحاجــة ،فقــال« :ال حــرج أن يمــس الطبيــب

فالواجــب أن يكــون الطبيــب مــن الرجــال للرجــال،

العــورة الدبــر أو القبــل ،فلــه النظــر واملــس للحاجــة

وهــذه النظــرة املقاصديــة تــدل عــى أن حفــظ النفــس

والطبيبــة مــن النســاء للنســاء ،هــذا الواجــب»(.)187

عــورة الرجــل للحاجــة ،وينظــر إليهــا للعالج ،ســواء

مــن األذى واملــرض مقــدم عــى حفــظ العــورة

والــرورة»(.)185

 -43تطبيب الرجال النساء ،والنساء الرجال:

مــن نظــر الطبيــب عنــد احلاجــة ،فقــد اجتمــع فيهــا

اختــار ابــن بــاز وجــوب تطبيــب النســاء لبعضهــن

أمــران :األذى الــذي يلحــق املريــض  -الرجــل أو

فقــد قــال« :الواجــب أن تكــون الطبيبــات خمتصــات

التــي أمــر اهلل بســرها وهنــى عــن كشــفها ،وعنــد

مــرض يف الرجــال
الــرورة القصــوى ،إذا وجــد
ٌ
ٌ
رجــل فهــذا ال بــأس بــه ،واهلل
طبيــب
ليــس لــه
ٌ

الطبيــب للعــورة عنــد احلاجــة ،أخــف مــن األذى

املــرأة  -وقــد يــؤدي إىل وفاتــه ،والنظــر إىل العــورة

والرجــال كذلــك إال عنــد الــرورة فيجــوز العكس،

التعــارض يدفــع األعــى باألدنــى ،وال جــرم أن نظــر

للنســاء ،واألطبــاء خمتصــن للرجــال إال عنــد

الــذي يلحــق املريــض بمنــع ذلــك.

فصــل ل ُكــم مــا َحـ َّـرم علي ُكــم إال مــا
يقــول﴿ :وقــد َّ
ِ
إليــه﴾ [األنعــامّ ،]119 :
وإاّل فالواجــب
اضطررتُــم

 -44احللف الكاذب للرضورة أو املصلحة:

اختــار ابــن بــاز حتريــم احللــف الــكاذب إال ملصلحــة،

فقــال« :ومعلــوم أن الكــذب حــرا ٌم ،وإذا كان مــع

أن يكــون األطبــاء للرجــال ،والطبيبــات للنســاء ،وأن
يكــون قســم األطبــاء عــى حـ ٍ
ـدة ،وقســم الطبيبــات

اليمــن صــار أشــد حتريـ ًـا ،لكــن لــو دعــت الــرورة

خاصــا للنســاء؛ حتــى يبتعــد اجلميــع عــن
ومستشــفى ًّ

يف ذلــك»(.)188

اجلميــع»(.)186

بــاهلل كذ ًبــا مــن كبائــر الذنــوب( ،)189ولكــن قــد تكون

أو املصلحــة الراجحــة إىل احللــف الــكاذب فــا حــرج

خاصــا للرجــال،
عــى حــدة ،أو يكــون مستشــفى ً

ويف هــذا االختيــار نظــر دقيــق جــدً ا ،فــإن احللــف

الفتنــة ،واالختــاط الضــار ،هــذا هــو الواجــب عــى

هنــاك رضورة تدعــو إىل هــذا احللــف الــكاذب ،كإنقاذ

وقــال« :أن يكــون األطبــاء للرجــال ،والطبيبــات

مظلــوم مــن ظــامل ،وغريهــا ،فحينهــا جيــوز الكــذب،
بــل جيــب ،قــال النــوويَّ :
«إن الــكال َم َوســي َل ٌة إِ َىَل
ـود َحَمْمـ ٍ
ـدَ ،فـك ُُّل م ْقصـ ٍ
اصـ ِ
ا َمل َق ِ
ـود ُي ْم ِكـ ُن َ ْحَت ِصي ُلـ ُه بِ َغـ ْ ِ
ـر
َ ُ
ُ

للنســاء إال عنــد الــرورة القصــوى ،إذا كان املــرض

ال يعرفــه إال الرجــل فــا حــرج أن يعالــج املــرأة؛
ألجــل الــرورة ،وهكــذا لــو كان مــرض الرجــل

ال يعرفــه إال امــرأة فــا حــرج يف عالجهــا لــه ،وإال

 .187املرجع السابق  ،ص.32

 .188جمموع فتاوى ابن باز .45/1

 .185املرجع السابق .02/6

 .189انظر :الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،للهيتمي .992/2

 .186أحكام صالة املريض ،ص.93
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ِ
الك ِ
َــذب فِ ِ
َــذ ِ
يــهْ ،
وإن َمَل ْ ُي ْم ِكــ ْن َ ْحَت ِصي ُلــ ُه
ــر ُم الك ُ
ب َْ
حَي ُ
ِ
إِالَّ بالك ِ
َــذ ِ
َان َ ْحَت ِص ُ
إن ك َ
ــم ْ
يــل
ب،
َ
جــاز الكَــذ ُبُ .ث َّ
ِ
ِ
وإن ك َ
احــاْ ،
احــا ك َ
َذلِـ َ
َان
َان ال َكــذ ُب ُم َب ً
ـك ا َمل ْق ُصــود ُم َب ً
َان ال َكـ ِ
اخ َت َفــى مسـ ِ
ـذ ُب َو ِ
َو ِ
اج ًبــا ،ك َ
اج ًبــا .فــإذا ْ
ـل ٌم ِمـ ْن
ُ ْ
ـذ مالِـ ِ
ِ
ـه وأخفــى ما َلــه َو ُسـ ِـئ َل
َظــامِلٍ ُيريــدُ َق ْت َلـ ُهَ ،أ ْو َأخـ َ َ
ـان َعنْـه ،وجــب ال َكـ ِ
بإخ َف ِائــه .وكــذا لــو َ
ـذ ُب ْ
كان
إن َْسـ ٌ ُ َ َ َ
الكــذب
وجــب
ِعنــدَ ُه ودي َعــ ٌة ،وأراد ظــامل ٌ أخذهــا،
ُ
َ
بإخفائهــا»(.)190

املجرمــن؛ ليعرفــوا ويتحــرز مــن رشهــم ،وهكــذا

عنــد القــايض أنــه مــا فعلــه ثــم يتــوب بينــه وبــن اهلل،

ويف هــذا الــرأي نجــد أن اإلمــام مــع حتريمــه

والتابعيــة ونحــو ذلــك»(.)192

وقــال« :أمــا تصويــر ذوات األرواح من بني اإلنســان،
أو الــدواب ،والطيــور ،فــا جيــوز ّإاّل للــرورة ،كــا

لــو صــور شــي ًئا ممــا يضطــر إليــه النــاس ،كالتابعيــة
التــي حيتاجهــا النــاس ،وتســمى حفيظــة النفــوس
فــا بــأس ،وهكــذا جــواز الســفر ،والشــهادة العلميــة

التــي ال حتصــل إال بالصــورة ،وهكــذا تصويــر
أشــباه ذلــك ممــا تدعــو إليــه الــرورة»(.)193

بــل إن ابــن بــاز أجــاز ملــن ارتكــب حــدً ا أن حيلــف
فقــد قــال« :إذا حلــف يمينــ ًا اضطــر إليهــا ولــو مل

للتصويــر ،فإنــه راعــى املشــقة التــي تلحــق النــاس لــو

فإنــه ال حــرج عليــه؛ ليدفــع عــن نفســه الــرر ،ومــن

تدعــو إليــه احلاجــة ،كالتابعيــة وجــواز الســفر ،ومــن

رشبــت اخلمــر أو مــا أشــبه ذلــك فحلــف عــى ذلــك؛

هنــا ال يعنــي بــه معناهــا عنــد األصوليــن ،بــل هــي

أخــذوا هبــذا الــرأي مطل ًقــا ،فأجــاز التصويــر إىل مــا

حيلــف ألصابــه يشء يــره وليــس فيهــا حــق ملســلم،

املؤكــد أن اســتخدام ابــن بــاز ملصطلــح «الــرورة»

ذلــك لــو قيــل لــه :احلــف أنــك مــا زنيــت أو مــا

هنــا يــراد هبــا احلاجــة؛ ألنــه ال يلحــق النــاس مــن

لئــا يقــام عليــه احلــد فــا حــرج عليــه يف ذلــك،

وعليــه التوبــة إىل اهلل فيــا بينــه وبــن ربــه ســبحانه

عــدم التصويــر رضورة أصوليــة ،إنــا تلحقهــم املشــقة

التوبــة»(.)191

أعلــم.

والتــي تدخــل يف مصطلــح احلاجــة عندهــم ،واهلل

وتعــاىل ،ومــن تــاب تــاب اهلل عليــه إذا صــدق يف

اخلامتة

 -45التصوير:

وبعــد هــذه اجلولــة اليســرة يف قاعــدة املشــقة جتلــب

اختــار ابــن بــاز أن التصويــر ال جيــوز ،فقــال« :ال

التيســر وفروعهــا يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز ،أو ّد
تدويــن أبــرز النتائــج ،وأهــم التوصيــات؛ جر ًيــا عــى

جيــوز للمســلم أن يصــور نفســه ،وال أن يصــور غــره
مــن ذوات األرواح ّإاّل عنــد الــرورة ،كاجلــواز

العــادة ،فأبــرز النتائــج هــي:

 .190رياض الصاحلني ،للنووي ،ص.434-334

 .192جمموع فتاوى ابن باز .734/1

 .191املوقــع الرســمي لســاحة الشــيخ اإلمــام ابــن بــاز رمحــه اهلل،
فتــوى بعنــوان :حكــم احللــف الــكاذب لالضطــرار.

 .193املرجع السابق .083/6
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 1.أن القاعــدة ا ْلفقهيــة حكـ ِ
ـق
ـي ينطبـ ُ
ـي أغلبـ ٌ
ـم فقهـ ٌ
ُ ٌ
ـى معظـ ِم جزئياتِـ ِ
ـه.
عـ َ ُ
 2.أن املــراد بقاعــدة املشــقة جتلــب التيســر أن

وقاعــدة« :الــرورة تقــدر بقدرهــا» ،وقاعــدة

«احلاجــةالعامــةتنــزلمنزلــةالــرورةاخلاصــة».

ـروع فقهي ـ ٌة
ـر» فـ ٌ
 7.لقاعــدة« :املشــق ُة جتلـ ُ
ـب التيسـ َ
كثــر ٌة يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز -رمحــه اهلل ،-وقــد
ٍ
مجلــة منهــا متنوعــة يف أبــواب الفقــه،
تــم ذكــر

ســبب للتيســر والتخفيــف يف األحــكام
املشــقة
ٌ

الرشعيــة.

ُ 3.يشــرط للمشــقة كــي جتلــب التيســر أن تكــون

وتــم التعليــق عليهــا  -بــا فتــح اهلل  ،-وتبيــن

ممــا تنفــك عنهــا العبــادة والتكاليــف غال ًبــا.
ـط الفقـ ِ
ـة أمهي ـ ٌة كــرى يف ضبـ ِ
ـد الفقهيـ ِ
 4.للقواعـ ِ
ـه،

املقصــد يف فتاويــه ،ولــو تأملنــا لوجدنــا أن قــول

املشــقة خارج ـ ًة عــن املعتــاد ،وأن تكــون املشــقة

النظــر املقاصــدي عنــد اإلمــام ،وأنــه يراعــي
اس ـ َت َط ْعت ُْم﴾[التغابن:
اهلل تعــاىلَ ﴿ :فا َّت ُقــوا ا َ
هَّللَّ َمــا ْ

ـلك واحـ ٍ
ـائل يف سـ ٍ
ومجـ ِع منثـ ِ
ـور املسـ ِ
ـد ،وتُســاعدُ
ِ
ِ
ِ
َ
الفقهيــة ،وحتمــي حام َلهــا
امللكــة
تكويــن
عــى
ِ
ِ
ِ
املتشــاهبة ،وســ َي َّط ِل ُع
املســائل
التناقــض يف
ِمــ َن
ِ
ِ
ٍ
الرشيعــة
مقاصــد
كثــر ِمــ ْن
الــدارس هلــا عــى
ِ
وأرسارهــا.
ـر» تُعــد ِم ـ ْن أه ـ ِم
5.قاعــدة« :املشــق ُة جتلـ ُ
ـب التيسـ َ
ـد الرشعيـ ِ
املقاصـ ِ
ـة ،والركائـ ِ
ـز ا َّلتــي يقــو ُم ع َل َيهــا

يف القواعــد الفقهيــة األخــرى ،ودراســة مقاصــد

القواعــد اخلمــس التــي يــدور عليهــا معظــم

ذلــك مــع ســائر األئمــة الذيــن مل تــدرس كتبهــم،

كثــرا فيهــا؛ ممــا يــدل عــى مراعاتــه
 ،]16ورد
ً
ألحــوال النــاس ،وربطــه األحــكام الرشعيــة

باالســتطاعة ،وأنــه ينطلــق مــن قواعــد ثابتــة،
وأنــه مــن أئمــة املقاصــد املعارصيــن.

وأمــا أهــم التوصيــات فهــي أن تكــون هنــاك

بحـ ٌ
ـوث يف دراســة الفــروع الفقهيــة لإلمــام ابــن بــاز
الرشيعــة عنــد اإلمــام ابــن بــاز ،وكذلــك القيــام بمثــل

احلنيــف ،وهــي مــن أمهــات
اإلســامي
الديــ ُن
ُ
ُ

ففــي ذلــك تكويــن للملكــة الفقيهــة ،وفيهــا وفــا ٌء
ألئمــة اإلســام ،رمحهــم اهلل.

أحــكام الفقــه ،واألدلــة عــى هــذه القاعــدة
متضافــرة مــن الكتــاب وســنة رســول اهلل ﷺ

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد.

وإمجــاع األمــة.

6.مــن القواعــد املندرجــة حتــت قاعــدة« :املشــق ُة
التيســر» قاعــدة« :إذا ضــاق األمــر
جتلــب
ُ
َ
اتســع» ،وقاعــدة« :ال واجــب مــع العجــز»،
وقاعــدة« :امليســور ال يســقط باملعســور»،
وقاعــدة« :الــرورات تبيــح املحظــورات»،
74
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ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــم728( .هـــ) .القواعــد
النورانيــة .حتقيــق :أمحــد حممــد اخلليــل .ط ،1 .الدمــام:
دار ابــن اجلــوزي.
ابــن حنبــل ،أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن
أســد الشــيباين241( .هـــ) .املســند .حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط .ط ،1 .دمشــق :مؤسســة الرســالة.
ابــن رجــب ،عبدالرمحــن بــن أمحــد795( .هـــ) .القواعــد يف
الفقــه .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن قيــم اجلوزيــة ،حممد بــن أيب بكــر بــن أيــوب1411( .هـ).
إعــام املوقعــن .حتقيــق :حممــد عبــد الســام إبراهيــم.
ط ،1 .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن منظــور ،مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم711( .هـ) .لســان
العــرب ،ط ،3 .بــروت :دار صــادر.
ابــن نجيــم ،زيــن العابديــن بــن إبراهيــم970( .هـــ) .األشــباه
والنظائــر .ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
اإلســنوي ،عبــد الرحيــم بــن احلســن772( .هـــ) .هنايــة
الســول رشح منهــاج الوصــول .ط ،1 .بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
آل حامــد ،خالــد بــن مفلــح .اختيــارات الشــيخ ابــن بــاز
الفقهيــة .ط ،1.الريــاض :مركــز الشــيخ ابــن بــاز
العلمــي العاملــي ،دار الفضيلــة.
األلبــاين ،نــارص الديــن1420( .هـــ) .أصــل صفة صــاة النبي
ﷺ .ط ،1 .الريــاض :مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيع.
البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل256( .ه) .صحيــح البخــاري.
ط ،2 .الريــاض :دار الســام للنــر والتوزيــع.
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي458( .هـــ) .الســنن
الكــرى .حتقيــق :حممــد عبدالقــادر عطــا .ط،3.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
التفتــازاين ،ســعد الديــن مســعود بــن عمــر793( .هـــ) .رشح
التلويــح عــى التوضيــح ملتــن التنقيــح يف أصــول الفقــه.
مــر :مكتبــة صبيــح.
اجلديــع ،عبــداهلل بــن يوســف .تيســر علــم أصــول الفقــه .ط.
 ،1بــروت :مؤسســة الريــان.
اجلوينــي ،عبدامللــك بــن عبــداهلل بــن يوســف478( .هـــ).
الربهــان يف أصــول الفقــه .حتقيــق :صــاح عويضــة.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.

ابــن بــاز ،عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل1422( .هـــ) .أحــكام
صــاة املريــض وطهارتــه .ط ،1 .الريــاض :وزارة
الشــئون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد.
ابــن بــاز ،عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل1420( .هـــ) .حتفــة
اإلخــوان بأجوبــة مهمــة تتعلــق بــأركان اإلســام .ط.
 ،2الريــاض :وزارة الشــئون اإلســامية واألوقــاف
والدعــوة واإلرشــاد.
ابــن بــاز ،عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل1420( .هـــ) .دروس
للشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز .موقــع املكتبــة الشــاملة.
https://al-maktaba.oﷺ.g/book/7680

ابــن بــاز ،عبدالعزيــز بــن عبــداهلل1420( .هـــ) .امللخــص
البــازي عــى منتقــى األخبــار .اعتنــى هبــا :عــي بــن
حســن فقيهــي .موقــع األلوكــة https://www.
/alukah.net
ابــن بــاز ،عبدالعزيــز بن عبــداهلل 1420( .هـــ) .جممــوع فتاوى
ومقــاالت متنوعــة .مجــع :حممــد بن ســعد الشــويعر .ط.
 ،1الريــاض :رئاســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتاء.
ابــن بــاز ،عبدالعزيــز بــن عبــداهلل1420( .هـــ) .فتــاوى تتعلــق
بأحــكام احلــج والعمــرة والزيــارة .ط ،4 .الريــاض:
وزارة الشــئون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة
واإلرشــاد ،الريــاض.
ابــن بــاز ،عبدالعزيــز بــن عبــداهلل1420( .هـــ) .فتــاوى
نــور عــى الــدرب .مجعهــا :الدكتــور حممــد بــن ســعد
الشــويعر.
ابــن بيــه ،عبــداهلل بــن الشــيخ املحفــوظ .صناعــة الفتــوى وفقــه
األقليــات .ط ،1 .جــدة :دار املنهــاج.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــم728( .هـــ) .جممــوع
الفتــاوى .مجــع :عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم.
املدينــة النبويــة :جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف
الرشيــف.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــم728( .هـــ) .الفتــاوى
الكــرى .ط ،1 .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
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حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي .ط ،1 .مــر :دار
هجــر.
العثيمــن ،حممــد بــن صالــح1421( .هـــ) .الــرح املمتــع
عــى زاد املســتقنع .ط ،1 .الدمــام :دار ابــن اجلــوزي.
العثيمــن ،حممــد بــن صالــح1421( .هـــ)  .جممــوع فتاوى
ورســائل .مجــع وترتيــب  :فهــد بــن نــارص بــن
إبراهيــم الســليامن .الريــاض :دار الوطــن.
العثيمــن ،حممــد بــن صالــح1421( .هـــ) .فتــاوى نــور
عــى الــدرب .ط ،2 .عنيــزة :مؤسســة الشــيخ حممــد
بــن صالــح العثيمــن اخلرييــة.
العثيمــن ،حممــد بن صالــح1421( .هـــ) .منظومــة أصول
الفقــه وقواعــده .ط ،1 .الدمــام :دار ابــن اجلوزي.
علــوان ،إســاعيل بــن حســن .القواعــد الفقهيــة اخلمــس
الكــرى والقواعــد املندرجــة حتتهــا مجــع ودراســة
مــن جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام ابــن تيميــة .ط.
 ،1الدمــام :دار ابــن اجلــوزي.
العويــد ،عبدالعزيــز بــن حممــد .رشح منظومــة القواعــد
الفقهيــة للشــيخ عبدالرمحــن الســعدي .ط،1 .
الريــاض :دار القاســم.
الفــوزان ،صالــح بــن فــوزان بــن عبــداهلل .إعانــة املســتفيد
بــرح كتــاب التوحيــد .ط ،3 .دمشــق :مؤسســة
الرســالة.
القــرايف ،أمحــد بــن أدريــس684( .هـــ) .الفروق .وهبامشــه
هتذيــب الفــروق .ملحمــد بــن عــي .بــروت :عــامل
الكتــب.
قلعجــي ،حممــد رواس .وقنيبــي ،حامــد صــادق .معجــم
لغــة الفقهــاء .ط ،2 .عــان :دار النفائــس.
املــاوردي ،عــي بن حممــد بــن حبيــب450( .هـــ) .احلاوي
الكبــر .حتقيــق :عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد
عبــد املوجــود .ط ،1 .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــواق ،حممــد يوســف897( .هـــ) .التــاج واإلكليــل
ملختــر خليــل .ط ،1 .بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
النيســابوري ،مســلم بــن حجــاج261( .هـــ) .صحيــح
مســلم .ط ،2 .الريــاض :دار الســام للنــر
والتوزيــع.

احلمــوي ،أمحــد بــن حممــد1098( .هـــ) .غمــز عيــون
البصائــر يف رشح األشــباه والنظائــر .ط ،1 .بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
الدمــري ،حممــد بــن موســى808( .هـــ) .النجــم الوهــاج
يف رشح املنهــاج .ط ،1 .جــدة :دار املنهــاج.
الــرازي ،أمحــد بــن فــارس395( .هـــ) .معجــم مقاييــس
اللغــة .حتقيــق :عبدالســام هــارون .دمشــق :دار
الفكــر.
الزحيــي ،حممــد مصطفــى .القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف
املذاهــب األربعــة .ط ،1 .دمشــق :دار الفكــر.
الزرقــا ،أمحــد بــن حممــد1357( .هـــ) .رشح القواعــد
الفقهيــة .ط ،2 .دمشــق :دار القلــم.
الزركــي ،حممــد بــن هبــادر794( .هـــ) .املنثــور يف
القواعــد .حتقيــق :تيســر فائــق أمحــد حممــود .ط،2.
الكويــت :وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
الكويــت.
الســبكي ،عبدالوهــاب بــن عــي771( .هـــ) .األشــباه
والنظائــر .ط ،1 .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
السجســتاين ،ســليامن بــن األشــعث275( .هـــ)  .ســنن
أيب داود .حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد.
بــروت :املكتبــة العرصيــة.
ســلطان العلــاء ،عبدالعزيــز بــن عبدالســام660( .هـــ).
القواعــد الكــرى (قواعــد األحــكام يف مصالــح
األنــام) .راجعــه وعلــق عليــه :طــه عبدالــرؤوف
ســعد .القاهــرة :مكتبــة الكليــات األزهريــة.
الســيوطي ،جــال الديــن عبدالرمحــن911( .هـ) .األشــباه
والنظائــر .ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة
الشــاطبي ،إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد790( .هـــ).
املوافقــات .حتقيــق :مشــهور بــن حســن آل ســليامن.
ط ،2 .القاهــرة :دار ابــن عفــان.
شــبري ،حممــد عثــان .القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة.
ط ،1 .األردن :دار النفائــس.
الطــويف ،ســليامن عبدالقــوي 716( .هـــ) .اإلشــارات
اإلهليــة إىل املباحــث األصوليــة .حتقيــق :حســن بــن
عبــاس قطــب .القاهــرة :دار الفــاروق احلديثــة.
الطياليــي ،ســليامن بــن داود204( .هـــ) .املســند .حتقيــق:
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إن َّ
ـمحل بعد َّ
وأن قبل مجيء الخبر وبعد مجيئه بين تأصيل النُّحاة
العطف على ال ّ
وتطبيق ال ُـمعربين «نظرة في القراءات القرآنيَّة»
رياض رزق اهلل أبو هوال (*)
الجامعة الهاشمية ،األردن
(قدم للنشر يف 1441/4/5هـ ،وقبل للنشر يف 1441/12/1هـ)
ملخ ــص البح ــث :ه ــذه دراس ــة تتن ــاول عط ــف املرف ــوع ع ــى حم ــل إنّ وأخواهت ــا؛ إذ ه ــي مس ــألة خالفي ــة ب ــن العل ــاء ،س ــعت إىل معرف ــة م ــدى تواف ــق ال ــروط الت ــي
وضعه ــا املجي ــزون م ــن النح ــاة هل ــذا الوج ــه م ــع م ــا ج ــاء م ــن تطبي ــق ل ــه يف الق ــراءات القرآني ــة ع ــى ي ــد املعرب ــن للق ــرآن وق ــد خلص ــت الدراس ــة إىل جمموع ــة م ــن النتائ ــج
ـورا
م ــن أمهه ــا :أن ّقي ــاس العط ــف ع ــى اللف ــظ (نص ًب ــا) يق ــوي العط ــف ع ــى
ً
املحل(رفع ــا) م ــا دام ــت الدالل ــة صحيح ــة ،ويع ــدّ توجي ــه العط ــف ع ــى املح ــل أكث ــر حض ـ ً
م ــن العط ــف ع ــى الضم ــر املس ــترت (املرف ــوع) ال ــذي ج ــاء يف مجي ــع اآلي ــات ال ــواردة فاق ــدً ا لرشط ــه وه ــو التوكي ــد ،ب ــل وخمال ًف ــا للدالل ــة يف بع ــض األحي ــان ،وج ــاء العط ــف
ـي اإلع ــراب ح ــارضً ا يف ع ــدد م ــن اآلي ــات ،وإنّ اس ــتقاللية خ ــر الث ــاين ع ــن األول يق ــوي ك ــون اجلمل ــة
يف غال ــب الق ــراءات بع ــد مت ــام اخل ــر ،وكان العط ــف ع ــى َخ ِف ـ ِّ
الثاني ــة م ــن ب ــاب املبت ــدأ واخل ــر وليس ــت م ــن ب ــاب العط ــف ع ــى املح ــل ،والغال ــب يف اس ــتعامل املعرب ــن ه ــو العط ــف ع ــى( الناس ــخ م ــع اس ــمه)،وقوي موق ــف العل ــاء
ـرا الز ًم ــا ،وذل ــك ب ــأن
الذي ــن ّأك ــدوا ج ــواز العط ــف ع ــى حم ــل(أنّ ) املفتوح ــة ب ــورود ع ــدد م ــن الش ــواهد عليه ــا ،وأخ ـ ً
ـرا مل يك ــن اش ــراط اب ــن احلاج ــب واب ــن مال ــك أم ـ ً
العط ــف ع ــى حم ــل ( أنّ ) جي ــوز إن كان ــت بمعن ــى (إنّ ) فت ــأيت بع ــد عل ــم أو م ــا يف معن ــاه ،ل ــورود م ــا خيال ــف ذل ــك.
كلامت مفتاحية :العطف ،إنّ  ،املحل ،قراءة قرآنية.
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Abstract: This study investigates a controversial syntactic issue in Arabic linguistics: Cordinating the nominative case to a grammatical position/place occupied by
the particle ʔinna or its sisters. It sought to know the compatibility of the conditions set by the proponents of this construction compared to the applied structures in the
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مقدمة:

عــى املوضــع»((( ،وقــد تناولــت الدراســة ظاهــرة

انعكاســا
مل تكــن النظريــة النحويــة العربيــة يو ًمــا إال
ً

احلمــل املتمثلــة يف كثــر مــن أبــواب النحــو العــريب

وكانــت ومــا زالــت احلركــة اإلعرابيــة احلــارس

وتوابــع املضــاف ،واســم ّ
إن ،وغريهــا ،واالســتثناء،

كتوابــع املنــادى ،واســم ال التربئــة ،وتابــع املجــرور،

للواقــع اللغــوي املنطــوق ضمــن الغالــب أو املطــرد،
األمــن للداللــة النحويــة ،بيــد ّ
أن هــذا الواقــع يف

وجــاءت الدراســة تنظرييــة رصفــة ذكــر الباحــث

فيهــا آراء العلــاء يف املســألة ،ثــم خلــص الباحــث

بعــض األحيــان -شــأنه شــأن كل العلــوم اإلنســانية-

إىل ّ
أن ظاهــرة احلمــل عــى املعنــى تكتســب أمهيتهــا

خيــرج عــن هــذا الضابــط ؛ فتكــون داللــة النــص

يف إعــادة ضبــط وتنظيــم القواعــد النحويــة التــي

مغايــرة للمســتوى الرتكيبــي فيــه ،ومــن هنــا تبــدأ

خرجــت فيهــا احلركــة اإلعرابيــة عــن القاعــدة؛ فهــي

توجيهــات النحــاة هلــذا التغايــر ،ونتيجــة لذلــك

تتكــئ عــى شــاهد صحيــح.

ظهــرت العديــد مــن املصطلحــات النحويــة التــي

وجــاءت دراســة كل مــن ســامي عــي ج ّبــار ،وميثــاق

تعــر عــن التبايــن مــا بــن املســتويني الرتكيبــي

حســن عبــد الواحــد بعنــوان «ظاهــرة احلمــل يف

والــداليل ،ومــن هــذه املصطلحــات ،العطــف عــى

القــرآن الكريــم دراســة يف جهــود املحدثني»((( دراســة

التوهــم  ،وعــى املحــل  ،واجلــر عــى اجلــوار وغريهــا.

تبــن ّ
أن احلمــل عــى املعنــى أســلوب
أســلوبية ّ
ً
إشــكااًل تركيب ًيــاّ ،
وأن الدراســات
رفيــع أكثــر منــه

مل يكــن البحــث يف ظاهــرة احلمــل عــى املعنــى بشــكل

قديــا وحدي ًثــا؛
عــام غائ ًبــا عــن العلــاء والباحثــن
ً

احلديثــة طغــى فيهــا اجلانــب التنظــري عــى التطبيــق

أ ّمــا يف القديــم ففــي العديــد مــن كتــب النحــو
الشــاملة نجــد حدي ًثــا عــن هــذه الظاهــرة إال ّأهّنــا

واملعاجلــة اإلجرائيــة .أ ّمــا دراســة الباحثــن حممــود
عبيــدات ونــارص النعيمــي واملعنونــة بـــ «نظريــة

متناثــرة يف بطــون تلــك الكتــب  ،وال نعمــم ذلــك إذ

احلمــل عــى املوضــع يف العربيــة»(((؛ فهــي دراســة

خصــص ابــن هشــام أبوا ًبــا مســتقلة للحديــث عــن

قدمــت للظاهــرة بالتعريــف اللغــوي واالصطالح ـي,

العطــف عــى التوهــم واملعنــى وغريمهــا يف كتابــه

وذكــرت آراء العلــاء يف املســألة  ،وعاجلــت عــد ًدا مــن

مغنــي اللبيــب.

وجــاء العــر احلديــث فكثــرت الدراســات حــول

الشــواهد املتداولــة حــول الظاهــرة يف القــرآن الكريــم

هــي األكثــر حداثــة – عــى مــا أعلــم -وهــي :دراســة

 .1بحــث منشــورة يف  :جملــة جــرش للبحــوث والدراســات ،املجلــد
التاســع ،العــدد الثــاين2005،م.

هــذا املوضــوع  ،وســأكتفي بذكــر ثــاث دراســات

قاســم حممــد صال ـح ,وهــي بعنــوان ظاهــرة «احلمــل

 .2بحــث منشــور يف :جملــة أبحــاث البــرة ،املجلــد  ،24العــدد
7102،1م.
 .3بحث منشور يف :جملة أبوليوس ،املجلد  ، 6العدد9102،1م.
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واحلديــث الرشيــف والشــعر ،لتخلــص إىل نظريــة

رشوط ليكــون التوجيــه بالعطــف عــى املحــل يف بــاب

هــي نــوع مــن التوافــق الباطنــي مــا بــن اللفظــن

الغايــة إنّنــي -ويف حــدود اطالعــي -مل أعثــر عــى

مكملــة لنظريــة العامــل تقــوم عــى ّ
أن هــذه الظاهــرة
املحمــول واملحمــول عليــه ،فهــي مبنيــة عــى أســس

ثابتــة تؤكدهــا الشــواهد.

صحيحــا ،ألقــول بنــاء عــى هــذه
هــذه النواســخ
ً
بحــث تنــاول تطبيــق هــذا التوجيــه عــى القــراءات
القرآنيــة لــرى مــدى توافــق التنظــر مــع التطبيــق يف

وهبــذا نــرى ّ
أن الدراســات الســابقة وغريهــا تقاطعت

هــذا البــاب ،وعــاوة عــى هــذا فإننــي مل أعثــر عــى

إىل هــدف معــن ،ودراســتي هتــدف إىل البحــث يف

آراء العلــاء ،وتطبي ًقــا عــى نــص معــن ،وذلــك

يف التقديــم للظاهــرة باجلانــب التنظــري ثــم ســعت
مســألة العطــف عــى اســم ّ
(إن) وأخواهتــا بالرفــع ،أو

عليهــا مــع اســمها ،أو عليهــا فقــط ،عــى خــاف بــن
العلــاء ،وذلــك يف بــاب القــراءات القرآنيــة؛ فهــي

دراســة تطبيقيــة تتلمــس مــدى انعــكاس القواعــد
التنظرييــة عــى الواقــع اللغــوي االســتعاميل ،وهــو

جانــب فقــر يف الدراســات اللغويــة كــا أشــار كل
مــن اجل ّبــار وعبــد الواحــد ســاب ًقا((( .وهــو يف إطــاره

العــام يتنــاول مســألتني؛ األوىل :موقــف العلــاء
مــن هــذا التوجيــه النحــوي ،مــن حيــث الرفــض
أو القبــول  ،والــروط التــي وضعهــا املجيــزون لــه

بنــا ًء عــى األمثلــة التــي تداولوهــا يف كتبهــم .أ ّمــا

الثانيــة فهــي :معرفــة مــدى تطابــق هــذه الــروط
وجهــت
والضوابــط عــى القــراءات القرآنيــة التــي ّ

هبــذا التوجيــه النحــوي عنــد املعربــن للقــرآن.

تنظــرا فجمــع
بحــث مســتقل تنــاول هــذه املســألة
ً
ضمــن حــدود معرفتــي.

بنــاء عــى الــكالم الســابق فإننــي قســمت البحــث
إىل مبحثــن ،تناولــت يف املبحــث األول آراء العلــاء

يف العطــف عــى املحــل يف بــاب ّ
إن و أخواهتــا بــن
املجيزيــن واملانعــن ،ثــم بينــت آراء املجيزيــن يف
املســألة و رشوطهــم .أ ّمــا املبحــث الثــاين فخصصتــه

لبيــان مــدى انعــكاس هــذا التوجيــه لــدى املعربــن
للقــراءات القرآنيــة ،وعليــه قمــت بتحليــل كل
التوجيهــات للقــراءة املعينــة ألرى مــدى تطابــق

هــذه التوجيهــات مــع مــا نــص عليــه النحــاة مــن

رشوط لألخــذ هبــذا التوجيــه .وكنــت قــد اســتقرأت
القــراءات التــي وجههــا املعربــون ضمــن هــذا
ّ
ـاب(إن) املكســورة،
الــرأي؛ فوجــدت أهنــا كانــت يف بـ
ّ
و(أن) املفتوحــة ،و(لكـ ّن) دون باقــي أخواهتــا ليكــون

ّ
إن الغايــة مــن هــذا البحــث تكمــن يف توســيع دائــرة

حمصــورا هبــذه األدوات فقــط .ثــم أتبعــت
البحــث
ً

انطبــاق هــذه األمثلــة عــى مــا اشــرطه العلــاء مــن

نتائــج.

املثــال املتنــاول حــول هــذه الظاهــرة ،و بيــان مــدى

 .4انظر :جملة أبحاث البرصة ،املجلد  ،24العدد  ،1ص.99:

ذلــك بخامتــة بينــت فيهــا أهــم مــا وصلــت إليــه مــن
وكان منهــج البحــث وصف ًيــا حتليل ًيــا؛ إذ قمــت بجمــع
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كأنــه ابتــدأ عــى قولــه « والصابئــون « بعدمــا مــى

اآلراء التــي تنــاول فيهــا العلــاء هــذ الــرأي  ،ثــم

اخلــر .وقــال الشــاعر ،بــر بــن أبــى خــازم(((:
وإالّ فاع َلموا أنّا وأنتم ُبغا ٌة ما َب ِقينا يف ِش ِ
قاق

قمــت بعرضهــا ومناقشــتها مــن خــال كتــب النحــو
أيضــا يف
وكتــب اللغــة املختلفــة ،وهــذا مــا جــرى ً

كأنــه قــالُ :بغــا ٌة مــا بقينــا وأنتــم»((( .وقــال يف موضــع
ُ
آخــر ّ « :
اللبيــب ،فالعاقــل
العاقــل
إن زيــدا منطلــق
ُ

املبحــث الثــاين إال أنّنــي قمــت بتتابــع مجيــع القــراءات
املتعلقــة بالعطــف عــى املحــل يف بــاب ّ
(إن وأخواهتــا),

املضمــر
اللبيــب يرتفــع عــى وجهــن :عــى االســم
َ
يف منطلــق ،كأنــه بـ ٌ
ـدل منــه ،فيصــر كقولــك :مــررت

خمصوصــا بكتــب إعــراب القــرآن ,وكتــب
وكان النظــر
ً
تبــن الوجــوه اإلعرابيــة املختلفــة,
التفســر التــي ّ

ـررت .فكأنــه قيــل
ـواب بمــن مـ َ
بــه زيــدٌ إذا أردت جـ َ
لــه :مــن ينطلــق؟ فقــال :زيــدٌ العاقـ ُـل اللبيــب .وإن

وتذكــر القــراءات القرآنيــة يف اآليــة ســع ًيا للوصــول
إىل نتيجــة أقــرب إىل الصــواب يف بــاب العطــف عــى
حمــل ّ
إن و أخواهتــا.

جــواب
مــررت بــه زيــدٌ  ،إذا كان
شــاء رفعــه عــى:
ُ
َ
َمــن هــو؟ فنقــول :زيــد ،كأنــه قيــل لــهَ :مــن هــو؟

واهلل املوفق

نص َبــه عــى االســم
فقــال :العاقــل اللبيــب .وإن شــاء َ

إن
املبحــث األول :العطــف عــى املحــل يف بــاب ّ

األول املنصــوب .وقــد قــرأ النــاس هــذه اآليــة عــى
وجهــنُ ( :قـ ْـل إِ َّن ر ي ْقـ ِ
ـا ُم ا ْل ُغ ُيـ ِ
ـق َعـ َّ
ـوب
احْلـ ِّ
ـذ ُ
َ يِّبِّ َ
ف بِ ْ َ

عــى املنصــوب يف بــاب ّ
(إن وأخواهتــا) غائ ًبــا ،بيــد

هــذان النّصــان ومــا فيهــا مــن توجيــه للشــواهد

وأخواهتــا عنــد النحــاة.

مل يكــن الشــاهد الصحيــح عــى مســألة عطــف املرفوع

)((( و « عــا َم ال ُغيــوب «(((.

أن األمــر حمــل اخلــاف كان يف مســألة توجيــه هــذا

توجيــه رصيــح مــن ســيبويه للمرفــوع عط ًفــا بعــد
منصــوب ّ
إن ،وفيــه ثالثــة توجيهــات( ((1اثنــان متفــق

الشــاهد ،فقــد ذهــب ســيبويه عنــد توجيهــه لقولــه
ِ
ِ
الصابِ ُئـ َ
ـون
تعــاىل ( :إِ َّن ا َّلذي ـ َن آ َمنُــوا َوا َّلذي ـ َن َهــا ُدوا َو َّ
ــو ِم ْاآْل ِخ ِ
ــر َو َع ِم َ
ــل
ــارى َمــ ْن آ َمــ َن بِــاهَّللَِّ َوا ْل َي ْ
َوالن ََّص َ
ص ِ
حَي َزن َ
احِلًــا َف َ
ُــون) (((إىل
ــو ٌ
ــا َخ ْ
َ
ــم َ ْ
ــم َو َاَل ُه ْ
ف َع َل ْي ِه ْ

عليهــا  ،وواحــد خمتلــف فيــه ،فأ ّمــا االثنــان ،فأوهلــا:

 .6البيت من الوافر  ،وهو يف ديوانه ص.116:
 .7الكتاب ،ج،2:ص.156-155:

ّ
أن هــذا مــن بــاب التقديــم والتأخــر يف اجلملــة
االســمية ،فالصابئــون مبتــدأ خــره حمــذوف ّ
دل عليــه

 .8ســبأ .48 :اجلمهــور عــى الرفــع ،وقــرأ نافــع وابــن عامــر
)بالرفــع ،وقــرأ ابــن كثــر وأبــو ع َْمــرو وعاصــم ( َعــاملِ)،
(عَامل ُ َّ
ـائي ( عـ ّ
ـا ِم ا ْل َغ ْيــب) باخلفــض .انظــر :ابــن
وقــرأ محــزة والكسـ ّ
زنجلــة  ،حجــة القــراءات،ص ،582:والســمني احللبــي ،الــدر
املصــون،ج،9:ص.201:

خــر اجلملــة الســابقة ،حيــث قــال »:وأمــا قولــه عــز
وجــل « :والصابئــون» ،فعــى التقديــم والتأخــر،

 .9الكتاب،ج،2:ص.147:

 .10انظــر :ابــن أيب الربيــع ،البســيط يف رشح اجلمــل،ص ،793:و
أبــا حيــان ،التذييــل والتكميــل،ج،5:ص.186:

 .5املائدة.69:
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أن يكــون مبتــدأ حــذف خــره  ،ومثالــه قوهلــمّ :
إن

عبــارة األزهــري توحــي بذلــك حيــث قــال« :وكــون

داللــة األول عليــه ،وثانيهــا :أن يكــون معطو ًفــا عــى

البرصيــن الذيــن ال يشــرطون وجــود املحــرز ،أي:

الرفــع بالعطــف عــى حمــل االســم هــو قــول بعــض

زيــدً ا قائــم وعمـ ٌـرو قائــم ،وعلــة حــذف خــر الثــاين

الطالــب لذلــك املحــل ،واملحققــون مــن البرصيــن

الضمــر املرفــوع املســترت يف اخلــر ،وهــذا التوجيــه

ضعيــف حتــى يؤكــد هــذا الضمــر ،ومثالــه ّ :
إن زيــدً ا

وهــم الذيــن يشــرطون ذلــك جممعــون عــى أن رفــع

ذلــك ونحــوه ليــس بالعطــف عــى حمــل االســم؛ بــل

قائــم هــو وعمـ ٌـرو  .أ ّمــا الثالــث املختلــف فيــه فهــو
إن) أو (اســم ّ
العطــف عــى املحــل ،ال نقــول حمــل ( ّ
إن

عــى أنــه مبتــدأ حــذف خــره لداللــة خــر الناســخ

) أو مهــا م ًعــا؛ ّ
أيضــا هــو موضــع خــاف
ألن ذلــك ً

عليــه»(.((2

كــا ســنرى الح ًقــا.

لقــد وضــع املانعــون رشطــن للعطــف عــى املحــل ،

لقــد انقســم العلــاء إىل قســمني يف هــذا التوجيــه؛

ومهــا(: ((2

التوجيــه ،كاجلرمي(،((1وابــن قتيبــة( ،((1وابــن أيب

ثان ًيــا :أن يكــون ممــا جيــوز أن يظهــر ،فنقــول :ليــس

ظاهرا.
أوال :أن يكون الطالب( املحرز) باملحل
ً

فمنهــم مــن تبــع ســيبويه ومل يأخــذ هبــذا
العافية(،((1وابــن خــروف(،((1و الشــلوبني(،((1
والســبتي

(((1

زيــدٌ بقائــم وال قاعــدً ا ،جيــوز النصــب باتفــاق؛
ّ
عىل(بقائــم)؛ألن الرشطــن موجــودان؛ و
بالعطــف

،وأبــو حيان(،((1وابــن الفخــار(،((1

(ليــس) طالبــة النصــب ،وجيــوز أن يظهــر ،فنقــول :

وابــن عقيــل( ، ((1و الدمامينــي( ،((2و األبــذي( .((2و

قائاًم...ومــن هــذاّ :
إن زيــدً ا قائــم وعمــرو،
لــس زيــدٌ ً

 .11التذييل والتكميل،ج،5:ص.148:

ال جيــوز العطــف عــى املوضــع ّ
؛ألن الطالــب بالرفــع

 .12تلقني املتعلم من النحو ،ص.44:

االبتــداء ،وقــد نســخ بـ َّ
ــ(إن).

 .13ذكــر رفضــه هلــذا التوجيــه ،ابــن أيب الربيــع يف البســيط ،ص:
، 793وابــن الفخــار يف رشح اجلمــل،ص.341:

واســتدل ابــن الفخــار عــى ّ
أن موضــع االبتــداء قــد

 .14رشح اجلمل،ص،460-458:حيــث مل يذكــر هــذا الوجــه
مطل ًقــا  ،اكتفــى بالوجهــن األولــن املتفــق عليهــا.

زال بدخــول الناســخ بنــص مــن كتــاب ســيبويه،
وهــو قولــه »:واعلــم أن االســم ُ
أول أحوالــه االبتداء،

 .15التوطئة،ص.233:

 .16ذكــر رفضــه هلــذا التوجيــه ابــن الفخــار يف رشح
ا جلمــل  ،ص .3 4 1 :

الناصــب والرافــع ســوى االبتــداء
وإنــا َيدخــل
ُ

 .18رشح اجلمل،ص.341:

 .22رشح الترصيح،ج ،1:ص.321:

واجلــار عــى املبتــدأ .أال تــرى أن مــا كان مبتــدأ قــد
ُّ

 .17التذييل والتكميل،ج،5:ص.184:

 .23ابــن أيب الربيــع  ،البســيط ،ص .794-793 :وانظــر:
أبــا حيــان ،التذييــل والتكميــل ،ج،5:ص .185:وابــن
هشــام،املغني،ص ،617-616:و األبــذي ،رشح املقدمــة
اجلزوليــة،ص.1008 :

 .19رشح ابن عقيل،ج،1:ص.376:

 .20تعليق الفرائد،ج ،4ص.84:

 .21رشح األبذي عىل املقدمة اجلزولية ،ص.1007:
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تَدخــل عليــه هــذه األشــياء حتــى يكــون غــر مبتــدأ،

قائــم وعمـ ٌـرو  ،وال يصــح ّ
إن زيــدً ا وعمــرو قائــان.

منطلــق،
أن تَد َعــه .وذلــك أنّــك إذا قلــت :عبــدُ اهلل
ٌ

فقــال« :جيــوز رفــع املعطــوف عــى اســم ًّ
إن ،ولك ـ َّن
بعــد اخلــر بإمجــاع ،ال قبلــه مطل ًقا»(،((3لكــ ّن أبــا

وقــد ذكــر ابــن مالــك أن هــذا إمجــاع لــدى النحــاة،

وال تصــل إىل االبتــداء مــا دام مــع مــا ذكــرت لــك إال
ـت عبــدَ
ـت) عليــه فقلــت :رأيـ ُ
إن شــئت أدخلــت (رأيـ ُ

حيــان نفــى ذلــك( ، ((3وهــو الصــواب كــا رأينــا

ـررت
اهلل منطلقــا ،أو قلــت كان عبــدُ اهلل منطلقــا ،أو مـ ُ

ســاب ًقا .وقــد نُقــل اخلــاف فيــا إذا كان اخلــر مفــر ًدا،

بعبــد اهلل منطلقــا ،فاملبتــدأ أول جــزء كــا كان الواحــدُ
أول العــدد ،والنكــر ُة قبــل املعرفة»(.((2فــأردف قائـ ً
ـا:

كقولنــا :إن زيــدً ا وعمــرو منطلــق ،فقــد ذكــر أبــو

ذكــرت لــك إال أن تَد َعــه ،نــص يف املوضــع»(.((2

وأن ً
ّ
كاًل مــن اخلليــل وســيبويه والكســائي وهشــام

يكونــوا عــى توافــق تــام يف إجازهتــم ،فانقســموا إىل

يف بــاب حديثــه عــن عطــف املرفــوع عــى حمــل اســم

حيــان ّ
أن أبــا جعفــر النحــاس نقــل اخلــاف فيــه

«و قولــه :وال تصــل إىل االبتــداء مــا دام مــع مــا

قــد أجــازه ،وذكــر الســيوطي إجــازة اخلليــل لذلــك

أ ّمــا املجيــزون هلــذا التوجيــه فهــم كثــر ،بيــد أهنــم مل

إن( ،((3بيــد ّ
ّ
أن أبــا حيــان بعــد نقلــه كالم أيب جعفــر

ثالثــة أقســام ،وهــي :

األول :وهــو املذهــب املشــهور ويمثلــه البرصيــون،

قــال معل ًقــا »:ونقــول :إجــازة س واخلليــل يف حكايــة

فــإن جــاء العطــف قبــل التــام فالواجــب النصــب

عــى موضــع (زيــد) ،ولكنــه عــى التقديــم والتأخــر،

النحــاس «إن زيــدً ا وعمــرو منطلــق» ليــس عط ًفــا

واشــرطوا أن يكــون العطــف بعــد متــام اخلــر،

أو عــى حــذف اخلــر خــر ّ
(إن)»(.((3

عندهــم ،ومنهــم :األخفــش( ،((2واملــرد(،((2

الثــاين :مذهــب الكســائي ،والعديــد مــن أعــام

وابــن الــراج( ،((2والزجاجــي( ،((2والفــاريس(،((3

املدرســة الكوفيــة؛ حيــث جييــزون العطــف مطل ًقــا،

والزخمرشي(،((3وعليــه يصــح أن نقــول ّ
:إن زيــدً ا

ســواء أكان ذلــك قبــل التــام أم بعــده ،وســواء أخفــي

 .24الكتاب،ج ،1:ص.24-23:

ظاهرا ،ويســتند الكســائي إىل
اإلعــراب أم كان
ً
النقــل والقيــاس ،فإمــا النقــل فمنــه مــا مــى ذكــره
(((3

 .25رشح اجلمل،ج،1:ص.342-341:

 .26معــاين القــرآن ،ص.262:ونســب إليــه ابــن يعيــش ,رشح
1288
,
املفصل:ج،8ص،69:وأبوحيــان ،االرتشــاف ،ج ،3ص:
القــول باجلــواز مطل ًقــا.

عنــد ســيبويه يف ســورة املائــدة وبيــت بــر بــن أيب
 .32رشح التسهيل،ج،2:ص.47:

 .27املقتضب،ج،1:ص.111:

 .28األصول يف النحو،ج،1:ص ،240:وص.250:

 .33التذييل والتكميل،ج،5:ص.184:

 .30اإليضاح العضدي ،ص.116:

 .35التذييل والتكميل،ج،5:ص.196-195:

 .34انظر :مهع اهلوامع،ج،3:ص.240:

 .29اجلمل ،ص.55:

 .36جمالس ثعلب،ج،1:ص.262:

 .31املفصل ،ص.393:
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ

الصابِ ُئ َ
ــون) قبــل اســتكامل
(و َّ
خــازم ،حيــث عطــف َ
اخلــر وهــوَ ( :مـ ْن َآ َمـ َن )...وأ ّمــا بيــت برش بــن خازم
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أفضـ ُـل منــك ،فكذلــك مــع َّ
(إن) ألهنــا بمنزلتهــا ،وإن

كانــت ّ
(إن) لإلثبــات و(ال) للنفــي؛ ألهنــم حيملــون
الــيء عــى ضــده كــا حيملونــه عــى نظريه»(،((4هــذا

فعطــف (أنتــم) وهــو ضمــر مرفــوع عــى حمــل ضمري

الــكالم يســوقنا إىل ذكــر مذهــب الكوفيــن يف عمــل
إن فـــ» العامــل عنــده -الكســائي -يف خــر َّ
ّ
(إن) :مــا

أيضــا قــول
املتكلــم قبــل اســتكامل اخلــر ،ويشــهد لــه ً
اهلل تعــاىل ( :إِ َّن اهَّللََّ َو َم َاَل ِئ َك َت ـ ُه ُي َص ُّلـ َ
ـون َعـ َ
ـي َيــا
ـى النَّبِـ ِّ
ِ
ِ
ـه وس ـ ِّلموا تَسـ ِ
(((3
ـل ًياًم)
َأ ُّ َهُّيــا ا َّلذي ـ َن آ َمنُــوا َص ُّلــوا َع َل ْيـ َ َ ُ ْ
بالرفــع ،إذ عطــف (ومالئكتــه) عــى حمــل لفــظ

ألن ّ
كان عامــا يف خــر املبتــدأَّ ،
(إن) وأخواهتــا ،ال
تعمــل عنــد الكوفيــن يف اخلــر ،فالعامــل يف خــر
َّ
(إن) اســمها ،ألن املبتــدأ واخلــر يرتافعــان عنــده ،فــا

اجلاللــة قبــل اســتكامل اخلــر وهــو (يصلــون) ،وكــذا

يلــزم صــدور أثــر عــن مؤثريــن»(.((4
ً
قبــواًل عنــد البرصيــن «ألنــه
هــذا الــرأي مل يلــق

قــول ضابــئ الربمجــي(:((3
ـــن َي ُ
ـــك َأ ْم َســـى با َملدينـــة َرح ُلـــه
وم ْ
َ

يصــح تأويــل الــكالم إاَّلَّ
ٌ
محــل عــى التأويــل ،وال
ّ

َريـــب
ـــار َ َهَبـــا َلغ
َف ِّ
ُ
ـــإيِّن َو َق َّي ٌ
فعطــف (قيــار) بالرفــع عــى حمــل يــاء املتكلــم قبــل

بعــد متامه»(،((4ويــرى ابــن النحــاس ّ
أن» املوضــع أمــر
متوهــم ال حقيقــة ،وقبــل جمــيء اخلــر مل يتــم معنــى
االبتــداء واخلــر ،فكيــف يتوهــم؟»(. ((4وعليــه فـ ّ
ـإن

–أخــرا-
اســتكامل اخلــر ،وهــو (لغريب)،ومنهــا
ً
مــا نقلــه ســيبويه عــن بعــض العــرب وهــو قولــه:

املعمــول -وهــو اخلــر -وقــع عليــه تأثــر عاملــن
خمتلفــي العمــل ،ففــي مجلــةّ :
إن زيــدً ا وعمـ ٌـرو قائــان،

« واعلــم أن ناســا مــن العــرب يغلطــون فيقولــون:
إهنــم أمجعــون ذاهبــون ،وإنــك وزيــد ذاهبــان؛ وذاك

تطلــب ّ
(إن) النصــب للخــر ،ويطلــب االبتــداء الرفع

أن معنــاه معنــى االبتــداء»( .((3وأ ّمــا القيــاس فقــد
ذكــروا أنــه ُأمجــع عــى جــواز « العطــف عــى املوضــع

لــه «فــإن وأخواهتــا مشــبهة باألفعــال لفظــا ومعنــى
واختصاصــا فــا عمــل لالبتــداء بعــد دخوهلــا ،كــا
ً
ال عمــل لــه بعــد دخــول األفعــال الناســخة»(ّ ((4
.ألن

َ
رجــل وامــرأ ٌة
قبــل متــام اخلــر مــع (ال) نحــو :ال

 .37األحــزاب .56:وقــراءة الرفــع نســبت البــن عبــاس يف:
القرطبــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج،14:ص ،232:ورواهــا
عبــد الــوارث عــن أيب عمــرو يف :ج  .براجشــرارس ،خمتــر يف
شــواذ القــرآن،ص .120:وأثبــت الزخمــري يف الكشــاف قــراءة
الرفــع بــا إســناد،ج،3:ص.557:

«العامــل اللفظــي يبطــل عمــل العامــل املعنــوي» .
(((4

 .40األنباري  ،اإلنصاف،ج،1:ص.151:

 .41الريض ،رشح الكافية،ج،4:ص.355:

 .38البيــت من الطويل ،وهو يف  :ســيبويه  ،الكتــاب ،ج،1:ص(75:
بالنصــب) ،وجــاءت روايــة الرفع يف :ابــن الــراج ،األصول يف
النحــو،ج،1:ص ،257:واألنبــاري ،اإلنصــاف ،ج،1:ص،78:
والعكــري ،اللبــاب ،ج،1:ص ،213:وابــن هشــام  ،املغنــي،
ص.618 :

 .42ابــن يعيــش ،رشح املفصل،ج،4:ص.541:ونســب األبــذي
هــذا القــول للرمــاين يف رشح املقدمــة اجلزوليــة ،ص.1007 :
 .43التعليقة عىل املقرب،ص.228:

 .44ابن مالك ،رشح التسهيل،ج،2:ص.49:

 .45األزهري ،رشح الترصيح،ج،1:ص.321:

 .39الكتاب ،ج،2:ص.155:
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أن قيــاس ّ
ثــم بـ ّـن العلــاء ّ
(إن) بـــ(ال) النافيــة غــر

أنــا بغــاة وأنتــم كذلــك ( ،((5ورأى ابــن مالــك رأ ًيــا آخــر
فيهــا فقــال« :وأســهل مــن التقديــم والتأخــر تقديــر

صحيــح مــن وجــوه (:((4
ً
(إن) ،وحتــى
إن (ال) تعمــل يف اخلــر بخــاف ّ
أواًلّ :

خــر قبــل العطــف مدلــول عليــه بخــر مــا بعــده،

تركيــب (مخســة عــر) فأصبحــت شــيئ ًا واحــدً ا ،فــا

والصابئــون والنصــارى مــن آمــن بــاهلل واليــوم .((5(»...

كأنــه قيــل :إن الذيــن آمنــوا فرحــون ،والذيــن هــادوا

لــو افرتضنــا أهنــا عاملــة فيــه ،فهــي مــع اســمها مركبة

إن
ثان ًيــا :بيــت ضابــئ جــاء
معاكســا لبيــت بــر إذ ّ
ً
«احلــذف فيــه مــن الثــاين ،ألن (غريــب) خــر لـ ّ
ــ(إن) ال

اجتــاع لعاملــن عــى اخلــر هنــا.

إن) تشــبه األفعــال بقيــت عاملــة مع
ثان ًيــا :ملــا كانــت ( ّ

وجــود الفاصــل ،نحــوّ :
إن يف الــدار زيــدً ا ،وليســت

للمبتــدأ ،القرتانــه بالــام ،فالتقديــر :فــإين هبــا لغريــب

وقيــار كذلــك»(.((5

كذلــك (ال)فهــي ضعيفــة» ولــذا ال تعمــل يف اخلــر
ُ
الفصــل بإمجــاع،
عنــد ســيبويه( ،((4و ُي ْبطِــل عم َلهــا

أن «التقديــر :إن اهلل
ثال ًثــا :محلــت آيــة األحــزاب عــى ّ

هــو بــاق تقديــرا بعــد دخوهلــا ،وهلــذا ينعــت اســمها

وهــو التقديــم والتأخــر ألجــل الــواو يف (يصلــون)

يصــي ومالئكتــه يصلــون «وال يتأتى فيــه التوجيــه األول

فلضعفهــا مل تنســخ عمــل االبتــداء لفظــا وحمــا ،بــل

باعتبــار املحــل رفعــا ،ومل يفعــل ذلــك باســم ّ
إن»(.((4

ألهنــا للجامعــة املشــركة ،واهلل واحــد ال رشيــك لــه إال
إن قــدرت الــواو للتعظيــم للواحــد مثلهــا يفَ ( :ق َ
ــال
رب ار ِجع ِ
ــون) (((5فإهنــا لتعظيــم املخاطــب عــى أحــد
َ ِّ ْ ُ
الوجهــن ،فيتأتــى الوجــه األول أيضــا ،ويصــر التقديــر:

أ ّمــا اجلــواب عــن الشــواهد الســابقة فـ ّ
ـإن ذلــك كلــه

حممــول عــى التقديــم والتأخــر أو احلــذف ،وهــي

عــى النحــو اآليت :
ً
أن التقديــر :إن الذيــن
أواًل :محلــت آيــة املائــدة( ((4عــى ّ

إن اهلل يصــي ومالئكتــه يصلــون»(.((5

حلــا
آمنــوا والذيــن هــادوا مــن آمــن بــاهلل وعمــل صا ً

. 50انظــر هــذا التوجيــــــــــــه يف  :ابــن يعيــش،
شـــــرح املفصــل،ج،4:ص ،544:وابــن هشــــــــــام،
ختليــص الشــواهد،ج،1:ص ،373:واألزهــري ،رشح
الترصيــح،ج،1:ص،323:والصبــان،احلاشــية،ج،1:ص.422:

فــا خــوف عليهــم وال هــم حيزنــون ،والصابئــون

كذلــك  ،وكذلــك بيــت بــر ،إذ التقديــر :فاعلمــوا

 .51رشح التسهيل،ج،2:ص.50:

 .46انظــر هــذا التفريــق يف :األنبــاري  ،اإلنصــاف،ج،1:ص،158:
وابــن يعيــش ،رشح املفصــل،ج،4:ص ،541:وابــن مالــك،
رشح التســهيل،ج،2:ص.49:

 .52ابــن هشــام ،ختليــص الشــواهد،ج،1:ص.377:وانظر
أيضــا :ابــن يعيــش ،رشح املفصــل،ج،4:ص ،542:والعينــي،
ً
املقاصــد النحويــة  ،ج،2:ص،781:واألزهــري،رشح
الترصيــح،ج،1 :ص.323 :

 .47انظر :الكتاب،ج،2:ص.247:

 .53املؤمنون.99:

 .48ابن مالك  ،رشح التسهيل،ج،2:ص.49:

أيضــا:
 .54األزهــري ،رشح الترصيــح،ج،1:ص .324:وانظــر ً
الزخمــري ،الكشــاف،ج،3:ص ،557:واألشــموين ،رشح
األشــموين عــى األلفيــة،ج،1:ص ،504:والنجــار ،ضيــاء

 .49لقــد تعــدد آراء العلــاء يف توجيــه هــذه اآليــة  ،وقــد ذكــر
الســمني احللبــي تســعة آراء فيهــا .انظــر  :الــدر املصــون،
ج،4 :ص.362 -353 :
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أقــر العلــاء بصحــة مــا رواه ســيبويه عــن
راب ًعــاّ :

جائــز بإمجــاع»( ((5ويــرى الــريض ّ
أن الــذي ســهل هــذا

وزيــد ذاهبــان ،إال أهنــم رصفــوا داللــة (الغلــط)

الثالــث :وهــو مذهــب الفــراء ؛ ويشــرط يف جــواز

العــرب ،وهــو قوهلــم :إهنــم أمجعــون ذاهبــون ،وإنــك

األمــر وأجــازه بنــاء االســم املعطــوف عليــه(.((6

العطــف عــى املحــل عــدم ظهــور احلركــة اإلعرابيــة،
ـى َأ َّن ـ ُه عطــف َعـ َ
ـن) َعـ َ
ـى
(الصابِ ِئـ َ
فقــال« :فــإن رفــع َّ
(الذيــن) ،و (الذيــن) حــرف عــى جهــة واحــدة ِيِف

عنــد ســيبويه إىل معنــى التوهــم ( ،((5وهلــذا ر ّد ابــن

هشــام عــى ابــن مالــك الــذي رصف داللــة الغلــط إىل
ـر عنــه غــره
اخلطــأ ،فقــال « :ومــراده بالغلــط مــا عـ ّ

َان إعرابــه واحــدً ا َوك َ
رفعــه ونصبــه وخفضــه ،فلـ ّـا ك َ
َان
نصــب ّ
(إن) نصبــا ضعي ًفــا ،وضعفــه َأنَّــ ُه يقــع َع َ
ــى

بالتوهــم ،وذلــك ظاهــر مــن كالمــه ويوضحــه إنشــاده
البيــت( ((5وتوهــم ابــن مالــك أنــه أراد بالغلــط اخلطــأ

االســم وال يقــع َع َ
ــى خــره ،جــاز رفــع الصابئــن.

فاعــرض عليــه بأنــا متــى جوزنــا ذلــك عليهــم زالــت

أســتحب أن أقــولّ :
إن عبــد اهلل وزيــد قائــان
وال
ُّ
لتبــن اإلعــراب ِيِف عبــد اهلل .وقــد كان الكســائي

الثقــة بكالمهــم وامتنــع أن نثبــت شــيئا نــادرا إلمــكان

أن يقــال يف كل نــادر إن قائلــه غلــط «(.((5وجعلــه

ُجُييــزه لضعــف ّ
وعــر عنــه ابــن مالــك
إن»(.((6
ّ

بعضهــم مــن بــاب اخلــروج عــن القياس(.((5وعليــه

بـ(خفــاء اإلعــراب)( ((6وذلــك بــأن يكــون مبن ًيــا ،أو

يكــون أصــل مــا نقلــه ســيبويه عــن العــرب» إهنــم

ـورا ،أو مضا ًفــا لليــاء ،والعلــة يف ذلــك حتــى ال
مقصـ ً

هــم أمجعــون ذاهبــون ،فهــم مبتــدأ ،وأمجعــون توكيــد،
وذاهبــون خــر املبتــدأ ،وهــو وخــره خــر ّ
إن .وأصــل

حيصــل نــوع مــن التنافــر اللفظــي املبنــي عــى احلركــة
اإلعرابية(،((6وهــو يــؤدي إىل عــدم « اجتــاع عاملــن

الثــاين :إنــك أنــت وزيــد ذاهبــان ،فأنــت مبتــدأ ،وزيــد
معطــوف ،وذاهبــان خــر املبتــدأ ،واجلملــة خــر ّ
إن.

عــى املعمــول «( .((6واعــرض أبــو حيــان عــى هــذا
املصطلــح ؛ ّ
ألن املنقــول عــن الفــراء هــو املبنــي ،فقال:

وحــذف املتبــوع وإبقــاء التابــع عنــد فهــم املعنــى

«وهــو حيتــاج إىل نقــل مذهــب الفــراء يف ذلــك»(.((6

السالك،ج،1:ص325:

ويــرى الــريض ّ
أن مذهــب الفــراء» توســط مذهبــي

. 55انظــر :ناظــر اجليــش ،متهيــد القواعــد،ج،3:ص،1398:و
الدمامينــي ،تعليــق الفرائــد،ج،4:ص،90:و األبــذي ،رشح
املقدمــة اجلزوليــة ،ص.1008 :
ــى ...
 .56يقصــد قــول زهــرَ ( :بــدَ ا ِيِل َأ ِّيِّن َل ْس ُ
ــت ُمــدْ ِر َك َمــا َم َ
وال َســابِ ٍق شــيئًا إذا كان َج ِائ ًيــا) الديــوان ،ص،140:وروايتــه
بالنصــب فيــه ،فجــر لفظ(ســابق) عطفــا عــى (مــدرك) لتوهــم
ـرا عــى خــر ليــس.
دخــول البــاء عليهــا  ،ألن البــاء تدخــل كثـ ً
 .57مغني اللبيب،ص.622:

 .59ابن مالك  ،رشح التسهيل،ج،2:ص.51:

 .60رشح الكافية،ج،4:ص.356:

 .61معاين القرآن ،ج،1:ص.311-310:

 .62رشح التسهيل،ج،2:ص.47:

 .63انظر  :السيوطي  ،مهع اهلوامع،ج،3:ص.240:
 .64األزهري ،رشح الترصيح ،ج،1:ص.323:

 .58انظــر :البســيط  ،البــن أيب الربيــع،ص ،798:والدمامينــي،
تعليــق الفرائــد،ج،4:ص.92-91:

 .65التذييل والتكميل،ج،5:ص.196:
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ســيبويه والكســائي ،فلــم يمنــع رفــع املعطــوف مطلقــا،

نــص الزجاجــي بــأن املقصــود احلــرف فقــط ،فقــال:

االســم بكونــه مبنيــا ،أو معربــا مقــدر األعــراب :جــاز

ألهنــا داخلــة عــى املبتــدأ واخلــر ،ومل تغـ ّـر مــن املعنى

«اآلخــر أن تعطفــه عــى موضــع ّ
(إن) قبــل دخوهلــا؛

ومل جيــوزه مطلقــا ،بــل فصــل وقــال :إن خفــي إعــراب
احلمــل عــى املحــل قبــل مــي اخلــر نحــو :إ ّنــك وزيــد
قائــانّ ،
وإن الفتــى وعمــرو قاعــدان ،وإال فــا»(.((6

شــي ًئا ،فعطفتــه عــى املوضــع ،ونظــر هــذا العطــف:
ٍ
ٍ
بخيل(باخلفــض) عط ًفــا عــى
بجبــان وال
مــا زيــد
ٍ
ً
بخيــا (بالنصــب)
بجبــان وال
(جبــان) و :مــا زيــد

ّ
إن الناظــر فيــا مــى مــن شــواهد يــرى صحــة الشــاهد
و ثباتــه ،واملتغــر هــو الــرأي املبنــي عليهــا ،فــراح كل

عط ًفــا عــى موضــع البــاء؛ ألهنــا لــو مل تدخــل كان

صاحــب رأي يضــع رشوطــه بنــاء عــى مــا ارتضــاه منها،

أيضــا :ابــن
االســم منصو ًبــا»( .((7وقــال بذلــك ً

ويــؤول األخــرى التــي ال تتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه.

الرساج(،((7وابــن مالــك( ،((7وابــن الضائــع(. ((7

املصطلح:

وأ ّكــد ابــن يعيــش أن املقصــود ّ
(إن) وحدهــا ،وليس (

اختلــف العلــاء عنــد توجيــه املرفــوع املعطــوف يف بــاب
ّ
(إن) يف حتديــد املعطــوف عليــه ،والقــارئ لعباراهتــم

«ألن ّ
بســديد ،ثــم قــال ّ :
ـت فيــه ليــس
«إن» ومــا عملـ ْ

ذلــك مجــع مــن العلــاء ،و ُعـ ّـر عنــه بلفــظ ( االبتــداء)

ـع َّ
«إن» قبــل دخوهلــا ،عــى
مفــرد ،وإ ّنــا املــراد موضـ ُ
تقديـ ِ
ـر ســقوط َّ
«إن» وارتفا ِع مــا بعدها باالبتــداء»(.((7

ّ
إن مــع اســمها) إذ وصــف رأي الزخمــري بأنــه ليــس

جيدهــا عــى ثالثــة أقســام ،وهــي:
ً
أواًل :العطــف عــى موضــع ّ
(إن) ؛وقــد نــص عــى

ـع موقــع
ـع مــن اإلعــراب؛ ألنــه مل يقـ ْ
للجميــع موضـ ٌ

ومنهــم :األخفــش( ، ((6ووضــح ذلــك املــرد فقــال:
الرفــع وهــو األجــود منهــا َأن حتملــه
«وأحــد وجهــي ّ
عــى موضــع (إِ ّن) ألن موضعهــا االبتــداء فــإِذا قلــت(:((6

بيــد ّ
أن العلــاء اعرتضــوا عــى هــذا الــرأي ؛ إذ كيــف

يعطــف عــى حمــل ّ
(إن) و هــي حــرف؟ واحلــرف

ليــس لــه موضــع مــن اإلعــراب(.((7

إِ ّن زيــدا منطلــق فمعنــاه :زيــد منطلــق»( ،((6وكــذا

ثان ًيــا :العطــف عــى ّ
(إن مــع معموهلــا) ومــن الذيــن

رأوا بذلــك ،الفــاريس ،إذ قــال »:أن تعطــف عــى

 .66رشح الكافية،ج،4:ص.355:

موضــع ّ
إن ومــا عملــت فيــه؛ ألن موضعهــا رفــع،

 .67معاين القرآن،ج،1:ص.282:

أن دخــول ( ّ
 .68هــذا نــص كالم ســيبويه يف ّ
إن) للتوكيــد  ،وهــو
قولــه »:فأمــا مــا ُمُحــل عــى االبتــداء فقولــكّ :
ـف
إن زيــدا ظريـ ٌ
وعمـ ٌـروّ ،
ـق وســعيدٌ  ،فعمــرو وســعيد يرتفعــان
وإن زيــدا منطلـ ٌ
عــى وجهــن ،فأحــدُ الوجهــن حسـ ٌن ،واآلخــر ضعيــف .فأمــا
الوجــه احلســن فــأن يكــون حممــوال عــى االبتــداء ،ألن معنــى:
ـق ،زيــدٌ منطلــقّ ،
ّ
ـت توكيــدا ،كأنــه قــال:
إن زيــدا منطلـ ٌ
وإن دخلـ ْ
زيــدٌ منطلــق وعمــرو» الكتــاب،ج،2:ص.144:

 .70اجلمل،ص.55:

 .71األصول يف النحو،ج،1:ص،240:وص.250:

 .72رشح التسهيل،ج،2:ص.48:

 .73اللمحة يف رشح امللحة،ج،2:ص.556:
 .74رشح املفصل،ج،4:ص.540:

 .75انظر :األبذي ،رشح املقدمة اجلزولية،ص.1011:

 .69املقتضب،ج،4:ص.111:
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أن االســم هــو الــذي كان مرفوعــا قبــل دخــول
ّ
(إن) ،ودخوهلــا عليــه كال دخــول ،فبقــي عــى كونــه

تبعــه الزخمــري( ،((7واجلــزويل( ،((7وابــن النحــاس

مرفوعــا ،لكــن ً
حمــا؛ الشــتغال لفظــه بالنصــب،
فـ ّ
ــ(إن) ،كـ(الــام) يف :لزيــد ،وال شــك أن املرفوع فيه

الــذي ذكــر ّ
أن أكثــر املحققــن يقولــون بذلــك ،ثــم

أردف قائــاً« :فــإن قيــل كيــف جيــوز العطــف عــى

هــو زيــد وحــده ،ال االســم مــع احلــرف الداخــل
عليــه ،فكــذا ينبغــي أن يكــون األمــر مــع ّ
(إن) ،ومــن

احلــرف واالســم؟ قيــل ال مانــع مــن ذلــك ،بــل قــد

جــاء ذلــك يف قــول الشــاعر(:((7
ون حب ِ
ك ََذلِ َ
ـــي َمكَانَـــ ُه
ـــك ُأ ْد ِيِن ُد َ َ ْ
و ُأ ِ
ـــان َو ُيك َْرمـــا
أن ال ُهُي َ
ويِص بِـــه ْ
َ
فقولــه  (:ويكرمــا) معطــوف عــى (ال هيــان) وليــس
معطو ًفــا عــى (هيان)مــن دون (ال) لفســاد املعنــى.

قــال :عــى موضعهــا مــع اســمها َن َظـ َـر إىل أن اســمها
لــو كان وحــده مرفــوع املحــل ،لــكان وحــده مبتــدأ،
واملبتــدأ جمــرد عــن العوامــل عندهــم ،واســمها ليــس

بمجــرد ،واجلــواب أنــه باعتبــار الرفــع جمــرد؛ ألن
ّ
(إن) كالعــدم ،باعتبــاره ،وإنــا يعتــد هبــا إذا اعتــرت

فكــا جــاز أن يعطــف عــى الفعــل مــع احلــرف جــاز

النصــب ،ويشــكل عليــه بــأن ّ
(إن) مــع اســمها لــو

أن يعطــف عــى االســم مــع احلــرف»(.((8
ثال ًثــا :العطــف عــى( اســم ّ
إن) وذهــب إىل هــذا

كانــت مرفوعــة املحــل ،لكانــت مــع اســمها مبتــدأ،

وابــن الناظــم( ،((8واملــرادي( ،((8وابــن هشــام(،((8

مــع اســمها ،ليســت اســا جمــردا ،فــاألوىل أن يقــال:

واملبتــدأ :هــو االســم املجــرد عــى مــا ذكرنــا ،وهــي

الــرأي عــدد مــن العلــاء منهــم :ابــن احلاجــب(،((8

العطــف بالرفــع ،عــى اســمها وحــده»(. ((8

واألزهري(.((8ومــن أكثــر الذيــن دافعــوا عــن هــذا
الــرأي الــريض الــذي ر ّد عــى مــن قــال ّ
إن العطــف

(إن) يف عطــف املرفــوع عــى
حكــم باقــي أخــوات ّ

عــى ( ّ
إن مــع اســمها ،فقــال« :كأن األول نظــر إىل

املحــل.
إن املتتبــع آلراء العلــاء يف حكــم باقــي أخــوات ّ
ّ
(إن)

 .76اإليضاح العضدي،ص.116:
 .77املفصل،ص.393:

 .78الشلوبني ،رشح املقدمة اجلزولية ،ص.789:

يف مســألة عطــف املرفــوع عــى املحــل  ،جيــد أهنــم

 .79البيت من الطويل  ،ومل أجده يف غري هذا الكتاب.

كانــوا عــى أربعــة مذاهــب ،وهــي :
األول :ويفــرد ّ
(إن) وحدهــا يف هــذا احلكــم ،دون

 .80التعليقة عىل املقرب ،ص.227:
 .81األمايل،ج ،2:ص.511:

باقــي أخواهتــا ،ودون (لك ـ ّن) التــي نقــل ّ
أن اإلمجــاع
(إن)(،((8وذكــر ابــن يعيــش ّ
شــملها مــع ّ
أن هنــاك

 .82رشح ابن الناظم عىل األلفية،ص.125:
 .83توضيح املقاصد ،ج،1:ص.533:

 .84ختليص الشواهد ،ج،1:ص.373:

 .86رشح الكافية،ج ،4:ص.350:

 .87انظر :ابن مالك  ،رشح التسهيل،ج،2:ص.47:

 .85رشح الترصيح ،ج،1:ص.320:
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مــن خالــف يف ذلــك وأخــرج ( لك ـ ّن) مــن احلكــم،

رجــوع عــن معنــى الــكالم
إىل اخلــر ،وإنــا هــو
ٌ
وتدار ُكــه .وذلــك أمـ ٌـر ال يتع ّلــق
األول إىل كالم آخــر،
ّ
ُ

إلفــادة معنــى االســتدراك فيهــا «(. ((8

عــى خربهــا(.((9

فقــال »:ومــن النحويــن مــن مل جيــز العطــف عــى
موضــ ِع (لكــ ّن) ويدّ عــي َ
زوال معنــى االبتــداء،

باخلــر»( .((9وتفــارق (لكــ ّن) ّ
(إن) بدخــول الــام

الثــاين :ويشــمل( ّ
إن ولكــ ّن) دون غريمهــا انطال ًقــا

(إن ولكــ ّن) ّ
الثالــث :ويضيــف إىل ّ
(أن) املفتوحــة،

بمنزلــة ّ
إن»( ((8وهــو قــول الغالــب الكثــر مــن

أنــه» ال جيــوز العطــف عــى حمــل اســم ّ
(أن) املفتوحــة

وهــي حمــل خــاف بــن العلــاء؛ فــرأى املانعــون

مــن قــول ســيبويه« :ولك ـ ّن املثقلــة يف مجيــع الــكالم

مطل ًقــا؛ إذ مل يبــق معهــا االبتــداء ،بــل هــي مــع مــا يف

املجيزيــن ،ومنهــم :الفاريس(،((9والزخمــري(،((9

حيزهــا يف تأويــل اســم مفــرد مرفــوع أو منصــوب أو

وابــن يعيش(،((9وابــن عصفــور(، ((9واجلــزويل(،((9

جمــرور»( ،((9ومــال املجيــزون إىل تســوية ســيبويه

واملخالــف يف ذلــك قد ال ُيعــرف ،و ُيستشــهد لـ(لك ّن)

(((9

بينهــا وبــن ّ
(إن) يف االبتــداء ،وذلــك عنــد ذكــره

بقــول الشــاعر(:((9
ومــا َقــر ْت ِيِب ِيِف ا ْلتَّس ِ
ــامي ُخ ُؤو َلــ ٌة
َ
ََ
َّ َ
ِ
األصــل َو َ
ِ
اخل ُ
ــال
ــب
ــن َع ِّمــي ال َّط ّي ُ
َو َلك َّ
حمل(عمــي)
حيــث عطــف (اخلــال) بالرفــع عــى
ّ

يوافــق عــى توجــه ســيبويه ،فقــال« :وأمــا استشــهاده
ُ (((10
بالقــرآنَ ( :أ َّن اهَّللََّ َبـ ِ
ـري ٌء ِمـ َن ا ُْمْل ْ ِ
ـن َو َر ُســول ُه )
رْش ِكـ َ

بداللــة (لكــ ّن) عــى االســتدراك املخــرج هلــا مــن

مــن النحويــن؛ ألهنــم يــردون االســم عــى موضــع

آيــة (الــراءة) شــاهدً ا عــى ذلــك .لك ـ ّن الســرايف مل

ـم منــه ومــن كل مــن استشــهد بــه
فهــو يف الظاهــر َو ْهـ ٌ

وهــو اســم (لكــ ّن).ور ّد هــؤالء عــى الذيــن قالــوا

ّ
(إن) عــى أهنــا مكســورة ،والــذي يف القــرآن (أن)

معنــى االبتــداء ّ
أن» االســتدراك ليــس معنًــى يرجــع

مفتوحــة»(.((10

 .88رشح املفصــل،ج،4:ص ،541:وانظــر :الســيوطي ،مهــع
اهلوامــع،ج،3:ص.241:

وقــد أجــاز ابــن جنــي العطــف عــى حمــل اســم ّ
(أن)

املفتوحــة مطل ًقــا ،ور ّد يف كالم طويــل (((10عــى مــا

 .89الكتاب،ج،2:ص.145:

 .90اإليضاح العضدي،ص.116:

 .96رشح املفصل،ج،4:ص.541:

 .91املفصل،ص.393:

 .97الريض ،رشح الكافية،ج،4:ص.353:

 .92رشح املفصل،ج،4:ص.541:

 .98الدماميني ،تعليق الفرائد،ج،4:ص.88:

 .93املقرب،ج،1:ص.112:

 .99الكتاب  ،ج،1:ص ،238:و ج،2:ص.144:

 .94رشح املقدمة اجلزولية للشلوبني،ص.789:

 .100التوبة.3:

 .95البيــت مــن الطويــل ،وهــو بــا نســبة يف  :ابــن
هشـــــــــــــام ،أوضــح املســالك،ج،1:ص،344:وختليص
الشــواهد،ص،370:والعيني،املقاصدالنحويــة،ج،2:ص.779:

 .101رشح كتاب سيبويه،ج،2:ص.473:

 .102انظــر  :التنبيــه عــى مشــكل أبيــات احلامســة،ص.31-28:
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رب ُكــم َفا ْعبــدُ ِ
ّ
ون) (« ((10أال تــرى ّ
وألن هذه
أن معنــاه:
َ ُّ ْ ُ

ذهــب إليــه الســرايف  ،فبـ ّـن ّ
أن كالم الســرايف مــردود

أمتُكــم أ ّم ـ ًة واحــد ًة وألين ر ُّبكــم فاعبــدون؛ فعطــف
اجلملــة مــن املبتــدأ واخلــر عــى ( َأ ّن) وفيهــا معنــى

مــن حيــث الســاع والقيــاس .،أ ّمــا الســاع فاستشــهد

بقــول جعفــر بــن علبــة احلارثــي(: ((10
َف َاَل حتسبي َأ ِّيِّن ختشعت بعدكم
ُ
أفــرق
ــوت
لــيء َو َاَل َأ ِّيِّن مــن ا َْمْل ْ
َ ْ
مـمن يزدهيه وعيدُ ُهم
َو َاَل َأنا ّ
ُ
أخــرق
ــي ِيِف ا ْل َق ْيــد
َو َاَل أننــي بِا َْمْل ْ ِ

الــام ،كــا تقــدّ م .وهــذا يزيــل معنــى االبتــداء عنــده،

ويــرف الــكالم إىل معنــى املصــدر ،أي :ولكــوين

ربكــم فاعبــدون .قــال الشــاطبي معل ًقــا عــى قــول
ابــن جنــي« :وقــد تــرى اجلملــة التــي هــي قولــه:

(وأنــا ر ُّبكــم) معطوفـ ًة عــى ّ
(أن) املفتوحــة ،وعربهتــا

ففــي هــذا البيــت نــرى العطــف للجملــة املكونــة مــن
ـمن يزدهيــه وعيدُ ُهــم) عــى
املبتــدأ واخلـ َ
ـر(و َاَل َأنــا مــ ّ

مصــدرا ،واملصــدر
عــر ُة املفــرد مــن حيــث كانــت
ً

ّ
اجلملــة األوىل املصــدرة
بـ(أن)،فقــال »:وهــو يريــدُ
ّ
معنــى ّ
يــدل عــى ذلــك روايــ ُة مــن
أن املفتوحــة؛
ِ
روى(:و َاَل ّ ِ
ِ
ــم)» ويعلــق
َ
أن َن ْفســى َي ْز َدهيهــا َوعيدُ ُه ْ
الــريض عــى هــذا االستشــهاد ناف ًيــا إمكانيــة رصفــه

أحــد األســاء املفــردة»(.((10

أن َّ
أ ّمــا القيــاس فيؤكــد ّ
(أن) املفتوحــة وإن مل تكــن

يف موضــع ابتــداء ،لكنهــا يف موضــع التحقيــق
واالعتــاء ،مثــل املكســورة ،فهــي نظريهتــا يف املعنــى

والعمــل ،ومقاربــة هلــا يف اللفــظ ،فصــارت أختهــا»
وضوحــا لــك أنــك تقــول :علمــت َأ ّن
يزيــد ذلــك
ً

إىل غــر مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي مــن جعــل اجلملــة
يتــم لنــا مثــل هــذا يف
اعرتاضيــة بقولــه « :لكــن ال ُّ

قائــم ،علمــت إِ ّن زيــدً ا لقائــم ،فنجــد معنــى
زيــدً ا
ٌ

قوله[ذكــر البيتــن] ألن قولــه :وال أننــي باملــي يف

املكســورة كمعنــى املفتوحــة ،تؤكــد يف املوضعــن
ٍ
ـدر كــا تــرى.
كليهــا قيــام زيــد ال حمالــة ،والقيــام مصـ ٌ
علمت
نعــم وتــأيت هنــا برصيــح االبتــداء فتقــول :قــد
ُ
ُ
أفضــل منــك ،كــا تقــول :علمــت ّ
أن زيــدً ا
لزيــدٌ

القيــد أخــرق ،عطــف عــى :أين ختشــعت ،فلــو
جعلنــا قولــه :وال أنــا ممــن يزدهيــه وعيدكــم ،مجلــة
اعرتاضيــة ،لكانــت (ال) داخلــة عــى معرفــة بــا

تكريــر»(.((10

أفضـ ُـل منــك؛ أفــا تــرى إىل جتــاري هــذه الرتاكيــب

ـن ّ
أن هــذا العطــف قــد جــاء يف القــرآن الكريــم،
وبـ ّ
ــذ ِه ُأم ُتكُــم ُأمــ ًة و ِ
يف قولــه تعــاىل( :إِ َّن ه ِ
احــدَ ًة َو َأنَــا
َ
ْ َّ َ
َّ

إىل معنــى واحــد ،وتناظــر بعضهــا إىل بعــض».

ســوى بــن ( ّ
واحتــج ابــن مالــك ّ
إن)
بــأن ســيبويه ّ

وقد راوحت بني الترصف واالقتباس.

ّ
و(أن) عنــد حديثــه عــن االبتــداء فقــال »:فصــح أن

 .103البيتــان مــن الطويــل ،ومهــا زيادة عــى كوهنــا يف التنبيه ورشح
الكافيــة ،يف :أيب حيــان ،التذييــل والتكميــل،ج،5:ص،202:
والبغــدادي ،خزانــة األدب،ج،10ص.303 :

 .105األنبياء.92:

 .106املقاصد الشافية،ج،2:ص.382:

 .104رشح الكافية،ج،4:ص.353-352:
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ملــا تقتضيــه (علمــت) مــن معنــى املفعوليــة»(.((11

فــرق بينهــا عــى اإلطــاق خمالــف لســيبويه.
مــن ّ
وجعــل مــن هــذا القبيــل قولــه تعــاىلَ ( :أ َّن اهَّللََّ َبـ ِ
ـري ٌء
ِم ـ َن ا ُْمْل ْ ِ
ـن َو َر ُســو ُل ُه ) وزعــم قــوم أنــه إنــا أورده
رْش ِكـ َ
بكــر اهلمــزة ،وهــي قــراءة احلســن( ،((10وهــو بعيــد

هــي ومــا دخلــت عليــه يف حمــل مفعــويل فعــل

املشــهور ال يســتغنى عــا يشــعر بذلــك»( .((10ورأى

فصــح أن يعطــف عــى حملهــا كاملكســورة

وهبــذا نــرى ّ
أن ابــن احلاجــب اشــراط أن تكــون (

ّ
أن) مســبوقة بفعــل مــن أفعــال القلــوب ،فتكــون
َّ
ــ»(أن) ومــا عملــت فيــه بتأويــل اجلملــة
القلــب ،فـ

مــن عــادة ســيبويه ،فإنــه إذا اســتدل بقــراءة ختالــف

(((11

وتبنــى ابــن مالــك هــذا الــرأي ،إذ قــال « :ومثــل ّ
إن

ابــن جنــي جــواز العطــف عــى حمــل اســم ّ
(أن)

ولكــ ّن يف رفــع املعطــوف عــى معنــى االبتــداء ّ
(أن)
إذا تقدمهــا ِع ْلــم أو معنــاه»( ،((11وجعــل مــن معنــاه
ان ِمـ َن اهَّللَِّ َو َر ُســولِ ِه إِ َىَل النَّـ ِ
قولــه تعــاىلَ ( :و َأ َذ ٌ
ـو َم
ـاس َيـ ْ
ـج ْاأْلَ ْكـ َ ِ
ـر َأ َّن اهَّللََّ َبـ ِ
ـري ٌء ِم ـ َن ا ُْمْل ْ ِ
ـن َو َر ُســو ُل ُه)
رْش ِكـ َ
احْلـ ِّ
َْ

املفتوحــة مطل ًقــا ،وتبعــه ابــن الناظم(،((10وابــن

هشــام (.((11

ومنهــم مــن قيــد املســألة بكــون املفتوحــة جيــب أن

تكــون يف حكــم املكســورة  ،وهــو رأي ابــن احلاجــب،

(،((11أي :بمعنــى (القــول) أو (اإلعــام) فهــي مل تغــر

إذ قــال« :وهــذا موضــع مل ينبه عليــه النحويــون .فإهنم

معنــى الكالم(.((11ويســتدل بعــض مــن أخــذ هبــذا
الــرأي إىل ّ
«أن هــذه األفعــال إذا ع ّلقــت رجــع مــا

إذا قالــوا :يعطــف عــى اســم «إن» املكســورة دون

غريهــا أومهــوا أنــه ال جيــوز العطــف عــى املفتوحــة.

بعدهــا إىل أصلــه مــن املبتــدأ واخلــر نحــو :علمــت

واملفتوحــة تنقســم قســمني :قســم جيــوز العطــف عــى

ّوجــه
لزيــد قائــم»( .((11ومــن الذيــن تبعــوا هــذا الت ُّ

اســمها بالرفــع ،وقســم ال جيــوز .فالقســم الــذي جيوز

املــرادي( ،((11والعينــي(.((11

هــو أن تكــون يف حكــم املكســورة كقولــك :علمــت

أن زيــد ًا قائــم وعمــرو؛ ألنــه يف معنــىّ :
إن زيــد ًا قائــم

الرابــع :وهــو مذهــب الفــراء؛ إذ جييــز يف املعطــوف
ّ
ّ
وكأن) الرفــع بعــد اخلــر
ولعــل
عــى اســم (ليــت

وعمــرو .أال تــرى أن (علــم) ال تدخــل إال عــى املبتدأ
واخلــر .يــدل عــى ذلــك وجــوب الكــر يف قولــك:

 .111األمايل،ج،2:ص ،551:وانظر :الكافية يف النحو،ص.52:

علمــت ّ
إن زيــد ًا لقائــم .وإنــا انتصبــا بعدهــا توفــر ًا

 .112املرادي ،توضيح املقاصد،ج،1:ص.535:
 .113رشح التسهيل،ج،2:ص.50:
 .114التوبة.3:

 .107قــرأ احلســن واألعــرج بكــر اهلمــزة ،انظــر :أبــا حيــان،
البحــر املحيــط ،ج،5:ص ،367:والســمني احللبــي ،الــدر
املصــون ،ج،6:ص.7:

 .115مكــي ،مشــكل إعــراب القــرآن،ج،1:ص ،323:والدمامينــي
،تعليــق الفرائــد،ج،4:ص.87:

 .109رشح ابن الناظم عىل األلفية،ص.127:

 .117توضيح املقاصد،ج،1:ص.535:

 .116أبو الفداء ،الكناش،ج،2:ص.94:

 .108رشح التسهيل،ج،2:ص51:
 .110ختليص الشواهد،ص.369:

 .118املقاصد النحوية ،ج،2:ص750:
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ

117-79

مطل ًقــا ،وقبلــه بــرط خفــاء إعــراب االســم .

املنتصبــة بالظــرف أو اجلــار واملجــرور نــادر أو قليــل،

وبعدهــا للتمنــي أو الرتجــي أو التشــبيه ،وهــي تغــر

وأوله
النحــاة ،وقــد نــص عــى ذلــك ابــن مالــك(ّ .((12

وخالفــه مجهــور العلــاء ّ
ألن «الــكالم قبلهــا لإلخبــار،

والنــادر والقليــل ال يقــاس عليهــا  ،فمنعــه غالــب

بعضهــم بتأويــل بعيــد ّ
بــأن األصــل (:أنــا وأنــت)،

معنــى اجلملــة مــن اخلــر إىل اإلنشــاء؛ فــا جيــوز معها

مبتــدأ ،ومعطــوف عليــه ،وخــر املبتــدأ ومــا عطــف

يف املعطــوف إال النصــب ،ســواء بعــد اســتكامهلا اخلــر

عليــه قولــه :يف بلــد ،ثــم حــذف املبتــدأ (أنــا) وبقــي

أم قبــل االســتكامل؛ ألنــه يلــزم العطــف عــى الرفــع

املعطــوف عليــه(.((12

عطــف اخلــر عــى اإلنشــاء»(.((11

أ ّمــا البيــت الثــاين فقــد وصــف بأنــه رضورة شــعرية،

واستشهد الفراء (((12بقول الراجز(:((12
ِ
ِ
يـــا َل ْيتَنِـــي َ
يـــس
وأنْـــت يـــا َمَل ُ
ببلـــد َليـــس بِ ِ
ٍ
ـــه أنِيــــــــــــس
ْ َ
وقول بعضهم(:((12
مُهـــا َنخْ ُلـــو بِ َمن ِْز َلـــة
َيـــا َل ْيتَنـــي َو ُ َ
ـــرى َب ْع ُضنَـــا َب ْع ًضـــا َون َْأتَلِـــف
َحتَّـــى َي َ

وأنــه ال يقــع يف الــكالم العــادي ،إذ عطــف الضمــر

(مهــا) وهــو للرفــع عــى اليــاء التــي هي ضمــر نصب
وأن األصــل (إيامهــا) ،إال ّ
ّ
أن الشــاعر وضــع ضمــر

الرفــع مــكان ضمــر النصــب( ،((12ويــرى عبــاس

حســن ّ
أن هــذه «أســاليب مســموعة يقتــر عليهــا،
ومــع أهنــا مســموعة حيســن تــرك اســتعامهلا»(.((12
أن رأي الفــراء مل يلــق قبـ ً
واحلقيقــة ّ
ـواًل لــدى العلــاء؛

واعــرض العلــاء عــى الشــاهد األول ،فذهــب

ابــن مالــك إىل أنــه «ال حجــة لــه فيــه ألن تقديــره:

إذ مل أعثــر عــى أحــد – عــى حــد قــراءيت -وافقــه أو

يــا ليتنــي وأنــت معــي يــا مليــس ،فحذف(مــع)

ـوب مــا ذهــب إليــه.
صـ ّ

وهــو خــر أنــت ،واجلملــة حاليــة واقعــة بــن اســم

(((12
وبــن العلــاء ّ
أن تقــدم احلــال
ليــت وخربهــا» ّ .

احلمــل عــى املحــل بــن عطــف املفــردات وعطــف
اجلمــل:

 .119النجار ،ضياء السالك،ج،1:ص.320:

 .120معاين القرآن،ج،1:ص.311:

لقــد اختلــف العلــاء يف حكمهــم عــى املعطــوف هــل

 .121الرجــز جلــران العــود يف ديوانــه بروايــة الســكري ،ص،52:
وليــس بــه شــاهد إذ الرواية(قــد نــدع املنــزل يــا مليس)،ونســب
للعجــاج يف :األزهــري ،رشح الترصيح،ج،1:ص،325:وليــس يف
ديوانــه ،ونســب لرؤبــة وهــو يف ملحــق الديــوان،ص .176وبــا
نســبة يف :ســيبويه الكتــاب،ج،1:ص،263:وج،2:ص،322:
واملــرد ،املقتضــب،ج،2:ص،319،347:و ج،4:ص،414:
وثعلــب ،املجالــس،ج،1:ص.262:

..124انظـــــــر:ابن هشــــــــــــــام  ،أوضــــــــــــــــــح ال
مســـا لك  ،ج  ،2 :ص  ،2 7 4 :و ا أل ز هـــــــــر ي  ،رش ح
الترصيـــح،ج،1 :ص.325 :
 .125انظــر هــذا التوجيـــــــــــــه يف :أيب حيــان ،التذييــل
والتكميــل،ج،5:ص ،207:واألزهـــــــــــــــــــري ،رشح
الترصيــح،ج،1:ص.325:

 .122والتكميل،ج،5:ص،207:وارتشــاف الــرب،ج،5:ص25:
،45والبغدادي،خزانة األدب،ج،10:ص.314:

 .126ابن عصفور ،رضائر الشعر،ج،1:ص.260:
 .127النحو الوايف،ج،1:ص.227:

 .123رشح التسهيل،ج،2:ص.52:
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هــو مــن بــاب عطــف اجلمــل أم مــن بــاب عطــف

ُيقصـــد بذلـــك أنـــه لـــو قلنـــا :إن زيـــدً ا منطلـــق،

فمــن رأى( ((12أنــه مــن بــاب االبتــداء واخلــر حمــذوف

مســـتأنفة :ال عمـــرو ،وجـــب أن نقـــول :ال عمـــرو

كانـــت (مجلـــة تامة).ثـــم ابتدأنـــا بجملـــة جديـــدة

املفــردات؟ وهــذا تابــع للتوجيــه النحــوي للمرفــوع؛

منطلـــق.
ٌ
وال ســـعيدٌ

اعتقــد أنــه مــن عطــف اجلمــل ،ومــن رأى أنــه معطوف

إال ّ
أن اب ــن مال ــك بع ــد أن ذك ــر الوج ــه الثال ــث هل ــذا

(إن) مــع معموهلــا  ،أو اســم ( ّ
عــى ّ
إن) اعتقــد أنــه مــن

عطــف املفــردات ،فقولنــاّ :
وعمــرو،
إن زيــدً ا قائــم
ٌ

الرتكيــب ؛أال وهــو العطــف عــى املحــل ،قال»:وهــذا

العطـــف املشـــار إليـــه ليـــس مـــن عطـــف املفـــردات

وعمــرو قائــم فحــذف
عــى األول يكــون التقديــر:
ٌ

كـــا ظـــن بعضهـــم ،بـــل هـــو مـــن عطـــف اجلمـــل،

ثــم أنابــوا حــرف
اخلــر لداللــة مــا تقــدم عليــهّ ،

ولذل ــك مل يس ــتعمل إال بع ــد مت ــام اجلمل ــة ،أو تقدي ــر

العطــف مكانــه ومل يقــدروا إذ ذاك اخلــر املحــذوف يف

متامهـــا ،ولـــو كان مـــن عطـــف املفـــردات لـــكان

اللفــظ لئــا يكــون مجعــا بــن العــوض واملعــوض عنــه

وقوعـــه قبـــل التـــام أوىل ،ألن وصـــل املعطـــوف

فأشــبه عطــف املفــردات مــن جهــة أن حــرف العطــف
وإن كان التوجيــه بـ ّ
ليــس بعــده يف اللفــظ إال مفــرداّ ،
ـأن

باملعط ــوف علي ــه أج ــود م ــن فصل ــه .ول ــو كان م ــن
عطـــف املفـــردات جلـــاز رفـــع غـــره مـــن التوابـــع،
ومل حيتـــج ســـيبويه( ((13يف قولـــه تعـــاىلُ (:ق ْ
ـــل إِ َّن َريِّبِّ
ي ْق ِ
ِ
ـــق َع َّ
ـــوب) (((13إىل أن جيعلـــه
ـــا ُم ا ْل ُغ ُي
احْل ِّ
ـــذ ُ
َ
ف بِ ْ َ

املرفــوع معطــوف عــى الضمــر املســتكن كان مــن بــاب
عطــف املفــردات؛ أيّ :
إن زيــدً ا قائــم (هــو) وعمـ ٌـرو،
واألوىل وجــود الفاصــل ،كــا يف قولــه تعــاىلَ ( :أ َّن اهَّللََّ
َبـ ِ
ـري ٌء ِم ـ َن ا ُْمْل ْ ِ
ـن َو َر ُســو ُل ُه ) ففصــل بينهــا باجلــار
رْش ِكـ َ
واملجــرور.

ويؤك ــد اب ــن خ ــروف أن ه ــذا الرتكي ــب م ــن قبي ــل

العـــرب :زيـــد منطلـــق ال عمـــرو ,وإن زيـــدً ا منطلـــق

االبت ــداء ،وال يس ــتقل املف ــرد في ــه حت ــى يك ــون ل ــه

خـــر مبتـــدأ أو بـــدال مـــن فاعـــل يقـــذف»(.((13

عط ــف اجلم ــل  ،إذ ق ــالّ »:
إن ال ــكالم معن ــاه معن ــى

ويس ــتدل م ــن رأى أن ــه م ــن عط ــف املف ــردات بق ــول

خ ــر األول ؛ ال ــذي مح ــل علي ــه ،أال ت ــرى ّ
أن االس ــم

ال عم ــرو «وال يتص ــور أن يك ــون م ــن قبي ــل عط ــف

ال ينع ــت ع ــى املوض ــع ،وال يب ــدل من ــه ،وال يؤك ــد

اجلمـــل؛ ألن (ال) ال يعطـــف هبـــا إال املفـــردات ,ولـــو

لـ ـ ّـا مل يك ــن ل ــه موض ــع ع ــى انف ــراده ،فكذل ــك ال

كان مـــا بعـــد (ال) مرفو ًعـــا باالبتـــداء ,وكانـــت (ال)

ح ــرف نف ــي مس ــتأن ًفا م ــا بعدهــا ,ل ــزم تكراره ــا»

يعط ــف علي ــه عط ــف املف ــردات»(.((13

(((12
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ
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التخرجيــات فهــو عطــف ال حمالــة ،باإلضافــة إىل ّ
أن

وقفة مع ما سبق:

ّ
إن الناظــر يف كل مــا تناولــه العلــاء مــن حديــث حول

مــراد املتكلــم عنــد عطفــه (مــا ســبق مــن الــكالم

أن الداعــي هلــذا التوجيــه ذلــك االختــاف يف نســق

إن زيــدً ا وعمـ ًـرا قائــان ،و ّ
مــن قولنــاّ :
إن زيــدً ا قائــم

عطــف املرفــوع عــى املحــل يف بــاب ّ
إن وأخواهتــا جيد

ال مــا ســيأيت) وعليــه مــا هــو اخلــاف القصــدي

وعمـ ٌـرو أو ّ
إن زيــدً ا وعمـ ٌـرو قائــان! وهــذا الــكالم

احلركــة اإلعرابيــة ،مــع ّ
أن الــكالم التــايل عطــف عــى

ينســاق عنــد احلديــث عن منــع العطــف يف بــاب ّ
(أن)

األول ،وهــو يشــبه يف هــذا املقــام ( النعــت املقطــوع)

املفتوحــة؛ إذ يصطــدم بجــدار املثــال الصحيــح ،املبنــي

أو ( العطــف عــى التوهــم) هــذا التضــاد مــا بــن

أيضــا عــى داللــة العطــف.
ً

الداللــة واحلركــة اإلعرابيــة ،ســاق النحــاة للتفكــر

ّ
وإن ق ــول بعضه ــم« :وال ــذي يب ــدو يل يف ه ــذا األم ــر

باألمــر مــن زاويــة أخــرى وهــي العطــف عــى

أن ثم ــة فر ًق ــا يف املعن ــى ب ــن الرف ــع والنص ــب ،ف ــإن

املحــل ،أي األصــل؛ ليتخلصــوا مــن هــذا التضــاد.

صحيــح أن العطــف عــى املحــل أمــر متوهــم؛ ّ
ألن

العط ــف بالنص ــب ع ــى تقدي ــر إرادة ّ
(إن) والعط ــف

والضابــط احلركــة اإلعرابيــة ،إال ّ
أن إجــازة العلــاء

أن العط ــف بالرف ــع غ ــر مؤك ــد ،فع ــى ه ــذا يك ــون

بالرف ــع يك ــون ع ــى غ ــر إرادة ّ
(إن) ،ومعن ــى ه ــذا

نحــو العربيــة مرهتــن بظاهــر الــكالم عــى األصــل،

املعطـــوف يف قولـــك ّ
(إن حممـــدا مســـافر وخالـــدا)

– الغالــب منهــم  -هلــذا التوجيــه النحــوي يــدل

مؤك ــدا ،بخ ــاف م ــا ل ــو قل ــت َّ
(إن حمم ــدا مس ــافر

داللــة واضحــة عــى عــدم اقتناعهــم متــام االقتنــاع

وخالـــد) فـــإن املعطـــوف غـــر مؤكـــد»( ((13وهـــذا

بــأن الــكالم مــن بــاب االســتئناف ،وأنــه كالم جديــد

هــو ابتــداء ال غــر؛ أي أنــه (حمتمــل) ذلــك ّ
أن داللــة

قـــول يعـــوزه الدليـــل؛ إذ مل يقـــل بـــه أحـــدٌ مـــن
جهـــة ،عـــاوة عـــى ّ
أن الشـــاهد الواحـــد جـــاء

العطــف قائمــة وبقــوة؛ وخاصــة عنــد غيــاب اخلــر

إذ هــو األولّ :
ـم ،وعمـ ٌـرو ،أي :وعمـ ٌـرو
إن زيــدً ا قائـ ٌ

بالنصـــب مـــرة و بالرفـــع مـــرة مـــن جهـــة أخـــرى؛
إذ جـــاء يف القـــرآن عطـــف لفظـــة ( الصابئـــون)

كذلــك( قائــم).

بالنصـــب مرتـــن ،وبالســـياق ذاتـــه يف آيـــة الرفـــع
الس ــابقة؛ إذ ق ــال تع ــاىل ( :إِ َّن ا َّل ِذيــ َن آ َمنُ ــوا َوا َّل ِذيــ َن
ـــن َمـــ ْن آ َمـــ َن بِـــاهَّللَِّ
الصابِ ِئ َ
ـــارى َو َّ
َهـــا ُدوا َوالن ََّص َ
ِ
ِ
ـو ِم ْاآْل ِخ ـ ِ
ـم ِعنْ ــدَ
َوا ْل َي ـ ْ
ـم َأ ْج ُر ُه ـ ْ
احِل ــا َف َل ُه ـ ْ
ـر َو َعم ـ َـل َص ً

وبالعــودة إىل هــذه التفصيــات واالشــراطات التــي

ســاقها العلــاء إلجــازة هــذا التوجيــه نجــد ّ
أن املســألة
مبنيــة عــى أمريــن :الشــواهد التــي ســيقت يف هــذا
املقــام ،والداللــة املســتقاة منــه؛ فاشــراط البرصيــن

متــام اخلــر خيالــف بآيــة املائــدة( والصابئــون) وغريهــا
مــن الشــواهد الســابقة ،فمهــا تعــددت التأويــات و
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حَي َزن َ
ُـــون)
ـــو ٌ
ـــم َو َاَل َخ ْ
ـــم َ ْ
ـــم َو َاَل ُه ْ
ف َع َل ْي ِه ْ
َرهِّبِّ ِ ْ
أيضـــا( :إِ َّن ا َّل ِذيـــ َن آ َمنُـــوا َوا َّل ِذيـــ َن َهـــا ُدوا
وقـــال ً
ِ
رْش ُك ــوا
الصابِ ِئ ـ َ
ـارى َوا َْمْل ُج ـ َ
َو َّ
ـن َوالن ََّص ـ َ
ـوس َوا َّلذيــ َن َأ ْ َ
ـــل بينَهـــم يـــوم ا ْل ِقيام ِ
ِ
ـــة إِ َّن اهَّللََّ َع َ
ـــى ك ُِّل
إِ َّن اهَّللََّ َي ْفص ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
يَش ٍء َش ـ ِ
ـهيدٌ ) ( .((13وم ــا ذك ــره بع ــض العل ــاء م ــن
َ ْ

تتـــأول القـــول بوجـــه مقبـــول مـــن جهتـــن،
أن
ّ

(((13

اإلعـــراب والداللـــة.

إن
املبحــث الثــاين :العطــف عــى املحــل يف بــاب ّ

وأخواهتــا عنــد املعربــن للقــرآن الكريــم.

بعــد النظــر فيــا ســبق مــن أقــوال العلــاء يف عطــف

أن النص ــب ج ــاء ليب ـ ّـن»أن الصابئ ــن أب ــن ه ــؤالء
ً
ضـــااًل وأشـــدّ هم غ ًيـــا»( ((13أمـــر
املعدوديـــن

املرفــوع عــى املحــل يف بــاب ّ
إن وأخواهتــا ،ســنحاول

ثابتـــة لتوحـــد الوجـــه اإلعـــرايب ،أي الرفـــع يف كل

ضمنوا تفاســرهم
لــدى العلــاء مــن املفرسيــن الذيــن ّ

هنــا النظــر يف مــدى انعــكاس هــذا الوجــه اإلعــرايب

افـــرايض ،ال دليـــل عليـــه ؛ إذ لـــو كانـــت الصفـــة

إعرا ًبــا للقــرآن ،أو أولئــك الــذي أفــردوه باإلعــراب،

اآليـــات  ،وهـــذا مـــا مل يكـــن.

ويع ــد رف ــض غال ــب العل ــاء حلك ــم ( غل ــط) ال ــذي

فنتلمــس بذلــك كل مــا ســبق مــن اشــراطات العلــاء

عـــى أن املســـألة ثابتـــة مـــن حيـــث االســـتعامل،

الواقــع التطبيقــي.

أطلق ــه س ــيبويه ع ــى (إن ــك وزي ــد ذاهب ــان) دلي ـ ً
ـا

املجيزيــن هلــذا الوجــه؛ ولنــرى مــدى توافقهــا مــع
ّ
إن املطلــع عــى كتــب هــؤالء العلــاء جيــد أن أخذهــم

ول ــذا رصف ــت إىل الن ــادر أو القلي ــل مقاب ــل الكث ــر،

هبــذا الوجــه كان يف عــدد مــن اآليــات يف ح ّيــز( ّ
إن) و

وهـــو التأخـــر ،ومـــا تشـــبث الفـــراء بـــرط كـــون

ّ
(أن) و(لكـ ّن) ،وعليــه فقــد تناولــت اآليــات الــواردة

املتقـــدم خفـــي اإلعـــراب إال دليـــل عـــى إقـــراره

بصحـــة العطـــف إال ّ
أن تغايـــر احلركـــة اإلعرابيـــة

ضمــن هــذا التوجيــه ،مســتثن ًيا اآليــات التــي كثــر

تناوهلــا مــن قبــل النحــاة وغريهــم(((13؛ ّ
ألن اهلــدف

يمثـــل عائ ًقـــا أمـــام التجويـــز  ،وخفاؤهـــا ضب ًطـــا،
وبقاؤه ــا حك ـ ًـا جع ــل األم ــر مقب ـ ً
ـواًل .وبع ــد فه ــذا

إظهــار مــا ســوى املذكــور ،ومقارنتــه مــع املذكــور

أساســا بنيــت عليــه األحــكام.
الــذي كان ً

أســـلوب صحيـــح ثابـــت مـــن أســـاليب العربيـــة،
جـــاء يف كتـــاب اهلل العزيـــز ،وصـــح عـــن أهـــل

(إن) املكسورة.
العطف عىل املوضع يف باب ّ

الثب ــت املوث ــوق بعربيته ــم ،فه ــم قال ــوا ع ــى الوج ــه

وجــه العلــاء االســم املرفــوع الــذي جــاء معطو ًفــا
ّ

الصحيـــح ،وحكمـــه القلـــة مقابـــل الكثـــرة ،ولـــك

بعــد ( ّ
إن) عــى جــواز كونــه عط ًفــا عــى املحــل يف

 .135البقرة.62:

 .138وهــذه اآليــات هــي :املائــدة(  )69و التوبــة()3
واألحــزاب( )56وســبأ( .)48وقــد ورد ذكرهــا يف املبحــث
األول.

 .136احلج.17:

 .137الزخمرشي ،الكشاف ،ج،1:ص.661:
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ثان ًيــا :العطــف عــى الضمــر املســترت يف قولــه( أملك)،

عــدد مــن اآليــات وهــي:
ــك إِ َّاَّل َن ْف ِ
ً
أواًل :قولــه تعــاىلَ ( :ق َ
ــال َر ِّب إِيِّنِّ َاَل َأ ْم ِل ُ
ــي
اس ِ
ــن ا ْل َقــو ِم ا ْل َف ِ
ِ
ني) (.((13
ــق َ
ــر ْق َب ْينَنَــا َو َب ْ َ
ْ
َو َأخــي َفا ْف ُ

الفصــل بينهــا ،وهــو املفعــول به(نفيس)،ومــن الذيــن

يف هــذه اللفظــة قــراءة مغايــرة ســوى ّ
أن احلســن

ومكــي بــن أيب طالــب( ،((14والزخمــري(،((15

أي  :أملــك أنــا ،وجــوز العلــاء هــذا العطــف لوجــود
قالــوا هبــذا الوجــه :النحــاس( ،((14والزجــاج(،((14

موطــن الشــاهد يف هــذه اآليــة قولــه (:أخــي) وليــس

وابــن عطيــة( ،((15والعكــري( ،((15والقرطبــي(.((15

البــري قــرأ بفتــح اليــاء( ،((14وعليــه فاإلعــراب

واعــرض أبــو حيــان عــى هــذا التوجــه؛ ّ
ألن الداللــة

مقــدر ههنــا.
ٌ
تقــع لفظــة ( َأ ِخــي) يف اآليــة الســابقة يف موضــع رفــع،

تغايــر ذلــك فقــال« :ويلــزم مــن ذلــك أن موســى
وهــارون عليهــا الســام ال يملــكان إال نفــس

أو نصــب ،أو جــر( ((14وقــد وجــه العلــاء موضــع

موســى فقــط ،وليــس املعنــى عــى ذلــك ،بــل الظاهــر

الرفــع بثالثــة توجيهــات ،هــي:
ً
أواًل :الرفــع عــى أنــه مبتــدأ و اخلــر حمــذوف لداللــة
خــر(إن) عليــه ،والتقديــرَ :أنــا ال أملــك إِال نفــي
ّ

أن موســى يملــك أمــر نفســه وأمــر أخيــه فقــط»(.((15
ثال ًثــا :العطــف عــى املوضــع؛ موضــع ّ
(إن مع اســمها)

وأخــي كذلــك ،أي (:وأخــي أيضــ ًا ال يملــك إِال

وذهــب إىل هــذا التوجيــه كل مــن  :الزجــاج
الــذي قــال« :ورفعــه مــن جهتــن إِحدامهــا :أن يكــون

(((15

نفســه) وقــال هبــذا الوجــه عــدد مــن العلــاء منهــم:

ن ََســق ًا عــى موضــع إِ َيَن .املعنــى َأنــا ال أملــك إِال نفــي
وأخــي كذلــك ،ومثلــه قولــهَ ( :أ َّن اهَّللََّ َب ِ
ــري ٌء ِمــ َن
ا ُْمْل ْ ِ
ــن َو َر ُســو ُل ُه) ،ومكــي بــن أيب طالــب(،((15
رْش ِك َ

ابــن عطيــة( ،((14والباقــويل( ،((14والنيســابوري(،((14
والعكــري( ، ((14وأبــو حيــان( ،((14الــذي ذكــر ّ
أن هذا

مــن عطــف مجلــة غــر مؤكــدة عــى مجلــة مؤكــدة.
 .139املائدة.25 :

 .147إعراب القرآن ،ج،1:ص.264:

 .140انظــر :البنــاء ،إحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة
عــر،ص.151:

 .148معاين القرآن،ج،2:ص.164:

 .141ففــي موضــع النصــب تكــون عط ًفــا عــى اســم ّ
إن(اليــاء) أو
عــى (نفــي) املفعــول بــه ،وأ ّمــا اجلــر فبالعطــف عــى الضمــر
يف نفــي عنــد الكوفيــن ،وهــذا الوجــه ضعيــف عنــد نحــاة
البــرة ؛إذ ال يكــون إال بتكريــر حــرف اجلــر.

 .151املحرر الوجيز ،ج،2:ص.176:

 .143إعراب القرآن ،ج،2:ص.604:

 .153اجلامع ألحكام القرآن ،ج،6:ص.128:

 .149مشكل إعراب القرآن ،ج،1:ص.223:
 .150الكشاف ،ج،1:ص.622:

 .152التبيان يف إعراب القرآن ،ج،1:ص.431:

 .142املحرر الوجيز ،ج،2:ص.176:

 .144إجياز البيان عن معاين القرآن ،ج،1:ص.274:

 .154البحر املحيط ،ج،4:ص.221:

 .146البحر املحيط ،ج،4:ص.221:

 .156مشكل إعراب القرآن ،ج،1:ص.223:

 .155معاين القرآن،ج،2:ص.164:

 .145التبيان يف إعراب القرآن ،ج،1:ص.431:
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واملجاشــعي( ،((15والزخمــري( ،((15والبيضاوي(،((15

ومــن أســكنها كانــت (أو) التــي للعطــف(.((16

بــن أن جــواز هــذا الوجــه ألجــل أنــه جــاء «بعــد
ّ

(أو) ســاكنة،
وجهــت توجيهــن عــى كــون الــواو يف ْ

ّ
إن الناظــر يف توجيــه العلــاء للفظة(آباؤنــا) جيــد أهنــا

أو(اســم ّ
إن) فقــط ،وقــال بــه األلــويس( ((16الــذي

(أو) العاطفــة ،ومهــا:
أي هــي ْ
ً
(إن واســمها)،وقال هبــذا
أواًل :العطــف عــى حمــل ّ

اســتكامل اخلــر ،واجلمهــور عــى جــوازه حينئــذ» ،
واخلــر حينئـ ٍ
ـذ مقــدر ،وتقديــر الــكالم :أنــا ال أملــك

كل مــن  :الزخمرشي(،((16والســمني احللبــي(،((16

إال نفــي ،وهــرون كذلــك ال يملــك إال نفســه.

والنيســابوري( ،((16واإلجيــي(.((16

وجــاءت عبــارة النحــاس يف جــواز هــذا الوجــه عامــة
(و َأ ِخــي) يف موضــع نصــب
دون حتديــد ،إذ قــالَ »:

مقــدرا
ثان ًيــا :الرفــع عــى االبتــداء ،ويكــون اخلــر
ً

عطــف عــى نفــي ،وإن شــئت كان عط ًفــا عــى

دل عليــه اخلــر الســابق ،وذهــب إىل هــذا التوجيــه

اســم ّ
إن ،وجيــوز أن يكــون موضعــه رف ًعــا عط ًفــا عــى

أبــو حيــان ،فقــال »:فقولــهْ :أو آباؤنــا مبتــدأ،
خــره حمــذوف تقديــره مبعوثــون ،ويــدل عليــه مــا

املوضــع»(.((16

ثان ًيــا :قولــه تعــاىلَ ( :أإِ َذا ِم ْتنَــا َو ُكنَّــا ت َُرا ًبــا َو ِع َظا ًمــا
اؤ َنــا ْاأْلَ َّو ُلـ َ
َأإِ َّنــا َمَل ْب ُعو ُثـ َ
ـون )(،((16وقولــه
ـون (َ )16أ َوآ َب ُ
ــون َأ ِئ َ
(وكَانُــوا َي ُقو ُل َ
ــذا ِم ْتنَــا َو ُكنَّــا ت َُرا ًبــا
تعــاىلَ :
اؤنَــا ْاأْلَ َّو ُل َ
َو ِع َظا ًمــا َأإِنَّــا َمَل ْب ُعو ُث َ
ــون)
ــون (َ )47أ َوآ َب ُ

قبلــه»(.((16

وداللــة النــص( ((17تضمنــت اإلنــكار واالســتبعاد

للبعــث ،املبنيــان عــى االســتفهام ،واألبعــد مــن

ذلــك بعــث آبائهــم يعنــون أهنــم أقــدم ،فبعثهــم أبعــد
وأبطــل.

(.((16قــرأ أبــو جعفــر ،وشــيبة ،وابــن عامــر ،ونافــع يف
روايــة قالــون ( ْأو آباؤنــا ْاأْلَولـ َ
ـون ) بإســكان الــواو
وقــرأ الباقــون بفتــح الــواو ( َأو آباؤنــا ْاأْلَ
َ
ولــون )

أ ّمــا التوجيــه للقــراءة الثانيــة؛ وهــي كــون اهلمــزة مهزة
اســتفهام  ،والــواو عاطفــة مفتوحــة ،فقــد وجهــت

فمــن فتحهــا جيعلهــا واو عطــف واهلمــزة لالســتفهام،

 .164انظــر :ابــن زنجلــة ،حجــة القــراءات،ص608:و ،696وأبــا
حيــان ،البحــر املحيــط،ج،9:ص، .95:والســمني احللبــي ،الــدر
املصــون ،ج،9:ص.296 :
 .165الكشاف،ج،4:ص.38:

 .157النكت يف القرآن الكريم ،ص.200 :

 .166الدر املصون ،ج،9:ص.296 :

 .158الكشاف ،ج،1:ص.622:

 .167غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ج،5:ص.557:

 .159أنوار التنزيل ،ج،2:ص.122:

 .168تفســر اإلجيي(جامــع البيــان يف تفســر القــرآن)
ج،4:ص.249:
ج،3:ص،440:

 .160روح املعاين ،ج،3:ص.279:

 .161إعراب القرآن ،ج،1:ص.264:

 .169البحر املحيط ،ج،9:ص.96:

 .162الصافات.17-16:

 .170انظــر :الزخمــري ،الكشــاف،ج،4:ص ،38:وأبــا حيــان،
البحــر املحيــط ،ج،9:ص.96:

 .163الواقعة.48-47:
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ثالثــة توجيهــات؛ االثنــان األوليــان مهــا مــا ســبق مــن

للنفــي»( .((17فالنــص الســابق يــدل وبوضــوح عــى

(ملبعوثــون) وحســن العطــف لوجــود الفصــل هبمــزة

بنفســه.

ّ
أن أبــا حيــان – كــا ذكــر الســمني -أبطــل حجتــه

توجيــه ،والثالــث :العطــف عــى الضمــر املســترت يف

ثال ًثــا :قولــه تعــاىل( :إِ َّن ِيِف الســاو ِ
ات َو ْاأْلَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ِ
َآَلي ٍ
ُــم َو َمــا َي ُب ُّ
ــث ِمــ ْن
ــات لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
ــن (َ )3و ِيِف َخ ْلقك ْ
ــا ِ
ــات لِ َقــو ٍم ي ِ
داب ٍ
ف ال َّل ْي ِ
اختِ َ
وقن َ
ُــون (َ )4و ْ
ــل
ــة آ َي ٌ
ْ ُ
َ َّ
ِ
َوالن ََّه ِ
ــا ِء ِمــ ْن ِر ْز ٍق َف َأ ْح َيــا
ــار َو َمــا َأن َ
الس َ
ْــز َل اهَّللَُّ مــ َن َّ
ِ
بِ ِ
ــه ْاأْلَ ْر َض َب ْعــدَ َم ْو ِ َهِتــا َوت ْ ِ
الر َي ِ
ــات
ــاح آ َي ٌ
َرْصيــف ِّ
ِ
ـو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون)(.((17قــر َأ ابــن كثــر ونافــع و َأبــو عمرو
ل َقـ ْ

االســتفهام ،وقــال بــه مــن ســبق مــن العلــاء ،وعــارض

ذلــك أبــو حيــان  ،إذ قــال »:أمــا قولــه معطــوف عــى
حمــل إن واســمها فمذهــب ســيبويه خالفــه ،ألن قولــك:
إن زيــدا قائــم وعمــرو ،فيــه مرفــوع عــى االبتــداء،

وخــره حمــذوف .وأمــا قولــه :أو عــى الضمــر يف

ملبعوثــون إىل آخــره ،فــا جيــوز عطفــه عــى الضمــر،

آيــات) بالرفــع ،وقــرأ محــزة
وابــن عامــر وعاصــم(
ٌ
والكســائي( آيـ ٍ
ـات) بالنصــب( ،((17ونســبها النحــاس

ألن مهــزة االســتفهام ال تدخــل إال عــى اجلمــل ،ال عــى
املفــرد ،ألنــه إذا عطــف عــى املفــرد كان الفعــل عامــا

أيضــا( . ((17وذكــر أبــو حيــان أن النصــب
لألعمــش ً

يف املفــرد بوســاطة حــرف العطــف ،ومهــزة االســتفهام

قــراءة اجلحــدري ،ويعقــوب  ،وقــرأ أيب ،وعبــد
ٍ
اهلل(:آليــات) فيهــا ،كاألوىل(.((17

ال يعمــل فيــا بعدهــا مــا قبلهــا»(.((17

ور ّد الســمني احللبــي عــى اعــراض أيب حيــان ،فقــال:

استشــهد العلــاء يف هــذه اآليــة عنــد حديثهــم

«أمــا الــرد األول فــا يلــزم؛ ألنــه ال يلتــزم مذهــب

عــن (العطــف عــى عاملني)(،((17أ ّمــا قــراءة الرفــع

ســيبويه .وأمــا الثــاين فــإن اهلمــزة مؤكــدة لــأوىل

ـات) يف اآليتــن الرابعــة واخلامســة فتعــددت
للفظ(آيـ ٌ
(و ِيِف
وجهــوا قولــه تعــاىلَ :
توجيهــات العلــاء هلــا ،إذ ّ

فهــي داخلــة يف احلقيقــة عــى اجلملــة ،إال أنــه فصــل

بــن اهلمزتــن بـ ّ
ــ(إن) واســمها وخربهــا .يــدل عــى

هــذا مــا قالــه هــو يف ســورة الواقعــة ،فإنــه قــال(:((17

 .174الدر املصون ،ج،9:ص.297:

فــإن قلــت :كيــف حســن العطــف عــى املضمــر

 .175اجلاثية.5-3 :

(ملبعوثــون) مــن غــر تأكيــد بـ(نحــن) ؟ قلت :حســن

 .176انظــر :ابــن جماهــد ،الســبعة يف القــراءات ،ص،594 :
والفــاريس ،احلجــة ،ج،6:ص ،169:وابــن زنجلــة ،حجــة
القــراءات،ص.658:

للفاصــل الــذي هــو اهلمــزة كــا حســن يف قولــه ( :ﭥ
ﭦ

ﭧ

ﭨ )

(((17

لفصــل (ال) املؤكــدة

 .177إعراب القرآن ،ج،4:ص.92:

 .178البحر املحيط ،ج،9:ص.413:

 .179انظــر هــذه املســألة عنــد :ابــن الــراج ،األصــول يف النحــو،
ج،2:ص ،75-69:والعكــري ،اللبــاب يف علــل البنــاء
واإلعــراب ،ج،1:ص ،437-433:وأيب حيــان ،ارتشــاف
الــرب ،ج،4:ص.2016-2015:

 .171البحر املحيط ،ج،9:ص.96-95:

 .172انظر :البحر املحيط،ج،10:ص.86:
 .173األنعام.148:
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ِ
ــات) بتوجهــن مهــا:
ُــم ...آ َي ٌ
َخ ْلقك ْ
ً
أواًل :أن تكــون (آيــات) مبتــدأ مؤخــر و(يف خلقكــم)

ـات)؛ فهــي:
آ َيـ ٌ
ً
أواًل :ما ذكره العلامء من توجيه لآلية السابقة.

األوىل املؤكــدة بـ ّ
ــ(إن) ،أو اســتئنافية ( .((18و مل يذكــر

وذكــر هــذا الــرأي العكــري(.((19

خــر مقــدم ،واجلملــة معطوفــة عــى اجلملــة االبتدائية

الطــري غــر هــذا الوجــه(.((18

ثان ًيــا :أن تكــون مــن بــاب التوكيــد لآليــة الســابقة،

ثال ًثــا :العطــف عــى عاملــن ،ومهــا ( :اختــاف

ثان ًيــا :العطــف عــى حمــل( ّ
إن ومــا عملــت فيــه)

) عطــف عــى (خلقكــم) والعامــل( يف) و

الزجــاج( ،((18والفــاريس( ،((18وابــن زنجلــة(،((18

االبتــداء ،وقــال بــه :الزجــاج( ،((19والنحــاس(،((19

وذهــب إىل هــذا الــرأي عــدد مــن العلــاء ،منهــم:
ومكــي بــن أيب طالــب( ،((18والزخمــري(،((18
والبيضــاوي( ،((18واإلجيــي( ،((18والبنــاء( .((18وقــال

بالعطــف عــى حمل(اســم ّ
إن) كل مــن :اهلمــذاين(،((19
وأبــو شــامة( .((19وكانــت عبــارة النحــاس عامــة إذ

قــال بالعطــف عــى املوضــع دون حتديــد(.((19
ـا ِ
ف ال َّل ْيـ ِ
اختِـ َ
(و ْ
ـل...
أ ّمــا التوجيهــات لقولــه تعــاىلَ :
 .180ذكــر هــذا التوجيــه كل مــن تنــاول هــذه اآليــة ممــن ســيأيت
ذكرهــم مــن العلــاء يف التوجيهــات الالحقــة.
 .181جامع البيان ،ج،2:ص.61:

 .182معاين القرآن ،ج،4:ص.431:

فاعــل ،وهــذا رأي األخفــش( ،((20و ُقــدّ ر (يف) قبــل
(اختــاف)؛ وذلــك؛ ليتخلــص مــن مســألة العطــف

عــى عملــن ،وقــال بذلــك مكــي ،وأبــو شــامة(.((20
ووصــف الزخمــري رأي األخفــش بالســديد(.((20

 .197حجة القراءات،ص.659:

 .188تفســر اإلجيي(جامــع البيــان يف تفســر القــرآن)،
ج  ،4 :ص .11 0 :

 .192إعراب القرآن ،ج،4:ص.93:

اجلملــة( يف خلقكــم) الــذي هــو يف حمــل رفــع

 .196احلجة للقراء السبعة ،ج،6:ص.170:

 .186الكشاف ،ج،4:ص285:

 .191إبراز املعاين يف حرز األماين ،ص.683 :

راب ًعــا :العطــف رف ًعــا عــى الضمــر املســترت يف شــبه

 .195إعراب القرآن ،ج،4:ص.93:

 .185مشكل إعراب القرآن ،ج،2:ص.661:

 .190الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،ص.584 :

وأبــو حيــان(.((19

 .194معاين القرآن ،ج،4:ص.432-431:

 .184حجة القراءات،ص.658:

 .189إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش،ص.501:

والفــاريس( ،((19وابــن زنجلــة( ،((19والزخمــري(،((19

 .193التبيان يف إعراب القرآن ،ج،2:ص.1150:

 .183احلجة للقراء السبعة ،ج،6:ص.169:

 .187تفسري البيضاوي ،ج،5:ص.105:

(آيــات) عطــف عــى( آيــات) الســابقة والعامــل

 .198الكشاف ،ج،4:ص.285:

 .199البحر املحيط ،ج،9:ص.414:

 .200انظــر رأي األخفــش عــى ســبيل املثــال يف :الفــاريس ،احلجــة
للقــراء الســبعة ،ج،6:ص ،169:وأيب حيــان ،البحــر املحيــط،
ج،9:ص.414:
 .201إبراز املعاين يف حرز األماين.683 ،

 .202الكشاف ،ج،4:ص.285:
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ

خامســا :أن ترفــع ( آيــات) عــى أهنــا خــر ملبتــدأ
ً

حمــذوف تقديــره (هــي)(.((20

(وإِ َذا ِقيـ َ
الســا َع ُة
راب ًعــا :قولــه تعــاىلَ :
ـل إِ َّن َو ْعــدَ اهَّللَِّ َح ٌّق َو َّ
َاَل ريـ ِ
ـن إِاَّلَّ
الســا َع ُة إِ ْن َن ُظـ ُّ
َْ َ
ـم َمــا َنــدْ ِري َمــا َّ
ـب ف َيهــا ُق ْل ُتـ ْ
ِِ
ني) (.((20قــرأ محــزة (والســاع َة)
ـن بِ ُم ْسـ َت ْيقن َ
َظنًّــا َو َمــا ن َْحـ ُ
نص ًبــا ،ورواه أبــو عــي الرضيــر عــن روح وغــره عــن
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والفارســـــــــــي( ،((21ومكـــــــــي( ،((21وابــن
عطيـــــــــة( ،((21واهلمــــذاين(،((21والقرطبي(،((21
والعكــري( ،((21والســــــمني احللبــي(.((21

إن واســمها) ،وقــال هبــذا
الثــاين :العطــف عــى حمــل( ّ
الوجه؛ الفــاريس( ،((21وابــن زنجلــة( ،((21ومكي(،((22
والزخمــري( ،((22وابــن عطية(،((22والقرطبــي(.((22

وقــال اهلمــذاين هــو معطــوف عــى موضــع (

يعقــوب( ،((20وقــرأ الباقــون (والســاع ُة) رف ًعــا(.((20و
(وإ َذا ِق َ
يــل َّ
إن َوعْــدَ اهَّللَِّ
قــرأ عبــد اهَّللَّ بــن مســعود(َ :((20

عــى اســم ّ
(إن)( .((22وجــاءت عبــارة النحــاس عامــة

يف قــراءة الرفــع وجــه العلــاء هــذه القــراءة ثالثــة

الثالــث :العطــف عــى الضمــر املســترت يف املصــدر،

حـ ُّـق ّ
ـب فيهــا).
الســاع َة ال َر ْيـ َ
وإن َّ

توجيهــات ،وهــي:

األولّ :
أن يكــون لفــظ ( الســاعة ) مرفو ًعــا عــى االبتداء،
وخربهــا قولــه( ال ريــب فيهــا) ،وهــو مــن عطــف مج َلــة
الســاعة ال ريــب فِيهــا.
عــى مج َلــة عــى معنــى :وقيــل َّ
وذهــب إىل هــذا التوجيــه عــدد مــن العلــاء منهــم:

ّ
إن)(،((22وذهــب الســمني احللبــي إىل أنــه معطــوف

فــرأى أنــه عطــف عــى املوضــع(.((22

وقــال بــه الباقــويل ،فــرأى أنــه « جيــوز أن يكــون

 .211احلجة للقراء السبعة ،ج،6:ص.179:

 .212مشكل إعراب القرآن ،ج،2:ص.663:
 .213املحرر الوجيز ،ج،5:ص.89:

 .214الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،ج،5:ص.595:

الطــري( ،((20والزجــاج( ،((20واألزهــــــري(،((21

 .215اجلامع ألحكام القرآن ،ج،16:ص.177-176:

 .203السمني احللبي ،الدر املصون ،ج،9:ص.640:

 .217الدر املصون ،ج،9:ص.656:

 .205النيسابوري ،املبسوط يف القراءات العرش،ص.404 :

 .219حجة القراءات ،ص.662 :

 .204اجلاثية.32 :

 .216التبيان يف إعراب القرآن ،ج،2:ص.1153:
 .218احلجة للقراء السبعة ،ج،6:ص.179:

 .206ابــن جماهد،الســبعة،ص،595:وابن خالويــه ،احلجــة يف
القــراءات الســبع،ص،326:و الفــاريس ،احلجــة للقــراء
الســبعة ،ج،6:ص.179:

 .220مشكل إعراب القرآن ،ج،2:ص.663:
 .221الكشاف ،ج،4:ص.293:

 .222املحرر الوجيز ،ج،5:ص.89:

 .207الفــراء ،معــاين القــرآن ،ج،3:ص ،47:وابــن عطيــة ،املحــرر
الوجيــز ،ج،5:ص.89:

 .223اجلامع ألحكام القران،ج،16:ص.177-176:

 .209معاين القرآن ،ج،4:ص.435:

 .225الدر املصون ،ج،9:ص.656:

 .208جامع البيان2 ،ج،2:ص.86:

 .210معاين القراءات ،ج،2:ص.377:

 .224الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،ج،5:ص.595:
 .226إعراب القرآن،ج،4:ص،93:و ج،4:ص.102:
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عط ًفــا عــى الضمــر يف حــق» (.((22وقــد ض ّعــف
العلــاء هــذا التوجيــه ،قــال الفــاريس يف حــق هــذه

وجهــا ثال ًثــا وهــو أن تعطفــه عــى
اآليــة »:وحيتمــل ً
الضمــر يف املصــدر ّإاّل ّ
أن هــذا حيســن إذا أكّــد ...
فــإذا مل يؤكّــد مل حتمــل عليــه القــراءة»( ،((22وض ّعفــه
اهلمذاين(،((22وعلــق القرطبــي عــى مــن ذهــب

إىل هــذا التوجيــه يف هــذه اآليــة وغريهــا بقولــه»:

وال حيســن عــى الضمــر الــذي يف املصــدر ،ألنــه

غــر مؤكــد ،والضمــر املرفــوع إنــا يعطــف عليــه

اجلــواز ،وهــذه الوجــوه مبنيــة عــى إعــراب اجلملــة
ــو َاَل ُه) فأعــرب
ــو َم ْ
األوىل ،وهــي قوله( َفــإِ َّن اهَّللََّ ُه َ

لفــظ اجلاللــة عــى أنــه اســم ّ
إن ومجلــة (هــو مــواله)
االســمية خــر للناســخ ،أو أن يكــون الضمري(هــو)

ضمــر فصــل و(مــواله) اخلــر  .وهــذه الوجــوه
هــي:
ً
أواًل :أن تكــون التوجيهــات مــن بــاب املبتــدأ

واخلــر( ،((23وتفصيلهــا عــى النحــو اآليت:

أن يكــون الوقــوف عــى (مــواله) و(جربيــل) مبتــدأ ،و(صالــح املؤمنــن) عطــف عليــه،

بغــر تأكيــد يف الشــعر»( .((23وقــد تقاربــت داللــة

و( املالئكــة ) عطــف عليــه و (ظهــر) خــر
ِ
ــع فيــه املفــرد
للجميــع ،ويكون(فعيــل) ُوض َ
ً
فعيــا )
موضــع اجلمــع أي :ظهــراء ،أو أن (

القراءتــن ،وهلــذا قــال الطــري« :والصــواب مــن
القــول يف ذلــك عندنــا ،أهنــا قراءتــان مســتفيضتان

يف قــراءة األمصــار صحيحتــا املخــرج يف العربيــة

يســتوي فيــه الواحــد وغــره .وقــد رجــح هــذا

متقاربتــا املعنــى ،فبأيتهــا قرأ القــارئ فمصيــب»(.((23
ـت
خامســا :قولــه تعــاىل( :إِ ْن َتتُو َبــا إِ َىَل اهَّللَِّ َف َقــدْ َص َغـ ْ
ً
ِ
ــو َاَل ُه
ُــا َوإِ ْن َت َظ َ
ــو َم ْ
ــرا َع َل ْيــه َفــإِ َّن اهَّللََّ ُه َ
اه َ
ُق ُلو ُبك َ
ِ
َو ِج ْ ِرْب ُ
ــن َوا َْمْل َاَل ِئكَــ ُة َب ْعــدَ َذلِ َ
ــك
ــح ا ُْمْل ْؤ ِمنِ َ
يــل َو َصال ُ
ــر )(.((23
َظ ِه ٌ

الوجــهكلمــن:اهلمــذاين(،((23وأيبحيــان(.((23

 أن يكــون (جربيــل ) مبتــدأ واخلــر حمــذوفتقديــره :مــواله ،فيكــون معطو ًفــا عــى املعنــى،

والتقديــر :اهلل وليــه وجربيــل وليــه ،فــا يوقــف
ـو َاَل ُه) بــل يوقــف عــى (جربيل).ويكــون
عــى ( َمـ ْ

تنــاول العلــاء هــذه اآليــة مــن بــاب الوقــف
واالبتــداء يف النــص القــرآين ،وتب ًعــا لذلــك تباينــت

التوجيهــات النحويــة ،وكانــت يف غالبهــا عــى أســاس
 .227إعراب القرآن ،ج،1:ص.254:

 .228احلجة للقراء السبعة ،ج،6:ص.180:

 .229الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،ج،5:ص.595:
 .230اجلامع ألحكام القران ،ج،16:ص.177:

 .231الطربي ،جامع البيان ،ج،2:ص.87-86:

 .232التحريم.4:

 .233انظــر هــذه الوجــوه يف  :ابــن عطيــة ،املحــرر الوجيــز،
ج،5:ص ،332:والعكــري ،التبيــان يف إعــراب القــرآن،
ج،2:ص ،1230:واهلمــذاين ،الكتــاب الفريــد يف إعــراب
القــرآن املجيــد ،ج،6:ص ،175-174:والقرطبــي ،اجلامــع
ألحــكام القــرآن،ج،18:ص ،192-191:وأبــا حيــان،
البحــر املحيــط ،ج،10:ص ،211:والســمني احللبــي ،الــدر
املصــون ،ج،10:ص ،368:والزركــي ،الربهــان يف علــوم
القــرآن،ج،1:ص.349:
 .234الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،ج،6:ص.175:
 .235البحر املحيط ،ج،10:ص.211:
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ

117-79

(صالــح املؤمنــن) مبتــدأ و( املالئكــة ) عطــف

عبــارة العكــري داللــة قويــة عــى هــذا التوجيــه  ،إال

 -أن يكــون (جربيــل ) مبتــدأ و(صالــح املؤمنــن)

تعــاىل( :هــو مــواله)  :مبتــدأ ،وخــره خــر ّ
إن .وجيوز

و( املالئكــة )مبتــدأ و (ظهــر) خــر لــه ،وعليــه

املؤمنــن) ففيــه وجهــان؛ أحدمهــا :هــو مبتــدأ ،واخلــر

عليــه و (ظهــر) خــر هلــا.

عطــف عليــه واخلــر حمــذوف تقديــره :مواليــه،
يكــون الوقــف عــى (جربيــل) وعــى( املالئكــة

) فهــا مجلتــان مســتأنفتان .وبنــاء عــى هــذا
اإلعــراب يكــون جربيــل وصالــح املؤمنــن مــن

أوليــاء النبــي ،فهــم مشــاركون هلل يف الواليــة،

وتكــون املالئكــة عونًــا لــه.

أنــه مل يــرح بذكــر املحــل أو املوضــع ،فقــال »:قولــه

أن يكــون (هــو) فصــا .فأمــا (جربيــل وصالــح
حمــذوف؛ أي مواليــه .أو يكــون معطوفــا عــى الضمري
يف مــواله ،أو عــى معنــى االبتــداء»(.((24

العطف عىل املوضع يف باب ّ
أن املفتوحة .

وجــه العلــاء االســم املرفــوع الــذي جــاء معطو ًفــا
ّ

بعــد ( ّ
أن) عــى جــواز كونــه عط ًفــا عــى املحــل يف

ثان ًيــا :أن يكــون (جربيــل ) و(صالــح املؤمنــن)

عــدد مــن اآليــات وهــي:
أواًل :قولــه تعــاىل( :و َك َتبنَــا َع َلي ِه ِ
ً
ــس
ــم ف َيهــا َأ َّن النَّ ْف َ
َ ْ
ْ ْ
ْــف بِ ْاأْلَن ِ
ــن بِا ْل َع ْ ِ
بِالنَّ ْف ِ
ْــف َو ْاأْلُ ُذ َن
ــن َو ْاأْلَن َ
ــس َوا ْل َع ْ َ
اجْلــر ِ
بِـ ْ ِ
ـاص) (.((24قــرأ
وح ق َصـ ٌ
السـ ِّن َو ْ ُ ُ َ
السـ َّن بِ ِّ
ـاأْلُ ُذن َو ِّ
النفــس إىل
ابــن كثــر وأبــو عمــرو وابــن عامــر :أن
َ

إن) بعــد اســتكامل اخلــر،
معطوفــان عــى حمــل (اســم ّ

نافــع وعاصــم ومحزة مجيــع األلفــاظ بالنصــب .وروي

معطوفــان عــى الضمــر املســترت يف (مواله)،وذهــب
إىل هــذا التوجيــه العكــري(« ،((23وحينئــذ يكــون

الفصــل بالضمــر املجــرور كافيــا يف جتويــز العطــف
عليــه»(.((23

ثال ًثــا :أن يكون(جربيــل ) و(صالــح املؤمنــن)

ـروح) بالرفــع،و قرأ
قول��ه( :والسـ َّن) بالنصــب( ،واجلـ ُ

ويكــون( جربيــل) و(صالــح املؤمنــن) داخلــن يف

(واجلــروح) رفعا.وقــرأ
عــن الواقــدي عــن نافــع:
ُ

الواليــة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم .وقــد

ذهــب إليــه كل مــن :الســمني احللبــي( ، ((23وجــال
الديــن املحــي ،والســيوطي( ،((23و اإلجيي(.((24وتــدل

 .236التبيان يف إعراب القرآن ،ج،2:ص.1230:

 .237السمني احللبي ،الدر املصون ،ج،10:ص.368:

َصـ َّ
ـى اهللُ عليــه وســلم قــرأ( :والعــن بالعــن) َر ْف ًعــا.
َق َ
ــن) أتبــع الــكالم
ــال الفــراء :فــإذا رفعــت (ا ْل َع ْ
 .241التبيان يف إعراب القرآن ،ج،2:ص.1230:

 .238السابق ،ج،10:ص.368:

 .239تفسري اجلاللني ،ص.752 :

الكســائيَّ :
ـس) بالنصــب ،ثــم رفــع مــا بعــد
(أن النفـ َ
ذلــك( .((24وروى الفــراء عــن غــره َ « :أ َّن َر ُسـ َ
ـول اهَّللَِّ

 .242املائدة.45:

 .240تفســر اإلجيي(جامــع البيــان يف تفســر القــرآن)
ج  ،4 :ص .3 3 4 :

 .243انظــر :الفــاريس ،احلجــة للقــراء الســبعة،ج،3:ص22:
،3والنيسابوري،املبســوط،ص،185:وابن زنجلــة ،حجــة
القــراءات،ص.226-225:
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العــن ،وإن نصبنــه فجائــز»( .((24وقــرئ بتخفيــف

ثان ًيــا :أن تكونــا مرفوعتــن عط ًفــا عــى املعنــى ؛

واســمها ضمــر الشــأن(.((24وقال الزجــاج »:وجيــوز
أن ،وال أعلــم أحــد ًا قــرأ هبــا فــا تقـ َّ
كــر َّ
ـرأن هبــا إِال

املعنــى  ،واجلملــة يف حمــل نصــب ملقــول القول،وهــذا

بنــاء عــى القــراءات الســابقة فـ ّ
ـإن لفظتــي ( العــن) يف

التوهــم(.((25

أربعــة توجيهــات عنــد العلــاء  ،وقــد ذكــر العديــد

واملجــرور ،إذ التقديــرّ :
أن النفــس بالنفــس ،أي:

ّ
را هلــا
(أن) ورفــع مــا بعدهــا عــى أن يكــون خــ ً

أن تثبــت روايــة صحيحــة»(.((24

حالــة الرفــع ومــا تالهــا ،وكــذا( اجلــروح) وجهــت

ّ
النفــس
ألن معنــى (كتبنــا)  :قلنــا ،أي :قلنــا هلــم :
ُ
بالنفــس ،وعليــه فـ ّ
ـإن مــا بعدهــا يكــون مرفو ًعــا عــى
العطــف عنــد أيب حيــان هــو مــن بــاب العطــف عــى
ثال ًثــا :العطــف عــى الضمــر املســترت يف اجلــار

مــن العلــاء الثالثــة األوىل (((24وهــي:
ً
أواًل :أن تكونــا مبتدأيــن وخــر العــن ( اجلــار

الضمــر (هــي) .ومل يؤكــد املعطــوف عليــه بالضمــر

الــواو قــد عاطفــت اجلملــة االســمية عــى مجلة(كتبنا)

مفــرد ...وتكــون املجــرورات عــى هــذا أحــواال

واملجــرور) وخــر اجلــروح ( القصــاص) .وتكــون
الفعليــة  ،وليســت للترشيــك كــا يف قــراءة النصــب.

وذكــر الفــاريس أن الرفــع يمكــن أن يكــون مــن بــاب
االســتئناف ؛ إذ ّ
إن هــذا احلكــم «ليــس ممــا كتــب

عليهــم يف التــوراة ،ولكــن عــى اســتئناف إجيــاب
وابتــداء رشيعــة يف ذلك»(.((24وقــد ذكــر الزجــاج

توجيــه االســتئناف دون أن يفــر ذلــك(.((24

 .247انظـر هـذه التوجيهـات يف :الزجـاج  ،معـاين
القـرآن،ج،2:ص ،179-178:والنحاس ،إعـراب القرآن،ج1:
،ص،269:والفاريس،احلجة،ج،3:ص،226-223:والعكربي،
التبيـان يف إعـراب القـرآن،ج،1:ص ،439:واهلمـذاين ،الكتـاب
الفريـد يف إعـراب القـرآن املجيد،ج،2:ص،444:والسـمني
احللبـي ،الـدر ،ج،4:ص.276-275:
 .249معاين القرآن،ج،2:ص.179:

مبينــة للمعنــى ،ألن املرفــوع عــى هــذا فاعــل ،إذ

عطــف عــى فاعــل» .وال بــد مــن حــذف مضــاف يف
ِ
ـاص)  :إ َّمــا مــن األول ،وإ َّمــا
قولــه( :واجلــروح ق َصـ ٌ
مــن الثــاين ،وســوا ًء ُقــرئ برفعــه أو بنصبِــه تقديـ ُـره:
ِ
ذات
قصــاص ،أو:
اجلــروح
وحكــم
واجلــروح ُ
ُ
ٌ
ُ
قصــاص، ((25( .وعليــه تكــون(ذات قصــاص) نعتًــا
وحكــم أبــو حيــان عــى الوجهــن األخرييــن

 .245النحاس ،إعراب القرآن،ج،1:ص.269:

 .248احلجة،ج،3:ص.226:

املنفصــل ،ف ـ»ـــتكون الــواو عاطفــة مفــردا عــى

را.
ال خــ ً

 .244معاين القرآن ،ج،1:ص.310:
 .246معاين القرآن ،ج،2:ص.179:

مأخــوذة هــي ،و العــن و اجلــروح معطوفــة عــى

بالضعــف « ألن األول منهــا هــو املعطــوف عــى

التوهــم ،وهــو ال ينقــاس ،إنــا يقــال منــه مــا ســمع.
والثــاين منهــا فيــه العطــف عــى الضمــر املتصــل

 .250البحر املحيط،ج،4:ص.271:

 .251الســمني احللبــي ،الــدر ،ج،4:ص .279:وقــد ســبقه
الزخمــري يف الكشــاف،ج،1:ص.638:وهو قــول الثــوري كــا
ذكــره أبــو حيــان يف البحــر املحيــط،ج،4:ص.275:
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املرفــوع مــن غــر فصــل بينــه وبــن حــرف العطــف،

ـروح مأخــوذ ٌة قصــاص ...خا َلــف
وال َي ْســتقيم :واجلـ ُ
ــف بينهــا يف اإلعــراب
األســا َء التــي قبلهــا فخولِ َ
ِ
ــب
.وقــال ُ
بعضهــم :إنــا ُرفــع (اجلــروح) ومل ُين َْص ْ
ِ
ِ
واملفــر وقــال
املجمــل
َت َبعــ ًا مِلِــا قبلــه فرقــ ًا بــن
اإلعــراب الختـ ِ
بعضهــمُ :خولِــف يف ِ
ـاف اجلراحــات
ُ
ِ
ـاف بذلــك االختــاف»(.((25
وتفاوهِتــا ،فــإذن االختـ ُ

واجلــروح قصــاص) مــن نَصبــه عطفــه عــى (النَّفــس)
َّــو َراة
و(قصــاص) خــره عــى َأنــه َم ْكتُــوب ِيِف الت ْ
ومــن رفعــه عطفــه عــى م ِ
وضــع ( َأ ّن ومــا عملــت
َ
َ
َ
ِ ِ
ــو ُم ْبتَــدأ َم ْكتُــوب َأ ْيضــا و(قصــاص)
فيــه ) َف ُه َ
خــر ِ
ااِل ْبتِــدَ اء»( ،((25وتابعــه الزخمــري(،((25
والــرازي(.((25

شــامةّ -
أن املفصــل هــو كل األلفــاظ قبــل لفظــة
اجلــروح التــي جــاءت جمملــة» إذ ليــس ُّ
كل جــرح

وال بــن حــرف العطــف واملعطــوف بــا( ،((25وذلــك

ال جيــوز عنــد البرصيــن إال يف الــرورة ،وفيــه لــزوم

هــذه األحــوال .واألصــل يف احلــال أن ال تكــون
الزمــة»(.((25

أ ّمــا الوجــه الرابــع فقــد قــال بــه عــدد مــن العلــاء،

ولعــل أوهلــم مكــي بــن أيب طالــب إذ قــالَ « :ق ْولــه (:

وظهــر يف ســياق احلديــث عــن هــذه اآلية تفريــق داليل
اتضــح يف بــاب التفريــق بــن االبتــداء و االســتئناف ،

و بالتــايل احلديــث عــن نــوع الــواو .إال َّ
أن أبــا شــامة
اعــرض عــى توجيــه العطــف عــى املضمــر فقــال:
«وال يســتقيم يف رفــع (اجلــروح) الوجـ ُه الثالــث وهــو

ـف عــى الضمري الــذي يف خــر( النفــس) ْ
وإن
أنــه عطـ ٌ
جــاز فيــا قبلهــا ،وســب ُبه اســتقام ُة املعنــى يف قولــك:

ـن هــي مأخــوذة بالعني،
مأخــوذ ٌة هــي بالنفــس ،والعـ ُ
 .252يقصــد قولــه تعــاىل  ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ) األنعــام:
.148
 .253البحر املحيط،ج،4:ص.272:

 .254مشكل إعراب القرآن،ج،1:ص.227:
 .255الكشاف،ج،1:ص.638:

 .256تفسري الرازي،ج،12:ص.368:

وبـ ّـن الســمني احللبــي -بعــد أن أثنــى عــى كالم أيب

ف فيــه املســاوا ُة
ـاص :بــل مــا كان ُي ْعـ َـر ُ
جَيـ َـري فيــه قصـ ٌ
َْ
وأمكــن ذلــك فيــه ،عــى تفصيــل معــروف يف كتــب
الفقــه .وهــذان الوجهــان ال معنــى هلــا ،وال مالزم ـ َة
ِ
بــن خمالفــة ِ
وخمالفــة األحــكا ِم املشــار
اإلعــراب
ـه مــن الوجـ ِ
إليهــا بوجـ ٍ
ـوه ،وإنــا َذك َْر ُهُتــا تنبيه ـ ًا عــى
َض ْع ِفهــا»( .((25وعــاوة عــى مــا ذكــره الســمني فـ ّ
ـإن

قــراءة الكســائي برفــع( العــن) تنفــي هــذا الــكالم.
ثان ًيــا :قولــه تعــاىلَ ( :أ َمَل ْ َتـ َـر َأ َّن اهَّللََّ َسـ َّ
ـم َمــا ِيِف
ـخ َر َل ُكـ ْ
ـك َ ْجَتـ ِ
ْاأْلَ ْر ِ
ض َوا ْل ُف ْلـ َ
ـري ِيِف ا ْل َب ْح ِر)(.((25قــرأ عامــة ّقراء
األمصــار( :وال ُف ْلـ َ
ـك) نص ًبــا ،وقــرأ الســلمي واألعرج
ُ
(والفلــك) رف ًعــا
وطلحــة وأبــو حيــوة والزعفــراين
(،((26وهــي قــراءة شــاذة.

 .257إبراز املعاين من حرز األماين،ص.429:
 .258الدر املصون،ج،4:ص.279:

 .259احلج.65:

انظــر  :الطــري ،جامــع البيان،ج،18:ص،678:وابــن
260
عطيــة ،املحــرر الوجيــز،ج،4:ص ،131-130:والقرطبــي،
اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج،12:ص ،92-91:وأبــا حيــان،
البحــر املحيط،ج،7:ص،533:والســمني احللبــي ،الــدر
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وجــه غالــب العلــاء قــراءة الرفــع عــى أهنــا مبتــدأ

كثــر ونافــع وعاصــم وابــن عامــر ومحــزة والكســائي:

الثــاين هلــذه القــراءة فقــال « :ومــن أجــاز العطــف

الســبعة(والبحر) نصبــا( ،((26وكــذا يعقــوب(.((26
َ

واخلــر قولــه( :جتــري)( ،((26وذكــر أبــو حيــان الوجــه

عــى موضــع اســم ّ
(أن) أجــازه هنــا فيكــون (جتــري)

(والبحــر) رفعــا .وقــرأ أبــو عمــرو وحــده مــن
ُ
ــر
وقــرأ ابــن مســعود وطلحــة بــن مــرفَ :
(و َب ْح ٌ
ُي ِمــدُّ ُه) بالتنكــر(.((26

حــاال»( .((26وكــذا كانــت اجلملــة الفعليــة (جتــري)
حـ ً
ـااًل يف حالــة النصــب عنــد عطــف ( الفلــك) عــى

لقــد وجــه العلــاء قــراءة الرفــع توجيهــن يف هــذه

 :والفلــك مســخرة  ،فهــو خــر األول ،ولذلــك قــال

واو احلــال ،وعليــه يكــون تقدير
األولُ :قــدّ رت الــواو َ

اســم ّ
أن( لفــظ اجلاللــة) ،وعليــه يكــون تقديــر الكالم
الزجــاج« :واملعنــى معنــى التســخري ألن جرهيــا بأمــره

هــو التســخري»(.((26

اآليــة ،ومهــا:

الــكالم  :والبحـ ُـر هــذه حالــه ،فيكون(البحـ ُـر) مبتــدأ،
وخــره قولــه( :يمــده من بعــده ســبعة أبحر) وقــد قال

بنــاء عــى الــكالم الســابق فإنّنــا نلحــظ ّ
أن مــا اشــرطه

هبــذا الوجــه غالــب العلــاء منهم:النحــاس(،((26واألز

ّ
أن) يكــون بعــد علــم أو مــا معنــاه ،مل يكــن لــه وجــود

احللبي(،((27وغريهــم .وخالــف ابــن جنــي اجلامعــة؛

ابــن احلاجــب وابــن مالــك بــأن العطــف عــى حمــل (
هنــا؛ إذ الســياق ال حيتمــل ذلــك.

ثال ًثــا :قولــه تعــاىل( :و َلــو َأ َّنــا ِيِف ْاأْلَر ِ ِ
ـج َر ٍة
ـن َشـ َ
ض مـ ْ
ْ
َ ْ َ
ــام وا ْلبحــر يمــدُّ ه ِمــن بع ِ
ــد ِه َســ ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍ
ــر َمــا
َأ ْق َ ٌ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم )(.((26قــرأ ابــن
نَفــدَ ْت كَلـ َـا ُت اهَّللَِّ إِ َّن اهَّللََّ َع ِزيـ ٌز َحكيـ ٌ
املصــون،ج،8:ص ،302:وج.براجشــرارس ،خمتــر يف شــواذ
القــرآن،ص.96:

الطــري ،جامــع البيــان،ج،18:ص ،678:والزجــاج،
261
معــاين القــرآن،ج،3:ص ،437:والنحــاس ،إعــراب
القــرآن،ج،3:ص ،74:والزخمرشي،الكشــاف،ج،3:ص،169:
وابــن عطيــة ،املحــرر الوجيــز،ج،4:ص ،131:واهلمــذاين،
الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد،ج،4:ص،576:
والقرطبــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج،12:ص.92:

هري(،((26والفــاريس( ،((27والزخمرشي(،((27والســمني
إذ يــرى أن خــر( البحــر) مقــدر ،فقــال « :وأمــا رفــع

«بحــر» فاالبتــداء ،وخــره حمــذوف ،أي :وهنــاك
بحــر يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر»( ،((27وكــذا
 .265انظــر :ابــن جماهــد ،الســبعة يف القــراءات ،ص:
،513والفــاريس ،احلجــة للقــراء الســبعة،ج،5:ص،457:
وابــن زنجلــة ،حجــة القــراءات ،ص.566 :

 .266األزهــري ،معــاين القــراءات،ج،2:ص ،272:والنيســابوري،
املبســوط يف القــراءات العــر،ص.353:
 .267انظــر :الفــراء ،معــاين القــرآن ،ج،2:ص ،329:وابــن جنــي،
املحتســب،ج،2:ص.169:
 .268إعراب القرآن،ج،3:ص.197:

 .269معاين القراءات،ج،2:ص.272:
 .270احلجة،ج،5:ص.458:

أيضــا :الســمني
 .262البحــر املحيــط،ج،7:ص .533:وانظــر ً
احللبــي ،الــدر املصــون،ج،8:ص.302:

 .271الكشاف،ج،3:ص.501:

 .264لقامن.27:

 .273املحتسب،ج،2:ص.169:

 .263معاين القرآن،ج،3:ص.437:

 .272الدر املصون،ج،9:ص.67:
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ

املجاشــعي ،إذ قــال  « :والرفــع :عــى القطــع ممــا قبلــه،
ويكــون رفعــ ًا باالبتداءَ (،ي ُمــدُّ ُه) يف موضــع نصــب

عــى احلــال ،واخلــر حمــذوف ،كأنــه قــال :والبحــر
يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر (مــداد) ،ثــم حــذف؛

ألن املعنــى مفهــوم ،أو يضمــر (يكــون مــداد ًا) وإىل
هــذا ذهــب الفــراء»(.((27
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شــئت كان معطوفــا عــى موضــع أن واســمها وإن
كانــت مفتوحــة ،كــا عطــف عــى موضعهــا يف قولــه
ســبحانهَ ( :أ َّن اهَّللََّ َبـ ِ
ـري ٌء ِمـ َن ا ُْمْل ْ ِ
ـن َو َر ُســو ُل ُه )...
رْش ِكـ َ

ويــدل عــى صحــة العطــف هنــا ،وأن الــواو ليســت
(وا ْل َب ْحـ َـر َي ُمــدُّ ه)
بــواو حــال قــراءة أيب عمــرو وغــرهَ :
بالنصــب ،فهــذا عطــف عــى (مــا) ال حمالة»(.((28ومن

التوجيــه الثــاين :العطــف عىل اســم ّ
(أن)،وقــد اختلف

الســابق نــرى ّ
أن ابــن جنــي قاســم قــراءة الرفــع عــى

والعكربي(،((27عــى (اســم ّ
أن) ،وعطفــه كل مــن:

وتابــع ابــن جنــي يف دفاعــه عــن جــواز العطــف يف

املصطلــح لدهيــم ،إذ عطفه كل مــن :ابن خالويــه(،((27

ابــن جني(،((27وابــن زنجلة(،((27والزخمــري(،((27و
اهلذاين(،((28والنيســابوري( ،((28عــى ّ
(أن مع اســمها).

وجــاءت عبــارة النحــاس عامــة دون حتديــد إذ قــال
ــر َي ُمــدُّ ُه مرفــوع مــن جهتــن:
النحــاس َ
»:وا ْل َب ْح ُ
إحدامهــا العطــف عــى املوضــع»(.((28

وأكــد ابــن جنــي عنــد حديثــه عــن هــذه اآليــة

بــأن العطــف عــى املوضــع مــع( ّ
ّ
أن) املفتوحــة
صحيــح ،حيــث قــال « :فأمــا رفــع (البحــر) فــإن

قــراءة النصــب ،واجلامــع بينهــا صحــة الداللــة.

بــاب املفتوحــة اهلمــذاين؛ إذ ســاق حجــة رأى أنــه
مل يســبق إليهــا ،فقــال « :املعنــى :ولــو ثبــت كــون

األشــجار أقال ًمــا وثبــت البحــر ممــدو ًدا بســبعة أبحــر.
قلــت :كيــف جــاز لــك العطــف عــى حمــل
فــإن
َ
( َأ َّن) ومعموهلــا و َّ
(أن) هنــا مفتوحــة ،واملفتوحــة هلــا
قلــت:
موضــع غــر االبتــداء بخــاف املكســورة؟
ُ
أجــل األمــر كــا ذكــرت وزعمــت ،إِال َّ
أن املفتوحــة

هنــا بمنزلــة املكســورة ،ألن حملهــا الرفــع عــى
الفاعليــة ،والفاعــل واملبتــدأ ســيان مــن حيــث إن كل

 .274النكــت يف القــرآن الكريــم،ص .392:وانظــر كالم الفــراء يف :
معاين القــرآن،ج،2:ص.329:

واحــد منهــا خمــر عنــه ،غــر أن خــر الفاعــل مقــدم

 .276التبيان يف إعراب القرآن،ج،2:ص.1045:

ســاغ لــك العطــف عــى حمــل َّ
(أن) ومعموهلــا هنــا،

 .275احلجة يف القراءات السبع،ص.286:

 .277املحتسب،ج،2:ص.169:

كــا جيــوز لــك يف املكســورة ملــا ذكــرت ،بخــاف

 .278حجة القراءات،ص.567:

 .279الكشاف،ج،3:ص.501:

قولــك :علمــت أن زيــدً ا منطلــق وعمــرو ،فاعرفــه

 .280اهلمــذاين ،الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد
،ج،5 :ص.217 :
 .281تفسري النيسابوري،ج،5:ص.428:

 .282النحاس ،إعراب القرآن،ج،3:ص.196:

عليــه ،وخــر املبتــدأ مؤخــر عنــه ،فلــا كان كذلــك

فإنــه موضــع ،ومــا علمــت أن أحــدً ا نبــه عليــه فيــا

اطلعــت عليــه ،مــع جتويزهــم العطــف عــى املحــل
 .283املحتسب،ج،2:ص.169:
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هنــا»( ،((28وهبــذا نــرى أن اهلمــذاين جتــاوز ابــن
احلاجــب وابــن مالــك الــذي اشــراط أن تســبق

بـ(علــم) أو مــا يف معنــاه؛ ألن تأويــل ّ
(أن) ومــا يف
حيزهــا يســد مســد املفعــول بيــد أن تأويــل ّ
(أن) ومــا
يف حيزهــا يف اآليــة يســد مســد الفاعــل ،وهــذا الكالم
مل يتطــرق إليــه النحــاة كــا ذكــر ذلــك اهلمــذاين.

أ ّمــا قــراءة الرفــع بالتنكــر فهــي تأخــذ حكــم املعرفــة،
(بحــر) «إمــا باالبتــداء وخــره حمــذوف ،أي:
فرفــع
ٌ
وهنــاك بحــر مــن صفتــه كيــت وكيــت ،والــواو

للحــال .أو بالعطــف عــى موضــع ّ
(أن) ومعموهلــا

عــى مــا ذكــر آن ًفــا يف قــراءة اجلمهــور».

(((28

ومــن التوجيهــات التــي تقــع يف هــذا البــاب العطــف

عــى الضمــر املســترت يف اخلــر ،إال أن مقــام الداللــة

هنــا ال جيــز ذلــك فاســتبعده مجيــع العلــاء ،وقــد بـ ّـن
ذلــك املجاشــعي ،فقــال« :وال جيــوز أن تعطفــه عــى
املضمــر يف وقولــه(ِ :يِف ْاأْلَ ْر ِ
ض) كأنــه يف التقديــر:
ولــو أن مــا اســتقر يف األرض مــن شــجرة أقــام هــو

والبحــر؛ ألن البحــر ال يكــون أقالم ـ ًا «(.((28
لكن.
العطف عىل املوضع يف باب ّ

وجــه العلــاء االســم املرفــوع الــذي جــاء معطو ًفــا
ّ

بعــد (لك ـ ّن) عــى جــواز كونــه عط ًفــا عــى املحــل يف
.284اهلمــذاين ،الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن
ا ملجيــد  ،ج  ،5 :ص .218 -2 1 7 :
أيضــا :ابــن جنــي ،املحتســب،
 .285الســابق،ج،5:ص.219:وانظر ً
ج،2:ص.169:

 .286النكت يف القرآن الكريم ،ص.392 :

آيــة واحــدة وهــي:
ـم ِق َبـ َـل
ـر َأ ْن ت َُو ُّلــوا ُو ُج َ
قولــه تعــاىلَ ( :ل ْيـ َ
وه ُكـ ْ
ـس ا ْلـ ِ َّ
ِ
ـر ِق َوا َْمْل ْغـ ِ
ا َْمْلـ ْ ِ
ـر ِ
ـو ِم
ـر َمـ ْن آ َمـ َن بِــاهَّللَِّ َوا ْل َيـ ْ
ب َو َلكـ َّن ا ْلـ ِ َّ
ـر وا َْمْل َاَل ِئ َكـ ِ
ِ
ـة َوا ْل ِك َتـ ِ
ـن َوآ َتــى ا َْمْلـ َ
ـال َعـ َ
ـى
ـاب َوالنَّبِ ِّيـ َ
ْاآْلخـ ِ َ
ـه َذ ِوي ا ْل ُقربــى وا ْليتَامــى وا َْمْلسـ ِ
حبـ ِ
الســبِ ِ
يل
ـاك َ
ُ ِّ
ني َوا ْبـ َن َّ
َْ َ َ َ َ َ
والسـ ِ
الر َقـ ِ
الصـ َ
ـا َة َوآ َتــى الـ َّـزكَا َة
ـائ ِل َ
ـاب َو َأ َقــا َم َّ
ني َو ِيِف ِّ
َ َّ
ِ ِ
َوا ُْمْلو ُف َ
ــم)( ،((28الشــاهد يف هــذه اآليــة
ــون بِ َع ْهده ْ
ر) (،((28
قول��ه ( :لكــ ّن) بالتشــديد ونصــب ( الــ ّ
(واملوفــون) بالرفع(،((28وقــد وجــه العلــاء لفظــة (

املوفون) بأربعة أوجه(،((29هي:
ً
(من) االســم املوصول،
أواًل :أن تكــون معطوفــة عــى َ
وهــو يف حمــل رفــع خــر (لك ّن)،قــال الفــراء« :
وقوله(:مــن آمــن بــاهلل) (مــن) ِيِف موضــع رفــع ،ومــا

بعدهــا صلــة هلــا ،حتــى ينتهــى إىل قولــه َوا ُْمْلو ُف َ
ــون
ِ ِ
ــم فــر ّد (ا ُْمْلو ُف َ
ــون) عــى ( َمــ ْن)»(،((29أي:
بِ َع ْهده ْ
 .287البقرة .177 :

 .288وقــرأ ابــن عامــر ونافــع (ولكــ ْن) بالتخفيــف ورفــع
( الــر) فيكــون مــا بعدهــا رفــع عــى االبتــداء .انظــر:
الزخمــري ،الكشــاف،ج،1:ص،218:وأبا حيــان ،البحــر
املحيــط،ج،2 :ص.132 :

 .289وقــرئ (واملوفــن) بالنصــب وهــي قــراءة ابــن مســعود،
فيكــون نص ًبــا عــى املدح.انظــر :النحــاس ،إعــراب
القــرآن،ج،1:ص ،92:والزخمرشي ،الكشــاف،ج،1:ص،220:
والقرطبــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج،2:ص.240:

 .290ذكــر األوجــه الثالثــة األوىل أو بعضهــا :النحــاس ،إعــراب
القــرآن،ج،1:ص ،92:والزخمرشي ،الكشــاف،ج،1:ص،220:
والباقــويل ،إعــراب القرآن،ج،1:ص،741:واهلمــذاين،
الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد ،ج،1:ص-439:
،440والقرطبي،اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج،2:ص،239:
والســمني احللبــي ،الــدر املصــون،ج،2:ص.250-249:
 .291معاين القرآن،ج،1:ص.105:
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ

الــر املؤمنــون واملوفــون(.((29
ولكــ َّن ِ َّ
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(املوفــون) منــه ألنــه اســم فاعــل عطــف عــى اســم

خــرا ملبتــدأ حمــذوف  ،أي :هــم
ثان ًيــا :أن تكــون
ً

فاع��ل ،وهلــذا يكــون خربمهــا واحــد ،كأنــه قــال:

ثال ًثــا :أن تكــون لفظــة ( املوفــون) معطوفــة عــى
الضمــر املســترت يف ( آمــن) ،ومل ُيؤكّد بالضمـ ِ
ـر املرفو ِع

خامتة:

املوفــون.

املنفصـ ِ
ألن طـ َ
ـل َّ
ـول الــكال ِم أغنــى عــن ذلــك(.((29

أ ّمــا الوجــه الرابــع فقــد قــال بــه الكرمــاين ،مــع ذكــره
لألوجــه الثالثــة الســالفة  ،فقــال(« :ا ُْمْلو ُف َ
ــون) رفــع
مــن أربعــة أوجــه :العطف عــى خــر لكـ َّن ،والعطف
عــى حمــل اســم لك ـ َّن ،واملــدح ،أي :فهــم املوفــون،

والعطــف عــى ضمــر مــن آمــن ،وفيــه بعــد ألنــه ال
يعطــف عليــه مــا مل يؤكــد باملنفصــل»( .((29ونلحــظ

البــار) واملوفــون مــن آمــن.
ر(
ّ
ولكــ ّن الــ ّ

وبعــد هــذا العــرض لـــمسألة العطــف عــى املحــل يف

بــاب ّ
إن و أخواهتــا ،وبيــان آراء العلــاء فيهــا  ،ومــا

تــاه مــن نظــرة يف إعــراب قــراءات قرآنيــة ضمــن
هــذا التوجيــه؛ خلصــت الدراســة إىل جمموعــة مــن
النتائــج ،مــن أمههــا:
● ً
أواًل :يعــد توجيــه العطــف -عطــف املرفــوع-

ّ
أن الوجــوه الثالثــة األوىل تتعلــق باالســم املوصــول(
َمـ ْن) ؛ ففــي احلالــة األوىل الداللــة واضحــة بالعطف،
واجلملــة الثانيــة (هــم املوفــون) تعــود عــى مــن آمــن

،إال ّ
أن املقــدّ ر هنــا ( املبتــدأ)ال اخلــر  .وكــذا الثالثــة
فــإن الضمــر يف( آمــن ) يعــود عــى ( َمــ ْن) .بيــد ّ
ّ
أن

احلالــة الرابعــة تعــود عــى اســم لكــ ّن  ،ويمكــن أن

نســتأنس بقــول الطــري «وقــد جيــوز أن يكــون معنــى
ـار َم ـ ْن آمــن بــاهلل ،فيكون(الــر)
الــكالم :ولكــن البـ َّ

موضــع االســم»(،((29فيقرتب لفــظ
مصــدرا ُوضــع
َ
ً
 .292القرطبــي ،اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج،2:ص،239:
والســمني احللبــي ،الــدر املصــون،ج،2:ص.249:
 .293الباقــويل ،إعــراب القــرآن،ج،1:ص ،741:والســمني احللبي،
الدر املصــون،ج،2:ص.250:
 .294غرائب التفسري وعجائب التأويل  ،ج،1:ص.195:

 .295جامــع البيــان،ج،3:ص .339:وجعلهــا الزخمــري
قراءة،الكشــاف،ج،1 :ص.218 :
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عــى املحــل يف بــاب ّ
أمــرا حمــل
إن وأخواهتــا ً
خــاف؛ إذ رفضــه بعــض العلــاء ،وقــال بــه

آخــرون ،وهــو توجيــه تطلبــه الداللــة ،وخيتلــف

مــع رشط التابــع الــذي يقتــي توحيــد احلركــة
اإلعرابيــة.

●ثان ًيــا :مل يكــن العلــاء الذيــن أجــازوا العطف عىل
املحــل هنــا عــى اتفــاق فيــا بينهــم؛ إذ وضعــوا

رشو ًطــا لألخــذ بــه ،وعليــه قبلــوا مــا توافــق

ورشوطهــم مــن الشــواهد ،وراحــوا يؤولــون
األخــرى.

●ثال ًثــا :يعــد رأي ابــن جنــي رأ ًيــا قو ًيــا لألخــذ هبذا
التوجيــه؛ إذ ّ
إن إعــراب اللفظــة يف حــال النصــب

عط ًفــا عــى الســابق مــن الــكالم يؤكــد صحــة
العطــف يف حــال الرفــع ،فالداللــة صحيحــة،
وبنــاء عــى هــذا القيــاس فالعطــف عــى املحــل
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بـــاب عطـــف اجلمـــل وليســـت مـــن بـــاب

توجيــه صائــب.

●راب ًعـــا :عنـــد النظـــر يف شـــواهد القـــراءات

عطـــف املفـــردات.

ضمـــن توجيهاهتـــا املتعـــددة توجيـــه العطـــف

هـــو العطـــف عـــى( الناســـخ مـــع اســـمه)
ّ
وقـــل
يليـــه العطـــف عـــى االســـم منفـــر ًدا،

-كان املصطلـــح الغالـــب يف اســـتعامل املعربـــن

القرآنيـــة حمـــل الدراســـة ،التـــي حـــوت مـــن

حمـــل(إن أو ّ
ّ
أن أولكـــ ّن) نجـــد مـــا يـــأيت:
عـــى

اســـتعامل العطـــف عـــى (الناســـخ) وحـــده.

-كان توجيـــه االبتـــداء هـــو التوجيـــه املقـــدم

إن ظه ــور ش ــواهد لـــ( ّ
 ّأن) املفتوح ــة يق ــوي

لـــدى كافـــة العلـــاء.

-جـــاء العطـــف عـــى الضمـــر املســـترت يف

موقـــف العلـــاء الذيـــن أكّـــدوا أنـــه يعطـــف

التوكي ــد ،وع ــوض عن ــه بـ(اهلم ــزة أو املفع ــول

(لكـــ ّن) ذات االتفـــاق الغالـــب.

عليه ــا كأخته ــا ،ب ــل كان ــت أكث ــر متثي ـ ً
ـا م ــن

مجي ــع اآلي ــات ال ــواردة فاق ــدً ا لرشط ــه وه ــو

-مل يك ــن اش ــراط اب ــن احلاج ــب واب ــن مال ــك

بـــه أو الضمـــر املجـــرور أو طـــول الـــكالم)

أمـــرا الز ًمـــا ،وذلـــك بـــأن العطـــف عـــى
ً

وحك ــم علي ــه بالرف ــض أو خمالف ــة الدالل ــة يف

أن) جيـــوز إن كانـــت بمعنـــى ّ
حمـــل ( ّ
(إن)

اآليـــات الســـت الباقيـــة.

-مل يظهـــر جمـــيء العطـــف قبـــل متـــام اخلـــر،

فتـــأيت بعـــد علـــم أو مـــا يف معنـــاه ،فيجعـــل

البـــاب.

و مـــا يف حيزهـــا بالفاعـــل يف آيـــة ( )27مـــن

ال ــكالم يف تقدي ــر املفع ــول ؛ إذ ق ــدرت ( ّ
أن)

مم ــا جع ــل رأي الكس ــائي أق ــل متثي ـ ً
ـا يف ه ــذا

-جمـــيء خفـــاء اإلعـــراب يف ثـــاث آيـــات

ســـورة لقـــان ،بـــل مل يكـــن هـــذا الـــرط

حضـــوره.

احلـــج.

موجـــو ًدا مطل ًقـــا يف آيـــة ( )65مـــن ســـورة

م ــن ع ــر جع ــل م ــن رأي الف ــراء رأ ًي ــا ل ــه

تســـاوت الشـــواهد يف بـــاب جمـــيء خـــرال  ،أو مقـــدّ ًرا ّ
املعطـــوف مســـتق ً
دل عليـــه
خـــر األول ،وعليـــه يمكـــن أن نقـــولّ :
إن
اســـتقاللية خـــر الثـــاين عـــن األول يقـــوي

مســـألتني؛ األوىل :أن اجلملـــة الثانيـــة مـــن

بـــاب املبتـــدأ واخلـــر وليســـت مـــن بـــاب
العطـــف عـــى املحـــل ،والثانيـــة :أهنـــا مـــن

التوصيات:

يــويص الباحــث نفســه وغــره مــن الباحثــن بزيــادة
الدراســات اللغويــة التطبيقيــة التــي حتــاول أن تظهــر

مــدى توافــق القواعــد التنظرييــة مــن االســتعامل

اللغــوي.
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:
األبــذي ،أمحــد بــن حممــد1406(.ه).رشح املقدمــة اجلزوليــة،
حتقيــق :ســعد الغامــدي ،كليــة اللغــة العربيــة ،جامعــة أم
القــرى :اململكــة العربيــة الســعودية.
األزهــري ،خالــد 2000(.م) .رشح الترصيــح عــى التوضيــح،
ط ،1بــروت  ،دار الكتــب العلميــة.
األزهــري ،حممــد بــن أمحــد1991(.م) .معــاين القــراءات،
ط ،1مركــز البحــوث ،كليــة اآلداب ،جامعــة امللــك
ســعود:اململكة العربيــة الســعودية.
اإلســراباذي ،ريض الديــن1987(.م) .رشح الكافيــة ،حتقيــق:
يوســف حســن عمــر،ط ،1بنغــازي  ،جامعــة قاريونــس.
ــموين  ،عــي بــن حممــد بــن عيســى1998(.م) .رشح
األُ ْش ُ
األشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك ،ط ،1بــروت  :دار
الكتــب العلميــة.
األلــويس ،حممــود أبــو الفضــل .)2003(.روح املعــاين يف
تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،ط ،1 .بــروت
:دار إحيــاء الــراث العــريب.
األنبــاري ،عبــد الرمحــن بــن حممــد أبــو الــركات1987(،م).
اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف ،حتقيــق :حممــد حمــي
الديــن عبــد احلميــد ،ط،1بــروت  :املكتبــة العرصيــة.
األندلــي ،حممــد بــن يوســف أبــو حيــان1998( ،م).
ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب ،حتقيــق :رجــب
عثــان حممــد ،ط،1القاهــرة  ،مكتبــة اخلانجــي.
األندلــي ،حممــد بــن يوســف أبــو حيــان2001( ،م).البحــر
املحيــط  ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود و عــي
حممــد معــوض ،ط،1بــروت :دار الكتــب العلميــة.
األندلــي ،حممــد بــن يوســف أبــو حيــان2016( ،م).التكميل
والتذييــل يف رشح كتــاب التســهيل ،حتقيــق :حســن
هنــداوي ،ط،1الريــاض :دار كنــوز إشــبيليا.
األنصــاري ،عبــد اهلل مجــال الديــن ابــن هشــام1998( .م).
أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق :حممــد
حميــي الديــن عبــد احلميــد ،ط ،1بــروت  :املكتبــة
العرصيــة.
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األنصــاري ،عبــد اهلل مجــال الديــن ابــن هشــام1986( .م).
ختليــص الشــواهد وتلخيــص الفوائــد ،حتقيــق :عبــاس
الصاحلــي ،ط،1بغــداد  :دار الكتــاب العــريب.
األنصــاري ،عبــد اهلل مجــال الديــن ابــن هشــام1985( .م).
مغنــي اللبيــب ،حتقيــق :مــازن املبــارك وحممــد عــي محــد
اهلل ،ط ،6بــروت  :دار الفكــر.
اإلجيــي ،حممــد بــن عبــد الرمحــن احلســيني2004(.م) .تفســر
اإلجيي(جامــع البيــان يف تفســر القــرآن)،ط ،1بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
الباقــويل ،عــي بــن احلســن بــن عيل1420(.هـــ) .إعــراب
القــرآن ،حتقيــق :إبراهيــم اإلبيــاري ،ط،4القاهــرة  :دار
الكتــاب املــري وبــروت ،دار الكتــب اللبنانيــة.
البغــدادي ،عبــد القــادر1979(.م) .خزانــة األدب ،حتقيــق:
عبــد الســام هــارون ،ط ، 2القاهــرة  :اهليئــة املرصيــة
العامــة للكتــاب.
البنــاء ،أمحــد بــن حممــد2006(.م) .إحتــاف فضــاء البــر
يف القــراءات األربعــة عــر ،حتقيــق :أنــس مهــرة،
ط،3بــروت :دار الكتــب العلميــة.
البيضــاوي ،نــارص الدين1418(.هـــ) .تفســر البيضــاوي(
أنــور التنزيــل وأرسار التأويــل)  ،حتقيــق :حممــد عبــد
الرمحــن املرعشــي ،ط،1بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب.
ثعلــب ،أمحــد بــن حييــى1987(.م) .املجالــس ،حتقيــق :عبــد
الســام هــارون ،ط،5القاهــرة :دار املعــارف.
ابــن جنــي  ،أبــو الفتــح عثــان2010( .م).التنبيــه عــى رشح
مشــكل أبيــات احلامســة ،حتقيــق :ســيدة عبــد العــال و
تغريــد عبــد العاطــي ،ط ،1القاهــرة :مطبعــة دار الكتــب
والوثائــق القوميــة.
ابــن جنــي  ،أبــو الفتــح عثامن(1420ه).املحتســب يف تبيــن
وجــوه شــواذ القــراءات و اإليضــاح عنهــا،ط ،1مــر:
وزارة األوقــاف ،املجلــس األعــى للشــؤون الدينيــة.
ابــن احلاجــب ،مجــال الديــن بــن عثــان1989(.م) ،األمــايل،
حتقيــق :فخــر الديــن قــدارة ،األردن :دار عــار ،بــروت،
دار اجليــل.
ابــن احلاجــب ،مجــال الديــن بــن عثــان2010(.م) .الكافيــة يف
علــم النحــو ،حتقيــق :صالــح الشــاعر ،ط ،1القاهــرة:
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مكتبــة اآلداب.
ابــن حجــر ،أمحــد بــن عــي1972( .م) .الــدرر الكامنــة
يف أعيــان املائــة الثامنــة ،حتقيــق :حممــد عبــد املعيــد
ضــان ،ط،2حيــدر آبــاد ،اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف
العثامنيــة.
حســن ،عباس.)2018(.النحــو الــوايف،ط ،3القاهــرة :دار
املعــارف.
احللبــي ،الســمني1986(.م) .الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب
املكنــون ،حتقيــق  :أمحــد اخلــراط ،ط ،1دمشــق :دار
القلــم.
ابــن أيب خــازم ،بــر1994(.م) .الديــوان ،تقديــم  :جميــد
طــراد ،ط،1بــروت :دار الكتــاب العــريب.
ابــن خالويــه ،احلســن بــن أمحد1401(.هـــ) .احلجــة يف
القــراءات الســبع ،حتقيــق :عبــد العــال ســامل مكــرم
،ط،4بــروت :دار الــروق.
ابــن خالويــه ،احلســن بــن أمحــد  .)1934(.خمتــر يف شــواذ
القــرآن ،اخترصه:ج.براجشــرارس ،ط،1القاهــرة :دار
اهلجــرة.
ابــن خــروف ،عــي بــن حممد1419(.هـــ) ،رشح مجــل
الزجاجــي ،حتقيــق :ســلوى عــرب ،كليــة اللغــة العربية،
جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة الســعودية.
الدينــوري ،ابــن قتيبــة عبــد اهلل بــن مســلم1993(.م) .تلقــن
املتعلــم مــن النحــو ،حتقيــق :عبــد الكريــم جماهــد،
ط،1الزرقــاء ،األردن  :الوكالــة العربيــة للنــر.
الــرازي ,فخــر الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن
احلسن1420(.هـ).تفســر الرازي(مفاتيــح الغيــب)
ط،3بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
الزجــاج ،إبراهيــم بــن الــري1988(.م) .معــاين القــرآن
وإعرابــه ،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده شــلبي ،ط،1
بــروت :عــامل الكتــب.
الزجاجــي ،عبــد الرمحــن بــن إســحاق1984(.م).اجلمل يف
النحــو ،حتقيــق :عــي احلمــد ،ط ،1بــروت :مؤسســة
الرســالة ،إربــد  :دار األمــل.
الزركــي ،بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل(.د.ت) .الربهــان
يف علــوم القــرآن ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
بــروت  :دار املعرفــة.

الزخمــري ،جــار اهلل أبــو القاســم حممــود.)2009(.
الكشــاف،ط ،3حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي ،بــروت
،دار إحيــاء الــراث العــريب.
الزخمــري ،جــار اهلل أبــو القاســم حممــود (1993م).املفصــل
يف صنعــة اإلعــراب،ط ،1حتقيــق :عــي بــو ملحــم،
بــروت :مكتبــة اهلــال.
ابــن زنجلــة ،عبــد الرمحــن بــن حممــد،.)1997 (.حجــة
القــراءات،ط ،5حتقيــق :ســعيد األفغــاين ،بــروت :دار
الرســالة.
الســامرائي ،فاضــل2000(.م) .معــاين النحــو،ط ،1األردن،
دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،األردن.
ابــن الــراج ،حممــد بــن الــري أبــو بكر1988(.م).األصــول
يف النحــو،ط ،3حتقيــق :عبــد احلســن الفتــي ،بــروت:
مؤسســة الرســالة.
الســرايف ،احلســن بــن عبــد اهلل أبــو ســعيد2008(.م) .رشح
كتــاب ســيبويه ،ط،1حتقيــق :أمحــد حســن مهــديل ،عــي
ســيد عــي ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
الســيوطي ،جــال الديــن. )1964(.بغيــة الوعــاة يف طبقــات
اللغويــن والنحــاة ،ط،1.حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم  ،لبنــان  ،املكتبــة العرصيــة.
الســيوطي ،جــال الديــن2001( .م) .مهــع اهلوامــع ،ط،1
حتقيــق :عبــد العــال ســامل مكــرم ،القاهــرة  ،عــامل
الكتــب.
الشــاطبي ،إبراهيــم بــن موســى أبــو إســحق2007(.م).
املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافيــة (رشح ألفيــة
ابــن مالــك) ،ط 1،حتقيــق( اجلــزء اخلامــس):د .حممــد
البنــا ،مكــة املكرمــة ،جامعــة أم القــرى ،معهــد البحــوث
العلميــة وإحيــاء الــراث اإلســامي.
الشــلوبني ،عمــر بــن حممــد أبــو عــي (1981م).التوطئــة،
ط،2حتقيــق :يوســف املطــوع ،جامعــة الكويــت.
الشــلوبني ،عمــر بــن حممــد أبــو عــي (1993م) .رشح املقدمــة
اجلزوليــة،ط ،1حتقيــق :تركــي العتيبــي ،الريــاض ،
مكتبــة الرشــد.
ابــن الصائــغ ،حممــد بــن احلســن2004(.م) .اللمحــة يف رشح
امللحــة،ط ،1حتقيــق :إبراهيــم الصاعــدي ،اجلامعــة
اإلســامية،املدينــةاملنــورة،اململكــةالعربيــةالســعودية.
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رياض أبو هوال :العطف على ّ
وأن قبل جميء اخلرب وبعد جميئه بني تأصيل النُّحاة وتطبيق املُعربني...
احملل بعد َّإن َّ
الصبــان ،حممــد بــن عــي1997(.م) .حاشــية الصبــان عــى
رشح األشــموين،ط ،1بــروت  ،دار الكتــب العلميــة.
الطربي،حممــد بــن جرير2000(.م).تفســر الطــري( جامــع
البيــان يف تأويــل القــرآن ) ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر،
ط،،1بــروت مؤسســة الرســالة.
ابــن عصفــور ،عــي بــن مؤمــن1998( ،م).رضائــر الشــعر،
حتقيــق :الســيد إبراهيــم حممــد ،ط،1القاهــرة :دار
األندلــس.
ابــن عصفــور ،عــي بــن مؤمــن1971( ،م).املقــرب ،حتقيــق:
أمحــد عبــد الســتار اجلــواري ،وعبــد اهلل اجلبــوري،
ط،1مكــة املكرمــة  :مكتبــة الفيصليــة.
ابــن عطيــة ،عبــد احلق1422(.هـ).تفســر ابــن عطية(املحــرر
الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ) حتقيــق :عبــد
الســامعبــدالشــايف،ط،1بريوت،دارالكتــبالعلميــة.
ابــن عقيــل ،هبــاء الديــن عبــد اهلل1979(.م)،رشح ابــن عقيــل
حممــد حميــي الديــن
عــى ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق ّ :
عبــد احلميــد،ط ،1بــروت :دار الفكــر.
العكربي،عبــد اهلل بــن احلســن.)1976(.التبيان يف إعــراب
القــرآن  ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوى،ط ، 1بــروت
 :إحيــاء الكتــب العربيــة.
العــود ،جــران2000(.م) ،الديــوان بروايــة الســكري
،القاهــرة :دار الكتــب املرصيــة.
العينــي ،حممــود بــن أمحــد بــن موســى.)2010(.املقاصد
النحويــة يف رشح شــواهد رشوح األلفيــة  ،حتقيــق:
عــي حممــد فاخــر ،أمحــد حممــد توفيــق الســوداين ،عبــد
العزيــز حممــد فاخــر  ،ط ،1القاهــرة  :دار الســام.
ـاريس ،احلســن بــن امحــد أبــو عــي1969( ،م) .اإليضــاح
الفـ ّ
العضــدي ،حتقيــق :د .حســن شــاذيل فرهــود،ط ،1كليــة
اآلداب  :جامعــة الريــاض.
الفــاريس ،أبــو عــي1984( ،م) .احلجــة للقــراء الســبعة،
ّ
حتقيــق :بــدر الديــن قهوجــي ،و بشــر حوجيــاين ،ط،1
دمشــق :دار املأمــون للــراث.
ابــن الفخــار ،حممــد بــن عيل1410(.هـــ) ،رشح مجــل
الزجاجــي ،حتقيــق :محــاد الثــايل ،كليــة اللغــة العربيــة،
جامعــة أم القرى:اململكــة العربيــة الســعودية.
أبــو الفــداء ،عــاد الديــن2000(.م) ،الكنــاش يف فنــي النحــو
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والــرف ،حتقيــق :ريــاض خــوام ،بــروت  :املكتبــة
العرصيــة.
الفــراء ،حييــى بــن زيــاد .)1955(.معــاين القــرآن ،حتقيــق:
وحممـــد النجــار،ط ،1القاهــرة :دار الكتب
أمحــد نجــايت ّ
املرصيــة.
القــريش ،عبيــد اهلل ابــن أيب الربيع1986(.م).البســيط يف رشح
مجــل الزجاجــي ،حتقيــق  :ع ّيــاد الثبيتــي ،ط،1بــروت:
دار الغــرب اإلســامي.
القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد2003(.م) ،تفســر
القرطبي(اجلامــع ألحــكام القرآن)حتقيــق :هشــام
البخــاري ،الريــاض :دار عــامل الكتــب.
القيــي ،مكــي بــن أيب طالب1405(.هـ).مشــكل إعــراب
القــرآن ،حتقيــق :حاتــم صالــح الضامــن،ط ،2بــروت
:مؤسســة الرســالة.
الكرمــاين ،حممــود بــن محــزة1404(.ه) .غرائــب التفســر
وعجائــب التأويــل،ط ، 1جــدة :دار للثقافــة اإلســامية،
بــروت  :مؤسســة علــوم القــرآن.
ابــن مالــك ،مجــال الديــن1990( .م) .رشح التســهيل ،حتقيــق
 :عبــد الرمحــن الســيد ،حممــد بــدوي،ط ،1القاهــرة:
مكتبــة هجــر.
ابــن مالــك ،مجــال الديــن1982( .م).رشح الكافيــة الشــافية،
حتقيــق :عبــد املنعــم هريــدي،ط ،1مكــة املكرمــة ،
جامعــة أم القــرى  :إحيــاء الــراث اإلســامي.
رد ،حممــد بــن يزيــد أبــو العبــاس1963(.م) ،املقتضــب،
امل ـ ّ
حتقيــق :حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة  ،بــروت  :عــامل
الكتــب.
املجاشــعي ،األخفــش أبــو احلســن1990(.م) .معانــى
القــرآن ،حتقيــق :هــدى حممــود قراعــة ،ط، 1القاهــرة
:مكتبــة اخلانجــي.
اش ِ
املج ِ
ــعي ،عــي بــن َف َّضــال(.د.ت)  ،النكــت يف القــرآن
َ
الكريــم ،حتقيــق :عبــد اهلل عبــد القــادر الطويــل ،بــروت
:دار الكتــب العلميــة.
ابــن جماهــد ،أمحــد بــن موسى1400(.هـ).الســبعة يف القراءات
،حتقيــق :شــوقي ضيــف،ط ،2مــر :دار املعــارف.
املــرادي ،بــدر الديــن حســن بــن قاســم(2008م) .توضيــح
املقاصــد واملســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق:
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عبــد الرمحــن عــي ســليامن،ط ،1بــروت :دار الفكــر
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منظومة القيم التي تتبناها الجامعات في المملكة العربية السعودية :دراسة تحليلية
عبد اهلل دخيل اهلل المنتشري (*)
جامعة القصيم
(قدم للنشر يف 1441/8/13هـ ،وقبل للنشر يف 1441/9/16هـ)
ملخ ــص البحث:هدف ــت الدراس ــة للتع ــرف ع ــى منظوم ــة القي ــم الت ــي تتبناه ــا اجلامع ــات يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية وذل ــك باس ــتخدام املنه ــج الوصف ــي التحلي ــي م ــن
خ ــال توظي ــف اس ــتامرة حتلي ــل املحت ــوى ،واقت ــرت عين ــة الدراس ــة ع ــى  23جامع ــة س ــعودية حكومي ــة ،وأش ــارت نتائ ــج الدراس ــة إىل أن منظوم ــة القي ــم يف اجلامع ــات
املعني ــة تكون ــت م ــن  86قيم ــة موزع ــة ع ــى س ــت فئ ــات ه ــي القي ــم املهني ــة ،واملعرفي ــة ،واالجتامعي ــة ،والديني ــة ،والسياس ــية ،واالقتصادي ــة .وصنف ــت الدراس ــة القي ــم الت ــي
تك ــررت يف أكث ــر م ــن  33%م ــن اجلامع ــات عين ــة الدراس ــة ( 8جامع ــات م ــن أص ــل  23جامع ــة) بأهن ــا قي ــم س ــائدة ،وبذل ــك ج ــاءت قيمت ــي اجل ــودة والتمي ــز كأب ــرز القي ــم
الس ــائدة يف منظوم ــة القي ــم املهني ــة ،وقيم ــة االب ــداع كأب ــرز القي ــم الس ــائدة يف منظوم ــة القي ــم املعرفي ــة ،وث ــاث قي ــم س ــائدة ضم ــن منظوم ــة القي ــم االجتامعي ــة ه ــي قي ــم
العم ــل اجلامع ــي ،والعدال ــة ،واملس ــؤولية ،في ــا ج ــاءت قيمت ــي الش ــفافية ،واالنت ــاء ،كأب ــرز القي ــم السياس ــية الس ــائدة ،بين ــا مل ت ــرز أي قي ــم ديني ــة أو اقتصادي ــة يف اجلامع ــات
عين ــة الدراس ــة .وخرج ــت الدراس ــة بجمل ــة م ــن التوصي ــات الت ــي تس ــاهم يف جتدي ــد منظوم ــة القي ــم يف اجلامع ــات الس ــعودية ب ــا حيق ــق خصوصي ــة كل جامع ــة ويتس ــق م ــع
مس ــتجدات الع ــر ومتغريات ــه.
كلامت مفتاحية :القيم ،منظومة القيم ،اجلامعات السعودية.
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Abstract: The study aimed to identify the value system adopted by Saudi universities by using the descriptive analytical approach through employing a content
analysis form, and the study sample was limited to 23 Saudi public universities, and the results of the study indicated that the value system in the universities concerned
consisted of 86 values distributed into six categories They are professional, cognitive, social, religious, political and economic values. While the study categorized the
values that were repeated in more than a quarter of the universities, the study sample (6 universities out of 23 universities) are prevalent values, thus the quality and
excellence values came as the most prevailing values in the system of professional values, and the values of creativity and innovation as the most prevailing values
in the system of cognitive values, and four values Prevailing within the social values system are the values of teamwork, justice, responsibility and respect, while
the values of transparency, belonging, leadership and integrity came as the most prevailing political values, while no religious or economic values emerged in the
universities of the study sample.
Keywords: values, value system, Saudi universities.
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مقدمة:

مــن خمتلــف أبعادهــا ،ومتنحــه الفرصــة لتحقيــق ذاتــه

يعتــر موضــوع القيــم مــن املواضيــع اهلامة والرئيســية

والتعبــر عــن معتقداتــه ،وتتجــاوز ذلــك أيضــ ًا إىل

واجتاهاتــه ،وترتبــط ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بمجــاالت احليــاة،

املختلفــة ،ومــن خالهلــا تتحــدد أهــداف املجتمعــات

املتعلقــة برتبيــة اإلنســان وتشــكيل هويــة املجتمــع
االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية..

الــخ ،وهــي يف ترابطهــا وتناســقها وتداخلهــا تشــكل

منظومــة قيميــة ذات أثــر بالــغ يف تشــكيل هويــة
املنظــات ،وحتديــد اهتامماهتــا ،وتوجهاهتــا املســتقبلية،

وهــي كــا ذكــر عســاف «وحــدة بنــاء الظواهــر
اإلنســانية» ( ،)175 ،2017حيــث تنطلــق منهــا

عمليــات ترتيــب األولويــات ،وصياغــة األهــداف،
وحمتويــات الربامــج.

التأثــر املبــارش يف متاســك املجتمعــات أمــام املتغــرات
وتتشــكل هويتهــا التــي تتعامــل هبــا مــع املجتمعــات
املختلفــة (ســلوم ومجــل.)2009 ،

هــذا وتتبايــن تصنيفــات القيــم بنــا ًء عــى زاويــة

الرؤيــة التــي ينظــر هبــا الفيلســوف أو املفكــر ملوضــوع

القيــم وحمدداتــه ،ومــن أبــرز هــذه التصنيفــات
تصنيــف ســرنجر  Sprangerالــذي صنــف القيــم

إىل ســت جمموعــات هــي القيــم النظريــة املتعلقــة
باحلقائــق واملعــارف ،والقيــم االقتصاديــة املتعلقــة

ومــن أهــم املصــادر اجلوهريــة لتشــكيل قيــم األفــراد

بالفائــدة والثــروة واالســتثامر والعمــل واإلنتــاج،

الدينيــة ،إضافــة إىل األعــراف االجتامعيــة الســائدة يف

والقيــم اجلامليــة املتعلقــة بالفــن والتناســق وتــذوق

كــا أشــار الدقلــة ( :)2013األحــكام والتعاليــم
املجتمعــات ،وجتــارب الفــرد واملواقــف التــي يمــر

هبــا ويتعامــل معهــا وفــق رؤيتــه اخلاصــة وقناعاتــه
الذاتيــة ،إضافــة إىل مــا يتعــرض لــه مــن معــارف

وأســاليب تعلــم ،وهــذه املصــادر بتنوعهــا وتداخلهــا

تتــأزر لتشــكل يف النهايــة منظومــة قيــم األفــراد
واملجتمعــات.

القيــم السياســية املتعلقــة بالســلطة والســيطرة والقوة،
اجلــال ،والقيــم الدينيــة املتعلقــة باملعتقــدات الدينيــة،
والقيــم االجتامعيــة املتعلقــة بالتفاعــل االجتامعــي
وحــب النــاس وخدمتهــم (الزيــود ،)2011،كــا

تنوعــت تصنيفــات القيــم بنــاء عــى اعتبــارات
أخــرى ،حيــث ُصنفــت إىل قيــم عامــة وقيــم موقفيــة
بنــاء عــى اتســاعها وشــموهلا ،وصنفــت إىل قيــم

وتكمــن أمهيــة القيــم يف األدوار التــي تســاهم هبــا يف

مثاليــة وقيــم شــخصية ،وصنفــت أيضــ ًا إىل قيــم

وضــع الفــرد ضمــن إطــار حيــدد مــا هــو مطلــوب

تصنيفهــا أيضـ ًا إىل قيــم رشعيــة وقيــم عرفيــة اســتناد ًا

رســم حيــاة األفــراد واملجتمعــات ،فهــي تســهم يف
منــه ،ممــا ُيشــعره باألمــان النفــي والرضــا الداخــي،
كــا أهنــا متثــل منهج ـ ًا إلصــاح جوانــب شــخصيته

إجيابيــة وقيــم ســلبية بنــا ًء عــى اجتاهاهتــا ،وتــم
ملصدرهــا (الرويــي.)2017،
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أن املنظومــة القيميــة تعتــر نموذجــ ًا ومثــاالً للفــرد

تتحكــم يف كل مفاصــل العمــل عــى هيئــة منظومــة

للمجتمــع يتســم باملوضوعيــة والعموميــة وذلــك مــن

األول للنجــاح يف العمــل ليــس املعــارف وال املهارات

واملجتمــع ،وأضــاف دوركايــم بــأن النســق القيمــي

أهــم أســس بنــاء اإلطــار املرجعــي للفــرد واملجتمــع.
هــذا وأشــار خليــل ( )2016إىل أن بدايــة

االهتــام بتحديــد أخالقيــات العمــل املؤســي
إىل فــرة الســبعينات والثامنينــات لظهــور جمموعــة

مــن الدراســات التــي أكــدت عــى رضورة أن

تقــوم املنظــات بتحديــد القيــم األخالقيــة التــي
حتكــم ســلوكها جتــاه األطــراف املتعاملــة معهــا،
وأشــار احلكمــي ( )2018إىل أن القيــم التنظيميــة
تســاهم بشــكل فاعــل يف توجهــات املؤسســة اآلنيــة
واملســتقبلية ،وهــي أداة للضبــط والرقابــة ،وأدوات

لالســتقرار واالســتمرارية ،ووجودهــا يمنح اإلنســان
حافــز ًا إلشــباع حاجاتــه وحتقيــق ذاتــه ،وهــي بذلــك

جتمــع بــن األهــداف التــي حتقــق ذات الفــرد ،وتعــزز
مبــادئ العمــل املؤســي.

مرتابطــة يصعــب فصــل بعضهــا عــن بعــض ،فاملوجــه

بــل هــي تلــك املنظومــة التــي تؤثــر عــى املعــارف
واملهــارات( .العــواد.)2007 ،

وفيــا خيــص وظائــف منظومــة القيــم األكاديميــة

فإنــه ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق عــى وظائــف العمــل
األخــرى باســتثناءات بســيطة تتمثــل يف خصوصيــة

العمــل األكاديمــي ومــن هــذه الوظائــف مــا ذكــره

ابــن الطاهــر وآخــرون ( )2016مــن أهنــا معايــر

لتوجيــه الســلوك نحــو اجتاهــات اجتامعيــة حمــددة
وتفضيــل إيديولوجيــة سياســية أو دينيــة معينــة،
وتعتــر أيضــ ًا خمططــ ًا حلــل الرصاعــات واختــاذ
القــرارات ،إضافــة إىل وظيفتهــا يف تعزيــز دافعيــة

العمــل وخلــق توافــق نفــي واجتامعــي مــع مجاعــة

العمــل وبيئــة املؤسســة .وكــا أشــار عــون ()2015

أن قيــم العمــل تشــكل نقطــة االنطــاق القويــة ألي

والنســق القيمــي كــا أشــار األمــن ( )2018ال ينشــأ

تطــور مســتهدف يف العمــل اجلامعــي حيــث يصعــب

كل منظمــة ممــا يمكنهــا مــن تشــكيل هويتهــا التــي

أو البحثــي بــدون دراســة اإلطــار القيمــي الســائد

عشــوائي ًا بــل وفــق خطــط مدروســة تســر يف ضوئهــا

متيزهــا عــن غريهــا ،هــذه اهلويــة تعتــر مزيــج مــن
القيــم واالجتاهــات واملعايــر التــي ختتلــف حســب

قــوة املنظمــة وطبيعــة مهامهــا.

القيــام بــأي تطــور ملمــوس عــى املســتوى التعليمــي

خاصــة يف ظــل املتغــرات العامليــة املتســارعة.

وألمهيــة هــذه املنظومــة فقــد تبنــت املؤسســات
واملنظــات العامليــة صياغــة منظومــة مــن القيــم التــي

وقيــم العمــل قيــم متجــددة ومتطــورة ،ومرتبطــة

تشــكل هويتهــا ،وتصيــغ وحتــدد هويتهــا وتوجهاهتــا

والعالقــات ...الــخ ،والقيــم الســائدة هــي التــي

كأهــم مؤسســات املجتمــع التــي هلــا اســهاماهتا يف

بمجموعــة عوامــل تتمحــور حــول الفكــر واإلدارة

املســتقبلية ،ومــن هــذه املنظــات اجلامعــات
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تنميــة املجتمــع وتشــكيل هويتــه ،حيــث لوحــظ

لنجــاح املنظمــة وإنــا الســعي احلقيقــي لتفعيــل

اهتــام واســع للجامعــات بموضــوع القيــم بنــا ًء
عــى التوجهــات العامليــة نحــو اجلــودة واالعتــاد

األهــداف .كــا أشــارت دراســة جيــي وكرســتوفر

وأهــداف وقيــم لــكل جامعــة حتــدد مســرهتا

القيــم األخالقيــة للمنظمــة والتــي حتكــم عالقاهتــا

األكاديمــي التــي تؤكــد عــى وجــود رؤيــة ورســالة
األكاديميــة وتوجهاهتــا املســتقبلية ،وقــد نــرت كثــر

مــن اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية القيــم

التــي تؤمــن هبــا ضمــن خططهــا االســراتيجية أو مــن
خــال مواقعهــا اإللكرتونيــة الرســمية ،فأصبــح لــكل

جامعــة منظومــة مــن القيــم التــي تتبناهــا يف عملهــا

األكاديمــي املتضمــن للوظائــف الثــاث للجامعــة
واملحــددة بالتعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة

املجتمــع.

هــذه املحــددات هــو الســبيل للنجــاح وحتقيــق
) (Gilley & Christopher, 2010إىل أمهيــة إبــراز
الداخليــة واخلارجيــة ،وأوصــت بــرورة مشــاركة

املســتفيدين يف صياغــة هــذه القيــم بــا يتفــق مــع
الرؤيــة االســراتيجية للمنظمــة .كــا أشــارت دراســة

ماريــا ) (Maria, 2012إىل أن املنظــات الكبــرة

تســعى دائــ ًا إلبــراز ونــر قيمهــا األخالقيــة عنــد
صياغــة الرؤيــة والرســالة ،بعكــس املؤسســات
الصغــرة التــي تتجاهــل هــذه املهمــة .وقــد بينــت

دراســة كاديــو ) (Caudiu, 2013أمهيــة ذلــك مــع
الرتكيــز عــى صياغــة املواثيــق األخالقيــة بأســلوب

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لغــوي واضــح وذلــك ألهنــا متثــل هويــة املنظمــة

ممــا شــك فيــه أن وجــود قيــ ًا معلنــة للمؤسســات

التــي جيــب أن تكــون مفهومــة جلميــع املســتفيدين.

نجاحهــا يف أداء مهامهــا وأدوارهــا املختلفــة ،وقــد

) & sars, 2014عــى أن هنــاك نمطــن مــن أنــاط

واملنظــات يســاعدها يف حتقيــق درجــات عاليــة مــن

أيــدت ذلــك دراســة ســومريز) (Somers, 2001التــي

أكــدت عــى وجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة بــن
تبنــي املؤسســة للمحــددات األخالقيــة الواضحــة
وبــن التــزام املوظفــن ووالئهــم للمنظمــة وتــدين

مســتوى انخفــاض معــدل التجــاوزات األخالقيــة

بينهــم ،واســتدركت دراســة واتــروب وتشــنكو
) (Wotrub & chonko, 2001ذلــك باإلشــارة
إىل أن وجــود حمــددات أخالقيــة معلنــة ال يكفــي

كــا أكــدت دراســة ســاندوا وســارس (Sandwa

القيــم التــي جيــب عــى املنظــات االهتــام هبــا ،األول
يتعلــق بالقيــم األساســية ذات العالقــة برؤيــة املنظمــة
والثــاين يتعلــق بالقيــم اإلجرائيــة التنفيذيــة ألعــال
املنظمــة ،وجيــب تتــآزر هــذه القيــم يف تشــكيل هويــة

املنظمــة وبنــاء ســمعتها لــدى املجتمــع .وممــا ســبق

تتجــى أمهيــة منظومــة القيــم يف توجيــه املنظــات ألداء
مهامهــا بشــكل جيــد وفعــال ،ولكــون ذلــك مهــ ًا

جلميــع املؤسســات فإنــه أهــم وأحــرى للمؤسســات

122

عبد اهلل دخيل اهلل املنتشري :منظومة القيم اليت تتبناها اجلامعات يف اململكة العربية السعودية :دراسة حتليلية

150-119

األكاديميــة كــا اقرتحــت دراســة شــيهان وجوزيــف

اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية؟

للمؤسســات األكاديميــة بــا يتفــق مــع القيــم التــي

اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية؟

6 .مــا القيــم االقتصاديــة الســائدة التــي تتبناهــا

( )2015مــن رضورة تصميــم املواثيــق األخالقيــة
يؤمــن هبــا الطــاب ،وتــرز أمهيــة دراســة القيــم مــن
مــا أشــار لــه األمــن ( )2018نق ـ ً
ا عــن عبدالرمحــن

هيجــان ضمــن إحــدى نــدوات اإلدارة بالقيــم مــن
أن األزمــة التــي تعــاين منهــا املجتمعــات العربيــة يف
ضعــف منظومــة القيــم.

أهداف الدراسة:

هتــدف الدراســة إىل التعــرف عــى واقــع منظومــة

القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات يف اململكــة العربيــة

الســعودية مــن خــال حتديــد:

وبــا أن اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية

1 .القيــم املهنيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات يف

توجهاهتــا ووظائفهــا وأدوارهــا املختلفــة اســتجابة

2 .القيــم املعرفيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات

اململكــة العربيــة الســعودية.

تبنــت جمموعــة مــن القيــم ذات دالالت تشــر إىل

يف اململكــة العربيــة الســعودية.

ملتطلبــات العــر ومتغرياتــه؛ فــإن هــذه الدراســة

حتــاول أن حتلــل هــذه املنظومــة انطالق ـ ًا مــن اجابتهــا

3 .القيــم االجتامعيــة الســائدة التــي تتبناهــا

اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية.

عــى الســؤال الرئيــس التــايل:

مــا واقــع منظومــة القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات

4 .القيــم الدينيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات

يف اململكــة العربيــة الســعودية والــذي تتفــرع منــه

يف اململــة العربيــة الســعودية.

5 .القيــم السياســية الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات

األســئلة الفرعيــة التاليــة:

1 .مــا القيــم املهنيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات

يف اململكــة العربيــة الســعودية.

2 .مــا القيــم املعرفيــة الســائدة التــي تتبناهــا

اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية.

يف اململكــة العربيــة الســعودية؟.

اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية؟

3 .مــا القيــم االجتامعيــة الســائدة التــي تتبناهــا
اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية؟

6 .القيــم االقتصاديــة الســائدة التــي تتبناهــا

أمهية الدراسة:

تتمثــل األمهيــة النظريــة هلــذه الدراســة يف أمهيــة

4 .مــا القيــم الدينيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعات

موضوعهــا املتعلــق بمنظومــة القيــم التــي تعتــر

5 .مــا القيــم السياســية الســائدة التــي تتبناهــا

وتوجهاهتــم املســتقبلية ،ويمكــن االحتــكام إليهــا

يف اململــة العربية الســعودية؟

معايــر موجهــة لســلوك األفــراد واملنظــات
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2 .تــم تنفيــذ الدراســة يف الفصــل الــدرايس الثــاين

عنــد ظهــور االختالفــات أو وجــود صــور مــن

التناقضــات ،كــا أن هــذه املنظومــات القيميــة تــرز
التباينــات وتســهل املقارنــات بــن املنظــات -ومنهــا
اجلامعــات -يف اهتامماهتــا و منطلقاهتــا وتوجهاهتــا
املســتقبلية ،وتكمــن أمهيــة الدراســة أيضـ ًا يف حماولتهــا

إثــراء املحتــوى العــريب ورفــد أدبيــات أصــول الرتبيــة

فيــا خيــص قضايــا القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات

يف اململكــة العربيــة الســعودية ،كــا حتــاول هــذه
الدراســة أن توضــح الصــورة الكليــة ملنظومــة القيــم

يف التعليــم اجلامعــي مــن خــال بيــان القيــم الســائدة

لــدى اجلامعــات يف ســتة جوانــب هــي :القيــم املهنيــة،
واالجتامعيــة ،والسياســية ،والدينيــة ،واملعرفيــة،

واالقتصاديــة.

مــن العــام اجلامعي1442/1441هـــ.

مصطلحات الدراسة:

هنــاك مصطلحــان مهــان جيــب حتريرمهــا للوصــول

لفهــم كامــل ملوضــوع الدراســة مهــا :مفهــوم القيــم،
ومفهــوم منظومــة القيــم وســوف يتــم تناوهلــا مــن
اجلانــب االصطالحــي واإلجرائــي وفــق مــا يــي:

عــرف الزيــود ( ،2011ص« )24 :القيــم اصطالح ـ ًا
بأهنــا «املعايــر واالحــكام التــي تتكــون لــدى الفــرد
مــن خــال تفاعلــه مــع املواقــف واخلــرات الفرديــة،
واالجتامعيــة بحيــث متكنــه مــن اختيــار أهــداف

وتوجهــات حلياتــه ،يراهــا جديــرة بتوظيــف إمكاناته،

كــا تتمثــل األمهيــة التطبيقيــة للدراســة يف حماولتهــا

وتتجســد مــن خــال االهتاممــات او االجتاهــات أو

تســاهم يف رســم السياســات والتوجهــات املســتقبلية

مبــارشة» .فيــا عرفهــا فليــة والزكــي ( )2004بأهنــا

تقديــم رؤيــة متكاملــة عــن منظومــة القيــم التــي
للتعليــم اجلامعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية

لتتســق مــع مســتجدات العــر ومتغرياتــه املتســارعة.

جمموعــة القوانــن واألهــداف واملثــل العليــا التــي

توجــه اإلنســان ســواء يف عالقتــه بالعــامل املــادي أو
االجتامعــي أو الســاوي.

فيــا عــرف اخليــاط وعطيــات والعربيــات (،2012

حدود الدراسة:

1 .تقتــر احلــدود املوضوعيــة عــى منظومــة القيــم
التــي تتبناهــا اجلامعــات يف اململكــة العربيــة

الســعودية يف جمــاالت القيــم املهنيــة ،والقيــم
االجتامعيــة ،والقيــم السياســية ،والقيــم الدينيــة،

والقيــم املعرفيــة ،والقيــم االقتصاديــة.

الســلوك العمــي أو اللفظــي بطريقــة مبــارشة وغــر

ص )251 :منظومــة القيــم بأهنــا «جمموعــة القيــم
التــي يتمتــع هبــا الشــخص الواحــد ،وعددهــا قليــل

بالعــادة ،ومتتــاز باهنــا حمــدودة العــدد ،األمــر الــذي
يســهل عمليــة قياســها ،والتعــرف عليهــا.

هــذا وتتبنــى هــذه الدراســة تعريــف منظومــة

القيــم إجرائي ـ ًا بأهنــا جمموعــة القيــم التــي هتتــم هبــا
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اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والتــي تــم

احتلــت املرتبــة األوىل ،تلتهــا القيــم اإلنســانية

جامعــة أو تــم اإلعــان عنهــا يف املواقــع الرســمية

االهتــام باألنشــطة الطالبيــة ســواء الثقافيــة أو

إدراجهــا وتدوينهــا ضمــن اخلطــة االســراتيجية لــكل

للجامعــات.

والشــخصية ،وأوصــت الدراســة بــرورة

االجتامعيــة أو الرياضيــة أو الرتفيهيــة ،واالهتــام

باجلانــب الوجــداين مــن التعليــم ،والعمــل عــى

الدراسات السابقة.

زيــادة التقــارب بــن الطــاب وأعضــاء هيئــة

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت

التدريــس ،وعقــد دورات تدريبيــة يتــم مــن

طبيعتهــا ومــدى تأثرهــا بمتطلبــات العــر ومتغرياتــه

وضــع خطــط واســراتيجيات تســاعدهم عــى

موضــوع القيــم مــن زوايــا خمتلفــة للوقــوف عــى

املختلفــة ،وســوف تتنــاول هــذه الدراســة جمموعــة
مــن الدراســات واألبحــاث التــي ًأعــدت يف أقطــار

خالهلــا تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس عــى
اإلســهام الفعــال يف ترســيخ املنظومــة القيميــة
اإلســامية لــدى الطــاب.

خمتلفــة وجــاءت يف الفــرة الزمنيــة بــن – 2011

-دراســة ذو الفقــار ( )2011والتــي هدفــت

هــذه الدراســات:

العمــل بــن ك ً
ال مــن الربوتســتانت والكاثوليــك

 2019ممــا يشــر إىل تنوعهــا الزمــاين واملــكاين ومــن

إىل التعــرف عــى الفروقــات يف أخالقيــات

-دراســة املقــدادي ( )2011التــي هــدف إىل

واملســلمني األتــراك الذيــن يعيشــون يف الواليــات

التدريــس يف جامعــة امللــك خالــد يف ترســيخ

املســلمني حصلــوا عــى معــدل  4مــن  5كأعــى

الكشــف عــن درجــة إســهام أعضــاء هيئــة

املنظومــة القيميــة اإلســامية لــدى طلبــة
اجلامعــة مــن وجهــة نظــر الطــاب ،ولتحقيــق

هــذا اهلــدف أعــد الباحــث اســتبانة احتــوت

عــى( )56فقــرة وتــم تطبيقهــا عــى عينــة طبقيــة

مــن طــاب اجلامعــة ،وأشــارت النتائــج عــن
أن درجــة إســهام أعضــاء هيئــة التدريــس
يف جامعــة امللــك خالــد يف ترســيخ املنظومــة
القيميــة اإلســامية لــدى طلبــة اجلامعــة كانــت

متوســطة ،وأظهــرت أن جمــال القيــم العلميــة
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املتحــدة األمريكيــة ،وأشــارت النتائــج إىل أن

مــن الربوتســتانت و الكاثوليــك يف خصائــص

العمــل الربوتســتانتية  pweوذلــك يف جمــاالت:

العمــل اجلــاد والنجــاح والطريقــة الداخليــة
للســيطرة ،واملوقــف الســلبي للفــراغ ،وتوفــر
الوقــت واملــال ،كــا ســجل العمــل كغايــة أقــل
النســب عنــد املســلمني مقابــل الفئــات األخــرى،

وأشــارت الدراســة إىل أن الربوتســتانت أعــى
مــن الكاثوليــك يف مجيــع اخلصائــص.

-دراســة الزبــون ( )2012التــي هدفــت إىل
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الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن املســؤولية

واملؤسســات املختلفــة يف احلجــم واهلــدف

جامعــة البلقــاء التطبيقيــة يف الكليــات بالشــال

تســعى دائــ ًا إلبــراز ونــر قيمهــا األخالقيــة

أشــارت الدراســة إىل أن املنظــات الكبــرة

االجتامعيــة ومنظومــة القيــم املامرســة لــدى طلبــة

عنــد صياغــة الرؤيــة والرســالة ،بينــا املؤسســات

األردين ،وهــي :كليــة عجلــون اجلامعيــة ،وكليــة

ال تســع إىل ذلــك هنائيــ ًا.

احلصــن اجلامعيــة ،وكليــة إربــد اجلامعيــة.

-فيــا أجــرى اخليــاط ( )2012دراســة هدفــت

ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطويــر اســتبانتني

إىل التعــرف عــى طبيعــة منظومــة القيــم الســائدة

للكشــف عــن هــذه العالقــة ،وتكونــت عينــة

لــدى طلبــة جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ،وتــم

الدراســة مــن ( )367طال ًبــا وطالبــة ،وأشــارت

اس��تخدام قيـ�اس شـ�وارتز  Schwartzللقيــم

نتائــج الدراســة إىل أن هنــاك عالقــة ارتبــاط

بعــد ترمجتــه إىل اللغــة العربيــة ،وقــد تــم تطبيقــه

موجبــة ذات داللــة إحصائيــة ،بــن املســؤولية

عــى عينــة مكونــة مــن ( )666طالبـ�ا وطالبــة

االجتامعيــة ومنظومــة القيــم املامرســة يف مجيــع

مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة .وأشــارت نتائــج

املجــاالت التــي اشــتملت عليهــا أداة الدراســة،

الدراســة إىل أن أهــم القيــم التــي يتبناهــا الطلبــة

وأظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات

هــي :االهتــام بالصحــة ،ومســاعدة اآلخريــن،

داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر متغــر اجلنــس،

واحلكمــة ،واألمــن الوطنــي ،والــذكاء واإلبــداع،

واملســتوى الــدرايس بــن درجــات التــزام طــاب

وااللتــزام الدينــي ،وحــب االســتطالع ،واحلريــة

جامعــة البلقــاء التطبيقيــة للمســؤولية االجتامعية،

واالســتقاللية ،والبحــث عــن الــذات ،والعدالــة

ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ألثر

واحــرام اآلبــاء .وأوصــت الدراســة بإجــراء

متغــر الكليــة والتخصــص ،ويف جمــال ممارســة

املزيــد مــن الدراســات حــول القيــم تتنــاول

طــاب جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ملنظومــة القيــم،

أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة تعــزى ألثــر متغــر الكليــة واجلنــس

والتخصــص .وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة

تعــزى ألثــر متغــر املســتوى.

متغــرات أخــرى مــن مثــل :العمــر ،واملســتوى
االقتصــادي ،واملســتوى التعليمــي.

	-كــا أجرى ســاندوا وســارس (Sandwa & Sars,

) 2014دراســة هتــدف للتعــرف عــى أنــاط القيــم

-كــا أجــرى ماريــا )(Maria, 2012دراســة

التــي جيــب االهتــام هبــا يف املنظــات ،وانتهــت

للمؤسســات ،وبعــد دراســة عــدد مــن املنظــات

التــي جيــب عــى املنظــات االهتــام هبــا ،األول

حــول مــدى إبــراز ونــر القيــم األخالقيــة
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يتعلــق بالقيــم األساســية ذات العالقــة برؤيــة

طــاب الكليــة التقنيــة بجامعــة واليــة فوجلــا

اآلخــر يتعلــق بالقيــم اإلجرائيــة التنفيذيــة

أهــداف األنشــطة ،وتــم التطبيــق عــي عينــة

املنظمــة ومتثــل التوجهــات النظريــة ،والنمــط

ألعــال املنظمــة ،وأشــارت الدراســة إىل أنــه
جيــب أن تتــآزر هــذه القيــم يف تشــكيل هويــة
املنظمــة وبنــاء ســمعتها لــدى املجتمــع.

للتكنولوجيــا يف روســيا مــن خــال مراجعــة
بلغــت ( )65طالبــا مــن طــاب القســم الفنــي

(هندســة الكمبيوتــر) بالســنة الرابعــة)62( ،
طالبــا مــن قســم العلــوم اإلنســانية ،وأشــارت

-وأجــرى الكبيــي ( )2015دراســة هدفــت إىل

النتائــج اىل أن ترتيــب القيــم مــن حيــث األمهيــة

عــى منظومــة القيــم العربيــة األصيلــة ،وطبقــت

االبــداع يف العمــل ،احليــاة اإلنتاجيــة ،التنميــة،

التعــرف عــى تأثــر وســائل االتصــال احلديثــة

عــى عينــة مــن ( )765مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس بجامعــة األنبــار وتوصلــت الدراســة

إىل أن وســائل االتصــال احلديثــة أثــرت يف

منظومــة القيــم االجتامعيــة العربيــة األصيلــة ،كــا

أن اســتخدامها بصــورة مكثفــة أدت إىل توظيفهــا
يف األمــور غــر األخالقيــة وتشــجع الطلبــة عــى
التأخــر عــن املحــارضة أو عــدم حضورهــا،
وأحدثــت الــرر بســمعة كثــر مــن أعضــاء هيئة

التدريــس مــن خــال مــا ينــر بالفيــس بــوك،
وأوصــت الدراســة بإقامــة النــدوات والعمــل

عــى غــرس عقيــدة اإليــان بــاهلل واليــوم اآلخــر
وتفعيــل وإجيــاد الرقابــة الذاتيــة يف نفــوس الطلبــة
وتزويدهــم بالقيــم اإلســامية التــي حتافــظ عــى

أصالــة أمتهــم وتراثهــا.

لــدي الطلبــة هــي ( قيــم األنشــطة احلياتيــة،
احلريــة) ومــن أبــرز العوامــل التــي أثــرت عــي

مســتوى تلــك القيــم لــدي احلالــة النفســية

للطالــب والتكيــف االجتامعــي ،والعالقــة مــع
البيئــة املحيطــة.

-ويف دراســة تانريوجــن )(Tanriogen, 2016

التــي هدفــت إىل التعــرف عــى أولويــات القيــم

والســلوك لــدى الطــاب املعلمــن بكليــة الرتبيــة

بجامعــة بامــوكايل بواليــة دينــزيل برتكيــا،
ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اســتخدام مقيــاس

شــوارتز للقيميــة  svsلقيــاس القيــم عــى 498

طالبــ ًا وطالبــة وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن
قيمــة األمــن األرسي تبنتهــا  %48مــن الطالبــات،
بنــا كانــت هلــا أولويــة لــدي الطــاب بنســبة
 %71كقيمــة مهمــة هلــم يف حياهتــم ،بينــا فضــل

-وقامــت كال مــن أال و أوليجــا (Alla & Olga,

مجيــع الطــاب القيــم املحافظــة كقيــم أساســية

عــى خصائــص القيــم والصفــات املهنيــة لــدي

االجتامعيــة الذيــن فضلــوا احــدي القيــم العامليــة

)2016بدراســة مســحية هدفــت اىل التعــرف

127

توجــه ســلوكياهتم باســتثناء طــاب الدراســات

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )1جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

وقيمــة الســام العاملــي  ،وأشــارت الدراســة ايل

ملتغــر مــدة التواصــل اليوميــة ولصالــح املــدة

الذكــور واالنــاث.

-كــا أجــرى التميمــي ( )2017دراســة هدفــت

رضورة تطويــر القيــم العامليــة لــدي الطــاب

الزمني��ة ( )6سـ�اعات فأكثـ�ر.

-ويف دراســة الزبــون ( )2017التــي هدفــت إىل

إىل اســتقصاء أثــر مواقــع التواصــل االجتامعــي

االجتامعــي الرقميــة عــى املنظومــة القيميــة

الدراســات اإلســامية يف جامعــة الدمــام كليــة

الكشــف عــن درجــة تأثــر شــبكات التواصــل

لطلبــة كليــة عجلــون اجلامعيــة .ولتحقيــق ذلــك

عــى املنظومــة القيميــة لــدى طالبــات قســم
الرتبيــة لألقســام األدبيــة مــن وجهــة نظرهــن.

اهلـ�دف تـ�م تصميـ�م اسـ�تبانة مكونـ�ة مـ�ن ((44

وتكونـ�ت عينـ�ة الدراسـ�ة مـ�ن ( ( 165طالبــة

األخالقيــة ،االجتامعيــة ،اجلامليــة واالقتصاديــة.

جمموعتــن ،تــم اختيارهــا بالطريقــة القصديــة.

فقــرة ،موزعــة عــى أربعــة جمــاالت هــي :القيــم
حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن  175طالب ـ ًا

وطالبــة اختــروا بطريقــة عشــوائية ،وأشــارت
نتائــج الدراســة إىل أن درجــة تأثــر شــبكات

التواصــل االجتامعــي عــى املنظومــة القيميــة
لطلبــة كليــة عجلــون اجلامعيــة كانــت متوســطة،

وأن القيــم اجلامليــة جــاءت يف املرتبــة األوىل،
تلتهــا يف املرتبــة الثانيــة القيــم االقتصاديــة ،ويف

املرتبــة الثالثــة جــاءت القيــم االجتامعيــة ،بينــا
جــاءت القيــم األخالقيــة يف املرتبــة األخــرة .كــا
بينــت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يف مجيــع املجــاالت تبعـ ًا ملتغــر اجلنــس

ولصالــح الطلبــة الذكــور ،ووجــود فــروق يف

منظومــة القيــم تبع ـ ًا ملتغــر التخصــص ولصالــح
ختصــص اخلدمــة االجتامعيــة ،إضافــة إىل وجــود

فــروق تبع ـ ًا ملتغــر املســتوى الــدرايس ولصالــح

طلبــة الســنة الثانيــة ،وأخــر ًا وجــود فــروق تبعـ ًا
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مــن قســم الدراســات االســامية ،يتوزعــن عــى
ولتحقيــق هــذا اهلــدف أعــدت الباحثــة اســتبانة
اشــتملت عــى ( )52فقــرة موزعــة عــى

ثــاث جمــاالت (القيــم الدينيــة ،واالجتامعيــة

والرتبويــة) ،وجــرى التحقــق مــن صدقهــا
وثباهتــا بالطــرق املعهــودة ،وأشــارت النتائــج

إىل أن الفيســبوك هــو أكثــر مواقــع التواصــل

االجتامعــي اســتخدام ًا مــن قبــل الطالبــات
بنســبة ( )64,8%يليــه تويــر بنســبة ( )21,2%وأن

معظــم الطالبــات يســتخدمن مواقــع التواصــل

االجتامعــي ملــدة ( )2-1ســاعة يوميــ ًا بنســبة

« 63.6%وأن مــن أهــم األســباب الســتخدام
هــذه املواقــع هــو للتواصــل مــع االقــارب
واألصدقـ�اء بنسـ�بة ».%36.4

قــام الرويــي ( )2017بدراســة هدفــت إىلالتعــرف عــى واقــع منظومــة القيــم لــدى طلبــة
كليــة الرتبيــة واآلداب بجامعــة احلــدود الشــالية
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يف ضــوء التحديــات املعــارصة ،والتعــرف عــى

-كــا أجــرى أبــو حطــب ( )2017دراســة هدفــت

واملعــدل الرتاكمــي ،والتخصــص ،ولتحقيــق

كليــة املجتمــع برفحــاء جامعــة احلــدود الشــالية،

الفــروق يف منظومــة القيــم تبعــا ملتغــر اجلنــس،
أهــداف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي
املســحي حيــث تــم تطبيــق اســتبانة معدلــة عــى

منــوال مقيــاس (ألبــورت وزمالئــه) للقيــم،
وجــرى التحقــق مــن صدقهــا وثباهتــا ،وتكونــت

عينــة الدراســة مــن ( )290طالبــا وطالبــة مــن

كليــة الرتبيــة واآلداب بجامعــة احلــدود الشــالية،

وتوصلــت الدراســة إىل أن واقــع منظومــة
القيــم لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة واآلداب يف

جامعــة احلــدود الشــالية كان متوســطا بشــكل

عــام ،حيــث جــاء جمــال القيــم الدينيــة والقيــم
االجتامعيــة بمســتوى مرتفــع ،وجــاء جمــال القيــم

السياســية والقيــم النظريــة والقيــم االقتصاديــة
والقيــم اجلامليــة بمســتوى متوســط ،.وجــاء
مــن نتائــج الدراســة أيضــ ًا وجــود فــروق ذات

داللــة إحصائيــة ملتغــر اجلنــس يف القيــم اجلامليــة

لصالــح اإلنــاث ،والقيــم السياســية لصالــح
الذكــور ،وبالنســبة إىل متغــر املعــدل الرتاكمــي
فإنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تبعــا

هلــذا املتغــر يف مجيــع جمــاالت القيــم باســتثناء

جمــال القيــم اجلامليــة ،وأمــا متغــر التخصــص
فإنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تبعــا

هلــذا املتغــر يف مجيــع جمــاالت القيــم باســتثناء
جمـ�ال القيـ�م الدينيـ�ة.

129

إىل التعــرف عــى املنظومــة القيميــة لــدى طالبــات

ولتحقيــق هــذا اهلــدف أعــدت الباحثــة اســتبيان

مكــون مــن ( )35فقــرة تقيــس منظومــة القيــم،

تــم تطبيقــه عــى عينــة قصديــة تكونــت مــن
( )43طالبــة مــن طالبــات الكليــة ،وأشــارت
نتائــج الدراســة إىل وجــود درجــة مرتفعــة عــى
القيــم الدينيــة ،ووجــود درجــة مرتفعة عــى القيم
املعرفيــة ،ووجــود درجــة متوســطة عــى القيــم

االقتصاديــة ووجــود درجــة متوســطة عــى القيــم

اجلامليــة ،ووجــود درجــة مرتفعــة عــى القيــم
االجتامعيــة ،كــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود

أثــر للمســتوى الــدرايس يف مجيــع املجــاالت
ويف القيــم ككل .وأوصــت الدراســة بــرورة
االهتــام بمنظومــة القيــم النابعــة مــن اإلســام

وتشــجيع الطلبــة عــى متثلهــا وتطبيقهــا ،ورضورة

تركيــز أعضــاء هيئــة التدريــس عــى املنظومــة
القيميــة اإلســامية يف مجيــع املناهــج الدراســية
ويف كل املســتويات الدراســية.

وأجــري املنصــور ( )2017دراســة هدفــت إىلالكشف عـــن العالقـــة املحتملـــة بـــن منظومـــة

القـــيم واإلحســـاس بالتامســـك لــدى عينــة مــن

طلبة قســـمي علـــم الـــنفس واإلرشـــاد النفسـي

فـــي كليـــة الرتبيـــة بجامعـة دمشـــق بلغت 283
طالبــ ًا وطالبــة مــن طلبــة الســنة الثانيــة وهــي
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عينــة طبقيــة مقصــودة متوافــرة ،وأشــارت

األهــل بالرقابــة عــى أبنائهــم ومــا يتــم تداولــه

منظومــة القيــم واإلحســاس بالتامســك ،ووجــود

-كــا أجــرى يل ســانغ مــن (Lee Sang min,

النتائــج إىل وجــود عالقــة ارتبــاط إجيابيــة بــن

أثــر ملتغــر اجلنــس (ذكــور ،إنــاث) يف منظومــة
القيــم واإلحســاس بالتامســك ،وجــود أثــر ملتغــر

الشــهادة الثانويــة (علمــي ،أديب) يف منظومــة
القيــم واإلحســاس بالتامســك ،وجــود أثــر ملتغــر

التخصــص الــدرايس (علم نفــس ،إرشــاد نفيس)

يف منظومــة القيــم واإلحســاس بالتامســك ،عــدم
وجــود أثــر ملتغــر االختصــاص الــدرايس (علــم

وتصفحــه عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي.
)2017دراســة هدفــت إىل حتليــل قيــم العمــل

يف أربــع دول هــي اليابــان وكوريــا اجلنوبيــة
والواليــات املتحــدة االمريكيــة وأملانيــا ،وذلــك

باســتخدام نمذجــة املعادلــة اهليكليــة ،وأشــارت
الدراســة إىل أن هنــاك تباينــات خمتلفــة يف ترتيــب

القيــم إال أن هنــاك إمجــاع عــى أن قيمــة األمــن

الوظيفــيتعتــرالقيمــةاألهــميفالــدولاألربــع.

نفــس ،إرشــاد نفــي) يف اإلحســاس بالتامســك.

-ويف دراســة يل ســانغ مــن وآخريــن (Lee

التعــرف عــى أثــر اســتخدام مواقــع التواصــل

قيــم العمــل يف أربــع دول هــي اليابــان وكوريــا

فيــا هدفــت دراســة الرشعــة( )2017إىلاالجتامعــي عــى منظومــة القيــم الدينيــة
واألخالقيــة لــدى عينــة مــن طلبــة اجلامعــة

اهلاشــمية يف األردن ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي يف دراســته

وقــام باختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة القصديــة

بلغــت ( )210طالبــا وطالبــة  ،وأشــارت النتائــج

إىل أن اســتخدام طلبــة اجلامعــة اهلاشــمية ملواقــع
التواصــل االجتامعــي بدرجــة عاليــة ،ووجــود

فــروق ذات داللــة إحصائيــة لتأثــر مواقــع

التواصــل االجتامعــي تعــزى للجنــس ولصالــح
اإلنــاث ،وأن هنــاك ارتبــاط ضعيــف بــن مواقــع

التواصــل االجتامعــي ومنظومــة القيــم الدينيــة
واألخالقيــة لــدي الطــاب  ،وتفعيــل دور
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) Sang min, 2017التــي هدفــت لتحليــل

اجلنوبيــة والواليــات املتحــدة االمريكيــة وأملانيــا،

باســتخدام نمطيــة املعادلــة اهليكليــة ،وأشــارت
الدراســة إىل وجــود تباينــات يف تفضيــات
القيــم ،فيــا اشــركت الــدول األربــع يف تفضيــل

قيمــة األمــن الوظيفــي.

كــا أجــرى جونــك) (Jonk, 2017دراســة يفجنــوب أفريقيــا هدفــت للبحــث يف العالقــة بــن

قيــم العمــل وأخالقياتــه( ،اخالقيــات العمــل
جانــب نظــري ،وقيــم العمــل جانــب تطبيقــي)
واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي

باســتخدام ملــف تعريــف أخالقيــات العمــل
متعــدد األبعــاد ومقيــاس القيــم ،وشــملت عينــة
الدراســة  301فــرد ًا مــن جنــوب أفريقيــا ،وجــاء
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مــن نتائــج الدراســة أن هنــاك عالقــة ســلبية بــن

وأوصــت الدراســة باختــاذ اإلجــراءات املناســبة

الدراســة مديــري املــوارد البرشيــة لتعزيــز

اجلامعــات الســعودية.

أخالقيــات العمــل وقيــم العمــل ،وأوصــت
الســلوك األخالقــي مــن خــال الرتكيــز عــى
العالقــة بــن أخالقيــات وقيــم العمــل.

التــي مــن شــأهنا تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى طلبــة
كــا أجــرى النمــوس ( )2018دراســة هدفــتإىل وضــع تصــور مقــرح لــدور مؤسســات

-كــا أجــرى ســويدان ( )2018دراســة هدفــت إىل

التعليــم العــايل يف تعزيــز منظومــة القيــم

الســعودية يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى الطــاب

باســتخدام املنهــج التحليــي للوثائــق والكتــب

الكشــف عــن دور كليــات الرتبيــة يف اجلامعــات

مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب .ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم

تطويــر أداتــن مهــا :مقابلــة موجهــة ألعضــاء
هيئــة التدريــس ،واســتبانة موجهــة للطلبــة.
ومتثلــت عينــة الدراســة يف ( )164عضــو ًا

م��ن أعض��اء هيئ��ة تدري��س 559( ( ،طالبــا،
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن دور كليــات الرتبيــة

يف اجلامعــات الســعودية يف تعزيــز قيــم املواطنــة

لــدى طلبتهــا مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة
التدريــس كان بدرجــة مرتفعــة ،وعــدم وجــود

فــروق يف وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس
ألثــر التخصــص ،والرتبــة األكاديميــة واخلــرة،
وأن دور كليــات الرتبيــة يف اجلامعــات الســعودية

يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى طالهبــا مــن وجهــة

نظــر الطــاب جــاء بدرجــة مرتفعــة ،وعــدم
وجــود فــروق تعــزى ألثــر التخصــص يف وجهــة

نظــر الطــاب ،ووجــود فــروق تعــزى للمســتوى
الــدرايس ،لصالــح الســنة الثالثــة والرابعــة.
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الرتبويــة ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف قــام الباحــث
والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع

القيــم لــدى طلبــة اجلامعــات ودور اجلامعــات

يف تعزيزهــا ،وبنــاء عــى ذلــك توصلــت الدراســة
إىل العديــد مــن النتائــج :لكــي تقــوم مؤسســات

التعليــم العــايل بتعزيــز منظومــة القيــم الرتبويــة

فإنــه جيــب االهتــام بتوفــر مواقــف ممارســة

هــذه القيـم ,وهــي مواقــف عمليــة ألنــه ال يكفــي
املعلومــات وال الوعــظ والتلقــن ,وإنــا البــد مــن
النشــاط الواقعــي واملواقــف احليــة التــي البــد

أن يعيشــها الطــاب يف اجلامعــة ،وتوفــر املنــاخ
املناســب لرتســيخ القيــم اإلجيابيــة وإشــاعتها مــع
مراعــاة املواقــف العمليــة واحلاجــات املتجــددة،

وزيــادة اهتــام إدارة اجلامعــة باجلوانــب اإلنســانية
الشــخصية واالجتامعيــة للطلبــة اجلامعيــن َمث َل ُهــا
يف ذلــك مثــل اهتاممهــا بالنواحــي الرتبويــة
والتعليميــة ،وأن يكــون عضــو هيئــة التدريــس

يف ســلوكه قــدوة للطلبــة ونموذجــ ًا هلــم ملــا لــه
مــن تأثــر يف النفــوس ،فالتزامــه بالقيــم الرتبويــة
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النبيلــة الصاحلــة يســاعد طلبتــه عــى االلتــزام هبــا

االجتامعيــة  :الصداقــة ،التعــاون ،احليــاء،

البنــاء اخللقــي للطالــب واملشــاركة فيهــا باعتبارها

واالجتامعــي .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة

االحــرام ،إدارة الوقــت ،االنتــاء االرسي

وممارســتها ،واإلدراك الواعــي ألمهية األنشــطة يف

جــزء ًا ال يتجــزأ مــن احليــاة اجلامعيــة ،وليســت

وجــود أثــر عــى ســلوكيات افــراد الدراســة

مــن وجهــة نظرهــم نتيجــة اســتخدامهم للفيــس

جمــرد عمــل إضــايف يمكــن االعتــذار عــن عــدم

بــوك ســواء أكانــت تلــك الســلوكيات اجيابيــة

القيــام بــه .ويف ضــوء ذلــك تــويص الدراســة

كالتواصــل مــع اآلخريــن بلباقــة واحــرام أم

بإقامــة مركــز لإلرشــاد الرتبــوي يف اجلامعــة

ســلبية كاســتخدامه لالســتهزاء باآلخريــن .وبنــاء

يــرف عليــه متخصصــن يف جمــاالت العلــوم

عــى تلــك النتائــج أوصــت الدراســة بــرورة

التاليــة (علــم النفــس ،واخلدمــة االجتامعيــة،
وعلــم االجتــاع ،والعلــوم الرشعيــة) وذلــك

ملســاعدة الطلبــة يف خمتلــف الظــروف التــي

يعيشــوهنا ،وإقامــة دورات تدريبيــة أو حلقــات

نقاشــية بصفــه دوريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس

توعيــة الطلبــة حــول اســتخدامات الفيــس بــوك
وأثــر ذلــك ذات عــى قيمهــم االجتامعيــة.

	-كـما أجـ�رى جلـ�وري وهارولـدد�(Glory & Har

تتنــاول أبــرز املشــكالت التــي يتعرضــون هلــا

يف تعاملهــم مــع طالهبــم وقــد تعيــق قيامهــم
بأدوارهــم وتعريفهــم بأســاليب تنميــة القيــم

الرتبويــة.

)old, 2018دراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر حماكاة

القيــم بــن أســاتذة اجلامعــة وطالهبــم داخــل

حجــرة الدراســة ومــدي اقتــداء طــاب اجلامعــة

بقيــم أســاتذهتم ،ولتحقيــق هــدف الدراســة

تــم تطبيــق اســتبانة عــى عينــة بلغــت ()14

-ويف ( )2018أجــرى اجلــراح دراســة هدفــت اىل

أســتاذا جامعيــا وعــدد (  ) 414طالبــا جامعيــا

منظومــة القيــم االجتامعيــة (ســلوكيات) لــدى

موضوعــات هلــا عالقــة بالقيــم وذلــك بواقــع

الكشــف عــن أثــر اســتخدام الفيــس بــوك عــى
طلبــة اجلامعــة األردنيــة مــن وجهــة نظرهــم.

تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )418طالبــا
وطالبــة يف مرحلــة البكالوريــوس ممــن لدهيــم
حســاب عــى موقــع الفيــس بــوك ،واســتخدمت
أداة الدراســة ( مقيــاس األثــر) مــن ( )40فقــرة

موزعــة عــى ســتة جوانــب مــن جوانــب القيــم
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باجلامعــات العامــة مــن األقســام التــي تــدرس
مرتــن األويل يف األســبوع األول مــن بدايــة
الفصــل الــدرايس والثانيــة يف األســبوع األخــر

للتعــرف عــى مــدي تغــر القيــم ،وتــم اخبارهــم
بــأن املشــاركة يف الدراســة اختياريــه ويمكــن
االنســحاب منهــا يف أي وقــت ،وأشــارت النتائــج
اىل تغــر قيــم الطــاب مــع مــرور الوقــت ،وتأثــر

عبد اهلل دخيل اهلل املنتشري :منظومة القيم اليت تتبناها اجلامعات يف اململكة العربية السعودية :دراسة حتليلية
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الطــاب بقيــم أســاتذهتم أثنــاء التدريــس خاصــة

االجتامعيــة ،وقــد ربطــت هــذه الدراســة بــن

	-ويف ( )2019أجــرت رابيــا دراســة هتــدف

الدراســة يف  150موظفــ ًا ،وانتهــت إىل وجــود

نظــام القيــم والبنيــة املعرفيــة مــن خــال دراســة

العمــل ،وبينــت أيضـ ًا ظهــور قيــم جديــدة بــدالً

تلــك القيــم والعــر الرقمــي ،ومتثلــت عينــة

فيـما يتعلـ�ق بالتزامهـ�م القيمـ�ي والدينـ�ي.

حتديــات تتطلــب تغيــرات هائلــة يف مــكان

لصياغــة اســراتيجية مقرتحــة إلدارة التغيــر يف

عــن تلــك التقليديــة ،ومنهــا قيــم التمكــن،

حالــة لطــاب اجلامعــات اخلاصــة يف األردن،

واألمــن الوظيفــي ،وبيئــة العمــل املالئمــة،

واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي وتــم

واإلنجــاز.

تطبيــق اســتبيان مكــون مــن ( )52فقــرة مقســمة

-كـما أجـ�رى جاكبـ�و وأورجيـ�و ،باسـ�كوا ل �(Jac

عــى أربعــة جمــاالت وهــي :اإلجــراءات الذاتيــة،

) po & Origo, Pascual, 2019هدفــت إىل

اإلجــراءات الدينيــة ،اإلجــراءات االجتامعيــة

تتبــع التغــرات يف قيــم العمــل لــدى الطــاب يف

واإلجــراءات األكاديميــة عــي مجيــع أعضــاء

اجلامعــات االســبانية خــال مســرهتم يف التعليــم

هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم الرتبويــة وطــاب

اجلامعــي ،وشــملت الدراســة  362طالبــ ًا

اجلامعــات اخلاصــة يف األردن (جــرش ،اربــد،

تــم تتبــع قيــاس القيــم الداخليــة واخلارجيــة

البــراء ،عجلــون الوطنيــة ،وارساء).وتــم التطبيق

لدهيــم خــال مســرهتم التعليميــة ،وأظهــرت

عــى عينــة بلغــت ( )279مــن أعضــاء هيئــة

الدراســة ثباتــ ًا يف القيــم الداخليــة ،وتغــر ًا يف

التدريــس )1327( ،طالبــا ،وأظهــرت نتائــج

القيــم اخلارجيــة ،وأشــارت إىل أن تطــور القيــم

الدراســة أن أكثــر املجــاالت اســتخداما لــدي

مرتبــط بمتغــرات أخــرى مثــل اجلمــع بــن

أعضــاء هيئــة التدريــس هــو جمــال اإلجــراءات،

الدراســة واألرسة والوظيفــة ،وإمكانيــة التــرب

كــا أشــارت اىل تغــر يف نظــام القيــم والبنيــة

مــن الدراســة ،وأشــارت الدراســة إىل أن هنــاك

املعرفيــة لــدى الطــاب يف اجلامعــات اخلاصــة

حاجــة لســنة دراســية خامســة لتشــكيل بعــض

لضــان شــعورهم باهلــدوء والطمأنينــة التــي

تؤثــر يف ســلوكهم وقيمهــم ومواقعهــم.

	-أجــرى ثاكــور ) (Thakur, 2019دراســة
هدفــت إىل التعــرف عــى اجتاهــات املوظفــن يف
املنظــات الرائــد باهلنــد نحــو قيــم العمــل ،وفــق

متغــرات اجلنــس ،والعمــل ،واملؤهــل ،واحلالــة

القيــم لــدى الطــاب اجلامعيــن.
التعليق عىل الدراسات السابقة:

يالحــظ تركيــز الدراســات الســابقة عــى موضــوع

القيــم يف التعليــم اجلامعــي وتشــاهبت يف حمــاور عــدة
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منهــا اهلــدف املتمركــز حــول الكشــف عــن واقــع

جامعــة ســعودية ممــا يشــر إىل شــموهلا لعــدد كبــر

وســائل التواصــل يف االجتامعــي يف ذلــك ،ومــن
جوانــب التشــابه أيض ـ ًا تركيــز الدراســات عــى عينــة

عــى جامعــة واحــدة فقــط كــا يف بعــض الدراســات
الســابقة ،كــا ان منهجيــة الدراســة املتبعــة خمتلفــة نوعـ ًا

ترســيخ جمموعــة مــن القيــم يف البيئــة اجلامعيــة وأثــر

األســاتذة والطــاب مــع اتبــاع املنهــج الوصفــي
التحليــي واســتخدام أداة االســتبانة للوصــول للبيانات

املطلوبــة.

مــن اجلامعــات الســعودية احلكوميــة وعــدم اقتصارهــا

عــن بقيــة الدراســات حيــث قامــت بتحليــل حمتــوى
اخلطــط االســراتيجية للجامعــات عينــة الدراســة .

وقــد اســتفادت هــذه الدراســة من الدراســات الســابقة

أمــا جوانــب االختــاف فقــد لوحــظ تباين الدراســات

يف عــدة جوانــب أبرزهــا حتديــد الفجــوة البحثيــة التــي

خيــص الفــروق اخلاصــة ببعــض الدراســات؛ فقــد

ثــم الوصــول لتصنيــف مالئــم للقيــم املــراد دراســتها.

بــن تناوهلــا للقيــم الفرديــة وقيــم املنظــات ،وفيــا
اختلفــت دراســة رابيــا ( )2019عــن بقيــة الدراســات
يف هدفهــا املتمثــل يف صياغــة اســراتيجية مقرتحــة
إلدارة التغيــر يف نظــام القيــم والبنيــة املعرفيــة ،كــا

اختلــف دراســة النمــوس ( )2018عــن الدراســات

األخــرى يف صياغتهــا لتصــور مقــرح لــدور

مؤسســات التعليــم العــايل يف تعزيــز منظومــة القيــم
الرتبويــة ،وكذلــك يف منهجيتهــا املعتمــدة عــى حتليــل

يمكــن معاجلتهــا ،وصياغة مشــكلة الدراســة وأســئلتها

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
نظــر ًا لطبيعــة الدراســة فقــد تــم توظيــف املنهــج
الوصفــي التحليــي منهجـ ًا للدراســة مــن خــال حتليل
املحتــوى املتعلــق بالقيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات يف
اململكــة العربيــة الســعودية وفــق اخلطــوات التاليــة:

املحتــوى .كــا اختلفــت دراســة الرويــي ( )2017عــن
بقيــة الدراســات مــن خــال ربــط موضــوع القيــم

بالتحديــات التــي عارصهتــا الدراســة.

هــذا وختتلــف هــذه الدراســة عــن بقيــة الدراســات يف

عــدة جوانــب متثــل يف جمملهــا الفجــوة البحثيــة التــي
تعاجلهــا ومــن جوانــب االختــاف اهلــدف الــذي

تســعى للوصــول إليــه واملتمثــل يف التعــرف عــى
منظومــة القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات يف اململكــة

العربيــة الســعودية ،ويف عينــة الدراســة املتمثلــة يف 23
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•مســح شــامل جلميــع اخلطــط االســراتيجية
للجامعــات احلكوميــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،وحــر اجلامعــات التــي نــرت
القيــم التــي تتبناهــا حيــث بلغــت  23جامعــة مــن
أصــل  29جامعــة بنســبة  %79تقريبــ ًا.

•تدويــن القيــم التــي تتبناهــا كل جامعــة يف جــدول
للوصــول إىل املنظومــة املتكاملــة للقيــم والتــي

بلغــت  86قيمــة جلميــع اجلامعــات عينــة الدراســة

تكــررت  225مــرة.

•تصنيــف القيــم املحــددة إىل ســت جمموعــات

ﻋبد ﺍﷲ ﺩﺧﻴل ﺍﷲ ﺍﳌنﺘشرﻱ :ﻣنﻈﻮﻣﺔ ﺍلﻘﻴﻢ ﺍلﱵ ﺗﺘبنﺎهﺎ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ يف ﺍﳌﻤلﻜﺔ ﺍلﻌرﺑﻴﺔ ﺍلﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢلﻴلﻴﺔ

150-119

هــي :القيــم املهنيــة وعددهــا  25قيمــة ،القيــم

وأكثــر (نســبة تكرارهــا  %33فأكثــر) مــن القيــم

وعددهــا  13قيمــة ،القيــم الدينيــة وعددهــا 1
قيمــة ،القيــم املعرفيــة وعددهــا  17قيمــة ،وأخــري ًا

•ويف ضــوء تلــك التصنيفــات والتقســيامت تــم

الســائدة.

االجتامعيــة وعددهــا  15قيمــة ،القيــم السياســية

القيــم االقتصاديــة وعددهــا قيمتــان فقــط.

التوصــل إلجابــات أســئلة الدراســة كــام ســيتضح
الحقــ ًا.

•حســاب التكــرارات للقيــم املختلفــة بشــكل

ﳎتمع الدراسة وعينتها:

حســاب عــدد التكــرارات للقيــم عــى املســتوى
العــام حيــث بلغــت التكــرارات  225تكــرار ًا،

احلكوميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وعددهــا

فــردي لــكل قيمــة مــن القيــم الســتة والثامنــن ،ثم

يتمثــل جمتمــع الدراســة يف مجيــع اجلامعــات

 29جامعــة ،وبعــد تصفــح املواقــع الرســمية لتلــك

بواقــع  63تكــرار ًا للقيــم املهنيــة ،و 50تكــرار ًا
للقيــم السياســية ،و 58تكــرار ًا للقيــم االجتامعيــة،

ســت جامعــات مل تنــر القيــم التــي تتبناهــا ضمــن

املعرفيــة ،و تكــرارات للقيــم االقتصاديــة.

عينــة الدراســة واجلــدول التــايل يوضــح أســامء تلــك

و 19تكــرار ًا للقيــم الدينيــة ،و 17تكــرار ًا للقيــم

•تــم اعتبــار القيــم التــي تكــررت يف ثــامن جامعــات

اجلامعــات وخططهــا االســرتاتيجية ،تــم اســتبعاد
خططهــا االســرتاتيجية ،وحتديــد  23جامعــة متثــل
اجلامعــات وعــدد القيــم التــي تتبناهــا.

جدو ل ( )
اجلامعات اﳊكومية عينة الدراسة وعدد القيم التي تتبناها
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ طﯿﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﺋﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎزان

ﻋﺪد اﻟﻘﯿﻢ
15
10
9
10
7
6
10
12
7
14
16
16

م
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ﺗﻜﺮار اﻟﻘﯿﻢ
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘﺮاء
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﻮك
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺠﺮان
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮة ﻧﻮرة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﯿﺼﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﺸﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ

ﻋﺪد اﻟﻘﯿﻢ
6
8
14
10
8
7
15
7
6
7
5
225

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

أداة الدراسة:

تبنــت الدراســة اســتامرة حتليــل املحتــوى كأداة

جلمــع البيانــات وتصنيــف القيــم لــدى اجلامعــات
عينــة الدراســة ،وتكونــت مــن عمــود يضــم أســامء

اجلامعــات ،وأمــام كل عمــود ســتة أعمــدة كل عمــود

حيمــل جانــب مــن جوانــب القيــم التــي تثمــل أســئلة
الدراســة .والشــكل التــايل يوضــح مثــاالً مــن أمثلــة
تدويــن البيانــات داخــل هــذه االســتامرة.

جدو ل ( )
نموذج استامرة ﲢليل املحتوى
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
م

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

1

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘﺮاء

2

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻌﻮد اﻟﺼﺤﯿﺔ

3

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ

اﻟﻘﯿﻢ

اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺴﺎواة
اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ

اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ

اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺑﺪاع
اﻟﺠﻮدة اﻻﺣﺘﺮام اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون
ع
اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
اﻹﻧﺼﺎف
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺸﻜﺮ
اﻟﺘﻤﯿﺰ
اﻹﺗﻘﺎن

10

اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

اﻟﻘﯿﻢ

2

9

الصدق والﺜبات:
اســتامرة حتليــل املحتــوى كأي وســيلة مــن وســائل
مجــع البيانــات البــد مــن اختبــار صدقهــا وثباهتــا ،ويف
هــذا املجــال تــم عــرض الدراســة عــى ( )6حمكمــن
للتأكــد مــن أهنــا تتســق مــع أهــداف الدراســة ،وبعــد
األخــذ بماحظــات املحكمــن تــم تصميمهــا وفــق
النمــوذج يف اجلــدول رقــم ( ،)2وللتأكــد مــن ثبــات

اﻷﺧﻼق
اﻟﺼﺪق
اﻟﺮﺣﻤﺔ

ﻣﺞ

8

اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
15

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻻﺣﺴﺎن

7

4

4

1

األداة تــم إعــادة التحليــل بعــد ثاثــة أســابيع مــن
التحليــل األول ثــم حســاب معامــل الثبــات وفــق
املعادلــة التاليــة :نســبة االتفــاق = عــدد مــرات االتفــاق
÷ (عــدد مــرات االتفــاق  +عــدد مــرات االختــاف) ×
 100وكانــت النتيجــة عــى النحــو التــايل:
 98 = 100 × 0.98 = )2 + 8 ( ÷ 8ممــا يشــري أن
التحليــل ثابــت بدرجــة عاليــة

136

عبد اهلل دخيل اهلل املنتشري :منظومة القيم اليت تتبناها اجلامعات يف اململكة العربية السعودية :دراسة حتليلية

فئات التحليل ووحداته:

150-119

عينــة الدراســة  86قيمــة ،تكــررت  225مــرة.

بنــا ًء عــى أســئلة الدراســة فقــد تــم اختيــار

2 .هنــاك صياغــات خمتلفــة للقيــم املدروســة،

هــي وســيلة التعبــر عــن القيــم غالبــ ًا  ،وقــد تــم
حــر القيــم يف اجلامعــات عينــة الدراســة أوالً حيــث

مثــل (اإلبــداع واالبتــكار) وهــذه الصياغــة متثــل

قيمتــان وليســت قيمــة واحــدة ،لذلك تــم فصلها

أســئلة الدراســة (منظومــة القيــم املهنيــة ،منظومــة

واحــدة مثــل :روح الفريــق ،والعمــل بــروح

الكلمــة معيــار ًا للتحليــل ،وذلــك لكــون الكلــات

بلغــت  86قيمــة ،ثــم تصنيفهــا يف ســت فئــات متثــل
القيــم املعرفيــة ،منظومــة القيــم االجتامعيــة ،منظومــة

القيــم الدينيــة ،منظومــة القيــم السياســية ،منظومــة
القيــم االقتصاديــة) ،بعــد ذلــك تــم عــرض التحليــل

عــى ثالثــة مــن أســاتذة الرتبيــة املهتمــن بتحليــل
املحتــوى وتــم التعديــل عــى قيمتــن (قيمــة اإلبــداع

وقيمــة االبتــكار) حيــث تــم نقلهــا مــن منظومــة

القيــم املهنيــة إىل منظومــة القيــم املعرفيــة كوهنــا أكثــر

ارتباطــ ًا هبــا ،وبعــد التصنيــف الســابق تــم حســاب
التكــرارات ملعرفــة القيــم الســائدة يف كل منظومــة
وهــذا مــا ســوف يتضــح مــن خــال اســتعراض
نتائــج الدراســة.

فبعــض اجلامعــات تصيــغ القيــم بشــكل مركــب

يف تعــداد القيــم ،كــا أن هناك صيــغ خمتلفــة لقيمة
الفريــق ،العمــل اجلامعــي حيــث تــم دجمهــا يف

قيمــة واحــدة بمســمى (العمــل اجلامعــي) وذلــك

لوحــدة مضموهنــا.

3 .تكونــت منظومــة القيــم يف اجلامعــات الســعودية

عينــة الدراســة مــن ســت منظومــات فرعيــة هــي:

•منظومــة القيــم املهنيــة وعددهــا  25قيمــة
تكــررت  63مــرة.

•منظومــة القيــم املعرفيــة وعددهــا  17قيمــة
تكــررت  31مــرة.

•منظومــة القيــم االجتامعيــة وعددهــا  15قيمــة
تكــررت  58مــرة.

•منظومــة القيــم الدينيــة وعددهــا  14قيمــة
وتكــررت  19مــرة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

قبــل اســتعراض إجابــات أســئلة الدراســة البــد

مــن التطــرق لبعــض النقــاط اجلوهريــة التــي تســاهم
يف فهــم منظومــة القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات يف
اململكــة العربيــة الســعودية وهــي:

1 .العــدد اإلمجــايل للقيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات
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•منظومــة القيــم السياســية وعددهــا  13قيمــة
وتكــررت  50مــرة.

•منظومــة القيــم االقتصاديــة وعددهــا قيمتــان
( )2وتكــررت  4مــرات فقــط .والرســم التــايل
يوضــح منظومــة القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات
يف اململكــة العربيــة الســعودية:

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

ﺷكل رقم ( ) منظومة القيم التي تتبناها اجلامعات عينة الدراسة

وياحــظ مــن الرســم التوضيحــي الســابق التناســق

والقي ــم املهني ــة (ﲬ ــس قي ــم)،ومل يوج ــد ضم ــن

واالجتامعيــة واملعرفيــة ،وســيادة القيــم املهنيــة عــى

دينيـــة ،أو جمتمعيـــة.

منظومتهـــا أي قيـــم معرفيـــة أو اقتصاديـــة ،أو

التقريبــي يف أعــداد القيــم السياســية والدينيــة
حســاب القيــم االقتصاديــة.

 .5س ــميت القي ــم الت ــي تك ــررت يف ث ــامن جامع ــات

 .ال يوجـــد أي جامعـــة مـــن اجلامعـــات عينـــة

وأكثـــر بالقيـــم الســـائدة (أكثـــر مـــن  33%مـــن

التصنيفـــات الســـتة ( ، )6وقـــد تضمـــن أكـــر

قيمتـــي اجلـــودة والتميـــز كأبـــرز القيـــم الســـائدة

الدراســـة تبنـــت يف منظومتهـــا القيميـــة مجيـــع

تنـــوع ملنظومـــة القيـــم ﲬـــس ( )5تصنيفـــات

وذلـــك يف ثـــامن ( )8جامعـــات هـــي جامعـــة
القصيـــم ،وجامعـــة امللـــك ســـعود ،وجامعـــة

تبـــوك ،وجامعـــة نجـــران ،وجامعـــة حائـــل،
وجامعـــة امللـــك خالـــد ،واجلامعـــة اإلســـامية،

وجامعـــة امللـــك ســـعود للعلـــوم الصحيـــة،

فيـــام جـــاءت منظومـــة القيـــم بجامعـــة األمـــرية
نـــورة األقـــل تنوعـــ ًا يف تصنيفـــات القيـــم حيـــث
مل حتـــو إال عـــى القيـــم السياســـية (قيمتـــان)،
138

اجلامعـــات عينـــة الدراســـة) وبذلـــك جـــاءت
يف منظوم ــة القي ــم املهني ــة ،وقيم ــة االب ــداع كأب ــرز

القيــم الســائدة يف منظومــة القيــم املعرفيــة ،وثــاث

قي ــم س ــائدة ضم ــن منظوم ــة القي ــم االجتامعي ــة

هـــي قيـــم العمـــل اجلامعـــي ،والعدالـــة،
واملســـؤولية ،فيـــام جـــاءت قيـــم الشـــفافية،
واالنت ــامء كأب ــرز القي ــم السياس ــية الس ــائدة ،بين ــام

مل ت ــرز أي قي ــم ديني ــة أو اقتصادي ــة يف اجلامع ــات
عين ــة الدراس ــة واجل ــدول الت ــايل يوض ــح ترتي ــب

تلـــك القيـــم وتعـــداد تكراراهـــا.

ﻋبد ﺍﷲ ﺩﺧﻴل ﺍﷲ ﺍﳌنﺘشرﻱ :ﻣنﻈﻮﻣﺔ ﺍلﻘﻴﻢ ﺍلﱵ ﺗﺘبنﺎهﺎ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ يف ﺍﳌﻤلﻜﺔ ﺍلﻌرﺑﻴﺔ ﺍلﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢلﻴلﻴﺔ
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جدو ل ( )
منظومة القيم السائدة يف اجلامعات عينة الدراسة.
م

اﻟﻘﯿﻤﺔ

اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ

1
2
3
4
5
6
7
8

اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
اﻟﺠﻮدة
اﻟﺘﻤﯿﺰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
اﻹﺑﺪاع
اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

إجابة السؤال األول:

مــن خــال حتليــل منظومــة القيــم التــي تتبناهــا

اجلامعــات عينــة الدراســة وجــد أن عــدد القيــم املهنية

اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻦ
23
16
12
11
11
9
9
9
8

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
100
%64
%52
%47
%47
%39
%39
%39
%34.8

 25قيمــة مــن أصــل  86قيمــة أي بنســبة % 29.10

وتكــررت  63مــرة مــن أصــل  225تكــرار أي بنســبة

 % 28وجــاء ترتيــب القيــم املهنيــة عــى النحــو التــايل:

جدو ل ( )
منظومة القيم املهنية.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺠﻮدة
اﻟﺘﻤﯿﺰ
اﻻﺗﻘﺎن
اﻻﻟﺘﺰام
اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ
اﻟﻜﻔﺎءة
اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ
اﻟﺮﯾﺎدة
اﺣﺘﺮام اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺪﯾﺔ

ﺗﻜﺮارھﺎ
12
11
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1

م
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
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اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ
اﻻﻣﺘﯿﺎز
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻟﻤﺮوﻧﺔ
اﻟﺠﺎھﺰﯾﺔ
اﻟﺜﻘﺔ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ
اﻟﺘﻔﻮق
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺗﻜﺮارھﺎ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن قيمتــي اجلــودة والتميــز

جــاءت يف مراكــز متقدمــة عــن بقيــة القيــم املهنيــة
األخــرى ،حيــث تصــدرت قيمــة اجلــودة منظومــة القيــم
املهنيــة بتكرارهــا يف  12جامعــة مــن اجلامعــات عينــة
الدراســة والبالــغ عددهــا  23جامعــة بنســبة ،% 2.2
بينــام جــاءت قيمــة التميــز يف املرتبــة الثانيــة حيــث

تكــررت ضمــن منظومــة القيــم يف  11جامعــة بنســبة
 ،%47.8ويتضــح أيضــ ًا أن هنــاك  1قيمــة مل تتكــرر
إال مــرة واحــدة ،وقــد يعــود االهتــامم بقيمتــي اجلــودة
والتميــز إىل االجتــاه احلديــث نحــو اجلــودة واالعتــامد

األكاديمــي الــذي تســعى إليــه املؤسســات األكاديميــة،
والــذي بــرز كــام ذكــر الشــوري واألقطــش وأبــو نــارص

( )2018يف اململكــة العربيــة الســعودية منــذ إنشــاء اهليئة
الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكاديمــي والتي تســتهدف
جــودة عــدة مســارات يف التعليــم اجلامعــي مــن اإلدارة
واللوائــح والتريعــات إىل جــودة الرامــج التعليميــة

وجــودة التقويــم الداخــي واخلارجــي .وهنــا البــد مــن

اإلشــارة إىل أن جامعــة أم القــرى تعتــر أكثــر اجلامعــات
تضمينــ ًا للقيــم املهنيــة بســت قيــم هــي :الفعاليــة،
التميــز ،التحســن ،التخطيــط ،التطويــر ،الكفــاءة،

الرؤيــة املســتقبلية .وقــد يكــون الســبب يف ســيادة القيــم
املهنيــة بجامعــة أم القــرى عائــد ًا إىل مكانتهــا الدينيــة

وكوهنــا يف موقــع جغــرايف تفــد إليــه مئــات اآلالف مــن
املســلمن ممــا جعــل العمــل املهنــي االحــرتايف رضورة
ملحــة خصوص ـ ًا يف ظــل مكانتهــا الثقافيــة واجلغرافيــة.

إجابة السﺆا ل الﺜاﲏ:

مــن خــال حتليــل منظومــة القيــم التــي تتبناهــا

اجلامعــات عينــة الدراســة وجــد أن عــدد القيــم املعرفيــة

 17قيمــة مــن أصــل  86قيمــة أي بنســبة % 19.76
وتكــررت  31مــرة مــن أصــل  225تكــرار أي بنســبة
 % 13.78وجــاء ترتيــب القيــم املعرفيــة عــى النحــو

التــايل:

جدو ل ( )

منظومة القيم املعرفية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻹﺑﺪاع
اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺗﻜﺮارھﺎ
9
7
1
1
1
1
1
1
1
140

م
10
11
12
13
14
15
16
17
17

اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﻟﮭﺎم
اﻟﺸﻐﻒ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺗﻜﺮارھﺎ
1
1
1
1
1
1
1
1
31
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م ــن اجل ــدول الس ــابق يتض ــح أن قيمت ــي اإلب ــداع

قيـــم اإلبـــداع واالبتـــكار يتســـق جزئيـــ ًا مـــع مـــا

حيـــث تكررتـــا  9و 7مـــرات عـــى التـــوايل،

( )2012وأال وأوليجـــا ( )2016يف إبرازهـــا

واالبتـــكار تصدرتـــا منظومـــة القيـــم املعرفيـــة
بنســـبة  %39لقيمـــة اإلبـــداع و %30.4لقيمـــة

االبتـــكار ،فيـــام تكـــررت  15قيمـــة مـــرة واحـــدة

فق ــط ،وق ــد يع ــود س ــبب ش ــيوع قيمت ــي اإلب ــداع
واالبتـــكار عـــن بقيـــة القيـــم ألمهيتهـــا يف متيـــز
اجلامعـــات عـــن بعضهـــا ودورهـــا يف التجديـــد
واســـتحداث برامـــج وأفـــكار حديثـــة .وهنـــا

جـــاء يف دراســـة املقـــدادي ( )2011واخليـــاط
لتلـــك القيـــم وذلـــك يتوافـــق مـــع مســـتجدات

العـــر ومتغرياتـــه املختلفـــة التـــي تؤكـــد عـــى

أمهيـــة تلـــك القيـــم اهلامـــة.
إجابة السﺆا ل الﺜالث:

مـــن خـــال حتليـــل منظومـــة القيـــم التـــي

تتبناه ــا اجلامع ــات عين ــة الدراس ــة وج ــد أن ع ــدد

البـــد أن نشـــري إىل أن جامعـــة امللـــك فيصـــل
أكث ــر اجلامع ــات تضمينــ ًا للقي ــم املعرفي ــة ضم ــن

القي ــم االجتامعي ــة  15قيم ــة م ــن أص ــل  86قيم ــة

يف التخصصـــات ،االبتـــكار ،تأصيـــل املعرفـــة،

أصـــل  225تكـــرار أي بنســـبة  % 2 .78وجـــاء

منظومته ــا القيمي ــة بخم ــس قي ــم ه ــي :التكام ــل
إنت ــاج املعرف ــة ،تطبي ــق املعرف ــة .علــ ًام ب ــأن س ــيادة

أي بنســـبة  % 17.44وتكـــررت  58مـــرة مـــن
ترتي ــب القي ــم االجتامعي ــة ك ــام يف اجل ــدول الت ــايل:

جدو ل ( )

منظومة القيم االجتامعية.
م

اﻟﻘﯿﻤﺔ

ﺗﻜﺮارھﺎ

م

اﻟﻘﯿﻤﺔ

ﺗﻜﺮارھﺎ

1

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

11

9

اﻟﻤﺴﺎواة

2

2

اﻟﻌﺪاﻟﺔ

9

10

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

1

3

اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ

9

11

اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

1

4

اﻻﺣﺘﺮام

7

12

اﻟﺤﻮار

1

5

اﻟﺘﻌﺎون

5

13

ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص

1

6

اﻟﺘﻨﻮع

4

14

اﻻﻧﻔﺘﺎح

1

7

اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ

3

15

اﻻﻧﺪﻣﺎج

1

8

اﻹﻧﺼﺎف

2

15

اﻟﻤﺠﻤﻮع

58

141

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

مـن اجلـدول السـابق يتضـح أن قيمـة العمـل اجلامعـي

للقيـم االجتامعيـة ضمـن منظومتهـا القيميـة بسـت

ضمـن منظومـة القيـم يف  11جامعـة مـن اجلامعـات

املسـاواة ،التعـاون ،املسـؤولية ،وقـد يكـون السـبب
يف ذلـك عائـد ًا إىل مكانتهـا الدينيـة وكوهنـا يف موقـع

تصـدرت منظومـة القيـم االجتامعيـة حيـث تكـررت
عينـة الدراسـة والبالـغ عددهـا  23جامعـة بنسـبة

 ،%47.8بينـام هنـاك  6قيـم مل تتكرر سـوى مـرة واحدة
وهـي قيـم :خدمـة املجتمع والتسـامح واحلـوار وتكافؤ

قيـم هـي :العمـل اجلامعـي ،العدالـة ،تكافـؤ الفـرص،

جغـرايف تفـد إليـه مئـات اآلالف مـن املسـلمن لتؤدي
شـعائر دينيـة – كـام ذكـر سـابق ًا  -وبالتايل فإن املؤسسـة

األكاديميـة األوىل يف هـذا املوقع اجلغـرايف البد أن تكون

الفـرص واالنفتـاح واالندمـاج .وقد يعـود ذلك ألمهية
العمـل اجلامعي يف نجـاح املهام خصوص ًا يف املؤسسـات

يف مسـتوى متقـدم مـن العمـل االجتامعـي يتناسـب مع

ترتيـب القيـم االجتامعيـة وعـدم تركيزهـا عـى هـذا

مبـادئ التفاعـل االجتامعـي اإلجيـايب.

األكاديميـة ،ورغم جتاهل الدراسـات السـابقة لتفاصيل
اجلانـب ،إال إن ذلـك قـد يعـود الختاف زاويـة الرؤية

التـي طرقهـا الباحثـون ،كام أن عـدم تكرار بعـض القيم
ال يعنـي تـدين مسـتوى أمهيتهـا خصوصـ ًا إذا علمنـا أن
مـن أبـرز خصائـص منظومـة القيـم كـام ذكـر اخليـاط
وعطيـات والعربيـات ( )251 :2012حمدودية عددها،
ممـا يشـري إىل أن احتامليـة تكرارهـا نـادر جـد ًا .وجديـر

بالذكـر أن جامعـة أم القـرى أكثـر اجلامعـات تضمينـ ًا

م
1
2
3
4
5
6
7

اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻘﺪوة
اﻹﺣﺴﺎن
اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎہﻠﻟ
اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻷﺧﻼق اﻟﺤﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ظـروف اسـتقبال املنطقـة للحجـاج واملعتمريـن وفـق

إجابة السﺆا ل الرابع:

مـن خال حتليل منظومـة القيم التي تتبناها اجلامعات

عينة الدراسـة وجـد أن عـدد القيم الدينيـة  1قيمة من

أصـل  86قيمة أي بنسـبة  % 16.27وتكـررت  19مرة

مـن أصل  225تكـرار أي بنسـبة  % 8.44وجاء ترتيب
القيـم الدينية كام يف اجلـدول التايل:

جدو ل ()7
منظومة القيم الدينية.
ﺗﻜﺮارھﺎ
5
2
1
1
1
1
1

م
8
9
10
11
12
13
14
14
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اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺳﻼم
اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻒ
اﻻﺣﺘﺴﺎب
اﻷﺧﻼق اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ
اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﺼﺪق
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺗﻜﺮارھﺎ
1
1
1
1
1
1
1
19
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مـن اجلـدول السـابق يتضـح أن قيمـة األمانـة تصـدرت

تلـك القيـم من خـال التكـرارات والنسـب املئويـة فنحن

أصـل  23جامعة بنسـبة  ،21.7%بينام تكـررت قيمة القدوة

ملاهيـة القيـم .وهنـا نشـري إىل أن غيـاب بعض القيـم الدينية

منظومـة القيـم الدينيـة حيـث تكـررت يف  5جامعـات مـن

مرتـان فقـط ،فيام تكـررت  12قيمـة مرة واحـدة فقط وهي
قيـم اإلحسـان ،واإليـامن بـاهلل ،واألخـاق اإلسـامية،
واألخاق احلسـنة ،واملنهج اإلسـامي ،والدعوة لإلسام،
والوسـطية ،ومنهـج السـلف ،واالحتسـاب ،واألخـاق

يف الواقـع نُنظـم الصياغـات اللغويـة لتلـك القيـم ،وليـس
عـن منظومـة القيم لـدى بعـض اجلامعات عينة الدراسـة ال
يعنـي أبـد ًا جتاهـل هـذه القيـم ،بـل قـد يمثـل نظـرة أخرى
تـرى أن القيـم الدينية متثل مسـلمة يتم االنطـاق منها لبقية
منظومـات القيـم يف تلـك اجلامعـات .وهذا مـا اثبتته بعض
الدراسـات التـي أكدت عـى أمهية القيـم الدينيـة يف التعليم

السـامية ،والرمحـة ،والصـدق .وتشـري عمليـات التحليـل
املتبعـة إىل أن اجلامعـة اإلسـامية أكثـر اجلامعـات تضمينـ ًا

اجلامعـي كدراسـة اخليـاط ( ،)2012والرويـي (،)2017

الدعـوة لإلسـام ،الوسـطية ،منهج السـلف ،االحتسـاب،

( )2012يف موقـع متأخـر ضمـن منظومـة القيـم.

للقيـم الدينيـة ضمـن منظومتهـا القيميـة بأربـع قيـم هـي:
وهـذا أمـر متوقـع نتيجة توجـه اجلامعـة منذ تأسيسـها نحو

الدراسـات الرعيـة واإلسـامية .ولكن من املهم أن نشـري

إىل أن هنـاك بعـض العموميـة يف بعـض صياغـات القيـم،
فمثـ ً
ا قيـم األخـاق اإلسـامية ،واألخـاق احلسـنة،
واألخـاق السـامية ...الـخ ،ال تشـمل قيمـة واحـدة فقط،

بـل هـي منظومـة متكاملة من القيـم ،كام أهنا قـد حتوي مجيع
القيـم الـواردة يف اجلـدول أعـاه ،لذلـك إن أردنـا تنظيـم

وأبـو حطـب ( ،)2017بينـام جـاءت القيـم دراسـة الزيون

إجابة السﺆا ل اخلامﺲ:

مـن خـال حتليـل منظومـة القيـم التـي تتبناهـا اجلامعـات

عينـة الدراسـة وجـد أن عـدد القيـم السياسـية  13قيمة من

أصـل  86قيمة أي بنسـبة  % 1 .12وتكـررت  50مرة من
أصـل  225تكرار أي بنسـبة  % 22.22وجـاء ترتيب القيم
السياسـية كـام يف اجلـدول التايل:

جدو ل ()8
منظومة القيم السياسية.

م
1
2
3
4
5
6
7

اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﻘﯿﺎدة
اﻟﻨﺰاھﺔ
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻤﻮاطﻨﺔ
اﻟﻮﻻء
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مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن قيمــة الشــفافية

احلاليــة ملــا يتجــاوز  79%مــن اجلامعــات احلكوميــة.

 16جامعــات مــن أصــل  23جامعــة بنســبة ،69.6%
وهــي هبــذه النســبة متثــل أكثــر القيــم شــيوع ًا ضمــن

التحليــل أكــدت أن جامعتــا تبــوك ،وجــازان تعــدان
أكثــر اجلامعــات تضمينــ ًا للقيــم السياســية حيــث

تصــدرت منظومــة القيــم الدينيــة حيــث تكــررت يف

منظومــة القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات عينة الدراســة
بصفــة عامــة ،وليــس فقــط عــى مســتوى منظومــة

القيــم السياســية ،وقــد يعــود الســبب يف تبنــي هــذه

القيمــة كوهنــا كــام جــاء يف دراســة الشــهري ()2018

أحــد أهــم وأحــدث االجتاهــات اإلداريــة املعــارصة،
والتــي هلــا دور مهــم يف إجيــاد بيئــة عمــل إداريــة

متميــزة ،وهنــا نشــري إىل أن مســتوى قيمــة الشــفافية يف
هــذه الدراســة يتجــاوز مــا جــاء يف دراســة الصاعــدي

( ،)2012والعمــري ( ،)2013والشــمري واملنصــور
( )2015والتــي أشــارت إىل أن مســتوى الشــفافية يف
اجلامعــات عينــة الدراســة جــاءت بدرجــة متوســطة،
والســبب يعــود إىل أن تلــك الدراســات عكســت

أراء عينــة مــن املوظفــن واألكاديميــن .بينــام هــذه
الدراســة تناولــت هــذه القضيــة بنــاء عــى مــا جــاء

يف اخلطــط االســرتاتيجية للجامعــات عينــة الدراســة،
كــام ان الدراســات املذكــورة اقتــرت عــى عــدد
حمــدود جــد ًا مــن اجلامعــات ،بينــام تطرقــت الدراســة

ويف ذات الســياق جتــدر اإلشــارة إىل أن أســاليب

تضمنــت منظومــة القيــم يف جامعــة تبــوك ﲬــس
قيــم سياســية هــي :الشــفافية ،والــوالء ،واملســاءلة،
واالنتــامء ،والقيــادة .فيــام تضمنــت منظومــة القيــم
يف جامعــة جــازان ﲬــس قيــم سياســية أيضــ ًا هــي:

القيــادة ،النزاهــة ،االنتــامء ،حريــة األفــراد ،واملواطنــة

الصادقــة .وقــد يكــون الســبب يف ســيادة القيــم
السياســية يف اجلامعتــن املذكورتــن عائــد ًا ملوقعهــام
اجلغــرايف عــى احلــدود الشــاملية الغربيــة (جامعــة

تبــوك) ،واحلــدود اجلنوبيــة الغربيــة (جامعة جــازان).
إجابة السﺆا ل السادس:

مــن خــال حتليــل منظومــة القيــم التــي تتبناهــا

اجلامعــات عينــة الدراســة وجــد أن عــدد القيــم
االقتصاديــة قيمتــان ( )2مــن أصــل  86قيمــة أي

بنســبة  % 2.32وتكــررت مــرة مــن أصــل 225
تكــرار ًا أي بنســبة  1.78%وجــاء ترتيــب القيــم
االقتصاديــة كــام يف اجلــدول التــايل:

جدو ل ()9
منظومة القيم االقتصادية.
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مــن اجلدول الســابق يتضــح أن منظومــة القيــم االقتصادية

التوصيات:

حيــث مل يــرد ســوى قيمتــي االســتدامة والتنافســية بنفــس

اجلامعــات الســعودية بمراجعــة القيــم التــي تتبناهــا

األقــل عــدد ًا وتكــرار ًا بــن منظومــات القيــم املختلفــة
عــدد التكــرارات ،وهنــا نشــر إىل أن الدراســات الســابقة

جتاهلــت القيــم االقتصاديــة ضمــن منظومــة القيــم التــي

تــم دراســتها باســتثناء دراســتي الرويــي ( )2017وأبــو
حطــب ( )2017التــي أشــارتا إىل أن القيــم االقتصاديــة
جــاءت يف مســتوى متوســط ضمــن منظومــات القيــم

يف ضــوء النتائــج املحددة ســابق ًا فإن الدراســة تويص

بأســلوب علمــي ناقــد ،ووفــق مــا تقتضيــه متطلبــات
اجلــودة واالعتــاد األكاديمــي وذلــك بمشــاركة مجيــع

القــادة واألســاتذة واملوظفــن والطــاب ،مــع مراعــاة
التوصيــات الفرعيــة التاليــة:

املدروســة .ورغــم هــذه النتائــج إال أنــه ال يمكــن
إغفــال أمهيــة القيــم االقتصاديــة يف تنميــة املجتمعــات

وتشــكيل هويتهــا ،وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة
الــدورسي ( )2019مــن أن اكتســاب القيــم االقتصاديــة

ركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة بشــتى صورهــا ،فهــي
تســاعد األفــراد عــى إدارة حياهتــم واحــرام أعامهلــم
والتعامــل احلســن مــع املواقــف االقتصاديــة اليوميــة.

وهــذا لــن يكــون مــامل تتبنــى املؤسســات األكاديميــة

غــرس هــذه القيــم وترســيخها لــدى املتعلمــن .أخــر ًا
البــد مــن التنويــه إىل أن عمليــات التحليــل أشــارت إىل

أن جامعــة حائــل جــاءت أكثــر اجلامعــات تضمينـ ًا للقيــم
االقتصاديــة ضمــن منظومتهــا القيميــة بقيمتــن مهــا:

قيمــة التنافســية وقيمــة االســتدامة ،وقــد يعــود الســبب يف
ذلــك إىل أن منظومــة القيــم جلامعــة حائــل تعتــر األكثــر

يف عــدد القيــم حيــث بلغــت  16قيمــة متجــاوزة بذلــك

ضعــف املتوســط العــام لعــدد القيــم يف اجلامعــات عينــة
الدراســة والبالــغ عددهــا  7قيــم؛ ممــا أتــاح هلــا التنــوع يف

نوعيــة وعــدد القيــم.
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1 .االهتــام بالصياغــة األكاديميــة ملنظومــة القيــم

بحيــثتكــونواضحــةوحمــددةوغــرفضفاضــة.

2 .التــوازن يف حمتــوى منظومــة القيــم التــي تتبناهــا
كل جامعــة بحيــث تشــمل مجيــع اجلوانــب املهنيــة
واملعرفيــة والسياســية والدينيــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة واجلامليــة والصحيــة.

3 .البــد أن تعكــس منظومــة القيــم امليــزة التنافســية

التــي تتميــز هبــا كل اجلامعــة عــن بقيــة اجلامعــات.

4 .التجديــد املســتمر يف صياغــة منظومــة القيــم التــي
تتبناهــا اجلامعــة وفــق خطــة متوســطة املــدى،
وتُعلــن ضمــن اخلطــة االســراتيجية للجامعــة،

ويتــم إظهارهــا بشــكل بــارز يف مرافــق اجلامعــة.

 5 .جيــب أن تتجــاوز منظومــات القيــم اجلامعيــة
الصياغــات الشــكلية ،والشــعارات الزائفــة إىل
التفعيــل الواقعــي واملســتمر لــكل مدلوالهتــا.

6 .جيــب أن تكــون القيــم الدينيــة منطلقــ ًا لبقيــة
القيــم وأساســ ًا هلــا ،وجيــب أال تكــون ضمــن
القيــم املدونــة يف اخلطــط االســراتيجية كوهنــا
مــن البدهييــات يف بلــد تقــوم فيــه السياســة
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التعليميــة عــى تعاليــم القــرآن الكريــم والســنة

3 .العالقــة بــن منظومــة القيــم التــي تتبناهــا

واإلخــاص وااللتــزام باألخــاق اإلســامية،

4 .معايــر صياغــة منظومــة القيــم لــدى خمتلــف

اجلامعــاتوحتســناألداءاألكاديمــيللجامعــة.

النبويــة مثــل :اإليــان بــاهلل واألمانــة والصــدق

اجلامعــات.

وجيــب االجتــاه لتلــك القيــم الدينيــة التــي متثــل

هتــ ًا لإلســام واملســلمني ومنهــا الوســطية

5 .تأثــر منظومــة القيــم عــى األداء األكاديمــي
للجامعــة.

واالعتــدال ونبــذ التطــرف  ...الــخ.

7 .عــى اجلامعــات أن هتتــم بجوانــب الشــخصية
اإلنســانية يف مجيــع مكوناهتــا مــع توجيــه القيــم

نحــو تلــك اجلوانــب خصوصـ ًا يف ثالثــة جوانــب

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:

تــم جتاهلهــا يف منظومــة القيــم التــي تــم دراســتها

وهــي اجلانــب االقتصــادي واجلــايل والصحــي.

8 .جيــب أن توجــه مجيــع األنشــطة وعمليــات
التدريــس والتعامــات اإلداريــة داخــل البيئــة

اجلامعيــة نحــو منظومــة القيــم التــي تتبناهــا

اجلامعــة دون إغفــال أي مــن جزئياهتــا.
املقرتحات:

تقــرح الدراســة إجــراء املزيــد مــن الدراســات

املتخصصــة يف املواضيــع ذات العالقــة موظفــة

املناهــج البحثيــة املختلفــة (الكميــة والنوعيــة) جلمــع

البيانــات وحتليلهــا واســتخراج النتائــج عــى أن توجــه
الدراســات نحــو األفــكار التاليــة:

1 .تأثــر األبعــاد الثقافيــة واجلغرافيــة عــى منظومــة
القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات.

2 .مــدى ارتبــاط منظومــة القيــم يف اجلامعــات
بالســياق الثقــايف واالجتامعــي.

أبــو حطــب ،صبيحــة عطــا .)2017( .املنظومــة القيميــة
لــدى طالبــات كليــة املجتمــع برفحــاء جامعــة احلــدود
الشــالية باململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء بعــض
املتغــرات .جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية،)1(18 ،
.249 -235
األمــن ،بلخــر ( .)2018النســق القيمــي يف املنظمــة بــن
التنشــئة االجتامعيــة والتطبيــع ،جملــة العلــوم االجتامعيــة
واإلنســانية .مــج  ،8ع  .15ص ص .106 – 85
التميمــي ايــان حممــد رضــا ( .)2017أثــر مواقــع التواصــل
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أثر التقاربية في تحديد القيمة التواصلية
أمل عبد اهلل الراشد
جامعة الملك سعود
(قدم للنشر يف 1442/3/13هـ ،وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ)
ً
شـــكاًل واحـــدً ا ،فاملجتمعـــات
ملخـــص البحـــث :يعـــرض البحـــث مفهـــوم التقاربيـــة الـــذي يقـــوم بدرجـــة رئيســـة عـــى املســـافة ،واملســـافة يف اإلطـــار التقـــاريب ال تتخـــذ
ع ــى اخت ــاف ثقافاهت ــا تتف ــق ع ــى تن ــوع املس ــافات م ــن احلميم ــة إىل العام ــة .ولكنه ــا ختتل ــف يف حتدي ــد معاي ــر ه ــذه املس ــافات ،الخت ــاف التكوي ــن الثق ــايف ،واألع ــراف
ـرا مه ـ ًـا م ــن العن ــارص التواصلي ــة ،الت ــي م ــن ش ــأهنا أن تتس ــبب يف نج ــاح التواص ــل أو فش ــله ،فه ــي ليس ــت
االجتامعي ــة .ولذل ــك تن ــاول البح ــث املس ــافة بوصفه ــا عن ـ ً
احليـــز املـــادي فحســـب ،إنـــا هـــي عنـــر مهـــم ،لـــه وظيفتـــه التواصليـــة التـــي حتتاجهـــا اللغـــة ،لتحقيـــق رســـالتها ووظائفهـــا .وقـــد بـــدأ البحـــث يف
ً
عنـــرا يعـــر عـــن ّ
رئيس ــا ،ث ــم توق ــف البح ــث عن ــد أث ــر املس ــافة
ـرا ً
حمتويات ــه ،بع ــرض عالق ــة التواص ــل بأش ــكال التفاع ــل اللفظي ــة وغ ــر اللفظي ــة ،وعالقت ــه بالثقاف ــة االجتامعي ــة بوصفه ــا مؤث ـ ً
ـارحا ذل ــك م ــن خ ــال حتدي ــد مفه ــوم املس ــافة ،وأنواعه ــا ،ومفه ــوم إدارة املس ــافة وأثره ــا ،وم ــدى حض ــور الوع ــي يف ه ــذه اإلدارة .ث ــم ع ــرض
يف حق ــل التواص ــل ،ش ـ ً
ـرا العن ــارص املصاحب ــة للح ــدث التق ــاريب واملتمثل ــة يف ح ــركات اجلس ــد ،واإلي ــاءات ،والص ــوت ،واجت ــاه النظ ــر ،واهليئ ــة.
أخ ـ ً
كلامت مفتاحية :التواصل ،التقاربية ،املسافة الشخصية ،املسافة اآلمنة ،إدارة املسافة ،إيامءات.
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Abstract: This paper deals with the proxemics concept that bases mainly on distance. Although this notion does not take one form, societies of different cultures agree
on putting norms for different distances between communicators. It depends on the criteria they established for every kind of distance. The author studies the distance
as an essential communicative factor that could participate in succeeding or failing the whole process. Distance does not express only the material space, but it also
functions as a communicative component that language needs in every interactive situation. The paper discusses the relationship between communication and both
kinds of verbal and non-verbal interaction, implicating its connection to the social culture. It investigates the effect of distance in the communicative field. Finally, it
will approach the accompanying factors of the proxemics action, like body language, gestures, sounds, the direction of sight and appearance.
Keywords: communication, gestures, management of distance, personal distance, proxemics, secure distance.

(*) للمراسلة:

(*) Corresponding Author:

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة اللك سعود،
ص ب ،7695:رمز بريدي ،11472 :المدينة :الرياض .المملكة
العربية السعودية.

Assistant Professor, Dept. of Arabic Language, Faculty of Arts,
king Saud University, P.O. Box: 7695, Code:11472, Riyadh City,
Kingdom of Saudi Arabia.

e-mail: amalrashed@ksu.edu.sa & amalar24@hotmail.com

151

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0060914

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )1جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

 .1التواصل وأشكال التفاعل:

ســياق إجــراء عمليــة للعيــش يف جمموعــات متحــدة.

«إن اخلطــاب يشــكل اللغــة وهــي تشــكله ،وكذلــك

والزمــان واملــكان بعــدان حيــدث فيهــا التفاعــل ،وكل

يشــكل اللغــة التــي يســتعملها النــاس .يتشــكل

آخــر (هــول2007 ،أ ،ص.)51 :

يشــكله النــاس الذيــن يســتعملون اللغــة ،كــا أنــه
اخلطــاب كذلــك مــن خــال اخلطــاب الــذي يســبقه

أيضــا مــن وســائل التواصــل
والــذي يتبعــه ،ويتشــكل ً

التــي حيــدث فيهــا هــذا اخلطــاب ،كــا أنــه يشــكل
احتــاالت تلــك الوســائل .والغــرض من النــص يؤثر

أيضــا ،كــا أن اخلطــاب يشــكل عــد ًدا مــن
يف اخلطــاب ً
األغــراض املمكنــة للنصــوص» (بالرتيــدج،2018 ،
ص .)9 :ومــن حيــث املبــدأ يتكــون الفعــل التواصــي

مــن مفهومــن :مفهــوم التفاعــل الــذي يعنــي الفعــل
ورد الفعــل ،وبذلــك يكــون معنــاه يف احلــوار وغــره
مــن أشــكال التفاعــل ،هــو املشــاركة يف الفعــل ورد
الفعــل حــول مضامــن معينــة .ومفهــوم التواصــل
الــذي يعنــي احلالــة التــي يصــر إليهــا احلــوار بــن

طرفــن عــى األقــل ،وإضافــة املفهومــن إىل بعضهــا

البعــض يعطيهــا محولــة جديــدة ،ليــدال عــى كل
العنــارص التــي تفيــد املشــاركة احلواريــة يف إطــار

تفاعــي ،تســاهم فيــه كل مكونــات احلــوار اللســانية
الداخليــة واخلارجيــة (نظيــف ،2010 ،ص.)15 :

ً
تفاعــا مــع يشء
يشء يقــوم النــاس بفعلــه يتضمــن
ويقــوم التواصــل عــى منظومــة ثالثيــة األقطــاب.

أوهلــا املرســل باعتبــاره صاحــب املبــادرة يف التواصل،

مبــارشا للرســالة،
وثانيهــا املســتقبل باعتبــاره هد ًفــا
ً
وثالثهــا املجتمــع باعتبــاره مصــدر العالقــة بــن

أطــراف التواصــل ،وباعتبــاره كذلــك مصــدر النظــام
الــذي تُبنــى عــى أساســه هــذه العمليــة (اســتيتيه،

 ،2006ص .)7 :ويعــد املرســل هــو صاحــب نيــة
التواصــل واملســؤول الفكــري والقانــوين عــن إنتــاج
اخلطــاب وإرســاله ،وعــن نجــاح أو فشــل عمليــة
التواصــل .أمــا املنجــز فهــو كل جهــاز مــادي ال

نيــة لــه ،يقــوم برتمجــة أفــكار املرســل إىل خطــاب
حمســوس ،وبإرســال هــذا األخــر إىل املســتقبل
وفــق مقتضيــات التفاعــل ،ورشوط ماديــة معينــة

مرتبطــة باملــكان والزمــان .ويكمــن عمــق التواصــل

بــن املرســل واملســتقبل ،يف املعرفــة واملواقــف
واألحاســيس والقيــم والتجــارب والثقافــات
واالهتاممــات والطموحــات ،اخلاصــة بــكل واحــد

ـورا هــو الــكالم،
إن أحــد أهــم أشــكال التفاعــل تطـ ً

منهــا ،واملشــركة بينهــا (مهــو ،2010 ،ص.)215 :

شــكل خــاص مــن التفاعــل ،يســتخدم جمموعــة

ً
مســتقاًل يمكــن مالحظتــه دون اللجــوء إىل جوانبــه

الــذي ُيعــزز بنــرة الصــوت واإلشــارة .والكتابــة

حمــددة مــن الرمــوز .وال توجــد نســخ متخصصــة

لــكل نظــام تراســل ،ويتفاعــل النــاس مــع اآلخرين يف

واللغــة ال يمكــن النظــر إليهــا بعدّ هــا نظا ًمــا داخل ًيــا
اخلارجيــة ،فهــي نمــط مــن أنــاط الســلوك اإلنســاين،

يشــمل أي وجــه مــن أوجــه النشــاط اإلنســاين،

152

أمل عبد اهلل الراشـــــــد :أثر التقاربيـــة يف حتديـد القيمـــة التواصليـــة

171-151

وعليــه فإنــه ينبغــي النظــر إىل اللغــة يف ســياق العالقــة

اجلســدية ،والتوجهــات املرتبطــة بوضــع اجلســد

ً
كاًل بنيو ًيــا بالقــدر الــذي ال يمكــن فيــه تقســيمه إىل

بحيــث تتضمــن معلومــات مشــفرة بصــورة مماثلــة

اإلنســانية ككل ،حيــث إن نشــاط اإلنســان يشــكل
أجــزاء أو مســتويات واضحــة بــا يكفــي .إن األنشــطة

اللغويــة ،وغــر اللغويــة ،تشــكل ً
كاًل موحــدً ا.
ويمكــن تطبيــق نظريــة اللغــة عــى الســلوك اإلنســاين

بصفــة عامــة وعــى تأليــف أنــواع الســلوك اللفظــي
وغــر اللفظــي ،وعليــه فاألمــر يتعلــق بنظريــة موحدة

(بافــو ورفــايت ،2012( ،ص.)263،264 :

أو مــا شــاكل ،كلهــا تنتظــم يف جمموعــات منســقة

لألصــوات والكلــات واجلمــل يف اللغــة الطبيعيــة»
(ســبريبر وولســون ،2016 ،ص .)28 :وقــد اهتــم

علــاء األنثروبولوجيــا باألســس التنظيميــة التــي
تكمــن حتــت األنــاط الســلوكية ،وحــدد تصورهــم

أن لــكل جمتمــع نظامــه اخلــاص يف فهــم وتنظيــم
الظواهــر ،مثــل نمــط عالقــات القرابــة ،أو األشــياء

التواصــل غــر اللفظــي هــو حــوار بمســاعدة

املاديــة ،واألحداث والســلوك والعواطــف ،وحياولون

هــو وســيلة لنقــل املعلومــات مــن شــخص إىل

ثقافــة معينــة ،وكيــف ينظمهــا هــؤالء وفــق مبــادئ

اإلشــارات غــر الكالميــة ،واحلــوار غــر اللفظــي

آخــر ،شــأنه يف ذلــك شــأن احلــوار اللفظــي ،ولكــن

باســتعامل وســائل أخــرى .ووســائل التواصــل
غــر اللفظيــة تصاحــب الــكالم وتكملــه ،ويف

أحيــان أخــرى حتــل حملــه .ولوســائل التواصــل
غــر اللفظيــة أمهيــة كبــرة يف مرحلــة التعــارف ،ويف
حتديــد املســتويات والتصنيــف .وحتمــل اإلشــارة غــر

اللفظيــة معلومــات أكثــر ممــا حتملــه اإلشــارة اللفظيــة

(بوبوفــا وســترينني ،2017 ،ص.)86 :
 .2التواصل والثقافة االجتامعية:

تقريــر أي الظواهــر هــي املهمة بالنســبة لشــعوب ذات
مميــزة أو حمــددة يف التصنيــف .ويف هــذا الســياق يطــور
النــاس ملعظــم أغراضهــم املتكــررة ،إجــراءات لكافــة

أنــواع الســلوك ،وختتلــف هــذه اإلجــراءات عــن
الروتينيــات والعــادات فقــط بتنفيــذ الســلوك املتعلــق

باحلالــة (كولينــج ،2000 ،ص .)464 :وتتأثــر
عــدة ظواهــر باملواقــف اللغويــة ،فتغــر الصــوت
أثنــاء الــكالم ،يتأثــر بــا يفضلــه املجتمــع اللغــوي،
انعكاســا
واملواقــف جتــاه اللغــة ،غال ًبــا مــا تكــون
ً

للمواقــف جتــاه أفــراد اجلامعــات العرقيــة املختلفــة

(فاســولد ،2000 ،ص .)259 :و»رؤيــة اخلطــاب

يفــرض األنثروبولوجــي ليتــش «أن كل األبعــاد غــر

كــا يف البنــاء االجتامعــي للواقــع ،تعامــل النصــوص

اللبــاس ،وختطيــط أو تصميــم القريــة ،والعــارة،

االجتامعيــة والثقافيــة ،فالنصــوص التــي نكتبهــا

اللفظيــة للثقافــة بمختلــف أنواعهــا ،مثــل أســلوب

واألثــاث ،والطعــام ،واملوســيقى ،واإلشــارات

بوصفهــا وحــدات تواصليــة مضمنــة يف املامرســات
ونتحــدث هبــا كلهــا تُشــكل وتتشــكل مــن خــال
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هــذه املامرســات ،وهلــذا فاخلطــاب متشــكل مــن

يذكــر إدوارد هــول أن للتقاربيــة مظاهــر ،واملســتوى

ص .)8 :واللغــة تعكــس أصنا ًفــا ثقافيــة مهمــة،

يــأيت عــى ثالثــة أشــكال :ثابــت ،شــبه ثابــت ،وغــر

أيضــا (بالرتيــدج،2018 ،
العــامل ويشــكل هــذا العــامل ً
تســاعد عــى فهــم العالقــة بــن الرمــز اللغــوي
واملــادة الثقافيــة مــن جهــة ،والعالقــة بــن ثقافــة

اللغــة والســلوك الثقــايف مــن جهــة أخــرى (كولينــج،

 ،2000ص .)462 :إن القيــم الثقافيــة العامــة أو
اخلاصــة والبنــى االجتامعيــة وكذلــك العوامــل

الثقــايف املحــي واحــد من هــذه املظاهــر ،وهــذا املظهر

رســمي (هــول2007 ،ب ،ص .)140 :فالثابــت
يتعلــق بالشــكل املــادي الثابــت للمــكان ،وبتصنيــف
املــكان .وهــذه العنــارص املاديــة هلــا تأثــر مبــارش يف

رســم حــدود املســافة ،وحتديــد نوعهــا ،واختيــار
الســلوك اللغــوي اللفظــي وغــر اللفظــي املصاحــب

الســياقية ،وهــي مجيعهــا عرضــة للتغــر االجتامعــي-

حلــدود هــذه املســافة ،ففــي تفاعلنــا مــع اآلخريــن،

تداوليــا يف إدارة العالقــات اإلنســانية (كاليــن

معينًــا؛ املكتــب ليــس كغرفــة املعيشــة يف املنــزل،

الســيايس ،تؤثــر يف كيفيــة اســتخدام املعطيــات اللغوية
وآخــرون ،2012 ،ص .)278 :والثقافــة سالســل

معقــدة مــن النشــاطات ذات العالقــة املتبادلــة بطــرق

متعــددة ،وهــي نشــاطات مدفونــة يف أعــاق املــايض،
وكل نظــام تراســل هــو نظــام غنــي ومعقــد للغايــة،

الرتباطــه هبــذه السالســل الثقافيــة املعقــدة .والثقافــة

هلــا أيضــا أبعــاد ذات أمهيــة مماثلــة لبعدهــا التارخيــي
العميــق ،فالثقافــة مشــبعة بالعواطــف والتفكــر،
وجــزء كبــر مــن النشــاطات البرشيــة ،هــو إمــا نتيجــة

مبــارشة للتفكــر الواعــي ،أو مغمــور يف العواطــف
واملشــاعر (هــول2007 ،أ ،ص .)77،78 :وكــا

حتــدد ثقافــة املجتمــع املقبــول وغــر املقبــول يف

االســتعامالت اللغويــة الكالميــة ،فهــي حتــدد أيضــا
املقبــول وغــر املقبــول يف الســلوك اللغــوي التواصــي

غــر الكالمــي ،ومــن ضمــن ذلــك املســافة بوصفهــا

العنــر األهــم الــذي يقــوم عليــه احلــدث التقــاريب.

يفــرض علينــا تصنيــف مــكان التفاعــل ســلوكًا
واملنــزل ليــس كمــكان العمــل ،واملقهــى اليومــي

ليــس كمطعــم رســمي .وغالبــا مــا حيمــل النــاس

معهــم اســتبطانًا للحيــز الثابــت الــذي تعلمــوه مبكـ ًـرا
يف احليــاة .واملهــم يف احليــز ثابــت امليــزة ألنــه القالــب

الــذي ُيصــب فيــه قــدر كبــر مــن الســلوك (هــول،

2007ب ،ص .)146 :أمــا شــبه الثابــت فيتعلــق
بالعنــارص املاديــة التــي ال تتصــف بالثبــات الفعــي،
وهــي العنــارص التــي يمكــن إجــراء تغيــرات عليهــا
أو فيهــا ،وهــذا التغيــر بالــرورة يؤثر يف درجــة تأثري

هــذه العنــارص يف الســياق ،ويف نــوع األثــر .فتصميــم

الغــرف يف املنــزل عــى ســبيل املثــال أو يف اإلدارات
واملؤسســات ،وطريقــة تصميــم احلــدود بــن هــذه
الغــرف هــو الشــكل الثابــت للمــكان .أمــا العنــارص
الداخليــة بتفاصيلهــا التــي تتكــون منهــا الغــرف،

فهــي الشــكل شــبه الثابــت .والتغيــرات التــي جتــري
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عــى هــذا الشــكل تكــون بســبب اإلدراك بــأن ثمــة

ويمكــن القــول إن املســافة تتأثــر بمؤثــرات ثقافيــة

والتفكــر عنــد أطــراف التواصــل .وهــذه التغيــرات

ومــن املؤثــرات القريبــة الشــكل الثابــت والشــكل

ارتبــاط بــن هــذا الشــكل شــبه الثابــت والســلوك

وطريقــة اعتــاد أحدهــا ،هــي يف الواقــع ختضــع

ملؤثــر ثقــايف مكتســب ،إمــا مــن البيئــة األساســية،

أو مــن بيئــة انتقــل إليهــا الشــخص واكتســب

ـرا ،ويف
نظامهــا .وتبقــى البيئــة األساســية األعــى تأثـ ً
الغالــب بصــورة ال واعيــة .والشــكل شــبه الثابــت

للمــكان يمكــن اســتعامله إلدارة املســافة وجعلهــا
أقــرب أو أبعــد ،وذلــك عــى املســتويني املــادي
الظاهــر ،واملــدرك ذهن ًيــا ،وذلــك باســتعامل حــدود

املســافة ،أو ترتيــب معــن يفــرض مســافة مــا بــن
أطــراف التواصــل ،وهــذا مــن شــأنه حتديــد نــوع
العالقــة ،وحتديــد الســلوك التواصــي الــذي جيــري

فيهــا .أمــا الشــكل غــر الرســمي فهــو الشــكل
املعنــي بــه هــذا البحــث بدرجــة رئيســة ،ألنــه هــو

الشــكل الــذي يتضمــن املســافات التــي ُحُيافــظ

عليهــا مــع اآلخريــن .وهــي مســافات يســتبطن
الذهــن حدودهــا بصــورة ال واعيــة ،ويتحــدد

ســلوكه معهــا بصــورة منســجمة .وقــد وصفهــا
هــول بالشــكل غــر الرســمي ،ألهنــا غــر مــرح
هبــا .ومــع حدودهــا الواضحــة وأمهيتهــا ،إال أهنــا

ال ُيعــر عنهــا باأللفــاظ ،وهلــا دور مهــم يف تشــكيل

الثقافــة( .هــول2007 ،ب ،ص ،)154 :وتعتمــد
ـرا عــى تلقــي وفهــم األفــراد املتواصلــن
اعتــا ًدا كبـ ً

هلــا ،فالتعبــر عنهــا ورشحهــا ال يكــون لفظ ًيــا.

متعــددة ،منهــا مؤثــرات قريبــة وأخــرى بعيــدة.
شــبه الثابــت للتقاربيــة ،فهــي يف أساســها ثقافيــة،
وهــي بوصفهــا متثــل العنــارص املكانيــة الثقافيــة،

تُعــد مؤثــرات قريبــة ،ولكنهــا قــد تشــكلت نتيجــة
مؤثــرات بعيــدة ،تتعلــق بالتكويــن الثقــايف العميــق

للمجتمــع ،ذلــك التكويــن الــذي يفــرض قيمــه عــى
الســلوك الــذي يتضمنــه التواصــل ،وعــى املفاهيــم
التــي حتــدد اجتــاه هــذا الســلوك ونمطــه .واحلــدث

التقــاريب أحــد أهــم األشــكال التواصليــة التــي

حتمــل هــذه القيــم وتنقلهــا.

 .3أثر املسافة يف حقل التواصل:

إذا كان مــا نتحــدث بــه هــو حــدث كالمــي ،فــإن
املســافة املصاحبــة للموقــف تُعــد احلــدث التقــاريب.

هــذا احلــدث قــد يصاحــب مــا نقولــه ،وقــد ينــوب

عنــه .وقــد أشــار هــول يف مقدمــة كتابــه اللغــة
الصامتــة ،إىل أنــه مــن الــروري أن نفهــم كيــف
يقــرأ اآلخــرون ســلوكنا ،ليــس كلامتنــا ،بــل ســلوكنا.

وهــذه اإلشــارة تتضمــن أن املســؤولية يف تفســر

الســلوك غــر اللفظــي يف التواصــل ،ليــس مســؤولية
املرســل فقــط ،وال تنتهــي عنــده ،إن املرســل هلــذا

أيضــا عليــه أن يفهــم فهــم اآلخريــن هلــذا
الســلوك ً

الســلوك ،ليمكنــه أن يوظفــه بالطريقــة التــي تتفــق
مــع مقصــده.
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 .1-3مفهوم املسافة:

إىل مــا يرافــق ذلــك مــن دالالت اجتامعيــة .وترجــم

عندمــا نتحــدث عــن املســافة فإننــا نتحــدث عنهــا

التعريفــان األول والثــاين مــن التعريفــات أعــاه

وقــد ُعــرض هــذا املفهــوم بتعريفــات متعــددة:

ترمجــة معجــم حتليــل اخلطــاب للمصطلــح حســب

يف إطــار مفهــوم أوســع ،هــو التقاربيــة ،Proxemics

مصطلــح  Proxemicsالتقاربيــة ،يف حــن جــاءت

•فــرع مــن علــم الســيمياء ،ويعنــى بدراســة أنــواع

تعريــف شــاردو ومنغــو هــو احليزيــة .واملشــرك

اجلســدية عنــد الــكالم ،واملســافات الفاصلــة

لتحديــد نــوع العالقــات ،وكيفيــة قــراءة الرســائل يف

العالقــة بــن املتكلمــن مــن حيــث أوضاعهــم

بينهــم ،ومــا لذلــك مــن عالقــة بأحواهلــم
االجتامعيــة املختلفــة (بعلبكــي ،1990 ،ص:

.)407

•هــو دراســة املســافات الوظيفيــة ،ودراســة
مســافات التخاطــب ،وتعنــي دراســة املســافات

بــن املتحادثــن ودالالهتــا وارتباطهــا بنــوع

بــن الرتمجتــن هــو أهنــا كلهــا انطلقــت مــن املــكان،
التواصــل وتفســرها مــن خــال حــدود التقــارب

بــن أطــراف التواصــل ،أي مــن خــال احليــز
التقــاريب املرســوم بــن أطــراف التواصــل ،وذلــك
رمــزا ً
دااًل عــى
بالتعامــل مــع املســافة بوصفهــا
ً

نوعيــة العالقــة بــن املتخاطبــن Proxemic sign

(رمــز مســايف) ،وحيــدد هــذا الرمــز (معايــر القــرب)

العالقــةاالجتامعيــة(اخلــويل،1986،ص.)97:

 Proxemic normsوهــي معايــر حتكــم طول املســافة

ثقــايف خمصــوص ،حيــث كل فــرد هــو مركــز

 .)84 :1986وعليــه ،فإننــا عندمــا نتحــدث عــن

•تعنــي اســتعامل اإلنســان الفضــاء ممــا هــو منتــوج
سلســلة مــن الفقاقيــع املتحــدة املركــز ،املتســمة

باملســافات الفاصلــة بــن املتخاطبــن ،والتــي

تفضــل عنــد االختيــار حســب نمــط التفاعــل

بــن املتخاطبــن ،وف ًقــا لنــوع العالقــة بينهــا (اخلــويل،
التقاربيــة ،فإننــا نتحــدث عــن املســافة الفاصلــة بــن
املتخاطبــن يف مقــام التواصــل (احليــز) ،وحتــدد هــذه
املســافة حدودهــا مــن خــال الثقافــة املجتمعيــة التــي

املــراد (شــارودو ومنغنــو ،2008 ،ص.)464 :

تنشــأ فيهــا .ولذلــك ال يمكــن أن يكــون التصنيــف

و ،Proxeticsحيــث يعنــي األول –وهــو موضــوع

مــن جمتمــع إىل آخر حســب املقبــول واملرفــوض يف كل

وكل هــذه التعريفـــــــات تفــرق بــن Proxemics

هــذا البحــث -التقاربيــة الوظيفيــة .أمــا الثــاين فيعنــي
التقاربيــة غــر الوظيفيــة ،وهــي دراســة أنــواع العالقة

بــن املتكلمــن مــن حيــث أوضاعهــم اجلســدية عنــد
الــكالم ،واملســافات الفاصلــة بينهــم ،دون االلتفــات

واحــدً ا للمســافات يف كل املجتمعــات ،إنام ســيختلف
جمتمــع ،ألن لــكل جمتمــع ثقافتــه التــي حتــدد قيمــه.

إن النظــر إىل املســافة بوصفهــا قــدرا مــن الســنتيمرتات
فقــط بمعــزل عــا يرافــق ذلــك مــن أحــداث تفاعلية،

هــو تنــاول للمســافة يف غــر إطارهــا الوظيفــي
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التواصــي .وبالنظــر إىل حــدود هــذه املســافة التــي

ثقافــة ،قــد ال يكــون مقبــوال يف أخــرى .ويف إطــار

اخلفــي ،يمكــن أن نتســاءل؛ هــل املســافة بالدرجــة

العــريف اجتامعيــا ملفهــوم املســافة يــؤدي بالــرورة إىل

حددهــا هــول يف كتابيــه اللغــة الصامتــة ،والبعــد

األوىل هــي هــذا البعــد املــادي الفاصــل بــن
املتفاعلــن؟ هــل طبيعــة العالقــة وحتديــد نوعهــا

ســيكون أمـ ًـرا حمســوما انطالقــا فقــط مــن هــذا القــدر
احليــزي املــكاين؟ تســتخدم التقاربيــة املســافة املكانيــة

بــن املرســل واملســتقبل ،فاملســافة التــي نشــر إليهــا
بيننــا وبــن اآلخــر ،واملــكان الــذي نكــون فيــه يف

لقــاء علمــي أو عــى طاولــة اجتامعــات ،او طاولــة

طعــام ...إلــخ ،كل هــذه هــي عالمــات دالــة عــى
نمــط العالقــة االجتامعيــة ومســتواها ،وعــى الوضــع
االجتامعــي ،وهــي متغــرة بتغــر الثقافــات (جــرو،

 ،2016ص .)60 :واالختــاف الثقــايف هــو مــا
جيعــل حتديــد املســافة خمتلفــا مــن ثقافــة إىل أخــرى،
وهــذا التحديــد يعتمــد بدرجــة رئيســة عــى التوقعات
التــي بنتهــا الثقافــة يف العــرف االجتامعــي .ووفقــا

هلــذا العــرف فــإن مــا هــو رســمي يف ثقافــة مــا ،لــن
يكــون كذلــك يف ثقافــة أخــرى ،ومــا هــو شــخيص
يف ثقافــة مــا ،لــن يكــون كذلــك يف ثقافــة أخــرى.
فالتقاربيــة هــي اســتعامل وإدارة للمســافة الفاصلــة بني
املتفاعلــن واملحــددة لنــوع العالقــة ،وهذا االســتعامل

ينظــر يف هــذه اإلدارة إىل احليــز املــكاين يف التواصــل
املقصــود تكوينــه ،وأيضــا الزمــن ،واملقصــود الزمــن

االجتامعــي حتديــدا .والزمــن االجتامعــي خيتلــف
باختــاف الثقافــات ،فــا هــو مقبــول زمنيــا يف

الثقافــة الواحــدة ،هــل يمكــن القــول إن االتفــاق

تواصــل ناجــح ،وحيمــي مــن ســوء الفهــم وارتبــاك
التواصــل ،الــذي حيــدث بــن ثقافتــن خمتلفتــن؟

وهــل اخلــروج عــن االتفــاق العــريف يف إطــار الثقافــة

الواحــدة ،حيــدث بصــورة مقصــودة واعيــة هبــدف
إدارة املســافة ،أم أنــه حيــدث دون وعــي يف بعــض

احلــاالت ألســباب تتعلــق بالشــخصية والتكويــن

النفــي؟ يناقــش البحــث هــذه األســئلة يف املحــاور
القادمــة املتعلقــة بــإدارة املســافة.

 .2-3مفهوم املسافة اآلمنة:

شــاع اســتعامل مصطلــح املســافة اآلمنــة ،ومســافة
أمــان ،بعــد املشــكلة الصحيــة العامليــة التــي اجتاحــت

العــامل ،واملتمثلــة يف فــروس كورونــا (،)Covid-19
فهــل يعنــي ذلــك أن ســمة األمــان تضــاف إىل املســافة

يف حــال وجــود مــرر صحــي فقــط؟ يف الواقــع
يمكــن القــول إن كل مســافة هــي مســافة أمــان إذا

كانــت املســافة املكانيــة متســقة مــع نــوع العالقــة،
وإن مل توصــف هبــذا الوصــف .وقــد ارتبــط هــذا
الوصــف للمســافة بأزمــة كورونــا العامليــة ،ومل يكــن

قبلهــا مسـ ً
ـتعماًل بصــورة واضحــة .وقــد أخــذ مفهــوم
املســافة بعديــن خمتلفــن يف اجلانــب االجتامعــي

الثقــايف ،ويف اجلانــب االجتامعــي الصحــي .واملالحــظ

أن االختــاف الثقــايف نتــج عنــه عــدم االتفــاق عــى
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حــدود املســافة التــي يمكــن وصفهــا باآلمنــة يف

حييــل إىل دالالت ســلبية .وإذا عدنــا إىل العــامل قبــل

ســتعني املقبــول وغــر املقبــول حســب األعــراف

عنــد إدوارد هــول وبوصفــه جوهــر الثقافــة واملعــر

اإلطــار التواصــي العــام للمجتمعــات ،واآلمنــة هنــا

االجتامعيــة .أمــا اجلانــب االجتامعــي الصحــي،
فقــد تضمــن اتفا ًقــا عامل ًيــا عــى مفهــوم املســافة

اآلمنــة ،وهــي املســافة التــي ال تتحقــق فيهــا خمالطــة

مبــارشة ،واملخالطــة املبــارشة هــي خمالطــة شــخص

حلالــة مصابــة باملــرض مــن مســافة تقــل عــن ســتة
أقــدام (أليكســو ،2020 ،ص .)14 :وأصبحــت
هــي املســافة الوحيــدة املقبولــة واملتوقعــة ،حســب
االعتبــارات الصحيــة العامليــة عاليــة األمهيــة ،يف كافــة

أنــواع العالقــات الرســمية وغــر الرســمية ،وبغــض
النظــر عــن االختــاف الثقــايف القائــم .ونشــأت

أيضــا مصطلحــات متعــددة ملعنــى
مــع هــذه املســافة ً
واحــد ،وهــو تباعــد شــخيص ،تباعــد جســدي،

وتباعــد اجتامعــي ،واملقصــود بــه احلفــاظ عــى مســافة
بــن األشــخاص ال تقــل عــن ســتة أقــدام ملنــع انتشــار
املــرض (أليكســو ،2020 ،ص .)45 :واملالحــظ أن

املجتمعــات العربيــة يف حثهــا عــى تطبيــق املســافة
اآلمنــة ،يف الغالــب ال تســتعمل مصطلــح التباعــد

االجتامعــي دون أن تــرح أن هــذا التباعــد فيزيائــي

ال يؤثــر عــى قــوة العالقــات واملحبــة ،مــع أن األمــر

مفهــوم ،ولكــن هــذا الــرح مــرده أن الثقافــة العربيــة

ليســت معتــادة عــى مفهــوم البعــد ،ومــن الصعــب
عــى مــن ينتمــي إليهــا يف الغالــب التعامــل مــع هــذه
املفاهيــم بســهولة ،فالبعــد واســتعامل مــا يشــر إليــه

هــذه اجلائحــة ،فالتواصــل حســب مفهومــه الثقــايف
عنهــا كان يتضمــن أربــع مســافات((( حددهــا يف
دراســاته ،وســمة األمــان يف هــذه املســافات ســمة
متغــرة ،حيددهــا احليــز املــكاين املتفــق مــع نــوع

العالقــة ومســتواها ،واملتفــق مــع العــرف االجتامعــي
والتوقعــات .إن العــرف الــذي نشــأ نتيجــة خلفيــة
وضوحــا منــه عندمــا ينشــأ
ثقافيــة أكثــر تعقيــدً ا وأقــل
ً

بأثــر مــن واقــع صحــي طبــي .يظهــر ذلــك بوضــوح

بالنظــر إىل ســوء الفهــم الــذي حيــدث أثنــاء التواصــل
بــن أشــخاص مــن ثقافــات خمتلفــة ،وأحيانًــا بــن
أجيــال خمتلفــة ضمــن الثقافــة نفســها ،عنــد اســتعامل
املســافات املكانيــة بصــورة ال تتفــق مــع العــرف

الثقــايف الــذي ُبنــي عليــه تكويــن كل منهــا ،أمــا مــا
نتــج عــن الربوتوكــول الصحــي فهــو بنــاء صــورة
واحــدة للمســافة ،وأدى ذلــك إىل نفــي مســألة ســوء

الفهــم يف تفســر الفعــل أو رد الفعــل التواصــي.
 .3-3عالقة املسافة بالتفاعل:

يتشــكل الفضــاء داخــل الوضعيــات اإلنســانية،

إبالغيــة كانــت أم دالليــة ،وهــذا الفضــاء نفســه
يقــوم بنفــس الطريقــة ،بمنــح األشــياء واحلــركات،
 .1هــذه املســافات التــي كانــت ثــاين مســافات يف دراســته (البعــد
اخلفــي) ،ثــم أصبحــت أربــع مســافات يف دراســته (اللغــة
الصامتــة) سيتوســع فيهــا هــذا البحــث حتــت عنــوان أنــواع
املســافة.
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وكذلــك اللســان دالالت جديــدة .وعليــه ،فــإن

ألن عــدم إدراك النمــط التواصــي يف الغالب ســيرتتب

(بنكــراد ،2005 ،ص ،)208 :وناقـ ً
ـا لــكل خلفياتــه

ناجــح أو عــى األقــل موفــق .وهــذا ال يعنــي أن ســوء

خاصــا
عالقــة املــرء بالفضــاء متنــح حلركاتــه معنــى ً
االجتامعيــة والثقافيــة.

عليــه تأخــر يف االنتبــاه لســوء الفهــم املعيــق لتواصــل
الفهــم ينتــج يف حــال التواصــل غــر الكالمــي فقــط،

إن مفهومنــا للمــكان (احل ّيــز) يؤثــر يف كيفيــة

إنــا هــو موجــود يف كل أشــكال التفاعــل املنطوقــة

ثمــة حــدود فإننــا نصنعهــا .وتعطــي التغــرات املكانية

يف التواصــل غــر الكالمــي أعــى ،فحــدوث ســوء

اســتخدامنا للحــدود ،وتعاملنــا معهــا ،وإن مل يكــن

طابعــا للتواصــل ،وتؤكــده ،وتؤثــر يف أحيــان كثــرة

يف طريقــة نطــق الــكالم .إن تغــر املســافة بــن النــاس
واحلركــة املســتمرة فيهــا أثنــاء تفاعلهــم مــع بعضهــم

البعــض ،هــو جــزء مهــم يف عمليــة التواصــل.
وتوضــح مســافة املحادثــة الطبيعيــة بــن غريبــن عــى

ســبيل املثــال يف احلــوار ،مــدى أمهيــة ديناميكيــات
كثــرا ،واآلخــر
التفاعــل املــكاين ،فأحدمهــا يقــرب
ً
يبتعــد تلقائ ًيــا يف رد منــه عــى هــذا االقــراب،

ويتكــرر هــذا الفعــل ورد الفعــل عــى مــدى احلــوار،
وكل منهــا يف فعــي االقــراب واالبتعــاد يبحثــان عــن

أيضــا يســتخدم
تواصــل أكثــر
نجاحــا ،وكل منهــا ً
ً
احليــز متحكـ ًـا يف املســافة ،بأثــر مــن خلفياتــه الثقافيــة

(هــول2007 ،أ ،ص .)231-230 :إن تغــر املســافة

وغــر املنطوقــة ،وليــس دقي ًقــا أن إمكانيــة حدوثــه
الفهــم مــن عدمــه ،وإمكانيــة تعديــل ســوء الفهــم

هــذا يف كافــة أنــواع التواصــل ،ســيعتمد عــى مــدى
الكفايــة التواصليــة عنــد أطــراف التواصــل.

 .4-3أنواع املسافة:

يف الوصــف العــام لتحديــد املســافات التواصليــة،

قــارن هــول يف كتابــه اللغــة الصامتــة ،بــن املتغــرات
الصوتيــة وشــكل التفاعــل يف مســاحة التفاعــل

املكانيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومســافة
التفاعــل املكانيــة يف أمريــكا الالتينيــة ،فحــدد بنــاء

عــى هــذه املقارنــة ثــاين مســافات ،هــي (هــول،

2007أ ،ص)236-235 :

بــن النــاس واحلركــة املســتمرة فيهــا أثنــاء تفاعلهــم
مــع بعضهــم البعــض ،هــو جــزء ال يتجــزأ مــن

عمليــة التفاعــل .ويف هــذا النــوع مــن التفاعــل قــد ال
يــدرك النــاس أهنــم يشــركون فعل ًيــا يف أدوار تفاعليــة
متبادلــة ،ولكــن بنمــط تواصــي خمتلــف ،وغيــاب
اإلدراك هنــا قــد جيعــل املســاحة أكــر لســوء الفهــم،
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•قريــب جــدً ا ( 3إنــش إىل  6إنــش) ،والصــوت
مهــس خفيــف ،ورسي جــدً ا.

•قريــب ( 8إنــش إىل  12إنــش) ،والصــوت مهــس
مســموع ،خــاص جــدً ا.

•جمــاور ( 12إنــش إىل  20إنــش) ،والصــوت
داخــي خافــت ،خارجــي مرتفــع ،خــاص.

•حيــادي ( 20إنــش إىل  36إنــش) ،والصــوت
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خافــت،جهــورمنخفــض،موضــوعشــخيص.

األدنــى واألقــى كان ثمــة درجــات ُبنيــت أنــواع

والصــوت مرتفــع ،معلومــات غــر شــخصية.

يعــود لطــرح الســؤال يف كتابــه البعــد اخلفــي هــو أن

والصــوت مرتفــع مــع صخــب قليــل ،معلومــات

املتعــددة ،جعلــه يــرى أن أربــع مســافات كافيــة جــدً ا،

•حيــادي ( 4ونصــف قــدم إىل  5أقــدام)،
•مســافة عامــة ( 5ونصــف قــدم إىل  8أقــدام)،
عامــة ليســمعها اآلخــرون.

•عــر الغرفــة ( 8أقــدام إىل  20قــدم) ،والصــوت
عــال ،حديــث ملجموعــة.

املســافة عــى أساســها .ولكــن الــذي جعــل هــول
مالحظتــه للتواصــل البــري يف املواقــف االجتامعيــة

وجتعــل أنــواع املســافة أوضــح .وصنفهــا بحاليهــا
القريبــة والبعيــدة إىل :محيمــة ،شــخصية ،اجتامعيــة،

وعامــة.

•مــد حــدود املســافة ( 20قــدم إىل  24قــدم

•املسافة احلميمة ( 6إىل  8إنش).

مســافة الرتحيــب واملغــادرة.

للقــرب مــن قــد ونصــف إىل  2ونصــف ،وللبعــد

داخل ًيــا ،وحتــى  100قــدم خارج ًيــا) ،وهــي

•املســافة الشــخصية (قــدم ونصــف إىل  4أقــدام)،

وقــد وجــد هــول أن مســافة التفاعــل يف أمريــكا

مــن  2ونصــف إىل .4

املتحــدة األمريكيــة ،حيــث ال يمكنهــم التحــدث

 7للقــرب ،وللبعــد  7إىل .12

الالتينيــة هــي أقــل بكثــر ممــا هــي عليــه يف الواليــات
براحــة إال يف حــال قــرب شــديد ،وهــذه املســافة
مــن القــرب الشــديد عنــد األمريكــي يف الواليــات
املتحــدة ،هــي إمــا ملشــاعر جنســية أو عدائيــة .ثــم

عــاد هــول لطــرح الســؤال مــرة أخــرى يف كتابــه
البعــد اخلفــي (هــول2007 ،ب ،ص:)156 :

كــم عــدد املســافات املوجــودة لــدى البــر ،وكيــف
نميزهــا؟ ومــا الــذي يميــز مســافة عــن أخــرى؟ كانت
مالحظــة التغــرات الصوتيــة املرتافقــة مــع تغــرات يف

ـارا اعتمــده هــول يف التمييــز بــن أنــواع
املســافة معيـ ً
املســافة ،بدايــة مــن أدنــى درجــة وهــي اهلمــس يف

املســافات القريبــة جــدً ا ،إىل الــراخ الــذي يســتخدم

لتجســر املســافات البعيــدة ،وبــن هذيــن الصوتــن
160

•املســافة االجتامعيــة ( 4أقــدام إىل  12قــدم) 4 ،إىل
•املســافة العامــة ( 12قــدم إىل  25قــدم فأكثــر)،
 12إىل  25للقــرب ،وللبعــد  25فأكثــر.

•لقــد اعتمــد حتديــد هــذه املســافات عــى القــدر
املــادي الفاصــل بــن األشــخاص ،ومالحظــة

درجــة الصــوت ومــا حيــدث جســديا ،ومــا ال

حيــدث ضمــن هــذه املســافة الفاصلــة .وهلــذا فإن

هــذه احلــدود قــد تتداخــل ،وهــذا التداخــل قــد
يكــون مقصــو ًدا مــن أحــد أطــراف التواصــل،
وقــد يكــون دون وعــي منــه ألســباب نفســية أو
اجتامعيــة خاصــة ،وهــذا التداخــل حســب مــا

نالحظــه يــأيت بصورتــن:

•الصــورة األوىل :يكــون التداخــل بــن حــدي
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املســافة نفســها البعيــد والقريــب ،حيــث ينتقــل

مقصــود ،فإعــادة رســم حــدود املســافة هــو يف ذاتــه

أدق ،إىل درجــة أكثــر قر ًبــا تتيــح لــه حريــة أكثــر

أيضــا ،وهــذا ما يســمى بــإدارة املســافة .وحتــدث إدارة
ً

فيهــا الشــخص إىل درجــة أقــل رســمية ،أو بتعبــر
يف اســتعامالته اللغويــة ودرجــة االنفتــاح فيهــا،

فاألشــخاص يف الغالــب يميلــون يف التواصــل إىل
حــد املســافة القريــب وليــس البعيــد ،ويشــعرون

بالراحــة أكثــر يف هــذا احلــد ،وهــذا امليــل هــو

عامــل مهــم مــن عوامــل التداخــل املتعلــق هبــذه
الصــورة.

هــدف خيــدم هد ًفــا تبليغ ًيــا يريــده املتكلــم أو املســتقبل
املســافة يف الســياقات العامــة واخلاصــة ،هبــدف إبعــاد

املســافة أو تقريبهــا ،لغــرض طويــل املــدى يتعلــق

بالعالقــات الطويلــة ،أو لغــرض مؤقــت خيــدم ســيا ًقا
آن ًيــا يف العالقــة ،أو يف احلــوار .وحيــدث يف بيئــة العمــل

عــى ســبيل املثــال خلــط وتداخــل بــن املســافات قــد
يكــون مقصــو ًدا وقــد يكــون جهـ ً
ـا بنمــط الســلوك

•الصــورة الثانيــة :يكــون التداخــل باالنتقــال مــن

الــذي تفرضــه املســافة وحدودهــا ،مثــل أال يتحــدث

كأن ينتقــل الشــخص مــن املســافة العامــة إىل

يكمــل خطواتــه إىل أن يقــف بجانــب كــريس املديــر

مســافة إىل مســافة أخــرى خمتلفــة ،أعــى وأقــل،
الشــخصية ،أو مــن الشــخصية إىل االجتامعيــة

عــى ســبيل املثــال ،وكل انتقــال يعيــد رســم
حــدود املســافة مــرة أخــرى ،مــن خــال اللغــة
املســتعملة ،واحلــركات املصاحبــة.

املوظــف مــع مديــره يف العمــل وبينهــا املكتــب ،إنــا

خلــف املكتــب ،هــذا االخــراق حلــدود املســافة مــن

شــأنه أن يعيــق التواصــل املطلــوب ،فــإن اختــار املدير
التعامــل بلطــف وعــدم الطلــب الرصيــح باحــرام
حــدود املســافة ،فإنــه ســيقول ذلــك بحــركات

جســده وإيــاءات وجهــه ،وهــو هبــذا يديــر املســافة

 .5-3إدارة املسافة:

أيضــا وقــوف
ليعيدهــا إىل حدودهــا .ومــن األمثلــة ً

من أهــم الفروق بــن الصورتــن الســابقتني للتداخل،

املوظــف أو أحــد زوار املكتــب أو املراجعــن وقو ًفــا

والتحــول نحــو اســتعامالت لغويــة تتناســب مــع

مــا هــو موجــود عــى ســطح املكتــب مــن أوراق

أن الصــورة األوىل حتــدث يف الغالــب بصــورة عفويــة،
أيضــا بصــورة عفويــة،
حــد املســافة القريــب حيــدث ً
ولكــن هــذه العفويــة ال تعنــي بالــرورة أن املســتقبل

وهــو الطــرف اآلخــر يف التفاعــل ،يقبــل هــذا التحول
ويســتجيب لــه بطريقــة مماثلــة .أمــا يف الصــورة الثانيــة

فيمكــن القــول إن هــذا التداخــل حيــدث بشــكل

مالص ًقــا للمكتــب ،ممــا يســمح لــه باالطــاع عــى

أو شاشــة كمبيوتــر ،والبــدء بالتحــدث يف أمــور ال

عالقــة هلــا بــا هــو موجــود عــى ســطح املكتــب ،ورد
الفعــل هنــا عــى هــذا االخــراق حلــدود املســافة يف

الغالــب يكــون بتحويــل نظــره وإبعــاده عــن حــدود
املكتــب ،وهــذا التحويــل والتشــتيت هــو نــوع مــن
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إدارة املســافة هبــدف املحافظــة عــى احلــدود .ومــن

رســمها العــرف االجتامعــي ،ويتســبب هــذا اخلــرق يف

ووســائل النقــل العامــة ،أو يف األماكــن املزدمحــة ،مــن

الخــراق حيــزه الشــخيص ،يتحــول تركيــزه نحــو

الســياقات العامــة مــا حيــدث يف القطــارات والباصات
تقــارب جســدي ،فهــل جيعــل هــذا التقــارب املســافة
محيمــة بصــورة كاملــة؟ إن األشــخاص يف حالــة كهذه
يلجــأون إىل وســائل مــن شــأهنا أن تعيــد رســم حدود
هــذه املســافة املصنفــة ماد ًيــا عــى أهنــا مســافة محيمــة،

لتأخــذ عــى املســتوى الذهنــي حيـ ًـزا آخــر ،فهــم مثـ ً
ـا
يضعــون بينهــم وبــن اآلخريــن مــا حيملونــه معهــم

مــن أوراق أو حقيبــة ،وإن مل يكــن ثمــة مــا حيملونــه

فإهنــم يضعــون أيدهيــم يف وضــع يشــبه وضــع
احلاميــة ،كــا أن نظراهتــم تكــون موجهــة نحــو األرض

أو الســقف أو اللوحــات أو النظــر عــر النافــذة،
وهــذا الســلوك أو ذاك هــو بســبب إدراك طبيعــة
املســافة العامــة وليســت احلميمــة ،التــي جتمعهــم يف

أيضــا يف إدارة املســافة مــا
هــذا الســياق .مــن األمثلــة ً

حيــدث مــع شــخص تأثــر بتجاربــه النفســية بصــورة
ال واعيــة يف حــدود املســافة التــي يتخذهــا مــع
اآلخريــن ،وهــذا األثــر يظهــر يف اقرتابــه الشــديد مــن
الطــرف اآلخــر يف التواصــل ،الــذي يكــون رد فعلــه

نفــورا ،بســبب اخــراق حيــزه الشــخيص،
يتضمــن
ً
وضيــق احليــز الشــخيص لــه أثــر يف الســلوك العــدواين

بصفــة عامــة ،فاحليــز الضيــق ال يكــون إال يف عالقــة
محيمــة فعـ ً
ـا ،أو عالقــة تقــوم عــى العــداء والعنــف،

ولذلــك فــإن االقــراب الشــديد يف ســياق ليــس أحــد
هذيــن الســياقنيُ ،يعــد خر ًقــا للحــدود العامــة التــي

إربــاك التواصــل أو فشــله ،فالطــرف الــذي تعــرض
نفــورا ،والطــرف املخــرق يظــل يقــرب
االبتعــاد
ً

بعــد كل ابتعــاد ،ألنــه ال يعــي أنــه قــد دخــل يف حيــز
ال جيــدر بــه الدخــول فيــه .ويتخــذ النــاس وســائل

حتميهــم يف حــال تكــرار التواصــل مــع أشــخاص
دائــا ،وهــذه الوســائل
خيرتقــون احليــز الشــخيص
ً

تكــون باللجــوء إىل االســتعانة بأشــياء ماديــة تســاعد
عــى املحافظــة عــى املســافة وعــدم اخرتاقهــا ،كالبقــاء
خلــف املكتــب عــى ســبيل املثــال ،أو خلــف كــريس.
ومــن الوســائل التــي تبــدو ودودة يف ظاهرهــا ولكنهــا

يف الواقــع هلــدف احلاميــة والتخلــص مــن هــذا
االخــراق ،التحــول نحــو املــي بـ ً
ـداًل مــن الوقــوف.
وتتعــدد الوســائل وتتنــوع بحســب املــكان والزمــان
اللذيــن يقــع فيهــا التواصــل.

إن حــدوث مثــل هــذا التداخــل يكــون أكثــر شــيو ًعا
يف حــال اختــاف التكويــن الثقــايف لــدى أطــراف
التواصــل ،فعــدم الوقــوع فيــه يتطلــب وع ًيــا عال ًيــا

هبــذا االختــاف وبتفاصيلــه بــن الطرفــن ،لضــان

تواصــل ناجــح .وإن وعــي أحــد الطرفــن هبــذا
االختــاف دون اآلخــر ،لن يكفــي للنتيجــة التواصلية

املطلوبــة .ويظــل حــدوث هــذا اخللــل املرتتــب

عــى هــذا التداخــل مفهو ًمــا يف حــال االختــاف
الثقــايف ،فاملســافة الشــخصية عنــد الغــريب قد تســاوي
املســافة االجتامعيــة عنــد العــريب عــى ســبيل املثــال،
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وحــدود اللمــس واحلــركات اجلســدية املصاحبــة

إىل حــدود تصــل إىل املســافة الشــخصية ،ألســباب

غــر العــرب ،ودالالت كل ذلــك ختتلــف الختــاف

يتطلــب النجــاح فيــه قر ًبــا أكثــر مــن اجلمهــور،

للمســافة ،املقبــول فيهــا عنــد العــرب أكثــر منــه عنــد
الثقافتــن .وهــذا مــا جيعــل املســاحة مفتوحــة لســوء
الفهــم ،ولفشــل التواصــل يف حــال غيــاب الوعــي
بتفاصيــل هــذا االختــاف .أمــا مــا يكــون معقــدً ا

بعــض الــيء فهــو حدوثــه داخــل الثقافــة الواحــدة،
مفتوحــا عنــد
فســوء الفهــم الــذي ينتــج ويكــون
ً

تواصــل أطــراف خمتلفــي الثقافــة ،تكــون مســاحته
أوســع داخــل الثقافــة الواحــدة ،ويعــود ذلــك لتعلــق
خلفياتــه بأمــور شــخصية أو نفســية مــن الصعــب

توقعهــا أو التكهــن هبــا ،وقــد يصعــب االنتبــاه إليهــا

يف الوقــت املناســب« .إن أنظمــة كاملــة مــن الســلوك
مكونــة مــن مئــات اآلالف مــن التفاصيــل ،تنتقــل
مــن جيــل إىل آخــر ،وال يســتطيع أحــد أن يعطــي

القواعــد ملــا حيــدث ،وال نــدرك وجــود هــذه القوانــن

قــد تفرضهــا خطــة العمــل وبرناجمــه لديــه ،حيــث
تعزيـ ًـزا ملســتوى القبــول ،أو اإلقنــاع ،أو حتــى تعديــل
الســمعة ومســتواها .وإدارة املســافة يف هــذا الســياق
تتطلــب وع ًيــا ومهــارة يف اســتعامل اللغــة ،واســتعامل

حــركات اجلســد ،ألن نقــص املهــارة قــد يــؤدي إىل
فشــل الوصــول إىل اهلــدف .إن الســياق الوحيــد
الــذي تتحقــق فيــه إدارة املســافة بــن البــر بنجــاح،
وبفهــم للمقاصــد واخللفيــات الثقافيــة عــى تنوعهــا،

هــو الســياق الــذي تســتعمل فيــه (املســافة اآلمنــة)

عــى املســتوى الصحــي عامل ًيــا ،وأي ســياق آخــر غــر
هــذا الســياق حيتــاج إىل وعــي عــال وإدراك حلــدود
املســافات األربــع ،ولســاهتا يف كل ثقافــة .كــا يتطلب

مهــارة لغويــة وكفــاءة تواصليــة عنــد التوجــه نحــو
إدارة املســافات لتحقيــق أهــداف تواصليــة معينــة.

إال عندمــا يتــم اخرتاقهــا» (هــول ،2007 ،ص.)92 :

وللنجــاح يف هــذه اإلدارة ،عــى الطــرف املســتفيد

أيضــا حتــدث لغايــة تقريــب حــدود املســافة،
فهــي ً

الالزمــة خللــق االنســجام بــن مســافتني خمتلفتــن أو

وكــا أن إدارة املســافة تكــون لغايــة إبعــاد املســافة،

كــا حيــدث عندمــا ختتــار الشــخصيات السياســية
واالجتامعيــة العامــة ،الظهــور املتكــرر عــر وســائل

اإلعــام ،أو التحــدث بلغــة بســيطة ،أو إدخــال
الســخرية أو املزاح يف خطاب رســمي ،أو يف حســابات

رســمية مــن حســابات مواقــع التواصــل االجتامعــي.
وختتــار الشــخصيات العامــة هــذا الســلوك ،إدارة

منهــا للمســافة ،وتغيــر حدودهــا مــن املســافة العامــة

منهــا يف عمليــة التواصــل ،أن تكــون لديــه املعطيــات
أكثــر ،ودجمهــا بصــورة مقبولــة ،ودون أن تؤثــر عــى
مســتوى املســافة األســايس .فاملســافة إذن ،تتخــذ يف
التواصــل بعديــن؛ بعــدً ا ماد ًيــا ،وبعــدً ا ذهن ًيــا .فالبعــد
املــادي ســيحدد نــوع املســافة وف ًقــا للتقســيم الــذي

وضعــه هــول ،وســار عليــه مــن بعــده ،والــذي يعتمد

عــى القــدر املــادي الفعــي بــن أطــراف التواصــل.
أمــا البعــد الذهنــي فيشــر إىل إدراك أطــراف التواصل

163

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )1جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

لنــوع املســافة حســب الظــروف الســياقية املصاحبــة،

يف الغالــب عفويــة وغــر مقصــودة ،فهــل مــن املمكــن

والــذي قــد ال يتفــق مــع نــوع املســافة حســب احليــز

املســافة مــن خــال جســده ومــا يصــدر عنــه؟ وهــل

واللغــة املســتعملة ،واحلــركات اجلســدية املصاحبــة،

املــادي.

أن يســتخدم هــذه األعــراف بصــورة ال واعيــة إلدارة
تغيــر حــدود املســافة هبــذه الوســيلة ســيؤثر يف نجــاح
أو فشــل التواصــل؟ يف الواقــع إن هــذا لــن يعتمــد

 .6-3العنارص املصاحبة للحدث التقاريب:

أيضــا عــى فهــم املتلقــي ،الــذي
عليــه فقــط ،بــل ً

للجســد لغــة ،وهــذه اللغــة تصاحــب أداء الــكالم،

وأيضــا عــى
حيتــاج املرســل اســتجابته وتعاونــهً ،

مــن خــال حــركات جســدية وإيــاءات حتــدث

أقــرب ،كان ســوء الفهــم أبعــد.

وتصاحــب أداء الصمــت .وتتحقــق هــذه اللغــة

أثنــاء التواصــل ،ومــن خــال الصــوت بدرجاتــه

وتنغيامتــه ،لتكــون عالمــات دالــة لعالمــات أخــرى،
ومــن هــذه العالمــات التــي تشــرك هــذه العنــارص
يف حتديــد داللتهــا أكثــر ،املســافة .فلغــة اجلســد هــي

ســلوك غــر لفظــي ،ووســيلة لنقــل املعلومــات ،متا ًمــا
كالكلمــة املنطوقــة ،ولكنــه يتحقــق بــأدوات أخــرى
هــي تعابــر الوجــه وإيامءاتــه ،واحلــركات الفيزيائيــة
اجلســدية ،واللمــس ،ووضعيــة الوقــوف واهليئــة،

ونــرة الصــوت ودرجتــه ونوعــه .وقــد تعــددت
التعريفــات للغــة اجلســد ،ولكنهــا تلتقــي عنــد

نقطــة مشــركة ،هــي أن لغــة اجلســد دراســة شــاملة

للتعاطــي واالتصــال غــر الشــفهي بــن األشــخاص،
والتــي حتــدث أو ترتجــم باســتخدام احلــركات

والوضعيــات واملســافات (رسمــك ،2008 ،ص:
 .)11-10والســؤال هنــا ،إذا كان املــرء يتعلــم
األعــراف اللغويــة االجتامعيــة ،ويســتبطنها بصــورة ال
أيضــا
واعيــة ،ليطبقهــا يف املواقــف التواصليــة بصــورة ً

الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا كل منهــا ،فكلــا كانــت
ودراســة احلــركات تُعنــى بتحليــل تعابــر الوجــه،

واإليــاء ،والرقــص ،وهــي يف ذلــك مثــل نــرة

الصــوت وتنغيمــه وتبدالتــه ،هــي وســائل مســاعدة
يف اللغــة .وال يقتــر التواصــل عــى توظيــف احلركــة
فحســب ،بــل يوظــف كذلــك املــكان والزمــان،
فاملســافة التــي تفصلنــا عمــن نتحــدث معــه ،وكذلــك

الزمــن الــذي نســتغرقه يف اســتقباله أو الــرد عليــه ،كل
ذلــك يشــكل عالمــات ،وهــذه اللغــة هــي موضــوع

التقاربيــة .وهــذه العالمــات االتفاقيــة شــأهنا شــأن
أنســاق العالمــات األخــرى ،تكــون قابلــة لســوء

الفهــم وبدرجــة عاليــة أحيانًــا ،يف ظــل االختــاف
الثقــايف .واملســافات مــع احلــركات اجلســدية تســهم

بقــدر متفــاوت وكيفيــات خمتلفــة يف تشــكيل أنــاط

التواصــل االجتامعــي (جــرو ،2016 ،ص-103 :

.)104

 .1-6-3حركات اجلسد واإليامءات:

اجلســد خــزان للــدالالت ،فهــو يــدل مــن خــال
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حركتــه .ويــدل مــن خــال ســكونه ،وســكون

فــإن الســياق ،والقواعــد االجتامعيــة ،واملضامــن

انطال ًقــا مــن حالــة الســكون ،وهــو أصــل الــدالالت

رئيســا يف حتديــد أنــواع لغــة اجلســد ،ومعانيهــا،
دورا ً
ً

اجلســد ليــس ســكونًا ماد ًيــا ،إنــه إنتــاج لألفعــال

املتولــدة عــن اإليــاءات ،وهــو اللحظــة املبهمــة
الفاصلــة بــن إيامءتــن ،فهــذا الســكوت هــو يف

الثقافيــة ،وتوقعــات جمموعــة التواصــل ،تــؤدي كلهــا

ووظيفتهــا يف الســياق الــذي وقعــت فيــه ،ودالالهتــا

إن كانــت ســلبية أم إجيابيــة (رسمــك ،2018 ،ص:

الواقــع جــزء مــن إيــاءات اجلســد (بنكــراد،2005 ،
ـرا ً
دااًل عــى معنــى
ص .)210 :وســيكون ً
أيضــا عنـ ً

أيضــا بالزمــن الــذي يســتغرقه أطــراف التواصــل
ً

مجــا هلــا .فاحلــركات اجلســدية املصاحبــة للحدث
ومرت ً

معهــا .ويمكــن القــول إن مــا خيفيــه املنطــوق ،أو مــا

املســافة ونوعهــا ،وعــى الرســائل الصــادرة عنهــا

التقــاريب أحــد أنــاط التواصــل غــر اللفظــي التــي

تــؤدي وظيفــة تعبرييــة ،وتســهم يف إضافــة معــان
إىل نــوع احلــدث ،أو تأكيــد معنــاه املوجــود فعل ًيــا،

متا ًمــا كــا تفعــل عندمــا تصاحــب الــكالم« .وكــا
ختتلــف اللغــة املنطوقــة مــن ثقافــة إىل ثقافــة ،يمكــن
أيضــا أن ختتلــف بعــض إشــارات لغــة اجلســد ،وبينــا
ً

تكــون إحــدى اإلشــارات شــائعة يف ثقافــة معينــة
وهلــا تفســر واضــح ،قــد يكــون ال معنــى هلــا يف
ثقافــة أخــرى ،أو قــد يكــون هلــا معنــى خمتلــف متا ًمــا

(آالن وبييــز ،2008 ،ص .)20 :وينطبــق هــذا عــى
أيضــا.
املســافات الفاصلــة بــن أطــراف التواصــل ً
وإن كل إيــاءة هــي بمثابــة لفــظ ،وكــا أن األلفــاظ

هلــا معــان متعــددة ،وال يتضــح املقصــود منهــا إال

بوجــود اللفــظ يف الرتكيــب ،فكذلــك اإليــاءة أو
احلركــة اجلســدية ،فــا يمكــن معرفــة معناهــا بمعــزل

عــن إيــاءات أخــرى معهــا أو ظــروف ســياقية تقــع
ضمنهــا ،أو ســلوك آخــر ترتافــق معــه ،ولذلــك

 ،)25وعالقتهــا باملســافة املكانيــة الفاصلــة ،وعالقتها

يف تعاملهــم مــع املســافة املكانيــة ولغــة أجســادهم

حيــاول أن خيفيــه ،تكشــفه العالمــات غــر املنطوقــة.
ـا كان أم مسـ ً
فأطــراف التواصــل مرسـ ً
ـتقباًل ســيتحكم

يف كلامتــه أثنــاء وجــوده يف املســافة املكانيــة وأثنــاء
إدارتــه هلــا ،ولكنــه لــن يتحكــم يف حــركات جســده

بالقــدر نفســه،ويمكن للطــرف اآلخــر أن يفهــم منهــا
مــا مل يصلــه منطو ًقــا .فهــل يعنــي هــذا أن حــركات
اجلســد حتــدث يف الغالــب بصــورة ال واعيــة؟ يف

الواقــع هــي يف األصــل كذلــك ،ولكنهــا حتــدث

أيضــا وبصــورة مقصــودة عندمــا يقصــد
بوعــي ً
أحــد أطــراف التواصــل اســتخدامها لتغيــر نــوع
املســافة مــن رســمية إىل أقــل رســمية ،أو العكــس ،أو

عندمــا يســتخدمها إليصــال معنــى حيتاجــه احلــوار ،أو

لتأكيــده.

وعندمــا نتحــدث عــن حــركات اجلســد واإليــاءات

التــي نراقــب تزامنهــا مــع املســافة املكانيــة ،فإننــا
نقصــد تعبــرات الوجــه مــن حيــث انبســاطها،

عبوســها ،اشــمئزازها ،أو عــدم وجــود تعبــرات عــى
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أيضــا حركــة الــرأس ووضعــه،
اإلطــاق .ونقصــد ً

أيضــا ،وهــذه
وقــد تكــون بضــم الكــف اليــرى ً

حركــة الذراعــن هــل هــي ثابتــة أم متحركــة ،هــل

لذلــك فهــي ال تســتعمل إال يف ظــروف ســياقية

أيضــا
حركــة احلاجبــن ،حركــة الشــفتني ،ونقصــد ً
هــي مســدلة أم مضمومــة ،معقــودة للخلــف أم إىل
األمــام  ...إلــخ ،وكذلــك حركــة القدمــن .هــذه

احلــركات اجلســدية كلهــا حتمــل معــان إضافيــة

تضيفهــا إىل معنــى املســافة الفاصلــة القائــم ،ليرتتــب
عليهــا رســائل تواصليــة ضمنيــة ،هلــا القــدرة عــى
حتديــد نــوع املســافة ،والعالقــة ،وإدارة املســافة أثنــاء
احلــوار باســتعامهلا .ويســتعملها أطــراف التواصــل
أيضــا يف بدايــة احلــوار ليحــدد حــدود املســافة.
ً

 .2-6-3اللمس:

مــن شــأهنا أن تقــرب املســافة بــن املتواصلــن،
مناســبة ،لضــان إبقــاء املســافة يف حيزهــا املقبــول.
ومــن أشــكال اللمــس املؤثــر يف املســافة يف احلــاالت
التواصليــة املختلفــة ،ملــس الــذراع مــن جهــة املرفــق،

ملــس الكتــف أو الرتبيــت عليــه ،ملــس الركبــة ،مســك
الكــف ،وكل هــذه األشــكال تعنــي مســافة شــخصية

أيضــا
إىل محيمــة ،أو حماولــة جعلهــا كذلــك .ولكنهــا ً

تدعــو هلــا احلاجــة يف بعــض األوقــات يف العالقــات
الرســمية ،وتكــون يف هــذا الســياق ملســة رسيعــة جــدً ا

وخاطفــة ،ألن الغــرض مــن اســتخدامها هــو حماولــة

للمــس أثــر مهــم يف النتائــج التــي يصــل إليهــا

إدارة مؤقتــة للمســافة للحصــول عــى غايــة معينــة،

ـهاًم يف نجــاح التواصــل ،بــل قــد حيــدث
إجياب ًيــا ومسـ ً

حــد مــا مــن ســوء الفهــم الــذي حيــدث مــع اللمــس

التواصــل ،وليــس بالــرورة أن يكــون هــذا األثــر

العكــس ،عندمــا يكــون اللمــس يف ســياق غــر مقبول
ثقاف ًيــا ،وغــر مألــوف يف العــرف االجتامعــي .وحتديد

نــوع املســافة وداللتهــا خيتلــف يف حــال تضمنــت

ســلوك اللمــس مــن عدمــه .فالكلــات واجلمــل
املســتعملة لــن تعطــي األثــر نفســه يف حــال مل يرافقهــا

اللمــس ،وهــذا األثــر قــد يكــون مربــكًا للتواصــل

مدمــرا لــه يف حــال مل يكــن متف ًقــا مــع
وأحيانًــا
ً
اخللفيــات الثقافيــة املنظمــة للســلوك .تتأثــر املســافة

املكانيــة بــن طــريف التواصــل باللمــس املصاحــب

هلــا ،ويدخــل يف هــذا اللمــس املصافحــة ،وطريقــة
املصافحــة التــي قــد تكــون بيــد واحــدة فقــط،

ويف الوقــت نفســه فاللمســة الرسيعــة قــد حتمــي إىل
الــذي يســتغرق وق ًتــا أكثــر مــن ثــوان معــدودة .وهنــا
أيضــا نقــول إنــه كلــا كانــت الثقافــات متقاربــة ،كان
ً

ســوء الفهــم أبعــد ،ألنــه يف حــال االختــاف الثقــايف
الواضــح لــن تنجــح املحاولــة ،وســينتج عنهــا نتيجــة

تواصليــة معاكســة .ويقابــل حمــاوالت تقريب املســافة

باللمــس ،حمــاوالت أخــرى اهلــدف منهــا املحافظــة

عــى املســافة أو زيــادة البعــد فيهــا مــن خــال عــدم
اللمــس ،كالوقــوف واليديــن إىل اخللــف ،ضــم
الذراعــن إىل الصــدر ،تشــبيك األصابــع واليديــن

مســدلتني أما ًمــا ،أو إبقــاء اليديــن إىل اجلانبــن يف

ســكون وعــدم حتريــك هلــا .فاللمــس إذن ممــا يمكــن
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إدارة املســافة باســتعامله يف مواقــف تواصليــة متعــددة،

عنــه لفظ ًيــا ،ســواء يف النظــرة أو يف اجتــاه النظــر ،وهــي

واالســتغراب .ويــأيت اللمــس يف هــذه املواقــف مــع

اســتخدام نظــره أثنــاء التواصــل ،فــإن ذلــك يمكــن

كالعــزاء واملواســاة ،احلــب واالمتنــان ،الدعابــة
ألفــاظ وديــة ،أو حماولــة إظهــار العواطــف .ويــأيت
أيضــا عندمــا تكــون املســافة محيمــة .يــأيت
بالصمــت ً

اللمــس يف املواقــف التواصليــة املختلفــة متوق ًعــا
ومؤد ًيــا لوظيفــة مصاحبــة تؤدهيــا اجلمــل املنطوقــة،

كــا يف املواســاة والتهدئــة واملــزاح واحلــب ،وعندمــا
تكــون درجــة العالقــة تســمح بذلــك .ويــأيت أحيا ًنــا
غــر متوقــع كــا حيــدث عــى ســبيل املثــال بــن
الرئيــس واملــرؤوس ،زمــاء جــدد يف العمــل ،ويف

العالقــات االجتامعيــة الرســمية ،ويف هــذه احلــال لــن
تكــون النتيجــة التواصليــة مضمونــة ،فقــد تــؤدي يف
الغالــب إىل النفــور ،وهــذا النفــور قــد يكــون غايــة

عنــد مــن اســتعمل اللمــس .فالوظيفــة التــي حتققهــا
اللغــة إذن يف املواقــف التواصليــة ال حتمــل درجــة

املعنــى نفســها مــع اللمــس أو دونــه .فعندمــا جيعــل

الشــخص لغتــه خاليــة مــن اللمــس ،ســواء يف حــال
أيضــا يديــر
اإلرســال أو االســتقبال ،فهــو هبــذا ً
املســافة يف هــذا املوقــف ،ليجعــل العالقــة أبعــد ،أو

ليحافــظ عــى حدهــا الفعــي ،ويف هــذه احلــال ومــع
هــذه الغايــة فهــو ســيلتزم عــدم اللمــس حتــى يف
ـض
املواقــف التــي ُيتوقــع فيهــا اللمــس ،والعكــس أيـ ً

حيــدث يف حــال االجتــاه نحــو اللمــس.

 .3-6-3اجتاه النظر:

تعــد العينــان ممــا يســهم يف الكشــف عــا مل ُيكشــف

تفعــل ذلــك دون تدخــل منــا .وإذا أحســن الشــخص
أن يصــل بــه إىل نتائــج جيــدة جــدً ا .إن متابعــة
النظــر لشــخصني يف وضعيــة حــوار مشــرك بينهــا،
وللمســافة الفاصلــة بينهــا التــي يشــر قدرهــا إىل

مســافة شــخصية ،قــد تكشــف عــن أبعــاد ال تتعلــق

بنــوع العالقــة املرتتبــة عــى املســافة الشــخصية،
مثــل عــدم اتصــال النظــر ،إمــا بتــوزع اجتــاه النظــر
يســارا ،أو أن يكــون اجتاهــه إىل أعــى أو
يمينًــا أو
ً

إىل أســفل ،فاجتــاه النظــر يف هــذه األحــوال أضــاف
داللــة إىل املســافة املكانيــة الظاهــرة ،نفهــم منهــا
أن املســافة بينهــا هــي يف الواقــع أبعــد مــن القــدر
احليــزي الظاهــر .واجتــاه النظــر عنــد عــدم اتصالــه

حيمــل داللــة .وحيمــل رســائل يمكنهــا أن تأخــذ
التواصــل إىل مســار خمتلــف ،ويف الغالــب لــن يكــون

ناجحــا أو موف ًقــا ،فمــن رشوط التواصــل
التواصــل
ً
الناجــح اتصــال النظــر ،هــذا إذا رسنــا مــع فكــرة أن
الــدالالت اإلجيابيــة هــي مــؤرش التواصــل الناجــح.

إن تأثــر املســافة باجتــاه النظــر حيــدث حتــى يف أكثــر

أنــواع العالقــات محيميــة ،فمــن شــأن اجتــاه النظــر أن
يبعــد حــدود املســافة بــن أب وولــده ،زوجــن ،أو أم
وابنتهــا .حيــث ُيعــد عــدم اتصــال النظــر بــن أطــراف

التواصــل أحــد العوامــل املؤديــة إىل قطــع وبالتــايل إىل
فشــله .والــذي أدى إىل ذلــك هــو أن انقطــاع اتصــال

النظــر نقــل حــدود املســافة مــن مســافة محيمــة
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إىل مســافة شــخصية ،وربــا اجتامعيــة يف بعــض

واالجتامعيــة ،ويأخــذ الصــوت بصفــة عامــة شـ ً
ـكاًل

الناحيــة التواصليــة ليســت كذلــك ،فالعالقــات

أيضــا وظيفــة تواصليــة ضمــن احلــدث
تــؤدي ً

احلــاالت ،والعالقــة التــي تُصنــف محيمــة ،هــي مــن

ال تُصنــف بالــرورة كــا نراهــا ،عندمــا تتدخــل

العنــارص التقاربيــة لتعيــد تصنيفهــا.

 .4-6-3الصوت:

آخــر مــع املســافة العامــة .ودرجــة الصــوت وتنغيمــه

التقــاريب ،ليســتعملها أطــراف التواصــل إلدارة
املســافة لصالــح أهدافهــم .وتتضــح وظيفــة الصــوت
التواصليــة بصــورة أكــر يف املســافتني احلميمــة

تُعــد درجــة الصــوت وتنغيمــه مــن الوســائل الدالــة

والعامــة ،فالصــوت يف هاتــن املســافتني مؤثــر رئيــس

تكــون ودودة ،ســاخرة ،آمــرة ،رســمية ،وقــورة،

املســافتني ،فعندمــا يقــرب خصــان مــن بعضهــا

عــى طبيعــة العالقــة بــن املرســل واملتلقــي ،فقــد
معســولة  ...إلــخ .ومــن الوســائل التــي يســتخدم
أيضــا أشــكال التحيــة ،وتعبــرات
فيهــا الصــوت ً

اللباقــة ،ويتحــدد ذلــك حســب الثقافــة التــي ينتميــان
إليهــا أو التــي ينتمــي إليهــا كل واحــد منهــا (جــرو،

 ،2016ص .)103 :وينســجم املــكان انســجا ًما متقنًــا
مــع بقيــة العنــارص الثقافيــة املتعلقــة باحلدث ،ف ُيســتدل

عــى ســبيل املثــال عــى مرتبــة الشــخص مــن خــال
مقــدار املســافة التــي جتلــس هبــا عــى رأس الطاولــة

يف املناســبات الرســمية ،والتغيــرات التــي جتــري عــى

الصــوت عــن تغيــر مقــدار املســافة (هــول2007 ،أ،
ص.)61 :

يف حتديــد األثــر املطلــوب واملتوقــع ضمــن هاتــن
اقرتا ًبــا شــديدً ا ،يكــون التهديــد أشــد وق ًعــا إذا كان

منخفضــا منــه عندمــا يكــون رصاخــا،
الصــوت
ً
واألمــر كذلــك عنــد اقــراب حبيبــن مــن بعضهــا

أيضــا .أمــا يف املســافة العامــة فإنــه يمكــن للرئيــس
ً

أو اخلطيــب عــى ســبيل املثــال أن حيافــظ عــى حــدود

هــذه املســافة الفاصلــة بينــه وبــن اجلمهــور مــن
خــال التحكــم يف درجــة صوتــه وكيفيتــه ،فصوتــه

يقــوم بتوســيع املســافة وتضييقهــا بحســب الرســالة
التــي يريــد إيصاهلــا ،فدرجــة الصــوت عنــد رغبــة

الرئيــس أو اخلطيــب يف اســتاملة اجلمهــور ليســت هــي

نفســها عندمــا يريــد إثارهتــم أو تعبئتهــم ،وليســت هي

ويصاحــب الصــوت املنخفــض يف الغالــب املســافة

أيضــا عندمــا يريــد ختويفهــم .وهــو يف هــذه
نفســها ً

العدائــي ،وترتفــع درجــة الصــوت يف املســافات

مــن خــال صوتــه يديــر حدودهــا ،لينتقــل منهــا

احلميمــة يف الســياق الــودي العــايل ،ويف الســياق
األبعــد مــن احلميمــة .فدرجــة الصــوت تنخفــض

كلــا كانــت املســافة أقــرب إىل أن تصــل إىل اهلمــس،
وتكــون هادئــة معتدلــة يف املســافتني الشــخصية

التبــدالت ال خيــرج مــن حيــز املســافة العامــة ،ولكنــه
إىل مســافات أخــرى قــد ختــدم خطابــه أكثــر ،وهــذا
االنتقــال هــو بطبيعــة احلــال انتقــال نفــي ذهنــي،

وليــس مكان ًيــا.
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الزمــن االجتامعــي ،وعنــر املــكان أو فضــاء

قــد تكــون اهليئــة التــي يتخذهــا اجلســد عنــد أطــراف

احلــدث .ولذلــك فــإن تعريفــات مصطلــح التقاربية

كانــت أقــل فهــي ذات تأثــر وتــؤدي وظيفــة تواصليــة.

تقــوم عــى املســافة فقــط .واملالحــظ أن املســافة مــع

ـرا باملقارنــة مــع غريهــا ،ولكنهــا وإن
التواصــل أقــل تأثـ ً
إن الوضــع الــذي يتخــذه اجلســد مــن شــأنه كبقيــة

العنــارص الســابقة أن يؤثــر يف حــدود املســافة قر ًبــا أو

ُبعــدً ا أو حمافظــة عــى املســتوى نفســه .فاجلســد وقو ًفــا
جلوســا يتخــذ وضعيــات متعــددة ،فقــد يكــون
أو
ً
ـا لألمــام ،مائـ ً
منتص ًبــا ،منحن ًيــا ،مائـ ً
ـا إىل اخللــف ،أو

ً
مائــا إىل أحــد اجلانبــن .والقدمــان يف حــال اجللــوس

متجاورتــان ،مفتوحتــان ،إحدامهــا فــوق األخــرى.

فعــى ســبيل املثــال مــن يقــف وظهــره مائــل إىل اخللــف،
يضيــف إىل املســافة املكنيــة الفاصلــة بينــه وبــن حمــاوره،

بعــدً ا دفاع ًيــا ،وهــذا البعــد لــه تأثــر يف توســيع مســاحة
املســافة .واجلســد املائــل إىل األمــام يقــرب املســافة أكثــر،

ألنــه حيمــل بعــدً ا ود ًيــا ،أو تعاون ًيــا .وهكــذا يف بقيــة
األوضــاع األخــرى ،فــكل وضــع يتخــذه اجلســد يف

هيئتــه أثنــاء الوقــوف أو اجللــوس ،ســيضيف إىل املســافة

معنــى ،وســيحمل دالالت أخــرى أوســع ،بمصاحبــة

العنــارص األخــرى هلــا.
خامتة:

يف املعاجــم اللســانية املتخصصــة ،كانــت كلهــا
كوهنــا العنــر التقــاريب األهــم ،إال أن الدراســات
العربيــة مل تلتفــت إليهــا يف دراســات خاصــة تــرز

أمهيتهــا الوظيفيــة يف التواصــل ،إنــا كانــت توردهــا
يف ســياق احلديــث عــن دالالت حــركات اجلســد،

صــادرا عنــه،
وقــرارا
باعتبارهــا حركــة للجســد
ً
ً
أمــا هــذا البحــث فقــد عــرض حــركات اجلســد

واإليــاءات والصــوت عــى أهنــا عنــارص مصاحبــة
ملســافة التقاربيــة ،تشــرك معهــا يف صنــع داللــة
احلــدث التواصــي.

•ركــز البحــث عــى القيمــة التواصليــة الناجتــة عــن
املســافة التقاربيــة ،ومل يكــن الرتكيــز عــى عرضهــا

عــى أهنــا مســألة ثقافيــة خالصــة فحســب ،إنــا

هــي فعــل تواصــي ،يتضمــن جمموعــة مــن أشــكال
الســلوك التفاعــي املؤثــرة فيــه ،واملحــددة لدالالتــه،
ويتأثــر كل ذلــك يف بنــاء التوقعــات ،باخللفيــات

الثقافيــة االجتامعيــة.

•للمســافة بعــدان :مــادي وهــو احل ّيــز الفيزيائــي

•قــدم البحــث مفهــوم املســافة بوصفــه العنــر

الفاصــل بــن أطــراف التواصــل ،وذهنــي وهــو

هــو التقاربيــة ،وهــذا عــى خــاف الدراســات

تتفــق مــع قــدر احل ّيــز املــادي ،وقدرتــه عــى الربــط

األهــم ضمــن عنــارص يتضمنهــا مفهــوم أوســع
التواصليــة التــي تفصــل بــن املســافة والعنــارص
املصاحبــة هلــا ،وهــي العنــارص احلركيــة ،وعنــر
169

إدراك املــرء حلــدود املســافة الفعليــة ،التــي قــد ال

بينهــا وف ًقــا ملــا اســتبطنه اجتامع ًيــا .واملالحــظ أن

الدراســات العربيــة مل تركــز عــى البعــد الثــاين
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الــذي حييــل إىل الصفــة التواصليــة للمســافة،
ولذلــك حــاول هــذا البحــث الرتكيــز عــى هــذا

البعــد بعرضــه ملســألة التداخــل بــن املســافات،

وملفهــوم إدارة املســافة.

•توقــف البحــث عنــد املســألة التــي وصفهــا
بالتداخــل بــن املســافات ،ووصــل إىل أنــه حيــدث

وأيضــا حيــدث
بــن حــدي املســافة نفســهاً ،

باالنتقــال مــن مســافة إىل أخــرى .ويــرى البحــث أن
هــذا التداخــل ال حيــدث فقــط يف حــال االختــاف

أيضــا يف إطــار الثقافــة
الثقــايف فقــط ،إنــا حيــدث ً

الواحــدة ،وبــن مــن جيمعهــم العــرف االجتامعــي
نفســه.

•هــل يــارس الشــخص ســلوكه التواصــي أثنــاء
إدارتــه للمســافة بوعــي وقصــد ،أم دون وعــي؟

توقــف البحــث عنــد هــذا الســؤال ،ووصــل إىل

أنــه عــى الرغــم مــن أن الســلوك حيــدث عفو ًيــا ،إال
أن هــذه العفويــة ليســت دائــا بعيــدة عــن االنتبــاه
واإلدارة ،حيــث يتعلــم املــرء يف املواقــف التواصليــة

املختلفــة قواعــد تواصليــة يامرســها بوعــي منــه
قاصــدً ا توســيع مســاحة املســافة أو تضييقهــا.
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(قدم للنشر يف 1441/6/9هـ ،وقبل للنشر يف 1442/2/28هـ)
ملخ ــص البح ــث :ه ــدف البح ــث إىل دراس ــة تأث ــر اس ــتخدام التعل ــم املعك ــوس لتنمي ــة مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافي ــة ل ــدى تالمي ــذ املرحل ــة املتوس ــطة بالقصي ــم؛
وذل ــك م ــن خ ــال حتدي ــد مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافي ــة يف مق ــرر الدراس ــات االجتامعي ــة واملواطن ــة الالزم ــة لتالمي ــذ الص ــف الثال ــث املتوس ــط بالقصي ــم ،وقي ــاس
تأث ــر اس ــتخدام التعل ــم املعك ــوس لتنمي ــة مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافي ــة ل ــدى تالمي ــذ املرحل ــة املتوس ــطة بالقصي ــم .تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن  60تلمي ــذ ًا م ــن
تالمي ــذ الص ــف الثال ــث املتوس ــط بمدرس ــة ربيع ــة ب ــن أكث ــم بمحافظ ــه البدائ ــع  -منطق ــة القصي ــم التعليمي ــة ،وت ــم تقس ــيمهم اىل جمموعت ــن متس ــاويتني ،إحدامه ــا جتريبي ــة
ت ــدرس م ــن خ ــال التعل ــم املعك ــوس ،واألخ ــرى ضابط ــة ت ــدرس بالطريق ــة التقليدي ــة.
وت ــم اس ــتخدام اختب ــار ت للمجموع ــات املس ــتقلة لقي ــاس الف ــرق ب ــن جمموعت ــي البح ــث التجريبي ــة والضابط ــة ،واختب ــار ت للمجموع ــات املرتبط ــة لقي ــاس الف ــرق ب ــن
التطبيق ــن القب ــي والبع ــدي باإلضاف ــة ملرب ــع إيت ــا لقي ــاس حج ــم التأث ــر ،وتوصل ــت نتائ ــج الدراس ــة إىل وج ــود ف ــرق دال إحصائيــ ًا ب ــن متوس ــطي درج ــات املجموع ــة
التجريبي ــة يف التطبي ــق القب ــي والبع ــدي الختب ــار مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافي ــة لصال ــح التطبي ــق البع ــدي ،ووج ــود ف ــرق دال إحصائيــ ًا ملتوس ــطي درج ــات املجموعت ــن
التجريبي ــة والضابط ــة يف التطبي ــق البع ــدي الختب ــار مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافي ــة لصال ــح املجموع ــة التجريبي ــة ،ووج ــود تأث ــر إجي ــايب الس ــتخدام التعل ــم املعك ــوس
لتنمي ــة مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافي ــة ل ــدى تالمي ــذ املرحل ــة املتوس ــطة.
كلامت مفتاحية :التعلم املعكوس – اخلرائط اجلغرافية – مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية  -املرحلة املتوسطة
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The Impact of Using Flipped Learning for Developing Geographical Maps
Reading among Intermediate School Pupils in Qassim
)*( Ibrahim Bin Soqair Al-Soqair
Onaizah Private Colleges
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Abstract: This research aimed to study the impact of using flipped learning to develop geographical map reading skills among intermediate school pupils in Qassim.
This was done by identifying the geographical map reading skills in Qassim and measuring the impact of using flipped Learning for developing geographical map
reading skills among intermediate school pupils in Qassim. The research sample consisted of 60 pupils of the 3rd-grade middle school in Robaya bin Aktham
elementary school in the province of Badai - Qassim educational area. They were equally divided into two groups; experimental and control.
An independent sample t-test was used to measure the difference between the experimental and control groups. A paired sample t-test was used to measure the
difference between the pre and post-test and the Eta square to measure the impact size. The findings revealed a statistically significant difference between the mean
scores of the experimental group in the pre and post-test of geographical maps reading skills in favor of the post-application. A statistically significant difference was
found between the mean scores of the experimental and control groups in the post-test of the geographical map reading skills test in favor of the experimental group.
They study’s participants have a positive impact of flipped learning in developing geographical map reading skills.
Keywords: flipped learning, geographical maps, geographical maps reading skills, intermediate school pupils
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مقدمة:

الطبيعيــة وثرواهتــا الطبيعيــة مــن خــال دراســة

إن الرتبيــة عمليــة ســامية ومتطــورة ،ومل تعــد الرتبيــة

جغرافيــا اململكــة العربيــة الســعودية.

لــدرس أو نــص ،ومل تعــد حرفــة يامرســها املعلــم

التــي تســاعد املتعلمــن يف احلصــول عــى املعــارف

احلديثــة كــا كانــت يف العصــور الســابقة جمــرد تلقــن
بطريقــة آليــة ،فقــد حتولــت العمليــة التعليميــة داخــل

الصــف وخارجــه إىل نشــاط لــه أهــداف ونتائجــه التي

ختضــع للقيــاس والتقويــم ،وأصبــح للتكنولوجيا دورا

فاعــا بــن مدخــات هــذا النشــاط وخمرجاتــه،
وأصبحــت تلــك املصــادر والوســائل تلعــب دور ًا

مهــ ًا لتطويــر عنــارص النظــام الرتبــوي كافــة بوجــه

عــام ،وعنــارص املنهــاج عــى وجــه اخلصــوص،
وجعلهــا أكثــر فاعليــة وكفــاءة (أبــو العينــن،

2011م ،ص.)11:

وتســعى اجلغرافيــا إىل تنميــة العديــد مــن املهــارات
واملهــارات التــي حيتاجــون إليهــا ،ويكــون لدهيــم

القــدرة عــى اســتيعاب هــذه املعــارف واملهــارات

يف ظــل عــر املعلومــات والثــورة املعرفيــة (عبــد
الباســط2003 ،م ،ص.)35 :

ويســعى املهتمــون بتدريــس اجلغرافيــا إىل البحــث

عــن اســراتيجيات وأســاليب وطــرق تدريــس
حديثــة تتناســب والتطــورات التكنولوجيــة احلديثــة

مــن ناحيــة ،والتقــدم العلمــي اهلائــل يف املعلومــات
اجلغرافيــة مــن ناحيــة أخــرى (األغــا وأبــو ســامل،

وقــد تزايــدت اآلراء واألفــكار املطروحــة لتحســن

2018م ،ص.)171:

مواكبــة التطــورات يف جمــال املعلومــات ،وإكســاهبم

التعليميــة املســتخدمة يف تدريــس اجلغرافيــا ،وقــد

املناهــج وتطويرهــا بشــكل يســاعد املتعلمــن عــى

املعــارف واملهــارات واخلــرات الالزمــة ليصبحــوا

أعضــاء فاعلــن يف جمتمعاهتــم ،وحياهتــم العامــة مــن
خــال توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
يف التعليــم (الصاعــدي2013 ،م ،ص.)3-2 :

وتعــد اخلرائــط مــن أكثــر األدوات والوســائل

قــام العلــاء بتقســيم الدراســات االجتامعيــة إىل
ثالثــة جمــاالت هــي :اكتســاب املعــارف ،وفحــص
القيــم واختبارهــا ،وتنميــة املهــارات ،وقــد أظهــرت

الدراســات أن املعلمــن يركــزون عــى اكتســاب

وتعــد الدراســات االجتامعيــة مــن املقــررات

املعــارف مــع تدريــس املهــارات بشــكل عشــوائي

ومهاراهتــا للمتعلمــن باململكــة العربيــة الســعودية؛

مهــارات اخلرائــط بشــكل منظــم يســاعد عــى فهمهــا

الدراســية األساســية التــي يتــم اكســاب معارفهــا
حيــث إهنــا تســاعدهم عــى فهــم تاريــخ وطنهــم مــن
خــال دراســة تاريــخ اململكــة العربيــة الســعودية،
وكذلــك حــدود دولتهــم وتضاريســها وظواهرهــا

وعــريض ،دون إعطــاء االهتــام املناســب لتدريــس

بشــكل أكثــر عمقــا (جــواد2013 ،م ،ص.)112:

وتعــد الدراســات االجتامعيــة مــن املقــررات
الدراســية التــي يعــاين فيهــا بعــض التالميــذ مــن
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وجــود صعوبــات تعلــم يف دراســة جوانــب التعلــم

االعتــاد بشــكل كبــر عــى االســراتيجيات احلديثــة

مــن أكثــر جوانــب التعلــم التــي يعــاين التالميــذ مــن

تكنولوجيــا التعليــم واملعلومــات واالتصــاالت.

املرتبطــة هبــا ،وتعــد مهــارات التعامــل مــع اخلرائــط
وجــود صعوبــات تعلــم مرتبطــة هبــا ،وأن معانــاة

التالميــذ يف املراحــل املبكــرة مــن صعوبــات التعلــم

املرتبطــة بمهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة،
والتعامــل معهــا ســترتتب عليــه معانــاة التالميــذ مــن

صعوبــات تعلــم أكاديميــة مرتبطــة هبــذه املهــارات يف
املرحــل التعليميــة التاليــة (عبــد الباســط والقــايض،

2008م ،ص.)46 :

يف التدريــس؛ وال ســيام التــي تعتمــد يف تنفيذهــا عــى
وتشــر العديــد مــن البحــوث والدراســات

إىل الــدور الــذي تلعبــه االســراتيجيات احلديثــة

لتطويــر مهــارات التعامــل مــع اخلرائــط اجلغرافيــة،
وال ســيام التعلــم املعكــوس؛ والــذي يعــد مــن

أفضــل االســراتيجيات التــي ظهــرت يف اآلونــة
األخــرة والتــي متــزج بــن التعلــم التقليــدي والتعلــم
اإللكــروين بتنظيــم معــن يســاعد عــى فهــم اخلرائــط

كــا أصبحــت قــدرة الطلبــة عــى قــراءة اخلريطــة

اجلغرافيــة ،ويســاعد عــى إتقــان مهــارات التعامــل

عمليــة التعلــم مــن جهــة وتســهي ً
ال ألمــور احليــاة

ويذكــر كل مــن كانديــس وكيتــن & (Candice

وفهمهــا واســتخدامها ونقلهــا رضورة ماســة لنجــاح

اليوميــة مــن جهــة أخــرى ،ومــع ذلــك فــإن هنــاك

ضعفــا واضحــا لــدى املتعلمــن لتلــك املهــارات،
وهــذا مــا أظهرتــه نتائــج االختبــارات يف اجلغرافيــا

والتــي أشــارت لوجــود أوجــه قصــور لتحديــد
االجتاهــات واملوقــع النســبي وضعــف القــدرة عــى

قــراءة رمــوز اخلرائــط واســتخدامها واقعيــا( .ســعادة،

2001م ،ص.)49 ،45 :

معهــا.

)Katelyn, 2013؛ أن التعلــم املعكــوس حيــول

النمــوذج التعليمــي التقليــدي بحيــث يصبــح تســليم
املحتــوى ،واالطــاع عليــه خــارج الفصــل ،بينــا

يتــم يف وقــت الفصــل فــإن تنفيــذ األنشــطة تُعتــر

عــاد ًة واجبــات منزليــة .فعــى ســبيل املثــال؛ يمكــن
للتالميــذ الوصــول إىل املــواد التعليميــة مــن خــال

مقاطــع الفيديــو أو املدونــة الصوتيــة أو الربامــج

يتضــح ممــا ســبق أنــه توجــد العديــد مــن الصعوبــات

التعليميــة عــر اإلنرتنــت قبــل اجتــاع الفصــل ،أمــا

مــع اخلرائــط اجلغرافيــة مــن حيــث قــراءة عنــارص

األنشــطة التــي جتربهــم عــى تطبيــق مــا تعلمــوه.

التــي يواجههــا تالميــذ املرحلــة املتوســطة يف التعامــل
اخلريطــة ويف املهــارات األساســية لقــراءة اخلريطــة،

وكذلــك مهــارات نقــل اخلريطــة؛ وذلــك نظــرا

لقــراءة الطريقــة التقليديــة يف التدريــس ،وعــدم

أثنــاء فــرة الفصــل الــدرايس؛ فيعمــل املتعلمــون عــى
وأشــار مــول ) (Mull,2012, p. 99إىل أنــه مــن مبادئ
التعلــم املعكــوس؛ هــو اســتعداد املتعلمــن للتعلــم
املبــارش ،وموضــوع الدراســة ،مــن خــال مشــاهدة
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فيديــو ،أو االســتامع جلــزء معــن ،أو قــراءة املقــاالت،

التقليديــة  .(Trapp, , p: 28, 35, (2006ويشــر كل

ومــن ميــزات التعلــم املعكــوس؛ زيــادة وقــت الفصل

Livingston,p: 337, 348إىل أن تغيــر املامرســات

وكذلــك تنميــة شــخصية املتعلــم ،والرتكيــز عــى

اإلنرتنــت ،وهــو مــا يــؤدى إىل الرتكيــز عــى مهــارات

أو التفكــر يف األســئلة التــي توصلهــم للمعرفــة.

ملزيــد مــن املشــاركة ،وتعزيــز وتدعيــم املهــارات،

أســلوب املناقشــة ،وحريــة اإلبــداع للمعلمــن مــع
احلفــاظ عــى نفــس املقــرر(Millard, 2012, p:26,

).29

مــن كونــدي و لفينجســتون & ( (2007 ,Condie

التعليميــة؛ يتــم بمــزج التعلــم التقليــدي بالتعلــم عــى
تعليميــة مرغوبــة ،وحتمــل املتعلمــن ملســئولياهتم
يف عمليــة التعلــم ،وتنظيــم عمليــة تــداول مصــادر

التعلــم وغريهــا مــن أهــداف التعلــم ،ومــا هيــدف

وأشــار فولتــون ) (Fulton, 2012, p. 20, 24إىل أن

إليــه التعلــم املدمــج أيضــا؛ هــو دعــم املتعلمــن

إلمكاناهتــم وقدراهتــم اخلاصــة ورسعتهــم الذاتيــة،

التقليــدي.

التعلــم املعكــوس يســمح للمتعلمــن بالتقــدم طبقــا
وإمكانيــة الوصــول اىل املحتــوى التعليمــي يف أي
وقــت ،واحلصــول عــى اخلــرة ،ومــن أكثــر مــن

شــخص ،واالســتفادة مــن التعلــم املبــارش بشــكل
أفضــل.

باملصــادر التعليميــة اإللكرتونيــة يف وجــود التعلــم
وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات أمهيــة التعلــم

املعكــوس لتنميــة التحصيــل املعــريف واجلوانــب
املهاريــة لــدى املتعلمــن ،حيــث تناولــت دراســة
خليفــة (2016م) تأثــر التفاعــل بــن توقيــت

ويعتــر التعلــم املعكــوس أحــد نــاذج التعلــم املدمــج

تقديــم التوجيــه وبــن األســلوب املعــريف يف بيئــة

االتصــال واملعلومــات داخــل الفصــول الدراســية،

اإللكرتونيــة لــدى أعضــاء اهليئــة التدريســية املعاون ـة,

القائــم عــى دمــج تكنولوجيــا التعليــم وأدوات
والتــي تســمى بالتعلــم املدمــج الــذي هــو مزيــج

مــن التعلــم اإللكــروين والعديــد مــن أشــكال
التعلــم التقليديــة األخــرى ،ويتضمــن اختيــارات

تتعلــق بكيفيــة إتقــان املحتــوى وأشــكال خمتلفــة
مــن أدوات االتصــال بــن املتعلــم واملتعلمــن وبــن

التعلــم املعكــوس لتنميــة مهــارات إنتــاج املقــررات
والتــي أفــادت بوجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد

مســتوى ( )0.05بــن توقيــت تقديــم التوجيــه
واألســلوب املعــريف لصالــح املجموعــة التجريبيــة

إلنتــاج املقــررات اإللكرتونيــة ،واألثــر اإلجيــايب

للفصــل املعكــوس املصمــم بجزئيــه اإللكــروين

املتعلمــن أنفســهم وأقراهنــم واملحتــوى (,Fransen, ,

والتقليــدي لتنميــة مهــارات إنتــاج املقــررات

الوســائط التعليميــة اإللكرتونيــة والطــرق التعليميــة

تأثــر اختــاف نمطــي التعليــم املدمــج (املــرن –

 .p:26, 29 ( 2006وهــو التكامــل بشــكل واســع بــن

اإللكرتونيــة ،كــا تناولــت دراســة محــزة (2015م)

176

إبراهيم الصقري :أثر استخدام التعلم املعكوس لتنمية مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة......

217-173

الفصــل املقلــوب) إلكســاب طــاب كليــة الرتبيــة

التالميــذ يشــتكون مــن وجــود صعوبــات يف التعامــل

أشــارت الدراســة إىل أن التعلــم املعكــوس قــد

التعامــل معهــا؛ وذلــك نظــرا للطريقــة التقليديــة

بعــض مهــارات إنتــاج الربامــج املســموعة ،وقــد
أدى إىل تنميــة مهــارات إنتــاج الربامــج املســموعة

لــدى طــاب قســم تكنولوجيــا التعليــم ،وتناولــت
دراســة النجــار وحســن ( 2018م)؛ والتــي أشــارت
إىل فاعليــة التعلــم املعكــوس وفقــا لألســلوب

املعــريف (حتمــل الغمــوض -عــدم حتمــل الغمــوض)

لتنميــة اجلوانــب املعرفيــة واألدائيــة ملهــارات حــل
املشــكالت يف مقــرر الرياضيــات لطــاب الصــف

الثــاين الثانــوي.

مــع اخلرائــط اجلغرافيــة ,وصعوبــة ممارســة مهــارات
املتبعــة يف تدريســها؛ حيــث يقــوم املعلــم باصطحــاب
اخلريطــة يف الفصــل ،وكثــرا مــا تتعــذر رؤيتهــا

بوضــوح للتالميــذ ,باإلضافــة لعــدم قيــام التالميــذ
أنفســهم بالتعامــل معهــا وقراءهتــا بأنفســهم ،ويقتــر
قــراءة اخلريطــة اجلغرافيــة عــى املعلــم فقــط ، ،كــا

أشــار ( )% 100مــن التالميــذ أن هنــاك حاجــة ماســة
لتمثيــل اخلرائــط ووضعهــا يف صــورة أكثــر تفاعليــة

لفهــم آليــة قــراءة اخلرائــط اجلغرافيـة ,والتعامــل معهــا
بشــكل فــردي ومجاعــي ،ومراجعــة املعلــم لقراءهتــم

مشكلة البحث:

لتصويــب األخطــاء ,وممارســة العديــد مــن األنشــطة

مــن خــال حتليــل الباحــث لنتائــج االختبــارات

التــي تســاعدهم عــى إتقــان مهــارات قراءهتــا بشــكل

التالميــذ يف قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة؛ وجــد الباحــث

والتــي يــرى الباحــث أن ذلــك يتطابــق مــع الوســائل

ورصــد درجــات األســئلة التــي تقيــس مهــارات

تدنيــا يف مســتوى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط يف
اختبــارات اجلغرافيــا بوجــه عــام ,وباخلرائــط اجلغرافية

عــى وجــه اخلصــوص ،وقــد قــام الباحــث بإجــراء
دراســة استكشــافية عــى عينــة مكونــة مــن ()30

تلميــذ ًا مــن تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط الذيــن
يدرســون مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة؛

وذلــك لتحديــد أكثــر الصعوبــات التــي تواجههــم يف
مقــرري :الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة بوجــه عام
و اجلغرافيــا بوجــه خــاص ،ومقرتحاهتــم لتذليــل هــذه

الصعوبــات ،وتوصــل الباحــث إىل أن ( )% 93.3مــن

أفضــل مــن الطريقــة التقليديــة املســتخدمة يف الفصل؛
واألدوات التكنولوجيــة املقدمــة يف التعلــم املعكــوس،

كــا قــام الباحــث بعمــل جمموعــة مــن املقابــات مــع
معلمــي الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة الذيــن

يقومــون بتدريــس اجلغرافيــا واخلرائــط اجلغرافيــة
للصــف الثالــث املتوســط بمدرســة ربيــع بــن أكثــم
املتوســطة التابعــة ملنطقــة القصيــم بمحافظــة البدائــع،

باململكــة العربيــة الســعودية ،وأشــار املعلمــون
إىل أهنــم يواجهــون العديــد مــن الصعوبــات مــع
تالميذهــم أثنــاء رشح التالميــذ وفهمهــم ملهــارات

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة حيــث ال يتمكــن التالميــذ
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مــن قــراءة تلــك اخلرائــط دون مســاعدة مــن أحــد،

وجــود صعوبــات كبــرة يف مهــارات قــراءة األشــكال

اجلغرافيــة أمــام التالميــذ دون ممارســة مــن التالميــذ

اجلغرافيــة واجتاهاهتــم نحوهــا ،ودراســة األغــا وأبــو

ويقتــر الــرح عــى قيــام املعلــم باســتخدام اخلرائط

أنفســهم؛ ممــا يعــوق فهمهــم وإتقاهنــم ملهــارات قــراءة
اخلرائــط اجلغرافيــة.

التوضيحيــة بــادة اجلغرافيــا واكتســاب املفاهيــم
ســامل(2018م) التــي أكــدت عــى وجــود صعوبــات

بالغــة يف مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى

وبالرجــوع إىل البحــوث والدراســات؛ اتضــح أن

طــاب الصــف الثامــن األســايس.

اجلغرافيــة يف املقــرر ،فقــد أكــدت دراســة اليعقــويب(

يف تــدين مســتوى تالميــذ املرحلــة املتوســطة

هنــاك مشــكالت تتعلــق بمهــارات قــراءة اخلرائــط
2006م) عــى وجــود مشــكالت وصعوبــات
تتعلــق بمهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى
تالميــذ الصــف العــارش مــن التعليــم العــام،
ودراســة عبــد الباســط والقــايض(  2008م) التــي

أشــارت إىل وجــود صعوبــات يف مهــارات قــراءة
اخلرائــط لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة ،ودراســة

املرشــد(2009م)التي أكــدت عــى وجــود مشــكالت

يف املفاهيــم اجلغرافيــة ومهــارات قــراءة اخلريطــة لــدى

تالميــذ الصــف املرحلــة املتوســطة باململكــة العربيــة
الســعودية ،ومــدى احلاجــة إىل تطويــر مســتوى

تعلمهــم وممارســتهم ملهــارات قــراءة اخلرائــط
اجلغرافيــة ،ودراســة كامــل وعيســى( 2010م)

التــي أكــدت عــى وجــود العديــد مــن الصعوبــات يف

التعامــل مــع اخلرائــط اجلغرافيــة؛ وال ســيام مهــارات

قــراءة اخلريطــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة،

مــن خــال مــا ســبق؛ تتضــح مشــكلة البحــث

الســتخدام مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف
مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة ،وقــد توقــع
الباحــث أن اســتخدام التعلــم املعكــوس قــد يســاعد

يف تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه التالميــذ املتعلقــة
باســتخدام مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف
مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة.

أسئلة البحث:

حيــاول الباحــث مــن خــال هــذا البحــث اإلجابــة
عــن الســؤال الرئيــس التــايل:

مــا تأثــر اســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة مهــارات
قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى تالميــذ املرحلــة

املتوســطة بالقصيــم؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:

والذيــن حيتاجــون إىل اســتخدام أســاليب غــر تقليدية

لتنميــة مهاراهتــم للتعامــل مــع اخلرائــط اجلغرافيــة،
ودراســة احلمــوري( 2012م) التــي أكــدت عــى
178

1.مــا مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر
الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة الالزمــة

لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط بالقصيــم؟

2.مــا تأثــر اســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة

إبراهيم الصقري :أثر استخدام التعلم املعكوس لتنمية مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة......

مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى تالميــذ

217-173

والــذي يتناســب وطبيعــة تعلــم تالميــذ املرحلــة

املتوســطة.

املرحلــة املتوســطة؟

•تنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى

أهداف البحث:

تالميــذ املرحلــة املتوســطة يف مقــرر الدراســات

ســعى البحــث احلــايل إىل عــاج أوجــه القصــور

االجتامعيــة واملواطنــة.

الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة لــدى تالميــذ

لتالميــذ املرحلــة املتوســطة لتعلــم مهــارات قراءة

•حتديــد أدوات تكنولوجيــا التعليــم األكثر مناســبة

يف مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر

اخلرائــط اجلغرافية.

املرحلــة املتوســطة بالقصيــم ،وذلــك مــن خــال:
1.حتديــد مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف

•توجيــه نظــر املســئولني جتــاه أمهيــة مهــارات قراءة
اخلرائــط اجلغرافيــة لتالميــذ املرحلة املتوســطة.

مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة الالزمــة

•لفــت انتبــاه العاملــن بمجــال التعليــم باململكــة

لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط بالقصيــم.

2.وضــع تصــور مقــرح لتصميــم التعلــم املعكــوس

العربيــة الســعودية إىل االســراتيجيات احلديثــة
املســتخدمة يف التعليــم؛ والســيام التعلــم

لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف
مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة لــدى

تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط باململكــة
العربيــة الســعودية.

3.اســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة مهــارات
قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى تالميــذ املرحلــة
املتوســطة.

املعكــوس..
حدود البحث:

متثلت حدود هذا البحث يف:

احلــدود البرشيــة :اقتــر تطبيــق هــذا البحــث عــى

( )60تلميــذ ًا مــن تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط
بمدرســة ربيــع بــن أكثــم املتوســطة التابعــة ملنطقــة

أمهية البحث:

القصيــم بمحافظــة البدائــع ،باململكــة العربيــة

متثلت أمهية البحث يف:

الســعودية

•تصميــم نمــوذج للتعلــم املعكــوس يمــزج بــن

احلــدود الزمانيــة :الفصــل الــدرايس األول مــن العــام

اخلرائــط اإللكرتونيــة واملقدمــة مــن خــال

احلــدود املوضوعيــة :اقتــر تطبيــق البحــث عــى

مقاطــع الفيديــو والعــروض التقديميــة وبــن
املوقــع اإللكــروين؛ باإلضافــة للتعلــم التقليــدي

الــدرايس 2020-2019م.

تنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة بوحــدة
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اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة يف مقــرر الدراســات

-قائمــة بمهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة

الفصــل الــدرايس األول ،وتصميــم التعلــم املعكــوس

-اختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف

لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط.

االجتامعيــة واملواطنــة ،والــذي يتــم تدريســه يف

مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة.

الــذي يعتمــد عــى (مقاطــع الفيديــو والعــروض

-برنامج التعلم املعكوس.

التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة) واملقدمــة

مــن خــال املوقــع اإللكــروين وذلــك يف اجلــزء
اإللكــروين ،وعــى ورش العمــل الصفيــة يف اجلــزء
التقليــدي لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة

يف مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة لــدى

تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط بالقصيــم.

متغريات البحث:

اعتمد البحث عىل املتغريات التالية:

املتغري املستقل :التعلم املعكوس.

املتغري التابع :مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية لتالميذ

الصف الثالث املتوسط.

جمتمع وعينة البحث:

تكــون جمتمــع البحــث مــن تالميــذ الصــف الثالــث

منهج البحث:

عينــة البحــث عشــوائيا مــن تالميــذ الصــف الثالــث

	 -املنهج الوصفي التحلييل؛ استخدم الباحث هذا

املتوســط باململكــة العربيــة الســعودية ،وتــم اختيــار
املتوســط بمدرســة ربيــع بــن أكثــم املتوســطة التابعــة

اعتمد البحث احلايل عىل املنهجني التاليني:

املنهج لوصف وحتليل أسس تصميم التعلم

ملنطقــة القصيــم بمحافظــة البدائــع ،باململكــة العربيــة

الســعودية ،حيــث تــم اختيــار عــدد ( )60تلميــذ ًا

بمتوســط عمــر زمنــي  13.5ســنة بانحــراف معيــاري
( ،)1.01وتــم توزيعهــم إىل جمموعتــن متســاويتني:

املعكوس ومهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية يف

مقرر الدراسات االجتامعية واملواطنة.

	-املنهــج شــبه التجريبــي ذو تصميــم جمموعتــن(

إحدامهــا جتريبيــة تــم التدريــس هلــا مــن خــال

التعلــم املعكــوس واألخــرى ضابطــة تــم التدريــس

هلــا بالطريقــة التقليديــة داخــل الفصــل.

جتريبيــة وضابطــة )مــع التطبيــق القبــي والبعــدي
ألدوات البحــث؛ وذلــك لتحديــد تأثــر املتغــر

املســتقل (التدريــس باســتخدام التعلــم املعكــوس

بجزئيــه اإللكــروين القائــم عــى مقاطــع الفيديــو

والعــروض التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة) ،

أدوات البحث:

واملقدمــة مــن خــال املوقــع اإللكــروين واجلــزء

التقليــدي القائــم عــى ورش العمــل الصفيــة

اشتمل البحث عىل األدوات التالية:
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عــى املتغــر التابــع (مهــارات قــراءة اخلرائــط

االجتامعيــة واملواطنــة لصالــح املجموعــة

وفــق هــذا املنهــج إىل جمموعتــن متســاويتني:

3.يوجــد تأثــر إجيــايب ذو داللــة احصائيــة عنــد

التجريبيــة.

اجلغرافيــة)؛ حيــث قــام الباحــث بتقســيم العينــة

مســتوى ( )0.05الســتخدام التعلــم املعكــوس

إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى ضابطــة؛ وذلــك

لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى

بعــد أن ضبــط املتغــرات التــي يمكــن أن تؤثــر
عــى نتائــج البحــث ،وذلــك يف مقــرر الدراســات
االجتامعيــة واملواطنــة لتالميــذ الصــف الثالــث

املتوســط يف الفصــل الــدرايس األول مــن

العــام الــدرايس ،2019/2020وبعــد إجــراء
التجربــة؛ أجــرى الباحــث االختبــار البعــدي

للمجموعتــن ،وتــم حتليــل النتائــج.

تالميـ�ذ املرحلـ�ة املتوسـ�طة.
مصطلحات البحث:

تناول البحث املصطلحات التالية:

التعلم املعكوس:

تتعلــق فكــرة التعلــم املعكــوس وببســاطة بــأن مــا
يتــم عملــه يف البيــت ضمــن التعلــم التقليــدي؛ يتــم

فروض البحث:

عملــه خــال احلصــة أو املحــارضة الصفيــة ،وأن مــا
يتــم عملــه خــال احلصــة أو املحــارضة يف التعلــم

بعد استقراء الدراسات السابقة؛ يمكن صياغة مشكلة

البحث يف الفرضيات التالية:

التقليــدي؛ يتــم عملــه يف البيــت ،فيتعــرف التلميــذ

1.يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى

عــى املــادة الدراســية خــارج احلصــة الصفيــة ســواء

التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي والبعــدي

لــرح درس معــن ،أو قــراءات تتعلــق بموضــوع

( )0.05بــن متوســطي درجــات املجموعــة
لتالميــذ املرحلــة املتوســطة باختبار مهــارات

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر الدراســات

مــن خــال فيديــو تعليمــي يقــوم املعلــم بتســجيله
الــدرس).(Brame, 2013, p. 4

ويعــرف 8الباحــث التعلــم املعكــوس بأنــه جمموعــة

االجتامعيــةواملواطنــةلصالــحالتطبيــقالبعــدي.

األســاليب وطــرق تعلــم مهــارات قــراءة اخلرائــط

( )0.05بــن متوســطي درجــات املجموعتــن

الفيديــو والعــروض التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة

2.يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى
التجريبيــة والضابطــة لتالميــذ املرحلــة املتوســطة

بالتطبيــق البعــدي؛ وذلــك الختبــار مهــارات

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر الدراســات

اجلغرافيــة التــي يتــم صياغتهــا يف شــكل مقاطــع
واملقدمــة مــن خــال املوقــع اإللكــروين يتــم عرضهــا

عــى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط خــارج
الصــف الــدرايس وقبــل ذهابــه إىل الفصــل الــدرايس
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التقليــدي ،ثــم يقــوم بتدويــن مالحظاتــه ملــا واجهــه

وتفســرها ،واســتنتاج املعلومــات منهــا يف أقــل

املعكــوس واملبنــي عــى التعلــم اإللكــروين؛ ليقــوم

مهــارات املتابعــة واملامرســة.

مــن صعــاب أثنــاء تطبيــق اجلــزء األول مــن التعلــم
املعلــم بــدوره بتوضيــح تلــك اإلشــكاالت يف اجلــزء

الثــاين مــن التعلــم املعكــوس واملبنــي داخــل الفصــل
التقليــدي ،ويقــاس نجاحــه بمــدى تقــدم التالميــذ يف

وقــت ممكــن ،وبأقــى رسعــة؛ وهــذا يتطلــب تنميــة

ويعرفهــا عبــد املنعــم وأمحــد (2006م ،ص)25 :

بأهنــا قــدرة التالميــذ عــى قــراءة اخلرائــط مــن حيــث
موضــوع اخلريطــة ،وحتديــد االجتاهــات ،واســتخدام

التعلــم وانغامســهم يف حمتــوى التعلــم هبــذه الطريقــة.

مقيــاس الرســم ،واســتخدام مقيــاس الرســم يف

يعرفهــا زاهــر وهببهــاين (1999م ،ص )259 :بأهنــا

اخلريطــة.

األشــكال ،توضــح معــامل ســطح األرض أو جــزء منــه

هــي :املهــارات التــي جيــب أن يكتســبها تالميــذ

اخلرائط اجلغرافية:

عبــارة عــن جمموعــة رســومات خطيــة متنوعــة

ترمجــة رموزهــا ،وتوقيــع البيانــات والظاهــرات عــى
ويــرى الباحــث أن مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافية

بمقيــاس رســم مناســب ،مســتخدم ًا رمــوز ًا متعــددة
ملعـ ٍ
ـان حمــددة تظهــر مــن خالهلــا أنشــطة ،وخصائص،

اجلغرافيــة ،وذلــك مــن خــال توضيــح مضمــون

دقيقــة عنهــا ،واســتيعاب مــدركات الواقــع املمثلــة

مفتــاح (دليــل) اخلريطــة ،وحتديــد االجتاهــات،

وعالقــات ،تســاعد القــارئ عــى تكويــن انطباعــات
لــه.

الصــف الثالــث املتوســط عنــد التعامــل مــع اخلرائــط
اخلريطــة ،وقــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة ،وقــراءة
وحتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة ،واســتخدام

ويعرفهــا الباحــث بأهنــا رســم باخلطــوط ليوضــح

خطــوط الطــول ودوائــر العــرض ،وتقــاس مــن

الســعودية ،كــا يوضــح االجتاهــات ،واملســافات،

مهــارات قــراءة اخلريطــة.

العالقــات املكانيــة بــن مناطــق اململكــة العربيــة
واالرتفاعــات ،وغريهــا مــن العوامــل ،التــي يصعــب

أحيانــ ًا التعبــر عنهــا باللغــة اللفظيــة ،وتقــاس مــن
خــال قيــام التالميــذ بالتعامــل مــع هــذه اخلرائــط
بســهولة ويــر.

مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية:

يعرفهــا خــر (2006م ،ص )57 :بأهنــا القــدرة

عــى قــراءة اخلريطــة وحتليــل مــا حتتويــه مــن ظواهــر

خــال الدرجــة التــي حيصــل عليهــا التلميــذ الختبــار

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتنــاول الباحــث يف اإلطــار النظــري حموريــن ،هــي:

املحــور األول :التعلــم املعكــوس ،ويتضمــن التعلــم

املعكــوس وخصائصــه ومميزاتــه ومعوقــات تطبيقــه
وخطــوات تنفيــذه ،والنظريــات الرتبويــة التــي يســتند

عليهــا ،واملحــور الثــاين :مهــارات قــراءة اخلرائــط
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اجلغرافيــة ،ويتضمــن اخلرائــط اجلغرافيــة وأمهيتهــا

مقطــع فيديــو باســتخدام برامــج مســاعدة مدتــه

البحــث وبنــاء التعلــم املعكــوس وفــق نمــوذج

مواقــع الويــب أو شــبكات التواصــل االجتامعــي

ومهاراهتــا كــا يتنــاول الباحــث أيضــا إجــراءات

الدســوقي(2012م) للتعلــم املدمــج؛ وذلــك لتنميــة

مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة ،وفيــا يــي عرض
لتلــك املحــاور بــيء مــن التفصيــل:

مــا بــن  10 – 5دقائــق ،ومشــاركته هلــم يف إحــدى
مثـ�ل اليوتيـ�وب والفيـ�س بـ�وك أو منصـ�ة �Edmo

 ،doوغريهــا مــن املواقــع التعليميــة؛ حيــث يتعلــم
املتعلمــون باســتخدام هــذه اإلســراتيجية مفاهيــم

الــدرس اجلديــد يف املنــزل مــن خــال التقنيــات

املحور األول :التعلم املعكوس

احلديثــة مثــل :اهلواتــف الذكيــة أو أجهــزة احلاســوب

يعــد التعلــم املعكــوس أحــد أبــرز التوجهــات احلديثة

املحمــول أو األجهــزة اللوحيــة؛ فيتمكنــوا مــن إعــادة

التعليــم عــر الوصــول إىل دمــج التكنولوجيــا بشــكل

املفاهيــم اجلديــدة ،كــا يمكنهــم ترسيــع املقطــع

يف جمــال تكنولوجيــا التعليــم للتغلــب عــى تقليديــة
فاعــل .وتعتمــد هــذه اإلســراتيجية عــى عكــس مــا

حيــدث يف البيئــة الصفيــة التقليديــة مــن خــال نقــل
جــزء مــن عمليــة التعلــم إىل خــارج الصــف .بينــا

حتــرص عــى ختصيــص وقــت الصــف ملزيــد مــن
أنشــطة التعلــم اإلجرائيــة وتنميــة املهــارات املعرفيــة
والعقليــة العليــا لــدى املتعلمــن.

مقطــع الفيديــو عــدة مــرات؛ ليتمكنــوا مــن اســتيعاب

لتجــاوز األجــزاء التــي يتــم اســتيعاهبا ،فتتــم مراعــاة
الفــروق الفرديــة بــن املتعلمــن وخيتفــى عنــر
امللــل ،وحيــل حملــة عنــر التشــويق واالســتمتاع

بالتعلــم ،كــا يمكــن للمعلمــن إعــداد اختبــار
إلكــروين ملفاهيــم الــدرس اجلديــدة ليقــوم املتعلــم

باإلجابــة عــن األســئلة املطروحــة ،ممــا يســاعد املعلــم

والتعلــم املعكــوس يقــدم دجمــا فريــدا بــن نظريتــن يف

يف التعــرف عــى نقــاط الضعــف والقــوة الســتيعاهبم

التعلــم التقليــدي والتعلــم النشــط ،وتقــوم فكرتــه
عــى أســاس قلــب العمليــة التعليميــة ،فبـ ً
ـداًل مــن أن

ويــرى الشــاميس (2013م) أن التعلــم املعكــوس هــو
قلــب مهــام التع ّلــم بــن الفصــل واملنــزل ،بحيــث

التعلــم كان ينظــر هلــا عــى أهنــا غــر متوافقتــن ،ومها

يتلقــى املتعلمــون املفاهيــم اجلديــدة داخــل الفصــل

الــدرايس ,ثــم يعــودون إىل املنــزل ألداء الواجبــات
املنزليــة يف التعلــم التقليــدي ،تقلــب العمليــة هنــا؛

حيــث يتلقــى املتعلمــون يف التعلــم املعكــوس املفاهيم
اجلديــدة للــدرس يف املنــزل مــن خــال إعــداد املعلــم

ومســتوى فهمهــم ( حســن ،ص2017 3, 2 :م).

يقــوم املعلــم باســتغالل التقنيــات احلديثــة واإلنرتنــت
إلعــداد الــدرس ،عــن طريــق فيديــو مرئــي ،لي ّط ِلــع
املتعلــم عــى رشح املعلــم يف املنــزل ،ومــن ثــم يقــوم

بــأداء االنشــطة التــي كانــت فروضــ ًا منزليــة يف
الفصــل ،مــا يعــزز فهمــه للــادة العلميــة.
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كــا أشــارت حمفــوظ ( 2014م) أن التعلــم املعكــوس

(نظريــات التعلــم) وبــن تكنولوجيــا التعليــم

يشــمل أي اســتخدام للتكنولوجيــا لالســتفادة مــن

التالميــذ بعمــق مــن خــال التطبيــق والتكامــل.

يعتــر شــكال مــن أشــكال التعلــم املدمــج والــذي

التعلــم يف الفصــول الدراســية ،ويعــد كمنظومــة
تعليميــة متكــن املتعلمــن مــن التلقــي للمفاهيــم
التعليميــة بأســاليب تعليميــة خمتلفــة مــن مصــادر

تعليميــة متعــددة كإعــادة مقطــع الفيديــو عــدة مــرات
أو تقديــم املقطــع لتجــاوز اجلزئيــات التــي هلــم خــرة

بالشــكل الــذي يزيــد مــن الفــرص املتاحــة لتعلــم

كــا يــرى جيوجنـــــــــج وروانــا ووينتنــــــــج

)(Jiugen, Ruonan, & Wenting, , 364,2014

أن أســلوب التعلــم املعكــوس قــد قلــب التعلــم
التقليــدي وأثــر عليــه مــن الوجــوه التاليــة:

1 .قلــب فكــرة التعليــم التقليــدي وكذلــك موقــع
التالميــذ واملعلمــن :حيــث يصبــح التعلــم

فيهــا؛ مــع إمكانيــة تدويــن مالحظاهتــم ،ويمكــن

متمركــز حــول املتعلمــن.

للمتعلمــن مشــاركة املفاهيــم اجلديــدة مــن خــال

2 .قلــب أســلوب التعليــم التقليــدي :حيــث يعتمــد

املحادثــات اجلامعيــة يف إحــدى مواقــع التواصــل

التعلــم املعكــوس عــى االســتغالل األمثــل

االجتامعــي التعليميــة.

ويــرى فتحــي (2015م ،ص )9 :أنــه شــكل مــن

للمصــادر املوجــودة عــى شــبكة اإلنرتنــت ،ثــم

التقليــدي مــع التعلــم اإللكــروين بطريقــة تســمح

الفصــل.

تعلــم املهــارات وجهــا لوجــه مــع املعلــم داخــل

أشــكال التعلــم املدمــج يتكامــل فيــه التعلــم الصفــي

3 .قلــب بيئــة التعلــم التقليــدي :يف التعليــم

بإعــداد املحــارضة عــر تقنيــات الويــب ،ليطلــع

التقليــدي املعلــم يعلــم التالميــذ مــن خــال

عليهــا التالميــذ يف منازهلــم قبــل حضــور املحــارضة،

الســبورة ،والطباشــر والوســائط املتعــددة ،أمــا

وخيصــص وقــت املحــارضة حلــل األســئلة ومناقشــة

يف التعلــم املعكــوس فيتــم نقــل املعرفــة خــارج

التكليفــات واملشــاريع املرتبطــة باملقــرر.

الصــف ثــم التفاعــل بــن املعلــم وبــن املتعلمــن

مميزات التعلم املعكوس:

يؤكـ�د كل مـ�ن سـ�انكي وهانـ�ت �(2013, San

) key, & Hunt,أن امليــزة األساســية يف التعلــم
املعكــوس ليســت فقــط يف أهنــا طريقــة جديــدة ،أو

أهنــا تنقلنــا مــن التعليــم التقليــدي ،أو أهنــا تســتخدم
التكنولوجيــا ،بــل يف الدمــج بــن الطــرق الرتبويــة

وجهــا لوجــه داخــل الفصــل.

معوقات تطبيق التعلم املعكوس:

قــد يواجــه التعلــم املعكــوس صعوبــات مثــل :عــدم
توافــر األجهــزة والربجميــات الالزمــة الرضوريــة
للتســجيل وإعــداد الــدرس لــدى املعلمــن ،وعجــز
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بعــض املعلمــن عــن توظيــف التقنيــة بمهــارة لتطويــر

املتعلــم إمكانيــة إيقــاف املعلــم للــرح أو تقديمــه

ومتســك بعــض املعلمــن بالطريقــة التقليديــة وعــدم

و(متــويل2015 ،م) ،و (النجــار وحســن2018 ،م).

طــرق التدريــس والتحفيــز والتواصــل مــع الطلبــة،
رغبتهــم يف التخــي عنهــا ،وعــدم توافــر خدمــة
اإلنرتنــت عنــد مجيــع الطلبــة ،وتكاســل التالميــذ أو

انشــغاهلم عنــد االســتامع للــدرس خــارج الصــف

(أبانمــي ،ص2016 ،24:م).

وإرجاعــه للخلــف أثنــاء الــرح (حســن2015 ،م)،

وينبغــي يف بدايــة احلصــة إعطــاء وقــت ألســئلة
املتعلمــن حــول املــادة التــي اطلعــوا عليهــا ،وهــذا

الوقــت رضوري لإلجابــة عــن أســئلة املتعلمــن ،كــا

أنــه يســمح بالتأكــد مــن أن املتعلمــن اطلعــوا عــى
املــادة ،فاملتعلــم الــذي اطلــع عــى املــادة؛ يســتطيع أن

خطوات تنفيذ التعلم املعكوس:

يســأل ويناقــش.

ليــس هنــاك طريقــة واحــدة لتنفيــذ التعلــم املعكــوس،

وبعــد أن تتــم مناقشــة أســئلة املتعلمــن ومالحظاهتــم

الدراســية قبــل احلضــور إىل احلصــة الصفيــة ،ففــي

اخلــاص بــدرس اليــوم ،والــذي مــن املمكــن

إال أنــه البــد للتلميــذ مــن االطــاع عــى املــادة

حــال الــدرس الــذي يعتمــد فيــه الفيديــو لتقديــم
املــادة للطلبــة ورشحهــا ،يتعــن عــى التلميــذ أن

يتابــع الفيديــو املتعلــق باحلصــة الصفيــة يف اليــوم
الــذي يســبق الــدرس .ويتــم حــث التالميــذ عــى

الرتكيــز أثنــاء متابعــة الفيديــو ،وبخاصــة فيــا

يتعلــق باملشوشــات التــي مــن املمكــن أن تُقلــل مــن

تركيزهــم أثنــاء متابعــة الــدرس ،مثــل :اهلاتــف أو
ـرا طلبــة القرن
األجهــزة اللوحيــة التــي يتعلــق هبــا كثـ ً
احلــادي والعرشيــن .وأثنــاء متابعــة رشح الــدرس؛
يقــوم التلميــذ بتدويــن املالحظــات واألســئلة ،ومــن

املمكــن للمتعلــم أن يســتفيد مــن إمكانيــة إيقــاف
الفيديــو لتدويــن املالحظــات واألســئلة قبــل متابعــة

الــرح ،وكذلــك يســتطيع املتعلــم إعــادة جزئيــة
معينــة يف الــرح ،وهــذا أشــبه مــا يكــون بإعطــاء

يف بدايــة احلصــة؛ يكــون املعلــم قــد جهــز النشــاط
أن يشــتمل عــى جتــارب خمربيــة أو مهــام بحثيــة
اســتقصائية أو نشــاط تطبيقــي تعطــى للمتعلمــن

حلــل مشــكلة فيــا يتعلــق بالــدرس أو حتــى اختبــار

تكوينــي ،وأثنــاء احلصــة الصفيــة املبــارشة.

النظريــات الرتبويــة التــي يســتند عليهــا التعلــم

املعكــوس:

يســتند التعلــم املعكــوس عــى التعلــم النشــط ومتركــز

التعل��م ح��ول املتعل��م ،والتـ�ي أس��س هل��ا فاجيوتســكي
وبياجيــه 1978-1967م ،وفيهــا يكــون للمتعلــم

دور رئيــس يف عمليــة التعلــم ،واســتغالل وقــت

التعلــم الصفــي يف األنشــطة ،وورش العمــل املنظمــة
واملخطــط هلــا مســبقا مــن املعلــم ،وليــس لعــرض

املعلومــات ) (Bishop, 2013وهــذا مــا أشــارت
إليــه خليفــة (2016م ،ص)83 :؛ والتــي أوضحــت
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العالقــة بــن التعلــم املعكــوس والتعلــم النشــط.

وبــن املعلــم وبينهــم وبــن املحتــوى املقدم مــن خالل

كــا يرتبــط التعلــم املعكــوس أيضــا بنظريــة النشــاط

املوقــع اإللكــروين ،كــا أنــه جيــب احلفــاظ عــى

األول يعتمــد عــى معلومــات يكتســبها الطالــب،

كــا أن الربــط بــن املعلومــات املؤديــة لقــراءة اخلرائط

لــــمور 1999م؛ حيــث يقســم التعلــم إىل جــزء يــن،
والثــاين مســتمد مــن النشــاط التقليــدي للمعلومــات،
وهنــا يكــون الطالــب يف حاجــة ملعرفــة املعلومــات
األساســية التــي متكنــه الحقــا مــن ممارســة األنشــطة

التــي تبنــى عــى مــا تــم تكوينــه مــن معرفــة أساســية

).(Driscoll, 2012

االتصــال وكفاءتــه لتيســر عمليــات التعلــم املســتمر،
اجلغرافيــة مــن العوامــل التــي تســاعد عــى رفــع

جــودة عمليــات التعلــم ،وهــو اهلــدف الــذي يســعى
إليــه التالميــذ واملعلمــون خــال تنفيذهــم لألنشــطة

الصفيــة و الالصفيــة ،ومــن هنــا خيتلــف دور املعلــم

بالرتكيــز عــى توفــر البيئــة التــي تســاعد عــى نقــل

وهنــا نالحــظ أن التلميــذ سيكتســب املعلومــات

املعرفــة وتــزود املتعلمــن بمجموعــة مــن الوســائل

يتضمــن جمموعــة مــن الوســائط اإللكرتونيــة التــي

إلنتــاج أفــكار جديــدة ،ويــرى الباحــث أن توفــر

األساســية مــن خــال املوقــع اإللكــروين الــذي

تســاعده عــى اكتســاب املعلومــات اخلاصــة بمهــارات

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة ،وهــي مقاطــع الفيديــو
والعــروض التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة ،كــا

أنــه يقــوم بمامرســة األنشــطة مــن خــال ورش العمل
الصفيــة التــي تتــم بــن املعلــم وبــن التالميــذ داخــل

واألدوات واألنشــطة واملصــادر التــي تســتخدم

التعلــم املعكــوس حيقــق أهــداف هــذه النظريــة.
املحور الثاين :مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية

اخلريطــة تقــوم بــدور مهــم يف توزيــع ظاهرات ســطح

األرض :الطبيعيــة والبرشيــة ،وتقدمهــا للقــارئ

حجــرة صفيــة يتــم فيهــا قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة.

بصــورة جيــدة ،فاخلرائــط تعــد بمثابــة العمــود

االتصاليــة لســيمنز ) (Siemens, 2005واملرتبطــة

اجلغرافي��ا وحتليله��ا؛ ألن تدريــس اجلغرافيــا بــدون

كــا يرتبــط التعلــم املعكــوس بالنظريــة الرتابطيــة
بالتعلــم التكنولوجــي؛ حيــث تعتمــد عــى التعلــم
الشــبكي ،والتــي متكــن التالميــذ مــن تبــادل املعرفــة
املتمثلــة يف مقاطــع الفيديــو والعــروض التقديميــة
واخلرائــط اإللكرتونيــة ،وتســتند هــذه النظريــة عــى

تنــوع اآلراء وتبادهلــا مــن خــال عمليــات االتصــال
التــي تتــم بــن التالميــذ وبعضهــم البعــض ،وبينهــم

الفقــري ،الــذي يصعــب االســتغناء عنــه يف دراســة

خريطــة جيعلهــا مــن أبعــد املــواد الدراســية عــن واقــع
احليــاة؛ ألهنــا تصــف احليــز املــكاين وتفــره الــذي

يعيشــه اإلنســان ،وتنقــل إليــه أشــياء كثــرة بواســطة
اخلطــوط ،والنقــط ،واأللــوان (أســود2000 ،م).

وتُعــد اخلرائــط مصــدر ًا مهـ ًا مــن مصــادر احلصــول

عــى املعرفــة؛ ألهنــا تســاعد يف فهــم الظواهــر:
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الطبيعيــة والبرشيــة ،وتعمــل بذلــك عــى حتقيــق

أي خريطــة ،وإن تــرك أي عنــر مــن هــذه العنــارص؛

الوســائل أو املصــادر األخــرى حتقيقهــا (البنعــي،

تنظيــم عنــارص اخلريطــة يشــكل وحــدة متكاملــة

األهــداف التعليميــة ،التــي يصعــب عــى الكثــر مــن

1996م ،ص.)140 :

يشــكل خلــا يف تصميــم اخلريطــة واعدادهــا ،ألن

حتقــق لنــا قــراءة اخلريطــة وفهمهــا بســهولة مــع

فاخلريطــة وســيلة مميــزة للجغرافيــا ،ووثيقــة أساســية

التأكيــد عــى الغــرض (األغــا وأبــو ســامل2018 ،م،

جمــال اســتخدام اخلريطــة ،وأصبــح معلــم اجلغرافيــا

)39؛ أن اخلريطــة تعــد رســا ختطيطيــا يمثــل ســطح

لتحقيــق الفاعليــة يف تدريســها؛ وخاصــة بعد أن اتســع
ال يســتغني عــن اســتخدامها ووجودهــا ممــا جعــل

املتخصصــون يف تدريــس الدراســات االجتامعيــة

عامــة ،واجلغرافيــا بصفــة خاصــة يعتــرون رســم
اخلريطــة وقراءهتــا وتفســرها مــن بــن املهــارات

املهمــة التــي ترتكــز عليهــا الدراســات االجتامعيــة

والتــي تعــد ميدانــا رئيســا مــن مياديــن املنهــج
الــدرايس يف التعليــم العــام واملســئولة عــن تعليــم
املتعلمــن مهــارات اخلريطــة (حممــود2007 ،م ،ص:

.)223

ص ،)177 :وقــد أوضــح ســعادة (2001م ،ص:
األرض كلــه أو جــزء منــه ،بحيــث يتــم فيــه توضيــح

احلجــم النســبي واملوقــع لذلــك اجلــزء بنــاء عــى

اســتخدام مقيــاس رســم معــن للتصغــر ،واعتــاد
مســقط خريطــة حمــدد مــن املســاقط املعروفــة؛ ممــا
يســاعد عــى توضيــح الظواهــر الطبيعيــة أو األنشــطة

البرشيــة املتعــددة للمنطقــة اجلغرافيــة املرســومة.

وتكمــن أمهيــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف

أهنــا ترتبــط بمهــارات التفكــر كاالســتنتاج واجــراء
املقارنــات وتشــكيال لفرضيــات واختبارهــا ،وتقويــم

وتتضــح أمهيــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف

البيانــات واملعلومــات ،كــا أن املتعلمــن حيتاجــون

والبرشيــة عــن قــرب ،وتســاعد املتعلــم عــى فهــم

هــذه املهــارة حيــدث التكامــل بــن مــادة اخلرائــط

أهنــا تســاعد املتعلــم عــى مالحظــة الظواهــر الطبيعيــة
العالقــات بــن األماكــن التي يصعــب ادراكها بأشــياء
أخــرى ،وتســاعد املتعلــم عــى مالحظــة بيئتــه املحليــة
والبيئــات املجــاورة وفهمهــا ،وتســاعد املتعلــم عــى

تفســر األحــداث اجلاريــة وربطهــا بأماكنهــا حمليــا
وعامليــا (حممــود2007 ،م ،ص ،)223 :أمــا عــن
منهجيــة قــراءة عنــارص اخلريطــة اجلغرافيــة؛ فهنــاك

متطلبــات رضوريــة البــد مــن توافرهــا عنــد رســم

إليهــا يف حياهتــم العمليــة ،باإلضافــة إىل أن تعلــم

اجلغرافيــة وبــن العلــوم األخــرى مثــل علــوم األرض
والرياضيــات وغريهــا (الســعيد2002 ،م ،ص:

.)145

ويالحــظ أن عمليــة قــراءة اخلريطــة ليســت فطريــة؛

ألن اخلرائــط عمــل بــري يمثــل جانبــا مهــا مــن

جوانــب الثقافــة اإلنســانية ،لــذا فــإن مــن الواجــب

تعلــم مهــارة قــراءة اخلريطــة ،وأن يكــون ذلــك
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التعلــم بشــكل متتابــع مــن البســيط إىل املعقــد خــال
مراحــل التعليــم املختلفــة (ســعادة2001 ،م ،ص:

.)44

واســتخدام خطــوط الطــول ودوائــر العــرض

لتحديــد املوقــع.

ويــرى كل مــن األغــا وأبــو ســامل (2018م،)177 ،

إجراءات تطبيق البحث:

ص ،)57 :وعبــد املنعــم وأمحــد (2006م ،ص،)25 :

مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر

واملرشــد (2009م ،ص ،)161:وخــر (2006م،

وديــاب (2000م ،ص ،)69-68 :وشــلبي وخلــف

وعبــد العزيــز واجلمــل (1998م ،ص،)125 :
واجلوهــري (1995م ،ص )18 :أن مهــارات قــراءة
اخلريطــة تتمثــل يف مهــارات قــراءة عنــوان اخلريطــة،

ومهــارات حتديــد االجتاهــات ،ومهــارات اســتخدام

خطــوط الطــول ودوائــر العــرض ،ومهــارات
اســتخدام دليــل اخلريطــة ،واســتخدام مقيــاس

الرســم.

ســعى الباحــث إىل بنــاء التعلــم املعكــوس لتنميــة

الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة لــدى تالميــذ
املرحلــة املتوســطة ،وال شــك يف أن بنــاء أي نظــام

تعليمــي البــد وأن يتبــع نموذجــ ًا حمــدد ًا للتصميــم

التعليمــي ،ويف ضــوء النظريــات الرتبويــة املرتبطــة.
وألن عمليــة اختيــار نمــوذج التصميــم التعليمــي

بشــكل جيــد؛ تضمــن املحافظــة عــى اســتمرار
اهتــام املتعلمــن وإثــارة دافعيتهــم ملواصلــة التعلــم،

كــا أن التصميــم الضعيــف يســبب فشــا لعــدد

وقــد قــام الباحــث بمراجعــة كتــاب الدراســات

كبــر مــن التالميــذ ،فقــد ركــز الباحــث يف بنــاء

عــى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســطة يف الفصــل

تصميــم تعليمــي أثبــت فعاليتــه يف الكثــر مــن

االجتامعيــة واملواطنــة وحتليلــه(2019م)؛ واملقــرر

الــدرايس األول ،وذلــك بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات
احلديثــة ،ويف ضــوء مــا توصلــت اليــه الدراســات

الســابقة ومهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة
املتضمنــة يف كتــاب وزارة التعليــم توصــل الباحــث

إىل أن مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة الالزمــة
لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط تتمثــل يف :توضيــح

مضمــون اخلريطــة ،وقــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة،
وقــراءة مفتــاح (دليــل) اخلريطــة ودالالتــه ،وحتديــد

االجتاهــات ،وحتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة،

التعلــم املعكــوس حمــل البحــث احلــايل عــى نمــوذج

التجــارب املختلفــة لبنــاء التعلــم املدمــج ،وقــد
اطلــع الباحــث عــى جمموعــة مــن نــاذج التصميــم

التعليمـ�ي منهـ�ا نمـ�وذج مخيـ�س) 2005م) ،ونمــوذج

عزمـ�ي)2016م) ،ونم��وذج الدس��وقي) 2012م).

وقــد أكــدت عــدة أبحــاث اســتخدمت نمــوذج

الدس��وقي مث��ل :دراس��ة النج��ار وحس��ن) 2018م)
و الصف�ير) 2015م) عــى اهتاممــه بعنــارص ليســت

موجــودة يف النــاذج األخــرى ،مثــل :التقييــم املدخــي
يف مرحلــة التصنيــف والتــي تناســب متامـ ًا بنــاء البيئــة
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عــن طريــق التعلــم املعكــوس ،حيــث إنــه صــورة

 .1متطلبات املعلم:

الشــديدة؛ حيــث يمكــن تطبيقــه عــى نظــم تعليميــة

عــى اســتخدام نظــام التعلــم املعكــوس ،والقــدرة

مــن صــور التعلــم املدمــج ،هــذا فض ـ ً
ا عــن مرونتــه
عديــدة كنظــم التعلــم عــن بعــد والتعلــم املبنــى عــى

احلاســوب ،وقــد اختــاره الباحــث لقناعتــه ملناســبته

موضــوع البحــث واعتــاده عــى التعلــم املدمــج؛
وخاصــة أن مناهــج الدراســات االجتامعيــة بوجــه

عــام ،واخلرائــط اجلغرافيــة بوجــه خــاص؛ هبــا
مرحلتــان مهمتــان يف التدريــس مــن املراحــل األربعة،
ومهــا :مرحلــة التهيئــة ومرحلــة التقويــم ،وهــي

تتناس��ب متام��ا م��ع نم��وذج الدس��وقي) 2012م)
للتصميــم التعليمــي .وبنــاء عــى مــا ســبق فقــد
اعتمــد الباحــث عــى نمــوذج الدســوقي (2012م،
ص )200للتعلــم املدمــج كنمــوذج تصميــم رئيــس

يمكــن االعتــاد عليــه يف تصميــم التعلــم املعكــوس

حمــل البحــث احلــايل

اإلملــام بمهــارات اســتخدام احلاســوب ،والقــدرة
عــى إنتــاج الــدروس بالشــكل املطلــوب معتمــدا

عــى تصميــم وإنتــاج مقاطــع الفيديــو والعــروض
التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة واملقدمــة مــن

خــال املوقــع اإللكــروين ،واإلملــام باســراتيجيات
التدريــس املختلفــة ،والفهــم العميــق لطــرق تقييــم
التلميــذ بــا يتناســب مــع التعلــم املعكــوس.

 .2متطلبات التلميذ:

امتــاك حاســوب مــزود بخدمــة االنرتنــت ،والقــدرة

عــى اســتخدامه ،والرغبــة يف التعلــم.
 .3متطلبات التعلم املعكوس:

جهــاز عــرض البيانــات ،وســبورة للعــرض،
واحلاســوب ،وبيئــة إلكرتونيــة الحتــواء التعلــم
املعكــوس ،وقاعــة تقليديــة لعقــد ورش العمــل

والنمــوذج ينقســم إىل ســبع مراحــل رئيســة إضافــة

الصفيــة.

مالءمتهــا مــن عدمــه للمتطلبــات مــن ناحيــة التلميــذ

ثاني ـ ًا :مرحلــة التهيئــة :وتشــمل هــذه املرحلــة أربــع

اىل مرحلــة التقييــم املدخــي؛ والتــي تبــن مــدى

خطــوات

واملعلــم والبيئــة ،واملراحــل هــي:
أوالً :مرحلــة التقييــم املدخــي :وتتضمــن حتديــد

 .1حتليل خربات املتعلمني بأجهزة التعلم وأدواته:

املعكــوس ،ومــدى مناســبتها مــن عدمــه للتصميــم

الصــف الثالــث املتوســط بمدرســة ربيعــة بــن أكثــم

متطلبــات كل مــن املعلــم والتلميــذ والتعلــم

التعليمــي؛ والتــي عــى أساســها ســتتبع املراحــل

للنمــوذج ،وتشــمل هــذه املرحلــة عــدة متطلبــات،
وهــي:

وتعنــي هنــا معرفــة اخلــرات الســابقة لتالميــذ
باســتخدام أجهــزة احلاســوب ،والتعامــل مــع املواقــع
اإللكرتونيــة ،وخلفيتهــم عــن تشــغيل الوســائط
املتعــددة ،وأن يكــون لدهيــم اخلــرة الســتخدام
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تلــك األدوات ،وقــد تأكــد الباحــث مــن توفــر تلــك

اســتخدامها.

اخلــرات لــدى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط.

-4حتديد البنية التحتية التكنولوجية:

لتهيئــة املعلمــن الذيــن ســوف يقومــون بعمليــة

تــم توفــر خــط اتصــال باإلنرتنــت برسعــة مناســبة،

بدراســة آليــة التدريــس مــن خــال التعلــم املعكوس،

 emaps.moodlecloud.comأمــا بيئــة التعلــم

 .2هتيئة املعلمني لتطبيق البحث:

التدريــس مــن خــال التعلــم املعكــوس؛ قــام الباحث
وكيفيــة تقســيم عمليــة التعلــم إىل حزأيــن :إلكــروين
وتقليــدي ،وذلــك مــن خــال جتربــة اســتخدام

اجلــزء اإللكــروين بأدواتــه اإللكرتونيــة وإدارة

املوقــع اإللكــروين املشــتمل عــى مقاطــع الفيديــو
والعــروض التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة؛

باإلضافــة إىل ختطيــط ورش العمــل التقليديــة داخــل
الفصــل بــا يتفــق مــع اجلــزء اإللكــروين الــذي تــم

والســتخدام اجلــزء اإللكــروين للتعلــم املعكــوس؛
وموقــع للبيئــة أعــده الباحــث عــى اإلنرتنــت https://

موضــوع البحــث؛ فهــي بيئــة مبينــة عــى التعلــم
املعكــوس بشــقيه (اإللكــروين والتقليــدي).

ثالثـ ًا :مرحلــة التحليــل :وتشــمل هــذه املرحلــة حتليــل
املحتــوى التعليمــي باخلطــوات التالية:

 - 1حتديــد األهــداف العامــة للمحتــوى التعليمــي:
قــام الباحــث بتحديــد اهلــدف العــام مــن دراســة
التلميــذ للمحتــوى التعليمــي املقــدم مــن خــال

تعلمــه ذاتيــا.

-3حتليــل املتطلبــات الواجــب توافرهــا يف اجلــزء

املوقــع اإللكــروين وورش العمــل التقليديــة،

تــم التحقــق مــن امتــاك التالميــذ عينــة البحــث

اخلرائــط اجلغرافيــة ملقــرر الدراســات االجتامعيــة

للتمكــن مــن اســتخدام الوســائط املوجــودة باملوقــع

املتوســط.

اإللكــروين للتعلــم املعكــوس:

وقــد متثــل هــذا اهلــدف لتنميــة مهــارات يف قــراءة

مــن أجهــزة احلاســوب وتوافــر خدمــة االنرتنــت؛

اإللكــروين ،وتــم بنــاء املوقــع ليعمــل عــى اهلواتــف
الذكيــة؛ ليســتخدمه التالميــذ عنــد رغبتهــم يف

واملواطنــة لــدى تالميــذ الصــف الثالــث

 - 2حتديــد احتياجــات التالميــذ وخصائصهــم
العامــة :ال شــك أن التعليم باســتخدام احلاســوب
يتطلــب توافــر مهــارات وخصائــص معينــة لــدى

ذلــك ،وبحكــم عمــل الباحــث كمــرف تربــوي

التالميــذ حتــى يمكنهــم االســتفادة مــن التعلــم

ملقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة بمدرســة

ربيعــة بــن أكثــم؛ فــإن معمــل احلاســوب متصــل
باإلنرتنــت ،وكذلــك مســاحات املعامــل مناســبة،

والتهويــة واإلضــاءة جيــدة ،والتــي يمكــن للتالميــذ

هبــذه الطــرق ،ولعــل مــن أهــم الكفايــات التــي
تتطلبهــا بيئــة التعلــم املعكــوس مــا يــي:

أ /الكفايات الشخصية وتشمل:
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وجــود الدافــع نحــو التعلــم ،والقــدرة عــى التعلــم

الــذايت ،والقــدرة عــى تنظيــم الوقــت ،والقــدرة عــى

 - 1حتقيــق األهــداف التــي يمكــن حتقيقهــا بشــكل
أفضــل :مــن داخــل الفصــل التقليــدي؛ حيــث

التعبــر واالستفســار.

ب /الكفايــات املرتبطــة باســتخدام احلاســوب
واإلنرتنــت وتشــمل:
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يتواجــه التالميــذ واملعلــم وجهــ ًا لوجــه ليتــم

حتقيــق األهــداف التاليــة:

التمهيــد ملوضــوع الــدرس القــادم وتعريــف التالميــذ

القــدرة عــى التعامــل مــع احلاســوب ،والقــدرة

بطريقــة التعامــل مــع املوقــع اإللكــروين ،وعــرض

للموقــع اإللكــروين املشــتمل عــى مقاطــع الفيديــو

مــع الوســائط واألدوات املتاحــة باملوقــع اإللكــروين،

عــى االتصــال باإلنرتنــت ،والقــدرة عــى الوصــول
والعــروض التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة
واملقدمــة مــن خــال املوقــع اإللكــروين والتفاعــل

معهــا ،واســتعراض صفحــات اإلنرتنــت ،والقــدرة

عــى اســتخدام الربيــد اإللكــروين.
القدرة عىل حتميل امللفات وحفظها.

املشــكالت التــي واجههــا التالميــذ أثنــاء التعامــل

وتصحيــح التكليفــات اخلاصــة بالتالميــذ ،وإعــادة

رشح األجــزاء التــي مل يســتوعبها التالميــذ بشــكل
جيــد.

 - 2حتقيــق األهــداف التــي يمكــن حتقيقهــا إلكرتونيــا
بشــكل أفضــل:

جـ /اخلصائص العامة للتالميذ جمال البحث:

وضــع مقاطــع الفيديــو والعــروض التقديميــة

التالميــذ املســتهدفون :تالميــذ الصــف الثالــث

واخلرائــط اإللكرتونيــة اخلاصــة بالــدرس الســابق

العمريــة مــا بــن  15-14ســنة ،أمــا عينــة البحــث؛

بالــدرس ،واســتعراض املوقــع اإللكــروين ،وتفاعــل

املتوســط بمدرســة ربيعــة بــن أكثــم يف نفــس املرحلــة

فقــد تــم اختيارهــم ممــن يمتلكــون أجهــزة هواتــف

ذكيــة ولوحيــة ،ومجيعهــم مــن الذكــور ،ويــدرس هلــم
الباحــث.

عــى املوقــع اإللكــروين ،وإنشــاء التدريبــات اخلاصــة
التالميــذ مــع الوســائط املتاحــة ،وتعليقهــم عــى
األجــزاء التــي مل يســتطيعوا التالميــذ فهمهــا بشــكل

جيــد.

رابعــ ًا :مرحلــة التصنيــف :إن هــذه املرحلــة مــن

خامس ـ ًا  -مرحلــة التصميــم :وتشــمل هــذه املرحلــة

التعلــم التقليــدي وبــن التعلــم اإللكــروين واملقــدم

 - 1تصميــم وبنــاء قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط

النمــوذج هــي املرحلــة التــي تتضــح فيهــا العالقــة بــن

مــن خــال التعلــم املعكــوس ،وتنقســم هــذه املرحلــة

اخلطــوات التاليــة:

طبق�اـ لنم��وذج الدســوقي املســتخدم إىل:
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لتصميــم قائمــة بمهــارات قــراءة اخلرائــط

الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة املقــرر عــى

اخلطــوات فيــا يــي:

الــدرايس األول.

تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط يف الفصــل

لتالميــذ املرحلــة املتوســطة ،ويمكــن حتديــد هــذه

أ /حتديــد اهلــدف العــام مــن إعــداد قائمــة بمهــارات

وقــد قــام الباحــث بتحليــل مهــارات قــراءة اخلرائــط

هــدف تصميــم وبنــاء قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط

كــا قــام بتكليــف ثالثــة مــن معلمــي الدراســات

اجلغرافيــة الالزمــة لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط

املهــارات املوجــودة يف نفــس الوحــدة ،ومتــت مقارنــة

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة:

اجلغرافيــة إىل حتديــد مهــارات قــراءة اخلرائــط

بالقصيــم ،والتــي يتــم تدريســها بوحــدة اخلرائــط
والتقنيــات احلديثــة يف الفصل الــدرايس األول يف مقرر

الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة ،والتــي متثلــت يف

توضيــح مضمــون اخلريطــة ،وقــراءة مقيــاس رســم
اخلريطــة ،وقــراءة مفتــاح (دليــل) اخلريطــة ودالالتــه،
وحتديــد اجتاهاتــه ،وحتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة

لــه ،واســتخدام خطــوط الطــول ودوائــر العــرض
لتحديــد املوقــع؛ وذلــك يف الفصــل الــدرايس األول
مــن العــام الــدرايس 1443/1442هـــ.

اجلغرافيــة بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة،

االجتامعيــة لنفــس ذات املرحلــة لتحليــل تلــك

القوائــم األربعــة ،وتطابقــت القوائــم بنســبة اتفــاق

(.)%94.6

وقــد روعــي عنــد تصميــم قائمــة مهــارات قــراءة
اخلرائــط اجلغرافيــة وبناءهــا يف صورهتــا األوليــة

اشــتامل القائمــة عــى املهــارات األساســية التــي

اتفقــت عليهــا البحــوث والدراســات الســابقة
باإلضافــة ملحتــوى وحــدة اخلرائــط والتقنيــات
احلديثــة واملقــررة عــى تالميــذ الصــف الثالــث

املتوســط يف الفصــل الــدرايس األول مــن مــادة

ب /حتديــد حمتــوى قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط

الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة.

لتحديــد حمتــوى قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط

اخلرائــط اجلغرافيــة:

وهــي كالتــايل:

عــرض الباحــث القائمــة يف صورهتــا األوليــة عــى

اجلغرافيــة:

اجلغرافيــة؛ قــام الباحــث بمجموعــة مــن اخلطــوات

ت /التحقــق مــن صــدق قائمــة مهــارات قــراءة
لتحديــد صــدق قائمــة مهــارات اخلرائــط اجلغرافيــة؛

•االطــاع عــى األدبيــات والبحــوث والدراســات

جمموعــة مــن اخلــراء واملحكمــن مــن ( )3أســاتذة

املرحلــة املتوســطة.

مــن املوجهــن ورؤســاء األقســام ومعلمــن لنفــس

املرتبطــة باجلغرافيــا واخلرائــط اجلغرافيــة لتالميــذ

•االطــاع عــى حمتــوى الكتــاب املــدريس ملــادة

اجلامع��ة (ختصــص جغرافيــا)؛ باإلضافــة إىل ()4

التخصــص؛ حيــث طلــب رأهيــم يف فقــرات القائمــة
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مــن حيــث مناســبة املهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافية

1.يعدد أنواع اخلرائط وفق الغرض منها

يتقنــه التالميــذ يف تلــك املرحلــة ،واالقــراح باإلعــادة

3.يسمي أنواع اخلرائط البرشية

2.يذكر أنواع اخلرائط الطبيعية

لتالميــذ املرحلــة املتوســطة ،وكفايتهــا ملــا يفــرض أن

4.يرسم رمز مقياس الرسم اخلطي

(حــذف أو إضافــة أو صياغــة).

5.يوضح ما هو مقياس الرسم الكتايب

وقد قاموا باقرتاح جمموعة من التعديالت مثل:

-ضــم مهــاريت حتديــد املواقــع مــن خــال خطــوط

6.يرشح مقياس الرسم النسبي

-إضافة مهارة قراءة مقياس الرسم.

8.يرسم رمز الرسوم النقطية

الطــول ودوائــر العــرض يف مهــارة واحــدة.

-إعادة صياغة بعض املهارات.

7.يرسم مقياس الرسم الكرسي
9.يستنتج الفرق بني الرموز اخلطية واملساحية

تــم إجــراء التعديــات التــي أشــار إليهــا الســادة

	10.يرسم رمز الرسوم املساحية

املهــارات ،وتــم التوصــل إىل ( )6مهــارات رئيســة

	12.يوضح كيف يكون اجتاه الشامل باخلريطة

املحكمــون وأســفر ذلــك عــن إعــادة صياغــة بعــض

لقــراءة اخلرائــط لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة
بالقصيــم ،وأصبحــت قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط
جاهــزة لالســتخدام يف صورهتــا النهائيــة.

- 1صياغــة األهــداف اإلجرائيــة :تــم وضــع
األهــداف التعليميــة ملحتــوى املقــرر للصــف

الثالــث املتوســط ،والــذي ســوف يتــم
تدريســه باســتخدام التعلــم املعكــوس بجزءيــه

(اإللكــروين والتقليــدي)؛ حيــث متــت عمليــة
حتليــل املــادة العلميــة واســتخراج األهــداف
التعليميــة منهــا ،وبلــغ عــدد األهــداف اإلجرائيــة

 20هدفــ ًا يف مســتويات بلــوم املختلفــة ،وذلــك
عــى النحــو التــايل:

يف هناية الربنامج ،يستطيع التلميذ أن يكون قادرا عىل

	11.يعرف أنواع الرموز الرسومية

	13.يرسم أشكال رسم مؤرش االجتاه
	14.يطبق الطالب اخلارطة الطبيعية

	15.جيــد عــى اخلارطــة أهــم املــوارد الطبيعيــة يف
الســعودية

	16.يوضح التوزيع السكاين للسعودية
	17.يعرف خطوط الطول

	18.يوضح أمهية دوائر العرض

	19.حيــدد موقــع قــارات العــامل الســبع مــن خــال
خطــوط الطــول ودوائــر العــرض

	20.حيــدد موقــع دول العــامل مــن خــال خطــوط
الطــول ودوائــر العــرض

 - 3تصميــم املحتــوى التعليمــي املناســب لبيئــة
التعلــم :يف ضــوء حتديــد اخللفيــات املعرفيــة و
املهاريــة للتالميــذ ،وحتديــد اإلمكانــات املتاحــة

أن:
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واملعوقــات ،وحتديــد الغايــات للمحتــوى ككل،

واالتســاع.

والرجــوع للبحــوث والدراســات الســابقة؛

املحتــوى التعليمــي.

-مراعــاة التتابــع املنطقــي والتكامــل يف عــرض

وحتليلهــا وحتديــد خريطــة موضوعــات املحتوى،

-تقديــم اجلــزء اإللكــروين للتعلــم املعكــوس

قــام الباحــث بتحليــل املحتــوى وإســراتيجيات

تنظيمــه؛ حيــث تــم حتديــد عنــارص املوضوعــات
التــي ســيتم تناوهلــا ،وتغطيــة املحتــوى اخلــاص

هبــا ،وذلــك لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط
اجلغرافيــة يف مقــرر الدراســات االجتامعيــة

بشــكل متنــوع ليتناســب وطبيعــة األســلوب
املعــريف للتالميــذ.

 - 4تصميــم األنشــطة ومهــام التعلــم :تــم حتديــد
املهــام التعليميــة للمتعلمــن؛ حيــث جيــب أن
يشــارك التلميــذ يف التعلــم بشــكل إجيــايب مــن

واملواطنــة ،وإمكانيــة بنــاء أدوات التقويــم

خــال االطــاع عــى مصــادر التعلــم املتاحــة يف

والقيــاس عليهــا ،كــا تــم اقــراح إســراتيجيات

املوقــع اإللكــروين ،ثــم حــل األنشــطة التعليميــة

تنظيــم املحتــوى مــن خــال التعلــم املعكــوس

املتمثلــة يف مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة

موضــوع البحــث؛ حيــث تــم حتديــد األجــزاء

يف مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة

املــراد عرضهــا عــى املوقــع اإللكــروين؛ ومــن

ـم البــدء يف إنتاجهــا إلكرتونيــا وفــق طبيعــة كل
َثـ َّ

املوجــودة يف وحــدة اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة

مــن خــال ورش العمــل الصفيــة ،فقــد أتــاح

جــزء؛ فهنــاك مــن األجــزاء مــا كان يســتدعي

عمــل مقاطــع فيديــو ،و كانــت هنــاك حاجــة

لبنــاء عــرض تقديمــي لعــرض الفكــرة ،وقــد

متــت االســتعانة ببعــض اخلرائــط اإللكرتونيــة
مــن خــال  Google mapsوبعــض اخلرائــط
املوجــودة بمحــرك البحــث .google

التعلــم املعكــوس جزئــن رئيســن ،وذلــك عــى

النحــو التــايل:

أ /اجلــزء اإللكــروين :واشــتمل عــى مقاطــع الفيديو،
والعــروض التقديميــة ،واخلرائــط اإللكرتونيــة،

واملقدمــة مــن خــال املوقــع اإللكــروين؛ والتــي

وقــد روعــي عنــد اختيــار حمتــوى الربنامــج توافــر

يقــوم التلميــذ ذاتيــا بالتعامــل معهــا بعــد تدريبــه عــى

-أن يغطــى املحتــوى التعليمــي األهــداف التعليمية

ب /اجلــزء التقليــدي :وذلــك مــن خــال اللقــاءات

-أن يكون املحتوى صحيح ًا علمي ًا.

املعلــم والتالميــذ مــن خــال مــا تــم دراســته ذاتيــا،

الــروط التاليــة:

التــي ســبق حتديدهــا ويعمــل عــى حتقيقها.

-أن يتميــز املحتــوى بالتــوازن مــن حيــث العمــق

كيفيــة التعامــل مــع املوقــع اإللكــروين.

الصفيــة ،وورش العمــل التــي يناقشــها كل مــن
واملشــكالت التــي واجهتهــم أثنــاء تعلمهــم مــن
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خــال املوقــع اإللكــروين.

واهلــدف هــو إتقــان التلميــذ ملهــارات قــراءة

اخلرائــط اجلغرافيــة بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات

وتــم تصميــم التفاعــل بالتعلــم املعكــوس وفــق مــا
يــي:

-تقســيم املحتــوى إىل جمموعــة مــن التفاعــات

احلديثــة مــن خــال التعلــم املعكــوس.

اإللكرتونيــة والتقليديــة ،وفــق مراحــل التحليــل

 - 5تصميــم اســراتيجيات التعليــم والتعلــم:

الســابقة.

-حتديــد لــكل جــزء مــن أجــزاء املحتــوى جمموعــة

اســتخدم الباحــث العديــد مــن اســراتيجيات
التعليــم والتعلــم املختلفــة ،مثــل :التعلــم

الوســائط التــي تســاعد عــى إتقانــه.

-إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن الختيــار أفضــل

التعــاوين ،واملحــارضة ،والعصــف الذهنــي؛

حيــث اســتخدم إســراتيجية العصــف الذهنــي

طــرق التعلــم؛ وذلــك بشــكل ذايت وخمطــط لــه

جللــب أكــر كــم مــن اســتجابات التالميــذ،

مســبقا مــن املعلــم ذاتــه.

-عمــل جمموعــة مــن ورش العمــل الصفيــة

واســتخدم التعلــم التعــاوين لتدريــب التلميــذ عىل

التفاعــل بشــكل جيــد مــع املجتمــع املحيــط بــه

املخططــة والتــي جتمــع بــن التالميــذ واملعلــم،

والقيــام بــاألدوار املختلفــة يف احليــاة ،واســتخدم

ويتــاح فيهــا مناقشــة مشــكالت تعلمهــم يف

أســلوب املحــارضة إذا أراد توصيــل معرفــة

املوقــع اإللكــروين ،كــا تتيــح ورش العمــل

أو مهــارة مــا للتالميــذ لــكل موقــف تعليمــي

التطبيــق العمــي ملــا تــم تعلمــه ذاتيــا مــن خــال

حســب مــا يــراه املعلــم مناســب ًا للموقــف؛ وبــا

جمموعــة مــن اخلرائــط اجلغرافيــة ،واألنشــطة

ينمــي قــدرة التالميــذ االســتيعابية للمهــارات
واملعــارف اخلاصــة بموضــوع الوحــدة.
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العمليــة التــي تــرز وتؤكــد عــى مــا تــم تعلمــه
التالميــذ وأتقنــوه.

 - 6تصميــم واجهــات التفاعــل والتفاعــات

 - 7حتديــد فريــق عمــل إنتــاج الوســائط املتعــددة:

واملحتــوى عــى الــــ  MOODLEمــن خــال

وإنتاجــه واملتضمــن ملقاطــع الفيديــو والعــروض

البينيــة :قــام الباحــث بتصميــم واجهــة التفاعــل
الرابــط

قــام الباحــث نفســه ببنــاء الربنامــج اإللكــروين

https://emaps.moodlecloud.

التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة املقدمــة مــن

واملعلــم ،وقســم الباحــث املحتــوى إىل ســتة

اجلــزء التقليــدي املتضمــن لــورش العمــل

 comوتــم عمــل احلســابات اخلاصــة بالتالميــذ

خــال املوقــع اإللكــروين ،كــا قــام ببنــاء

موضوعــات دراســية وفقــا للمهــارات األساســية

أيضــا؛ لــذا فــإن إنتــاج املــادة والوســائط -نظــرا

الســتة.
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التعليــم ومترســه ملهاراتــه -كــا قــام بإنتــاج

التعليــم واملناهــج وطــرق التدريــس والدراســات

التقليديــة.

وأرســلوا بعــض االقرتاحــات والتعديــات؛ والتــي

املــواد االلكرتونيــة والتخطيــط لــورش العمــل

 - 8حتديــد برامــج اإلنتــاج ولغــات الربجمــة :تــم
إنتــاج التعلــم املعكــوس وأدواتــه باســتخدام

جمموعــة مــن الربامــج ،فتــم إنتــاج الفيديــو
باســتخدام برنامــج  ،Snagit 10كــا تــم
إعــداد إنتــاج العــروض التقديميــة وتصميمهــا

باســتخدام Microsoft Power point

االجتامعيــة واجلغرافيــا ،وقــد تفاعــل عــددا منهــم،

أخــذ هبــا الباحــث قبــل بدايــة التطبيــق ،وأصبــح
املحتــوى جاهــز ًا للتصميــم.

سادسـ ًا  -مرحلــة اإلنتــاج :تــم إنتــاج أدوات التقويــم
كالتــايل:

 1 .اختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف

 ،2013واحلصــول عــى اخلرائــط اإللكرتونيــة
مــن خــال  ،Google Mapsوالبحــث

عنهــا يف حمــرك البحــث .Google

مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة ،إعــداده
وضبطــه:

تــم االطــاع عــى بعــض االختبــارات املعــدة يف جمــال

 - 9تصميــم أدوات التقييــم والتقويــم :متثلــت أدوات

تدريــس الدراســات االجتامعيــة واخلرائــط اجلغرافيــة،

اجلغرافيــة واملبنــي يف ضــوء قائمــة املهــارات التــي

إعــداد االختبــارات التحصيليــة يف ميــدان العمليــة

التقويــم يف اختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط

تــم التوصــل إليهــا؛ وذلــك مــن خــال التعلــم
املعكــوس بجزءيــه (التقليــدي واإللكــروين).

 - 10صدق املادة التعليمية:

وكذلــك البحــوث والدراســات التــي تناولــت
التعليميــة ،ويف ضــوء ذلــك؛ تــم إعــداد االختبــار

وفقــ ًا للخطــوات التاليــة:

حتديــد اهلــدف مــن االختبــار :هــدف االختبــار لقياس

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد املــادة التعليميــة واملبنيــة

مــدى اكتســاب تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط

الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة؛ قــام الباحــث

االجتامعيــة واملواطنــة (توضيــح مضمــون اخلريطــة

عــى مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر

بعرضهــا عــى جمموعــة مــن املحكمــن املتخصصــن
يف جمــال الدراســات االجتامعيــة ،مــن مــريف املــواد

واملوجهــن ورؤســاء األقســام واملعلمــن ،وقــام
الباحــث بعــرض املــادة التعليميــة و أنشــطتها عــى
جمموعــة مــن اخلــراء واملحكمــن يف جمــال تكنولوجيــا

ملهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة ملقــرر الدراســات

 -قــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة  -قــراءة مفتــاح

(دليــل) اخلريطــة ودالالتــه  -حتديــد االجتاهــات
 -حتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة  -اســتخدام

خطــوط الطــول ودوائــر العــرض لتحديــد املوقــع)
املتعلقــة بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة اخلاصــة
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بالصــف الثالــث املتوســط يف الفصــل الــدرايس األول.

املواصفــات؛ هــو التأكــد مــن أن االختبــار يقيــس مــدى

لالختبــار حتديــد اجلوانــب املعرفيــة التــي يقيســها

املــراد قياســها ،كــام أنــه يبــني األمهيــة النســبية لــكل

التخطيــط لالختبــار :تضمنــت عمليــة التخطيــط

االختبــار؛ حيــث يقيــس االختبــار مهــارات قــراءة
اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر الدراســات االجتامعيــة

واملواطنــة لــدى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط،

وفيــام يــي عــرض تفصيــي لعنــارص بنــاء االختبــار:
أ /إعــداد جــدول املواصفــات :إن اهلــدف مــن جــدول

حتقيــق أهــداف الرنامــج ،وحمتــوى اجلوانــب املعرفيــة

مهــارة ولــكل هــدف ،وبالتــايل فهــو حيــدد عــدد فقــرات

االختبــار التــي ســيتم ختصيصهــا لــكل موضــوع ،ولكل
هــدف مــن أهــداف الرنامــج ،ويوضــح اجلــدول التــايل

مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة للمقــرر ،واألســئلة

التــي يقيســها يف املســتويات املعرفيــة املختلفــة.

جدول ((1

جدول مواصفات اختبار مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺑﻠﻮم

ﻣﮭﺎرات ﻗﺮاءة اﻟﺨﺮاﺋﻂ

ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات

ﺗﺬﻛﺮ

ﻓﮭﻢ

ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ

2

0

1

3

ﻗﺮاءة ﻣﻘﯿﺎس رﺳﻢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ

0

2

2

4

ﻗﺮاءة ﻣﻔﺘﺎح )دﻟﯿﻞ( اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ودﻻﻻﺗﮫ

1

1

2

4

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت

0

1

2

3

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ

0

1

1

2

اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻮل ودواﺋﺮ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

1

1

2

4

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

4

6

10

20

%20

%30

%50

%100

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

وقــد تــم إعــداد جــدول املواصفــات ملحتــوى املــادة

االختبــار قــام الباحــث بصياغــة مفرداتــه حســب

عــدد فقــرات االختبــار ( )20فقــرة كــام يوضحهــا

صياغــة األســئلة يف صــورة إجابــات قصــرة

العلميــة حســب مســتويات بلــوم املعرفيــة ،وأصبــح

اجلــدول الســابق حســب موضوعاهتــا

ب -كتابــة األســئلة وصياﻏتهــا :بعــد حتديــد نــوع

مســتويات بلومكــام يف اجلــدول الســابق ،ومتــت
للمعلومــات النظريــة وإجابــات عمليــة للمعلومــات

التطبيقيــة.
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(ج) كتابــة تعليــات االختبــار :متــت كتابــة تعليــات

( )2التجربــة االســتطالعية :تــم تطبيــق االختبــار

التعليــات واضحــة الصياغــة وســهلة الفهــم ،تــم

مــن تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط مــن غــر

االختبــار ووضعهــا يف بدايتــه ،وروعــي أن تكــون

وضــع تعليــات االختبــار ،ومكاهنــا مــن االختبــار،
وكذلــك تــم توزيــع الدرجــات لــكل ســؤال؛ حيــث

تــم ختصيــص درجتــن لإلجابــة الصحيحــة ،ودرجــة
واحــدة لإلجابــة التــي هبــا جــزء صحيــح مــن

اإلجابــة ،أمــا اإلجابــة اخلاطئــة فقــد أعطيــت الدرجــة
صفــر ،وفــق نمــوذج اإلجابــة لفقــرات االختبــار.

اســتطالعيا عــى عينــة مكونــة مــن  25تلميــذ ًا
عينــة البحــث ،وبمتوســط عمــر زمنــي 13.4

ســنة ،وانحــراف معيــاري0.98؛ وذلــك للوقــوف
عــى ثبــات االختبــار ،وحســاب معامــل الســهولة
والصعوبــة والتمييــز ملفــردات االختبــار ،وإعــادة
صياغــة بعــض العبــارات الغامضــة عــى التالميــذ
حتــى تتســم بالوضــوح ،وحســاب زمــن االختبــار،

(د) ضبــط االختبــار :مــر ضبــط االختبــار بمرحلتــن

والتأكــد مــن وضــوح التعليــات.

( )1حســاب صــدق االختبــارُ :عرضــت الصــورة

االســتطالعية عــى  25تلميــذ ًا مــن تالميــذ الصــف

يف املقــرر بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة عــى

وبمتوســط عمــر غــر عينــة البحــث؛ تــم اســتخدام

أساســيتني؛ وفيــا يــي الــرح بالتفصيــل:

األوليــة الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة

جمموعــة مــن املحكمــن املتخصصــن يف جمــال

الدراســات االجتامعيــة منهــم ( )3مــن أســاتذة
اجلامعــات ،و( )4مــن املوجهــن ورؤســاء األقســام
واملعلمــن يف اجلغرافيــا؛ وذلــك إلبــداء الــرأي حــول

مــدى مناســبة الســؤال للهــدف التعليمــي ،ومــدى

اتفاقــه مــع املهــارة ،ودقــة صياغــة عباراتــه بشــكل
واضــح ومناســب للتالميــذ ،ومقرتحــات أخــرى،

وقــد أوىص الســادة املحكمــون بــرورة إعــادة

صياغــة بعــض األســئلة لتتناســب مــع مســتوى
األهــداف ،مــع بعــض التعديــات اللغويــة لألســئلة،

ومتــت التعديــات وفــق مالحظاهتــم ،وبالتــايل أصبح
االختبــار يتمتــع بالصــدق.

( )3حســاب ثبــات االختبــار :يف ضــوء التجربــة

الثالــث املتوســط مــن نفــس خصائــص عينــة البحث،
طريقــة ألفــا كرونبــاخ للثبــات ،وقــد اســتخدم
الباحــث برنامــج التحليــل اإلحصائــي للبيانــات

 ،SPSSوقــد بلــغ معامــل ثبــات االختبــار ()0.865

ملعادلــة ألفــا كــرو نبــاخ ،وهــذه الدرجــة جتعلنــا
نطمئــن إىل اســتخدام هــذا االختبــار كأداة للقيــاس يف

هــذا البحــث.

( )4االتســاق الداخــي :ولتحديــد االتســاق الداخــي؛

تــم حســاب معامــات االرتبــاط بــن كل ســؤال،
وبــن الدرجــة الكليــة لالختبــار ،ويتضــح أن األســئلة

أظهــرت معامــات ارتبــاط هلــا داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى ( ،)0.05وهــذا يشــر إىل أن االختبــار يتمتــع
بدرجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــي.
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( )5حســاب معامــل الســهولة والصعوبــة ملفــردات

احلســايب بحســاب جممــوع الزمــن الــذي اســتغرقته

والصعوبــة لــكل مفــردة مــن مفــردات االختبــار؛

وكان متوســط الزمــن ( )40دقيقــة تقريبــ ًا.

االختبــار :تــم حســاب معامــات الســهولة
والتــي تراوحــت معامــات ســهولة االختبــار مــا

بــن ( ،)0.75 -0.66وقــد اعتــرت أســئلة االختبــار
التــي بلــغ معامــل ســهولتها أكــر مــن ( )0.8أســئلة

شــديدة الســهولة ،كــا تراوحــت معامــات الصعوبــة
مــا بــن ( )0.25 -0.34وهــي تعــد معامــات

ســهولة وصعوبــة مقبولــة ،وتــم االســتفادة مــن
حســاب معامــات الســهولة والصعوبــة لالختبــار

عنــد تطبيقــه اســتطالعيا لرتتيــب أســئلة االختبــار

مــن الســهل إىل الصعــب ،وبذلــك متــت االســتفادة
مــن حســاب تلــك املعامــات للتأكــد مــن مناســبة
األســئلة ملســتوى التالميــذ؛ باإلضافــة إىل اســتخدامها

يف الرتتيــب املنطقــي لألســئلة لتتــدرج مــن الســهل

للصعــب.

العينــة بأكملهــا لإلجابــة ،والقســمة عــى عددهــم،
( )8التأكــد مــن وضــوح التعليــات :قبــل بــدء
االختبــار؛ كان هنــاك حــرص عــى قــراءة التالميــذ

للتعليــات ،وتوضيحهــا هلــم ليتســنى هلــم اإلجابــة

عــن مفرداتــه بطريقــة ســليمة.

 -4إنتــاج الوســائط اخلاصــة باجلــزء اإللكــروين

للتعلــم املعكــوس:

تــم إنتــاج الوســائط اخلاصــة باجلــزء اإللكــروين

للتعلــم املعكــوس وتضمنــت عمليــة إنتــاج املحتــوى

التعليمــي مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة

(توضيــح مضمــون اخلريطــة  -قــراءة مقيــاس رســم
اخلريطــة  -قــراءة مفتــاح (دليــل) اخلريطــة ودالالتــه

 -حتديــد االجتاهــات  -حتديــد مواقــع الظواهــر

( )6حســاب معامــات التمييــز :تــم حســاب

اجلغرافيــة  -اســتخدام خطــوط الطــول ودوائــر

وقــد تراوحــت مــا بــن ()0.68 – 0.35؛ ممــا يشــر

والتقنيــات احلديثــة.

معامــات التمييــز لــكل ســؤال مــن أســئلة االختبــار،
إىل أن أســئلة االختبــار ذات قــوة متييــز مناســبة تســمح

باســتخدام االختبــار لقيــاس حتصيــل التالميــذ ،وهــي
تعتــر معامــات متييــز مقبولــة.

العــرض لتحديــد املوقــع) املتعلقــة بوحــدة اخلرائــط
بنـــاء املـــادة التعليميـــة :قـــام الباحـــث باســـتخدام
برامـــج الفيديـــو مـــن خـــال تصويـــر ســـطح
املكتـــب للحاســـوب  ,وتصويـــر الباحـــث أحيانـــا

( )7حســاب زمــن االختبــار :تــم تقديــر زمــن

يف توضيـــح بعـــض مهـــارات القـــراءة  ،باإلضافـــة

كل فــرد مــن أفــراد العينــة االســتطالعية يف اإلجابــة

مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط ،وقـــد تـــم اســـتخدام

االختبــار عــن طريــق حســاب الزمــن الــذي اســتغرقه

عــن أســئلة االختبــار ،ثــم تــم حســاب املتوســط

الســـتخدام العـــروض التقديميـــة يف عـــرض بعـــض
مـــا تـــم إنتاجـــه مـــن وســـائط خاصـــة باملهـــارات
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التـــي تـــم حتديدهـــا مســـبق ًا واملحـــدد هلـــا الفـــرة

وقاعـــاتالدراســـةبمدرســـةربيعـــةبـــنأكثـــم.

ع ــى املوق ــع اإللك ــروين وال ــذي خصص ــه الباح ــث

التعليـــم والتعلـــم :األول باســـتخدام املوقـــع

oنـــوع التعلـــم املناســـب :ويشـــمل نوعـــن مـــن

الزمنيـــة مـــن  12 - 8حصـــة تدريســـية ,ورفعهـــا

للتعل ــم املعك ــوس ،وه ــي متث ــل الوس ــائط الت ــي ت ــم
إنتاجهـــا واخلاصـــة بوحـــدة اخلرائـــط والتقنيـــات
احلديثـــة لتالميـــذ الصـــف الثالـــث املتوســـط ،أمـــا

بالنســـبة للجـــزء التقليـــدي؛ فتـــم ختصيـــص ورش
عمـــل صفيـــه يلتقـــي فيهـــا الباحـــث واملتعلمـــون
داخ ــل الص ــف ملناقش ــة م ــدى تعلمه ــم م ــن املوق ــع

اإللك ــروين ،والتع ــاون في ــا بينه ــم حل ــل األنش ــطة

بنـــاء عـــى مـــا تـــم تعلمـــه ذاتيـــا.

اإللكـــروين ومـــواده التعليميـــة اإللكرتونيـــة،

والثـــاين مـــن خـــال ورش العمـــل الصفيـــة.

 -2اســـتخدام التعلـــم املعكـــوس وجتريبـــه :قـــام
الباحـــث قبـــل بدايـــة التطبيـــق بخمســـة أيـــام
باختب ــار عم ــل املوق ــع بش ــكل س ــليم م ــع املس ــاحة
املخصصـــة لـــه ،وذلـــك مـــن خـــال متصفـــح
اإلنرتنـــت عـــى أكثـــر مـــن جهـــاز حاســـوب،

وأكث ــر م ــن ن ــوع م ــن متصفح ــات اإلنرتن ــت ،ك ــا

إنتـــاج واجهـــات التفاعـــل :قـــام الباحـــث ببنـــاء

قـــام باختبـــار عمـــل الصفحـــات ,وعمـــل الوســـائط

اإللكـــروين واملصمـــم يف التعلـــم املعكـــوس ،ثـــم

العـــروض التقديميـــة داخـــل املوقـــع دون احلاجـــة

وتصميـــم واجهـــة التفاعـــل اخلاصـــة باملوقـــع
ق ــام برف ــع امل ــادة ع ــى املوق ــع وتصمي ــم الوجه ــات
اخلاصـــة بالدخـــول والتفاعـــل معهـــا.

واألدوات ,باإلضافـــة إىل التحقـــق مـــن تشـــغيل

لوجـــود حزمـــة  Microsoft officeمـــن خـــال
اســـتخدام تطبيقـــات جوجـــل ،Google apps

وعم ــل ملف ــات الفيدي ــو م ــن خ ــال قن ــاة خاص ــة

ســـابع ًا :مرحلـــة التقويـــم :تشـــتمل هـــذه املرحلـــة

عـــى اليوتيـــوب  ،YouTube Channelواخلرائـــط

 .1اختيـــار بيئـــة التعلـــم املعكـــوس :تشـــر بيئـــة

اخلرائـــط بمحـــرك البحـــث  ،googleوذلـــك بـــا

يمك ــن أن تؤث ــر ع ــى ق ــدرة التلمي ــذ ع ــى الرتكي ــز،

الوســـائط ،أمـــا بالنســـبة للجـــزء التقليـــدي؛ فتـــم

عـــى اخلطـــوات الفرعيـــة التاليـــة:

التعليـــم والتعلـــم إىل جمموعـــة مـــن العوامـــل التـــي

وع ــى اس ــتيعاب املعلوم ــات وتذكره ــا ،وق ــد ت ــم يف

هـــذه اخلطـــوة حتديـــدا مـــا يـــي:

oاملـــكان املناســـب للتعلـــم :هـــو املوقـــع
اإللكـــروين ،وأحيانـــا معمـــل احلاســـوب،

اجلغرافيـــة مـــن خـــال  Google mapsوصـــور

يضمـــن رسعـــة عمـــل املوقـــع وكفـــاءة اســـتخدام

التأكـــد مـــن مناســـبة املـــكان لتنفيـــذ ورش العمـــل

وإتاح ــة ف ــرص التواص ــل ،و التع ــاون ب ــن التالمي ــذ
وبعضهـــم البعـــض مـــن ناحيـــة ،وبينهـــم وبـــن
املعلـــم مـــن ناحيـــة أخـــرى.
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ثامنــ ًا :مرحلــة التطبيــق :تشــمل هــذه املرحلــة

املتوسـط ،و ُعقـد اجتـامع لتوضيـح فكـرة البحـث،

 - 1االسـتخدام النهائـي للتعلـم املعكوس :بعـد التأكد

جتريبيتـني متامثلتـني ،وكل منهـام مكـون مـن ()30
تلميـذ ًا ،وتـم جتهيـز الـدروس حمـل التطبيـق عـى

اخلطــوات الفعليــة التاليــة:

وطريقـة تطبيقـه ،وتـم تقسـيمهم إىل جمموعتـني

مـن سـالمة التعلـم املعكـوس وصالحيتـه للعمـل

شـكل مقاطع فيديو وعـروض التقديميـة ،وخرائط

مـع التالميـذ ،وقـام الباحـث بتحديـد موعـد بداية

إلكرتونيـة مقدمـة مـن خـالل املوقـع االلكـرتوين،

ا لتطبيق .

وخمطـط لـورش عمـل تعقد بشـكل تقليـدي عقب

 - 2النـر واإلتاحـة للتطبيـق واالسـتخدام :تـم نـر

املوقـع الـذي أعـده الباحـث ،وهـو https://

الدراسـة الذاتيـة للتالميـذ.

حتديـث معلومـات املـادة بصفـة مسـتمرة ،وصيانـة

بالتحقـق مـن ذلـك -بالنسـبة ملهـارات قـراءة

للعمـل خـالل فـرتة التطبيـق.

الختبـار مهارات قـراءة اخلرائط اجلغرافيـة ،وملعرفة

 emaps.moodlecloud.comمـع مراعـاة

 - 5التأكـد مـن تكافـؤ املجموعتـني :قـام الباحـث

املوقـع بشـكل دوري مسـتمر للتأكد مـن صالحيته

اخلرائـط اجلغرافيـة -مـن خـالل التطبيـق القبـي

 - 3التطبيـق وإدارة املحتـوى :بعـد االنتهـاء مـن إعداد

مـا إذا كان هنالك فرق ذو داللة إحصائية ملتوسـطي

هتـدف إىل احلصول عـى البيانـات الالزمـة الختبار

اسـتخدم الباحـث اختبـار «ت» Independent

أدوات البحـث؛ بـدأت مرحلـة التطبيـق والتـي

صحة الفـروض ،وقـام الباحث باالسـتعداد إلدارة

التعلـم ومراجعـة خطواتـه لتطبيـق التجربـة.

 - 4اختيـار عينـة البحـث :تـم اختيـار عينـة عشـوائية
مكونـة مـن  60تلميـذ ًا مـن تالميـذ الصـف الثالث

املجموعتـني يف مهـارات قـراءة اخلرائـط اجلغرافية؛

Sample t- test؛ لتوضيـح داللـة الفـروق بـني

املجموعتـني (التجريبيـة والضابطـة ملهـارات قراءة
اخلرائـط اجلغرافيـة ،وجـاءت النتائج كـام يوضحها

اجلـدول التـايل:

جدول رقم (:(2

تكافؤ املجموعتني التجريبية والضابطة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ

30

اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

30

اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ
40

م

ع

19.93

2.363

19.83

2.640
201

درﺟﺔ
اﻟﺤﺮﯾﺔ

ﻗﯿﻤﺔ ت

اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ

58

0.155

0.878

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )2عــدم وجــود فــروق

جهـــاز حاســـوب وجهـــاز عـــرض فـــوق الـــرأيس

بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة الختبــار

كـــا يمتلـــك كل التالميـــذ هاتفـــا ذكيـــا أو لوحيـــا،

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقل مــن ()0.05

مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة ،ممــا يبــن التكافــؤ

بــن املجموعتــن وصالحيتهــا للتطبيــق.

وشاشـــة عـــرض واألجهـــزة متصلـــة باإلنرتنـــت،
وقـــد تـــم إعـــداد التعلـــم املعكـــوس ليتمكـــن

التلمي ــذ م ــن متابعت ــه م ــن أي جه ــاز ،وت ــم التطبي ــق

 - 6تنفيـــذ التجربـــة األساســـية للبحـــث :تـــم

القب ــي الختب ــار مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافي ــة

املعـــد لتدريـــس املنهـــج ،و قـــد قـــام الباحـــث

التقليديـــة للمجموعـــة الضابطـــة ،والتدريـــس

تدريـــس املحتـــوى حســـب اجلـــدول الزمنـــي
بإعـــادة صياغـــة املحتـــوى بـــا يتناســـب مـــع

الوس ــائل التعليمي ــة املقرتح ــة ،والت ــزم الباح ــث
باملحت ــوى ال ــدرايس املق ــرر م ــن وزارة التعلي ــم

الس ــعودية بوح ــدة اخلرائ ــط والتقني ــات احلديث ــة
يف اجلـــزء اخلـــاص بمهـــارات قـــراءة اخلرائـــط
اجلغرافيـــة لكتـــاب الدراســـات االجتامعيـــة

واملواطنـــة لتالميـــذ الصـــف الثالـــث املتوســـط

للعـــام الـــدرايس 1443/1442هـــ ،وقـــام
بتجهي ــز الوس ــائط املطلوب ــة لتدريس ــها بالتعل ــم
املعكـــوس ,كـــا التـــزم الباحـــث باســـراتيجية

التعلـــم املعكـــوس لتنميـــة مهـــارات قـــراءة
اخلرائ ــط اجلغرافي ــة بوح ــدة اخلرائ ــط والتقني ــات
احلديثـــة.

عـــى جمموعتـــي البحـــث ،والتدريـــس بالطريقـــة
بالتعل ــم املعك ــوس للمجموع ــة التجريبي ــة ،ث ــم ت ــم
التطبي ــق البع ــدي الختب ــار مه ــارات ق ــراءة اخلرائ ــط
اجلغرافيـــة.

األســـاليب اإلحصائيـــة املســـتخدمة ملعاجلـــة
البيانـــات:

اســتخدم الباحــث اختبــار ت للمجموعــات املرتبطــة

لقيـــاس الفـــرق بـــن التطبيقـــن القبـــي والبعـــدي،
واختب ــار ت للمجموع ــات املس ــتقلة؛ لقي ــاس الف ــرق

بـــن درجـــات املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة،
ومرب ــع إيت ــا لقيـــاس حج ــم التأث ــر.
نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

وقـــد قـــام الباحـــث بإعـــداد وجتهـــر املـــكان

للتوصـــل اىل نتائـــج البحـــث احلـــايل حـــول حتديـــد

والـــذي تقـــام عليـــه ورش العمـــل ,واســـتخدام

قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة

اخلـــاص بتطبيـــق التجربـــة يف اجلـــزء التقليـــدي

معمـــل احلاســـوب يف بعـــض األحيـــان بمدرســـة

ربيعـــة بـــن أكثـــم املتوســـطة ,والتأكـــد مـــن وجـــود

تأث ــر اس ــتخدام التعل ــم املعك ــوس لتنمي ــة مه ــارات
املتوسـ��طة بالقصيـ��م؛ قـ��ام الباحـ��ث باسـ��تخدام
اختبـــار ت للمجموعـــات املرتبطـــة للمقارنـــة بـــن
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درجـــات التالميـــذ يف التطبيقـــن القبـــي والبعـــدي

الطـــول ودوائـــر العـــرض لتحديـــد املوقـــع ،وتـــم

للمجموعـــات املســـتقلة للمقارنـــة بـــن التالميـــذ

واملحكمـــن يف جمـــال الدراســـات االجتامعيـــة

ألداة البحـــث ،كـــا قـــام باســـتخدام اختبـــار ت

يف املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف التطبيـــق

البعـــدي ألداة البحـــث ،كـــا تـــم اســـتخدام مربـــع
إيتـــا لقيـــاس حجـــم تأثـــر اســـتخدام التعلـــم

املعكـــوس لتنميـــة مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط
اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة املتوســـطة

بالقصيـــم ،وجـــاءت النتائـــج عـــى النحـــو التـــايل:
لإلجابـــة عـــى الســـؤال األول للبحـــث؛ ونصـــه

«مـــا مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة يف

مقـــرر الدراســـات االجتامعيـــة واملواطنـــة الالزمـــة

عـــرض هـــذه القائمـــة عـــى جمموعـــة مـــن اخلـــراء
واجلغرافيـــا ،وبعـــد إجـــراء التعديـــات؛ تـــم

التوصــل إىل قائمــة مكونــة مــن ( )6مهــارات رئيس ـة,
و تضـــم كل منهـــا( )20مهـــارة فرعيـــة.

لإلجابـــة عـــى الســـؤال الثـــاين للبحـــث ،ونصـــه

«مـــا تأثـــر اســـتخدام التعلـــم املعكـــوس يف تنميـــة
مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ

املرحلـــة املتوســـطة؟» ولإلجابـــة عـــن ســـؤال
البحـــث؛ قـــام الباحـــث بالتحقـــق مـــن صحـــة
فرضيـــات البحـــث املرتبطـــة بالســـؤال باســـتخدام

لتالميـــذ الصـــف الثالـــث املتوســـط بالقصيـــم؟»

األســـاليب اإلحصائيـــة املناســـبة ،وذلـــك عـــى

جمـــال الدراســـات االجتامعيـــة و اجلغرافيـــا بوجـــه

التحقـــق مـــن صحـــة الفـــرض األول ،و نصـــه

تـــم حتليـــل البحـــوث والدراســـات الســـابقة يف
عـــام ،واخلرائـــط اجلغرافيـــة ومهـــارات قراءهتـــا

بوجـــه خـــاص ،كـــا تـــم حتليـــل حمتـــوى كتـــاب
الصـــف الثالـــث املتوســـط يف مقـــرر الدراســـات

االجتامعيـــة واملواطنـــة يف الفصـــل الـــدرايس
األول وعـــى وجـــه اخلصـــوص وحـــدة اخلرائـــط
والتقني ــات احلديث ــة؛ والت ــي تتضم ــن جمموع ــة م ــن

امله ــارات اخلاص ــة بق ــراءة اخلرائ ــط اجلغرافيــة ,وق ــد

تضمنـــت توضيـــح مضمـــون اخلريطـــة ،وقـــراءة
مقيـــاس رســـم اخلريطـــة ،وقـــراءة مفتـــاح (دليـــل)
اخلريطـــة ودالالتـــه ،وحتديـــد االجتاهـــات ،وحتديـــد

مواقـــع الظواهـــر اجلغرافيـــة ،واســـتخدام خطـــوط

النحـــو التـــايل:

«يوجـــد فـــرق ذو داللـــة احصائيـــة عنـــد مســـتوى
( )0.05بـــن متوســـطي درجـــات املجموعـــة
التجريبيـــة للتطبيقـــن القبـــي والبعـــدي لتالميـــذ
املرحلـــة املتوســـطة باختبـــار مهـــارات قـــراءة

اخلرائ ــط اجلغرافي ــة يف مق ــرر الدراس ــات االجتامعي ــة
واملواطنـــة لصالـــح التطبيـــق البعـــدي».

ق ــام الباح ــث باج ــراء اختب ــار ت للمجموع ــات

املرتبطـــة  Paired Sample t-testلدرجـــات
التطبيقـــن القبـــي والبعـــدي ملجموعـــة البحـــث

التجريبيـــة يف اختبـــار مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط
اجلغرافيـــة ،وذلـــك وفـــق اجلـــدول التـــايل:

203

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

جدول رقم(:(3

الفروق بني متوسطات درجات التطبيقني القبي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية
اﻟﻤﮭﺎرة
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ

اﻟﻘﯿﺎس
اﻟﻘﺒﻠﻲ

اﻟﺪرﺟــــﺔ
اﻟﻌﻈﻤــﻰ
6

م

ع

ﻗﯿﻤﺔ ت

4

0.695

15.903

5.50

0.509

3.70

0.794

6.73

0.868

3.30

0.596

7.40

0.814

3.10

0.712

5.73

0.450

3.30

0.837

3.70

0.466

3.43

0.626

7
19.83
36.07

0.743
2.640
1.530

م

ع

اﻟﺒﻌﺪي
ﻗﺮاءة ﻣﻘﯿﺎس رﺳﻢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ
ﻗﺮاءة ﻣﻔﺘﺎح )دﻟﯿﻞ( اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ودﻻﻻﺗﮫ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ

اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي

8
8
6
4

اﺳــﺘﺨﺪام ﺧﻄــﻮط اﻟﻄــﻮل ودواﺋــﺮ اﻟﻌــﺮض اﻟﻘﺒﻠﻲ
ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﯾــﺪ اﻟﻤﻮﻗــﻊ
اﻟﺒﻌﺪي

8

اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي

40

اﻟﻤﮭﺎرة

اﻟﻘﯿﺎس

اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ

اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي

ﻗﺮاءة ﻣﻘﯿﺎس رﺳﻢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ
ﻗﺮاءة ﻣﻔﺘﺎح )دﻟﯿﻞ( اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ودﻻﻻﺗﮫ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ

اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي

6
8
8
6
4

اﺳــﺘﺨﺪام ﺧﻄــﻮط اﻟﻄــﻮل ودواﺋــﺮ اﻟﻌــﺮض اﻟﻘﺒﻠﻲ
ﻟﺘﺤﺪﯾــﺪ اﻟﻤﻮﻗــﻊ
اﻟﺒﻌﺪي

8

اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي

40

اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻲ

4
5.50

0.695
0.509

3.70

0.794

6.73

0.868

3.30

0.596

7.40

0.814

3.10

0.712

5.73

0.450

3.30

0.837

3.70

0.466

3.43

0.626

7
19.83
36.07

0.743
2.640
1.530

يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق بــني

متوســطي درجــات التطبيقــني القبــي والبعــدي
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للمجموعــة التجريبيــة باختبــار مهــارات قــراءة
اخلرائــط اجلغرافيــة يف كل مهــارة عــى حــدة ،ويف
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املهــارات الكليــة لصالــح التطبيــق البعــدي ،ففــي

مــن ( ،)0.05ويف مهــارة «حتديــد االجتاهــات» بلــغ

درجــات التطبيــق القبــي ( )4بانحــراف معيــاري

معيــاري ( ،)0.712يف حــن بلــغ متوســط درجــات

مهــارة «توضيــح مضمــون اخلريطــة» بلــغ متوســط
( ,)0.695بينــا بلــغ متوســط درجــات التطبيــق
البعــدي ( )5.50بانحــراف معيــاري (،)0.509
وبلغــت قيمــة (ت )tللفــروق بــن درجــات
التطبيقــن القبــي والبعــدي ( ،)15.903وهــي قيمــة

دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05حيــث

إن الداللــة املحســوبة تســاوي ( ، )0.00وهــي أقــل

مــن ( ،)0.05ويف مهــارة «قــراءة مقيــاس رســم
اخلريطــة» بلــغ متوســط درجــات التطبيــق القبــي

( )3.70بانحــراف معيــاري ( ،)0.794يف حــن
بلــغ متوســط درجــات التطبيــق البعــدي ()6.73

بانحــراف معيــاري ( ،)0.868وبلغــت قيمــة (ت)t
للفــروق بــن درجــات التطبيقــن القبــي والبعــدي

( ،)13.979وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عند مســتوى

داللــة ( ،)0.05حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي
( )0.00وهــي أقــل مــن ( ،)0.05ويف مهــارة «قــراءة
مفتــاح (دليــل) اخلريطــة ودالالتــه» بلــغ متوســط

درجــات التطبيــق القبــي ( )3.30بانحــراف معيــاري

( ،)0.596يف حــن بلــغ متوســط درجــات التطبيــق
البعــدي ( )7.40بانحــراف معيــاري (،)0.814
وبلغـ�ت قيمـ�ة (ت  )tللفــروق بــن درجــات
التطبيقــن القبــي والبعــدي ( ،)22.574وهــي قيمــة

دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05حيــث

إن الداللــة املحســوبة تســاوي ( )0.00وهــي أقــل

متوســط درجــات التطبيــق القبــي ( )3.10بانحــراف
التطبيــق البعــدي ( )5.73بانحــراف معيــاري

( ،)0.450وبلغــت قيمــة (ت )tللفــروق بني درجات
التطبيقــن القبــي والبعــدي ( ,)16.963وهــي قيمــة

دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05حيــث

إن الداللــة املحســوبة تســاوي ( ،)0.00وهــي أقــل
مــن ( ،)0.05ويف مهــارة « حتديــد مواقــع الظواهــر
اجلغرافيــة» بلــغ متوســط درجــات التطبيــق القبــي

( )3.30بانحــراف معيــاري ( ،)0.837بينــا
بلــغ متوســط درجــات التطبيــق البعــدي ()3.70

بانحــراف معيــاري ( ،)0.466وبلغــت قيمــة (ت)t
للفــروق بــن درجــات التطبيقــن القبــي والبعــدي

( ،)2.183وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى

داللــة ( ،)0.05حيــث إن الداللــة املحســوبة
تســاوي ( ،)0.037وهــي أقــل مــن ( ،)0.05ويف

مهــارة «اســتخدام خطــوط الطــول ودوائــر العــرض
لتحديــد املوقــع» بلــغ متوســط درجــات التطبيــق

القبــي ( )3.43بانحــراف معيــاري (،)0.626
بينــا بلــغ متوســط درجــات التطبيــق البعــدي ()7

بانحــراف معيــاري ( ،)0.743وبلغــت قيمــة (ت)t
للفــروق بــن درجــات التطبيقــن القبــي والبعــدي

( )16.767وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى

داللــة ()0.05؛ حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي
( )0.00وهــي أقــل مــن ( ،)0.05ويف مهــارة قــراءة
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اخلرائــط اجلغرافيــة الكليــة بلــغ متوســط درجــات

هــذا باإلضافــة للجــزء التقليــدي الــذي يتضمــن

( ،)2.640بينــا بلــغ متوســط درجــات التطبيــق

الــذي يســمح بمناقشــة مــا تــم درســه التالميــذ يف

التطبيــق القبــي ( )19.83بانحــراف معيــاري

البعــدي ( )36.07بانحــراف معيــاري (،)1.530
وبلغــت قيمــة (ت )tللفــروق بــن درجــات
التطبيقــن القبــي والبعــدي ( )15.903وهــي قيمــة

دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ()0.05؛ حيــث

إن الداللــة املحســوبة تســاوي ( )0.00وهــي أقــل
مــن ()0.05؛ ممــا يعنــي وجــود فــرق دال احصائيــا

بــن متوســطي درجــات التطبيقــن القبــي والبعــدي
يف اختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لصالــح

التفاعــات املبــارشة بــن املعلــم وبــن التالميــذ
املنــزل ذاتيــا؛ باإلضافــة حلــل األنشــطة املتنوعــة التــي

يقدمهــا املعلــم يف الفصــل بنــاء عــى مــا تــم حتضــره

وتعلمــه باملنــزل ،كــا تــم االعتــاد عــى تصميــم
جمموعــة مــن الوســائط التــي تســتثري دافعيــة التالميــذ

نحــو التعلــم ،وحتفــز املتعلمــن عــى التعلــم وتزيــد

مــن فــرص بقاءتأثريالتعلــم؛ هــذا باإلضافــة إىل أن
اعتــاد التعلــم املعكــوس عــى النظريــات الرتبويــة

التــي تدعمــه ،وتؤكــد عــى أن الوســائل التعليميــة,

التطبيــق البعــدي؛ وبالتــايل تــم قبــول الفــرض األول.

والتعلــم النشــطة والرتابطــة واالتصاليــة التــي تــم

ومــا يتميــز بــه مــن خصائــص وســات جتمــع

ســاعدت عــى زيــادة تفاعــل دور املتعلــم واســتفادته

ويفــر الباحــث ذلــك؛ بــأن التعلــم املعكــوس,

بــن مميــزات كل مــن التعلــم التقليــدي و التعلــم
اإللكــروين؛ قــد ســاعدا عــى تنميــة مهــارات

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة؛ حيــث تضمــن اجلــزء

االعتــاد عليهــا أثنــاء بنــاء الفصــل املعكــوس؛ قــد
القصــوى مــن عمليــة التعلــم ،وبنائــه ملخــزون معــريف

مــن خــال التعلــم مــن أكثــر مــن مصــدر ،وبــذل

اجلهــد الكتســاب املعرفــة؛ ممــا كان هلــا األثــر اإلجيــايب

اإللكـتروين برنامـ�ج ادارة التعلـ�م اإللكـترو ين �MOO

يف تعلــم مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة ويتفــق

التفاعليــة واألمثلــة العمليــة اخلاصــة باخلرائــط

(م ،)2018وخليفــة (2016م) ،وأبانمــي (2016م)،

 DLE؛ والــذي يتضمــن جمموعــة مــن األنشــطة

ذلــك مــع نتيجــة دراســة كل مــن :النجــار وحســن

اجلغرافيــة؛ باإلضافــة لتوظيــف تطبيقــات Google

وحســن (2015م) ،ومحــزة (2015م) ،والصفــر

كمقاطــع الفيديــو والعــروض التقديميــة واخلرائــط

وجيوجنــج ورونــان ووينتنــج (Jiugen, Ruonan,

 Mapsداخلــه وجمموعــة مــن الوســائط املتعــددة؛
اإللكرتونيــة؛ والتــي تتــاح للتالميــذ يف أي وقــت،

ومــن أي مــكان؛ وبالتــايل يســتطيع التالميــذ حتضــر
الــدروس قبــل لقــاء املعلــم باحلصــص التقليديــة؛

(2015م) ،وفتحــي (2015م) ،ومتــويل (2015م)،
) ،and Wenting, 2014وبــرام )، .(Brame, 2014
وبيشـ�وب وفريجلـ�ر )،.(Bishop & Verleger, 2013
وكانديــس وكاتــي ، )(Candice & Kately, 2013
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وجونســون ) ،(Johnson, 2013وســانكي وهانــت

217-173

البعــدي الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة

) ،(Sankey & Hunt, 2013وديســكرول (Driscoll,

يف مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة لصالــح

التعلــم املعكــوس يف رفــع مســتوى أداء املتعلمــني.

قــام الباحــث بإجــراء اختبــار :ت للمجموعــات

) ،2012.حيــث كانــت نتائجهــم تشــر إىل فعاليــة

املجموعــة التجريبيــة»

التحقــق مــن صحــة الفــرض الثــاين ،ونصــه «يوجــد

املســتقلة Independent Sample t-test؛ وذلــك

بــني متوســطي درجــات املجموعتــني التجريبيــة

والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ،وذلــك وفــق اجلدول

فــرق ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى ()0.05
والضابطــة مــن تالميــذ املرحلــة املتوســطة بالتطبيــق

حلســاب درجــات جمموعتــي البحــث التجريبيــة
التــايل:

جدول رقم(:(4

الفروق بني متوسطات درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار
مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية

اﻟﻤﮭﺎرة

اﻟﻘﯿﺎس

اﻟﺪرﺟــﺔ
اﻟﻌﻈﻤــﻰ

م

ع

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

6

2.97
5.50

0.850
0.509

ﻗــﺮاءة ﻣﻘﯿــﺎس رﺳــﻢ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
ا ﻟﺨﺮ ﯾﻄــﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

8

4

1.114

6.73

0.868

ﻗــﺮاءة ﻣﻔﺘــﺎح )دﻟﯿــﻞ( اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺨﺮﯾﻄــﺔ ودﻻﻻﺗــﮫ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

8

3.40

0.563

7.40

0.814

2.97

0.765

5.73

0.450

3.17

0.874

3.70

0.466

3.57

0.626

7

0.743

20.10
36.07

2.325
1.530

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﺗﺤﺪﯾــﺪ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﻈﻮاھــﺮ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﺳــﺘﺨﺪام ﺧﻄــﻮط اﻟﻄــﻮل اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
ودواﺋــﺮ اﻟﻌــﺮض ﻓــﻲ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
ﺗﺤﺪﯾــﺪ اﻟﻤﻮﻗــﻊ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

6
4
8
40
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ﻗﯿﻤﺔ ت

اﻟﺪﻻﻟــﺔ
ﻣﺴــﺘﻮى
ﻣﺮﺑـــــــﻊ
ﻋﻨــــــﺪ
اﻟﺪﻻﻟــﺔ
اﯾﺘــﺎ
0.05

ﺣﺠــﻢ
اﻷﺛﺮ
ﻛﺒﯿﺮ

14.005

0.000

داﻟﺔ

0.772

10.598

0.000

داﻟﺔ

0.659

ﻛﺒﯿﺮ

22.139

0.000

داﻟﺔ

0.894

ﻛﺒﯿﺮ

17.078

0.000

داﻟﺔ

0.834

ﻛﺒﯿﺮ

2.948

0.016

داﻟﺔ

0.13

ﻣﺘﻮﺳﻂ

19.358

0.000

داﻟﺔ

0.866

ﻛﺒﯿﺮ

31.427

0.000

داﻟﺔ

0.945

ﻛﺒﯿﺮ
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق بــن

درجــات املجموعــة التجريبيــة ( )7.40بانحــراف

يف التطبي��ق البع��دي الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط

بــن درجــات التطبيــق البعــدي للمجموعتــن

متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبيــة والضابطة
اجلغرافيــة يف كل مهــارة عــل حــدة وباملهــارات
الكليــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،ففــي مهــارة «

توضيــح مضمــون اخلريطــة» بلــغ متوســط درجــات

املجموعــة الضابطــة ( )2.97بانحــراف معيــاري
( ،)0.850بينامبلــغ متوســط درجــات املجموعــة
التجريبيــة ( )5.50بانحــراف معيــاري (،)0.509

وبلغــت قيمــة ت ))tللفــروق بــن درجــات التطبيــق
البعــدي للمجموعتــن( التجريبيــة والضابطــة)

( )14.005وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى

داللــة ( ،)0.05حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي
( ،)0.00وهــي أقــل مــن ( ،)0.05ويف مهــارة

« قــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة» بلــغ متوســط
درجــات املجموعــة الضابطــة ( )4بانحــراف معيــاري
( ،)1.114بينامبلــغ متوســط درجــات املجموعــة
التجريبيــة ( )6.73بانحــراف معيــاري (،)0.868
وبلغــت قيمــة (ت )tللفــروق بــن درجــات التطبيــق

البعــدي للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة

( )10.598وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى

داللــة ( ،)0.05حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي
( ،)0.00وهــي أقــل مــن ( ،)0.05ويف مهــارة «

قــراءة مفتــاح (دليــل) اخلريطــة ودالالتــه» بلــغ
متوســط درجــات املجموعــة الضابطــة ()3.40
بانحــراف معيــاري ( ،)0.563بينامبلــغ متوســط

معيــاري ( ،)0.814وبلغــت قيمــة (ت )tللفــروق
التجريبيــة والضابطــة ( )22.139وهــي قيمــة دالــة
احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05حيــث إن

الداللــة املحســوبة تســاوي ( ،)0.00وهــي أقــل
مــن ( ،)0.05ويف مهــارة «حتديــد االجتاهــات» بلــغ

متوســط درجــات املجموعــة الضابطــة ()2.97
بانحــراف معيــاري ( ,)0.765بينامبلــغ متوســط
درجــات املجموعــة التجريبيــة ( )5.73بانحــراف
معيــاري ( ،)0.450وبلغــت قيمــة (ت )tللفــروق

بــن درجــات التطبيــق البعــدي للمجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة ( ،)17.078وهــي قيمــة دالــة
احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05حيــث إن

الداللــة املحســوبة تســاوي ( ،)0.00وهــي أقــل
مــن ( ،)0.05ويف مهــارة « حتديــد مواقــع الظواهــر
اجلغرافيــة» بلــغ متوســط درجــات املجموعــة

الضابطــة ( )3.17بانحــراف معيــاري (,)0.874
بينامبلــغ متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة

( )3.70بانحــراف معيــاري ( ،)0.466وبلغــت

قيمــة ( ت )tللفــروق بــن درجــات التطبيــق البعــدي

للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة ( ،)2.948وهــي
قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة (،)0.05
حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي (،)0.016

وهــي أقــل مــن ( ،)0.05يف مهــارة «اســتخدام
خطــوط الطــول ودوائــر العــرض لتحديــد املوقــع»
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بلــغ متوســط درجــات املجموعــة الضابطــة ()3.57

م ـ�ن خ ـ�ال نظ ـ�ام إدارة التعل ـ�م اإللك ـ�رو ين �MOO

درجــات املجموعــة التجريبيــة ( )7بانحــراف

والعـــروض التقديميـــة ،واخلرائـــط اإللكرتونيـــة

بانحــراف معيــاري ( ،)0.626بينامبلــغ متوســط
معيــاري ( ،)0.743وبلغــت قيمــة (ت )tللفــروق

بــن درجــات التطبيــق البعــدي للمجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة ( ،)19.358وهــي قيمــة

دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05حيــث

إن الداللــة املحســوبة تســاوي ( ،)0.00وهــي أقــل
مــن ( ،)0.05ويف مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة
الكليــة بلــغ متوســط درجــات املجموعــة الضابطــة

( )20.10بانحــراف معيــاري ( ،)2.325بينامبلــغ

متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة ()36.07
بانحــراف معيــاري ( ،)1.530وبلغــت قيمــة (ت)t
للفــروق بــن درجــات التطبيــق البعــدي للمجموعتني
التجريبيــة والضابطــة ( )31.427وهــي قيمــة دالــة
احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05حيــث إن

الداللــة املحســوبة تســاوي ( ، 0.00وهــي أقــل مــن

( ،)0.05ممــا يعنــي وجــود فــرق دال إحصائيــا بــن
متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبيــة والضابطة

يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط
اجلغرافيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة؛ وبالتــايل تــم

قبــول الفــرض الثــاين.

 DLEوتطبيقــات  ،Google mapsومقاطــع الفيديــو،
الت ــي ت ــم توفريه ــا للمجموع ــة التجريبي ــة ،وإتاح ــة
فرصـــة التعلـــم مـــن املنـــزل ،ومناقشـــة مـــا تـــم

تعلمـــه يف الفصـــل مـــرة أخـــرى؛ كل هـــذا ســـاعد
عـــى متيـــز املجموعـــة التجريبيـــة مقارنـــة بـــا تـــم
تقديمـــه تقليديـــا للمجموعـــة الضابطـــة ،كـــا أن

تـــدرج عـــرض مهـــارات اخلرائـــط اجلغرافيـــة،
وتقدي ــم جمموع ــة م ــن األمثل ــة للبيئ ــة الت ــي يعي ــش

فيهـــا التالميـــذ؛ ســـاعد عـــى زيـــادة تفاعلهـــم،
واســتخدامهم للجــزء اإللكــروين ،كــا ســاعد عــى

حتمس ــهم يف اجل ــزء التقلي ــدي ،ك ــا أن اعت ــاد التعل ــم
املعك ــوس ع ــى النظري ــات الرتبوي ــة ،والت ــي تدعمــه,
وتؤكـــد عـــى أن الوســـائل التعليميـــة ,والنشـــطة
واملرتابطـــة واالتصاليـــة التـــي تـــم االعتـــاد عليهـــا

أثن ــاء بن ــاء الفص ــل املعك ــوس؛ ق ــد س ــاعدت ع ــى
زيـــادة تفاعـــل دور املتعلـــم و اســـتفادته القصـــوى
م ــن عملي ــة التعل ــم ،وبنائ ــه ملخ ــزون مع ــريف ٍ
كاف؛

م ــن خ ــال التعل ــم م ــن أكث ــر م ــن مص ــدر وحماول ــة

بـــذل اجلهـــد الكتســـاب املعرفـــة؛ األمـــر الـــذي

كان لـــه األثـــر اإلجيـــايب لتعلـــم مهـــارات قـــراءة

ويف ــر الباح ــث ذل ــك؛ ب ــأن املجموع ــة التجريبي ــة

اخلرائـــط اجلغرافيـــة ،ويتفـــق ذلـــك مـــع نتيجـــة

األفضلي ــة ع ــن املجموع ــة الضابط ــة الت ــي مارس ــت

وخليفـــة (2016م) ،وأبانمـــي (2016م) ،وحســـن

التـــي اســـتخدم فيهـــا التعلـــم املعكـــوس؛ كان هلـــا

التعلـــم بشـــكل تقليـــدي ،هـــذا باالضافـــة إىل أنـــه

دراســـة كل مـــن :النجـــار وحســـن (م،)2018
(2015م) ،ومح ــزة (2015م) ،والصف ــر (2015م)،
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وفتح ــي (2015م) ،ومت ــويل (2015م) ،وجيوجن ــج

التحقـــق مـــن صحـــة الفـــرض الثالـــث ،و نصـــه:

ورونـــان ووينتنـــج (Jiugen, Ruonan, and Went-

«يوجـــد تأثـــر إجيـــايب ذو داللـــة احصائيـــة عنـــد

وفرجلـــر ) ،.(Bishop & Verleger, 2013وكانديـــس

لتنميـــة مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى

) ،ing, 2014وبـــرام) ، . (Brame, 2014وبيشـــوب

مســـتوى ( )0.05الســـتخدام التعلـــم املعكـــوس

وكاتـــي) ، (Candice & Kately, 2013وجونســـون

تالميـــذ املرحلـــة املتوســـطة بالقصيـــم»

) ،Hunt, 2013وديســكرول ) ،(Driscoll, 2012.حيــث

التأث ــر الس ــتخدام التعل ــم املعك ــوس لتنمي ــة مه ــارات

) ،(Johnson, 2013وســـانكي وهانـــت & (Sankey

كان ــت نتائجه ــم تش ــر إىل فعالي ــة التعل ــم املعك ــوس يف
رفـــع مســـتوى أداء املتعلمـــني.

ق ــام الباح ــث بحس ــاب مرب ــع إيت ــا ،وحس ــاب حج ــم
قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة

املتوســـطة بالقصيـــم ،وذلـــك وفـــق اجلـــدول التـــايل:

جدول رقم(:(5
حساب مربع إيتاوقياس حجمتأثراستخدام التعلم املعكوس لتنمية مهارات قراءة
اخلرائط اجلغرافية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة بالقصيم
اﻷداة

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ
ﻗﺮاءة ﻣﻘﯿﺎس رﺳﻢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ
ﻗﺮاءة ﻣﻔﺘﺎح )دﻟﯿﻞ( اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ ودﻻﻻﺗﮫ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻮل ودواﺋﺮ اﻟﻌﺮض ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﮭﺎرات ﻗﺮاءة اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ

اﻟﻘﯿﺎس
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي
اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﺒﻌﺪي

ﻣﺮﺑــﻊ )
إﯾﺘــﺎ(

ﺣﺠــﻢ
اﻷﺛﺮ

0.897

ﻛﺒﯿﺮ

0.870

ﻛﺒﯿﺮ

0.946

ﻛﺒﯿﺮ

0.908

ﻛﺒﯿﺮ

0.141

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.905

ﻛﺒﯿﺮ

0.962

ﻛﺒﯿﺮ
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اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ﻣﺮﺑــﻊ )
إﯾﺘــﺎ(

ﺣﺠــﻢ
اﻷﺛﺮ

0.772

ﻛﺒﯿﺮ

0.659

ﻛﺒﯿﺮ

0.894

ﻛﺒﯿﺮ

0.834

ﻛﺒﯿﺮ

0.13

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.866

ﻛﺒﯿﺮ

0.945

ﻛﺒﯿﺮ
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق؛ التأثــر اإلجيــايب

وهــو حجــم تأثــر متوســط ،وبلغــت قيمــة مربــع

اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة

وهــو حجــم تأثــر متوســط أيضــا ،وبلغــت قيمــة

الســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة مهــارات قــراءة
بالقصيــم ،وتــم اثبــات ذلــك مــن خــال حســاب
مربــع إيتــا وحجــم التأثــر؛ حيــث بلغــت قيمــة

مربــع إيتــا بمهــارة «توضيــح مضمــون اخلريطــة»

يف التطبيقــن القبــي والبعــدي ( ,)0.897وهــو
حجــم تأثــر كبــر ،وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا بــن

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة ()0.772؛ وهــو
حجــم تأثــر كبــر أيضــا ،وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا
بمهــارة « قــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة» يف التطبيقــن

القبــي والبعــدي ( ,)0.870وهــو حجــم تأثــر كبــر،
وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا بــن املجموعتــن التجريبيــة

والضابطــة ( )0.659؛وهــو حجــم تأثــر كبــر
أيضــا ،وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا بمهــارة « قــراءة

مفتــاح (دليــل) اخلريطــة ودالالتــه» يف التطبيقــن
القبــي والبعــدي ()0.946؛ وهــو حجــم تأثــر

كبــر ،وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا بــن املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة ()0.894؛ وهــو حجــم تأثــر

كبــر أيضــا ،وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا بمهــارة «
حتديــد االجتاهــات» يف التطبيقــن القبــي والبعــدي

()0.908؛ وهــو حجــم تأثــر كبــر ،وبلغــت قيمــة
مربــع إيتــا بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة

( )0.834وهــو حجــم تأثــر كبــر أيضــا ،وبلغــت

قيمــة مربــع إيتــا ملهــارة « حتديــد مواقــع الظواهــر
اجلغرافيــة» يف التطبيقــن القبــي والبعــدي ()0.141؛

إيتــا بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة ()0.13

مربــع إيتــا بمهــارة « اســتخدام خطــوط الطــول,
ودوائــر العــرض لتحديــد املوقــع» يف التطبيقــن

القبــي والبعــدي ( ,)0.905وهــو حجــم تأثــر كبــر،
وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا للمجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة ( ,)0.866وهــو حجــم تأثــر كبــر أيضــا،

وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا باختبــار مهــارات قــراءة
اخلرائــط اجلغرافيــة الــكيل يف التطبيقــن القبــي

والبعــدي ( ,)0.962وهــو حجــم تأثــر كبــر،
وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا للمجموعتــن التجريبيــة

والضابطــة ( ,)0.945وهــو حجــم تأثــر كبــر أيضــا؛

ممــا يعنــي أنــه يوجــد تأثــر إجيــايب الســتخدام التعلــم
املعكــوس لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة

لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة بالقصيــم؛ وبالتــايل
تــم قبــول الفــرض الثالــث للبحــث.

ويفـــر الباحـــث ذلـــك بـــأن تطبيـــق الواقـــع

املع ــزز؛ ق ــد س ــاعد املتعلم ــن ع ــى تنمي ــة مه ــارات
قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة

املتوســـطة ،وأصبـــح لدهيـــم الوعـــي الـــكايف

بآليـــات اســـتخدامها ,وتطبيقهـــا يف البيئـــة املحيطـــة؛
حيـــث ركـــزت مـــن خـــال عـــرض املحتـــوى
وتسلســـله مـــن األســـهل لألصعـــب عـــى التفاعـــل

مـــع التالميـــذ ,وتشـــجيعهم عـــى املشـــاركة وحـــل
األنش ــطة ،واس ــتخدام مقاط ــع الفيدي ــو والع ــروض
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التقديميـــة واخلرائـــط اإللكرتونيـــة؛ باإلضافـــة اىل

عـــرض املناطـــق اإلداريـــة ،و ربطهـــا بمجتمعهـــم

املصـــورة ,واملتضمنـــة للخرائـــط اإللكرتونيـــة التـــي

التالميـــذ و اســـتخدامهم للتطبيـــق ،كـــا أن اعتـــاد

اعتـــاد العديـــد مـــن األســـئلة عـــى املعلومـــات
بدورهـــا تســـاعد عـــى بقـــاء تأثـــر التعلـــم عـــى
التالمي ــذ ،وتوق ــع التالمي ــذ مس ــبقا لنتائ ــج النج ــاح

يف التعامـــل مـــع األنشـــطة؛ يزيـــد مـــن دافعيتهـــم

نحـــو االجتهـــاد للوصـــول ملســـتوى أفضـــل ،كـــا
أن اعت ــاد التعل ــم املعك ــوس بجزءي ــه االلك ــروين
والتقليـــدي عـــى نظريـــات التعلـــم؛ ســـاعد عـــى

نجاحـــه مـــع املتعلمـــن؛ حيـــث كان للنظريـــة
الســـلوكية التأثـــر اإلجيـــايب مـــن حيـــث توفـــر

وطبيعـــة حياهتـــم؛ ســـاعد عـــى زيـــادة تفاعـــل
التعلـــم املعكـــوس عـــى النظريـــات الرتبويـــة،
والت ــي تدعم ــه وتؤك ــد ع ــى أن الوس ــائل التعليمي ــة
والتعل ــم النش ــطة والرتابط ــة واالتصالي ــة الت ــي ت ــم

االعتـــاد عليهـــا أثنـــاء بنـــاء الفصـــل املعكـــوس؛

قـــد ســـاعدت عـــى زيـــادة تفاعـــل دور املتعلـــم
واس ــتفادته القص ــوى م ــن عملي ــة التعل ــم ،وبنائ ــه

ملخـــزون معـــريف مـــن خـــال التعلـــم مـــن أكثـــر
مـــن مصـــدر ،وبـــذل اجلهـــد الكتســـاب املعرفـــة

التغذي ــة الراجع ــة املس ــتمرة ،فق ــد قام ــت النظري ــة
البنائي ــة بتدعي ــم تق ــدم التالمي ــذ م ــن مس ـ ٍ
ـتو آلخ ــر

مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة ،ويتفـــق

املس ــتوى الس ــابق ،ك ــا س ــامهت نظري ــة الداف ــع يف

وحس ــن (م ،)2018وخليف ــة (2016م) ،وأبانم ــي

معتمديـــن عـــى مـــا تـــم إنجـــازه مـــن نجـــاح يف
زي ــادة نش ــاط املتعلم ــن ،ومثابرهت ــم ع ــى التق ــدم
يف التعل ــم م ــن خ ــال تواف ــر دوافعه ــم املس ــتمرة

نحـــو التعلـــم ،ويتفـــق ذلـــك مـــع نتيجـــة دراســـة

كل مـــن ويفـــر الباحـــث ذلـــك بـــأن املجموعـــة
التجريبيـــة التـــي تـــم اســـتخدام معهـــا تطبيـــق

الواق ــع املع ــزز كان هل ــا األفضلي ــة ع ــن املجموع ــة

الضابطـــة التـــي مارســـت األنشـــطة بشـــكل
تقليـــدي؛ هـــذا باالضافـــة إىل أنـــه مـــن خـــال
اســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة ،وتطبيـــق الواقـــع

املع ــزز؛ ب ــا يتف ــق م ــع خصائ ــص التالمي ــذ ،وب ــا

يتناســـب مـــع فئتهـــم العمريـــة ،كـــا أن تـــدرج

األمـــر الـــذي كان لـــه التأثـــر اإلجيـــايب لتعلـــم
ذلـــك مـــع نتيجـــة دراســـة كل مـــن :النجـــار
(2016م) ،وحس ــن (2015م) ،ومح ــزة (2015م)،
والصف ــر (2015م) ،وفتح ــي (2015م) ،ومت ــويل

(2015م) ،وجيوجنـــج ورونـــان ووينتنـــج

) ،(Jiugen, Ruonan, and Wenting, 2014وبــرام

 ، (Brame, 2014).وبيشــ�وب وفريجلــ�ر (Bishop
)) ،.& Verleger, 2013وكانديـــس وكاتـــي �(Can
 ) ،dice & Kately, 2013وجونســـون�(John

) ،son, 2013وســـانكي وهانـــت& (Sankey

) ،Hunt, 2013وديســـكرول )(Driscoll, 2012.؛

حيـــث كانـــت نتائجهـــم تشـــر إىل فعاليـــة التعلـــم
املعكـــوس يف رفـــع مســـتوى أداء املتعلمـــن.

212

إبراهيم الصقري :أثر استخدام التعلم املعكوس لتنمية مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة......

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

توصيات البحث:

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه نتائــج البحــث احلــايل؛

يــويص الباحــث بالتوصيــات التاليــة:

 - 1االهتــام باألســاليب احلديثــة يف عمليتــي التعليــم
والتعلــم وال ســيام التعلــم املعكــوس واخلرائــط
اإللكرتونيــة.

 - 2عقــد برامــج تدريبيــة للمعلمــن لتنميــة مهاراهتــم
يف التدريــس باســتخدام التعلــم املعكــوس.

 - 3توجيــه نظــر القائمــن عــى اختــاذ القــرار
التعليمــي إىل اســتخدام التعلــم املعكــوس يف

التعليــم بشــكل عــام ويف جمــال الدراســات
االجتامعيــة بشــكل خــاص بمــدارس اململكــة

العربيــة الســعودية.

 - 4بنــاء معايــر تصميــم التعلــم املعكــوس يف التعليم
العــام وتوظيفها.

 - 5دراســة أســاليب أخــرى لتصميــم اجلــزء
اإللكــروين بالتعلــم املعكــوس.

مقرتحات البحث:

يف ضوء ما توصلت إليه نتائج البحث احلايل؛ يقرتح

الباحث جمموعة من البحوث عىل النحو التايل:

 - 1دراســة تأثــر اســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة
اجلوانــب املعرفيــة واألدائيــة يف مقــررات دراســية

أخــرى.

 - 2دراســة معوقــات تطبيــق التعلــم املعكــوس يف
التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية.
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أبانمــي ،فهــد بــن عبــد العزيــز2016( .م) .أثــر اســراتيجية
الصــف املعكــوس يف تدريــس التفســر يف التحصيــل
الــدرايس واالجتــاه نحــو املــادة لــدى طــاب الصــف
الثــاين الثانــوي .جملــة القــراءة واملعرفــة-21 ،)173( ،
.48
أبــو العينــن ،ريب إبراهيــم حممــود2011( .م) .أثــر الســبورة
التفاعليــة عــى حتصيــل الطلبــة املبتدئــن واملنتظمــن
غــر الناطقــن باللغــة العربيــة .رســالة ماجســتري ،كليــة
اآلدابوالرتبيــة،اجلامعــةالعربيــةاملفتوحــةبالدانــارك.
أســود ،فــاح شــاكر2000( .م) .اخلارطــة ودورهــا يف تدريس
اجلغرافيــا .جملــة اجلغرافيــا ،صنعــاء ،اليمن.
االغــا ،عبــد املعطــي ،ابــو ســامل ،طلعــت2018( .م) .أثــر
برنامــج مقــرح يف تدريــس اجلغرافيــا عــى تنميــة مهــارة
قــراءة اخلريطــة والــذكاء املــكاين لــدى طلبــة الصــف
الثامــن األســايس .جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات
الرتبويــة والنفســية.199-170 ،)1(26 ،
البنعــي ،غدنانــة ســعيد املقبــل1996( .م) .مســتوى أداء
الطلبــة املعلمــن بجامعــة قطــر يف مهــارات قــراءة
اخلرائــط اجلغرافيــة .املجلــة الرتبويــة131 ،)38(10 ،
– .189
جــواد ،ابتســام2013( .م) .أثــر اســتخدام بعــض مهــارات
اخلرائــط اجلغرافيــة يف التحصيــل لــدى طلبــة كليــة
الرتبيــة األساســية .جملــة كليــة الرتبيــة األساســية،
جامعــة بابــل.135-112 ،)10( ،
اجلوهــري ،يــري1995( .م) .اجلغرافيــة العمليــة.
اإلســكندرية :منشــأة املعــارف.
حســن ،نبيــل الســيد2015( .م) .فاعليــة التعلــم املعكــوس
القائــم عــى التدويــن املرئــي لتنميــة مهــارات تصميــم
االختبــارات االلكرتونيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
بجامعــة أم القــرى .دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم
النفــس.176-113 ،61 ،
حســن ،هيثــم عاطــف2017( .م) .التعلــم املعكــوس،
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القاهــرة :دار الســحاب.
محــزة ،إهيــاب حممــد عبــد العظيــم2015( .م) .أثــر اختــاف
نمطــي التعليــم املدمــج (املــرن  /الفصــل املقلــوب)
إلكســاب طــاب كليــة الرتبيــة بعــض مهــارات إنتــاج
الربامــج املســموعة .جملــة كليــة الرتبيــة بجامعــة حلوان،
.106-49 ،)21(4
احلمــوري ،هبــة أمحــد2012( .م) .قــراءة األشــكال
التوضيحيــة يف مــادة اجلغرافيــة لطالبــات الصــف
الســادس األســايس يف حمافظــة عــان وأثرها يف اكتســاب
املفاهيــم واالجتاهــات نحوهــا .رســالة ماجســتري ،كليــة
العلــوم الرتبويــة ،جامعــة الــرق األوســط
خــر ،فخــري2006( .م) .طرائــق تدريــس الدراســات
االجتامعيــة .عــان :دار املســرة للنــر والتوزيــع.
خليفــة ،زينــب حممــد حســن2016( .م) .أثــر التفاعــل بــن
توقيــت تقديــم التوجيــه واألســلوب املعــريف يف بيئــة
الفصــل املعكــوس عــى تنميــة مهــارات إنتــاج املقــررات
االلكرتونيــة لــدى أعضــاء اهليئــة التدريســية املعاونــة.
دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس-67 ،77 ،
.138
مخيــس ،حممــد عطيــة2006( .م) .تكنولوجيــات إنتــاج
مصــادر التعلــم .القاهــرة :دار الســحاب.
الدســوقي ،حممــد إبراهيــم2012( .م) .املعلوماتيــة
وتكنولوجيــا التعليــم .اجليــزة :دار الكتــب العلميــة.
ديــاب ،اينــاس عبــد املقصــود2000( .م) .فعاليــة اســتخدام
احلاســوب يف تدريــس اجلغرافيــا لتنميــة مهــارات
اســتخدام اخلرائــط والرســوم البيانيــة باملرحلــة
االبتدائيــة.جملــةكليــةالرتبيــة،جامعــةالزقازيــق.36،
زاهــر ،الغريــب ،و هببهــاين ،إقبــال1999( .م) .مهــارات
اخلرائــط ونــاذج الكــرة األرضيــة .عــان :دار الــروق
للنــر والتوزيــع.
الســعيد ،أمحــد العبــد2002( .م) .فعاليــة اســتخدام وحــدة
تعليميــة صغــرة لتنميــة مهــارة قــراءة اخلريطــة
الكنتوريــة ورســم قطاعاهتــا التضاريســية لــدى الطلبــة
املعلمــن بشــعبة جغرافيــا بكليــة الرتبيــة جامعــة
األزهــر .جملــة كليــة الرتبيــة جامعــة األزهــر.113 ،
الشــاميس ،عبــد اللطيــف2013( .م) .الفصــل املقلــوب .هيئــة

املعرفــة والتنميــة البرشيــة ،االمــارات ،ديب.
شــلبي ،أمحــد إبراهيــم وخلــف ،حيــي عطيــة ،وعبــد العزيــز،
فهيمــة ســليامن واجلمــل ،عــي أمحــد1998( .م).
تدريــس الدراســات االجتامعيــة بــن النظريــة والتطبيــق.
القاهــرة ،املركــز املــري.
الصاعــدي ،بثينــة (2013م) .فاعليــة اســتخدام وحــدة قائمــة
عــى املنهــج التكامــي لتنميــة مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة
لتلميــذات الصــف الثالــث ثانــوي .رســالة دكتــوراه،
كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى.
الصفــر ،ابراهيــم عبــد العزيــز2015( .م) أثــر توظيــف
اســراتيجية التعلــم املنعكــس لتنميــة املفاهيــم ومهــارات
التفكــر التأمــي بمبحــث العلــوم احلياتيــة لــدى طالبات
الصــف العــارش األســايس .رســالة ماجســتري ،كليــة
الرتبيــة جامعــة غــزة.
عبــد الباســط ،حســن2003( .م) .فعاليــة اســتخدام نظــم
املعلومــات اجلغرافيــة عــى تنميــة بعــض املفاهيــم
واملهــارات اجلغرافيــة لــدى طــاب كليــة الرتبية .رســالة
دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة جنــوب الــوادي.
عبــد الباســط ،حســن ،والقــايض ،خالــد2008( .م) .فاعليــة
برنامــج تدريبــي قائــم عــى تنميــة املهــارات اإلدراكيــة
واســتخدام الغرائــب اجلغرافيــة يف خفــض مظاهــر
صعوبــات التعلــم املرتبطــة ببعــض املفاهيــم ومهــارات
قــراءة اخلريطــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة .جملــة
كليــة الرتبيــة  -جامعــة املنصــورة ،)66( ،جــزء -45 ،3
.76
عبــد املنعــم ،منصــور أمحــد ،و أمحــد ،حســن حممــد.
(2006م) .تدريــس الدراســات االجتامعيــة واســتخدام
التكنولوجيــا املتقدمــة .القاهــرة :مكتبــة األنجلــو
املرصيــة.
عزمـ�ي ،نبيـ�ل جـ�اد2016(  (.م) .نمــوذج �ABC
 DEلتصميــم بيئــات التعلــم االفرتاضيــة متعــددة
املســتخدمني .جملــة التعليــم اإللكرتوين،)19(=،متــاح
http://emag.mans.edu.eg/index.
&php?page=news&task=show&id=572يف.2019/12/1:
sessionID=43.
فتحــي ،أكــرم2015( .م) .تطويــر نمــوذج للتصميــم
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إبراهيم الصقري :أثر استخدام التعلم املعكوس لتنمية مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة......
التحفيــزي للمقــرر املقلــوب وأثــره عــى نواتــج التعلــم
ومســتوى جتهيــز املعلومــات وتقبــل مســتحدثات
التكنولوجيــا املســاندة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة.
املؤمتــر الــدويل الرابــع للتعليــم اإللكــروين والتعليــم
عــن بعــد  3-2مــارس  ،2015الريــاض ،اململكــة
العربيــة الســعودية.
كامــل ،جمــدي ،وعيســى ،يــري2010( .م) .أثــر اســتخدام
نمــوذج أبعــاد التعلــم لتنميــة مهــارة قــراءة اخلريطــة
والتفكــر الناقــد لــدى تالميــذ الصــف اخلامــس
االبتدائــي ذوي صعوبــات التعلــم .جملــة كليــة الرتبيــة،
جامعــة أســيوط.)1(29 ،
متــويل ،عــاء الديــن2015( .م) .فاعليــة الفصــل املعكــوس
القائــم عــى تدويــن املرئــي لتنميــة مهــارات تصميــم
االختبــارات اإللكرتونيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
بجامعــة أم القــرى .دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم
النفــس.176-113 ،)61( ،
حمفــوظ ،رنــا2014( .م) .ابــدأ التعلــم مــن املنــزل بمنظومــة
التعلــم املعكــوس .جملــة التعليــم االلكــروين ،جامعــة
املنصــورة ،وحــدة التعليــم االلكــروين.14 ،
حممــود ،صــاح الديــن عرفــة2007( .م) .تعليــم اجلغرافيــا
وتعلمهــا يف عــر املعلومــات وأهدافــه وحمتــواه
وأســاليبه وتقويمــه .القاهــرة :عــامل الكتــب.
املرشــد ،يوســف بــن عقــا2009( .م) .أثــر اســتخدام
اســراتيجية املتشــاهبات لتنميــة املفاهيــم اجلغرافيــة
والتفكــر االســتداليل ومهــارات قــراءة اخلريطــة لــدى
تالميــذ املرحلــة املتوســطة باململكــة العربيــة الســعودية.
املؤمتــر العلمــي الثــاين حقــوق االنســان ومناهــج
الدراســات االجتامعيــة ،اجلمعيــة الرتبويــة للدراســات
الرتبويــة ،جامعــة عــن شــمس.184-146 ،)2( ،
النجــار ،حممــد الســيد ،حســن ،مطــراوي حممــود2018( .م).
فاعليــة اســتخدام الفصــل املعكــوس وفقــا لألســلوب
املعــريف (حتمــل الغمــوض  -عــدم حتمــل الغمــوض)
لتنميــة مهــارات حــل املشــكالت يف مقــرر الرياضيــات
لطــاب املرحلــة الثانويــة األزهريــة .جملــة تكنولوجيــا
الرتبيــة  -دراســات وبحــوث.235-163 ،34 ،
وزارة التعليــم الســعودية2019( .م) .الدراســات االجتامعيــة
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واملواطنــة .الفصــل الــدرايس األول ،وزارة التعليــم،
اململكــة العربيــة الســعودية.
اليعقــويب ،عاطــف2006( .م) .حقيبــة معلــم كيــف تعالــج
ضعــف الطــاب يف مهــارة قــراءة اخلريطــة يف الصــف
العــارش مــن التعليــم العــام .جملــة التطويــر الرتبــوي،
.9-6 ،31

ثانيــ ًا /املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة
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فاعلية العالج االلكتروني باستخدام أسلوب التعرض للواقع االفتراضي في عالج
الرهاب االجتماعي لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة شقراء
عبد اهلل بن صالح القحطاني
جامعة شقراء

(قدم للنشر يف 1441/8/22هـ ،وقبل للنشر يف 1442/2/28هـ
ملخ ــص البح ــث :هدف ــت الدراس ــة احلالي ــة إىل التع ــرف ع ــى فاعلي ــة الع ــاج االلك ــروين باس ــتخدام التع ــرض للواق ــع االف ــرايض يف ع ــاج الره ــاب االجتامع ــي ل ــدى
ط ــاب الس ــنة التحضريي ــة بجامع ــة ش ــقراء ،وطبق ــت أداة الدراس ــة ع ــى ( )500طال ــب م ــن ط ــاب الس ــنة التحضريي ــة بكليت ــي العل ــوم والدراس ــات اإلنس ــانية ،وكلي ــة
العل ــوم الطبي ــة التطبيقي ــة  ،للتع ــرف ع ــى مس ــتوى انتش ــار الره ــاب االجتامع ــي ب ــن ط ــاب الس ــنة التحضريي ــة ،ك ــا وق ــع االختي ــار ع ــى ( )24طالب ــا م ــن ب ــن الط ــاب
الذيـــن لدهيـــم مســـتوى مرتفـــع مـــن الرهـــاب االجتامعـــي ،وتـــم تقســـيمهم إىل جمموعتـــن متســـاويتني (جتريبيـــة وضابطـــة) ،وقـــام الباحـــث بإعـــداد مقيـــاس للرهـــاب
االجتامع ــي ل ــدى ط ــاب اجلامع ــة ،ك ــا ق ــام بإع ــداد برنام ــج للع ــاج اإللك ــروين باس ــتخدام أس ــلوب التع ــرض للواق ــع االف ــرايض ،وتوصل ــت نتائ ــج الدراس ــة إىل أن (
 ) 22%م ــن ط ــاب الس ــنة التحضريي ــة لدهي ــم اضط ــراب الره ــاب االجتامع ــي ،ك ــا توصل ــت نتائ ــج الدراس ــة إىل فاعلي ــة الع ــاج االلك ــروين باس ــتخدام أس ــلوب التع ــرض
للواق ــع االف ــرايض يف ع ــاج الره ــاب االجتامع ــي ل ــدى ط ــاب الس ــنة التحضريي ــة.
كلامت مفتاحية :فاعلية العالج اإللكرتوين ،التعرض للواقع االفرتايض ،الرهاب االجتامعي ،طالب السنة التحضريية باجلامعة.
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Abstract: The current study aimed to identify the effectiveness of e-therapy using exposure to virtual reality in treating social phobia among preparatory year students
at Shaqra University. The study tool was carried out on a group of 500 preparatory year students in the faculty of Science and Humanities Studies and the faculty of
Applied Medical Sciences to identify the spread level of social phobia level among preparatory year students. Twenty-four students, who had a high level of social
phobia, were chosen. They were divided equally into two equal groups (experimental and control). A social phobia scale for university students was prepared. An
e-therapy program using the method of exposure to virtual reality was also prepared. The study’s findings showed that 22% of students have social phobia and
confirmed the effectiveness of e-therapy using virtual reality exposure on remediating social phobia among preparatory year students.
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مقـدمــة:

يف التجمعــات ،وبالتــايل؛ فــإن املصابــن باضطــراب

يعتــر الرهــاب االجتامعــي مــن االضطرابات النفســية

الرهــاب االجتامعــي يضطــرون لتجنــب املناســبات

يعتــر الرهــاب االجتامعــي مــن أكثــر االضطرابــات

أن

املوجــودة يف مجيــع العصــور ،ويف عرصنــا احلــايل

النفســية املســببة لكثــر مــن األمــراض النفســية ،وقــد

حظــي الرهــاب االجتامعــي باهتــام الباحثــن يف
اآلونــة األخــرة؛ حيــث ركــزت بحوثهــم عــى معرفــة

أســبابه ومســتواه والتأثــرات املرتتبــة عليــه.

االجتامعيــة .((Johnson,2007

وذكــر انتــوين

وروا((Antony & Rowa, 2008

الرهــاب االجتامعــي مــن أكثــر االضطرابــات النفســية

تأثــر ًا عــى عالقــة الفــرد باجلامعــة ،ويــرى آغــار

()Ahghar,2014أن طلبــة اجلامعــة الذيــن يعانــون مــن
اضطــراب الرهــاب االجتامعــي لدهيــم خوف مســتمر

و ُيعــد اضطــراب الرهــاب االجتامعــي أحــد

مــن التقييــم الســلبي مــن اآلخريــن ،ممــا يضطرهــم إىل

القلــق التــي وردت يف الدليــل التشــخييص

وتعتــر املرحلــة اجلامعيــة مــن أهــم املراحــل التــي

االضطرابــات النفســية املصنفــة ضمــن اضطرابــات
واإلحصائــي

اخلامــس(Diagnostic and Statistical

 ،(Mental Disorders DSM-V Manual Ofويف الدليل
العــارش لتصنيــف األمــراض النفســية والعقليــة

( )ICD-10الصــادر مــن منظمــة الصحــة العامليــة
) ،(Hoffart,2013و ُيعــد الرهــاب االجتامعــي اضطراب ًا
نفســي ًا واســع االنتشــار ،حيــث تشــر الدراســات إىل

أن نســبة انتشــاره تــراوح مــا بــن ( )14% - 7%يف
أغلــب املجتمعــات ،وهــو اضطــراب مزمــن ومعطــل

للحيــاة االجتامعيــة ،ولكنــه قابــل للعــاج ،كــا
يرتافــق مــع اضطرابــات القلــق األخــرى واالكتئــاب

)2019

.(Pilling,

جتنــب االختــاط مــع اآلخريــن.

يمــر هبــا الشــباب يف وقتنــا احلــارض ،ونظــر ًا ملــا يتمتــع

بــه طلبــة الســنة االوىل مــن خصوصيــة ،إذ يمــرون
بمرحلــة انتقاليــة مــن املدرســة إىل اجلامعــة ،ومــا

تتضمنــه هــذه املرحلــة مــن تغيــرات وصعوبــات

تعيــق تفاعــل الفــرد وتكيفــه ،وينعكــس أثرهــا
عــى الطالــب اجلامعــي ،ويتزامــن ظهــور الرهــاب
االجتامعــي مــع هنايــة مرحلــة املراهقــة ،ويكــون
الفــرد حريص ـ ًا عــى ظهــور اجتامعــي مناســب أثنــاء

التفاعــل االجتامعــي ،األمــر الــذي جيعــل الطلبــة
اجلامعيــن أكثــر عرضــه لإلصابــة باضطــراب

الرهــاب

االجتامعــي(Blanco, 2012).

ويعتــر اضطــراب الرهــاب االجتامعــي حالــة مرضيــة

ويشــر روســنثال )(Rosenthal ,2009إىل أن الرهــاب

بمراقبــة اآلخريــن لــه ،كــا أن هــذا القلــق أكــر بكثــر

حتصيــل الطالــب العلمــي ،ويواجــه صعوبــات

مزعجــة تــؤدي إىل شــل حركــة املصــاب وإحساســه

مــن الشــعور العــادي باخلجــل الــذي حيــدث عــادة

االجتامعــي يــؤدي إىل العزلــة االجتامعيــة ،فيتأثــر

فيــا بعــد عنــد الــزواج ،وقــد يتســبب يف إصابتــه

220

عبد اهلل القحطاين :فاعلية العالج االلكتروين باستخدام أسلوب التعرض للواقع االفتراضي يف عالج الرهاب ...

249-219

باالكتئــاب وأمــراض القلــب ،وقــد أكــد فيــل Veale

الرهــاب االجتامعــي قــد حيــد مــن التأثــرات الســلبية

االجتامعــي جيــدون صعوبــة يف الوظائــف األكاديميــة

املهــارات واإلســراتيجيات الالزمــة لتفاعلهــم

( )2003أن كثــر ًا مــن الذيــن يعانــون مــن الرهــاب
واملهنيــة واالجتامعيــة.
ويشــر الدريــج

)(Aldrige, 2013

أن العــاج

اإللكــروين يقــوم عــى فكــرة خلــق بيئــة مماثلــة
ومناظــرة للمواقــف التــي حتــدث يف البيئــة الواقعيــة،

لــه؛ وذلــك مــن خــال مســاعدهتم عــى تعلــم
االجتامعــي ،ويســاعدهم عــى املشــاركة اإلجيابيــة يف

مواقــف بيئتهــم ،وكل ذلــك قــد يلعــب دور ًا يف حتســن

نظرهتــم لذواهتــم ولآلخريــن.

ومتثــل بيئــة آمنــه للفــرد يســتطيع فيهــا إعــادة معايشــة

مشكلة الدراسة:

 )2018 (Bushأن العــاج بالتعــرض للواقــع

اجلامعيــن يعانــون مــن الرهــاب االجتامعــي؛ وذلــك

املوقــف املخيــف عــدة مــرات ،كــا ذكــر بــوش
االفــرايض يســاعد يف عــاج نوبــات الرهــاب بشــكل

رئيــس ،وليــس عــى املريــض ســوى الســيطرة عــى

أعصابــه يف بدايــة العــاج لدخــول العــامل االفــرايض،

يشــر آغــا ) Agha( 2016إىل أن أغلــب الطــاب

ألنــه يمثــل حصيلــة مــن الذكريــات واخلــرات

املؤملــة ارتبطــت بمواقــف اجتامعيــة معينــة تعــرض هلــا

الطالــب يف طفولتــه؛ ممــا نجــم عنهــا إصابتــه باخلــوف

وذكــر أن العــاج يســتغرق مــدة زمنيــة قصــرة ،كــا

مــن مواجهــة النــاس ،والتفاعــل معهــم يف املواقــف

أمــام النــاس ،ألن نظــارات الواقــع االفــرايض

( Klinger et alأن نســبة شــيوع اضطــراب

يســاعد املــرىض بالرهــاب االجتامعــي عــى احلديــث

تشــعرهم باألمــان واحلاميــة وبالتــايل؛ فهــي تدرهبــم

عــى التحكــم يف خماوفهــم وردود أفعاهلــم ،وهــذا مــا

أكــدت عليــه دراســة جيبــارا وآخريــن( Gebara et

) al., 2016أيضــا.

االجتامعيــة ،كــا أوضحــت دراســة كلينجــر وآخريــن

)2005

الرهــاب االجتامعــي بــن طــاب اجلامعــة بلغــت

( ،)%13وأن هــذا االضطــراب يظهــر مــا بــن ســن
اخلامســة عــرة وحتــى العرشيــن ،ويف دراســة كل من

تيلفــورس وفورمــا) )2017 ,Tillforas & Fur mark؛

وتعتــر مرحلــة اجلامعــة مــن أهــم املراحــل يف حيــاة

توصــا إىل أن نســبة شــيوعه بــن طلبــة اجلامعــة

الشــباب؛ لــذا كان مــن املهــم أن تتمتــع هــذه الفئــة

وخالــد)  )2019وصلــت نســبة انتشــاره إىل ()%19

الشــباب ،ومتثــل فئــة الطــاب اجلامعيــن صلــب فئــة

بالصحــة النفســية اجليــدة بعيــد ًا عــن الضغــوط،

فطــاب اجلامعــة هــم قــادة املســتقبل؛ لــذا فــإن

تقديــم الربامــج العالجيــة لعالجهــم مــن اضطــراب

بلغــت ( ،)%15ويف كل مــن دراســة كل مــن عمــرو

بــن طــاب كليــة الطــب ،أمــا دراســة عــي وكريــم
)(Ali & Kareem, 2016؛ فقــد توصلــت إىل أن ()%25

مــن طلبــة اجلامعــة يعانــون مــن اضطــراب الرهــاب
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االجتامعــي ،وهــذا يــدل عــى تزايــد هــذا االضطــراب

االفــرايض يبــدوا مناســب ًا؛ ألنــه يســمح بإعــادة إنتــاج

وقــد بــدأ إحســاس الباحــث بمشــكلة الدراســة مــن

وتتحــدد مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن الســؤال

اإلرشــاد االكاديمــي بكليــة العلــوم والدراســات

مــا مــدى فاعليــة العــاج اإللكــروين باســتخدام

لــدى طلبــة اجلامعــة.

خــال عملــه كعضــو هيئــة تدريــس ،ورئيــس لوحــدة
اإلنســانية بجامعــة شــقراء؛ إذ الحــظ رغبــة كثــر

مــن الطــاب يف حــذف املقــررات التــي يكــون مــن
متطلباهتــا (تقديــم عــرض) خــال أحــد أســابيع

الدراســة ،وعنــد ســؤاهلم عــن األســباب ذكــروا أن

وقوفهــم أمــام زمالئهــم؛ ُيعــد مــن املواقــف التــي
تســبب هلــم التعــرق والغثيــان والزيــادة يف رضبــات
القلــب؛ وذلــك نتيجــة خوفهــم مــن التقييــم الســلبي

مــن كل مــن أســتاذ املقــرر وزمالئهــم؛ وبالتــايل فهــم
يتجنبــون التعــرض هلــذا املوقــف بحــذف املقــرر،

وهــذا مــا دفــع الباحــث لتقديــم هــذه الدراســة،

الواقــع ولكــن بشــكل آمــن.
التــايل:

التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج الرهــاب

االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة
شــقراء؟ وإىل أي مــدى يمتــد تأثــره عليهــم يف فــرة
املتابعــة؟

ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة

التاليــة:

 - 1مــا مســتوى انتشــار الرهــاب االجتامعــي لــدى
طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء؟

 - 2هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف
مقيــاس الرهــاب االجتامعــي بــن املجموعــة

وذلــك للحــد مــن الرهــاب االجتامعــي لــدى

التجريبيــة وبــن املجموعــة الضابطــة يف القيــاس

التفاعــات االجتامعيــة اإلجيابيــة التــي تســاعدهم

مبــارشة؟

طــاب اجلامعــة ،إذ ُيعــد الرهــاب عائقـ ًا بينهــم وبــن
عــى التوافــق النفــي و االجتامعــي يف هــذه املرحلــة
املهمــة مــن العمــر ،و يف هــذه الدراســة يســتخدم

البعــدي بعــد تطبيــق العــاج اإللكــروين

 - 3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف
متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة يف
مقيــاس الرهــاب االجتامعــي بــن القيــاس

الباحــث طريقــة حديثــة لعــاج الرهــاب االجتامعــي،

البعــدي وبــن التتبعــي (بعــد مــرور شــهر) مــن

وهـيي طريقــة قائمــة عــى التعــرض االفــرايض�(Vir

) ،tual Reality VRويشــر لــو )(Law, 2011إىل أن
العــاج اإللكــروين فعــال يف عــاج االضطرابــات

النفســية ،فــإذا كان العــاج املعــريف والســلوكي يقــوم

عــى التعريــض للمثــرات املخيفــة ،فــإن الواقــع

تطبيــق الربنامــج؟
أهداف الدراسة:

 - 1التعــرف عــى مســتوى الرهــاب االجتامعــي لــدى
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طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء.

جوهانســون

249-219

)Johnson )2007

بأنــه حالــة مــن

 - 2معرفــة فاعليــة العــاج االلكــروين باســتخدام

اخلــوف الدائــم والشــديد مــن املشــاركة يف األنشــطة

الرهــاب االجتامعــي لــدى طــاب الســنة

اآلخريــن ،كــا يــؤدي الرهــاب االجتامعــي إىل تركيــز

أســلوب التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج
التحضرييــة بجامعــة شــقراء.

االجتامعيــة ،او العامــة ،كاملقابــات واالجتامعــات مع
االنتبــاه حــول انتقــادات اآلخريــن.

ويعرفــه الباحــث إجرائيــ ًا بالدرجــة املرتفعــة التــي

أمهية الدراسة:

حيصــل عليهــا الطالــب بالنســبة ملقيــاس الرهــاب

يمكــن حتديــد أمهيــة الدراســة عــى املســتويني النظري

االجتامعــي املســتخدم يف الدراســة.

 - 1تعــد هــذه الدراســة  -يف حــدود علــم الباحــث-

يشــمل جمموعــة واســعة مــن العالجــات النفســية

اإللكــروين باســتخدام أســلوب التعــرض للواقع

وغالبــ ًا مــا يتــم اســتخدامه بالتبــادل مــع العــاج

والتطبيقــي فيام ييل:

هــي األوىل يف الســعودية التــي تســتخدم العــاج
االفــرايض يف عــاج الرهــاب االجتامعــي.

العــاج اإللكــروين  :e- Therapyهــو برنامــج خمطــط
والســلوكية قدمــت بمســاعدة التكنولوجيــا الرقميــة،

املحوســب أو العــاج املقــدم عــن طريــق احلاســب

 - 2تقــدم الدراســة أداة لقيــاس الرهــاب االجتامعــي

اآليل

 - 3تســعى الدراســة احلاليــة إىل التأكــد مــن فاعليــة

العــاج االلكــروين بأنــه يقــدم العــاج عــن طريــق

التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج الرهــاب

العنكبوتيــة ،والصــوت التفاعــي عــر اهلاتــف،

عنــد طلبــة اجلامعــة.

العــاج اإللكــروين باســتخدام أســلوب

االجتامعــي لــدى طلبــة اجلامعــة.

), 2017

.(Keller,

عــرف جيبــارا وآخــرون) )Gebara et al. 2016
كــا َّ

أجهــزة احلاســب اآليل الشــخصية ،والشــبكة
والعــاج املدعــوم عــن طريــق الربيــد اإللكــروين.

 - 4إمكانيــة اســتفادة املرشــدين واملعاجلــن النفســيني

ويعـ�رف التعــرض للواقــع االفــرايض �Virtual reali

احلاليــة يف عــاج املصابــن باضطــراب الرهــاب

التعــرض ،ويســتخدم تكنولوجيــا الواقــع االفرتايض؛

مــن النتائــج التــي ســتتوصل إليهــا الدراســة
االجتامعــي.

مصطلحات الدراسة:

 :ty exposureبأنــه برنامــج منظــم يســتند عــى فنيــة
والتــي متكــن الفــرد مــن الدخــول إىل بيئــة اصطناعيــة

حتاكــي مواقــف اجتامعيــة افرتاضيــة؛ إذ يندمــج الفــرد

الرهــاب االجتامعــي  :Social Phobiaعرفــه

يف هــذا العــامل االفــرايض مــن خــال عــروض ثالثيــة
األبعــاد ).(Calafll & Maldonado2014
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ويعرفــه الباحــث بأنــه برنامــج خمطــط ومنظــم هيــدف

اخلــوف الغــر واقعــي مــن التقييــم الســلبي للســلوك

حقيقيــة عــر تقنيــة الواقــع االفــرايض ،باســتخدام

 (Christopherإىل أن

إىل التعــرض ملواقــف اجتامعيــة مشــاهبة متامــا ملواقــف
نظــارات ثالثيــة األبعــاد.

مــن اآلخــر ).(Chandler2006

كــا يشــر كريســتوفر

(2005

مصطلــح الرهــاب االجتامعــي مــرادف ملعنــى
اضطــراب القلــق االجتامعــي ،وأن املفهومــن وجهــان

حدود الدراسة:

خلــوف واحــد نتيجــة مواقــف اجتامعيــة بعينهــا،

-احلــدود املوضوعيــة :اقتــرت الدراســة عــى

وتشــكل هــذه املواقــف مصــدر هتديــد ،تصاحبــه

باســتخدام التعــرض للواقــع االفــرايض يف

ويعرفــه أندرســون)  2006) Endersonبأنــه اخلــوف

معرفــة مــدى فاعليــة العــاج اإللكــروين

عــاج الرهــاب االجتامعــي لــدى طلبــة جامعــة

شــقراء.

تغــرات فســيولوجية حــادة.

املفــرط او غــر املــرر مــن املواقــف أو املناســبات

االجتامعيــة ،والتفاعــل مــع النــاس؛ إذ ينشــغل

-احلــدود املكانيــة والبرشيــة :طبقــت الدراســة

الشــخص بالوعــي املفــرط بالــذات وتقييــم أدائهــا

والدراســات اإلنســانية ،والعلــوم الطبيــة

كــا يعرفــه التصنيــف الــدويل العــارش لالضطرابــات

عــى طــاب الســنة التحضرييــة بكليتــي العلــوم
والتطبيقيــة بجامعــة شــقراء.

احلــدود الزمانيــة :طبقــت الدراســة يف بدايــةالفصــل اجلامعــي الثــاين للعــام الــدرايس

(2020م/

1441هـــ).

اإلطار النظري:

االجتامعــي ،وبالشــعور بالدونيــة بشــكل او بآخــر.
النفســية ) (ICD-10الصــادر عــن منظمــة الصحــة
العامليــة ) (WHOبأنــه «خــوف مــن ا ُملالحظــة
ِ
لســلوكيات الفــرد،
والتدقيــق مــن قبــل اآلخريــن

كاألكل والتحــدث أمــام النــاس ،وهــذا يــؤدي بالفــرد
إِىل جتنــب املواقــف االجتامعيــة ).(WHO, 2012, p. 22
ويعرفــه الباحــث بأنــه :خــوف دائــم وملحــوظ مــن

 -مفهوم الرهاب االجتامعي:

كل مواقــف التفاعــل االجتامعــي ،بســبب االنشــغال

الرهــاب االجتامعــي أو القلــق االجتامعــي يقصــد بــه

الزائــد بتقييــات اآلخريــن.

ُيفــرض فيهــا أن يتعامــل ويتفاعــل مــع اآلخريــن

لالضطرابــات العقليــة الصــادر عــن اجلمعيــة

اخلــوف الغــر مقبــول للفــرد وجتنبــه للمواقــف التــي

وبالتــايل؛ يكــون معرضـ ًا إىل نــوع مــن أنــواع التقييــم،

فالســمة األساســية للرهــاب االجتامعــي تتمثــل يف

وقــد حــدد الدليــل التشــخييص االحصائــي اخلامــس
االمريكيــة للطــب النفــي DSM-Vمعايــر تشــخيص

الرهــاب االجتامعــي عــى النحــو التــايل:
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•اخلــوف املســتمر مــن واحــد أو أكثــر مــن
املواقــف االجتامعيــة ،أو املواقــف التــي يتعــرض
فيهــا الفــرد ألشــخاص غــر مألوفــن ،أو إىل
إمكانيــة التدقيــق مــن اآلخريــن ،فيخشــى الفــرد

أن يتــرف بطريقــة حمرجــة أو مهينــة.

•جتنب املواقف االجتامعية التي تسبب القلق.
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تالشــت أعــراض القلــق ،ولكنهــا إِذا عــادت إِىل
مــرة أخــرى(2000
الفــرد؛ ظهــرت أعــراض القلــق ّ
) & Shneier,

.Lipsitz

وي ْعتــر فرويــد مــن أوائــل الذيــن حتدثــوا عــن القلــق،
إذ يــرى أن القلــق مــا هــو إِال اســتجابة انفعاليــة أو

خــرة مؤملــة يمــر هبــا الفــرد ،و مصحوبــة باســتثارة

•يعــرف الفــرد بــأن هــذا اخلــوف مبالــغ فيــه وغري

عــدد مــن األجهــزة الداخليــة التــي ختضــع للجهــاز
العصبــي املســتقل كالقلـ ِ
ـب واجلهــاز التنفــي ،وقــد

انخفاضــا يف األداء االجتامعــي ،أو األكاديمــي،

أســاليب وقائيــة ضــد مــا هيددهــا ،وغالب ـ ًا مــا يكــون

منطقي .

•يســبب اخلــوف أو القلــق إحباطــ ًا مرضيــ ًا ،أو

رأى فرويــد يف القلــق إشــارة إِنــذار لألنــا ح ّتــى تتخــذ

او املهنــي لــه.

مصدرهــا رغبــات مكبوتــة أو خــرات عدوانيــة ،أو

•اخلــوف أو القلــق الــذي ال يمكــن تفســره طبيــا،

نزعــات جنســية كبتــت يف الالشــعور ،فتقــوم األنــا

يف حــاالت األفــراد حتــت ســن  18عأمــا ،جيــب

حتــى تصبــح األنــا رصيعــة لالهنيــــــــــار العصبــي

أو دواء أو تعاطــي املــواد املخــدرة.

أن يســتمر اخلــوف ملــدة ســتة أشــهر عــى األقــل
(,p.2022013 American Psychiatric Association,).

بعمــل مــا تدافــع فيــه عــن نفســها ،فيرتاكــم القلــق
)(Stein & Stein,, 2008

ويشــر هالــز ويادوفســكي

Hales and Yadofsky,

)(2003إىل أن نظريــة التحليــل النفــي تــرى َأن

-االجتاهات النظرية املفرسة للرهاب االجتامعي:

مــن خــال االطــاع عــى الدراســات الســابقة،

لوحــظ أن هنــاك العديــد مــن االجتاهــات النظريــة
املفــرة الضطــراب الرهــاب االجتامعــي ،وفيــا يــي

عــرض لبعــض النظريــات املفــرة هلــذا االضطــراب:

 .1املدرسة التحليلية:

اعتــر ســيجمون فرويــد أن القلــق يظهــر أصــ ً
ا

كــردة فعــل حلالــة مــن حــاالت اخلطــر التــي تواجــه
الشــخص ،فــإِذا انتهــت هــذه احلالــة انخفضــت أو

َأحــداث احليــاة الضاغطــة مــن األســباب املهمــة
يف تكويــن الرصاعــات النفســية الداخليــة للفــرد،
بدرجــة أكثــر مــن تأثــر ا ُملؤثــرات اخلارجيــة التــي
يمــر هبــا الفــرد يف عالقاتــه مــع بيئتــه ا ُملحيطــة بــه،

فإحســاس الفــرد بمشــاعر القلــق يكم ـ ُن يف األصــل
مــن احلوافــز ال ُعدوانيــة والرغبــات اجلنســية ا َملكبوتــة
منــذ ِ
الصغــر.
ُ
يف حــن يــرى الفريــد أدلــر أن األطفــال عــادة
مــا يشــعرون بضعفهــم وعجزهــم إذا مــا قورنــوا
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بالكبــار ،فيشــعر الفــرد يف ا ُملســتقبل بالنقــص الــذي

•ربــط اســتجابات الفــرد بمن ِّبهــات جديــدة

وصداقتهــم لــه ،لكنــه يشــعر بالقلــق إذا مــا فشــل يف

ويشــر هيدمــان و بــاول (Heideman & Paul,(2008

حيــاول تعويضــه عــن طريــق كســب حــب اآلخريــن

تكويــن الصداقــات والعالقــات االجتامعيــة ،كــا ركز
(أدلــر) عــى التأثــرات الثقافيــة يف الســلوك مفرتضــا
أن الشــخصية اجتامعيــة بفطرهتــا ،وأن الشــعور

بالنقــص يتوســط الدافعيــة اإلنســانية ،وقــد اوضــح
أدلــر أن الشــعور بالقلــق ينشــأ عنــد شــعور الفــرد

بالنقــص االجتامعــي او العقــي او العضــوي ،والــذي
قـدد يصــاب بــه الشــخص يف مرحلــة الطفولــة �(John
son,, 2007).

الســتثارة االســتجابة.

إِىل أن االضطرابــات الســلوكية والعصابيــة حســب

النظريــة الســلوكية؛ هــي عبــارة عــن ســلوك مكتســب

يتــم تعلمــه مــن خــال الترشيــط ،إذ ركــز املعاجلــون
الســلوكيون بشــدة عــى املــرىض الذيــن يعانــون

مــن الرهــاب ،والذيــن اكتســبوا خمــاوف او أشــكاال

مــن القلــق ،حيــث يفــرض هــؤالء الســلوكيون
أن هــذه ا َملخــاوف تكتســب عــن طريــق االشــراط

الكالســيكي الــذي يرتبــط فيــه مثــر حمايــد بمثــر

ويــرى الباحــث أن املدرســة التحليليــة ركــزت عــى أن

مــؤمل او غــر ســار.

العصــايب؛ حيــث يتحــول اخلــوف ال شــعوري ًا مــن

ردود أفعــال مــرىض الرهــاب االجتامعــي جتــاه القلــق

الرهــاب االجتامعــي؛ مــا هــو إال ردود فعــل للقلــق

موقــف مثــر للقلــق إىل موقــف آخــر غــر ضــار.
 .2النظرية السلوكية:

يــرى دافجــن وآخــرون

ويــرى انتــوين

وروا)(Antony & Rowa, 2008

أن

اجلســمي الطبيعــي هــي ردود متطرفــة ،وتفــر
النظريــة الســلوكية ذلــك بالتعلــم املســبق والتعــود عىل

)Davison, et al., (2004

االســتجابة املتطرفــة جتــاه القلــق ،وتؤكــد النظريــة عىل

هــو إال جمموعــة مــن العــادات واملهــارات تعلمهــا

هــي عــادات خاطئــة وغــر مناســبة ،ويقــوم العــاج

أن النظريــة الســلوكية تعتــر الســلوك اإلنســاين مــا

أن اســتجابتي اخلــوف والقلــق للمثــرات االجتامعيــة

الفــرد واكتســبها أثنــاء مراحــل حياتــه املختلفــة ،وأن

الســلوكي عــى إعــادة تعلــم عــادات جديــدة أكثــر

االضطــراب االنفعــايل الــذي يصيــب الفــرد ال خيــرج

عــن واحــد مــن العوامــل اآلتيــة:

•الفشل يف اكتساب أو تعلم سلوك جديد.

•تعلم أساليب سلوك َّية غري مناسبة أو مرضية.

يســبق الســلوك نفســه ،والنتائــج التــي تليــه.

ويــرى الباحــث أن النظريــة الســلوكية تنظــر إىل

•مواجهــة الفــرد ملواقــف متناقضــة ال يســتطيع
معهــا اختــاذ قــرار مناســب.

توافقــا مــع املواقــف االجتامعيــة مــن خــال تغيــر مــا

الرهــاب االجتامعــي باعتبــاره متعلــا مــن البيئــة التــي

يعيــش فيهــا الفــرد حتــت رشوط التدعيــم اإلجيــايب
والســلبي.
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 .3نظرية التعلم االجتامعي:
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القلــق فيتميــز بالتهديــد والتوجــس والغضــب،

يــرى ألــرت بنــدورا صاحــب نظريــة التعلــم

وكذلــك تتميــز (البارانويــا) بموضوعــات تتعلــق

مــن احتــال وقــوع حــوادث مؤملــة ،ويعــزو حــدوث

ويــرى احلمــوري(2009م) أن إدراك الشــخص

االجتامعــي أن القلــق هــو حالــة مرتقبــة مــن التخــوف
القلــق بســبب حــدوث متغــرات غــر مرغــوب فيهــا

مــع وجــود اســتعداد نفــي لظهــور القلــق لــدى
الفــرد نتيجــة املفهــوم الســلبي لقدراتــه (الدســوقي،

2004م).

 .4نظرية فعالية الذات:

بالريبــة واخلــوف مــن الســيطرة ومؤامــرات اآلخرين.
حلــادث مــا عــى أنــه مهــدد للمجــال الشــخيص،

ســيؤدي إىل ظهــور اســتجابة انفعاليــة شــديدة
او مرضيــة ،إِذ يمكــن مثــ ً
ا َأن تصبــح املواقــف
االجتامعيــة املقرونــة بتوقعــات ســلبية عــن تقييــات
اآلخريــن ،مواقــف هتديــد يســتجيب هلــا الفــرد

يفــرض بنــدورا أن مــرىض الرهــاب االجتامعــي

اســتجابة خــوف مرضيــة.

يملكــون القــدرة عــى مواجهتهــا (فعاليــة الــذات

االجتامعــي يعطــون اهتاممــا أكــر إىل الكلــات التــي

يتجنبــون املواقــف االجتامعيــة العتقادهــم أهنــم ال

منخفضــة) ،كــا يعتقــدون أن تفاعالهتــم يف املواقــف

االجتامعيــة ســوف تــؤدي إىل مواقــف ســلبية (Hales
)مYadofsky, 2003

&.

وقــد أظهــرت الدراســات أن مــرىض الرهــاب
حتمــل هتديــد ًا اجتامعيــ ًا ،وتعبــرات وجــه ســلبية،

فهــم يركــزون عــى الفشــل ،وال يــرون االوقــات

التــي يــؤدون فيهــا اجتامعيــا بصــورة ج ِّيــدة ،ألهنــم

 .5النظرية املعرفية:
تــرى ا َملدرســة املعرفيــة أن النــاس يكتســبون

أيــة خــرة إجيابيــة). (Klinger et al, , 2005

للتعامــل مــع ظــروف حياهتــم ،وتســتخدم هــذه

ويــرى الباحــث أن النظريــة املعرفيــة أعطــت أمهيــة

خمزونــ ًا كبــر ًا مــن املعــارف واملعلومــات واملفاهيــم

املعرفــة مــن خــال املالحظــة وإجــراء األحــكام

والتــرف بشــكل أقــرب مــا يكــون للعــامل الواقعــي
)2019

.(Pilling,

ويؤكــد آغــر) م )Ahghar, 2014أن النمــوذج املعــريف
يفــرض أن احلــاالت املرضيــة املختلفــة تتميــز

بمخططــات معرفيــة حمــددة ،فمثــا االكتئــاب يرتبــط

باملخطــط الســلبي للفشــل والضيــاع والفــراغ ،أمــا

مشــغولون بتوقــع الفشــل ،وهــذا يلقــي بظاللــه عــى

كبــرة ألفــكار االنســان عــن نفســه وعــن اآلخريــن
وعــن املســتقبل ،وأن االنفعــاالت التــي يظهرهــا

النــاس إنــا هــي نتيجــة لطريقــة تفكريهــم.
-العالج اإللكرتوين:

هــو حقــل مــن حقــول األبحــاث املامرســة الناشــئة
والناميــة برسعــة ،والــذي ينطــوي عــى تطبيــق

التقنيــات الرقميــة املســاعدة لتقديــم العــاج النفــي.
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وبــدأ االهتــام بالعــاج االلكــروين قبــل عقديــن مــن

ل 2010م).
تكنولوجيــا الواقــع االفــرايض (نوفــ ,

احلاســوب؛ تقــدم العــاج االلكــروين أيضــا(Keller .

االفــرايض بأنــه بيئــة حاســوبية تفاعليــة ،يكــون فيهــا

الزمــن مــع نتائــج متباينــة ولكــن مــع تقــدم تقنيــة
)م2017

.,,

ويعــرف (كيلــر وآخــرون) م Keller 2017الواقــع

الفــرد أكثــر تفاع ـ ً
ا مــع الصــور ،وهــي تكنولوجيــا

ويذكـرر انديرســون وجيجــرز �Andersson and Gui

متقدمــة توفــر عروضــ ًا بانوراميــة ترتبــط بثالثــة

بســيطة ومرتكــزة اساســ ًا عــى النــص املكتــوب،

باملســتخدمني ،ويقــوم احلاســوب بمحــاكاة البيئــات
ْ

)م jpers, 2009أن برامــج العــاج االلكــروين كانــت

أبعــاد ،تتمثــل يف البــر والســمع واأليــدي اخلاصــة

وقــد اشــملت عــى تقديــم نــص مكتــوب يصــف

احلقيقيــة حمــاكاة ماديــة ،فيشــعر املســتخدم باالنغــاس

الشاشــة ،ومــع تقــدم التكنولوجيــا أصبحــت الربامــج

وأشــار (مــكالي م )Mclay, 2001أن التعــرض للواقع

اســراتيجيات املســاعدة الذاتيــة مــن خــال قــراءة
اكثــر تعقيــد ًا ،وأصبحــت الربامــج اجلديــدة تعتمــد

أكثــر عــى الوســائط املتعــددة ( الصــوت ،والفيديــو،

يف هــذا العــامل االفــرايض.

االفــرايض؛ قــادر عــى خلــق شــعور مــن الواقعيــة يف

بيئــة آمنــه حتــت ارشاف معالــج قــادر عــى توجيــه

واجلرافيكــس ،والرســوم) ،ويعتــر العــاج بالتعرض

املريــض مــن خــال سلســة متاريــن التعــرض املتدرج،

االلكــروين ،إذ حيتــوي الواقــع االفــرايض عــى حمفــز

وال يــزال التعــرض للواقــع االفــرايض تقنيــة جديــدة

للواقــع االفــرايض احــدث أســاليب العــاج
مولــد عــن طريــق احلاســب اآليل مكونــا مــن صــورة
او بيئــة ثالثيــة األبعــاد.

-التعرض للواقع االفرتايض:

إذ يتــم حمــاكاة املثــر املخيــف يف بيئــة افرتاضيــة آمنــه،

مل تعتمــد يف الرعايــة االكلينيكيــة الروتينيــة بســبب

تكلفــة املعــدات املســتخدمة يف هــذا النــوع مــن

العــاج.

تتعــدد وتتبايــن مصطلحــات الواقــع االفــرايض

وذكــر (الدريــج

هــو واضــع مصطلــح الواقــع االفــرايض ،والــذي
يشــر إِىل افــراض يشء مــا واقــع ،فــا ُيعــرض عــى

االنســان واحلاســب اآليل وفيــه ال يكون املســتخدمون

جمــرد مالحظــن خارجــن للصــور او الفيديــو عــى

املاديــة نفــرض أنــه واقــع ،ويرتبــط ذلــك بعمليــة

يف عــامل افــرايض ثالثــي األبعــاد ،والواقــع االفرتايض

ومرادفاتــه إذ يعــد جــارون النــر)( Jaron Lanier

شاشــات احلاســب اآليل ،ونــراه باســتخدام األجهــزة
التخيــل البــري ،ومصطلــح
هــو َأكثــر املصطلحــات اســتخداما لإلشــارة إىل
)(Virtual Reality

م, 2013

 )Aldridgeأن التعــرض

للواقــع االفــرايض هــو نمــوذج للتفاعــل بــن

شاشــة احلاســب اآليل ،بــل يعــدون مشــاركني فعالــن
يســمح بعــرض املوضوعــات االفرتاضيــة اخلاصــة

بجميــع املشــاعر اإلنســانية بصــورة مطابقــة لنظريهــا
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يف البيئــة الطبيعيــة ،كــا يتيــح الواقــع االفــرايض
العديــد مــن األدوات والنــاذج التــي مــن املمكــن ان

تســتخدم يف فهــم االســتجابات النفســية واالنفعاليــة.
وأشــار (بــوش2018 Bush ،م) إىل أن الواقــع
االفــرايض هــو امتــداد منطقــي للتقــدم التكنولوجــي

للحاســوب ،إذ متكــن املســتخدم مــن التفاعــل معهــا،

249-219

 - 5اإلطالــة؛ فاملريــض مــن املمكــن أن يظــل يف
املوقــف املخيــف حتــى ينتهــي القلــق.

 -مراحل الواقع االفرتايض:

وضــح ســمرة ( )2011مراحــل الواقــع االفــرايض
ُي ِّ

كاآليت:

الواقــع ( :)Realityوهــو بيئــة ال تتضمــن إال أجســاما

ســواء كان ذلــك بتفحــص مــا حتتويــه هــذه البيئــة

حقيقيــة ،ويشــمل النظــرة املبــارشة ألحــد مشــاهد

والتأثــر فيهــا بالقيــام بعمليــات التعديــل والتطويــر،

املشــهد الواقعــي.

عــن طريــق حاســتي الســمع والبــر ،او باملشــاركة

العــامل الواقعــي أو لعــرض فيديــو تقليــدي لنفــس

وهــي عمليــة حمــاكاة لبيئــة واقعيــة او خياليــة يتــم

الواقــع احلقيقــي احلاكــم) : (Augmented Realityوهــو

توفرهــا التكنولوجيــا احلديثــة باســتخدام الصــوت

بواســطة احلاســب اآليل ،ويتــم تركيــب هــذه املشــاهد

تصورهــا وبناؤهــا عــن طريــق اإلمكانــات التــي
والصــورة والرســومات ثالثيــة األبعــاد إلنتــاج

مواقــف حياتيــة تشــد مــن يتفاعــل معهــا.
ويوضــح أنديرســون وجيجــرز

Andersson and

بيئــة واقعيــة تــزود بأجســام أو مشــاهد افرتاضيــة منتجــة

برصيــ ًا ،أو عــن طريــق مشــاهد فيديــو افرتاضيــة
داخــل البيئــة احلقيقيــة.

الواقــع االفــرايض احلاكــم ):(Augmented Virtuality

) Guijpers, (2009مزايــا العــاج اإللكــروين وهــي

ويشــتمل عــى بيئــات افرتاضيــة ،يتــم إضافــة بعــض

 - 1يمكن للمرىض الوصول إليه عندما يناسبهم.

أجســاما حقيقيــة أو لقطــات فيديــو لبيئــة حقيقيــة.

كالتــايل:

 - 2يمكــن اســتخدامه يف املنــزل ،ومناســب للذيــن
يشــعرون بالقلــق والوصمــة مــن العــاج
التقليــدي.

املشــاهد احلقيقيــة هلــا ،ســواء كانــت هــذه املشــاهد
1 .الواقع االفرتايض (:)Virtual Reality

وهــو بيئــة ال تتضمــن إال أجســاما افرتاضيــة ،والتــي
ينغمــس فيهــا ا ُملســتخد ُم بالكامــل ،ويكــون قــادر ًا عىل

 - 3يوفــر عــاج املــرىض يف األماكــن التــي ال يوجــد

التفاعــل مــع العــامل االصطناعــي متامــا.

 - 4متنــوع؛ فمــن املمكــن أن يســتخدم املعالــج

الدراسات السابقة:

هبــا مصحــات نفســية مناســبة.

النفــي بيئــات افرتاضيــة خمتلفــة ،ومــن املمكــن

أن يتكيــف العــاج ليناســب حالــة املريــض.

قــام كل مــن عمــرو وأمحــد(  )2019بدراســة هدفــت
إىل الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن األفــكار
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الالعقالنيــة والرهــاب االجتامعــي لــدى مســتخدمي

الدراســة إىل أن اخلــوف مــن اإلدارة مــن أكثــر

الطــب ،اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي،

النــاس ،كــا توصلــت الدراســة إىل أن الطــاب أقــل

شــبكات التواصــل االجتامعــي مــن طــاب كليــة
وطبقــت الدراســة عــى عينــة قوامهــا ( )180طالب ـ ًا،

العوامــل تأثــر ًا ،يليــه التحــدث أمــام مجهــور مــن
عرضــة للرهــاب االجتامعــي مــن الطالبــات ،وأخــر ًا

وأعــد الباحثــان مقياســن للدراس ـ ,ة أحدمهــا لقيــاس

توصلــت نتائــج الدراســة إىل أن الطلبــة الذيــن

الالعقالنيــة والعقالنيــة ،وأشــارت النتائــج إىل انتشــار

االجتامعــي مــن الطلبــة الذيــن معدالهتــم منخفضــة.

الرهــاب االجتامعــي واآلخــر خــاص بقيــاس األفكار

الرهــاب االجتامعــي بــن طــاب كليــة الطــب بنســبة

( ،)19%كــا أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن األفــكار
السادســة (القلــق الناتــج عــن االهتــام الزائــد)،

معدالهتــم مرتفعــة؛ أكثــر عرضــة لإلصابــة بالرهــاب
وقــام الســان) 2019م) بدراســة هدفــت إىل التعــرف

عــى فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم عــى التنظيــم
االنفعــايل لتحســن اســراتيجيات تقديــم الــذات

واخلامســة (الالمبــاالة االنفعاليــة) ،والرابعــة ( توقــع

خلفــض الرهــاب االجتامعــي ،طبقــت الدراســة

مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي ،كــا

ممــن تراوحــت أعامرهــم مــا بــن ( )16-14ســنة،

املصائــب) ،حصلــت عــى أعــى الرتــب بــن الطلبــة

أشــارت إىل أن هنــاك عالقــة بــن الرهــاب االجتامعــي
وبــن كل مــن األفــكار الالعقالنيــة وعــدد ســاعات
االســتخدام اليومــي لــدى الطــاب مســتخدمي

شــبكات التواصــل االجتامعــي أيضــا.

كــا أجــرى كل مــن الصــادي وقــازان

عــى ( )20طالبــ ًا وطالبــة مــن املراهقــن املوهوبــن
واســتخدم الباحــث مقاييــس التنظيــم االنفعــايل ،و
اســراتيجيات تقديــم الــذات ،ومقيــاس الرهــاب

ن ومجيعهــا مــن إعــداد الباحث،
االجتامعــي للمراهقـ ,

كــا اســتخدم دليال للكشــف عــن املوهوبــن املراهقني

& Simadi

مــن إعــداد آمــال أباظــة(2014م) ،وتوصلــت نتائــج

الرهــاب االجتامعــي لــدى طــاب اجلامعــات يف

إســراتيجيات تقديــم الــذات وخفــض الرهــاب

) Gazan, (2019دراســة هدفــت إىل حتليــل ظاهــرة

الدراســة إىل فعاليــة الربنامــج املســتخدم لتحســن

األردن ،والتعــرف عــى تأثــر املحيــط االجتامعــي

االجتامعــي لــدى املراهقــن املوهوبــن.

املتعلــق بالبيئــة اجلامعيــة ،تكونــت عينــة الدراســة

مــن ( )704طالبــ ًا وطالبــة مــن جامعــات خمتلفــة

يف األردن ،أعــد الباحثــان مقياســا الختبــار دور
املؤثــرات االجتامعيــة الديموغرافيــة يف حــدوث

أعــراض الرهــاب االجتامعــي  ،وتوصلــت نتائــج

ي (2019م) دراســة
وقــدم كل مــن إبراهيــم والزيتــاو ,

هدفــت إىل معرفــة تأثــر برنامــج معريف ســلوكي مجعي
خلفــض مســتوى اضطــراب الرهــاب االجتامعــي

لــدى عينــة مــن طــاب كليــة العلــوم الرتبويــة يف
جامعــة جــدارا ،طبقــت الدراســة عــى عينــة قوامهــا
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( )22طالبــ ًا وطالبــة مــن احلاصلــن عــى درجــة

املراهقــن.

الباحثــان بإعــداد برنامــج إرشــادي معــريف ســلوكي

هدفــت إىل التعــرف عــى فاعليــة برنامــج الواقــع

مرتفعــة بالنســبة ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي ،قامــا
مجعــي خلفــض مســتوى الرهــاب االجتامعــي ،وط َّبقــا
مقيــاس ماتيــك وكالرك )(Mattick & Clark, 1998

للرهــاب االجتامعــي ،وأشــارت نتيجــة الدراســة إىل
فاعليــة الربنامــج االرشــادي املعــريف اجلمعــي خلفــض

مســتوى الرهــاب االجتامعــي يف القيــاس البعــدي

كــا قــام ِ
كيلــر

)(Keller, 2017

بدراســة

االفــرايض ( )VRTمقابــل عــاج معــريف ســلوكي

( )CBTمــن إعــداد الباحــث ،وتكونــت العينــة مــن
( )21فــرد ً,ا تــم توزيعهــا عــى جمموعتــن جتريبيتــن

كالتــايل:

 أاملجموعــة التجريبيــة األوىل :وحجمهــا ()13فــرد ًا وخضعــت للعــاج (.)VRT

واملتابعــة.

كــا أجــرى كل مــن إبراهيــم و فــاروق و

-باملجموعــة التجريبيــة الثانيــة :وحجمهــا ()8

فاعليــة برنامــج ارشــادي مقــرح قائــم عــى اســتخدام

مقيــاس (ماتيــك وكالرك) للرهــاب االجتامعــي

وخضعــت للعــاج ( .)CBTوقــد ط َّبقــا

ســمري( )2018دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى
املجتمعــات االفرتاضيــة خلفــض الرهــاب االجتامعــي

لــدى عينــة مــن املراهقــن ،وتكونــت عينــة الدراســة
مــن قســمني ،القســم األول :حلســاب اخلصائــص
الســيكومرتية ملقيــاس القلــق االجتامعــي ،وتكونــت

عينــة الدراســة مــن ( )191طالب ـ ًا وطالبــة ،والقســم
الثــاين :عينــة الدراســة األساســية وتكونــت مــن

( )20طالبــ ًا وطالبــة ،تــم تقســيمهم بالتســاوي إىل

جمموعتــن :جتريبيــة وضابطــة ،واعتمــدت الدراســة
عــى األدوات التاليــة :مقيــاس القلــق االجتامعــي مــن
إعــداد إبراهيــم ،)2000(،والربنامــج االرشــادي

االلكــروين باســتخدام املجتمعــات االفرتاضيــة

مــن إعــداد ســمري ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل
فاعليــة الربنامــج االرشــادي باســتخدام املجتمعــات
االفرتاضيــة خلفــض الرهــاب االجتامعــي لــدى عينــة

( )Mattick & Clark, 1998لقيــاس مســتوى

الرهــاب االجتامعــي لــدى عينــة الدراســة.

وقــد أشــارت النتائــج إىل فاعليــة الربناجمــن خلفــض

الرهــاب االجتامعــي؛ وخاصــة رهــاب التحــدث
أمــام العامــة؛ لكــن العــاج بالواقــع االفــرايض بــدا

أكثــر فاعليــة خلفــض القلــق الناتــج عــن الرهــاب
االجتامعــي ،كــا أشــارت نتائج الدراســة إىل اســتمرار

التحســن بعــد (شــهر) مــن التوقــف عــن الربنامــج

العالجــي باســتخدام التعــرض للواقــع االفــرايض.
و أجــرت ماريــا و لواليانــا ))Maria & Luliana, 2017

دراســة هدفــت إىل البحــث عــن حلــول الطــرق
العالجيــة لعــاج أنــواع الرهــاب :االجتامعــي،

والرهــاب مــن األماكــن املرتفعــة ،واألماكــن املغلقــة

باســتخدام العــاج بالتعــرض للواقــع االفــرايض
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كطريقــة عالجيــة مبتكــرة ،وقــد قامــت الباحثتــان

التجريبيــة يف القياســن القبــي والبعــدي بالنســبة

قامــت الباحثتــان بتصميــم برنامــج عالجــي يتكــون

البعــدي.

بإعــداد مقيــاس لتحديــد مســتوى الرهــاب ،كــا
مــن  12جلســة عالجيــة ،طبقــت الدراســة عــى عينــة

قوامهــا ( )78فــرد ًا ،وتــم تقســيمهم بالتســاوي إىل

جمموعتــن :املجموعــة التجريبيــة وعددهــم ()39

ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي ،ولصالــح القيــاس

حتســن يف خفــض القلــق االجتامعــي جلميــع املقاييــس
واألدوات املســتخدمة ،واســتمرت التحســينات بعــد

متابعــة ( )6أشــهر مــن هنايــة العــاج ،كــا أشــارت

فــرد ًا ،واملجموعــة الضابطــة ( )39فــرد ًا ،وأشــارت

النتائــج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة ()

للواقــع االفــرايض لألفــراد الذيــن يعانــون مــن أنواع

القياســن البعــدي والتتبعــي بالنســبة ملقيــاس الرهــاب

نتائــج الدراســة إىل أن اســتخدام العــاج بالتعــرض

مــن الرهــاب ،يســاعدهم يف التغلــب عــى خماوفهــم،

ملتوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة عــى
االجتامعــي ،وأخــر ًا أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن

والتعــود عــى املثــرات املنفــرة ،واالســتمرار عــى

الواقــع االفــرايض يقــدم بيئــة آمنــة ومشــاهبة للبيئــة

مــن العــاج ،كــا أثبــت الربنامــج فاعليتــه حتــى بعــد

كــا أجــرى عــي وكريــم (Ali & Kareem,

التعــود عليهــا مــن أســاس النجــاح يف هــذا النــوع

التوقــف عــن تطبيــق الربنامــج ملــدة ( )4أســابيع.

الواقعيــة.

) 2016دراســة هدفــت إِىل تقييــم مســتوى الرهــاب

وقــام جيبــارا وآخــرون ( Gebara, et.al, (2016

االجتامعــي لــدى طلبــة كليــة التفــرد يف جامعــة

بالتعــرض للواقــع االفرتايض باســتخدام صــور ثالثية

وصفيــة يف كليــة التفــرد عــى عينــة غــر احتامليــة

بدراســة هدفــت إِىل التحقــق مــن فاعليــة العــاج

األبعــاد لعــاج الرهــاب االجتامعــي ،وتكونــت عينــة

هولــر الطبيــة يف مدينــة أربيــل ،حيــث أجريت دراســة

(هادفــة – غرضيــة) مكونــة مــن ( )296طالبــ ًا،

الدراســة مــن ( )21فــرد ًا ( )11مــن الذكــور و()10
مــن ِ
اإلنــاث؛ ممــن شــخصوا وفــق  ،DSM-IVوقــام

تكــون مــن ( )17فقــرة مــن إعــداد الباحثــن ،وتــم

( )12جلســة للتعــرض ملواقــف اجتامعيــة عــر صــور

التكــرارات والنســب املئويــة للرهــاب االجتامعــي،

الباحثــون بإعــداد الربنامــج العالجــي املكــون مــن

ثالثيــة األبعــاد ،حيــث اســتغرقت كل جلســة ()50

دقيقــة ،وأظهــرت النتائــج مــا يــي:
وجــود فــروق ذات داللــة إِحصائيــة عنــد مســتوى
الداللــة () ملتوســطات درجــات أفــراد املجموعــة

حيــث تــم اســتخدام مقيــاس للرهــاب االجتامعــي

اســتعامل اإلحصــاء الوصفــي مــن خــال تقييــم
وكذلــك اإلحصــاء االســتداليل .وقــد بينــت نتائــج

الدراســة أن عمــر غالبيــة الطــاب تــراوح مــا بــن

(  )22-17ســنة ،وهــم مــن متوســطي الدخــل،

وكلهــم مــن املناطــق الريفيــة ،وبينــت النتائــج أن
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فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملتوســطات درجــات

رهــاب اجتامعــي ،كــا أظهــرت الدراســة وجــود
عالقــة ذات داللــة إِحصائيــة عاليــة بــن املرحلــة

ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي ،ولصالــح املجموعــة

بينــت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة

برنامــج التعــرض للواقــع االفــرايض بعــد التوقــف

األكاديميــة وبــن مســتوى الرهــاب االجتامعــي ،كــا

ملتوســطات درجــات أفــراد العينــة والتــي تعــزى
للجنــس ولصالــح اإلنــاث ،و أوصــت الدراســة

بــرورة إعــداد برنامــج تعليمــي تدريبــي للتخفيــف
مــن أعــراض الرهــاب االجتامعــي لــدى طلبــة كليــة
التفــرد يف جامعــة هولــر الطبيــة يف مدينــة أربيــل.

أفــراد عينــة الدراســة يف القيــاس البعــدي بالنســبة
التجريبيــة ،كــا توصلــت نتائــج الدراســة إىل فاعليــة

مــن الربنامــج ملــدة ( )6أســابيع.
التعقيب عىل الدراسات السابقة:

مــن خــال العــرض الســابق للدراســات الســابقة؛

نجــد أن البعــض منهــا تنــاول الرهــاب االجتامعــي،

وأخــر ًا دراســة كاالفيــل ومالدونــادو& ( Calafell

وبعضهــا اآلخــر تنــاول العــاج االلكــروين

عــى فاعليــة برنامــج الواقــع االفــرايض لتطويــر

أن بحــث العالقــة بــن متغــرات الدراســة بعضهــا

)Maldonado, 2014والتــي هدفــت إِىل التعــرف

املهــارات االجتامعيــة ،وكانــت عــى عينــة مكونــة

باســتخدام التعــرض للواقــع االفــرايض ،كــا يتضــح
ببعــض لــدى طــاب اجلامعــة يف البيئــة الســعودية؛ مل

مــن ( )24فــرد ًا مــن مــرىض الفصــام ،قســمت العينــة
إِىل جمموعتــن :إحدامهــا ضابطــة ومكونــة مــن ()12

وبالتــايل يعتــر البحــث إضافــة للدراســات الســابقة

طبــق عليهــا برنامــج يســتخدم العــاج بالتعــرض

التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج الرهــاب

االجتامعيــة ،حيــث تضمــن الربنامــج ( )8جلســات،

شــقراء.

فــرد ًا ،و األخــرى جتريبيــة و مكونــة مــن ( )12فــرد ًا،

للواقــع االفــرايض للتدريــب عــى املهــارات

يتطــرق إليــه أحــد حتــى وقــت إعــداد هــذه الدراســة؛

يف تناولــه فاعليــة العــاج االلكــروين باســتخدام
االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة

واوضحــت النتائــج فاعليــة الربنامــج لتطويــر

أمــا فيــا خيــص العينــة بالنســبة للدراســات الســابقة؛

فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملتوســطات درجــات

الدراســة احلاليــة ،والتــي اختــارت ( )500طالــب

املهــارات االجتامعيــة ،كــا بينــت النتائــج وجــود
أفــراد املجموعــة التجريبيــة يف القياســن القبــي
والبعــدي بالنســبة ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي

ولصالــح القيــاس البعــدي ،كــا بينــت النتائــج وجود

يتضــح أن غالبيتهــا كانــت قريبــة مــن أفــراد عينــة

للتعــرف عــى مســتوى الرهــاب االجتامعــي  ،بينــا
ُطبــق الربنامــج العالجــي عــى ( )24طالبــا ،ويف
الدراســات التــي اســتخدمت املنهــج التجريبــي
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وشــبه التجريبــي كانــت تــراوح عينــة الدراســة بــن

اســتخدمت التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج

) (Calafell & Maldonado, 2014ودراســة جيبــارا

كدراسـةة كاالفيــل ومالدونــادو�(Calafell & Mal

( )78-20فــرد ًا ،مثــل دراســة كاالفيــل ومالدونــادو

أو التخفيــف مــن مســتوى الرهــاب االجتامعــي

واخــرون ) (Gebara et al, 2016ودراســة ماريــا و
لواليانــا )(Maria & Luliana,2017ودراســة ِ
كيلــر

ودراســة ) (Keller, 2017ودراســة إبراهيــم و فــاروق

عــام ( )2018ودراســة الســان ( )2019ودراســة

 ،فجميعهــا أثبتــت فاعليــة هــذا األســلوب العالجــي

) (Keller, 2017ودراســة إبراهيــم و فــاروق و ســمري
إبراهيــم و الزيتــاوي ( ،)2019أمــا الدراســات

التــي اســتخدمت املنهــج الوصفــي؛ فرتاوحــت
عينــة الدراســة مــا بــن ( )704 -180فــرد ًا ،مثــل

دراســات عــي وكريــم )(Ali & Kareem, 2016

ودراســة الصــادي وقــازان ( )2019ودراســة عمــرو
وامحــد ( ،)2019أمــا عــى مســتوى املرحلــة العمرية؛

فالدراســة احلاليــة ُطبقــت عــى الطــاب يف املرحلــة

جلامعيــة كــا هــو مطبــق يف دراســات عــي وكريــم
) (Ali & Kareem, 2016ودراســة الصــادي وقــازان

( )2019ودراســة عمــرو و أمحــد ( )2019ودراســة

) donado, 2014ودراســة جيبــارا )(Gebara, 2016

و ســمري عــام ( )2018والدراســة احلاليــة ()2020

يف عــاج اضطــراب الرهــاب االجتامعــي ،واســتفاد
الباحــث مــن الدراســات الســابقة يف التعــرف أكثــر

عــى اضطــراب الرهــاب االجتامعــي ،وعــى طريقــة

العــاج باســتخدام التعــرض للواقــع االفــرايض،
ومــن أوجــه االســتفادة مــن الدراســات الســابقة:
التعــرف عــى أدوات الدراســة وكيفيــة بنائهــا،

باإلضافــة إىل إســهامها يف مناقشــة نتائــج الدراســة.
فروض الدراسة:

موفــق إبراهيــم و الزيتــاوي (.)2019

ينتــر الرهــاب االجتامعــي بــن طــاب الســنةالتحضرييــة بجامعــة شــقراء؟

أمــا مــن حيــث األدوات؛ فالدراســة احلاليــة

-توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مقيــاس

ذلــك مــع مجيــع الدراســات الســابقة مــا عــدا دراســة
ِ
كيلــر ( )Keller, 2017ودراســة إبراهيــم والزيتــاوي

وبــن املجموعــة الضابطــة يف القيــاس البعــدي

بعــد تطبيــق العــاج االلكــروين مبــارشة لصالــح

ماتيــك وكالرك للرهــاب االجتامعــي & (Mattick

-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائية يف متوســط

اســتخدمت أدوات مــن إعــداد الباحــث ،وتتفــق يف

()2019؛ حيــث ط َّبقــا عــى عينــة الدراســة مقيــاس
).Clark, 1998

أمــا فيــا يتعلــق بنتائــج الدراســات الســابقة التــي
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الرهــاب االجتامعــي بــن املجموعــة التجريبيــة

املجموعــة التجريبيــة؟

درجــات املجموعــة التجريبيــة يف مقيــاس
الرهــاب االجتامعــي بــن القيــاس البعــدي وبــن

عبد اهلل القحطاين :فاعلية العالج االلكتروين باستخدام أسلوب التعرض للواقع االفتراضي يف عالج الرهاب ...

التتبعــي بالنســبة ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي

(بعــد مــرور شــهر) مــن تطبيــق الربنامــج؟

249-219

( إعــداد الباحــث) وذلــك للتعــرف عــى مســتوى
انتشــار الرهــاب االجتامعــي ،وبعــد ذلــك تــم
اختيــار ( )30طالبــ ًا مــن الذيــن وقعــوا ضمــن

منهج وإجراءات الدراسة:

املســتوى املرتفــع ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي،

-منهــج الدراســة :اســتخدم الباحــث املنهــج شــبه

وافــق منهــم ( )24طالبــ ًا عــى املشــاركة يف

ملجموعتــن ،االوىل جتريبيــة ،واألخــرى ضابطــة

( )24 -18ســنة ،وبمتوســط حســايب قدره (20.4

التجريبــي ،ولقــد اســتعان الباحــث بالتصميــم

بإتبــاع القيــاس القبــي والبعــدي هلــا ،والقيــاس
التتبعــي بعــد انتهــاء الربنامــج العالجــي

للمجموعــة التجريبيــة ،وذلــك ملناســبته لطبيعــة
هــذا البحــث.

جمتمــع الدراســة :يتمثــل جمتمــع الدراســة يفطــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء للعــام

اجلامعــي ( ،)2020 -2019والبالــغ عددهــم

( )3000طالــب وطالبــة.

الدراســة احلاليــة ،وقــد تراوحــت أعامرهــم مــا بني

ســنة) وانحــراف معيــاري( 1.9ســنة) ومــدى

عمــري قــدره( 6ســنوات) ،وتــم تقســيمهم إىل
جمموعتــن :املجموعــة التجريبيــة و عددهــم ()12

طالبـ ًا ،حيــث طبــق عليهــم الربنامــج العالجــي ،و
املجموعــة الضابطــة وعددهــم ( )12طالبــ ًا ،و مل
يطبــق عليهــم الربنامــج العالجــي.

-التحقق من جتانس عينة الدراسة:

-تــم التحقــق مــن جتانــس جمموعتــي الدراســة

-عينــة الدراســة :تــم إجــراء الدراســة عــى عينــة

(الضابطــة والتجريبيــة) ملســتوى الرهــاب

التحضرييــة بجامعــة شــقراء ،تــم اختيارهــم

املســتخدم؛ وذلــك ألن املنهــج شــبه التجريبــي

قوامهــا ( )500طالــب مــن طــاب الســنة
بطريقــة عشــوائية بســيطة ،وبنســبة قدرهــا

( 16.67%مــن جمتمــع الدراســة) حيــث تــم

ترقيــم أفــراد جمتمــع الدراســة (مــن  1إىل )3000

االجتامعــي قبــل تطبيــق الربنامــج العالجــي
يتطلــب حتقيــق التكافــؤ بــن جمموعــات الدراســة،

ولذلــك تــم اســتخدام اختبــار (مــان ويتنــي

 )U( )Mann-Whitneyوقيمــة (،)Z

وتــم وضــع األرقــام يف صنــدوق صغــر ،ومــن ثــم

كاختبــارات إحصائيــة ال معلميــة ،وهــي مناســبة

العينــة مــن أرقــام املجتمــع ،وهــي مــن رقــم ( 1إىل

داللــة الفــروق بــن رتــب درجــات جمموعتــي

قــام الباحــث بســحب عــدد (  )500رقــم ألفــراد
 ) 3000ســحبا عشــوائيا وبــدون إعــادة ،ثــم طبــق
عــى طــاب العينــة مقيــاس الرهــاب االجتامعــي
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لطبيعــة بيانــات البحــث ،وذلــك للتحقــق مــن
الدراســة يف مســتوى الرهــاب االجتامعــي،

ويوضــحاجلــدولالتــايلالنتائــجاملتحصــلعليهــا.
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وتوضــح نتائــج هــذا اجلــدول عــدم وجــود فــروق

 -مقيــاس اخلجــل االجتامعــي جلونــز وراســيل

عينــة البحــث التجريبيــة وبــن املجموعــة الضابطــة

الرهــاب االجتامعــي ملجــدي حممــد
 -مقيــاس ﱡ

ذات داللــة إحصائيــة بــن رتــب درجــات جمموعــة

ملســتوى الرهــاب االجتامعــي ،ويعنــي ذلــك أن

).(Jones & Russell,1982

الدســوقي (.)2004

املجموعتــن متجانســتان يف مســتوى الرهــاب

 -مقيــاس اخلجـــــــــــل االجتامعــي إلبراهيــم

املســتخدم عــى املجموعــة التجريبيــة.

اﳋصائص السيكومرية للمقياس:

االجتامعــي قبــل تطبيــق الرنامــج العاجــي

الســامدوين(.)1998

يتطلــب ضــامن ســامة املقيــاس؛ توفــر رشوط

أدوات الدراسة:

أساســية تتمثــل يف متيــزه بالصــدق والثبــات.

 - 1مقيــاس الرهــاب االجتامعــي لــدى طلبــة اجلامعة

صــدق وثبــات املقيــاس :حيتــوي املقيــاس املســتخدم

 - 2برنامــج العــاج االلكــروين باســتخدام التعرض

تتناســب مــع درجــة حتقــق العبــارة مــن بــن عــدة

أوالً :مقيــاس الرهــاب االجتامعــي (مــن إعــداد

أبــدا) ،وفيــام يــي اخلصائــص الســيكومرية للمقياس:
أوالً :قيــاس الصــدق ( :)Validityقــام الباحــث

( مــن إعــداد الباحــث).

للواقــع االفــرايض (مــن إعــداد الباحــث).

الباحــث).

ﺧطوات إعداد مقياس الرهاب االجتامعي:

عــى ( )35فقــرة ،وخيتــار الطالــب اإلجابــة التــي
خيــارات وهــي (دائــام– غالبــا – حمايــد – أحيانــا –

اعتمــد الباحــث يف إعــداده هلــذا املقيــاس -هبــدف

بقيــاس صــدق املقيــاس مــن خــال:
أ /صدق ا ﹸملحكﹼمﲔ (الصدق ال ﱠظاهري):

االجتامعــي -عــى املقاييــس الســابقة ذات العاقــة

صاحيــة اســتخدامه يف قيــاس مــدى انتشــار الرهــاب

حتقيــق موضوعيــة املقيــاس يف تشــخيص الرهــاب
بتشــخيص الرهــاب االجتامعــي ،مثــل:

و للتحقــق مــن صــدق املقيــاس ومعرفــة مــدى
االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة
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شــقراء؛ تــم االعتــامد عــى الصــدق الظاهــري،
و ُعــرض املقيــاس يف صورتــه األوليـــة عــى عــدد

( )9حمكمــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ببعــض

اجلامعــات الســعودية مــن املتخصصــن يف علــم
ـم
النفــس ،إذ ُطلــب منهــم قــراءة فقــرات املقيــاسُ ،ثـ َّ

حلكــم عليهــا من حيــث مــدى وضوحها ومناســبتها،
ا ُ
باســتبعاد الفقــرات غــري املناســبة أو إِدخــال تعديــات
للصياغــة ،أو إِضافــة فقــرات جديــدة بــام
تصحيح َّيــة ِّ

خيــدم املقيــاس ويزيــدُ مــن قيمتــه  ،ويف ضــور آراء
ا ُملحكمــن؛ اعتمــد الباحــث عــى نســبة اتِّفــاق ()95%
َفأكثــر ِ
إلبقــاء الفقــرة يف املقيــاس ،و بنــاء عــى ذلــك؛
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صيغــت عبــارات املقيــاس يف شــكلها النهائــي بعــد
التأكــد مــن صدقــه الظاهــري ( ملحــق. )1
ب -صدق االتساق الداﺧﲇ:

قــام الباحــث بتقديــر صــدق املقيــاس بحســاب
االتســاق الداخــي ملقيــاس القلــق االجتامعــي

موضــوع الدراســة مــن خــال تقديــر معامــل ارتبــاط

كل فقــرة مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس بعــد تطبيقــه
عــى عينــة مكونــة مــن  70طالب ـ ًا مــن طــاب الســنة

التحضرييــة بجامعــة شــقراء ،وجــاءت النتائــج كــام

يوضحهــا اجلــدول اآليت:

جدول رقم (:)1

معامات االرتباط بﲔ درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس الرهاب االجتامعي:
م

اﻻرﺗﺒﺎط

م

اﻻرﺗﺒﺎط

م

اﻻرﺗﺒﺎط

م

اﻻرﺗﺒﺎط

1

** 0.53

10

** 0.64

19

** 0.67

28

**0.63

2

** 0.65

11

** 0.50

20

** 0.70

29

** 0.51

3

** 0.58

12

** 0.67

21

* 0.46

30

* 0.47

4

** 0.61

13

**0.68

22

** 0.69

31

** 0.9

5

*0.45

14

**0.70

23

*0.46

32

*0.46

6

** 0.67

15

** 0.59

24

*0.48

33

* 0.45

7

**0.76

16

**0.60

25

**0.52

34

**0.54

8

* 0.55

17

** 0.47

26

**0.49

35

** 0.52

9

*0.45

18

**0.51

27

**0.56

**داللة إحصائية عند مستوي الداللة  * ،.0.01داللة إحصائية عند مستوي الداللة 0.05
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توضــح نتائــج اجلــدول أعــاه أن مجيــع قيــم معامالت

ب-طريقة التجزئة النصفية:

القيمــة الكليــة للمقيــاس؛ قــد تراوحــت مــا بــن (

نصفــن متســاويني ،بحيــث يشــمل النصــف األول

االرتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس و بــن

تعتمــد هــذه الطريقــة عــي جتزئــة فقــرات املقيــاس إيل

 0.45إىل  ،) 0.76وجــاءت غالبيــة فقــرات املقيــاس

الفقــرات ذات الرقــم الفــردي ،ويشــمل النصــف

البعــض اآلخــر ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

معامــل االرتبــاط باســتخدام معادلــة كارل بريســون

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( ،) 0.01وجــاء

( ،)0.05ويفــر ذلــك وجــود عالقــة ارتبــاط
موجبــة ودالــة إحصائيــا إلجابــات عينــة التقنــن مــن

طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء عــى كل
فقــرة مــن فقــرات املقيــاس وبــن الدرجــة الكليــة

للمقيــاس؛ وهــذا يــدل عــى صــدق املحتــوى و

املضمــون لفقــرات مقيــاس الرهــاب االجتامعــي

للطالــب اجلامعــي.

الثــاين الفقــرات ذات الرقــم الزوجــي  ،ويتــم حســاب

بــن اســتجابات العينــة عــي عبــارات النصــف
األول وبــن نتائجهــم عــى عبــارات النصــف الثــاين

االرتبــاط
 ،وقــد قــام الباحــث بحســاب ُمعامــل ْ

بــن درجــات الفقــرات الفرد َّيــة ( )17فقــرة ،وبــن
درجــات الفقــرات الزوج َّيــة ( )17فقــرة ،وقــد بلغــت

قيمــة معامــل االرتبــاط بــن النصفــن ( ، )0.87وهي

قيمــة مقبولــة إحصائ َّيــا  ،وتــدل عــى ثبــات املقيــاس
واســتقراره.

ثاني ًا :قياس الثبات (:)Reliability

طريقة تصحيح املقياس:

وللتأكــد مــن ثبــات مقيــاس الرهــاب االجتامعــي؛

يتكــون مقيــاس الرهــاب االجتامعــي يف صورتــه

أ -طريقة معامل ألفا كرونباخ:

مقيــاس ليكــرت اخلاميس(دائــا – غالبــا – حمايــد-

قــام الباحــث بحســاب الثبــات بطريقتــن:

النهائيــة مــن (  )35فقــرة  ،ولقــد تــم اســتخدام

قــام الباحــث بحســاب ثبــات مقيــاس الرهــاب

أحيانــا – أبــدا )؛ لتحديــد مســتوى انتشــار الرهــاب

وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات هبــذه الطريقــة

شــقراء ،كــا تــم حتديــد درجــة اســتجابة الطــاب؛

بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ،األمــر الــذي يطمئــن

درجــات)ُ ،حُمايــد (  3درجــات) ،أحيان ـ ًا (درجتــان)،
َأبــد ًا (درجــة واحــدة) ،وذلــك بالنســبة إىل مجيــع

االجتامعــي باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ،

( ،)0.88وتوضــح هــذه النتيجــة متتــع املقيــاس
الباحــث لصالحيــة املقيــاس للتطبيــق عــى الطــاب،

وكذلــك صحــة البيانــات التــي يتــم احلصــول عليهــا
بواســطة هــذا املقيــاس.

االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة
إذ يعطــى الدرجــة دائــ ًا ( 5درجــات) ،غالبــ ًا (4

فقــرات القيــاس ،وبذلــك تكــون ّأدنــى درجــة نظريــة

يمكــن أن حيصــل عليهــا لإلجابــة عــى فقــرات

238

عبد اهلل القحطاين :فاعلية العالج االلكتروين باستخدام أسلوب التعرض للواقع االفتراضي يف عالج الرهاب ...

249-219

املقيــاس هــي ( )35درجــة ،و ّأعــى درجــة حيصــل

أســابيع ،وتراوحــت مــدة اجللســة الواحــدة مــا بــن

بتحديــد مــدى مقيــاس الرهــاب االجتامعــي الــذي

بعــرض الربنامــج العالجــي يف صورتــه األوليــة عــى

عليهــا الطالــب هــي ( )175درجــة ،وقــام الباحــث
تراوحــت درجاتــه مــا بــن ( ،)175-35فكانــت
قيمــة املــدى هــي ( .)140تــم تقســيمه إِىل ثــاث
مســتويات متســاوية ،و مــدى كل مســتوى يســاوي

( )90 -60دقيقــة ،ثــم تــا ذلــك قيــام الباحــث

س
جمموعــة مــن األســاتذة املختصــن يف علــم النفــ ,
وعددهــم ( )8حمكمــن ،وقــد أجريــت التعديــات

املطلوبــة عــى الربنامــج ومــن ثــم؛ تــم إعــداد

( )46درجــة ،وبنــاء عــي ذلــك؛ تكــون درجــات
ا ُملســتوى األول (رهــاب اجتامعــي منخفــض) مــا

للواقــع افــرايض لعــاج الرهــاب االجتامعــي لــدى

اجتامعــي متوســط)؛ فقــد تراوحــت مــا بــن (-82
 )128درجــة ،بينــا انحــرت درجــات ا ُملســتوى

إجراءات تطبيق الدراسة:

 )175درجــة.

اخلطــوات التاليــة:

بــن ( )81-35درجــة ،أمــا ا ُملســتوى الثــاين (رهــاب

الثالــث (رهــاب اجتامعــي مرتفــع) مــا بــن (-129
ثاني ًا :الربنامج العالجي اإللكرتوين

الصــورة النهائيــة للربنامــج باســتخدام التعــرض
طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء.

تضمنــت إجــراءات التطبيــق وتقييــم الربنامــج
 - 1إجــراء القيــاس القبــي :وذلــك مــن خــال

قــام الباحــث بتصميــم الربنامــج انطالقــ ًا مــن

تطبيــق مقيــاس الرهــاب االجتامعــي قبــل

للواقــع االفــرايض ،والتــي أشــارت هلــا العديــد مــن

التجريبيــة والضابطــة.

األســس النظريــة والتطبيقيــة للعــاج؛ بالتعــرض

الدراســات مثــل دراســة أندرســون (Anderson,

البــدء يف الربنامــج العالجــي عــى املجموعتــن

 - 2تطبيــق الربنامــج العالجــي املكــون مــن ()10

 ،)2003ودراســة هريبلــن (،)Herbelin,2005
ودراســة ِ
كيلــر ( ،)Keller, 2017ودراســة جيبــارا

املجموعــة التجريبيــة ،ومــدة كل جلســة مــا بــن

ببنــاء جلســات الربنامــج العالجــي باســتخدام

 - 3تطبيــق مقيــاس الرهــاب االجتامعــي يف هنايــة

وآخريــن ( ،)Gebara et al, 2016وقــام الباحــث

التعــرض للواقــع االفــرايض لعــاج الرهــاب

جلســات بواقــع ( )5أســابيع عــى أفــراد

االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة

شــقراء ،وبلغــت عــدد جلســات الربنامــج ()10
جلســات بواقــع جلســتني كل أســبوع وملــدة ()5
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( )90-60دقيقــة.

اجللســة العــارشة واألخــرة عــى طــاب

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة (قيــاس
بعــدي) ،كــا ســجل أفــراد العينــة اســتجاباهتم
عــى اســتامرة تقييــم الربنامــج لتســجيل

ﳎلﺔ ﺍلشﻤﺎﻝ للﻌلﻮم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) ،(ISSN: 1658- 7006ﺍﺠﻤﻟلد ) ،(7ﺍلﻌدﺩ )،(2ﺝ ) (1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊدوﺩ ﺍلشﻤﺎلﻴﺔ )ﺫو ﺍﳊﺠﺔ 1443هـ  /ﻳﻮلﻴﻮ2022م(

ماحظــات املشــاركن ،والتعــرف عــى مؤرشات

التحســن يف اجللســات ،وتقييــم الرنامــج بعــد

هنايــة الرنامــج العاجــي.

 - 4تطبيــق مقيــاس الرهــاب االجتامعــي يف جلســة
للقيــاس التتبعــي بعــد التوقــف عــن الرنامــج
ملــدة شــهر عــى أفــراد املجموعــة التجريبيــة ،ثــم

تــم تفريــغ النتائــج وحتليلهــا إحصائيــا برنامــج
( .)SPSS,20

املشاركون يف الربنامج:

 - 1الباحــث ويقــوم بتحديــد عنــوان اجللســة
العاجيــة ،وكتابــة حمتــوى اجللســة العاجيــة،

وتطبيــق الرنامــج واإلرشاف عليــه.

 - 2خمتــص يف (اجلرافيكــس) و(مونتــاج الفيديــو)

ثاثــي األبعــاد؛ وذلــك للقيــام بإعــداد املشــاهد

يف الواقــع االفــرايض.

 - 3املجموعة التجريبية وعددهم ( )12طالب ًا.

جدول () 2
ﳏتوى العاج االلكروين باستخدام التعرض للواقع االفرايض.
رﻗﻢ
اﻟﺠﻠﺴﺔ

اﻟﻌﻨﻮان

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠﻠﺴﺔ

اﻟﻔﻨﯿﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺪة اﻟﺠﻠﺴﺔ

1

ﺗﻤﮭﯿﺪ وﺗﻌﺎرف

ﺑﻨــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻼﺟﯿــﮫ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﺑﯿــﻦ اﻟﺒﺎﺣــﺚ وﻋﯿﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ،ﺑــﺪأت
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎرف وﺷــﺮح ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻌﻼﺟــﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿــﺔ
اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻠﻮاﻗــﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻲ

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
واﻟﺤﻮار

 90دﻗﯿﻘﺔ

2

ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺮھﺎب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻮﺿﯿــﺢ ﻣﻔﮭــﻮم اﻟﺮھــﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ،أﺳــﺒﺎﺑﮫ ،اﻋﺮاﺿــﮫ ،اﻧﺘﺸــﺎره،
طــﺮق ﻋﻼﺟــﮫ

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
واﻟﺤﻮار

 60دﻗﯿﻘﺔ

3

ﻣﺸﮭﺪ )(1

ﻗﯿــﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾــﻢ ﻋــﺮض)  (Presentationﻓــﻲ ﻗﺎﻋــﺔ اﻓﺘﺮاﺿﯿــﺔ،
وﺗﺒﻠﯿﻐﮭــﻢ ﺑﺄﻧﮭــﻢ ﻣﺤــﻂ اﻧﻈــﺎر زﻣﻼﺋﮭــﻢ واﻟﻤﺤﺎﺿــﺮ.

ﻟﻌﺐ اﻷدوار،
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

 90دﻗﯿﻘﺔ

4

ﻣﺸﮭﺪ )(2

ﺗﻨــﺎول اﻹﻓﻄــﺎر ﻓــﻲ ﻗﺎﻋــﺔ اﻟﻄﻌــﺎم ﺑﺎﻟﻜﻠﯿــﺔ؛ إذ ﯾﻜــﻮن ﻣﻤﺘﻠﺌــﺎ ﺑﻌــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻄــﻼب

ﻟﻌﺐ اﻷدوار

 90دﻗﯿﻘﺔ

5

اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء

ﻋﻤــﻞ ﻟﻘــﺎء ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿــﺔ ﻋﺒــﺮ ﺗﻘﻨﯿــﺔ )(Conference Video
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋــﻲ ،واﻟﻘﯿــﺎم ﺑﻔﻨﯿــﺔ اﻻﺳــﺘﺮﺧﺎء.

اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ،
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،
اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء،
اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

 90دﻗﯿﻘﺔ

6

ﻣﺸﮭﺪ )(3

ﺗﻮﺟﯿــﮫ رﺳــﺎﻟﺔ ﺗﻮﻋﻮﯾــﺔ ﻣــﻦ أﻓــﺮاد اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻋــﻦ ﻣﺨﺎطــﺮ ﻓﯿــﺮوس ﻛﻮروﻧــﺎ
اﻟﻤﺴــﺘﺠﺪ اﻟﻤﻨﺘﺸــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺼﯿــﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻐﺮﺑــﺎء.

ﻟﻌﺐ اﻷدوار

 90دﻗﯿﻘﺔ

7

ﻣﺸﮭﺪ )(4

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀﯿﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻟﮭﻢ.

ﻟﻌﺐ اﻷدوار

 60دﻗﯿﻘﺔ

8

ﻣﺸﮭﺪ )(5

ﺣﻀــﻮر ﻣﺒــﺎراة ﻟﻜــﺮة اﻟﻘــﺪم واﻟﺠﻠــﻮس ﺑﯿــﻦ اﻟﺠﻤﺎھﯿــﺮ وﺗﺮدﯾــﺪ اﻷھﺎزﯾــﺞ
ﻣﻌﮭــﻢ.

ﻟﻌﺐ اﻷدوار

 60دﻗﯿﻘﺔ

9

ﻣﺸﮭﺪ )(6

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وظﯿﻔﯿﺔ؛ ﻓﯿﻘﻮم أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻟﻌﺐ اﻷدوار

 90دﻗﯿﻘﺔ

10

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
وﺗﻠﺨﯿﺺ

ﻣﺮاﺟﻌــﺔ وﺗﻠﺨﯿــﺺ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻌﻼﺟــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﺨﺪم ﻓــﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ ،وﺗﻄﺒﯿــﻖ
ﻣﻘﯿــﺎس اﻟﺮھــﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻟــﺪى طــﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻓــﺮاد اﻟﻌﯿﻨــﺔ
)ﻗﯿــﺎس ﺑﻌــﺪي( ،اﺗﻔــﻖ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﯿــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺟﻠﺴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺷــﮭﺮ ﻟﺘﻄﺒﯿــﻖ
اﻟﻤﻘﯿــﺎس )ﻗﯿــﺎس ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ(.

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
واﻟﺤﻮار

 90دﻗﯿﻘﺔ
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أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

اســتخدم الباحــث ومــن خــال الرنامــج اإلحصائــي

249-219

مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها:

وفيــام يــي مناقشــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا

( )SPSSإصــدار  ،20األســاليب اإلحصائيــة التالية:

الدراســة احلاليــة ،وذلــك يف ضــوء تعارضهــا او

) ،Coefficientوكذلــك معامــل ألفــا كرونبــاخ

الســابقة ،هــذا باإلضافــة إىل ربطهــا باألطــر النظريــة

• −معامل ارتبــاط بريســون (Pearson Correlation

اتســاقها مــع فــروض الدراســة ونتائــج الدراســات

) (Alpha Cronpakومعامــل الثبــات باســتخدام

ملفاهيــم الدراســة.

وثبــات حمــاور مقيــاس الدراســة.

ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮض اﻻول:

التجزئــة النصفيــة؛ وذلــك للتحقــق مــن صــدق

• −النســب املئويــة ) (Frequencies and Percentsو

املتوســطات احلســابية ) )Numeric Means؛
للتعــرف عــى مســتويات الرهــاب االجتامعــي .

• −اختبــار مــان ويتنــي )(Mann-Whitney) (U

ونصــه » ينتــرش الرهــاب االجتامعــي بــﲔ طــاب

الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء؟«

ولإلجابــة عــى هــذا الفــرض؛ قــام الباحــث بتوزيــع

أفــراد العينــة الكليــة ( )500طالــب تبعــا لدرجاهتــم

وقيمــة ( )Zللتحقــق مــن فرضيــات البحــث

بالنســبة ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي بمســتوياته

جمموعتــي الدراســة بعضهــام ببعــض يف مســتوى

ذكرهــا كطريقــة لتصحيــح املقيــاس كــام هــو موضــح

ودراســة داللــة الفــروق بــن رتــب درجــات

الرهــاب االجتامعــي.

الثاثــة (املنخفــض واملتوســط واملرتفــع) والســابق
يف اجلــدول اآليت:

جدول رقم ()4

مستويات الرهاب االجتامعي لدى الطاب عينة الدراسة ()500
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺮھﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﯿﺎري

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻣﻨﺨﻔﺾ ) 81 -35درﺟﺔ(

126

69.2

2.79

25.2%

ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 128 -82درﺟﺔ(

264

116.4

2.18

52.8%

ﻣﺮﺗﻔﻊ )175-129درﺟﺔ(

110

149.5

1.14

22%

اﻟﻤﺠﻤﻮع ) 175-35درﺟﺔ(

500

111.7

2.04

100%
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وتوضح نتائج اجلدول أعاله ما ييل:

األرس يفرضــون عــى الشــباب ممارســة طقــوس

-بلــغ عــدد طــاب املســتوى املنخفــض للرهــاب

وســلوكيات حمــددة ال يتقبــل جمتمعهــم ســواها،

وبمتوســط حســايب لدرجــات اســتجاباهتم

مــن النقــد الســلبي الــذي قــد يتعــرض لــه مــن

وانحــراف معيــاري (.)2.79

نغفلهــا وتعــد ســببا النتشــار الرهــاب االجتامعــي

االجتامعــي ( )126طالبــا ،وبنســبة (،)25.2%

للمقيــاس قيمتــه ( 69.2مــن  )175درجــة،

وهــذا جيعــل الشــاب حتــت ضغــط التقييــم وقلــق
األقــارب ،ومــن العوامــل التــي ال يمكــن أن

-بلــغ عــدد طــاب املســتوى املتوســط للرهــاب

لــدى طــاب اجلامعــة؛ هــو االختــاف بــن

( ،)52.8%وبمتوســط حســايب لدرجــات

العــام و اجلامعــي ،فمتطلبــات اجلامعــة ختتلــف

االجتامعــي ( )264طالبــا ،ويشــكلون مــا نســبته

اســتجاباهتم للمقيــاس قيمتــه ( 116.4مــن
 )175درجــة ،وانحــراف معيــاري (.)2.18

بيئتــي التعليــم وبــن طريقــة التعلــم يف التعليمــن

عــن متطلبــات املدرســة ،فالطالــب يف اجلامعــة

مطالــب بتقديــم عــروض أثنــاء املحــارضات،

-بلــغ عــدد طــاب املســتوى املرتفــع للرهــاب

ومشــاركة زمالئــه يف املحــارضات العمليــة،

)  ،وبمتوســط حســايب لدرجــات اســتجاباهتم

جمموعــة مــن أفــراد عينــة الدراســة ،ويف هــذا

االجتامعــي ( )110طالبــا ،وبنســبة قدرهــا (22%

للمقيــاس قيمتــه ( 149.5مــن  )175درجــة ،

واألنشــطة الالصفيــة ،وهــذا مــا رصح بــه

الصــدد يعــزو الباحــث ارتفــاع مســتوى الرهــاب

وانحــراف معيــاري ( ، )1.14وبذلــك فــإن

االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة

الدراســة مــن طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة

(املرحلــة اجلامعيــة) ،ونظرهتــم إىل ذاهتــم يف

مســتوى انتشــار الرهــاب االجتامعــي لــدى عينــة
شــقراء؛ كان عنــد مســتوى ( ،)%22ويعــزو
الباحــث هــذه النتيجــة إىل التنشــئة االجتامعيــة
واألرسيــة التــي يعيــش فيهــا الطــاب بجامعــة

شــقراء ،حيــث إن غالبيــة طــاب اجلامعــة
ينتمــون إىل بيئــة قرويــة او بدويــة تفــرض

عليهــم قيــود اجتامعيــة صارمــة أثنــاء املناســبات
االجتامعيــة ،فمــن خــال معايشــة الباحــث

هلــم وحضــور الكثــر مــن مناســباهتم؛ وجــد أن
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إىل طبيعــة الفئــة العمريــة التــي يمــرون هبــا

ظــل مرحلــة املراهقــة املتأخــرة ،ومــا يرافقهــا
مــن تغــرات جســمية ونفســية قــد تلقــي بظالهلــا

عــى مســتوى تقديــر الــذات لــدى الطــاب، ،
كذلــك ذكــر هيدمــان وبــاول(Heideman and

)Paul, 2008أن الطــاب الذيــن لدهيــم رهــاب

اجتامعــي أرسهــم؛ مل تكــن تقــدم هلــم فرصــة

للتعبــر عــن ذواهتــم ومشــاعرهم ،وأشــارت
دراســة ســيامدي وجــازان (Simadi & Gazan,
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) 2019إىل أن مفهــوم الــذات املتــدين لــه دور يف

نســبة انتشــار الرهــاب االجتامعــي لــدى طلبــة

بالرهــاب االجتامعــي لدهيــم حساســية مفرطــة

حيــث أشــارت إىل أن نســبة شــيوع اضطــراب

اجلامعــة كــا يف دراســة كانجــر )(Klinger, 2005؛

اإلصابــة بالرهــاب االجتامعــي ،كــا أن املصابــن

الرهــاب االجتامعــي بــن طــاب اجلامعــة بلغــت

تتســبب يف تكويــن نظــرة ســلبية عــن نفســهم

( ،)13%ودراســة

وعــن املجتمــع ،كــا أكــدوا عــى العالقــة الســببية

بــن مســتوى الرهــاب االجتامعــي وبــن مســتوى

(Tillforas & Furmark,

) 2017أشــارت إىل أن نســبة شــيوع اضطــراب
الرهــاب االجتامعــي بــن طلبــة اجلامعــة؛ بلغــت

تقديــر الــذات لــدى الطالــب .كذلــك يمكــن

( ،)15%وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة(Ali & ,

تفســر ظهــور الرهــاب االجتامعي بشــكل واضح

) Kareem, 2016التــي توصلــت إىل أن ( )%25من

يف مرحلــة املراهقــة لــدى الطــاب إىل العوامــل

طلبــة اجلامعــة يعانــون مــن اضطــراب الرهــاب

واخلــرات األرسيــة ومــا يتعلمــه الطــاب مــن

االجتامعــي ،ودراســة كل مــن عمــرو وخالــد)

آبائهــم بشــأن العالقــات االجتامعيــة واملخــاوف

2019م) التــي توصلــت إىل أن ( )%19مــن طــاب

املكتســبة مــن البيئــة املحيطــة ومــن األفــراد

كليــة الطــب يعانــون مــن الرهــاب االجتامعــي،

الذيــن يعيشــون معهــم وال ســيام الوالديــن،

وأشـ�اترت دراســة عــي وكريــم (�Ali & Ka

بينــا أشــارت الدراســة احلاليــة إىل انتشــار الرهــاب

مــع الوالديــن والعالقــة بــن الطرفــن يســودها

التحضرييــة بجامعــة شــقراء ،وتــدل هــذه النتيجــة

 )reem, 2016إىل أن الطــاب الذيــن يعيشــون
البعــد العاطفــي والــرود؛ يتعرضــون لإلصابــة

بالرهــاب االجتامعــي ،وتكــون ســبب ًا يف تكويــن
مشــاعر النقــص ،وزيــادة مشــاعر اإلحبــاط
والتوتــر ،وكل ذلــك يــؤدي للرهــاب االجتامعــي

 ،ومــن ناحيــة أخــرى ذكــرت دراســة (Calafell

) & Maldonado, 2014أن مــرىض الرهــاب

االجتامعــي ال يتجنبــون املواقــف االجتامعيــة

ليحافظــوا عــى قلقهــم ،بــل يتجنبوهنــا ألن

االجتامعــي بنســبة ( )22%بــن طــاب الســنة

عــى قبــول فــرض الدراســة األول.

عرض وحتليل نتائج الفرض الثاين:

ونصــه «توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مقيــاس

الرهــاب االجتامعــي بــن املجموعــة التجريبيــة وبــن

املجموعــة الضابطــة يف القيــاس البعــدي بعــد تطبيــق
العــاج االلكــروين مبــارشة» لصالــح املجموعــة
التجريبيــة؟

لدهيــم معــارف تفيــد بعــدم فعاليتهــم الذاتيــة،

كذلــك أشــارت بعــض الدراســات إىل ارتفــاع
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وتوضـــح نتائـــج اجلـــدول أعـــاه؛ وجـــود

اندمـــاج الطـــاب مـــع اآلخريـــن ،فالطـــاب

( )0.01بـــن متوســـطي رتـــب درجـــات

التكنولوجيـــا ،هـــذا باإلضافـــة إىل جاذبيـــة

فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى

املجموعـــة التجريبيـــة وبـــن رتـــب درجـــات

املجموعـــة الضابطـــة ملقيـــاس الرهـــاب
االجتامعـــي لطـــاب الســـنة التحضرييـــة

بعـــد تطبيـــق العـــاج االلكـــروين مبـــارشة

يف هـــذه املرحلـــة يميلـــون إىل التفاعـــل مـــع
الع ــاج االلك ــروين وقدرت ــه ع ــى توف ــري ج ــو
مـــن التفاعـــل اإلجيـــايب اآلمـــن مـــع املواقـــف

االجتامعيـــة ،فيشـــعر الطالـــب بالتواجـــد

الفعـــي يف العـــامل االفـــرايض ومســـؤوليته

 ،وذلـــك لصالـــح طـــاب املجموعـــة

عن ــه ع ــن طري ــق حتقي ــق االنغ ــامس ال ــكي يف

العـــاج االلكـــروين املســـتخدم يف ختفيـــف

م ــن الع ــاج الط ــاب ع ــى خ ــوض مواق ــف

التجريبيـــة  ،ويؤكـــد ذلـــك عـــى فعاليـــة

مســـتوى الرهـــاب االجتامعـــي لـــدى طـــاب

بيئتـــه االفراضيـــة ،كـــام ســـاعد هـــذا النـــوع
اجتامعيـــة خمتلفـــة ســـاعدهتم عـــى تأكيـــد

الســـنة التحضرييـــة  ،ومـــا يتضمنـــه العـــاج

ذواهتـــم ،كـــام ذكـــر بـــوش ) ,Bushم(2018

اجتامعيـــة عـــر نظـــارات ثاثيـــة األبعـــاد

يعتـــر طريقـــة عاجيـــة مبتكـــرة تشـــعر

االلكـــروين مـــن التعـــرض اآلمـــن ملواقـــف

للواقـــع االفـــرايض ،فتعـــرض املجموعـــة
التجريبيـــة ملشـــاهد مشـــاهبه ملـــا يف الواقـــع
والتدريـــب عليهـــا دور كبـــري يف التحســـن،

كـــام أن ألســـلوب التعـــرض للواقـــع

االفـــرايض املســـتخدم يف الدراســـة؛ دور يف
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أن العـــاج بالتعـــرض للواقـــع االفـــرايض
مـــرىض الرهـــاب االجتامعـــي بالواقـــع احلـــي،

فه ــم يش ــعرون بالوج ــود يف البيئ ــة املنف ــرة م ــع
اإلحســـاس باألمـــان عنـــد حماكاتـــه ملواقـــف
اجتامعيـــة حقيقيـــة تعطـــي الفـــرد مزيـــد ًا

مـــن الثقـــة وتقديـــر ًا أفضـــل للـــذات ،وذلـــك
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يســـاعده عـــى خفـــض القلـــق االجتامعـــي

املعالِـــج يتعلـــم املريـــض أن يتبنـــى املعـــارف

مـــع نتيجـــة دراســـة كاالفيـــل ومالدونـــادو

خلف ــض القل ــق لدي ــه عندم ــا يواج ــه مواق ــف

والس ــلوكيات يف املواق ــف االجتامعي ــة؛ وذل ــك

وضبـــط انفعاالتـــه ،وتتفـــق هـــذه النتيجـــة

احلي ــاة الواقعي ــة ،ك ــام تعط ــى للف ــرد املس ــتخدم

)(Calafell & Maldonado, 2014ودراســـة

الفرصـــة للتعـــرض املتكـــرر للمواقـــف

جيب ــارا وآخ ــرون) (Gebara et al, 2016م ــن

االجتامعي ــة الت ــي تث ــري الره ــاب دون الت ــورط

حيـــث قـــدرة العـــاج االلكـــروين املتمثـــل

في ــه ب ــأي إحراج ــات أو نق ــد أو س ــخرية م ــن

يف التعـــرض للواقـــع االفـــرايض يف عـــاج

املحيط ــن ب ــه.

وخفـــض الرهـــاب االجتامعـــي إىل التفاعـــل

املتمث ــل يف ق ــدرة الف ــرد ع ــى التأث ــري يف الع ــامل
االف ــرايض وإمكاني ــة التعام ــل مع ــه  ،وأش ــار
الدريـــج )) Aldridge, 2013أن املســـتخدمن

عرض وحتليل نتائج الفرض الثالث:

ونص ــه « ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة يف

هلـــذا النـــوع مـــن العـــاج ليســـوا جمـــرد

متوس ــط درج ــات املجموع ــة التجريبي ــة يف مقي ــاس

فعالـــن يف عـــامل افـــرايض ثاثـــي األبعـــاد،

التتبعـــي بالنســـبة ملقيـــاس الرهـــاب االجتامعـــي

ماحظ ــن خارجي ــن؛ ب ــل يع ــدون مش ــاركن

ك ــام أن الع ــاج بالتع ــرض للواق ــع االف ــرايض
يعيـــد إنتـــاج أربعـــة مواقـــف يشـــعر فيهـــا

الره ــاب االجتامع ــي ب ــن القي ــاس البع ــدي وب ــن

(بعـــد مـــرور شـــهر) مـــن تطبيـــق الرنامـــج «؟
ولإلجابـــة عـــى هـــذا الفـــرض ،تـــم اســـتخدام

الذي ــن يعان ــون الره ــاب االجتامع ــي بالتهدي ــد

اختبـــار (مـــان ويتنـــي )U( )Mann-Whitney

واأللفـــة والتدقيـــق والتوكيديـــة ،وبمســـاعدة

املتحصـــل عليهـــا.

الش ــديد ،وه ــذه املواق ــف ه ــي األداء وامل ــودة

وقيمـــة ( ،)zويوضـــح اجلـــدول التـــايل النتائـــج

جدول رقم ()6

داللة الفروق بﲔ متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية ورتب درجاﲥم
بعد مرور فرة املتابعة يف مقياس الرهاب االجتامعي.
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺗﺐ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺗﺐ

اﻟﻘﯿﺎس
اﻟﺒﻌﺪي

6

76

اﻟﺘﺘﺒﻌﻲ

6.50

78
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U

71.5

Z

0.029-

اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.977
ﻏﯿﺮ دال
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وتوضـــح نتائـــج اجلـــدول أعـــاه؛ عـــدم وجـــود

عالجيـــة إجيابيـــة ملـــدة أطـــول .ويعـــزو الباحـــث

درج ــات املجموع ــة التجريبي ــة بع ــد تطبي ــق الع ــاج

املســـتخدم للتعـــرض للواقـــع االفـــرايض الـــذي

ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن متوس ــطي رت ــب

االلك ــروين وب ــن رت ــب درج ــات نف ــس املجموع ــة

بعـــد مـــرور فـــرة املتابعـــة (شـــهر) ملقيـــاس
الرهـــاب االجتامعـــي ،ممـــا يـــدل عـــى حمافظـــة

طـــاب املجموعـــة التجريبيـــة عـــى املكاســـب
العالجيـــة التـــي أضافهـــا الربنامـــج العالجـــي
إليهـــم خـــال فـــرة توقـــف الربنامـــج ملـــدة شـــهر.

ه ــذه النتيج ــة أيض ــا إىل اعت ــاد الربنام ــج العالج ــي
يكســـب الطالـــب آليـــات التعامـــل مـــع املواقـــف
االجتامعيـــة التـــي تولـــد لديـــه املخـــاوف ،وأشـــار

مـــكالي ) (Mclay, 2001إىل أن التعـــرض للواقـــع
االفـــرايض يزيـــد مـــن كفـــاءة الشـــخص يف

التعامـــل مـــع مشـــكالته املختلفـــة وحلهـــا ،كـــا

يســـاعد أســـلوب التعـــرض للواقـــع الطـــاب عـــى

ويع ــزو الباح ــث ه ــذه النتيج ــة إىل اعت ــاد الربنام ــج

ممارســـة مـــا خيشـــون فعلـــه يف بيئـــة آمنـــه مشـــاهبه

اس ــراتيجية لع ــب األدوار؛ وال ــذي ُيع ــد مهــ ًا ألداء

ويطـــور مـــن نظرتـــه للحيـــاة ممـــا جيعلـــه قـــادرا

العالجـــي املســـتخدم يف الدراســـة احلاليـــة عـــى
الســـلوك ،إذ ســـاعد عينـــة الدراســـة عـــى التغلـــب

ع ــى خماوفه ــم االجتامعي ــة ،وخصوصــ ًا في ــا يتعل ــق

بإقامـــة عالقـــات اجتامعيـــة فعالـــة مـــع اآلخريـــن،

للواقـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه ،كذلـــك فإنـــه يعـــدل
عـــى مواجهـــة التحديـــات التـــي تفرضهـــا عليـــه

الظـــروف االجتامعيـــة املختلفـــة ،ويعـــزو الباحـــث

هـــذه النتيجـــة أيضـــا إىل أن الطـــاب يف املرحلـــة

وكذلـــك يعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة إىل

اجلامعي ــة حريص ــون ع ــى إقام ــة عالق ــات اجتامعي ــة

ورغبتهـــم يف العـــاج و احلفـــاظ عـــى مـــا تعلمـــوه

ومشـــاركتهم يف األنشـــطة الالصفيـــة ،األمـــر الـــذي

استشـــعار الطـــاب بمشـــكلة الرهـــاب االجتامعـــي

أثنـــاء الربنامـــج العالجـــي ،وقـــد الحـــظ الباحـــث

ذل ــك م ــن خ ــال مواظب ــة أف ــراد العين ــة التجريبي ــة
ت وتأديـــة األدوار املطلوبـــة
عـــى حضـــور اجللســـا ,
منهـــ ,م والواجبـــات عـــى أكمـــل وجـــه ،وكل ذلـــك
يـــدل عـــى فاعليـــة العـــاج االلكـــروين ونجاحـــه

يف حتقيـــق هـــدف الدراســـة ،فالربامـــج العالجيـــة
الناجحـــة تتميـــز بعـــدم حـــدوث انتكاســـة بعـــد

فعالـــة مـــع زمالئهـــم يف املقـــررات الدراســـية،

جيعـــل الطالـــب يســـعى جاهـــد ًا لتنفيـــذ مـــا تعلمـــه
أثن ــاء ف ــرة الع ــاج و تطبيق ــه و تعميم ــه ع ــى مجي ــع
املواقـــف االجتامعيـــة ،ليكـــون قـــادرا عـــى تكويـــن
عالق ــات يس ــودها األلف ــة واالح ــرام م ــع زم ــاءه

يف اجلامعـــة ،وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتائـــج
دراســاتGebara & et. al, 2016؛ (Keller, 2017
 Calafell & Mal-؛  Maria & Luliana, 2016؛

توق ــف الربنام ــج العالج ــي ،واحلف ــاظ ع ــى نتائ ــج
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donado, 2014),والتـــي أثبتـــت اســـتمرار فاعليـــة

عبد اهلل القحطاين :فاعلية العالج االلكتروين باستخدام أسلوب التعرض للواقع االفتراضي يف عالج الرهاب ...

أس ــلوب التع ــرض للواق ــع االف ــرايض حت ــى بع ــد

التوقـــف عـــن الربنامـــج العالجـــي ملـــدة شـــهر
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توصيات الدراسة:

عمــل رشاكــة بــن املعاجلــن النفســيني واملختصنيبالربجميــات والــذكاء االصطناعــي لتطويــر أدوات

وأكثـــر.

تســاعد يف التقييــم والعــاج النفيس.

-إنشــاء معامــل يف أقســام علــم النفــس املختلفــة

ملخص نتائج الدراسة:

-يســتطيع العــاج االلكرتوين باســتخدام أســلوب

لتطويــر اســتخدام العــاج االلكــروين ودراســته

إجيابيــة مــع الراشــدين وطلبــة اجلامعــة ،يف عــاج

-إنشــاء عيــادات نفســية متخصصــة يف عــاج

لعــاج االضطرابــات النفســية.

التعــرض للواقــع االفــرايض أن حيــدث نتائــج

األمــراض واالضطرابــات النفســية باســتخدام

خماوفهــم االجتامعيــة ،فالعــاج االلكــروين

التقنيــة والتكنولوجيــا احلديثــة.

حيتــاج إىل أشــخاص واعــن بمشــكالهتم
وخماوفهــم لتحقيــق نتائــج فعالــة.

أن أســلوب التعــرض للواقــع االفــرايض يســاعدالفــرد عــى شــعور الفــرد بالطمأنينــة ،األمــر
الــذي جيعــل هــذا األســلوب فعــاالً يف مواجهــة

أنــواع الرهــاب وعالجــه وخصوصــ ًا الرهــاب
االجتامعــي.

يســاعد العــاج اإللكــروين عــى إتاحــة بيئــاتقــد يتعــذر احلصــول عليهــا أو التواجــد فيهــا ،أو
التــي تســبب ضغط ـ ًا شــديد ًا نتيجــة التواجــد يف

الواقــع احليــايت للفــرد.

يســاعد العــاج اإللكــروين األفــراد الذيــنلدهيــم خمــاوف اجتامعيــة عــى رؤيــة املوقــف مــن
مجيــع جوانبــه ،والتعــرف عــى مســتوى اخلطــر
الــذي يمثلــه هــذا املوقــف ،كــا تغــر فكرهتــم

جتــاه مثــرات اجتامعيــة معينــة عــن طريــق
معايشــة هــذا املثــر والتفاعــل معــه.

املصادر واملراجع
ً
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Abstract: Challenging behaviors are common in children with autism spectrum disorder, and they are also a deficit in social skills. The current paper aimed to examine
the association between challenging behaviors and social skills in children with Autism spectrum Disorder. It also examined differences among males and females in
challenging behaviors and social skills. It also aimed to identify the extent to which social skills could predict challenging behaviors in participants. For this purpose,
challenging behaviors for the children with autism spectrum disorder scale (by the researcher) and social skills for children with autism spectrum disorder scale (by
the researcher) were applied. The descriptive correlational approach was used. 82 male and female children with Autism Spectrum Disorder aged between 5-12
years have participated in this study. They were chosen from six autism programs in Riyadh (Saudi Arabia). The findings revealed a statistically negative significant
correlation between challenging behaviors and social skills among children with autism spectrum disorder. The study also found no statistically significant differences
in challenging behaviors and social skills according to gender (male/ female). In contrast, social skills could be predicted by challenging behaviors (strange behaviors).
Keywords: Autism Spectrum Disorder, challenging behaviors, social skills.

(*) للمراسلة:

(*) Corresponding Author:

أستاذ مشارك ،قسم التربية الخاصة ،كلية التربية ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،ص ب ،3169 :رمــز بريدي:
 ،11471المدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية.

Associate Professor, Dept. of Special Education, Faculty of
Education, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, P.O.
Box: 3169, Code:11471, Riyadh City, Kingdom of Saudi Arabia.

e-mail: Relashram@imamu.edu.sa

251

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0060900

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )1جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

ُ -1مقدمة:

اضطــراب طيــف التوحــد أحــد اضطرابــات
ُيعــدُ
ُ
ِ
ِ
ـلوكيات
العجز يف السـ
النمــو العصبــي الذي يــؤدي إىل

إىل صعوبـ ِ
ـة التدريـ ِ
ـس هلــم ،ومتنعهــم مــن االندمـ ِ
ـاج
يف بعـ ِ
وأذى
ـبب ضغو ًطــا
ً
ـض البيئــات التعليميــة ،وتُسـ ُ

للمعلمــن والطــاب ).(Rispoli et al., 2013

االجتامعيـ ِ
ـة التواصليــة ،مــع وجــود ســلوكيات نمطيــة
ِ
وجمموعــة حمــدودة مــن االهتاممــات(American

مــن ثــم ،تُعــدُ ســلوكيات التحــدي ســمة بــارزة لــدى
ِ
ِ
وينتــج
اضطــراب طيــف التوحــد،
األفــراد ذوي
ُ
ِ
ِ
ِ
بســبب قدرهتــا
الســلبية
النتائــج
عنهــا عــد ًدا مــن
ِ
ِ
للــذات واآلخريــن ،وعــدم
إحــداث إيــذاء
عــى
ِ
اكتســاب املهــارات واحلفــاظ عليهــا،
االســتمرار يف

 10،000فــرد ).(Kogan et al., 2009

ِ
بالقصــور
ويتصــف ذوو اضطــراب طيــف التوحــد
ُ
ِ
ِ
والســلوكيات املتكــررة،
التواصــل االجتامعــي،
يف

ويؤثــر عــى مــا
)،Psychiatric Association, 2013
ُ
ِ
يقــرب مــن  ٪1.47مــن ســكان العــامل (Centers
ُ
) ،for Disease Control and Prevention, 2014كــا
ِ
ِ
لــكل
بنســبة 110
أن معــدالت انتشــاره مرتفعــة
ـر أنـ ُ
ـاط ســلوكيات التحــدي (إيــذا ُء الــذات،
وتنتـ ُ

ُ
ـلوكيات النمطيــة)
ـدوان ،وعــد ُم الطاعــة ،والسـ
والعـ
ُ
ِ
نصــف األطفــال ذوي اضطــراب
لــدى أكثــر مــن

ِ
باألطفــال العاديــن أو
طيــف التوحــد ،مقارنــ ًة
األطفـ ِ
ـال ذوي اإلعاقــات النامئيــة األخــرى ،كــا أهنــم
ـور يف مهـ ِ
يتســمون بالقصـ ِ
ـارات التواصــل االجتامعــي
(Chung et al., 2012; Matson et al., 2009a; Matson

وتؤثــر ســلوكيات التحــدي عــى
).et al., 2010a
ُ
ـاة الشــخص بشـ ٍ
حيـ ِ
ـدة؛ ألهنــا قــد تــؤدي إىل فـ ِ
ـرض
ـات املتاحـ ِ
ـطة واخلدمـ ِ
ـه إىل األنشـ ِ
ـود عــى وصولـ ِ
قيـ ٍ
ـة

وزيــاد ُة تأثــرات الوصمــة االجتامعيــة.

مــع ارتفــا ِع معــدالت انتشــار املشــكالت االنفعاليــة

والســلوكية

لدهيــمPsychiatric

(American

القصــور
ر
ُ
) .Association (Apa), 2013كــا ُيعتــ ُ
ِ
مهــارات التفاعــل االجتامعــي ســم ًة مميــز ًة لــدى
يف
ـراب طيـ ِ
األفـ ِ
ـراد ذوي اضطـ ِ
ـف التوحد ،والتي تشـ ُ
ـمل
ِ
ِ
وفهــم وجهــات
التفاعــات،
املبــادأة يف
القصــور يف
ُ
ـتنتاج املعــاين مــن خـ ِ
ـال املواقف
نظــر اآلخريــن ،واسـ ُ
ِ
ِ
بالذكــر أن
اجلديــر
والســياقات االجتامعيــة ،ومــن

قصــور التواصــل والتفاعــل االجتامعــي تُعــدُ مــن
َ
ِ
ِ
املعايــر األساســية يف أنظمــة التشــخيص احلاليــة

ِ
ُ
فــرص التنشــئة
تقلــل مــن
لــه يف املجتمــعِ ،كــا
االجتامعيــة ممــا يؤثــر عــى قدرتـ ِ
ـه عــى التعلـ ِم ،فضـ ً
ا
ُ
عــن أهنــا ينجــم عنهــا الوصــم اجتامع ًيــا (Healy et al.,

ُ
الدليــل التشــخييص
) .Wilkins, 2010وقــد حــد َد

ِ
اضطــراب طيــف التوحــد؛ ألهنــا قــد تــؤدي
ذوي

العجــز
اضطــراب طيــف التوحــد فيــا يــي( :أ)
ُ
ِ
ِ
والتفاعــل االجتامعــي( ،ب)
التواصــل
املســتمر يف
ُ

ر املعلمــون ســلوكيات التحــدي عائ ًقــا
) .2013ويعت ـ ُ
ِ
لألطفــال
رئيســ ًيا أمــام تقديــم اخلدمــات التعليميــة

ِ
الضطــراب طيــف التوحــد

;(Fortea et al., 2018

معايــر تشــخيص
اإلحصائــي -الطبعــة اخلامســة-
َ

252

ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى

ـلوك ،واالهتاممـ ِ
وجــود أنــاط متكــررة مــن السـ ِ
ـات،
ُ
ـطة( ،ج) وجــود هــذه األعــراض يف الطفولـ ِ
أو األنشـ ِ
ـة
ُ
ُ
وتعــوق
املبكــرة ،كــا أن هــذه (د)
األعــراض حتــدُ
ُ

األدا َء اليومــي (American Psychiatric Association,

).2013

ـز يف ثالثـ ِ
ـراب طيــف التوحــد بالعجـ ِ
ويرتبـ ُ
ـة
ـط اضطـ ُ
ٍ
ُ
ُ
والتواصــل،
التفاعــل االجتامعــي،
جمــاالت شــاملة:
واالهتاممــات املحــدودة واملتكــررة،
والســلوكيات
ُ
ُ
ِ
ُ
بالتنشــئة االجتامعيــة
الصعوبــات اخلاصــة
وترتبــط
ُ

ِ
ِ
للتفاعــل االجتامعــي ،مثــل
باجلوانــب األساســية
ُ
والقصــور
وإدراك املشــاعر،
االهتــا ُم املشــرك
ُ
يف املهــا ِم االجتامعيــة ،مثــل :صعوبــ ُة تكويــن

ُ
واحلفــاظ عليهــا ،وصعوبــ ُة االرتبــاط
الصداقــات،
ِ
ِ
بالتعاطــف مــع اآلخريــن
والشــعور
األقــران،
مــع
ُ
).(Cervantes et al., 2013a

ورغــم كثــرة الدراســات األجنبيــة التــي تناولــت
ِ
ســلوكيات التحــدي ،واملهــارات االجتامعيــة ،لكــن
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ِ
ِ
ـدر عــن
الباحــث للعديــد مــن الســلوكيات التــي تصـ ُ
ِ
ِ
ِ
أحــد
اضطــراب طيــف التوحــد يف
األطفــال ذوي
ِ
الرتبيــة اخلاصــة وشــكوى مقدمــي الرعايــة
برامــج
ِ
تؤثــر عــى أدائهــم
هــذه الســلوكيات والتــي
مــن
ُ
تشــر
وعالقتهــم مــع اآلخريــن .ويف هــذا الصــدد
ُ
ِ
انتشــار ســلوكيات التحــدي لــدى
التقديــرات إىل
ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،فقــد
وجــدت مــوريف وآخــرون)(Murphy et al., 2009

ٍ
أنــه مــن ِ
عينــة مكونــة مــن  157طفــ ً
ا ذوي
بــن

اضطــراب طيــف التوحــد ،أظهــر حــوايل  ٪96مــن
ِ
ِ
ســلوكيات التحــدي،
هــؤالء األطفــال العديــدَ مــن

ـارس أكثــر مــن  ٪82مــن األطفـ ِ
ـال نم ًطــا واحــدً ا
ومـ َ
ِ
عــى األقـ ِ
ـلوكيات التحــدي ،بينــا مــارس
ـل مــن سـ
ِ
األطفــال ســلوك إيــذاء الــذات ،أو
 ٪32.5مــن
ـلوك النمطــي ،أو العــدوان .وباملثـ ِ
السـ ُ
ـل وجــد جانــغ
وآخــرون ) (Jang et al., 2011أنــه مــن بـ ِ
ـن  84طفـ ً
ا

ِ
اضطــراب طيــف التوحــد ،مــارس ٪94
مــن ذوي
ِ
ِ
منهــم شــك ً
ســلوكيات
األقــل مــن
ال واحــدً ا عــى

ِ
الدراســات العربيــة التــي تناولــت
هنــاك نــدرة يف
ِ
ســلوكيات التحــدي واملهــارات
العالقــ َة بــن

ُ
وســلوك
التحــدي مثــل الســلوكيات النمطيــة،

التوحــد.

) & Matson, 2012تراوحــت تقديــرات انتشــار
ِ
األطفــال والبالغــن ذوي
ســلوكيات التحــدي بــن
ِ
ِ
طيــف التوحــد بــن  ٪35.8و،٪94.3
اضطــراب

ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
االجتامعيــة لــدى
ـث احلــايل باستكشـ ِ
التوحــد ،ومــن ثــم يقــو ُم البحـ ُ
ـاف
ِ
ســلوكيات التحــدي واملهــارات
العالقــة بــن
ِ
ِ
اضطــراب طيــف
األطفــال ذوي
االجتامعيــة لــدى

 -2مشكل ُة البحث:

ِ
ِ
خــال مالحظــة
البحــث مــن
نبعــت مشــكل ُة

ُ
وتدمــر املمتلــكات .ويف
والعــدوان،
إيــذاء الــذات،
ُ
ٍ
ٍ
دراســة ثالثــة كوزلوفســكي وماتســون (Kozlowski

ـر غالبيــة الدراســات إىل أن مــا ال يقـ ُـل
ومــع ذلــك تشـ ُ
عــن نصـ ِ
ـف األفــراد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
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ِ
ُيظهـ َ
ـتمرار ارتفــاع
ـرون ســلوكيات حتــدي .ومــع اسـ
ِ
التعــرف إىل
معــدالت االنتشــار ،تــزدا ُد احلاجــ ُة إىل
ـار املرتتبــة عليــه لتقدي ـ ِم خدمـ ٍ
أسـ ِ
ـبابه واآلثـ ِ
ـة أفضــل
ِ
لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.
ِ
ِ
عرقلــة
لســلوكيات التحــدي أن تزيــدَ مــن
ويمكــ ُن
ِ
األداء اليومــي لألفـ ِ
ـراد ذوي اضطراب طيــف التوحد،
حيــث ُوجــدت عالقــة بــن ســلوكيات التحــدي
والســلوكيات االجتامعيــة وخاصــ ًة العــدوان/
التدمــر ،مــع مجيــع الســلوكيات االجتامعيــة،

وخاصــ ًة الســلوكيات االجتامعيــة الســلبية غــر

اللفظيــة والســلبية العامــة ).(Matson et al., 2009b
ِ
عــدد
ُؤثــر عــى
وهكــذا فــإن ســلوكيات التحــدي ت ُ
األصدقـ ِ
ـات االجتامعيـ ِ
ـاء ،والتفاعـ ِ
ـة مــع اآلخريــن؛
ِ
ممارســة وتطويــر
وبالتــايل فــإن عــد َم القــدر ُة عــى
ـد مــن الضعـ ِ
ـدة قــد يــؤدي إىل مزيـ ٍ
ـارات جديـ ٍ
مهـ ٍ
ـف
ِ
املهــارات االجتامعيــة ).(Matson et al., 2013a
يف

وغال ًبــا مــا يواج ـ ُه األطفـ ُ
ـال ذوو اضطــراب التوحــد
ٍ
بشــكل تعــاوين مــع اآلخريــن،
مشــكل ًة يف اللعــب
ويفشــلون يف تكويـ ِ
ـن صداقــات ذات معنــى (Matson
)al., 2013b

.et

ِ
املهـــارات االجتامعيـــة ســـم ًة
القصـــور يف
ر
ُ
و ُيعتـــ ُ
ِ
ُ
حيـــدث هـــذا
الضطـــراب التوحـــد ،وقـــد
مميـــز ًة
ِ
هبـــذه
القصـــور إمـــا ألهنـــم مل يتعلمـــوا القيـــام
ُ
املهـــارات وأن الســـلوكيات املطلوبـــة ليســـت يف
ِ
قصـــور يف الدافـــ ِع
ذخـــرة الطفـــل ،أو ألن هنـــاك
ُ
ِ
هلـــذه املهـــارات
يـــؤدي إىل عـــد ِم اســـتخدام الطفـــل

املكتســـبة

)& Fahmie, 2018

.(Sivaraman

وعــى ضـ ِ
ـوء مــا ســبق يمكـ ُن صياغـ ُة مشــكل ُة البحث
احلــايل يف السـ ِ
ـؤال الرئيـ ِ
ـس التايل:
ِ
ســلوكيات التحــدي
هــل توجــدُ عالقــ ُة بــن
واملهــارات االجتامعيـ ِ
ـة لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب

ـق عــن هــذا الســؤال األســئل ُة
طيــف التوحــد؟ وينبثـ ُ
الفرعيــة التاليــة:

ِ
ـلوكيات التحــدي واملهــارات
 1.2مــا العالقـ ُة بــن سـ
االجتامعيـ ِ
ـة لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف
التوحد؟

ِ
ُ
ســلوكيات التحــدي لــدى
الفــروق يف
 2.2مــا
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وفقــ ًا
ِ
ملتغــر النــوع (ذكــور /إنــاث)؟
ِ
ُ
املهــارات االجتامعيــة لــدى
الفــروق يف
 3.2مــا
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وفقــ ًا
ِ
ملتغــر النــوع (ذكــور /إنــاث)؟
ِ
ِ
االجتامعيــة مــن
باملهــارات
التنبــؤ
 4.2مــا إمكانيــ ُة
ُ
ـال ســلوكيات التحــدي لــدى األطفـ ِ
خـ ِ
ـال ذوي
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد؟

أهداف البحث:
-3
ُ

ـف عــن العالقـ ِ
ـث احلــايل إىل الكشـ ِ
ـدف البحـ ُ
ـة بــن
هـ َ
ِ
ِ
االجتامعيــة
أنــاط ســلوكيات التحــدي واملهــارات
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،إىل
لــدى
ِ
ِ
ِ
الفــروق يف هذيــن املتغرييــن يف
التعــرف إىل
جانــب
ضـ ِ
ـوء متغــر النــوع (ذكــور /إنــاث).
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ِ
ِ
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 -4أمهي ُة البحث:

االجتامعيــة.

•عــدم وجــو ُد – يف حــدود اطــاع الباحــث-
ـات عربيــة اهتمــت بدراسـ ِ
دراسـ ٍ
ـة العالقــة بــن

ر دراســة ســلوكيات التحــدي التــي ُيظهرهــا
تعتــ ُ
ُ
األطفــال ذوو اضطــراب طيــف التوحــد جمــاالً ذو
ـبب العديــد مــن التأثـ ِ
أمهيــة بحثيـ ٍ
ـة كبــرة ،بسـ ِ
ـرات

متغــري البحــث لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب

الســلبية الناجتــة عنهــا ،والتــي يتمثـ ُـل أمههــا يف عــد ِم
ِ
التواصــل اجتامع ًيــا ،كــا أن القيــا َم
قدرهتــم عــى
ـدرة عــى ِ
ـلوكيات التحــدي مرتبــط ســلبا بالقـ ِ
ِ
أداء
بسـ
ً
املهــا ِم التكيفيــة ،مثــل القصــور يف مهـ ِ
ـارات املســاعدة
الذاتيــة واملهــارات االجتامعيــة ) .(Cruz, 2015مــن
ـم تُعــدُ دراســة أنــاط ســلوكيات التحــدي (سـ ُ
ـلوك
ثـ ّ

ُ
والســلوكيات النمطيــة)
والعــدوان،
إيــذاء الــذات،
ُ
ِ
جــودة حيــاة
نظــرا لتأثريهــا الســلبي عــى
مهمــة
ً
ـراب طيــف التوحــد ،مثــل احلـ ِ
األفــراد ذوي اضطـ ِ
ـد
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طيــف التوحــد.

•تزويــدُ معلمــي األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
ٍ
بمعلومــات ومعــارف متنوعــة حــول
التوحــد
ســلوكيات التحــدي واملهــارات االجتامعيــة

ِ
برامــجومراكــزالرتبيــةاخلاصــة.
لتعميمهــاعــى

 2.4األمهي ُة التطبيقي ُة:

ِ
االندمــاج يف املجتمــ ِع أو البيئــات التعليميــة،
مــن
ُ
وتقليــل فــرص التفاعــات االجتامعيــة ،وزيــاد ُة
مشــكالت التعلــم ).(Lydon et al., 2015
ُ

من ثم تكم ُن أمهي ُة البحث احلايل فيام ييل:

ِ
للبحــث احلــايل ،يف
•تكمــ ُن األمهيــ ُة التطبيقيــة
ِ
ِ
اجلانــب الوقائــي ،متمثــ ً
معرفــة العوامــل
ا يف
ِ
ســلوكيات التحــدي
الكامنــة واملؤثــرة عــى
ِ
األطفــال ذوي
واملهــارات االجتامعيــة لــدى

اضطــراب طيــف التوحــد؛ حتــى يمك ـ ُن توجي ـ ُه
ِ
ـج وقائيــة أكثــر
االنتبــاه إىل ختطيــط ِوإعــداد برامـ َ

ِ
لعــاج ســلوكيات التحــدي لدهيــم.
فعاليــ ًة

 1.4األمهي ُة النظرية:

تأثــرا يف
•معرفــ ُة ســلوكيات التحــدي األكثــر
ً
ِ
املهــارات االجتامعيــة؛ ممــا يســاعدُ ا ُملعلمــن
ِ
اختــاذ التدابــر الالزمــة،
و ُمعــدوا الربامــج عــى
ِ
ِ
وتعديــل ســلوكيات التحــدي لــدى
لضبــط
ِ
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد.
األطفــال ذوي
ِ
بفئــة األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
•االهتــا ُم
ٍ
تتعلــق
مشــكالت
التوحــد ومــا تواجهــه مــن
ُ
ِ
بســلوكيات التحــدي وقصــور املهــارات
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•كــا يقــد ُم البحــث مقياســ ًا لتقييــ ِم ســلوكيات
ومقياســا لتقيي ـ ِم املهــارات االجتامعيــة
التحــدي،
ً
لــدى األطفــال ذوي اضطـ ِ
ـراب طيــف التوحــد،
ِ
جمــال
يمكــ ُن أن يســتفيد منهــا العاملــون يف
الرتبيــة اخلاصــة.

ِ
مقيــاس ســلوكيات
•يمكــ ُن االعتــاد عــى
التحــدي ،ومقيــاس املهــارات االجتامعيــة يف
ِ
ِ
إلعــداد برامــج إرشــادية وتدريبيــة
التخطيــط
ِ
هبــدف تنميــة املهــارات االجتامعيــة
مســتقبلية
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ِ
ـلوكيات التحــدي لــدى
املرغوبــة واحلــد مــن سـ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

مصطلحات البحث:
-5
ُ

اضطــراب طيــف التوحــد Autism ASD
1.5
ُ
Disorder

spectrum

اضطــراب طيــف التوحــد هــو حال ـ ُة نامئيــة عصبيــة
ُ
ٍ
ٍ
نوعــي يف
بضعــف
وتتميــز
تســتمر مــدى احليــاة،
ُ
ُ
ِ
ِ
والتفاعــل االجتامعــي ،واملشــارك ُة يف
التواصــل
الطقـ ِ
ـص احلساســية أو احلساســية
ـوس والروتــن ،ونقـ ُ

ـراب طيــف التوحــد ثالثـ َة
الشــديدة ،ويتضمـ ُن اضطـ ُ
ِ
ُ
التبــادل االجتامعــي
القصــور:
جمــاالت حمــددة مــن
وســلوكيات التواصــل غــر اللفظيــة،
والعاطفــي،
ُ

والقصــور يف فهــ ِم وإقامــة العالقــات واحلفــاظ
ُ
ـخيص عــاد ًة بــن سـ ِ
عليهــا ،وحيـ ُ
ـن الثالثــة
ـدث التشـ ُ
ِ
ِ
املــؤرشات األوىل عــى
التعــرف إىل
والرابعــة ،مــع

ِ
التواصــل االجتامعــي(American
ضعــف يف
أهنــا
ُ
)Association, Edition, F., 2013

.Psychiatric

ِ
باألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
و ُيقصــدُ
ِ
ُ
ِ
برامــج
األطفــال املســجلون يف
البحــث احلــايل:
يف
الرتبيــة اخلاصــة بمدينـ ِ
ـة الريــاض ومــن كال اجلنســن

تــراوح أعامرهــم
(الذكــور  -اإلنــاث) ،والذيــن
ُ
الزمنيــة بــن ( )5-12ســنة ،وجيــري تشــخيصهم
ِ
فريــق تشــخيص
كتوحديــن بعــد عرضهــم عــى
اضطــراب طيــف التوحــد.

ســـلوكيات التحـــدي Challenging
2.5
ُ

behaviors

ُ
ســلوك
تعريــف ســلوكيات التحــدي عــى أهنــا
تــم
ُ
ِ
ِ
التكــرار أو
بالشــدة أو
ويتميــز
غــر طبيعــي ثقاف ًيــا
ُ

املــدة التــي مــن املحتمـ ِ
ـرض فيهــا الســام ُة
ـل أن تتعـ َ
ٍ
ِ
خلطــر جســيم،
للشــخص أو اآلخريــن
اجلســدية
ِ
ُ
حرمــان
خطــرا ،يــؤدي إىل
يكــون
أو ســلوك قــد
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
املجتمعيــة
املرافــق
الوصــول إىل
الشــخص مــن
العاديــة ،ومــن أنـ ِ
ـاط ســلوكيات التحــدي العـ ُ
ـدوان،
ونوبــات
واحلــركات النمطيــة،
وإيــذا ُء الــذات،
ُ
ُ

الغضــب الشــديد ).(Emerson et al., 2001, p. 3
ِ
لســلوكيات التحــدي بــا
التعريــف اإلجرائــي
ُ

ـب مــع أهــداف البحــث احلــايل :هــي األفعـ ُ
ـال
يتناسـ ُ
ِ
الطفــل
تصــدر عــن
غــر املقبولــة اجتامع ًيــا التــي
ُ
ِ
تفاعلــه
وتؤثــر يف
ذي اضطــراب طيــف التوحــد
ُ
ُ
(الســلوك العــدواين،
مــع اآلخريــن ،وتتضمــ ُن
ـلوك النمطــي ،وسـ ُ
ـلوكيات الغريبــة ،والسـ ُ
ـلوك
والسـ
ُ
إيــذاء الــذات) ،ويمك ـ ُن قياســه مــن خـ ِ
ـال الدرجــة
التــي حيصـ ُـل عليهــا الطفــل عــى مقيـ ِ
ـاس ســلوكيات
ِ
البحــث احلــايل.
التحــدي املســتخدم يف

املهارات االجتامعية Social Skills
3.5
ُ

املهــارات االجتامعيــة بأهنــا جمموعــ ُة مــن
توصــف
ُ
ُ
ِ
ِ
الكفـ ِ
ـتجابات التــي تسـ ِ
ـهل
ـلوكيات واالسـ
ـاءات والسـ
ـات االجتامعيـ ِ
بــدء العالقـ ِ
ـة واحلفـ ُ
ـاظ عليهــا ،وتــؤدي
ِ
إىل تكي ِ
ِ
للطــاب
وتســمح
للمدرســة،
ــف ُمــريض
ُ
ّ
ـة والتكيـ ِ
ـات البيئــة االجتامعيـ ِ
ـف مــع متطلبـ ِ
بالتكيـ ِ
ـف
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ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى

معهــا ).(Gresham et al., 2006

295-251

غــر اللفظــي اســتخدا ُم التواصــل البــري ،ولغــ ُة
ِ
لتحســن الفهــم والتعبــر
واإليــاءات
اجلســد،
ُ

ِ
للمهــارات االجتامعيــة بــا
التعريــف اإلجرائــي
ُ
ِ
أهــداف البحــث احلــايل :هــي قــدر ُة
يتناســب مــع
ُ
ِ
ِ
إقامــة
اضطــراب طيــف التوحــد عــى
الطفــل ذو
ِ
وتكويــن العالقــات والتفاعــل والتواصــل مــع
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
وتشــمل
لفظيــة،
لفظيــة وغــر
بصــورة
اآلخريــن

املواقــف االجتامعيــة املتنوعــة أو ضعــف املشــاركة يف
اللعـ ِ
ـب أو تكويــن صداقــات (American Psychiatric

ِ
ضوء الدراسات السابقة:
اإلطار النظري يف
-6
ُ

ِ
ُ
اثنــن عــى
األنــاط املتكــررة يف
االهتــام .وتتجــى
ٍ
ِ
احلــركات
ســات ملحوظــة)1 :
األقــل مــن أربــ ِع
ُ

ـط الــذات ،والتعـ ُ
(التواصـ ُـل ،وضبـ ُ
ـاون ،والطاع ـ ُة)،
ِ
ُ
حيصــل
خــال الدرجــة التــي
ويمكــ ُن قياســها مــن
ِ
مقيــاس املهــارات االجتامعيــة
عليهــا الطفــل عــى
ِ
البحــث احلــايل.
املســتخدم يف

ُ
القصــور يف
ويشــمل
أثنــاء التفاعــات االجتامعيــة.
ُ
ـات ضعــف القــدرة عــى ضبـ ِ
العالقـ ِ
ـط الســلوك أثنــاء

).Association, 2013
ِ
ِ
ضعــف التواصــل االجتامعــيُ ،يظهــر
باإلضافــة إىل
ُ
األطفــال ذوو اضطــراب طيــف التوحــد أنام ًطــا
حمــددة و /أو متكــررة مــن السـ ِ
ـلوك واألنشــطة و /أو

ِ
األطفــال ذوي
ســلوكيات التحــدي لــدى
1.6
ُ
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد

ـرار
النمطيــة أو املتكــررة ،واســتخدا ُم األشــياء ،أو تكـ ُ
ُ
فــرط النشــاط و /أو فــرط النشــاط
الــكالم)2 ،
للمدخـ ِ
ـات غــر العاديــة
ـات احلســية و /أو االهتاممـ ُ

االجتامعــي عــر الســياقات املتعــددة .ويتضمــ ُن
ـراب طيــف التوحــد ثالثـ َة جمــاالت حمــددة مــن
اضطـ ُ
العجـ ِ
ـز :التبـ ُ
ـلوكيات
ـادل االجتامعــي والعاطفــي ،وسـ
ُ
ِ
وإقامــة
والقصــور يف فهــ ِم
التواصــل غــر اللفظــي،
ُ
ِ
ِ
ُ
التبــادل
العالقــات .ويتضمــ ُن
واحلفــاظ عــى

ُ
تكــون
االهتاممــات املحــددة واملثبتــة والتــي
أو )4
ُ
غــر طبيعيــة يف الرتكيـ ِ
ـراض
ـز أو الشــدة ،وتبــد ُأ األعـ ُ

ـراب طيــف التوحــد إعاقــة نامئيــة عصبيــة
ُيعــد اضطـ ُ
ـدث يف مرحلـ ٍ
معقــدة تؤثـ ُـر عــى عمـ ِ
ـل الدمــاغ وحتـ ُ
ـة
ِ
االضطــراب
ويتصــف هــذا
النمــو،
مبكــرة مــن
ُ
ُ
بالعجـ ِ
ـز املســتمر يف التواصـ ِ
ـل االجتامعــي ،والتفاعـ ُـل

االجتامعــي املحادثــ َة املتبادلــة ،ومشــاركة االهتــام
والعواطــف ،والقــدر ُة عــى بـ ِ
ـدء التفاعــل االجتامعــي
ِ
ُ
ســلوكيات التواصــل
وتشــمل
واالســتجابة لــه.

ِ
ِ
باإلجــراءات
البيئــة )3 ،عــد ُم املرونــة وااللتــزا ُم
يف
ِ
التشــابه أو الطقــوس
اإلرصار عــى
الروتينيــة أو
ُ
ِ
الســلوك اللفظــي أو غــر اللفظــي ،و/
النمطيــة يف

خــال فــرة النمــو املبكــرة ).(Boggs, 2016
وف ًقــا للتغيـ ِ
ـرات التــي طــرأت عــى معايـ ِ
ـر تشــخيص

تتوفــر أربعــة
جيــب أن
اضطــراب طيــف التوحــد
ُ
َ
ِ
معايــر أساســية يف ضــوء الدليــل التشــخييص

اإلحصائــي -الطبعــة اخلامســة (DSM-V1; American

القصــور
) Psychiatric Association, 2013كــا يــي:
ُ
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ِ
التواصــل االجتامعــي الــذي ال يمكــ ُن تفســره
يف
ِ
ُ
“األنــاط
بالتأخــرات النامئيــة العامــة األخــرى؛
ِ
االهتاممــات أو
للســلوك أو
املحــددة أو املتكــرر ُة
ُ

األعــراض يف
جيــب أن حتــدث هــذه
األنشــط ُة”،
ُ
ُ
ِ
ِ
األداء
تؤثــر عــى
مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وأن
َ
ِ
ِ
التواصــل
بالقصــور يف
يتعلــق
اليومــي .وفيــا
ُ
ِ
َ
القصــور
مجيــع أوجــه
تكــون
جيــب أن
االجتامعــي،
ُ
ُ
ُ
والتواصــل غــر
يف :املعاملــ ُة االجتامعيــة املتبادلــة،
ِ
احلفــاظ عــى العالقــات.
اللفظــي ،والقــدر ُة عــى

َ
االهتاممــات
تشــمل الســلوكيات أو
وجيــب أن
ُ
ُ
احلــركات أو الــكالم النمطــي،
املحــددة واملتكــررة:
ُ
ِ
بالروتــن أو الســلوك النمطــي،
وااللتــزا ُم الصــارم
تصنيــف شــدة
واالهتاممــات املســتمرة .ويمكــ ُن
ُ
ُ

األعــراض إمــا بســيطة أو متوســطة أو شــديدة .كــا

تصنيــف فئــات اضطــراب طيــف التوحــد يف
تــم
ُ
الدليـ ِ
ـل التشــخييص اإلحصائــي  -الطبعــة اخلامســة،
ٍ
يف ٍ
واحــدة الضطــراب طيــف التوحــد ،وتــم
فئــة

دمــج جمــاالت التواصــل والتفاعــل االجتامعــي يف
ُ
ٍ
ٍ
واحــد ،القصــور االجتامعــي /التواصــل،
جمــال

وتبقــى األســباب الدقيقــة غــر معروفــة (American

)Association,, 2013

.Psychiatric

وجتــدر اإلشــار ُة إىل أن شــد َة أعــراض اضطــراب
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
وكبــر مــع
إجيــايب
بشــكل
طيــف التوحــد مرتبطــ ُة
ِ
ِ
تكــرار وشــدة ســلوكيات التحــدي (Matson et al.,

ـال الذيــن تأثــروا بشـ ِ
ِ
) .2008وأن األطفـ َ
ـراض
ـدة بأعـ
تأخــرا
اضطــراب طيــف التوحــد ،أو الذيــن لدهيــم
ً

ِ
خلطــر
أكثــر عرضــ ًة
كبــرا هــم
معرف ًيــا أو نامئ ًيــا
ُ
ً
ِ
ســلوكيات التحــدي ).(Korbut et al., 2020
ممارســة
ـر بالقصـ ِ
ـكل كبـ ٍ
ـلوكيات التحــدي بشـ ٍ
وترتبـ ُ
ـور
ـط سـ
ُ
يف التواصـ ِ
ـل ) .(Cervantes et al., 2013aوعــى الرغـ ِم
ِ
ـلوكيات التحــدي يمكـ ُن أن تكـ َ
ـون مزعجـ ُة
مــن أن سـ
ـل معهــا ،إال أهنــا يف الغالـ ِ
ـب التعامـ ِ
ـب تكـ ُ
ـون
ويصعـ ُ
ِ
ينظر
نتيجـ ُة ملحــاوالت التواصــل املحبطــة ،وجيـ ُ
ـب أن َ
ِ
ٍ
أشــكال
كشــكل مــن
إليهــا أوالً مــن هــذا املنظــور
ِ
ُ
ُ
االنشــغال
يشــمل:
بعــض منهــا قــد
التواصــل،
ُ
ِ
ر
بأشــكال االهتــام النمطيــة واملحــدد ُة والتــي تُعتــ ُ
غــر طبيعيـ ٍ
ـة ســواء يف شــدهتا أو تركيزهــا ،وااللتــزا ُم
ِ
ِ
بالروتــن /الطقــوس غــر الوظيفيــة
املــرن
غــر
ٍ
والســلوكيات احلركيــة املتكــرر ُة
أســايس،
ٍ
بشــكل
ُ
ِ
باليــد أو التعامــل
والقوالــب النمطيــة مثــل الرفرفــة
ِ
األشــياء ).(Parmenter et al., 2016
مــع
ُ
الســلوكيات غــر
ســلوكيات التحــدي
وتشــمل
ُ
ُ
ِ
ُ
وتدمــر
العــدوان،
املقبولــة اجتامع ًيــا ،مثــل:
ُ
ـلوكيات إيــذاء الــذات ،كــا ترتبـ ُ
ـط
املمتلــكات ،وسـ
ُ
ِ
بانخفــاض التفاعــل مــع
ســلوكيات التحــدي
ُ
األقــران ،وقلــ ُة النزهــات املجتمعيــة ،وقلــ ُة فــرص
ُ
يرتبــط وجــود هــذه
التعليــم ،عــاو ًة عــى ذلــك
ـارشا بانخفـ ِ
ـاض الســلوكيات
الســلوكيات ارتبا ًطــا مبـ ً
التكيفيــة مثــل مهــارات املســاعدة الذاتيــة واملهــارات
ُ
تتنبــأ
االجتامعيــة ) .(Matson et al., 2010bكــا

ٍ
ِ
ٍ
إجيــايب
بشــكل
للطفــل
ســلوكيات التحــدي
ُ
ِ
ِ
وارتفــاع
اضطــراب مــا بعــد الصدمــة،
بأعــراض
ُ
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مســتوى الضغــوط بــن بعــض والــدي األطفــال ذوي
ـاض الثقــة بالنفـ ِ
ـس
اضطــراب طيــف التوحــد ،وانخفـ ُ
ِ
يف قدرهتــم عــى إدارة ســلوكيات أطفاهلــم (Stewart et

اضطــراب طيــف التوحــد
يتضــح ممــا ســبق أن
َ
ُ
ِ
ٍ
القــدرة عــى
بضعــف يف
يتميــز
اضطرا ًبــا عصب ًيــا
ُ
ٍ
ِ
ِ
عالقــات مــع اآلخريــن ،وأن
وتكويــن
التواصــل
َ
األطفــال ذوو اضطــراب طيــف التوحــد يظهــرون
ِ
وتدمــر
الطاعــة،
ســلوكيات التحــدي مثــل عــدم
ُ
ُ
والعــدوان اللفظــي
املمتلــكات ،وإيــذا ُء الــذات،
ُ
وتشــمل جمــاالت الضعــف األخــرى
واجلســدي،
ِ
إقامــة
وصعوبــات يف
ضعــف التواصــل البــري،
ُ
ُ

طيــف التوحــد مــن  ٪63.4إىل (Jang et al., ٪94

الــدوران.

)2020

.al.,

ِ
ســلوكيات التحــدي
وعــى الرغــ ِم مــن أن ممارســ َة
ِ
معايــر تشــخيص اضطــراب طيــف
ليســت مــن
َ
األطفــال ذوو اضطــراب طيــف
التوحــد ،إال أن

ـرا مــا يظهــرون مثــل هــذه الســلوكيات
التوحــد كثـ ً

ـدالت انتشــار
ـراوح معـ
) .(Matson et al., 2009bوتـ
ُ
ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب
ســلوكيات التحــدي بــن

2011; McTiernan et al., 2011; Murphy et al.,

ُ
وتشــمل ســلوكيات التحــدي الســلوكيات
).2009
ُ
ســلوك إيــذاء الــذات،
املوجهــة داخل ًيــا مثــل:
ِ
والطقــوس
األشــياء،
واللعــب غــر املعتــاد مــع
ُ
ُ
والســلوكيات املوجهــة خارج ًيــا ،مثــل:
النمطيــة،
ُ
العـ ُ
ـات الغضــب ،وعــد ُم ضبــط الــذات،
ـدوان ،ونوبـ ُ
ـر املمتلــكات ،والبيــكا (أي تنـ ُ
ـاول األشــياء غري
وتدمـ ُ

الصاحلــة لـ ِ
ـأكل) ) .(Adams et al., 2014وقــد ذكرت

بوجــز ) (Boggs, 2016أن ســلوكيات التحــدي حتـ ُ
ـدث

نتيجــة انقطــاع التواصــل ،وختــد ُم واحــد ًة أو أكثــر من
الوظائـ ِ
ـف التاليــة( :أ) التواصـ ُـل عنــد احلاجــة ،و(ب)
ـب الطلــب املفــرط أو
تلبيـ ُة حاجــة حســية ،و(ج) جتنـ ُ
طلــب االهتــام االجتامعــي ،و(هـــ)
املوقــف ،و(د)
ُ

حماول ـ ُة التواصــل ،وحماول ـ ُة الســيطرة عــى اآلخريــن
أو جتنبهــم أو اهلــروب منهــم أو احلفــاظ عليهــم.

واحلــركات النمطيــة
العالقــات واحلفــاظ عليهــا،
ُ
ِ
باليديــن أو
املتكــرر ُة مثــل الرفرفــة بالــذرا ِع أو

ِ
ِ
تؤثــر
العوامــل التــي
العديــد مــن
وقــد تــم دراســ ُة
ُ
ِ
ِ
ِ
األفــراد
ســلوكيات التحــدي لــدى
معــدالت
عــى
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بــا يف ذلــك العمــر

ودرجــة الــذكاء ،وقــد توصلــت دراســة ماكتيرينــان

وآخــرون
ِ
َ
بوجــود ســلوكيات
العوامــل املحــددة املرتبطــ ُة
ِ
األفــراد ذوي اضطــراب طيــف
التحــدي لــدى
)(McTiernan et al., 2011

إىل أن مــن

التوحــد القصــور االجتامعــي والتواصــي الــذي يعــدُ
ِ
يرجــع ذلــك جزئ ًيــا
لالضطــراب ،وربــا
جوهــرا
ُ
ً
متنوعــة مــن مهــاراتِ
ٍ
كبــر يف جمموعــةٍ
ٍ
ٍ
عجــز
إىل
التكيــف.

أيضـــا دراســـ ُة الفـــروق بـــن النوعـــن يف
كـــا تـــم ً

يتعلـــق
جمتمـــ ِع اضطـــراب طيـــف التوحـــد فيـــا
ُ
ِ
بســـلوكيات التحـــدي ،ولكـــن النتائـــج غـــر
متناســـقة بـــن الدراســـات حيـــث نشـــأ جـــدل فيـــا
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ِ
ِ
معـــدالت ســـلوكيات
بتأثـــر النـــو ِع عـــى
يتعلـــق
ُ
ِ
األفـــراد ذوي اضطـــراب طيـــف
التحـــدي لـــدى

التوح ــد حي ــث وج ــدت م ــوريف وآخ ــرون (Murphy

) et al., 2009أن الذك ــور أكث ــر عرض ــة للمش ـ ِ
ـاركة يف
َ
ـض س ــلوكيات التح ــدي ،يف ح ـ ِ
بع ـ ِ
ـن مل جي ــد البع ــض
اآلخـــر اختالفـــات ).(Kozlowski et al., 2012

الدراســـات الســـابقة إىل أن شـــد َة
كـــا توصلـــت
ُ
ـط بوج ـ ِ
أع ــراض اضط ــراب طي ــف التوح ــد يرتب ـ ُ
ـود

ِ
ُ 2.6
لسلوكيات التحدي:
بعض النظريات املفرس ُة
ِ
لســلوكيات التحــدي
النظريــات املفــر ُة
ختتلــف
ُ
ُ

ِ
ِ
ِ
وســيتم
نظــر أصحاهبــا،
وجهــات
باختــاف
ُ
ـتعراض أهــم هــذه النظريــات عــى النحـ ِ
ـو التــايل:
اسـ
ُ
ُ
فــر فرويــد شــخصية
التحليــل النفــيُ :ي
نظريــ ُة
ُ
ِ
ِ
الطفــل
خــال توصيــف العالقــة بــن
الفــرد مــن
النمــوذج ال
واأل ِم ،ووف ًقــا لفرويــد ،فــإن هــذا
ُ
ســات
ُيشــكل –فقط-املصفوفــ ُة التــي ُيبنــى عليهــا
ُ

وش ــدة س ــلوكيات التح ــدي (Kozlowski & Matson,

ا-الدافــع
–أيض
الشــخصية الالحقــة ،ولكنهــا تُوفــر ً
َ
ٍ
ٍ
ِ
كبــرة مــن
جمموعــة
لتحفيــز ظهــور
األســايس

ُ
األطفـــال
بـــن الفئـــات العمريـــة املختلفـــة (أي
الصغ ــار وظاملراهق ــن) بش ـ ٍ
ـكل كب ــر (Matson et al.,

عــى ذلــك ،فــإن هــذه الرصاعــات والدفاعــات التــي
ـون يف عالقـ ِ
ـات التعلــق يف الصغـ ِ
تتكـ ُ
ـتمر لتؤكــدُ
ـر تسـ ُ
ـكل أنـ ٍ
نفســها طــوال حيـ ِ
ـاة الفــرد يف شـ ِ
ـاط ســلوكية

ِ
باإلضافـــة إىل عـــدم
).2012; Matson et al., 2009b
ِ
ظهـــور ســـلوكيات التحـــدي
وجـــود اختـــاف يف

ُ
(اإلدراك ،واللغــ ُة،
ـار مس ــتوى النم ــو
) .2010aواعتب ـ ُ
ُ
والتواصـــل) وشـــد ُة أعـــراض اضطـــراب طيـــف
التوح ــد ،واحلالــ ُة املزاجي ــة الس ــيئة منبئ ــات لتك ـ ِ
ـرار
ِ
ِ
ِ
األطفـــال ذوي
ســـلوكيات التحـــدي لـــدى
وشـــدة
اضطـــراب طيـــف التوحـــد ).(Korbut et al., 2020

وبالتـــايل ،فمـــن الواضـــح أن ســـلوكيات التحـــدي
لـــدى األطفـــال ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد

مشـــكلة شـــائعة ،وأن الســـلوكيات األكثـــر شـــيو ًعا
ِ
ُ
األطفـــال ذوي
حتـــدث لـــدى
وانتشـــارا والتـــي
ً
ُ
العـــدوان،
اضطـــراب طيـــف التوحـــد هـــي:
ـوات
وح ـ
ـركات اجلس ــم النمطي ــة واملتك ــررة ،واألص ـ ُ
ُ
واللعـــب غـــر العـــادي مـــع
غـــر التقليديـــة،
ُ

األشـــياء ،وإيـــذا ُء الـــذات.

ـلوكيات عــر مراحــل النمــو املختلفـ ِ
ِ
ـة ،وعــاوة
السـ

خمتلفــة ،ســواء كانــت هــذه الســلوكيات إجيابيــة
ٍ
حتــد معاديــة
متوافقــة مــع املجتمــع أم ســلوكيات

للمجتمــع ) .(Uwajimogu, 2012ويف ضـ ِ
ـوء مــا ســبق

فــرت حــدوث
نجــدُ أن نظريــ َة التحليــل النفــي ّ
ٍ
مشــكالت يف
ســلوكيات التحــدي نتيجــة وجــود
ِ
ِ
ِ
ِ
املبكــرة مــن
املراحــل
الطفــل واأل ِم يف
العالقــة بــن
حياتــه ،والتــي ينجــم عنهــا ســلوكيات حتـ ٍ
ـد ،والتــي
ُ
ـل التاليـ ِ
ـة مــن عمـ ِ
تَظهـ ُـر يف املراحـ ِ
ـر اإلنســان ،وهــذه

ُ
ســلبي ســواء عــى
تأثــر
يكــون هلــا
الســلوكيات
ُ
ُ
ُ
ِ
الشــخص نفســه أو املحيطــن بــه.

شــر الســلوكيون إىل أن أي
النظريــ ُة الســلوكيةُ :ي
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
داخليــة
أســباب
ســلوك متعلــم ،ويــرون أن وجــو َد
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ِ
للســلوك جمــر ُد خرافــة؛ وذلــك ألنــه ال يمكــ ُن
ٍ
بشــكل مبــارش،
مالحظــ ُة هــذه األســباب الداخليــة
ـج عــن مشـ ِ
ويــرون أن السـ َ
ـاعر
ـلوك غــر املالئــم ينتـ ُ

فســلوكيات
اإلحبــاط (عبدالرمحــن.)1998 ،
ُ
التحــدي -كإيـ ِ
ـذاء الــذات املتعمــد والعدوان-غال ًبــا
ِ
ـون مكتســبة ،وحتـ ُ
مــا تكـ ُ
ـخص
ـدث نتيجــة تفاعل الشـ

مــع بيئتــه املاديــة أو االجتامعيــة عــر مراحلــه النامئيــة
ِ
ضــوء ذلــك نجــدُ أن
) .(Xeniditis et al., 2001ويف

ِ
عكــس نظريــة التحليــل
النظريــ َة الســلوكية عــى
ِ
ســلوكيات التحــدي مكتســب ُة،
ُشــر إىل أن
النفــي ت ُ
ِ
ِ
ِ
البيئــة
تفاعلــه مــع
خــال
الشــخص مــن
اكتســبها
ُ
ِ
الســلوكيات قــد تســاعد ُه يف
املحيطــة بــه ،وأن هــذه
ُ
احلصـ ِ
ـروب مــن املهــا ِم التــي
ـول عــى مــا يريــد ،أو اهلـ ُ
َ
يشــارك فيهــا.
يرغــب الفــر ُد يف أن
قــد ال
ُ
ِ
بدراســة
التعلــم االجتامعــي :اهتــم بانــدورا
نظريــ ُة
ُ
ِ
اإلنســان أثنــاء تفاعلــه مــع اآلخريــن ،وقــد
ســلوك
ـال السـ ِ
ـلوك ال ُيفهــم إال مــن خـ ِ
ـار إىل أن السـ َ
ـياق
ُ
أشـ َ
ٍ
َ
َ
بصفــةالســلوك
يتعلــم
اإلنســان
االجتامعــي ،وأن
ُ
ِ
ِ
واملســتمر
خــال التفاعــل املتبــادل
عامة-مــن
ِ
ِ
ٍ
ِ
والســلوكية،
املعرفيــة،
العوامــل
جمموعــة مــن
بــن
ـة سـ ِ
ـكل مــن مالحظـ ِ
والبيئيـ ِ
ـة ،وأن السـ َ
ـلوك يتشـ ُ
ـلوك
ُ
ُ
اإلنســان ســلوك مــن حولــه
اآلخريــن
حيــث يقلــدُ
) .(Picardal, 2012ووف ًقــا لنظريـ ِ
ـة التعلــم االجتامعــي
ِ
ـلوكيات متع َلمـ ُة ،تعلمها
ـلوكيات التحــدي سـ
فــإن سـ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
والتكيــف
والتعزيــز
النمذجــة
خــال
الفــر ُد مــن
ِ
ِ
ِ
حتقيــق
أجــل الوصــول إىل
البيئــة؛ وذلــك مــن
مــع
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أهدافــه ،وتؤكــدُ نظريــ ُة التعلــم االجتامعــي عــى أن
ِ
اإلنسـ َ
األول ســلوكيات التحــدي
ـم يف املقــا ِم
ـان يتعلـ ُ
– مثــل العدوان-عــن طريــق مشــاهدهتا مــن غــره،
مثــل :أفــراد األرسة واملعلمــن والزمــاء واجلــران
والتلفزيــون ...إلــخ .ويف الوقـ ِ
ـت نفســه ،فــإن تأكيــدَ

ِ
ِ
ُ
التعزيــز
خــال
حيــدث مــن
هــذه الســلوكيات
ِ
الســلوك
الشــخص عــن
واملكافــآت ،فــإذا عوقــب
ُ
املق َلــد فإنــه ال يميـ ُـل إىل تكـ ِ
ـراره ،أمــا إذا كوفــئ عليــه
ـف بانــدورا يف تفسـ ِ
ـره
فإنــه يميـ ُـل إىل تكــراره .وخيتلـ ُ
ِ
ـلوكيات التحــدي -كالعــدوان وإيــذاء الــذات...
لسـ
ِ
ُ
حيــث يــرى أنــه مــن
املدرســة الســلوكية،
إلخ-مــع
الصعوبـ ِ
ـة بمـ ٍ
ـكان أن نُرجــع مجيــع مظاهــر ســلوكيات
ِ

التحــدي إىل التعــرض ملواقــف اإلحبــاط (Alvarado,

ِ
ِ
ِ
لنظريــة
الســابق
االســتعراض
ويتضــح مــن
).2011
ُ

التعلــم االجتامعــي أهنــا تــرى أن ســلوكيات التحــدي
ِ
ِ
ِ
نــاذج
والتقليــد مــن
املحــاكاة
خــال
ُمتعلمــ ُة مــن
َ
ِ
ِ
املحيطــة بــه ،وأن هــذه
البيئــة
شــاهدها الفــر ُد يف
ِ
ِ
التعزيــز
خــال
الســلوكيات تــم تأكيدهــا مــن
ِ
واملكافــآت.
•النظري ـ ُة البيولوجيــة :ت ِ
ـع النظري ـ ُة البيولوجيــة
ُرجـ ُ

ِ
األرجــح -إىل
بعــض ســلوكيات التحــدي -عــى
عوامــل وراثيــة ،بينــا ت ِ
َ
ــع بعــض ســلوكيات
ُرج ُ

َ
عوامــل وراثيــة وجينيــة
التحــدي األخــرى إىل
ِ
ُ
الســلوك العنيــف لــدى
نفــس الوقــت ،مثــل:
يف
ِ
األشــخاص مدمنــي الكحوليــات أو الذهانيــن،
ـدد مــن املتالزمـ ِ
وكذلــك تــم حتديــدُ عـ ٍ
ـات الوراثيــة
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ِ
ٍ
ٍ
ُ
الســلوكيات
متفاوتــة مــع
بدرجــات
ترتبــط
التــي
ٍ
بشــكل حمــدد ،مثــل :متالزمــ ُة بــرادر
الالتكيفيــة

الــذات ،وكذلــك توســط هرمــون التستوســتريون
ِ
ثبــت مســئولي ُة
حــدوث الســلوك العــدواين .كــا
يف
َ

ِ
ُ
األكل
(اإلفــراط يف
ويــي Prader–Willi syndrome
ٍ
بصــورة قهريــة) ،ومتالزمــة ليش-نيهــان –Lesh

ـدد مــن مناطــق معينـ ٍ
عـ ٍ
ـة مــن الدمــاغِ ،مثــل :القــرة،
والفــص اجلبهــي ،واللــوزة يف حـ ِ
ـدوث بعض أشــكال

العوامــل الوراثيــة البيولوجيــة هلــذه الســلوكيات قــد
ِ
ِ
ِ
دور
باملزيــد مــن الفهــ ِم
تســمح
ُ
والتفســر يف معرفــة ُ
ِ
ِ
ســلوكيات
حــدوث
العوامــل الوراثيــة املؤثــرة يف

et al., 2001)).
ـات املفـ ِ
ـال االســتعراض الســابق للنظريـ ِ
مــن خـ ِ
ـرة
ِ
ُ
القــول َ
لســلوكيات التحــدي ،يمكــ ُن
بــأن العديــدَ
مــن النظريــات حاولــت تفســر ســلوكيات التحــدي
ِ
املختلفــة؛ مــن أجـ ِ
لطبيعة
ـل الوصــول إىل فهـ ٍم أفضــل
ِ
فبعــض
وأســباب حــدوث ســلوكيات التحــدي،
ُ
هــذه النظريــات ُي ِ
رجــع أســباب هــذه الســلوكيات

 ،Nyhan syndromeوسـ ُ
ـلوك إيــذاء الــذات .ودراس ـ ُة

ٍ
ا-بمزيــد مــن فهــ ِم
–أيض
التحــدي ،وربــا
تســمح ً
ُ
ـية بصفـ ٍ
ـات النفسـ ِ
األســاس البيولوجــي لالضطرابـ ِ
ـة

ـرض تــم إدخـ ُ
ـال مفهــوم الظواهــر
عامــة ،وهلــذا الغـ ُ
ـلوكية معينـ ٍ
ٍ
الســلوكية؛ لوصـ ِ
ـة ومــدى
ـف مظاهــر سـ
ِ

ِ

ســلوكيات التحــدي كالســلوك العــدواين Xeniditis

ِ
بالعوامــل اجلينيــة الوراثيــة (Uwajimogu,
ارتباطهــا

إىل النواحــي اجلينيــة ،كــا ت ِ
ُرجــع بعضهــا اآلخــر إىل
ٍ
ٍ
ِ
َ
داخــل بنيــة الدمــاغ ،كــا
معينــة
تشــوهات
وجــود
ركــز بعــض أصحــاب هــذه النظريــات عــى ِ
دور
ُي ُ

َ
توصــل إىل أن الببتيــدات األفيونيــة ،مثــل:
حيــث

وقــد حاولــت بعــض النظريــات النفســية واالجتامعيــة

).2012

ِ
دور
•كــا قــا َم بــوش )(Bush, 2012
باســتعراض ُ
الناقــات العصبيــة داخــل جســم اإلنســان ،والتــي
ِ
ِ
واســتمرار ســلوكيات التحــدي،
نشــأة
ُســهم يف
ت
ُ

الناقــل العصبــي -βإندورفــن )(β-endorphinsهلــا
ِ
حــدوث ســلوك إيــذاء الــذات والعــدوان،
تأثــر يف
ُ
ِ
وأن هنــاك شــذو ًذا يف مســتقبالت الدوبامــن
ـدث يف متالزمـ ِ
والســروتونني ،مثــل تلــك التــي حتـ ُ
ـة
ِ
حــدوث
ثبــت تأثريهــا يف
ليــش -نيهــان ،والتــي
َ

بعــض ســلوكيات إيــذاء الــذات .كــا وجــد ارتبا ًطــا
بــن نظــام هرمــون الســروتونني والعــدوان ،وكذلــك

مــع بعــض أشــكال الســلوك النمطــي ،وســلوك إيــذاء

َ
داخــل جســم
الناقــات العصبيــة (اهلرمونــات)
ِ
تطويــر واســتمرار ســلوكيات التحــدي،
اإلنســان يف
معرفــة العوامــل الكامنــة وراء حــدوث ســلوكيات

التحــدي ،مثــل :النظريــ ُة الســلوكية ،ونظريــ ُة
التحليــل النفــي ،ونظريــ ُة التعلــم االجتامعــي.
ويمكـ ُن القــول بــأن هــذه النظريــات قــد أســهمت يف
ِ
ِ
وتشــخيص ســلوكيات التحــدي.
تفســر

وتقييــم ســلوكيات التحــدي لــدى
قيــاس
3.6
ُ
ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
ـيم طــرق تقييــم ســلوكيات التحــدي إىل
يمك ـ ُن تقسـ ُ
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ٍ
ِ
االختبــارات املعياريــ ُة
جمــاالت رئيســة؛ (أ)
ثالثــة
ُ

عــى فهــ ِم واســتخدا ِم معــاين الكلــات والعبــارات

إليهــا غال ًبــا باســ ِم الطــرق غــر املبــارشة لتقييــ ِم

وترتيــب
وإنتــاج
ومعاجلــ ُة املعلومــات الدالليــة،
ُ
ُ
الكلــات تلقائيــا يف عبـ ٍ
ـارات ومجـ ٍ
ـل جيــدة التكويــن
ً

التــي تتضمــ ُن اســتخدا ُم املقابــات ومقاييــس
(يشــار
التقييــم وقوائــم املراجعــة واالســتبيانات
ُ

الســلوك) ،و(ب) املالحظــ ُة املبــارش ُة أو التحليــل
الوصفــي ،وتعنــي مالحظـ ُة الفــرد يف بيئتـ ِ
ـه الطبيعيــة،
ُ
تســبق مبــارش ًة
وتســجيل األحــداث البيئيــة التــي
ُ
ِ
القيــام بالسـ ِ
ـتهدف وتتبعــه بشـ ٍ
ـكل وصفـ ٍ
ـي،
ـلوك املسـ

األســاليب التجريبيــة املعروفــة أكثــر باســ ِم
و(ج)
ُ
التحليــات الوظيفيــة التجريبيــة

(Healy et al.,

تنــوع األدوات والوســائل
يتضــح
) .2013مــن ثــم
ُ
ُ
ِ
ـخيص ســلوكيات التحــدي
املســتخدمة يف تقييـ ِم وتشـ
لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،إمــا

عــن طريــق املقابــات ،أو مقاييــس التقاريــر الذاتيــة،
ـلوك يف البيئـ ِ
أو املالحظ ـ ُة املبــارشة للسـ ِ
ـة الطبيعيــة ،أو
ِ
ـم إكامهلــا مــن
مــن خــال مقاييــس التقييــم التــي يتـ ُ
ِقبــل مقدمــي الرعايــة.

ـراب طيــف التوحــد
 4 .6املهـ ُ
ـارات االجتامعيــة واضطـ ُ
Social Skills and AD

ـروزا
ـور االجتامعــي هــو الســم ُة األكثــر بـ ً
ُيعــدُ القصـ ُ
ِ
ـخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد،
وضع ًفــا لألشـ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
األداء
جمــال
هائلــة يف
حتديــات
حيــث يواجهــون
ِ
االجتامعــي

(American Psychiatric Association

ِ
األفــراد ذوي
درجــات
وتتفــاوت
).APA, 2013
ُ
ُ
ِ
ِ
املهــارات
اكتســاب
اضطــراب طيــف التوحــد يف
التكيفيـ ِ
ـة واالجتامعيــة الالزمــة بسـ ِ
ـبب عــدم القــدرة

ُ
حيــث اســرجاع الكلــات،
املختلفــة خاصــة مــن

القصــور
ويتألــف
(.)Levinson et al., 2020
ُ
ُ
ِ
لألشــخاص ذوي اضطــراب طيــف
االجتامعــي
ِ
ِ
ٍ
االجتامعيــة
الســلوكيات
عيــوب يف
التوحــد مــن

النهــج االجتامعــي وســلوكيات
األساســية (مثــل
ُ
االســتجابة) ومهــارات معرفيــة اجتامعيــة أكثــر
ُ
والتعبــرات
إدراك تعبــرات الوجــه
تعقيــدً ا (مثــل،
ُ
يؤثــر عــى
الصوتيــة ووجهــ ُة نظــر اآلخريــن) ،ممــا
ُ
ِ
ُ
األشــخاص مــع
يتعامــل هبــا هــؤالء
الطريقــة التــي
ُ
اآلخريــن وفهمهــم والــر ُد عليهــم(Cervantes et

ِ
ِ
املهــارات
أوجــه القصــور يف
) .al., 2013bومــن
ِ
لألشــخاص ذوي اضطــراب طيــف
االجتامعيــة

واالســتمتاع مــع
اللعــب
القصــور يف (أ)
التوحــد
ُ
ُ
ُ
وتشــجيع األصدقــاء( ،ج)
االندمــاج
أقراهنــم( ،ب)
ُ
ُ
ُ
التحــدث وإعطــا ُء األفــكار عــا يقومــون بــه ،و(د)

اســتخدا ُم األســاء
).2014

واالنتبــاه(McFadden et al.,

يصف جريشــام وآخــرون (Gresham
ويف هــذا الصدد
ُ

) et al., 2006القصــور يف املهـ ِ
ـارات االجتامعية ،أوالً،
َ
تشـ ُ
ـص املهــارات االجتامعيــة
ـمل حــاالت القصــور نقـ َ
اخلاصــة ،وعــد ُم معرفــة الطفــل كيفيــ ُة أداء املهــارة
ِ
املوقــف
االجتامعيــة املســتهدفة ،بغــض النظــر عــن
ِ
االجتامعــي ،ثان ًيــا ،تشـ ُ
األداء
ـمل حــاالت القصــور يف
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ٍ
ِ
مهــارة اجتامعيــة ٍدون ممارســتها
كيفيــة أداء
معرفــ ُة
ٍ
بشــكل مناســب .وقــد أظهــرت دراســ ُة ليفنســون
وآخــرون)(Levinson et al., 2020

وجــو ُد عالقــة

إجيابيــة بــن اللغـ ِ
ـة االســتقبالية والتعبرييــة واملهــارات
االجتامعيــة ،وكذلــك بــن الـ ِ
ـذكاء اللفظــي واملهــارات

االجتامعيــة ،ووجــود ارتبــاط بــن املهـ ِ
ـارات اللغويــة
ُ
والتفاعــات والعالقــات واملهــارات االجتامعيــة
لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطـ ِ
ـراب طيــف التوحــد.
ِ
للمهارات االجتامعية:
النظريات املفرس ُة
5 .6
ُ
ـات املفــرة للمهـ ِ
ـارات االجتامعيــة،
تعــددت النظريـ ُ

ـرض أله ـ ِم هــذه النظريــات:
وفيــا يــي عـ ُ

أصحــاب هــذه
•النظريــ ُة الســلوكي ُة :يــرى
ُ
ٍ
َ
جمموعــة
الســلوك اإلنســاين عبــار ُة عــن
النظريــ ُة أن

مــن العـ ِ
ـادات التــي يتعلمهــا الفــر ُد ،ويكتســبها أثنــاء
ـن
ـم يف تكوينهــا قوانـ ُ
مراحــل نمــوه املختلفــة ،ويتحكـ ُ

العقــل ،وهــي قــوى الكــف ،وقــوى االســتثارة
ِ
ــران جمموعــة االســتجابات الرشطيــة،
اللتــان ت َُس
ِ
يتعــرض
العوامــل البيئيــة التــي
ويعــزون ذلــك إىل
ُ

ـدور هــذه النظريـ ُة حــول حمــور عمليــة
هلــا الفــرد ،وتـ ُ
ِ
ِ
إطفائــه أو
اكتســاب التعلــم اجلديــد أو يف
التعلــ ِم يف
ـب
إعادتــه ،ولــذا فــإن أكثـ َـر الســلوك اإلنســاين مكتسـ ُ
ِ
َ
ُ
قابــل
ســلوك الفــرد
طريــق التعلــ ِم ،وأن
عــن
ـر؛ بإجيـ ِ
ـل أو التغيـ ِ
للتعديـ ِ
ـاد ظــروف وأجــواء تعليميــة
ِ
للنظريــة الســلوكية،
معينــة (وهبــة .)2010 ،ووف ًقــا

فــإن املهــارات االجتامعيــة هــي عبــار ُة عــن جمموعـ ٍ
ـة
ِ
ِ
والعــادات يقــو ُم الفــر ُد باكتســاهبا
الســلوكيات
مــن

ـاليب التنشـ ِ
وتعلمهــا خــال مراحــل نموه ،عــر أسـ ِ
ـئة
ِ
خــال حتكــم قــوى الكــف،
االجتامعيــة ،ومــن
ِ
ِ
ِ
حتفيــز
زيــادة
تتحكــان يف
وقــوى االســتثارة اللتــن

وظهــور هــذه املهــارة عــن طريـ ِ
ـق تعزيزهــا وتكرارهــا

إذا كانــت املهــار ُة مرغوبــ ُة ،أو كــف هــذه املهــار ُة إذا
كانــت غــر مرغوبــة ،فمــن املمكـ ِ
ـن إزال ـ ُة أو حــذف
بعــض االســتجابات مــن ِ
أداء الفــرد ،وذلــك عــن
طريـ ِ
ـع أو ُيصاحــب
ـق إيقــاف التعزيــز الــذي كان َيتبـ ُ

هــذه االســتجابات (احلجــار .)2015 ،بنــا ًء عــى

اكتســاب
ٌشــر النظريــ ُة الســلوكي ُة إىل أن
َ
مــا ســبق ،ت ُ
ـة آليـ ٍ
املهــارات االجتامعيــة يتــم بطريقـ ٍ
ـة ،وأنــه يمكـ ُن
ُ
ـب األفــرا ُد املهــارات االجتامعيــة مــن خـ ِ
ـال
أن يكتسـ َ
ِ
ِ
التعزيــز والتكــرار.
عمليــات
تشــر نظريــ ُة التعلــم
التعلــم االجتامعــي:
نظريــ ُة
ُ
ُ
ِ
املهــارات االجتامعيــة ال
اكتســاب
االجتامعــي إىل أن
َ
ِ
يقــوم عــى جمـ ِ
ـتجابة،
ـرد فكــرة ارتبــاط املنبهــات باالسـ
ُ
لنشــاط العمليــات املعرفيــة ،كاإلدراكِ،
ِ
وإنــا نتيجــة

والتوقــعِ ،والتمثيــل والرمــز وغريهــا ،وطب ًقــا
ِ
َ
كبــر
قــدر
هنــاك
لنظريــة التعلــم االجتامعــي ،فــإن
ُ
ُ
ِ
ِ
مــن اكتسـ ِ
ـم عــن طريــق
ـاب املهــارات االجتامعيــة يتـ ُ
ِ
خــال جمــرد رؤيــة آخــر َي ُ
فعــل
ِاملالحظــة ،أي مــن
ـب ( ُمــريس .)2013 ،ويــرى بانــدورا
ـاب أو ُيعاقـ ُ
و ُيثـ ُ
ـات املتبادلـ ِ
ـة للتفاعـ ِ
ـدث كنتيجـ ٍ
ـم َحَيـ ُ
ـة بــن
أن التعلـ َ
ِ
ِ
ٍ
للفــرد مــن
البيئتــن الداخليــة واخلارجيــة
كل مــن
ـة ،والعمليــات املعرفيــة مــن جهـ ٍ
جهـ ٍ
ـة أخــرى وهــو
مــا أطلــق عليــه عملي ـ ُة التحديــدُ املتبــادل ،واألفــرا ُد

264

ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى

ِ
(الدوافــع أو
بفعــل القــوى الداخليــة
ال يندفعــون
ُ
احلاجــات) ،وال بفعـ ِ
ـل البيئــة (مثــرات ُالبيئــة) ،وإنــا
ـي يف صـ ِ
ـورة تفاعـ ٍ
ـل متبادل
ـر األداء النفـ ِ
ُيمكـ ُن تفسـ ُ
ِ
الشــخصية والبيئــة ،وهنــا جتــدُ أن
بــن املحــددات
عمليــات الرتميــز ،واالعتبــار والتنظيــم الــذايت يكـ ُ
ـون
ـرض بانــدورا أن التعلــم باخلـ ِ
ـرة
ـر ،وافـ َ
َ
هلــا ُ
دور كبـ ُ
ِ
ـاب املهـ ِ
ـاس عمليــة اكتسـ ِ
ـارات
أو النمذجــة هــو أسـ ُ
االجتامعيــة (وهبــة .)2010 ،كــا تســتندُ نظريــ ُة
ِ
تفســر املهــارات االجتامعيــة
التعلــم االجتامعــي يف
ِ
نتعلــم املهــارات االجتامعيــة مــن
فكــرة :أننــا
عــى
ُ
ـال تفاعالتنــا مــع اآلخريــن يف سـ ٍ
خـ ِ
ـياق اجتامعـ ٍ
ـي؛
ِ
ُ
ُ
خــال
تتشــكل املهــارات االجتامعيــة مــن
حيــث
ٍ
بســلوكيات
مالحظــة ســلوكيات اآلخريــن والقيــام
ٍ
ـح مما ســبق
مماثلــة هلــا ) .(Smith & Berge, 2009ويتضـ ُ
ِ
املالحظــة،
أن نظريــ َة التعلــم االجتامعــي تٌبنــى عــى
ونمذجــة السـ ِ
ـلوك ،وردود فعــل اآلخريــن؛ ولذلــك
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مرحلـ ِ
ـة النضـ ِ
ـج املناســبة ( ُمــريس.)2013 ،
ِ
اســتعراض التفســرات
يتضــح مــن
ُيمكــ ُن أن
َ
ـارات االجتامعيـ ِ
ـة للمهـ ِ
النظريـ ِ
ـة أن النظريـ َة الســلوكي َة

ـاب املهـ ِ
تعتمــدُ يف تفسـ ِ
ـر اكتسـ ِ
ـارات االجتامعيــة عــى
ِ
التعزيــز ســواء اإلجيــايب أو الســلبي ،بينــا ركــزت
نظري ـ ُة التعلــم االجتامعــي عــى أننــا نتعلــم املهـ ِ
ـارات
ُ
ِ
خــال تفاعالتنــا مــع اآلخريــن يف
االجتامعيــة مــن
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
النمذجــة
اخلــرة أو
خــال
اجتامعــي مــن
ســياق
والتقليــد أو املشــاهدة ،فيــا أرجعــت نظري ـ ُة النضــج
ـرط الكتسـ ِ
إىل أن هــذه املهــارات فطريــة ،وأن الـ َ
ـاب
املهــارات االجتامعيــة هــو وصـ ُ
ـول الفــرد إىل مســتوى

ِ
وتعلــم
يتيــح لــه اكتســاب
النضــج
معــن مــن
ُ
ُ
املهــارات االجتامعيــة .وممــا ال شــك فيــه أن كل نظريــة
ـب يف تفسـ ِ
ركــزت عــى جانـ ٍ
ـر املهــارات االجتامعيــة،
ـكل أو بآخـ ٍ
ـهم بشـ ٍ
ـر يف
وأن مجيـ َ
ـع هــذه النظريــات تُسـ ُ
ِ
ِ
اكتســاب املهــارات االجتامعيــة.
تفســر
ِ
اضطــراب
القصــور االجتامعــي لــدى
نظريــات
6.6
ُ
ُ

فــإن هــذه النظريــة تــرى أن املهــارات االجتامعيــة
ِ
لألفــراد مــن
يتــم تعليمهــا
ســلوكيات مكتســبة،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
والتقليــد.
واملحــاكاة،
النمذجــة،
خــال فنيــات:

طيــف التوحــد
ِ
ِ
الضطــراب طيــف التوحــد ،يبــدو أن
بالنســبة

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
وقــت معــن،
معينــة يف
مهــارات
اكتســاب
معــن يف
ـة مناسـ ٍ
رضورة توفــر بيئـ ٍ
ِ
مــع التأكيـ ِ
ـبة ،تُسـ ِ
ـه ُم
ـد عــى
ِ
ِ
املهــارات املختلفــة
نمــو الطفــل ،وتدريبــه عــى
يف

االجتامعــي ،وهــي مجعيهــا رضوريــة لتنميـ ِ
ـة املهــارات

ـر نظري ـ ُة النضـ ِ
ـج إىل أن
•نظري ـ ُة النضـ ُ
ـج :تُشـ ُ
ِ
العوامـ َـل البيولوجيــة هــي املســئول ُة عــن نضـ ِ
الطفل
ـج
ـب النمــو ،وكذلــك يف وصولـ ِ
يف كافـ ِ
ـة جوانـ ِ
ـه ملســتوى

ِ
وصولــه إىل
-بــا فيهــا املهــارات االجتامعية-عنــد

تنجــم عــن عــد ِم
الصعوبــات االجتامعيــة غالبــ ًا مــا
ُ
معرفـ ِ
ـض
ـة قواعــد املهــارات االجتامعيــة .ويذكـ ُـر بعـ ُ
الباحثــن أنــه لــدى األفــراد ذوي اضطــراب طيــف
َ
ِ
ٍ
مناطــق الدمــا ِغ
عجــز يف
حــاالت
التوحــد ،توجــدُ
ُ
ِ
ربــط املعرفــة االجتامعيــة واإلدراك
املســؤولة عــن
وذكر الباحثون
االجتامعية ).(Cervantes et al., 2013b
َ
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ُ
األوائــل أن البيئــ َة االجتامعيــة ليســت
الســلوكيون
معــزز ًة لألفـ ِ
ـراد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،ممــا

ِ
الســلوك الظاهــر.
املكافــآت بــدالً مــن
ـارات االجتامعيـ ِ
ـول إن القصــور يف املهـ ِ
ـتطيع القـ ُ
ـة
نسـ ُ
َ

والنفســية ،وأن مــا ُيســمى “العمــى العقــي” ،أو
ِ
ـور
العجــز األســايس يف نظريــة العقــلُ ،يسـ ُ
ـبب القصـ َ
ِ
ُ
يكــون لــدى
وجــه التحديــد،
االجتامعــي ،عــى
ِ
ـح
ـم واضـ ُ
األفــراد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فهـ ُ
للمواقـ ِ
ـف الفكريــة ،ممــا يتداخـ ُـل مــع قدرهتــم عــى
التفاعـ ِ
ـل مــع اآلخريــن ) ،(Chevallier et al., 2012ممــا
ـر نظريـ ٍ
أدى إىل تطويـ ِ
ـات أخــرى أكثـ ُـر حداث ـ ًة ،مثــل

ِ
حــدوث
قصــور املهــارات االجتامعيــة يف
ســاهم
ُي
ُ
ُ
ـة غــر الصحيــة ،وعــدم القـ ِ
ـات االجتامعيـ ِ
العالقـ ِ
ـدرة
ُ
ِ
ِ
وتعزيــز
األشــخاص،
مواجهــة النزاعــات بــن
عــى
ُ

يــؤدي إىل القصـ ِ
ـات
ـور االجتامعــي .بينــا تركـ ُـز النظريـ ُ
املعــارص ُة للقصـ ِ
ـور االجتامعــي لــدى ذوي اضطــراب
ِ
ِ
البيولوجيــة العصبيــة
اخلطــط
طيــف التوحــد عــى

فرضيــة الدافــع االجتامعــي.

ويــرى مؤيــدو فرضيــة الدافــع االجتامعــي أن األفــرا َد
“قصــور
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد لدهيــم
ُ
ِ
ِ
ِ
للمحفــزات االجتامعيــة”
قيمــة املكافــآت
متثيــل
يف

القصــور يف
) .(Abrams et al., 2013ويــؤدي
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التوجيــه
تضــاؤل
االجتامعيــة إىل
املكافــآت
معاجلــة
ِ
ِ
االجتامعيــة
األعــال
االجتامعــي ،والســعي إىل

ِ
املتباينـ ِ
ـلوكيات احلفــاظ االجتامعــي
ـة وتفضيلهــا ،وسـ
) ،(Chevallier et al., 2012ممــا يظهــر يف هنايـ ِ
ـة املطــاف
َ ُ
ِ
األداء االجتامعــي .وعــى
صــور عــا ُم يف
عــى أنــه ُق
ُ
ـق مــع
الرغ ـ ِم مــن أن فرضي ـ َة الدافــع االجتامعــي تتفـ ُ
النظريـ ِ
ـات الســلوكية املبكــرة (أي أن البيئـ َة االجتامعية
ـف عــن طريـ ِ
ـق الرتكيـ ِ
ـز
ـززا) ،إال أهنــا ختتلـ ُ
ليســت معـ ً
ـة أو العصبيــة النفســية ملعاجلـ ِ
ـات العصبيـ ِ
عــى العالمـ ِ
ـة

ُ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
الــذي ُيعــاين منــه
التوحــد ذو أمهيــة وقــد تــم وصفــه كواحـ ٍ
ـد مــن أكثـ ِ
ـر
ِ
ِ
الضطــراب طيــف التوحــد ،وقــد
البــارزة
الســات

العزلــة عــن اآلخريــن.

وتقييــم املهــارات االجتامعيــة لــدى
قيــاس
7 .6
ُ
ُ
ِ
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد
األطفــال ذوي
ِ
األســاليب لتقييــ ِم املهــارات
ظهــر عــد ُد مــن
َ
االجتامعيــة لــدى األطفــال ذوي اضطــراب طيــف

التوحــد ،إحــدى هــذه الطــرق مالحظـ ُة الســلوكيات
األدوار أو املواقـ ِ
ِ
املســتهدفة ســواء باســتخدا ِم لعـ ِ
ـف
ـب
االجتامعيـ ِ
ـة الطبيعيــة ،والطريقـ ُة الثانيــة هي اســتخدا ُم
مقاييــس التقديــر) ، (Matson & Wilkins, 2007حيـ ُ
ـث
تــم إعــداد عـ ٍ
ـدد مــن املقاييـ ِ
ـس التــي تتنـ ُ
ـاول املهــارات
ٍ
ِ
بوجــه عــا ٍم واألطفــال
األطفــال
االجتامعيــة لــدى
ٍ
بوجــه خــاص؛
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد

ـارات االجتامعيـ ِ
أشــهرها تقييــم ماتســون للمهـ ِ
ـة لــدى
ُ
ِ
ِ
لألطفــال مــن ُع ِ
مــر  2إىل 18
الصغــار )(MESSY

عا ًمــا ) .(Matson et al., 2013bواســتخدا ُم تقييــات
ـرات والتقاريــر الــوارد ُة مــن
اآلخريــن (مثــل :التقديـ ُ
ِ
ِ
ُ
جــداول
ر
الزمــاء واملعلمــن
والوالديــن) .وتُعتــ ُ

التقييــ ِم إحــدى الطــرق التــي تُســتخد ُم يف مجــ ِع
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ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى

ِ
ِ
ـب
املعلومــات مــن اآلخريــن يف بيئــة الطفــل ،وتتطلـ ُ
املقاييــس أن يقــو َم املعلمــون و /أو الوالديــن
هــذه
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
املحــددة
املعايــر
عــدد مــن
األطفــال عــى
بتقييــ ِم
)et al., 2010

.(Hupp

ِ
َ
ُ
الطــرق
هنــاك العديــدُ مــن
الحــظ أن
ممــا ســبقُ ،ي
ِ
ِ
االجتامعيــة لــذوي
املهــارات
املســتخدمة يف تقييــ ِم
اضطــراب طيــف التوحــد ،مثــل التقييــات املبــارشة
ِ
ِ
غــر
والتقييــات
املالحظــات الرسيريــة)،
(مثــل:
ُ
ـول عــى املعلومـ ِ
املبـ ِ
ـال احلصـ ِ
ـارشة مــن خـ ِ
ـات مــن
ِ
طريــق
املقدريــن مثــل الوالديــن واملعلمــن عــن

ُ
ويالحــظ أن
اســتخدا ِم مقاييــس تقديــر الســلوك،
ٍ
ويركــز
لــكل مــن هــذه الطــرق مميزاهتــا وعيوهبــا،
ُ
ِ
حتديــد أوجــه
تقييــم املهــارات االجتامعيــة عــى
ُ
ِ
الطفــل وتقييــم نتائــج
القصــور االجتامعيــة لــدى
العــاج.

االجتامعــي والتواصــي واملعــريف واحلــي ،وهــذه
ِ
ـرات مــن املحتمـ ِ
ظهور
ـاهم يف
ـاعر واخلـ ُ
ـل أن تسـ َ
املشـ ُ
ِ
ـلوكيات التحــدي التــي يمكـ ُن تفســرها عــى أهنــا
سـ
مظاهــر علنيــة للتوتـ ِ
ـر الداخــي أو كــرد فعـ ٍ
ـل مواكــب
ِ
ُ
ارتفــاع
ويرتبــط
للتكيــف ).(Lydon et al., 2015
ُ
معــدالت ســلوكيات التحــدي بالقصـ ِ
ـور يف التواصـ ِ
ـل
ِ
ِ
تداخــل
ويشــر هــذا إىل
واملهــارات االجتامعيــة،
ُ
ِ
ِ
الســلوكيات
ســلوكيات التحــدي مثــل العــدوان أو
ُ
األطفــال ذوو اضطــراب
الغريبــة التــي ُيظهرهــا
طيــف التوحــد مــع قدرهتــم عــى التواصـ ِ
ـل اجتامع ًيــا
ِ
الناحيــة النامئيــة ،وأن
عــى مســتوى مناســب مــن

ِ
ِ
األداء
ـلوكيات التحــدي مرتبــط ســل ًبا مــع
ممارس ـ َة سـ
وتراجــع املســاعدة الذاتيــة واملهــارات
التكيفــي،
ُ
االجتامعيــة

(Cruz, 2015; Kozlowski & Matson,

)Medeiros et al., 2017

ســلوكيات التحــدي واملهــارات االجتامعيــة
8 .6
ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
لــدى
ُ
(االرتبــاط والتداخــل):
ِ
ُيمكـ ُن القـ ُ
ـلوكيات التحــدي تعــوق
ـول إن ممارسـ َة سـ
ـم اســتبعا ُد األفــراد
النمــو االجتامعــي ،فغالب ـ ًا مــا يتـ ُ
ِ
الفصــول
الذيــن ُيظهــرون ســلوكيات حتــدي مــن
ِ
ِ
ِ
األنشــطة املجتمعيــة
املشــاركة يف
الدراســية ومــن

ُ
ترتبــط ســلوكيات
) .(Sturmey et al., 2008كــا
ِ
ٍ
ِ
ٍ
التواصــل،
بالقصــور يف
كبــر
بشــكل
التحــدي

ُ
فاألطفــال ذوو اضطــراب طيــف التوحــد لدهيــم
ِ
ِ
ِ
بســبب قصــور األداء
والقلــق
للتوتــر
قابليــة فريــدة

295-251

;.2012

ذكــرت ويلكينــز ) (Wilkins, 2010أن العالقــ َة بــن
ِ
ِ
االجتامعيــة وســلوكيات التحــدي أقــوى
املهــارات

لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد أكثــر
مــن أقراهنــ ٍم ذوي النمــو الطبيعــي ،وأن مســتوى
املهــارات االجتامعيــة يمكــن أن ُينبــئ عــن التبايـ ِ
ـن يف

ـور املهارات
مســتوى ســلوكيات التحدي .كــا أن قصـ َ
ُ
األطفــال ذوو اضطــراب
االجتامعيــة التــي أظهرهــا
ِ
ِ
ســلوكيات
بالتفــاوت يف
طيــف التوحــد تنبــأت
ِ
ِ
ِ
التوحــد ،وعــى
أعــراض
شــدة
التحــدي أكثــر مــن
ـط بالتكـ ِ
األخـ ِ
ـص فيــا يرتبـ ُ
ـرار ،ومســتويات الشــدة،
ِ
لســلوكيات التحــدي .كــا
واملســتوى اإلمجــايل
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أكــدت دراســة ماتســون وآخــرون (Matson et al.,

) 2013aأن ســلوكيات التحــدي تتوسـ ُ
ـط العالقــة بــن
ِ
مهــارات التواصــل اللفظــي واملهــارات االجتامعيــة

لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،وأن
ـدل ســلوكيات التحــدي هــو األكثـ ُـر أمهيــة للتنبـ ِ
معـ َ
ـؤ
ِ
ِ
ِ
لألطفــال.
االجتامعيــة
باملهــارات
ُ
َ
العــدوان اللفظــي واجلســدي
القــول إن
كــا يمكــ ُن
ـور يف املهـ ِ
وضوحــا مــن القصـ ِ
ـارات االجتامعيــة
أكثـ ُـر
ً
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
لــدى
ِ
األرجح
ـع ذلــك عــى
) ،(Hutchins et al., 2017ويرجـ ُ
إىل حقيقـ ِ
ـة أن األطفـ َ
ـال ذوو اضطــراب طيــف التوحــد
ِ
بيئــة التعلــم العامــة
يتــم فصلهــم عــن
غالبــ ًا مــا ُ
ويتــم جتميعهــم مــع أطفـ ٍ
ـال آخريــن ُيظهــرون ســلوكًا
ُ

ُشــر ووتــرز وهيــي
مشــا ًهبا .ويف هــذا الصــدد ت
ُ
ِ
ســلوكيات التحــدي
) (Waters & Healy, 2012إىل أن
شــائع ُة لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحد
ِ
ُ
بالقصــور االجتامعــي لدهيــم .كــا درســت
وترتبــط
ماتســون وآخــرون ) (Matson et al., 2010aالعالقــ َة
ِ
ســلوكيات التحــدي والســلوكيات االجتامعيــة
بــن

لــدى  153طف ً
ال مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحد.
وكانــت متغــرات الســلوك االجتامعــي (التفاعـ ُـل مــع
ِ
ُ
األقــران ،ومفهــو ُم الــذات،
والتفاعــل مــع
الكبــار،
والــدور االجتامعــي) وأنــاط ســلوكيات التحــدي
ُ
ُ
ُ
ُ
وســلوك
والســلوك النمطــي،
(الســلوك العــدواين،
ـج وجــود ارتبــاط بني
إيــذاء الــذات) ،وأظهــرت النتائـ ُ
ـتويات املنخفضـ ِ
ِ
ـل مــع الكبـ ِ
ـة للتفاعـ ِ
ـار واألقــران
املسـ

واملســتويات املرتفعــة مــن ممارسـ ِ
ـة الســلوك النمطــي
ـد أقــل إليـ ِ
والســلوك العــدواين ،وإىل حـ ٍ
ـذاء الــذات.

ـلوكيات هلــا تأثــر كبــر عــى النمـ ِ
ـو العــام،
وهــذه السـ
ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
احليــاة
يتداخــل مــع
مثــل الســلوك النمطــي الــذي
االجتامعيــة واكتســاب املهــارات ،وقــد يكـ ُ
ـون مقدمــة
إليـ ِ
ـذاء الــذات ) .(Baeza-Velasco et al., 2014وتزيــدُ
ِ
ـلوكيات التحــدي مــن احتـ ِ
املهارات
ـال القصــور يف
سـ
ُ
ـرات سـ ٍ
االجتامعيــة ،والتــي تــؤدي إىل تأثـ ٍ
ـلبية ســواء

عــى املــدى القصـ ِ
ـر أو املــدى الطويــل ،وفيــا يرتبـ ُ
ـط
ـرات السـ ِ
بالتأثـ ِ
ـلبية عــى املــدى القصــر فإهنــا تتمثـ ُـل
ـة رفــض األقــران ،والقصــور يف مهـ ِ
يف :مواجهـ ِ
ـارات
ُ
ُ
والتفاعــل االجتامعــي مــع اآلخريــن،
التواصــل
ـر إيــذاء الــذات ،أو إيـ ِ
ومواجه ـ ُة خماطـ ِ
ـذاء اآلخريــن.
ـرات السـ ِ
ـبة للتأثـ ِ
أمــا بالنسـ ِ
ـلبية عــى املــدى الطويــل

فقــد تتطــور هــذه املخاطـ ُـر بحيـ ُ
ـث تتضم ُن املشــكالت
ـمل قصــورا يف السـ ِ
النفسـ ِ
ـية واألكاديميــة ،كام تشـ ُ
ـلوك
ً
التكيفــي ) .(Mandal-Blasio et al., 2010كــا ُوجد أن
ســلوكيات التحــدي تؤثــر تأثــرا ســلبيا عىل املهـ ِ
ـارات
ً
ُ
ً
ِ
االجتامعيـ ِ
ِ
التواصل
ـة أكثــر مــن تأثريهــا عــى مهــارات
ِ
التفاعل
اللفظــي ،وأن ســلوكيات التحــدي تؤثـ ُـر عــى
ـرص األطفـ ِ
مــع اآلخريــن؛ وبالتــايل تُقلـ ُـل مــن فـ ِ
ـال يف
تنميـ ِ
ـة مهاراهتــم االجتامعيــة .ومــن ثــم فــإن األطفـ َ
ـال
ِ
ِ
ـلوكيات
ـتويات املنخفضــة مــن سـ
واملراهقــن ذوو املسـ
ٍ
ٍ
اجتامعيــة أفضــل مــن
مهــارات
التحــدي ُيظهــرون
ٍ
ِ
مســتويات
األطفــال واملراهقــن الذيــن ُيظهــرون
ِ
مرتفعـ ٍ
ـلوكيات التحــدي .عــاوة عــى ذلك،
ـة مــن سـ
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ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى

فإنــه يمكــ ُن التنبــؤ بمســتوى املهــارات االجتامعيــة
ِ
خــال ظهــور ســلوكيات التحــدي (Matson
مــن

ِ
ِ
ِ
الــوارد بفروضــه العلميــة،
النحــو
املتغــرات عــى
ِ
ُ
أنــاط ســلوكيات
وحتليــل دالالت الفــروق يف
التحــدي (السـ ُ
ـلوكيات الغريبــة،
ـلوك العــدواين ،والسـ
ُ
ـلوك النمطــي ،وسـ ُ
والسـ ُ
ـلوك إيــذاء الــذات) ،وأبعــا ُد

) .et al., 2013aعــى هــذا النحــو ،فمــن الواضـ ِ
ـح أن
التواصـ َـل واملهــارات االجتامعيــة يؤثـ ُـر بعضهــا عــى
ـض بطريقـ ٍ
بعـ ٍ
ـة مــا ،وأن ممارس ـ َة ســلوكيات التحــدي
ِ
ُ
املهــارات
وتؤثــر عــى
تعــوق النمــو االجتامعــي،
ُ
ِ
االجتامعيــة.

إنــاث).

ُ
فروض البحث:
-7

املحددات املكاني ُة:
2 .8
ُ

ٍ
كإجابــة حمتملــة عــن
تــم صياغــ ُة الفــروض التاليــة
ِ
ِ
مشــكلة البحــث:
األســئلة املثــارة يف
ٍ
إحصائيــة
ذات داللــة
 1 .7توجــدُ عالقــ ُة ارتباطيــ ُة ُ
ِ
ِ
واملهــارات االجتامعيــة
ســلوكيات التحــدي
بــن
ِ
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد.
األطفــال ذوي
لــدى
ٍ
إحصائيــة يف
ذات داللــة
 2 .7ال توجــدُ فــروق ُ

ِ
ـلوكيات التحــدي لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطـ ِ
ـراب
سـ
طيــف التوحـ ِ
ـد وفق ـ ًا ملتغـ ِ
ـر النــوع (ذكــور /إنــاث).
ٍ
ٍ
إحصائيــة يف
داللــة
ذات
 3 .7ال توجــدُ فــروق ُ

ـارات االجتامعيـ ِ
املهـ ِ
ـة لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطـ ِ
ـراب
طيـ ِ
ـف التوحــد وفق ـ ًا ملتغـ ِ
ـر النــوع (ذكــور /إنــاث).

295-251

ُ
ُ
وضبــط الــذات،
(التواصــل،
املهــارات االجتامعيــة
ِ
ُ
باختــاف النــوع (ذكــور/
والتعــاون ،والطاعــ ُة)

ـق البحـ ُ
ـث احلــايل عــى ( )82طف ـ ً
ا وطفل ـ ًة
ـم تطبيـ ُ
تـ ّ
ـراب طيــف التوحـ ِ
مــن ذوي اضطـ ِ
ـد امللتحقــن بســتِة
ِ
ِ
ِ
بمدينــة الريــاض (اململكــ ُة
اخلاصــة
للرتبيــة
برامــج

العربيــ ُة الســعودية).

املحددات البرشي ُة:
3 .8
ُ

ُ
البحــث احلــايل عــى ( )82طفــ ً
ا وطفلــة
اقتــر
َ
مــن ذوي اضطـ ِ
ـراب طيــف التوحــد البســيط يف ســتِة
ِ
ِ
ِ
بمدينــة الريــاض تراوحــت
اخلاصــة
للرتبيــة
برامــج

أعامرهــم الزمنيــة بــن ( )5-12ودرجــة ذكائهــم
ِ
منظــور الصــدق اخلارجــي
بــن ( ،)90-109ومــن
تعميــم نتائــج هــذا البحــث عــى مجيــ ِع
فــا يمكــ ُن
ُ
ِ
ِ
ِ
طيــف التوحــد يف برامــج
اضطــراب
األطفــال ذوي
أو مراكــز الرتبيــة اخلاصــة األخــرى يف ا ُملـ ِ
ـدن األخــرى

ـارات االجتامعيـ ِ
 4 .7يمكـن التنبــؤ باملهـ ِ
ـة مــن خـ ِ
ـال
ُ
ُ
ســلوكيات التحــدي لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب
طيـ ِ
ـف التوحــد.

داخــل اململكــة العربيــة الســعودية.

املحددات املوضوعي ُة:
1 .8
ُ
اقتــر موضــوع البحـ ِ
ـث عــى تنـ ِ
ـاول العالقــات بــن
ُ
َ

الــدرايس  2020م.
ِ
العــا ِم

حمددات البحث:
-8
ُ

ُ
البحــث احلــايل
املحــددات الزمنيــ ُة :حتــدد
4 .8
ُ
ٍ
ٍ
ُ
الــدرايس األول مــن
الفصــل
زمنيــة وهــي
بحــدود
ُ
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إجراءات البحث:
-9
ُ
منهج البحث:
1 .9
ُ

اعتمــد البحـ ُ
ِ
ـث احلــايل عــى املنهــجِ الوصفـ ِ
االرتباطي،
ـي

حيـ ُ
ـف واقــع ســلوكيات التحــدي ،وواقــع
ـث تــم وصـ ُ

املهــارات االجتامعيــة ،وعالقتهــا ببعضهــا البعــض
لــدى األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

 2 .9عين ُة البحث:

ـث يف إعـ ِ
اخلاصــة /املدرب/ـــة ،وقــد اعتمــد الباحـ ُ
ـداد
ـاس عــى العديـ ِ
ـادر الــواردة يف اإلطـ ِ
ـد مــن املصـ ِ
املقيـ ِ
ـار
ِ
النظــري للبحــث (Harris et al., 1994; Healy et al.,
2013; Matson & Rivet,2007; Mahan & Matson,

جمتمــع البحــث عــى مجيــ ِع التالميــذ ذوي
اشــتمل
ُ
ِ
ِ
بمــدارس /برامــج
اضطــراب طيــف التوحــد البســيط
ِ
ِ
ِ
باململكــة
بمدينــة الريــاض
باملرحلــة االبتدائيــة
الدمــج
أعامرهــم الزمنيــ ُة
العربيــة الســعودية ممــن تراوحــت
ُ

بــن  5-12ســنة ودرجــة ذكائهــم بــن (،)90-109

تطبيــق أدوات البحــث عــى حجــ ِم عينــة يبلــغ
وتــم
ُ
ا وطفلــة مــن ذوي اضطـ ِ
( )82طفـ ً
ـراب طيــف التوحــد
ذكــورا ،و( )25إنا ًثــا تراوحــت أعامرهــم
بواقــ ِع ()57
ً
ـط ( )7,37عامــا ،وانحـ ٍ
بــن ( )5-12ســنة ،بمتوسـ ِ
ـراف
ً
معيــاري (.)2,60
أدوات البحث:
3 .9
ُ

أدوات البحث يف:
متثلت
ُ

ِ
األطفــال
مقيــاس ســلوكيات التحــدي لــدى
1 .3 .9
ُ
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد (إعــدا ُد :الباحــث).
ذوي
ِ
األطفــال
مقيــاس املهــارات االجتامعيــة لــدى
2 .3 .9
ُ
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد (إعــدا ُد :الباحــث).
ذوي
ِ
هلذين املقياسني:
عــرض
وفيام ييل
ُ

ـلوكيات التحــدي إىل تقديـ ِـر مســتوى
ـاس سـ
ُ
هــدف مقيـ ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب
ســلوكيات التحــدي لــدى
طيـ ِ
ـف التوحــد مــن خـ ِ
ـال الوالديــن /معلم/ـــة الرتبيــة

ِ
األطفــال
ســلوكيات التحــدي لــدى
مقيــاس
1 .3 .9
ُ
ُ
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد (إعــدا ُد :الباحــث).
ذوي

) ،2011; McGuire et al., 2016; Tyrer et al., 2016ومــا
ِ
ـلوكيات التحــدي مــن حيـ ُ
ـث
تضمنــه مــن توضيــحٍ لسـ

اآلثــار املرتتبــة عليهــا وأعراضهــا وأدوات تقييمهــا .وقــد
ِ
َ
صورتــه النهائيــ ُة مــن ( )36عبــارة،
املقيــاس يف
تكــون
ُ
ـراوح درجــات املقيــاس مــا بــن  108 -36درجــة
وتـ
ُ
ٍ
ِ
ُ
الســلوك العــدواين،
أنــاط هــي:
أربعــة
موزعــة عــى

ُ
ُ
وســلوك
والســلوك النمطــي،
والســلوكيات الغريبــة،
ُ
ِ
ِ
باختيــار إجابــة
يتــم اإلجابــ ُة عليهــا
إيــذاء الــذاتُ ،
واحــدة مــن ثـ ِ
ـاث إجابــات ،وهــي( :تنطبـ ُـق /تنطبـ ُـق
ٍ
إىل ٍ
بطريقــة
تطبيــق املقيــاس
ويتــم
تنطبــق)،
حدمــا /ال
ُ
ُ
ُ
ٍ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
فرديــة عــى

مــن ( )5-12ســنة ،وليــس هنــاك زمـن حمــدد لإلجابـ ِ
ـة.
ُ
ُ
ِ
لــكل
وتعتمــدُ طريقــ ُة التصحيــحِ عــى وضــ ِع درجــة
اســتجابة عــى النحـ ِ
ـو التــايل :تنطبـ ُـق= ( ،)3وتنطبـ ُـق إىل

حــد ٍمــا= ( ،)2وال تنطبـ ُـق= ( .)1ويمكـ ُن معرفــة مــدى
ارتفــاع درجــة أنــاط ســلوكيات التحــدي لــدى الطفـ ِ
ـل
ذي اضطــراب طيــف التوحــد من عدمـ ِ
ـه بجمـ ِع درجات
ـدة ،ثــم مجــع أنـ ِ
ـط عــى حـ ٍ
كل نمـ ٍ
ـاط املقيــاس لتعطــي
ِ
ـلوكيات التحــدي ،فالدرج ـ ُة العليــا
الدرجــة الكليــة لسـ

270

ﹺ
ﹺ
ﺍﺿﻄرﺍﺏ ﻃﻴﻒ ﺍلﺘﻮﺣد
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫوﻱ
ﺭﺿﺎ ﺍﻷﺷرم :ﺳلﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍلﺘﺤدﻱ وﻋﻼقﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ لدﻯ

295-251

تعنــي ســلوكيات التحــدي مرتفعــة ،والدرجــ ُة الدنيــا

األرضار التــي حدثــت بالفعـ ِ
ـل أو التــي ُيتوقـ ُع حدوثهــا مــا

غضــب الطفــل ذي اضطــراب طيــف التوحــد والتــي
ٍ
ُ
بشــكل متكــرر ضــد األشــخاص أو املمتلــكات،
حتــدث

مــن األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد للتحقـ ِـق مــن
ـاس عــى النحـ ِ
اخلصائـ ِ
ـص الســيكومرية للمقيـ ِ
ـو التــايل:

تعنــي ســلوكيات التحــدي منخفضــة .وهــذه األنـ ُ
ـامط هــي:
السـ ُ
ـلوك العــدواين ( 9فقــرات) ويعنــي أفعــال أو نوبــات

تدمرا
رضرا لفظ ًيــا ،أو جســد ًيا ،أو
والتــي تسـ ُ
ـبب إيــذا ًء أو ً
ً
ِ
للممتلــكات .وتعنــي الســلوكيات الغريبــة ( 8فقــرات)

ـات الشــاذة للطفـ ِ
ـل ذي اضطــراب طيــف التوحــد
الترفـ ُ
ِ
ِ
ِ
الثقافيــة واآلداب
املعايــر
املألــوف أو
ختــرج عــن
التــي
ُ

العامــة داخــل املجتمــع .بينــام ُيشــر السـ ُ
ـلوك النمطــي (9
ـال أو أصـ ٍ
فقــرات) إىل حـ ٍ
ـركات أو أفعـ ٍ
ـدث بشـ ٍ
ـوات حتـ ُ
ـكل
ثابـ ٍ
ـدف حمــدد ،وتبــدو عاديــة
ـت ومتكــرر ،وليــس هلــا هـ ُ
ِ
ِ
للطفــل ذي اضطــراب طيــف التوحــد ،وغريبــ ُة
بالنســبة
بالنسـ ِ
ـبة لﻶخريــن ،وتعطـ ُـل أنشــطة الفــرد العاديــة وحتــدُ
ـه بمهــا ٍم أخــرى .ويقصــدُ بسـ ِ
مــن قيامـ ِ
ـلوك إيــذاء الــذات

( 10فقــرات) إحلــاق الطفــل ذو اضطــراب طيــف التوحــد
ـورة متعمـ ٍ
الــرضر بنفســه بصـ ٍ
ـدة ،وهــذا السـ ُ
ـلوك يتضم ـ ُن

مل يعالــج هــذا الســلوك.
وقــام الباحـ ُ
ـث بتطبيـ ِـق املقيــاس عــى عينـ ٍـة قوامهــا ()40

ِ
ملقياس سلوكيات التحدي:
اخلصائص السيكومرية
ُ
ـدق املقيــاس بالطـ ِ
ـدق املقيــاس :تــم التحقـ ُـق مــن صـ ِ
صـ ُ
ـرق

اآلتية:

• ُ
صدق املحكﻤن:

ـه األوليــة عــى عـ ٍ
ـاس يف صورتـ ِ
ـرض املقيـ ِ
ـدد مــن
تــم عـ ُ
األسـ ِ
ـاتذة املتخصصــن ﰱ جمــايل الصحــة النفســية والربيــة

ُ
اجلــدول ( )1أعــداد وأرقــام
ويوضــح
اخلاصــة((،)*)1
ُ

عبــارات املقيــاس بعــد حــذف وتعديــل صياغــة بعــض

العبــارات كــام أشــار املحكمــون.

 )*( .1يتقــدم الباحــث بالشــكر لألســاتذة املحكمــن مــن قســمي
الربيــة اخلاصــة وعلــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن
ســعود اإلســالمية.

ُ
جدول ()1

أبعا ُد مقياس سلوكيات التحدي وأعداد وأرقام عبارات كل ُبعد منها
أﺑﻌﺎ ُد ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﺤﺪي

أرﻗﺎ ُم اﻟﻌﺒﺎرات

ﻋﺪ ُد اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ

ﻣﻦ 10 :1

10

اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ

ﻣﻦ 20 :11

10

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ

ﻣﻦ 30 :21

10

ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات

ﻣﻦ 40 :31

10

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

40

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتية
املصدر:
ُ
ُ
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ُ
التالزمي:
الصدق
ُ

تــم اســتخدا ُم مقيــاس ســلوكيات التحــدي لــدى

األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إعــداد(Al

ِ
حســاب صــدق مقيــاس ســلوكيات
) ،Sawi, 2014يف
ِ
ُ
حيــث تــم
البحــث احلــايل،
التحــدي املســتخدم يف

تطبيـ ُـق املقيــاس املســتخدم يف البحـ ِ
ـث احلــايل عــى ()40
مــن األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،ثــم قــام

ِ
ُ
بتطبيــق مقيــاس ســلوكيات التحــدي لــدى
الباحــث
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إعــداد (Al

ـاب معامــل
) Sawi, 2014عــى نفــس العينــة ،وتــم حسـ ُ
ِ
املقيــاس الــذي
ارتبــاط برســون بــن درجاهتــم عــى

أعــده الباحــث احلــايل واملقيــاس املحــك ،وقــد بلــغ
قيم ـ ُة معامــل االرتبــاط بينهــام ) (0,773وهــي قيم ـ ُة دال ـ ُة

إحصائ ًيــا عنــد) ، (0,01وهــى قيمــة مقبولــ ُة ومرتفعــ ُة
ِ
ِ
مقيــاس ســلوكيات
صــدق
يشــر إىل
إحصائ ًيــا ،ممــا
ُ
التحــدي لــدى األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد

الــذي أعــده الباحــث احلــايل.

ُ
حســاب الصــدق الــذايت
الصــدق الــذايت :تــم
•
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للمقيــاس
الثبــات
معامــالت
باالعتــامد عــى
للمقيــاس

وأنامطــه التــي اســتخرجت بطريقــة ألفــا كرونبــاخ ،حيـ ُ
ـث
ـب الصــدق الــذايت بحسـ ِ
ـاب اجلــذر الربيعــي ملعامـ ِ
ـل
حيسـ ُ
ِ
اجلــدول ( )2التــايل:
ثبــات املقيــاس ،وذلــك كــام يف

ُ
جدول ()2
ِ
ُ
ملقياس سلوكيات التحدي (ن = )40
الصدق الذاﰐ
م

اﻟﻤﻜﻮنُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻟﺜﺒﺎت

ق اﻟﺬاﺗﻲ
اﻟﺼﺪ ُ

1

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ

,763

0,873

2

اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ

,765

0,874

3

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ

,851

0,922

4

ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات

,881

0,938

,923

0,960

اﻟﺪرﺟﺔُ اﻟﻜﻠﯿﺔ
ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتية
املصدر:
ُ
ُ

ِ
قيــم الصــدق الــذايت
جــدول ( )2أن
يتضــح مــن
ُ
َ
تراوحــت مــا بــن ( )0,960 -0,873وهــي قيم ـ ُة مقبول ـ ُة
ِ
ِ
ِ
ســلوكيات
مقيــاس
صــدق
يشــر إىل
إحصائ ًيــا ،ممــا
ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
التحــدي لــدى
التوحــد الــذي أعــده الباحــث احلــايل.
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ُ
حســاب االتســاق
االتســاق الداخــﲇ :تــم
•
ُ
ِ
لعبــارات مقيــاس ســلوكيات التحــدي
الداخــي
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
لــدى
كل عبـ ٍ
وذلــك بحسـ ِ
ـاب معامــل االرتبــاط بــن ِ
ـارة

ِ
ِ
ِ
ِ
النحــو اآليت:
للمقيــاس عــى
الكليــة
والدرجــة

ﹺ
ﹺ
ﺍﺿﻄرﺍﺏ ﻃﻴﻒ ﺍلﺘﻮﺣد
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫوﻱ
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ُ
جدول ()3
ِ
ِ
ُم ُ
ملقياس سلوكيات التحدي (ن = )40
درجة كل عبارة والدرجة الكلية
عامل االرتباط بن
اﻟﻌﺒﺎرةُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرةُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرةُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

1

,**418

15

,**673

29

,**500

2

,**324

16

*,340

30

,**523

3

,**523

17

,**584

31

,**606

4

,**608

18

**,494

32

,**630

5

,**605

19

,297

33

,**451

6

*,337

20

,**574

34

,**655

7

,236

21

,**583

35

,**499

8

*,*619

22

,**410

36

,**554

9

,*336

23

,194

37

**,462

10

,**538

24

,**521

38

**,626

11

,*389

25

,*377

39

**,607

12

,019

26

,**457

40

,**654

13

,**541

27

,**406

14

,**720

28

,**635

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتية
املصدر:
ُ
ُ

ـح مــن اجلـ ِ
ـع قيــم معامــالت
ـدول ( )3أن مجيـ َ
يتضـ ُ
االرتب ــاط ب ــن درج ـ ِ
ـة كل عب ــارة والدرج ــة الكلي ــة
ِ
للمقيـــاس قيـــم دالـــة عنـــد مســـتوى (،)0,01

ماعـــدا العبـــارات ( )6-9-11-16-25فهـــي

دالـــ ُة عنـــد مســـتوى ( ،)0,05بينـــام العبـــارات

( )7-12-19-23فه ــي غ ــر دال ــة ،ولذل ــك ت ــم

ـاب معام ــل االرتب ــاط ب ــن
حذفه ــا .ك ــام ت ــم حس ـ ُ
ـارة والدرج ــة الكلي ــة للبع ـ ِ
ـة كل عب ـ ٍ
درج ـ ِ
ـد ال ــذي
ُ
ِ
باجلـــدول ()4
النتائـــج كـــام
تنتمـــي إليـــه وكانـــت
ُ
التـــايل:
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ُ
جدول ()4
معامل االرتباط بن درجة كل عبارة ملقياس سلوكيات التحدي والدرجة الكلية لل ُبعد الذي تنتﻤي إليﻪ (ن = )04
اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ

اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ

ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ

ﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

رﻗ ُﻢ
21

رﻗ ُﻢ
1

ﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
,**536

رﻗ ُﻢ
11

,**718

,**411

,**678

32

2

,**531

12

--------

22

33

,**507

3

,**530

13

,**690

23

------

,**787

4

,**699

14

,**833

24

,**698

34

5

,**713

15

,**695

25

,**736

35

,**700

6

,**581

16

,*387

26

,**741

36

,**754

7

------

17

,**715

27

,**611

37

,**682

8

,**689

18

,**580

28

,**675

38

,**760

9

,**535

19

-----

29

,**499

39

,**703

10

,**533

20

,**628

30

,**707

40

*,*686

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ـح م ــن ج ـ ِ
ـع قي ــم معام ــالت
ـدول ( )4أن مجي ـ َ
يتض ـ ُ
ـة كل عب ـ ٍ
االرتب ــاط ب ــن درج ـ ِ
ـارة والدرج ــة الكلي ــة
للب ِ
عـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه دالـــ ُة عنـــد مســـتوى
ُ

م
1
2
3
4

ﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

ﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

رﻗ ُﻢ
31

,**844
,**782

حســـاب معامـــل االرتبـــاط
( .)0,01كـــام تـــم
ُ
ـة كل بع ــد والدرج ــة الكلي ـ ِ
ب ــن درج ـ ِ
ـة للمقي ـ ِ
ـاس
ُ
ِ
باجلـــدول (:)5
النتائـــج كـــام
وكانـــت
ُ

جدول ()5
ِ
ملقياس سلوكيات التحدي (ن = )40
معامل االرتباط بن درجة كل ُبعد والدرجة الكلية
اﻟﺒُﻌﺪ
اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ
اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ
اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ
ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
,**791
,**880
,**788
,**799

ِ
مجيــع قيــم معامــالت
جــدول ( )5أن
يتضــح مــن
َ
ُ
ِ
درجــة كل ُبعــد والدرجــة الكليــة
االرتبــاط بــن
ِ
ويوضــح
للمقيــاس دالــة عنــد مســتوى (،)0,01
ُ

ُ
اجلــدول ( )6الصــور ُة النهائيــة لتوزيــ ِع عبــارات
مقيــاس ســلوكيات التحــدي عــى ِ
كل ُبعــد مــن

أبعــاده:
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ُ
جدول ()6
الصور ُة النهائي ُة لتوزي ِع عبارات مقياس سلوكيات التحدي عﲆ ِ
كل ُبعد من أبعاده
وذلﻚ بعد حذف العبارات ( )32-91-21-7ألﳖا ﻏر دالة (ن = )04
م

أﺑﻌﺎ ُد اﻟﻤﻘﯿﺎس

ع
اﻟﻤﺠﻤﻮ ُ

س
أرﻗﺎ ُم اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎ ِ

1

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ

1-2-3-4-5-6-7-8-9

9

2

اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ

10-11-12-13-14-15-16-17

8

3

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ

18-19-20-21-22-23-24-25-26

9

4

ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات

36- 27-28-29-30-31-32-33-34-35

10

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﻘﯿﺎس
ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ثبـــات املقيـــاس باســـتخدا ِم ُمعامـــل ألفـــا
•
ُ

حســـاب ُمعامـــل ثبـــات مقيـــاس
كرونبـــاخ :تـــم
ُ
ســـلوكيات التحـــدي باســـتخدا ِم معامـــل ألفـــا

36

ُ
اجلـــدول (ُ )7معامـــل
ويوضـــح
كرونبـــاخ،
ُ
ـكل بع ــد م ــن أبع ـ ِ
ـاد املقي ـ ِ
ـاس والدرج ــة
الثب ــات ل ـ ِ ُ
الكليـــة.

ُ
جدول ()7
ِ
ِ
ملقياس سلوكيات التحدي (ن = )40
لﻸبعاد والدرجة الكلية
ُمعامالت الثبات
م

اﻟﺒُﻌﺪ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻟﺜﺒﺎت

1

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ

,763

2

اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ

,765

3

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ

,851

4

,881

ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات
اﻟﺪرﺟﺔُ اﻟﻜﻠﯿﺔ

,923

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ِ
ِ
لألبعــاد
جــدول ( )7أن ُمعامــالت الثبــات
يتضــح مــن
ُ
والدرجــة الكليــة تراوحــت مــا بــن ()0 923, - 763,

ومجيعهــا معامــالت ثبــات مقبولــة ،ممــا يشــر إىل الثقـ ِ
ـة يف
ُ
ُ
النتائــجِ التــي أمكــن التوصـ ُـل إليهــا مــن خـ ِ
ـالل املقيــاس.
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املقيــاس باســتخدا ِم طريقــة التجزئــة
ثبــات
•
ُ
ُ
ـاب ُمعامــل الثبــات باســتخدا ِم
النصفيــة :تــم حسـ ُ
طريقــة التجزئــة النصفيــة وبلــغ ( ،)0.736وبعــد

التصحيــح باســتخدا ِم معادلــة ســبريمان بــراون

بلــغ ُمعامــل الثبــات ( )0.848وهــو ُمعامــل ثبــات

يمكــن الوثــوق بــه.

ِ
األطفــال
مقيــاس املهــارات االجتامعيــة لــدى
2 .3 .9
ُ
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد (إعــدا ُد الباحــث)
ِ
ِ
ُ
مقيــاس املهــارات االجتامعيــة
بإعــداد
الباحــث
قــام

لــدى األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد اعتــا ًدا
ِ
ِ
املتعلــق باملوضــو ِع (Avcil et al.,
النظــري
األدب
عــى
ُ

2015; Bellini, 2008; Gresham et al., 2010; Laugeson
;et al., 2009; Matson et al., 2013b; Murray et al., 2009

املقيــاس يف
) .Rotheram-Fuller et al., 2013واشــتمل
ُ
صورتــه النهائيــة عــى ( )28عبــارة ،وتــراوح درجــات
ـث ُأعطــي لـ ِ
املقيــاس مــا بــن  84 -28درجــة ،حيـ ُ
ـكل

مدرجــا وفــق ســلم (ليكــرت) الثالثــي
فقــرة منهــا وز ًنــا
ً
ِ
تنطبــق إىل
(تنطبــق/
لتقديــر املهــارات االجتامعيــة
ُ
ُ
ٍ
ِ
ُ
الرتتيــب (،3
ومتثــل رقم ًيــا عــى
تنطبــق)،
حدمــا /ال
ُ
ـس
 ،)1 ،2وغطــت هــذه الفقـ ُ
ـرات أربعــة جمــاالت تقيـ ُ
ِ
(مهــارات
النحــو اآليت:
املهــارات االجتامعيــة عــى
ُ
ومهــارات
ومهــارات ضبــط الــذات،
التواصــل،
ُ
ُ

مهــارات التواصــل (9
ومهــارات الطاعــة).
التعــاون،
ُ
ُ

فقــرات) و ُيقصــدُ هبــا قــدر ُة الطفــل ذو اضطــراب طيــف
ـدث واالنتبـ ِ
التوحــد عــى التحـ ِ
ـاه واالســتام ِع والتفاعــل

ـورة لفظيـ ٍ
وتبــادل املشــاعر مــع اآلخريــن بصـ ٍ
ـة أو غــر

ِ
التكيــف واالندمــاجِ يف
لفظيــة ،والتــي تســاعده عــى
ٍ
ومهــارات ضبــط الــذات
بشــكل مناســب.
املجتمــ ِع
ُ

( 5فقــرات) وتعنــي قــدر ُة الطفــل ذو اضطــراب طيــف
التوحــد عــى التحكـ ِم يف انفعاالتــه وأقوالـ ِ
ـه وســلوكياته

ِ
ٍ
ٍ
املواقــف البيئيــة ،مثــل:
تتناســب مــع
مالئمــة
بطريقــة
ُ
ـب بصـ ٍ
ـر عــن الغضـ ِ
ـورة
حتمـ ُـل عواقــب ســلوكه ،والتعبـ ُ
ِ
ٍ
بشــكل مناســب.
للمضايقــة
مناســبة ،واالســتجاب ُة
ومهــار ُة التعــاون ( 7فقــرات) و ُيقصــد هبــا تفاعــل

إجيــايب بــن الطفــل ذي اضطــراب طيــف التوحــد
ٍ
أجــل إنجــاز ٍ
ٍ
ِ
مهمــة
أمــر أو
شــخص أو أكثــر مــن
مــع
مــا مثــل التفاعــل والتبــادل والتنســيق واملشــاركة مــع

ُ
والعيـــش معهــم بــروح الفريــق يف أعامهلــم
الزمــاء،
وأنشطتـــهم اليـــومية ،وامليـ ُـل للحيـ ِ
ـاة اجلامعيــة .ومهــار ُة

الطاعــة ( 7فقــرات) تعنــي قــدر ُة الطفــل ذي اضطــراب
ِ
ِ
واتبــاع
ألوامــر الكبــار،
االمتثــال
طيــف التوحــد عــى
ُ

والقوانــن واإلرشــادات املوجهــة لــه.
اللوائــح
َ
َ
اخلصائص السيكومرتي ُة ملقيا ِ
س املهارات االجتامعية:
ُ
ِ
ُ
صــدق املقيــاس
التحقــق مــن
صــدق املقيــاس :تــم
ُ
ِ
بالطــرق اآلتيــة:

ـرض املقيــاس يف صورتـ ِ
•صـ ُ
ـه
ـدق املحكمــن :تــم عـ ُ
ـدد مــن األسـ ِ
األوليــة عــى عـ ٍ
ـن يف جمــايل
ـاتذة املتخصصـ َ
ويوضــح
الصحــة النفســية والرتبيــة اخلاصــة((((*).
ُ
ُ
اجلــدول ( )8أعــداد وأرقــام عبــارات املقيــاس بعــد
ِ
حــذف وتعديــل صياغــة بعــض العبــارات كــا أشــار

املحكمــون.

 )*( .2يتقــدم الباحــث بالشــكر لألســاتذة املحكمــن مــن قســمي الرتبيــة
اخلاصــة وعلــم النفــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية.
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ُ
جدول ()8
أبعا ُد مقياس املهارات االجتامعية وأعداد وأرقام عبارات كل ُبعد منها (ن=)04
أﺑﻌﺎ ُد اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﮭﺎراتُ ﺿﺒﻂ اﻟﺬات
ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﮭﺎراتُ اﻟﻄﺎﻋﺔ
ع
اﻟﻤﺠﻤﻮ
ُ

أرﻗﺎ ُم اﻟﻌﺒﺎرات
ﻣﻦ 9 :1
ﻣﻦ 16 :10
ﻣﻦ 25 :17
ﻣﻦ 32 :26

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ُ
الصدق التالزمي:
•
ُ
الباحـث مقيـاس املهـارات االجتامعيـة لـدى
اسـتخد َم
ِ
األطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحـد إعـداد (السـيد،

ﻋﺪ ُد اﻟﻌﺒﺎرات
9
7
9
7
32

املحـك ،وقـد بلـغ قيمـة معامـل اإلرتبـاط بينهـام()0,998
وهـي قيم ُة دالـة إحصائ ًيا عنـد ( ،)0,01وهى قيمـ ُة مقبول ُة
ِ
صـدق مقيـاس املهارات
يشـر إىل
ومرتفعـة إحصائ ًيـا ،ممـا
ُ
ِ
األطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحد
االجتامعيـة لـدى
ِ
ُ
للبحـث احلايل.
الباحـث
الـذي أعـده
ِ
ُ
للمقياس
حسـاب الصدق الـذايت
الصـدق الـذا ُيت :تم
•
ُ
ِ
ِ
ِ
معامـالت الثبـات
باالعتـامد عـى
للمقيـاس وأبعـاده

ِ
حسـاب صـدق مقيـاس املهـارات االجتامعيـة
 ،)2010يف
ِ
ِ
ُ
املقيـاس عى ()40
تطبيـق
حيـث تم
للبحـث احلايل،
ا ُملعـد
ُ
ِ
األطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحـد ،ثـم قـا َم
مـن
ِ
ِ
ُ
األطفال
بتطبيق مقياس املهـارات االجتامعية لدى
الباحـث

ِ
بطريقـة ألفاكرونباخُ ،
حيسـب
حيث
التي اسـتخرجت
ُ
ِ
ِ
ملعامل ثبات
بحسـاب اجلـذر الربيعـي
الصدق الذايت
ِ
اجلـدول ( )9التايل:
املقيـاس ،وذلك كـام يف

ذوي اضطـراب طيـف التوحـد إعـداد (السـيد)2010 ،
ِ
ِ
بحسـاب معامـل ارتباط برسـون
نفـس العينـة ،وقام
عـى
ِ
ِ
للبحـث احلـايل واملقياس
املقيـاس ا ُملعد
بـن درجاهتم عـى

ُ
جدول ()9
ِ
ُ
ملقياس املهارات االجتامعية (ن=)40
الصدق الذاﰐ
م

اﻟﺒُﻌﺪ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻟﺜﺒﺎتُ

1

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

844,

ق اﻟﺬاﺗ ُﻲ
اﻟﺼﺪ ُ
0,918

2

ﻣﮭﺎراتُ ﺿﺒﻂ اﻟﺬات

697,

0,834

3

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻌﺎون

757,

0,870

4

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﻄﺎﻋﺔ
اﻟﺪرﺟﺔُ اﻟﻜﻠﯿﺔ

829,

0,910

909,

0,953

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ
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ِ
قيـــم الصـــدق
جـــدول ( )9أن
يتضـــح مـــن
ُ
َ

ُ
حســـاب االتســـاق
تـــم
االتســـاق
•
ُ
الداخـــﲇَ :
ُ
ِ
لعبـــارات مقيـــاس املهـــارات
الداخـــي

ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد الـــذي أعـــد ُه
الباحـــث.

ُ
عامـــل االرتبـــاط بـــن درجـــة كل
حســـاب ُم
ُ
ِ
للمقيـــاس.
عبـــارة والدرجـــة الكليـــة

ال ــذايت تراوح ــت ماب ــن ( )0,953 - 0,834وه ــي
ِ
صـــدق
يشـــر إىل
قيمـــ ُة مقبولـــ ُة إحصائ ًيـــا ،ممـــا
ُ
ِ
ِ
األطفـــال
مقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى

ِ
ِ
اضطـــراب
األطفـــال ذوي
االجتامعيـــة لـــدى
ِ
النحـــو اآليت:
طيـــف التوحـــد عـــى

جدول ()10

ِ
ُم ُ
ملقياس املهارات االجتامعية (ن=)40
عامل االرتباط بن درجة كل عبارة والدرجة الكلية

اﻟﻌﺒﺎرةُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﻌﺒﺎرةُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎطُ

اﻟﻌﺒﺎرةُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎطُ

1

,*391

12

,**519

23

,*384

2

,**656

13

24

,**416

3

,**631

14

,090

25

,222

4

,**597

15

,055

26

,**629

5

,**483

16

,*404

27

,**552

6

**,647

17

**,643

28

,**546

7

,**672

18

*,*562

29

,**614

8

*,*525

19

,**592

30

,**603

9

*,*646

20

**,506

31

**,609

10

,*406

21

,*404

32

**,668

11

,*522

22

,280

**,683

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ِ
مجيـــع قيـــم
اجلـــدول ( )10أن
يتضـــح مـــن
َ
ُ
ِ
درجـــة ِ
كل عبـــارة
معامـــالت االرتبـــاط بـــن
ِ
للمقيـــاس قيـــم دالـــة عنـــد
والدرجـــة الكليـــة

مســـتوى ( ،)0,01ماعـــدا العبـــارات (1-10-

 )11-16-21-23فهـــى دالـــ ُة عنـــد مســـتوى

( ،)0,05بينـــام العبـــارات ()14-15-22-25

غـــر دالـــة ولذلـــك تـــم حذفهـــا .كـــام تـــم
فهـــي
ُ
حس ــاب ُمعام ــل االرتب ــاط ب ــن درج ــة كل عب ــارة
والدرجـــة الكليـــة للب ِ
عـــد الـــذي تنتمـــي إليـــه
ُ
ِ
جـــدول (.)11
النتائـــج كـــام يف
وجـــاءت
ُ
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ُ
جدول ()11

ِ
ملقياس املهارات االجتامعية (ن=)40
ُمعامل االرتباط بن درجة كل عبارة والدرجة الكلية لل ُبعد الذي تنتﻤي إليﻪ

ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
,**560
1
,**702
2
,**642
3
,**768
4
,**490
5
,**719
6
,**721
7
,**725
8
,**688
9

ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻌﺎون
رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
,**783
17
,**679
18
,**686
19
,**622
20
,**704
21
------22
,**680
23
,**449
24
------25

ﻣﮭﺎرات ﺿﺒﻂ اﻟﺬات
رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
,**579
10
,**629
11
,**766
12
,**774
13
-------14
-------15
,**632
16

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ـح مــن جـ ِ
ـع قيــم ُمعامــالت
ـدول ( )11أن مجيـ َ
يتضـ ُ

االرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة
لل ُبعــد الــذي تنتمــي إليــه دالــة عنــد مســتوى (.)0,01

رﻗﻢ
26
27
28
29
30
31
32

ﻣﮭﺎرات اﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
,**771
,**666
,**684
,**620
,**730
,**743
,**737

ُ
عامــل االرتبــاط بــن درجــة كل
كــام تــم حســاب ُم
ِ
يتضــح يف
للمقيــاس كــام
ُبعــد والدرجــة الكليــة
ُ
ِ
جــدول (.)12

ُ
جدول ()12

ِ
ملقياس املهارات االجتامعية (ن=)40
ُمعامل االرتباط بن درجة كل ُبعد والدرجة الكلية

م

اﻟﺒُﻌﺪ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

1

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

,**871

2

ﻣﮭﺎراتُ ﺿﺒﻂ اﻟﺬات

,**747

3

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻌﺎون

,**787

4

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﻄﺎﻋﺔ

,**859

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ـح مــن جـ ِ
ـع قيــم ُمعامــالت
ـدول ( )12أن مجيـ َ
يتضـ ُ

االرتبــاط بــن درجــة كل ُبعــد والدرجــة الكليــة
ِ
ويوضــح
للمقيــاس دالــ ُة عنــد مســتوى (،)0,01
ُ

ُ
اجلــدول ( )13الصــور ُة النهائيــ ُة لتوزيــ ِع عبــارات
مقيــاس املهــارات االجتامعيــة عــى ِ
كل ُبعــد مــن

أبعــاده.
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ُ
جدول ()13

ِ
أبعاده
الصور ُة النهائية لتوزي ِع عبارات مقياس املهارات االجتامعية عﲆ كل ُبعد من
ﻏر دالة
وذلﻚ بعد حذف العبارة ( )14-15-22-25ألﳖا ُ

م

أﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﯿﺎس
ُ

1

ات اﻟﺘواﺼل
ﻤﻬﺎر ُ

2

ات ﻀﺒط اﻟذات
ﻤﻬﺎر ُ

أرﻗﺎم اﻟﻌﺒﺎر ِ
ِ
اﻟﻤﻘﯿﺎس
ات ﻓﻲ
ُ

اﻟﻤﺠﻤوعُ

1-2-3-4-5-6-7-8-9

9

10-11-12-13-14

5

3

ات اﻟﺘﻌﺎون
ﻤﻬﺎر ُ

15-16-17-18-19-20-21

7

4

ات اﻟطﺎﻋﺔ
ﻤﻬﺎر ُ

22-23-24-25-26-27-28

7
28

إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﻘﯿﺎس

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ُ
اجلـــدول (ُ )14معامـــل
ويوضـــح
كرونبـــاخ،
ُ
ِ
ِ
أبعـــاد املقيـــاس
لـــكل ُبعـــد مـــن
الثبـــات

ثبـــات املقيـــاس باســـتخدا ِم ُمعامـــل ألفـــا
•
ُ
ـاب ُمعام ـ ُـل ثب ــات مقي ــاس
كرونب ــاخ :ت ــم حس ـ ُ
املهـــارات االجتامعيـــة باســـتخدا ِم ُمعامـــل ألفـــا

والدرجـــة الكليـــة.

ُ
جدول ()14
ِ
ِ
ملقياس املهارات االجتامعية (ن=)40
لﻸبعاد والدرج ُة الكلية
عامالت الثبات
ُم
ُ

م

اﻟﻤﻜﻮنُ

ُﻣﻌﺎﻣ ُﻞ اﻟﺜﺒﺎت

1

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

,844

2

ﻣﮭﺎراتُ ﺿﺒﻂ اﻟﺬات

,697

3

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻌﺎون

,757

4

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﻄﺎﻋﺔ
اﻟﺪرﺟﺔُ اﻟﻜﻠﯿﺔ

,829
,909

ِ
ألدوات البحث.
اخلصائص السيكومرتي ُة
املصدر:
ُ
ُ

ِ
جـــدول ( )14أن ُمعامـــالت
يتضـــح مـــن
ُ
الثبـــات لألبعــ ِ
ـاد والدرجـــة الكليـــة تراوحـــت
مـــا بـــن ) (909,0 - 697,ومجيعهـــا ُمعامـــالت

ثب ــات مقبول ــة ،مم ــا يش ــر إىل الثق ـ ِ
ـة ﰱ النتائ ـ ِ
ـج
ُ
التـــى أمكـــن التوصـــل إليهـــا مـــن خـــاللِ

املقيـــاس.
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ثبــات املقيــاس باســتخدا ِم طريقــة التجزئــة
•
ُ
ـاب ُمعامــل الثبــات باســتخدا ِم
النصفيــة :تــم حسـ ُ
طريقــة التجزئــة النصفيــة وبلــغ ( )0.698وبعــد

التصحيــح باســتخدا ِم معادلــة ســبرمان بــراون
ُ
َ
عامــل
بلــغ ُمعامــل الثبــات ( )0.822وهــو ُم
ثبــات يمكــ ُن الوثــوق بــه.

نتائج فروض البحث ومناقشتها:
ُ -10

ُ 1 .10
عرض نتائج الفرض األول:
ُ
األول ع ــى أن ــه “توج ــدُ عالق ــة
ـرض
ـص الف ـ ُ
ين ـ ُ

295-251

ِ
ذات دالل ـ ٍ
ـلوكيات
ـة إحصائي ــة ب ــن س ـ
ارتباطي ــة ُ

التحـــدي واملهـــارات االجتامعيـــة لـــدى
ِ
ِ
اضطـــراب طيـــف التوحـــد”.
األطفـــال ذوي
ِ
حســـاب
وللتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض تـــم
ُ

ُمعامـــل االرتبـــاط بـــن متوســـطات درجـــات
ِ
مقيـــاس ســـلوكيات
األطفـــال املشـــاركن عـــى
ِ
بأبعـــاده والدرجـــة الكليـــة واملهـــارات
التحـــدي

االجتامعيـــة بأبعادهـــا والدرجـــة الكليـــة لـــدى
ِ
ُ
اجلـــدول
البحـــث والتـــي حيددهـــا
املشـــاركن يف

( )15التـــايل:

ُ
جدول ()15

ِ
ِ
ِ
ُ
ُم ُ
بﺄبعاده
ومقياس املهارات االجتامعية
بﺄبعاده،
مقياس سلوكيات التحدي
االرتباط بن درجات املشاركن يف
عامل
ُ
والدرج ُة الكلية (ن = )82
اﻟﻤﮭﺎراتُ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﻣﮭﺎرات ُاﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﻣﮭﺎراتُ ﺿﺒﻂ
اﻟﺬات

ﻣﮭﺎراتُ
اﻟﺘﻌﺎون

ﻣﮭﺎراتُ
اﻟﻄﺎﻋﺔ

اﻟﺪرﺟﺔُ
اﻟﻜﻠﯿﺔ

1

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ

**-0.313

**-0.468

**-0.330

**-0.328

**-0.410

2

اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ

**-0.505

**-0.505

**-0.510

** -0.502

**-0.593

3

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ

**-0.463

*-0.275

**-0.406

** -0.402

**-0.470

4

ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات
اﻟﺪرﺟﺔُ اﻟﻜﻠﯿﺔ

**-0.348

*-0.222

*-0.241

**-0.316

**-0.345

**-0.388

**-0.364

**-0.351

**-0.429

**-0.453

م

5

ﺳﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﺘﺤﺪي

ِ
ُ
للبيانات باستخدا ِم  SPSSن = (  )82طف ً
ال
التحليل اإلحصائي
املصدر:
ُ

ـح م ــن اجل ـ ِ
ـدول ( )15أن ُمعام ــالت االرتب ــاط
يتض ـ ُ
دالـــ ُة عنـــد مســـتوى ( ،)0.01بينـــام ُمعامـــالت

االرتب ــاط ( )0.241- ،0.222- ،0.275-دال ـ ُة عن ــد
ِ
ُ
وجـــود عالقـــة
يـــدل عـــى
مســـتوى ( )0.05ممـــا

ِ
أنـــامط ســـلوكيات التحـــدي
ارتباطيـــة ســـالبة بـــن
ِ
األطفـــال
واملهـــارات االجتامعيـــة بأبعادهـــا لـــدى
ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد املشـــاركن يف
ِ
البحـــث.
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التحقــق مــن
نتائــج الفــرض األول :تــم
مناقشــ ُة
ُ
ُ

ـور يف اللغـ ِ
ـبب القصـ ِ
األمـ ُـر تعقيــدً ا بسـ ِ
ـة التــي غال ًبــا
ِ
ِ
ِ
واالهتاممــات
الرغبــات
التعبــر عــن
مــا تــؤدي إىل

ُ
والســلوك النمطــي ،وإيــذا ُء
والســلوكيات الغريبــة،
ُ
ُ
(التواصــل،
الــذات) وبــن املهــارات االجتامعيــة

نســب ًيا وشــد ُة ســلوكيات التحــدي املرصــود ُة بــن

الفــرض ِاألول وهــو “أنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة
ســالبة بــن ســلوكيات التحــدي (السـ ُ
ـلوك العــدواين،

ُ
ُ
والتعــاون ،والطاعــ ُة) لــدى
وضبــط الــذات،
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد .ومــن

ـاع درجــة ســلوكيات التحــدي تــؤدي
ـم ،فــإن ارتفـ َ
ثـ ّ
ِ
انخفــاض مســتوى املهــارات االجتامعيــة لــدى
إىل
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد .وجــاءت
ُ
ُ
األطفــال ذوو
يتســم
حيــث
هــذه النتيجــ ُة منطقيــة
ُ
ِ
ٍ
املهــارات
بقصــور يف
اضطــراب طيــف التوحــد

االجتامعيــة والتواصــل ،وكذلــك ارتفــاع الســلوك

العــدواين والســلوكيات النمطيــة واملتكــررة ،ويمك ـ ُن
تفســر هــذه النتيج ـ ُة بعـ ِ
ـدة طــرق :أوالً مــن املرجـ ِ
ـح
ُ
ِ
َ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
يكــون لــدى
أن
فرصــا
التوحــد الذيــن ُيظهــرون ســلوكيات التحــدي ً
ِ
ِ
األنشــطة والتعلــ ِم والتنشــئة
لالشــراك يف
قليلــة

ِ
األطفــال
االجتامعيــة ،كــا أنــه عنــد العمــل مــع

ذوي ســلوكيات التحــدي يعــاين مقدمــو الرعايــة
ِ
اإلرهــاق االنفعــايل ،ونقــص املشــاركة
الكثــر مــن
َ
يف التفاعـ ِ
ـات اإلجيابيــة وكثــرة جتنبهــم ،وقــد تكـ ُ
ـون
هنــاك عالقــة حمتملــة أخــرى هــي أن األطفـ َ
ـال الذيــن
لدهيــم تفاعــات قليلــة مــن جانـ ِ
ـب الكبــار واألقــران
هــم أكثــر عرض ـ ًة إلظهـ ِ
ـار ســلوكيات التحــدي مــن
ِ
أجــل فــرض التفاعــل مــع مــن حوهلــم ،ويــزدا ُد

ـرار الكثــر
عــر التواصــل غــر اللفظــي .كــا أن التكـ َ
املشــاركني ُيعــدُ أحــد أســباب هــذه العالقــة .وهنــاك
ِ
ُ
أيضــا بأنــه غال ًبــا مــا
حمتمــل
تفســر
هلــذه النتيجــ ُة ً
ُ

َينظــر أقــران الطفــل ذي اضطــراب طيــف التوحــد
ِ
ٍ
ثــم
ســلوكيات التحــدي
إىل
بشــكل ســلبي ،ومــن ّ

فــإن وجــو َد ســلوكيات التحــدي يمكـ ُن أن يؤثـ َـر عــى
عـ ِ
ـدد الصداقــات والتفاعــات مــع اآلخريــن ،وبالتايل
ِ
ِ
ِ
ٍ
وتنميــة
لتطويــر
لألطفــال
فــرص أقــل
إعطــا ُء
ِ
ســبيل املثــال غال ًبــا مــا
مهاراهتــم االجتامعيــة ،عــى
يــؤدي وجــود ســلوكيات التحــدي إىل االسـ ِ
ـتبعاد مــن

ـل الــدرايس .كــا أنــه مــن املحتمـ ِ
الفصـ ِ
ـح
ـل أن تصبـ َ
ِ
التفاعــل
حاجــزا ومعو ًقــا يف
ســلوكيات التحــدي
ً
ـة إىل معاجلـ ِ
االجتامعــي املقبــول ،ممــا يشــر إىل احلاجـ ِ
ـة
ُ
مثــل هــذه الســلوكيات مــن أجـ ِ
ـل اكتســاب املهــارات
االجتامعيــة املناســبة يف املجتمــعِ.

وتتفــق هــذه النتيجــ ُة مــع مــا ذكرتــه ماتســون
ُ
وويلكينــز ) (Matson & Wilkinsy, 2007عــن وجـ ِ
ـود

ُ
(ســلوك إيــذاء
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
ُ
وتدمــر املمتلــكات،
والعــدوان اجلســدي،
الــذات،
ُ
ُ
ُ
والســلوك غــر املناســب
والســلوك النمطــي،
يؤثــر
جنســي ًا) وشــد ُة القصــور االجتامعــي ممــا قــد
ُ
ـلبي عــى التفاعـ ِ
بشـ ٍ
ـكل سـ ٍ
ـق
ـل االجتامعــي .كــا تتفـ ُ

هــذه النتيج ـ ُة مــع نتائــج دراســة ماتســون وآخــرون
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ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى

) (Matson et al., 2009aالتــي أشــارت إىل أن املهارات
االجتامعيــة الســلبية (اللفظيــ ُة الســلبية ،والســلبي ُة
ٍ
ُ
بشــكل
ترتبــط
غــر اللفظيــة ،والســلبي ُة العامــة)

إجيــايب مــع (العــدوان /التدمــر ،والسـ ُ
ـلوك النمطــي،

ومشــكالت الســلوك العامــة) ،وأن
واالضطرابــات،
ُ
ُ
هنــاك عالقــة إجيابيـ ُة مهمــة بــن املهـ ِ
ـارات االجتامعيــة
ُ
ُ
وســلوك إيــذاء
و(العــدوان /التدمــر،
اإلجيابيــة
ومشــكالت الســلوك
واالضطرابــات،
الــذات،
ُ
ُ
وتتفــق هــذه النتيجــ ُة مــع نتائــج دراســة
العامــة).
ُ

ُ
حيــث
ماتســون وآخــرون )(Matson et al., 2010b
ِ
ـتويات املنخفضــة للتفاعـ ِ
ـل
وجــدت ارتبا ًطــا بــن املسـ
ِ
ٍ
ِ
لســلوكيات
بتكــرار مرتفــ ٍع
الكبــار واألقــران
مــع
ُ
ُ
والســلوك
الســلوك النمطــي
التحــدي بــا يف ذلــك
ُ
وســلوك إيــذاء الــذات.
العــدواين
وختتلــف هــذه النتيجــ ُة مــع نتائــج دراســة ماتســون
ُ

وآخــرون )(Matson et al., 2013aحيــث أظهــرت
َ
األطفــال ذوو اضطــراب طيــف التوحــد الذيــن
أن
ِ
ٍ
ٍ
ســلوكيات التحــدي
مرتفعــة مــن
معــدالت
لدهيــم
ِ
ٍ
ِ
التواصــل كان
مهــارات
بقصــور يف
املصحــوب

ـارات اجتامعيــة أفضــل مــن أولئــك الذيــن
لدهيــم مهـ ُ
ِ
ٍ
ســلوكيات التحــدي
معــدالت مرتفعــة مــن
لدهيــم
َ
األطفــال الذيــن أظهــروا
ومهــارات تواصــل ،وأن
ٍ
ٍ
منخفضــة مــن ســلوكيات التحــدي ،كان
معــدالت

تأثــر مهــارات التواصــل اللفظــي عليهــم ضئيــ ً
ا
ُ

ِ
النتائــج
للغايــة .وقــد ُيعــزى عــد ُم االتســاق يف
ـث احلــايل إىل االختـ ِ
التــي توصــل إليهــا البحـ ُ
ـاف يف
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ِ
العينــات املســتخدمة.

ِ
ســلوكيات التحــدي
ووف ًقــا هلــذه النتائــج فــإن
ِ
ٍ
ٍ
املهــارات االجتامعيــة؛
ســلبية عــى
بصــورة
تؤثــر
ُ
الربامــج العالجيــة عــى
جيــب أن تُركــز
لذلــك
ُ
ُ
ِ
ِ
لتطويــر الســلوكيات
االســراتيجيات الســلوكية
الوظيفيــة البديلــة وتقليــل ســلوكيات التحــدي،
ُ
(التواصــل ،وضبــط
وحتســن املهــارات االجتامعيــة
ُ
ُ
والتعــاون ،والطاعــ ُة).
ُالــذات،

ـج الفــرض األول اخلــاص بدراسـ ِ
ـتنتج مــن نتائـ ِ
ـة
نسـ ُ
العالقــة بــن أنـ ِ
ـاط ســلوكيات التحــدي ومســارات
ُ
قبــول الفــرض الــذي أثبــت
املهــارات االجتامعيــة

التحليــل اإلحصائــي أنــه توجــد عالقــ ُة مبــارش ُة
ِ
ِ
ســلوكيات التحــدي ومســارات
أنــاط
ســلبية بــن
املهــارات االجتامعيـ ِ
ـة لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب

طيــف التوحــد.

ُ 2 .10
عرض نتائج الفرض الثاين:

الفــرض الثــاين عــى أنــه “ال توجــدُ فــروق
ينــص
ُ
ُ
ِ
ســلوكيات التحــدي لــدى
ذات داللــة إحصائيــة يف
األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وفقـ ًا ملتغـ ِ
ـر
ِ
والختبــار هــذا الفــرض
النــوع (ذكــور /إنــاث)”.

ِ
حلســاب الفــروق بــن
تــم اســتخدا ُم اختبــار (ت)

متوســط درجــات األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
ِ
ســلوكيات التحــدي بأبعادهــا املختلفــة
التوحــد يف
ـج كــا هــي موضحــة
والدرجــة الكليــة ،وكانــت النتائـ ُ
ِ
باجلــدول ( )16التــايل:
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ُ
جـدول ()16

ِ
ِ
ملتغر النوع
اضطراب طيف التوحد تب ًعا
نتائج اختبار النسبة التائية بن متوسطي درجات األطفال ذوي
ُ
ِ
ِ
بﺄبعاده والدرجة الكلية (ن=)82
مقياس سلوكيات التحدي
(ذكور – إناث) يف
ﺳﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﺘﺤﺪي

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻌﺪواﻧﻲ

اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ

اﻟﺴﻠﻮ ُك اﻟﻨﻤﻄﻲ

ﺳﻠﻮ ُك إﯾﺬاء اﻟﺬات
اﻟﺪرﺟﺔُ اﻟﻜﻠﯿﺔ
ت اﻟﺘﺤﺪي
ﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎ ِ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔُ

اﻟﻌﺪ ُد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂُ

اﻻﻧﺤﺮافُ
اﻟﻤﻌﯿﺎري

ذﻛﻮر

57

15.63

4.74

إﻧﺎث

25

14.16

3.97

ذﻛﻮر

57

15.91

3.60

إﻧﺎث

25

15.56

3.41

ذﻛﻮر

57

27.75

4.21

إﻧﺎث

25

16.40

4.43

ذﻛﻮر

57

13.85

4.27

إﻧﺎث

25

13.32

3.22

ذﻛﻮر

57

63.15

14.39

إﻧﺎث

25

56.84

14.08

ِ
ُ
للبيانات باستخدا ِم  SPSSن = (  )82طف ً
ال
التحليل اإلحصائي
املصدر:
ُ

ـح مــن اجلـ ِ
ـدول ( )16أن قيم ـ َة (ت) غــر دالــة
يتضـ ُ
ِ
ِ
ِ
لســلوكيات
للدرجــة الكليــة
بالنســبة
إحصائ ًيــا
التحــدي واألبعــاد ٍ
كل عــى حــده؛ وهــذا يعنــي
ُ
قبــول الفــرض الصفــري أي أنــه ال توجــدُ فــروق
ِ
ســلوكيات التحــدي لــدى
ذات داللــة إحصائيــة يف

األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وفقـ ًا ملتغـ ِ
ـر
النــوع (ذكــور /إنــاث).

ﻗﯿﻤﺔُ ”ت“

1.35

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

0.41

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

1.32

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

0.564

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

1.84

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

تبــن عــدم وجــود
ُمناقشــ ُة نتائــج الفــرض الثــاين:
َ
ِ
فـ ٍ
ـلوكيات التحــدي
ـروق ذات داللــة إحصائيــة يف سـ

لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وف ًقــا
ِ
ضــوء مــا
تفســر هــذه النتيجــ ُة يف
للنــوعِ .ويمكــ ُن
ُ
ـور واإلنـ ِ
ِ
ـلوكيات التحــدي لــدى الذكـ ِ
ـاث
يــأيت :أن سـ
ٍ
حــد ســواء؛
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد عــى

ِ
حيـ ُ
ـلوكيات التحــدي
ـث ال توجــدُ فــروق بينهــم يف سـ
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ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى
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نظــرا لطبيعـ ِ
ـة أعــراض التوحــد ،وقــد يرتبـ ُ
ـط وجــود
ً

ِ
فالذكــور ذوو اضطــراب
ســلوكيات التحــدي،
مــن
ُ

َ
غــر
بــأن
األطفــال ذوو اضطــراب طيــف التوحــدُ ،
ِ
ِ
للتفاعــل مــع بيئتهــم،
للوســائل املقبولــة
مدركــن
فيســتخدمون ســلوكيات التحــدي كوسـ ٍ
ـيلة للتحك ـ ِم

ـض االختالفــات قــد لوحظت
عــى الرغـ ِم مــن أن بعـ َ

وشــدة أنــاط ســلوكيات التحــدي لــدى األطفــال
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بسـ ِ
ـبب تأثــر العوامل
الثقافيــة بـ ِ
وأيضــا
ـدون تفرقــة بــن الذكــور واإلنــاثً .

ِ
جلــذب االنتبــاه أو
يف بيئتهــم ،ســواء كان ذلــك
ِ
ِ
ولتلبيــة احتياجاهتــم
ألغــراض التحفيــز الــذايت،
ُ
يكــون الســلوك البديــل املناســب غــر
عندمــا
معــروف هلــم ) .(Fodstad et al., 2009ومــن املحتمـ ِ
ـل

أن يكــون َمســتوى ومقــدار الدعــم الــذي ُيقــدم
ِ
لألطفــال اإلنــاث ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
خيتلــف عــن مســتوى ومقــدار الدعــ ِم املقــدم
ال
ُ
ِ
للذكــور ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،وبالتــايل
فــإن تقديــم الدعــم الــكايف لألطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب
َ
ِ
طيــف التوحــد يف بيئــات التعليــم املختلفــة ،مــع

ـتوى عـ ٍ
ـال مــن دع ـ ِم األقــران واملعلمــن؛
تقديــم مسـ ً
ِ
ُ
تقليــل ســلوكيات التحــدي لــدى
يعمــل عــى
قــد
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.
وتتفــق هــذه النتيجــ ُة مــع مــا ذكرتــه كوزلوفســكي
ُ
وآخـ�رون

)(Kozlowski et al., 2012

مــن أن

ســلوكيات التحــدي لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطــراب
ـف باختـ ِ
ـاف النــوع ،وأنــه ال
طيــف التوحــد ال ختتلـ ُ
يوجــدُ اختــاف بني الذكـ ِ
ـكل ٍ
ـور واإلنــاث بشـ ٍ
كبري يف
ـار ســلوكيات التحدي باسـ ِ
إظهـ ِ
ـتثناء ســلوكني حمددين

طيــف التوحــد يميلــون إىل الــراخِ أو إلقــاء األشــياء
عــى اآلخريــن ،والسـ ُ
ـلوك النوعــي غــر الالئــق أكثــر
مــن اإلنـ ِ
ـاث ذوي اضطــراب طيــف التوحــد .وهكــذا
بــن الذكــور واإلنــاث يف أنــوا ِع ســلوكيات التحــدي،
ـوة بوجـ ِ
فــإن النــوع ال يبــدو مرتب ًطــا بقـ ٍ
ـود ســلوكيات
َ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
التحــدي لــدى

التوحــد .كــا مل جتــد دراســات (Holden & Gitlesen,

2006; Kozlowski & Matson, 2012; McTiernan

) et al., 2011; Murphy et al., 2009أي فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن النوعــن يف درجـ ِ
ـات ســلوكيات
التحــدي .ومتشــ ًيا مــع النتائــج الســابقة وجــدت

ـر
بغــداديل وآخــرون ) (Baghdadli et al., 2003أن متغـ َ
ِ
لســلوك إيــذاء الــذات.
النــوع مل يكــن عامــل خطــر

ـق هــذه النتيج ـ ُة مــع نتائــج دراســة ماكتيرينــان
وتتفـ ُ
وآخــرون ) (McTiernan et al., 2011حيــث مل يتنبــأ
ِ
بوجــود
العمــر والنــوع وســاعات التدخــل املقدمــة

ســلوكيات التحــدي وتكرارهــا وخطورهتــا لــدى
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.
وأظهـرت دراسـ ُة أخـرى نتائـج متباينـة ولكـن مـع
ِ
تكـرار أو شـدة مرتفعـة قلي ً
سـلوكيات التحـدي
لا يف

ِ
اإلنـاث ذوي اضطـراب طيـف التوحـد مـن
لـدى
عمـر  18-6عا ًمـا

)et al., 2007

 .(Holtmannكما

ختتلـف النتيجـة احلالية مـع ذكرته مكلينتـوك وآخرون
ُ
)(McClintock et al., 2003
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مـن أن
َ
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ِ
ٍ
ٍ
اإلناث
ملحـوظ من
بشـكل
أكثر
اضطـراب طيف التوحد ُ
ِ
سـلوكيات التحـدي
ذوي اضطـراب طيـف التوحـد يف

يرجـع سـبب االختالف
خاصـة السـلوك العـدواين .وقد
ُ
ِ
نتيجـة الفـرض الثـاين ونتائـج بعـض الدراسـات
بـن
ِ
اختـالف املرحلة العمريـة ،أو اختالف أدوات
السـابقة إىل
القيـاس املسـتخدمة يف هـذه الدراسـات.

ُ
قبـول الفـرض
وبنـا ًء عـى نتائـج الفـرض الثـاين يتـم

الصفـري أي أنـه ال توجـدُ فـروق ذات داللـة إحصائيـة
ِ
ِ
األطفـال ذوي اضطـراب
سـلوكيات التحـدي لـدى
يف
ِ
ملتغـر النـوع (ذكـور /إنـاث) ،وأن
طيـف التوحـد وفقـ ًا
ِ
قـدرا ً
االختالفـات والتباين بـن الذكور
ضئيال مـن
هنـاك ً
ِ
أنـامط سـلوكيات التحدي؛ لذلـك ال يبدو أن
واإلنـاث يف

ِ
ٍ
ُ
بوجـود سـلوكيات التحـدي ،وحتـى
بقـوة
يرتبـط
النـوع
َ

حجم
عندمـا يمكـ ُن مالحظـة بعـض االختالفـات ،فـإن
َ
هـذه االختالفـات ضئيـل.
ُ 3 .10
عرض نتائج الفرض الثالث:

الفـرض الثالـث عـى أنـه “ال توجـدُ فـروق ذات
ينـص
ُ
ُ
ِ
املهـارات االجتامعيـة لـدى األطفـال
داللـة إحصائيـة يف

ذوي اضطـراب طيـف التوحد وفقـ ًا ِ
ملتغر النـوع (ذكور/
ُ
اجلـدول ( )17التـايل نتائـج اختبـار
ويوضـح
إنـاث).
ُ
ِ
(ت)-حلسـاب الفـروق بـن متوسـطي درجـات األطفال
ِ
املهـارات االجتامعيـة
ذوي اضطـراب طيـف التوحـد يف
ِ
ملتغـر النـوع
بأبعادهـا املختلفـة والدرجـة الكليـة؛ وف ًقـا

(ذكـور /إنـاث).

ُ
جـدول ()17
نتائج اختبار النسبة التائية بن متوسطي درجات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تب ًعا
ُ
ِ
ِ
مقياس املهارات االجتامعية بﺄبعاده والدرجة الكلية (ن=)82
ملتغر النوع (ذكور – إناث) يف
اﻟﻤﮭﺎراتُ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﻣﮭﺎراتُ ﺿﺒﻂ اﻟﺬات

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﺘﻌﺎون

ﻣﮭﺎراتُ اﻟﻄﺎﻋﺔ

ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺪرﺟﺔُ اﻟﻜﻠﯿﺔُ ﻟﻠﻤﮭﺎرا ِ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔُ

اﻟﻌﺪ ُد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂُ

ذﻛﻮر

57

17.50

4.92

إﻧﺎث

25

17.16

3.77

ذﻛﻮر

57

7.26

2.60

إﻧﺎث

25

6.80

2.02

ذﻛﻮر

57

10.22

3.12

إﻧﺎث

25

10.20

2.04

ذﻛﻮر

57

13.01

3.51

إﻧﺎث

25

13.24

3.33

ذﻛﻮر

57

48.01

12.37

إﻧﺎث

25

47.40

8.65

ِ
ُ
للبيانات باستخدا ِم  SPSSن = (  )82طف ً
ال
التحليل اإلحصائي
املصدر:
ُ
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اﻻﻧﺤﺮافُ اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻗﯿﻤﺔُ ”ت“

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

0.316

ﻏﯿ ُﺮ داﻟﺔ

0.791

ﻏﯿ ُﺮ داﻟﺔ

0.041

ﻏﯿ ُﺮ داﻟﺔ

0.268

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

0.226

ﻏﯿﺮ داﻟﺔ

ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى

ِ
َ
قيمـــة (ت)
اجلـــدول ( )17أن
يتضـــح مـــن
ُ
ِ
ِ
ِ
الكليـــة
للدرجـــة
بالنســـبة
غـــر دالـــة إحصائ ًيـــا
ِ
ِ
االجتامعيـــة واألبعـــاد ٍ
كل عـــى
للمهـــارات
ُ
الفـــرض الصفـــري
قبـــول
حـــده؛ وهـــذا يعنـــي
ُ
أي أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة
ِ
املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى األطفـــال ذوي
يف
ِ
ملتغـــر النـــوع
اضطـــراب طيـــف التوحـــد وفقـــ ًا

(ذكـــور /إنـــاث).
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ِ
توصـــم الطفـــل
باليـــد غال ًبـــا مـــا
والرفرفـــة
ُ
ـق عزل ــة اجتامعي ــة ع ــن أقران ـ ِ
وختل ـ ُ
ـه ،مم ــا يزي ــدُ
ِ

مـــن إعاقـــة التواصـــل مـــع اآلخريـــن (Boggs,

).2016

ُ
ِ
نتائـــج دراســـة
النتيجـــة مـــع
وتتفـــق هـــذه
ُ
ماتســون وآخــرون )(Matson et al., 2009bالتــي
ِ
املهـــارات
أشـــارت إىل عـــد ِم وجـــود فـــروق يف
ِ
األطفـــال ذوي اضطـــراب
االجتامعيـــة بـــن

ُ
مناقشـــة نتائـــج الفـــرض الثالـــث :أظهـــرت

ِ
أســـاس النـــوع (ذكـــور/
طيـــف التوحـــد عـــى

ُ
الباحـــث عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصائ ًيـــا
ب ــن متوس ــطات درج ــات األطف ــال يف امله ـ ِ
ـارات

ُ
قبـــول الفـــرض الصفـــري
ويتبـــن ممـــا ســـبق
ُ
ِ
للفـــرض الثالـــث وهـــو عـــدم وجـــود فـــروق
ِ
املهـــارات االجتامعيـــة ،بـــن
دالـــة إحصائ ًيـــا يف
الذك ــور واإلن ــاث م ــن األطف ـ ِ
ـال ذوي اضط ــراب

النتائـــج عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصائ ًيـــا
ُ
ب ــن األطف ـ ِ
ـال الذك ــور واإلن ــاث ذوي اضط ــراب
طي ــف التوح ــد يف امله ـ ِ
ـارات االجتامعي ــة ،ويع ــزو

إنـــاث).

ِ
ِ
اختـــاف اجلنـــس
بالرغـــم مـــن
االجتامعيـــة
ِ
ِ
ِ
وأســـاليب
املهـــارات اللغويـــة
التأخـــر يف
إىل

الفـــرض كليـــ ًا.

ُ
القصـــور يف
النتيجـــة بـــأن
ُفـــر هـــذه
َ
وقـــد ت َ ُ
ِ
ِ
ُ
حيـــدث إمـــا ألن
االجتامعيـــة قـــد
املشـــاركة

“يمكـــن
الفـــرض الرابـــع عـــى أنـــه
ينـــص
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
خـــال
باملهـــارات االجتامعيـــة مـــن
التنبـــؤ
ِ
ِ
األطفـــال ذوي
ســـلوكيات التحـــدي لـــدى

التواصـــل وممارســـة ســـلوكيات التحـــدي لـــدى
ِ
األطفـــال ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد.

ـات صحـــة هـــذا
طيـــف التوحـــد ،وقـــد تـــم إثبــ ُ

عرض نتائج الفرض الرابع:
ُ 4 .10

املهـــار َة مل تُتعلـــم وأن الســـلوكيات املطلوبـــة
ليس ــت يف ذخ ـ ِ
ـرة الطف ــل ،أو ألن عج ــز الداف ــع

م ــن ه ــذا الف ــرض باس ــتخدا ِم حتلي ــل االنح ــدار

املكتســـبة ).(Sivaraman & Fahmie, 2018
ِ
باإلضاف ـ ِ
ـلوكيات النمطي ــة
ـة إىل ذل ــك ،ف ــإن الس ـ

ِ
ِ
باملهـــارات االجتامعيـــة
ملعرفـــة التنبـــؤ
Analysis
بمعلومي ـ ِ
ـة س ــلوكيات التح ــدي واجل ـ ُ
ـدول ()18

ِ
للمهـــارات
يـــؤدي إىل عـــد ِم اســـتخدام الطفـــل
ـراب طي ـ ِ
املرتبط ــة باضط ـ ِ
ـف التوح ــد مث ــل اهل ــز

التحقـــق
اضطـــراب طيـــف التوحـــد” .وتـــم
ُ

املتعـــدد املتـــدرجMultiple Linear Regression

يوضـــح ذلـــك:
التـــايل
ُ
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اﻟﻤﮭﺎراتُ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔُ

ُ
جدول ()18
ِ
ِ
ِ
بﻤعلومية سلوكيات التحدي (ن = )82
باملهارات االجتامعية
للتنبؤ
نتائج ﲢليل االنحدار املتعدد املتدرج
ُ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮاتُ
اﻟﻤﻨﺒﺌﺔ

” ر“
اﻟﻤﺘﻌﺪد

اﻟﺒﻌ ُﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
)اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎتُ
اﻟﻐﺮﯾﺒﺔُ(

0,593

” ر” 2
اﻟﻤﺘﻌﺪد
0,351

”ف“
ودﻻﻟﺘﮭﺎ

” ر” 2
اﻟﻤﻌﺪل

**43,31

0,343

ﻗﯿﻤﺔُ
اﻟﺜﺎﺑﺖ
77,84

B

-1,899

Beta

-0,0593

”ت“
ودﻻﻟﺘﮭﺎ
**6,58

ِ
ُ
للبيانات باستخدا ِم  SPSSن = (  )82طف ً
ال
التحليل اإلحصائي
املصدر:
ُ

ـدول ( )18أن قيمـ َة “ف” ملعرفـ ِ
ـح مــن اجلـ ِ
ـة داللــة
يتضـ ُ
إســهام الســلوكيات الغريبــة يف املهـ ِ
ـارات االجتامعيــة

بلغــت ( )43,31وهــي قيمــ ُة دالــة إحصائ ًيــا عنــد
ِ
ملتغــر الســلوكيات
مســتوى ( ،)0,01وأن قيمــ َة “ت”
الغريبــة بلغــت ( )6,58وهــي قيمــة دالــة إحصائ ًيــا

عنــد مســتوى ( ،)0,01وبالتــايل فــإن اإلســها َم النســبي
ـارات االجتامعيـ ِ
ـة يف التنبــؤ باملهـ ِ
ـلوكيات الغريبـ ِ
ِ
ـة
للسـ

دال إحصائ ًيــا ،أي أن املهــارات االجتامعيــة يمكــ ُن
ـالل بعــد واحــد فقــط مــن أبعـ ِ
ـاد
التنبـ ُ
ـؤ هبــا مــن خـ ِ ُ
الســلوكيات الغريبــة.
ســلوكيات التحــدي وهــو
ُ
ويمكـن صياغـ ُة معادلــة التنبــؤ باملهـ ِ
ـارات االجتامعيــة
ُ
مــن خـ ِ
ـالل ســلوكيات التحــدي كالتــايل:

وبالتــايل فــإن درجــ َة املهــارات االجتامعيــة مــن
خـ ِ
ـالل الســلوكيات الغريبــة=  ×1,899-الســلوكيات
الغريبــة.77,84 +

ـن مــن اجلـ ِ
ـدول
ـرض الرابــع :يتبـ ُ
مناقش ـ ُة نتائــج الفـ ُ

( )18أن املهــارات االجتامعيــة يمكـ ُن التنبــؤ هبــا مــن
ِ
ٍ
ســلوكيات التحــدي وهــو
نمــط واحــد فقــط مــن

ِ
التنبــؤ
الســلوكيات الغريبــة؛ بمعنــى إنــه يمكــ ُن
ُ
ِ
ِ
ِ
األطفــال
االجتامعيــة لــدى
املهــارات
بمســتوى

ِ
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن
خــالل بعــض
ِ
ُ
أنــامط
حيــث إن
ســلوكيات التحــدي
ظهــور أحــدُ
َ
ِ
ِ
بمفــرده أو اجتامعــه مــع
ســلوكيات التحــدي
ِ
ٍ
ٍ
ســلبي
بشــكل
يؤثــر
ســلوكيات التحــدي األخــرى
ُ
ِ
تفســر هــذه
املهــارات االجتامعيــة .و ُيمكــ ُن
عــى
ُ
النتيجــ ُة يف أن وجــو َد ســلوكيات التحــدي لــدى
ِ
مــؤرشا
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
ً
ِ
ِ
ُ
املمكــن
يكــون مــن
للمهــارات االجتامعيــة ،وقــد

انخفــاض أنــامط ســلوكيات التحــدي يــؤدي إىل
أن
َ
ِ
ٍ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
تفاعــل أكثــر بــن
التوحــد ،وإذا حــدث االثنــان يف وقـ ٍ
ـت واحــد ،أو إذا
ِ
ٍ
انخفــاض يف
تفاعــالت األقــران إىل
أدت الزيــاد ُة يف
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ِ
ِ
اضطراب طيفِ التوحد
األطفال ذوي
رضا األشرم :سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى
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ِ
ُ
اكتســاب
حتــدث زيــاد ُة يف
ســلوكيات التحــدي قــد

ِ
املهــارات
املهــارات االجتامعيــة ،وعندمــا تتحســ ُن
ُ
ـح
االجتامعيـ ُة تنخفـ ُ
ـض الســلوكيات العدائيــة .ويوضـ ُ

ٍ
ظهــور ســلوكيات
بشــكل عــام .وبالتــايل ُيعتــر
ُ
ِ
ُالعوامــل املنبئــة بمســتوى املهــارات
التحــدي أحــد
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
االجتامعيــة لــدى

دراســة ويلكينــز ) (Wilkins, 2010التــي أشــارت إىل

أيضــا
املهــارات االجتامعيــة .ويمكــ ُن
تفســر ذلــك ً
ُ

(الســلوكيات
بأنــه كلــا زادت ســلوكيات التحــدي
ُ
الغريبــة) كلــا قللــت مــن فـ ِ
ـرص التفاعــل االجتامعــي
ِ
األقــران ومقدمــي الرعايــة واملجتمــ ِع
املناســب مــع

ـق نمــو
التوحــد .كــا أن ســلوكيات التحــدي قــد تعيـ ُ
ِ
ِ
حلــدوث االندمــاج
الرضوريــة الالزمــة
املهــارات
ِ
االجتامعيــة املالئمــة داخــل املجتمــع،
والتفاعــات
ِ
كــا تــؤدي إىل الرفـ ِ
ـض واإلقصــاء مــن ِقبــل الزمــاء
ِ
لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف
ومقدمــي الرعايــة
التوحــد.

ِ
نتائــج دراســة ماتســون
وتتفــق هــذه النتيجــ ُة مــع
ُ
وآخــرون ) (Matson et al., 2013aبأنــه يمك ـ ُن التنبــؤ
ِ
خــال ظهــور
بمســتوى املهــارات االجتامعيــة مــن

ســلوكيات التحــدي ،وأن ســلوكيات التحــدي تؤثـ ُـر
ِ
وتؤثــر
املهــارات االجتامعيــة،
تأثــرا ســلب ًيا عــى
ُ
ً
ِ
التفاعــل مــع اآلخريــن؛ وبالتــايل تُقلــل مــن
عــى
ِ
ِ
تنميــة مهاراهتــم االجتامعيــة.
فــرص األطفــال يف

ونتائــج دراســة ووتــرز وهيــي (Waters & Healy,

ِ
ِ
ِ
باملهــارات
التنبــؤ
إمكانيــة
)2012التــي أشــارت إىل
ِ
خــال تكــرار املتغــرات اخلارجيــة
االجتامعيــة مــن
ِ
لســلوك إيــذاء الــذات ،والســلوكيات الغريبــة ،وأن

تأثــر ســلبي عــى
تكــرار ســلوك إيــذاء الــذات لــه
َ
ُ

اجتــا ُه هــذه العالقــات أمهيــة القــدرات االجتامعيــة
ِ
ِ
وغــر
املناســبة
االجتامعيــة
يف تنظيــ ِم الســلوكيات
ُ
ِ
نتائــج
أيضــا مــع
املناســبة .كــا
ُ
تتفــق هــذه النتيجــ ُة ً
أن درجــات املهــارات االجتامعيــة ُيمكــ ُن أن تتنبــأ
ِ
ِ
درجــات ســلوكيات التحــدي لــدى
بالتبايــن يف
ٍ
ِ
ِ
بدرجــة
اضطــراب طيــف التوحــد
األطفــال ذوي
أعــى مــن شـ ِ
ِ
ـراض اضطـ ِ
ـراب طيــف التوحــد،
ـدة أعـ

ِ
ِ
ومســتويات
بالتكــرار،
يتعلــق
األخــص فيــا
وعــى
ُ
ُ
ِ
ـلوكيات
ســلوك إيــذاء الــذات ،والدرج ـ ُة الكليــة لسـ
ِ
نتائــج دراســة
وتتفــق هــذه النتيجــ ُة مــع
التحــدي.
ُ

ُ
حيــث
ماتســون وآخــرون )(Matson et al., 2009a
الســلوكيات االجتامعيــ ُة الســلبي ُة غــر
ســامهت
ُ
ِ
ٍ
ٍ
التنبــؤ
كبــر يف
بشــكل
اللفظيــة والســلوكية العامــة
ِ
بالســلوك العــدواين واملشــكالت الســلوكية العامــة،

ِ
غــر اللفظيــة الســلبية
باإلضافــة إىل أن الســلوكيات
ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
بالســلوك النمطــي.
التنبــؤ
كبــر يف
بشــكل
ســامهت
ِ
ِ
الفــرض
نتائــج
يتضــح مــن
بِنــا ًء عــى مــا ســبق،
ُ

ٍ
ُ
ٍ
حيــث أشــارت
جزئــي،
بشــكل
حتقــق
الرابــع أنــه
َ
النتائــج إىل قـ ِ
ـدرة «الســلوكيات الغريبــة» عــى التنبـ ِ
ـؤ
ُ
باملهـ ِ
ـارات االجتامعيــة لــدى األطفـ ِ
ـال ذوي اضطـ ِ
ـراب
ِ
طيــف التوحــد ،وعــدم إمكانيــة األنــاط األخــرى
ِ
ـلوك العــدواين ،والسـ ُ
ـلوكيات التحــدي (السـ ُ
ـلوك
لسـ
ِ
ُ
التنبــؤ
وســلوك إيــذاء الــذات) عــى
النمطــي،
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ِ
ُ
ُ
ضبــط الــذات،
(التواصــل،
باملهــارات االجتامعيــة
ِ
ِ
ُ
اضطــراب
األطفــال ذوي
التعــاون ،الطاعــ ُة) لــدى
ِ
طيــف التوحــد.
استنتاجات البحث:
-11
ُ

ـف عــن طبيعـ ِ
ـث احلــايل إىل الكشـ ِ
ســعى البحـ ُ
ـة العالقة
ِ
ـلوكيات التحــدي واملهــارات االجتامعيــة لدى
بــن سـ

والعكــس صحيــح.
ُ

 2 .11ال توجــدُ فــروق ذات داللــة إحصائيــة
ِ
ِ
األطفــال ذوي
ســلوكيات التحــدي بــن
يف
ِ
ِ
ِ
ملتغــر النــوع،
طيــف التوحــد تب ًعــا
اضطــراب
خيــص
الذكــور واإلنــاث متســاويان فيــا
أي أن
ُ
َ
مســتويات أنــاط ســلوكيات التحــدي ،وهــذا

ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،وبعــد
صياغــة فــروض البحــث واختبارهــا باالعتـ ِ
ـاد عــى
ـاليب اإلحصائيـ ِ
األسـ ِ
ِ
النتائج
ـة املناســبة ،وانطال ًقــا مــن

املتحصــل عليهــا وعرضهــا وتفســرها اســتنا ًدا إىل
الـ ِ
ـراث النظــري والدراســات الســالفة الذكــر ،وهــذا

بعــد تطبيــق مقيــاس ســلوكيات التحــدي ومقيــاس
املهــارات االجتامعيــة عــى عينــة مــن األطفـ ِ
ـال ذوي
اضطـ ِ
ـراب طيــف التوحــد ،والــذي ُقــدر عددهــم بـــ
ُ
( )82طفــ ً
التوصــل إىل مــا
ا مــن كال النوعــن ،تــم
يــي:

 1 .11توجــدُ عالقــة ارتباطيــ ُة دالــة إحصائ ًيــا بــن
أنـ ِ
ـاط ســلوكيات التحــدي (السـ ُ
ـلوك العــدواين،
ُ
والســلوك النمطــي،
والســلوكيات الغريبــة،
ُ

مــا افرتضــه البحــث مــن عــد ِم وجــود فــروق
ِ
ـلوكيات التحــدي تب ًعــا ملتغـ ِ
ـر النــوع،
دالــة يف سـ
الفــرض حتقــق كل ًيــا.
وبالتــايل فهــذا
ُ

 3 .11ال توجــدُ فــروق ذات داللــة إحصائيــة
ِ
ِ
األطفــال ذوي
املهــارات االجتامعيــة بــن
يف
اضطــراب طيــف التوحــد تب ًعــا ملتغــر النــوع،
ـدل عــى تكافـ ِ
هــذا مــا يـ ُ
ـؤ الذكــور واإلنــاث يف
ِ
مســارات املهــارات االجتامعيــة ،وبالتــايل ليــس
ِ
ملتغــر النــوع أثــر يف ذلــك ،وهــذا مــا افرتضــه

البحــث مــن عــد ِم وجــود فــروق دالــة يف
ِ
ِ
ملتغــر النــوع.
املهــارات االجتامعيــة تب ًعــا
ـؤ بدرجـ ِ
ـات املهــارات االجتامعيــة
 4 .11يمك ـ ُن التنبـ ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
لــدى
ِ
ِ
لســلوكيات
خــال نمــط واحــد فقــط
مــن

ـارات املهــارات االجتامعيــة
وإيــذا ُء الــذات) ومسـ ُ
ُ
ُ
ُ
والتعــاون،
وضبــط الــذات،
(التواصــل،
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب
والطاعــ ُة) لــدى
طيــف التوحــد املشــاركني يف البحـ ِ
ـث وهــذا مــا

ُ
حيــث
(الســلوكيات الغريبــة)،
التحــدي وهــو
ُ
ِ
باملهــارات
النتائــج إمكانيــ ُة التنبــؤ
أظهــرت
ُ
ِ
خــال ســلوكيات التحــدي،
االجتامعيــة مــن

ـارات االجتامعيــة لدهيــم
التحــدي انخفضــت املهـ ُ

البحـ ُ
ـث احلــايل حــول األطفــال ذوي اضطــراب

تــم افرتاضــه ،وقــد جــاءت هــذه العالقــ ُة يف
ِ
ســلوكيات
االجتــاه الســالب ،فكلــا ارتفعــت
ُ

حتقــق جزئ ًيــا.
الفــرض
وبالتــايل فهــذا
َ
ُ
ِ
فالنتائــج التــي أســفر عنهــا
األخــر
 5 .11ويف
ُ
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ِ
نتائــج بعــض
طيــف التوحــد قــد اتفقــت مــع

ِ
ِ
األنشــطة
املشــاركة اإلجيابيــة يف
التوحــد عــى
الرتبويــة واالجتامعيــة والثقافيـ ِ
ـة والرياضيــة فهــي

خصائــص العينــات وأدوات القيــاس املســتخدمة
ِ
ِ
الدراســات األخــرى،
البحــث احلــايل عــن
يف

ُ
ر البعــض أن هــذه الســلوكيات
حيــث يعتــ ُ
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف
حماولــة مــن

الدراســات واختلفــت مــع مــا خلصــت إليــه

تســاعدُ يف خفـ ِ
ـض ســلوكيات التحــدي لدهيــم،

دراســات أخــرى ،وهــذا يعــو ُد بالطبـ ِع إىل تبايــن

وكذلــك الزمــان واألطــر الثقافيــة واالجتامعيــة
الدراســات دون األخــرى.
التــي ُمُتيــز هــذه
ُ

ِ
للتواصــلمــعاملجتمــ ِعواملحيطــنبــه.
التوحــد

 5 .12رضور ُة تدريــب األطفــال ذوي اضطــراب
ُ
منــذ الصغــر عــى تنظيــ ِم
طيــف التوحــد
ُ
وإدراك مشــاعرهم،
ـم فيهــا،
انفعاالهتــم والتحكـ ُ

توصيات البحث:
-12
ُ
ِ
ُ
الباحــث التوصيــات التاليــة يف ضــوء مــا
صــا َغ
أســفرت عنــه نتائــج البحــث احلــايل:

وتنميــ ُة مهاراهتــم االجتامعيــة.

 1 .12رضور ُة إعــداد برامــج عالجيــة وتدريبيــة

ُ -13
آفاق البحث املستقبلي ُة:
ِ
ِ
ُ
للغايــة ُمقارنــ ُة األطفــال
املفيــد
ســيكون مــن
1.13
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد غــر املصحـ ِ
ـوب
ِ
ِ
باألطفــال ذوي اإلعاقــة
باإلعاقــة الفكريــة

 2 .12االهتــا ُم بالربامـ ِ
ـع بــن التدخالت
ـج التــي جتمـ ُ
ِ
باألدويــة يف
املعرفيــة والســلوكية مــع العــاج

ســلوكيات التحــدي واملهــارات االجتامعيــة
ٍ
بشــكل أفضــل.

خمططــة ومنظمــة تراعــي حاجــات األطفــال

ذوي اضطــراب طيــف ِالتوحــد ،وأن تكــون
ِ
ٍ
ملعاجلــة
بشــكل أســايس
تلــك الربامــج موجهــة

ســلوكيات التحــدي.

احلـ ِ
ـد مــن ســلوكيات التحــدي وتنميـ ُة املهــارات
ِ
األطفــال ذوي اضطــراب
االجتامعيــة لــدى

ِ
أجــل فهــم طبيعــة العالقــة بــن
الفكريــة مــن

 2.13ينبغــي أن تبحـ َ
أيضــا
ـث الدراسـ ُ
ـات املســتقبلية ً
دور األداء اللغــوي (االســتقبا ُيل والتعبــري) يف
ُ
ِ
ِ
العالقــة بــن ســلوكيات التحــدي واملهــارات

طيــف التوحــد.

 3 .12رضور ُة تدريــب وإرشــاد وتوجيــه مقدمــي
ِ
بط��رق رعاي��ة األطفــال ذوي
الرعايـ�ة والوالدي��ن
ِ
اضطــراب طيــف التوحــد وتنميــ ُة مهاراهتــم

االجتامعيــة.

ِ
طيــف
تش�جـيع األطفــال ذوي اضطــراب
4 .12
ُ

ِ
ِ
اضطــراب
األطفــال ذوي
االجتامعيــة لــدى
ِ
طيــف التوحــد.

ُ
يرتبــط
 3.13إجــرا ُء بحــوث إضافيــة ،خاصــ ًة فيــا
ِ
بالصـ ِ
ألدوات البحــث احلــايل ويف
ـدق اخلارجــي
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تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية
في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي
صالح بن إبراهيم المقاطي (*)

جامعة شقراء

(قدم للنشر يف 1441/10/28هـ ،وقبل للنشر يف 1442/4/17هـ)
ملخ ــص البح ــث :هدف ــت الدراس ــة إىل معرف ــة مه ــارات التفك ــر اإلبداع ــي املتضمن ــة يف كت ــاب الفق ــه للص ــف الث ــاين املتوس ــط يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،يف ض ــوء
ـون املجتم ــع األص ــي هل ــذه الدراس ــة م ــن حمت ــوى مجي ــع
مه ــارات التفك ــر اإلبداع ــي :الطالق ــة ،واملرون ــة ،واألصال ــة ،واحلساس ــية للمش ــكالت ،والتوس ــع أو التفاصي ــل .وتك ـ ّ
كت ــب الرتبي ــة اإلس ــامية للمرحل ــة املتوس ــطة ،وت ــم اختي ــار كت ــاب الفق ــه يف اجلزأي ــن :كت ــاب الطال ــب وكت ــاب النش ــاط ،للص ــف الث ــاين املتوس ــط ،للفص ــل ال ــدرايس األول،
املطب ــوع ع ــام ال ــدرايس (1435/1434هـــ)؛ عينــ ًة عش ــوائية للدراس ــة .واس ــتخدم الباح ــث املنه ــج الوصف ــي التحلي ــي لتحلي ــل املحت ــوى ،وق ــد ت ــم حتلي ــل املحت ــوى بن ــا ًء
َّ
املحكم ــة .وتوصل ــت الدراس ــة إىل أن مه ــارات التفك ــر اإلبداع ــي الرئيس ــة ال ــواردة يف حمت ــوى كت ــاب الطال ــب بالرتتي ــب ه ــي:
ع ــى قائم ــة مله ــارات التفك ــر اإلبداع ــي
الطالقـــة ،ثـــم األصالـــة ،ثـــم املرونـــة ،ثـــم احلساســـية للمشـــكالت ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا ( )89.65%للمهـــارات الـــواردة فقـــط ،ومل تـــرد مهـــارة التوســـع أو التفاصيـــل
مطلقــ ًا .بين ــا وردت يف حمت ــوى كت ــاب النش ــاط امله ــارات التالي ــة بالرتتي ــب :الطالق ــة ،ث ــم األصال ــة ،ث ــم املرون ــة ،وبنس ــبة مئوي ــة قدره ــا ( )65.50%للمه ــارات ال ــواردة
فق ــط ،ومل ت ــرد مهارت ــا احلساس ــية للمش ــكالت والتوس ــع أو التفاصي ــل مطلقــ ًا .وكان م ــن أه ــم توصي ــات الدراس ــة؛ بن ــاء مصفوف ــة امل ــدى والتتاب ــع؛ لتضم ــن مه ــارات
التفكـــر اإلبداعـــي :الطالقـــة ،واملرونـــة ،واألصالـــة ،واحلساســـية للمشـــكالت ،والتوســـع أو التفاصيـــل يف حمتـــوى كتـــاب الفقـــه يف اجلزأيـــن :كتـــاب الطالـــب وكتـــاب
النش ــاط ،للص ــف الث ــاين املتوس ــط وف ــقَ مصفوف ــة امل ــدى والتتاب ــع.
كلامت مفتاحية :كتب الرتبية اإلسالمية ،مهارات التفكري اإلبداعي.

*****

Analyzing the Content of Islamic Education Books for Intermediate School
in the Kingdom of Saudi Arabia in the Light of Creative Thinking Skills
)*( Saleh Ibrahim Almuqati
Shaqra University
)(Received 20/06/2020, accepted 02/12/2020
Abstract: The study aimed to identify the creative thinking skills included in the Fiqh book for the second intermediate grade in Saudi Arabia in the light of creative
thinking skills: fluency, flexibility, originality, sensitivity to problems, and elaboration. The original community of this study consisted of all the content of Islamic
education textbooks for the intermediate stage of the first term of the academic year (1434/1435 H). The Figh book was selected as a random sample for the study.
The descriptive-analytical approach was followed to analyze the content according to the refereed creative thinking skills list. The analysis showed that the primary
)creative thinking skills in the content of the student’s book were in order: fluency, originality, flexibility, then sensitivity to problems, with a percentage of (89.65%
of these skills only, excluding the elaboration skill. While in the activity content book, the following skills were presented: fluency, originality, and flexibility, with a
percentage of (65.50%), excluding the skills of sensitivity to problems and elaboration. One of the most important recommendations of the study was to build the range
and sequence matrix to include creative thinking skills: fluency, flexibility, originality, sensitivity to problems, and elaboration in the content of the two-part Fiqh book:
student book and activity book for the second intermediate grade according to the range and sequence matrix.
Keywords: Islamic education books, creative thinking skills.
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مقدمة:

احلديثــة كتدفــق املعلومــات بشــكل مل يكــن مســبوق ًا

ِ
ِ
مهــارات التفكــر لديــه ُيعــد
اإلنســان وتنميــ ُة
بنــا ُء

مــن قبــل ،وهــذا ُحُيتــم عــى النظــم التعليميــة يف الدول

دولــة مــن دول العــامل؛ ليتكيــف الفــرد مــع املجتمــع

التدريــس لدهيــا ،فعليهــا أن تُعــد الطــاب ملواجهــة

هدفــ ًا رئيســ ًا مــن أهــداف العمليــة التعليميــة يف أي

املحــي ،والعاملــي ،ويســتطيع العيــش بســام مــع َمــن

حولــه وبمهــارات عاليــة يف التفكــر.

أن تُعيــد النظــر يف طــرق وأســاليب و اســراتيجيات
تلــك املتغــرات املســتمرة بتدريبهــم عــى ممارســة
التفكــر بمهاراتــه اإلبداعيــة ،وتزويدهــم بأكــر قــدر

والتحــدي احلقيقــي الــذي يقــف أمــام التعليــم

ممكــن من هــذه املهــارات ،وهــذا يتطلــب إعــادة النظر

مهــارات التفكــر لــدى املتعلــم بــكل أنواعــه ،ســواء

التعليميــة ،وأدوات تقويمهــا (البكــر.)2008،

ومســؤويل صانعــي املناهــج التعليميــة هــو تنميــة

كان تفكــر ًا ناقــد ًا ،أو تفكــر ًا منطقيــ ًا ،أو تفكــر ًا
إبداعيــ ًا.

واملنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم

(اإليســكو) التابعــة جلامعــة الــدول العربيــة يف اجتــاع
دمشــق ،عــام 2008م ،تُشــر إىل أنــه عــى الرغــم مــن

املحــاوالت التــي تســعى إىل حتقيــق تطويــر ملحــوظ
يف املناهــج؛ فــإن الرتكيــز مــا زال يعتمــد عــى كثــرة

املعلومــات ،ممــا جعــل املناهــج بأوضاعهــا احلاليــة

قــارصة عــن حتقيــق أهدافهــا ،وتتصــف بالعجــز

عــن إشــباع التفكــر العلمــي للطــاب ،وخفــض
روح االبتــكار واإلبــداع لدهيــم؛ ولذلــك كان ال

بــد مــن اســتخدام مهــارات التفكــر ،وتضمينهــا
يف املناهــج حتــى ال تتصــف بالفقــر والعجــز عــن

تنميــة التفكــر لــدى الطــاب ،وخاصــة أن التفكــر
العلمــي يف املناهــج ُيعــد رضورة تربويــة مســتقبلية (يف

ســامة.)2013،

إن التعليــم اليــوم يشــهد حتديـ ًا كبــر ًا أمــام املتغــرات

يف حمتــوى املناهــج ،وأهدافهــا الدراســية ،وأنشــطتها
والكتــاب املــدريس ومــا يتضمنــه مــن حمتــوى

يظــل الوعــاء األول الــذي يتــم مــن خاللــه تزويــد
الطــاب باملعــارف ،والعلــوم ،واملفاهيــم ،واحلقائــق،
ٍ
عنــر يف العمليــة
والنظريــات .كــا ُيعــد أهــم

علمــي
حمتــوى
التعليميــة؛ إذ يتــم مــن خاللــه بنــاء
ً
ٍّ
قائــم عــى مهــارات اإلبــداع التــي هــي مــادة هــذا
البحــث العلمــي.

ويؤكــد ذيــاب ( )2007أن الكتــاب املــدريس ُيعد أداة

مهمــة مــن أدوات التعليــم والتعلــم ،ونظــر ًا ملا نشــهده

مــن تطــور رسيــع يف حياتنــا املعــارصة كان ال بــد مــن
مراجعــة دائمــة ملحتويــات الكتــب الدراســية مــن

أجــل حتليلهــا ،وتقويمهــا ،وتطويرهــا؛ حيــث حتتــاج

الكتــب إىل تقويــم وتطويــر مســتمر.

وبنــاء عــى ذلــك فــإن تصميــم وإنتــاج أي كتــاب

مــدريس ال بــد أن خيضــع ملعايــر دقيقــة عنــد صياغــة
حمتــواه أو حتــى عنــد تضمينــه مفاهيــم ومهــارات

ملجــاالت التفكــر العليــا ،ومــن ضمنهــا مهــارات
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التفكــر اإلبداعــي ،وذلــك مــن خــال بنــاء مصفوفــة

ومهــارات التحليــل ،ومهــارات التفكــر الناقــد،

عــى ســبيل املثــال.

القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف كثــر ًا مــا

املــدى والتتابــع لتنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي

والتفكــر املنطقــي ،والتفكــر اإلبداعــي؛ حيــث إن

ونتيجــة الهتــام النظــم التعليميــة ومناهجهــا

يدعــوان إىل التأمــل والتفكــر.

يف كافــة الــدول التــي هتتــم بتنميــة اإلبــداع لــدى

الفــرد يتأمــل املــراد التفكــر فيــه مــن أجــل إنتــاج

بمهــارات التفكــر؛ فقــد اهتمــت وزارات التعليــم
جمتمعاهتــا بتضمــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف

الكتــب الدراســية (احلميــي.)2019،

والتفكــر اإلبداعــي عمليــة عقليــة عليــا جتعــل

أشــياء إبداعيــة عــى غــر املألــوف ،كــا أشــار إىل
ذلــك احلميــي ( )2009بــأن التفكــر اإلبداعــي

ومــواد الرتبيــة اإلســامية ،وكتبهــا املتعــددة يف مراحل

عمليــة عقليــة هادفــة ،تــؤدي إىل إنتــاج وابتــكار

التــي تســهم يف تنميــة القــدرة عــى التفكــر وتنميــة

املجتمعــات ،ويزيــد مــن إنتاجيتهــا؛ ولذلــك فــإن

التعليــم العــام املختلفــة ،تُعــدّ أحــد املياديــن املهمــة
اإلبــداع لــدى املتعلمــن ،ومــن ضمنهــا مهــارات
التفكــر اإلبداعــي .فالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة

التــي هــي املحتــوى العلمــي هلــذه املــواد فقــد اهتمــت
بالتفكــر وإعــال العقــل واحلــث عليــه فــاهلل ســبحانه
وتعــاىل خــص اإلنســان عــن ســائر خملوقاتــه بعقلــه

الــذي هــو مركــز التفكــر وأمــره بإعــال العقــل

والتفكــر يف ملكوتــه ســبحانه ،كــا قــال تعــاىل (إن يف

ذلــك آليــات لقــوم يتفكــرون) اجلاثيــة ،13:وألمهيــة
التفكــر يف القــرآن الكريــم فقــد وردت ( )642آيــة

تدعــو اإلنســان إىل التفكــر يف ملكــوت الســاوات
واألرض؛ ومــن هنــا نالــت مــواد الرتبيــة اإلســامية

هــذه اخلصوصيــة مــن بــن بقيــة املــواد األخــرى.
واملتأمــل يف كتــب هــذا التخصــص جيــد أن هنــاك

تالزمــ ًا وثيقــ ًا بــن التفكــر يف ملكــوت اهلل وتنميــة
مهــارات التفكــر بــكل أنواعــه مــن مهــارات التأمــل،

أشــياء جديــدة وغــر مألوفــة ،وهــذا ُيســهم يف بنــاء
تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي ُيعــد رضورة
ملحــة ينبغــي تضمينهــا يف الكتــب الدراســية.

ويــرى فتــح اهلل ( )1429بــأن املتتبــع لــأدب الرتبوي

يف العقــود الثالثــة األخــرة مــن القــرن العرشيــن
جيــد أن هنــاك اهتامم ـ ًا متزايــد ًا بتنميــة التفكــر أثنــاء
التعلــم الرســمي ألنــه جيعــل التعليــم أفضــل ويــؤدي
إىل زيــادة ذكاء املتعلــم ممــا جيعلهــم قادريــن عــى

أن يتحدثــوا بطالقــة ويشــاركون يف اختــاذ القــرار
املناســب.

وقــد أكــدت كثــر مــن الدراســات عــى رضورة
إجــراء دراســات جتريبيــة ملعرفــة تأثــر مهــارات

التفكــر اإلبداعــي يف تنميــة التحصيــل الــدرايس

لــدى املتعلمــن يف مجيــع التخصصــات النظريــة،
والتطبيقيــة؛ كدراســة مــرزوق ( )2005التــي أوصت

بــرورة تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي مــن
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خــال املناهــج ،وهــذا يعنــي  -بالــرورة  -حتليــل

مشــكلة الدراســة :تتمثل مشــكلة الدراســة يف الســؤال

الرتبيــة اإلســامية خاصــة؛ ملعرفــة مهــارات التفكــر

املتضمنــة يف كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط

حمتــوى مناهــج التعليــم عامــ ًة ،وحمتــوى منهــج
اإلبداعــي املتضمنــة فيهــا.

اآليت :مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة وغــر

يف اململكــة العربيــة الســعودية ،يف ضــوء مهــارات

وكذلــك دراســة ياســن ( )2013التــي أوصــت

التفكــر اإلبداعــي؟

وآخريــن ( )2010التــي أوصــت بقيــاس أثــر املناهــج

اآليت :مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة وغــر

بــرورة تنميــة مهــارات التفكــر ،ودراســة احلــدايب
يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي.

أســئلة الدراســة :يتمثــل الســؤال العــام للدراســة يف
املتضمنــة يف كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف

والباحــث مل جيــد ســوى دراســات قليلــة يف جمــال

اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء مهــارات التفكــر

أخــرى؛ كاللغــة العربيــة ،والدراســات االجتامعيــة،

الفرعيــة اآلتيــة:

حتليــل حمتــوى هــذه الكتــب ويف ختصصــات نظريــة
واللغــة اإلنجليزيــة ،بينــا مل جيــد أي دراســة تناولــت

اإلبداعــي؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال العــام األســئلة
1 .مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي الــازم تضمينهــا
يف كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف

حتليــل حمتــوى كتــب ختصــص الرتبيــة اإلســامية

اململكــة العربيــة الســعودية؟

ملعرفــة مــدى تضمــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي

2 .مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف

فيهــا ،وهــي جمــال هــذه الدراســة.

ويتوقــع الباحــث بــأن طبيعــة حمتــوى كتــب الرتبيــة

كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة

ومهــارات التفكــر اإلبداعــي بخاصــة؛ ألهنــا الوعــاء

3 .مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي غــر املتضمنــة يف

العربيــة الســعودية؟

اإلســامية هلــا عالقــة بمهــارات التفكــر بعامــة،
احلقيقــي الــذي يضــم يف حمتــواه املفاهيــم والقيــم
واملبــادئ واحلقائــق القائمــة عــى أصــول الرشيعــة

اإلســامية :الكتــاب والســنة؛ والتــي حتتــاج إىل

مهــارات إبداعيــة يف توصيلهــا للطــاب .ولذلــك
رأى الباحــث إجــراء دراســة لتحليــل حمتــوى كتــب
الرتبيــة اإلســامية ملعرفــة مــدى مــا تتضمنــه ،ومــا ال

تتضمنــه ،مــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف املرحلــة
املتوسطة يف اململكة العربية السعودية.

كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة
العربيــة الســعودية؟

أهـــداف الدراســـة :هتــدف الدراســة إىل معرفــة
مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة وغــر املتضمنة

يف كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة

العربيــة الســعودية ،يف ضــوء مهــارات التفكــر
اإلبداعــي .ويمكــن تفصيــل هــذا اهلــدف العــام إىل

عــدة أهــداف عــى النحــو اآليت:
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وغــر املتضمنــة يف كتــاب الفقــه للصــف الثــاين
املتوســط يف اململكــة العربيــة الســعودية ،يف ضــوء

يف كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط يف اململكة

العربية السعودية.

2 .حتديد مهارات التفكري اإلبداعي املتضمنة يف كتاب
الفقه للصف الثاين املتوسط يف اململكة العربية

مهــارات التفكــر اإلبداعــي.

ثاني ًا :األمهية العلمية:

1 .ستســهم هــذه الدراســة يف بنــاء مصفوفــة املــدى
والتتابــع ملهــارات التفكــر اإلبداعــي يف كتــاب

السعودية.

الفقــه للصــف الثــاين املتوســط .

3 .حتديد مهارات التفكري اإلبداعي غري املتضمنة

2 .نتائــج هــذه الدراســة وتوصياهتــا ســتزود وزارة

يف كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط يف اململكة

التعليــم – إن شــاء اهلل تعــاىل – بقائمــة مــن

العربية السعودية.

مهــارات التفكــر اإلبداعــي الــازم تضمينهــا يف

أمهية الدراسة:
أوالً :األمهية العلمية:

كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،يف ضــوء مهــارات التفكــر
اإلبداعــي.

1 .قلــة الدراســات العلميــة التــي تناولــت جمــال

3 .إن هــذه الدراســة  -بنــا ًء عــى االســتقصاء

مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف مقــررات الرتبيــة
اإلســامية يف املرحلــة املتوســطة بالتفصيــل مــن
حيــث حتليــل املحتــوى ،واألنشــطة التعليميــة،

والتامريــن ،والتقويــم يف هــذه املقــررات؛ ملعرفــة

مــدى توافــر هــذه املهــارات.

2 .أمهيــة تضمــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف
كتــب الرتبيــة اإلســامية يف مراحــل التعليــم

ومصــادر املعلومــات املتاحــة للباحــث  -جديــدة

يف جماهلــا.

حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية:

مهــارات التفكــر اإلبداعــي هــي :الطالقــة ،واملرونة،
واألصالــة ،واحلساســية للمشــكالت ،والتوســع أو

املختلفــة بعامــة واملرحلــة املتوســطة بخاصــة.

التفاصيــل املتضمنــة يف املحتــوى.

الفقــه للمرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة

حمتــوى كتــاب الفقــه للفصــل الــدرايس األول يف

3 .تقديــم دراســة علميــة يف حتليــل حمتــوى كتــاب
الســعودية لألخــذ بالتوصيــات واملقرتحــات
املالئمــة لكتــب الرتبيــة اإلســامية.

4 .حتديــد مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة

احلدود املكانية:

اجلزأيــن :كتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط للصــف

الثــاين املتوســط ،يف اململكــة العربيــة الســعودية،
واملطبــوع عــام (1434هـ1435/هـــ).
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احلدود الزمانية:

أجريــت هــذه الدراســة يف الفــرة الزمنيــة

الالزمــة لتحليــل الكتــاب املقــرر ،وهــو وقــت
التطبيــق الفعيل لتحليــل املحتــوى من1438/1/3هـ
إىل 1438 /2 /3هـــ.

العقــل بحث ـ ًا عــن إجابــة لــه.
اإلبداع (:)Creativity

عــرف شــحادة ،وآخــرون ( )2003اإلبــداع بأنــه:
ُي ّ

« قــدرة العقــل عــى تكويــن عالقــات جديــدة
ُحُتــدث تغيــر ًا يف الواقــع... ،وهــو نــوع مــن التفكــر
اإلنتاجــي ،وفيــه ينتــج الطالــب حلــوالً متنوعــة

مصطلحات الدراسة:
املهارة (:)skill

متعــددة للمشــكلة الواحــدة» (ص .)15فاإلبــداع:

عــرف شــحادة ،وآخــرون ( )2003املهــارة بأهنــا:
ُي ّ

إنتــاج بدائــل وحلــول جديــدة وغــر مألوفــة

مــع االقتصــاد يف اجلهــد املبــذول»(ص.)302

التفكري اإلبداعي (: )Creative Thinking

«القيــام بعمليــة معينــة بدرجــة مــن الرسعــة واإلتقــان

للمشــكالت.

ويقصــد باملهــارة يف هــذه الدراســة قــدرة الفــرد عــى
أداء مهمـ ٍ
ـة مــا بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة يف الرسعــة

اإلبداعــي :عمليــة عقليــة إلدراك الثغــرات املفقــودة،

التفكري (:)Thinking

عــن النتائــج ،وإعــادة اختبارهــا ،أو تعديلهــا مــن

واإلتقــان ،وبأقــل جهــد ممكــن ،ويف وقــت أقــل.

يــرى تورانــس ) (Torrance,1979, p.13أن التفكــر
وفــرض الفــروض حللهــا ،واختبــار صحتهــا ،والتعبري

يذكــر الصــايف ( )2010نقــ ً
ا عــن ســولو

أجــل الوصــول إىل نتائــج جديــدة .ويــرى بأنــه ال

الذهنيــة التــي حتــدث اســتجابة ملعلومــات جديــدة،

ويثبــت شــحادة ،وآخــرون ( )2003أن التفكــر

) (Solo,1998بــأن التفكــر سلســلة مــن العمليــات
فهــو جمموعــة مــن املعاجلــات الذهنيــة املعرفيــة التــي

يقــوم هبــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض ملنبــه يتــم اســتقباله
عــن طريــق واحــدة ،أو أكثــر مــن احلــواس.

يمكــن حدوثــه دون إدراك ،أو وعــي بمشــكلة مــا.

اإلبداعــي عمليــة فكريــة ،تُنتــج ســلوك ًا معينــ ًا،

يســاعد املتعلــم عــى إدراك عــدد كبــر مــن العالقــات
(الطالقــة) ،والتنــوع (املرونــة)ِ ،
واجلــدة (األصالــة).

ُيعـ ّـرف شــحادة ،وآخــرون( )2003التفكــر بأنــه« :

و ُيعرفــه جــروان( )2007بأنــه »:نشــاط عقــي مركــب

يقــوم هبــا الدمــاغ ،عندمــا يتعــرض ملثــر يتم اســتقباله

أو التوصــل إىل نواتــج أصيلــة مل تكــن معروفــة

سلســلة مــن النشــاطات العقليــة غــر املرئيــة التــي
عــن طريــق واحــدة أو أكثــر مــن احلــواس اخلمســة،

بحثــ ًا عــن معنــى يف املوقــف أو اخلــرة»(ص.)123

فالتفكــر عمليــة عقليــة يســتثريها املوقــف؛ ليتأملــه

وهــادف ،توجهــه رغبــة قويــة يف البحــث عــن حلــول

ســابق ًا»(ص .)76فالتفكــر اإلبداعــي نشــاط
عقــي ،مركــب يبحــث عــن حلــول ،ومقرتحــات
ٍ
مشــكلة مــا بطــرق إبداعيــة .ويشــر
بديلــة ،حلــل
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جــروان( )2007إىل أن اختبــارات التفكــر اإلبداعــي

املتوســط ،ويتكــون مــن جــزء يــن :كتــاب الطالــب،

اإلبداعــي ،التــي يمكــن قياســها ،هــي :الطالقــة

1435هـــ( .وزارة الرتبيــة والتعليــم.)1429 ،

األكثــر شــيوع ًا أوضحــت أن أهــم مهــارات التفكــر

بأنواعهــا (اللفظيــة ،واملعــاين ،واألشــكال) ،واملرونــة،
واألصالــة ،واإلفاضــة ،واحلساســية للمشــكالت.

مهــارات التفكــر اإلبداعــي(Creative Thinking

وكتــاب النشــاط ،وتــم تدريســه يف العــام -1434

اإلطار النظري:

التفكري اإلبداعي:

):Skills

يتفــق الرتبويــون عــى أن التعليــم مــن أجــل التفكــر،

وبنــاء عــى مــا ســبق مــن تعريفــات؛ فــإن مهــارات

أو تعليــم مهــارات التفكــر ،مــن أهــداف الرتبيــة

 قــدرة املتعلــم عــى توليــد أكــر قــدر ممكــن مــنٍ
ملوقــف مــا ،أو مشــكلة ،أو عــدد
احللــول والبدائــل

املجتمعــات؛ ولــذا ينبغــي عــى مجيــع السياســات

التعليميــة توجيــه املتعلمــن إىل ممارســة أنــواع

املتعلــم ،بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة واإلتقــان؛

الناقــد ،والتفكــر اإلبداعــي وغريهــا مــن مهــارات

التفكــر اإلبداعــي ُيقصــد هبــا  -يف هــذه الدراســة

مــن املشــكالت .واملواقــف التــي تتحــدى تفكــر

والتعليــم ،كــا ذكــره جــروان ( )2007عــى مســتوى

مهــارات التفكــر ،مثــل :التفكــر املنطقــي ،والتفكــر

حمتــوى
نتيجــة الســتثارة عقلــه بمثــرات معينــة يف
ً
درايس معــن هــي :الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة،
ٍ

أجــل تنميــة التفكــر لــدى املتعلــم؛ ليتكيــف مــع

املرحلة املتوسطة:

مصــادر تعلــم التفكــر هــو تضمــن مهــارات التفكــر

واحلساســية للمشــكالت ،والتوســع أو التفاصيــل.

التفكــر .فاملــدارس واجلامعــات مــا ُوجــدت إال مــن
جمتمعــه املحــي ،أو اإلقليمــي ،أو العاملــي .ومــن أهــم

هــي احللقــة الوســطى مــن حلقــات التعليــم العــام يف

يف حمتــوى الكتــب الدراســية.

التعليــم ،ويلتحــق هبــا الطالــب بعــد اجتيــاز املرحلــة

البــد مــن تضمــن مهاراتــه اإلبداعيــة يف حمتــوى

اململكــة العربيــة الســعودية ،وتــرف عليهــا وزارة
االبتدائيــة ،ومــدة الدراســة هبــا ثــاث ســنوات

دراســية ،وكل ســنة دراســية مكونــة مــن فصلــن

دراســيني ،ويلتحــق الطالــب بعدهــا باملرحلــة الثانويــة

(عبــد احلكيــم محيــد ،2012،ص.)76 :
كتاب الفقه:

هــو الكتــاب الــذي يتــم تدريســه يف الصــف الثــاين

والتفكــر اإلبداعــي نــوع مــن أنــواع التفكــر الــذي

الكتــب الدراســية بعامــة ،ويف كتــب الرتبية اإلســامية

بوجــه خــاص .و ُيعرفــه هونــج )(Honig, 2001

بأنــه« :التفكــر املتشــعب الــذي يتضمــن حتطيــم
وتقســيم األفــكار القديمــة ،وعمــل روابــط جديــدة،
وتوســيع حــدود املعرفــة ،وإدخــال األفــكار العجيبــة
واملدهشــة؛ أي توليــد أفــكار ونواتــج جديــدة مــن
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خــال التفاعــل الذهنــي ،وزيــادة املســافة املفاهيميــة

وبعضهــم أضــاف مهــارة احلساســية للمشــكالت

و ُيشـير فانديروبــس ) (Vanderbos, 2006بــأن

الربقعــاوي( )2012ودراســة صالــح()2011

تقــود إىل ابتــكارات جديــدة ،أو حلــول جديــدة

) Eva, 2014ودراس��ة هونــج وميليجــرام (Hong

بــن الفــرد ومــا يكتســبه مــن خــرات»(ص.)34

التفكــر اإلبداعــي مــا هــو إال العمليــة العقليــة التــي
للمشــكالت املطروحــة .فالتفكــر اإلبداعــي نشــاط

للمهــارات الثــاث اآلنفــة الذكــر ،كــا يف دراســة
ودراســة هارولــد وراي وإيفــا & (Harold, Ray

) ، & Milgram, 2010بينــا يذكــر جــروان()2007
أن اختبــارات التفكــر اإلبداعــي األكثــر شــيوع ًا

عقــي ،مركــب يبحــث عــن حلــول ،ومقرتحــات
ٍ
مشــكلة مــا بطــرق إبداعيــة.
بديلــة ،حلــل

أوضحــت بــأن أهــم مهــارات التفكــر اإلبداعــي،

واملحــاوي( )2016أن التفكــر اإلبداعــي مــا هــو

الطالقــة بأنواعهــا (الطالقــة اللفظيــة ،وطالقــة

و ُيوضــح ٌّ
كل مــن البكــر( ،)2008واملوســى

إال إنتــاج اجلديــد مــن األفــكار والتفاصيــل التــي هــي

جوهــر عمليــة اإلبــداع ،وأنــه حالــة ذهنيــة معقــدة

تتصــف بالشــمولية والتعقيــد .ولــذا فــإن هــذه احلالــة
اإلبداعيــة يســتجمع فيهــا الفــرد جوانبــه املعرفيــة

والوجدانيــة وانفعاالتــه وأخالقياتــه للوصــول إىل
مســتوى عـ ٍ
ـال مــن التفكــر املعقــد لتوليــد األفــكار.
وقــد يســتخدم الباحثــون تعبــرات متنوعــة للتعبــر

عــن مفهــوم التفكــر اإلبداعــي ،مثــل :التفكــر
املنتَــج ،والتفكــر املتباعــد ،والتفكريالتجانبــي ،كــا

قــد يســمى بالتفكــر االبتــكاري.

والتــي يمكــن قياســها ،مخــس مهــارات هــي :مهــارة

املعــاين ،وطالقــة األشــكال) ،ومهــارة املرونــة،

ومهــارة األصالــة ،ومهــارة اإلفاضــة ،ومهــارة
احلساســية للمشــكالت .وهــي بالتفصيــل:

الطالق��ة ( : )Fluencyذكــر جــروان( )2007و

الصــايف( )2005أن الطالقــة تعنــي القــدرة عــى
توليــد أكــر عــدد ممكــن مــن البدائــل أو املرتادفــات
أو األفــكار أو املشــكالت أو االســتعامالت أو الرســوم
أو الصــور أو األشــكال عنــد االســتجابة ملثـ ٍ
ـر معــن،
وبرسعــة وســهولة يف التوليــد ،ويف وقــت قيــايس.

وهــي عمليــة اســتدعاء وتذكــر ملعلومــات وخــرات

وتتفــق الدراســات واألدبيــات الرتبويــة  -عــى

ومفاهيــم ســابقة لــدى املتعلــم .وتتكــون مــن ثالثــة

والتفكــر اإلبداعــي  -عــى أن أهــم مهــارات

1 .الطالقــة اللفظيــة أو الكلــات :إنتــاج أكــر

الرغــم مــن اختالفاهتــا حــول حتديــد طبيعــة اإلبــداع،

أنــواع ،هــي:

التفكــر اإلبداعــي هــي الطالقــة واملرونــة واألصالــة،

كــا ورد يف دراســة عبــادة( ،)1993ودراســة
أبوحطــب( ،)1993ودراســة حنــورة(.)1997
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ممكــن مــن األفــكار جتــاه مثــر مــا ،وقــد تكــون

مشــكلة .فاكتشــاف املشــكلة والتحقــق مــن وجودهــا

ومعقــدة كعنــوان آليــة أو حديــث أو صــورة أو

مــن غريهــم يف مالحظــة املشــكلة ،والتحقــق منهــا،

الفكــرة كلمــة أو مفــردة ،وقــد تكــون مركبــة
مجلــة تعطــي أفــكار ًا موحــدة.

هــو أول خطــوات احلــل هلــا ،فبعــض األفــراد أرسع
والعمــل عــى حلهــا.

3 .طالقــة األشــكال والصــور والرســوم :رســم

التوسـ�ع أو التفاصيـ�ل ( :)Elaborationبـ ّـن الصــايف

والرســوم واخلطــوط التوضيحيــة ملثــر وضعــي

جديــدة ومتنوعــة لفكــرة مــا ،أو حــل مشــكلة،

أكــر قــدر ممكــن مــن الصــور واألشــكال
أو بــري.

املرونـ�ة ( :)Flexibilityالقــدرة عــى توليــد أفــكار

متنوعــة ليســت مــن األفــكار املتوقعــة ،وهــي حتــول
مســار التفكــر مــع تغــر املثــر أو املوقــف؛ بمعنــى
أال يتصــف باجلمــود الذهنــي يف التفكــر ،فاالهتــام

هنــا ينصــب عــى تنــوع األفــكار أو االســتجابات،

فالرتكيــز هنــا عــى الكيــف دون الكــم ،بخــاف

مهــارة الطالقــة .ومــن أشــكال املرونــة :املرونــة
التلقائيــة ،واملرونــة التكيفيــة ،ومرونــة إعــادة

( )2005التوســع بأنــه القــدرة عــى إضافــة تفاصيــل
وتقديــم إضافــات وتفاصيــل جديــدة ومتنوعــة

مــن شــأهنا أن تســاعد عــى تطويرهــا ،وإشــباعها،
وتنفيذهــا.

الدراسات السابقة:

مقــرر الرتبيــة اإلســامية بكتبــه املتعــددة يف مراحــل
التعليــم العــام أحــد املياديــن املهمــة التــي تســهم يف

تنميــة مهــارات التفكــر واإلبــداع .وملعرفــة مــدى

تضمــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف هــذه الكتــب

التعريــف ،أو التخــي عــن مفهــوم قديــم ونحــوه.
األصالـ�ة (ُ :)Originalityيقصــد هبــا ِ
اجلــدّ ة والتفــرد؛

الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت جمــال

وتفــرد هبــا صاحبهــا ،فالفكــرة ال تعــدّ أصيلــة إال إذا

مــن الدراســات يف جمــال مهــارات التفكــر اإلبداعــي،

بمعنــى أن تكــون الفكــرة جديــدة مل يســبق هلــا أحــد،

كانــت تطــرح ألول مــرة.

احلساسـ�ية للمشـ�كال ت �(Sensitivity to Prob

) :lemsأوضــح مجــل ( )2002بــأن حساســية
ٍ
مشــكلة مــا،
املشــكالت هــي الوعــي بوجــود
واكتشــافها ،وحتــري املعلومــات عنهــا ،نتيجــة للمرور
بموقــف أو مثـ ٍ
ـر مــا ،جعلــه يشــعر ويتحســس بوجود

التــي هــي جمــال هــذه الدراســة؛ فقــد متــت مراجعــة

الدراســة احلاليــة ،وتوصــل الباحــث إىل عــدد كبــر

وارتــأى الباحــث أن يلتــزم بالدراســات احلديثــة التــي

بــدأت مــن عــام (2008م) ،التــي هلــا عالقــة مبــارشة
بتحليــل مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف حمتــوى كتــب
املرحلــة املتوســطة باململكــة العربيــة الســعودية فقــط،

أو هلــا عالقــة بالتخصصــات النظريــة املشــاهبة ملــواد
الرتبيــة اإلســامية؛ كاللغــة العربيــة ،أو االجتامعيات،
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أو اللغــة اإلنجليزيــة ،أو دراســات أجنبيــة حديثــة هلــا

املتضمنــة يف املحتــوى بخــاف الدراســة احلاليــة

تتشــابه مــع هــذه الدراســات يف املرحلــة الدراســية

وصــوره وأشــكاله التخطيطيــة ،ومتيــزت الدراســة

عالقــة باملهــارات ذاهتــا؛ ولــذا فــإن الدراســة احلاليــة

التــي تناولــت املحتــوى بجميــع أنشــطته وتدريباتــه

ومنهجيــة البحــث ،وختتلــف يف املحتــوى والنتائــج.
أوالً :الدراســات التــي تناولــت حتليــل مهــارات

بينــا تناولــت دراســة البكــر ثــاث مهــارات فقــط.

مــن أهــم الدراســات التــي باللغــة العربيــة دراســة

مهــارات القــراءة اإلبداعيــة بمهاراهتــا األربــع:

إســهام التدريبــات املتضمنــة يف كتــب النصــوص

لطــاب الصــف الثــاين املتوســط ،وتقويــم نشــاطات

التفكــر اإلبداعــي:

البكــر ( )2008التــي هتــدف إىل معرفــة مــدى
املقــررة باملرحلــة املتوســطة يف تنميــة مهــارات

التفكــر اإلبداعــي :الطالقــة واملرونــة واألصالــة

لــدى الطــاب .وتكونــت عينــة الدراســة مــن حتليــل
التدريبــات املتضمنــة يف حمتــوى كتــب النصــوص

املقــررة عــى طــاب املرحلــة املتوســطة يف عــام

2007/2006م ،مــا عــدا التدريبــات اخلاصــة
بالقــراءة يف النشــاطات املصاحبــة .واســتخدم
الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يقــوم عــى

أســلوب حتليــل املضمــون ،وتــم تطبيــق أداة حمكمــة

لتحليــل املحتــوى.

احلاليــة بتناوهلــا مجيــع مهــارات التفكــر إلبداعــي،

وجــاءت دراســة الزهــراين ( )2016هبــدف حتديــد

الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة ،والتفاصيــل الالزمــة
التعلــم يف ضوئهــا .وقــد تكونــت عينــة الدراســة

مــن ( )358نشــاط ًا تعليــ ًا متعلقــ ًا بمهــارة القــراءة

يف مقــرر لغتــي اخلالــدة ،للصــف الثــاين املتوســط

لكتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط املطبــوع لعــام
1436/1435هـــ ،واســتخدم الباحــث املنهــج
الوصفــي لتحليــل املحتــوى القائــم عــى وحــدة

املضمــون.

وتوصلــت الدراســة إىل أن نشــاطات التعلــم الــواردة
يف املقــرر هــي :ســت مهــارات تتعلــق بالطالقة بنســبة

 ،%20.7ومخــس مهــارات تتعلــق باملرونــة بنســبة

وتوصلــت الدراســة إىل َضعــف مســتوى إســهام

 ،%13.2وأربــع مهــارات تتعلــق باألصالــة بنســبة

املقــررة باملرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة

 ،%42.7وهــذه املهــارة هــي األعــى نســب ًة مــن بــن

التدريبــات املتضمنــة يف كتــب النصــوص األدبيــة

الســعودية يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى
الطــاب.

وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة احلاليــة يف منهجية
البحــث إال أن هــذه الدراســة تناولــت التدريبــات

 ،%5.6وأربــع مهــارات تتعلــق بالتفاصيــل بنســبة
تلــك املهــارات ،والحظــت الدراســة غيــاب التــوازن
والشــمول يف بنــاء النشــاطات ،وعــدم تدرجهــا
حســب املهــارات الالزمــة لطــاب الصــف الثــاين

املتوســط .وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة احلاليــة
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يف تناوهلــا للصــف الثــاين املتوســط ،بينــا اختلفــت يف

بــن تلــك املهــارات.

نشــاطات التعلــم يف حمتــوى كتــاب اللغــة العربيــة،

الــدرايس وتطبيــق املنهــج الوصفــي التحليــي،

موضوعهــا؛ إذ بحثــت مهــارة القــراءة اإلبداعيــة يف
بخــاف الدراســة احلاليــة التــي تناولــت املحتــوى

بجميــع أنشــطته وتدريباتــه وصــوره وأشــكاله
التخطيطيــة .ومتيــزت الدراســة احلاليــة بتناوهلــا مجيــع
مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،بينــا تناولــت هــذه

الدراســة أربــع مهــارات فقــط.

وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة احلاليــة يف الصف
وختتلــف يف كوهنــا تناولــت حمتــوى كتــب الدراســات

االجتامعيــة ،بينــا الدراســة احلاليــة تناولــت حمتــوى

كتــاب الفقــه فقــط .ومتيــزت الدراســة احلاليــة بتناوهلا
مجيــع مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،بينــا تناولــت

هــذه الدراســة أربــع مهــارات فقــط.

أمــا دراســة املوســى واملحــاوي ( )2016فهدفــت

بينــا دراســة الصــال وبنــت الدابــس ()2018

والوطنيــة للصــف األول املتوســط يف ضــوء مهــارات

اإلبداعــي :الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة ،والتوســع

إىل حتليــل حمتــوى كتــاب الدراســات االجتامعيــة

التفكــر اإلبداعــي :الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة،

وحساســية املشــكالت .وتكونــت عينــة الدراســة مــن

كتــاب الصــف األول املتوســط للفصلــن الدراســيني
األول والثــاين لكتــاب الطالبــة وكتــاب النشــاط،

للعــام 1435/1434هـــ .واســتخدم الباحثــان املنهج
الوصفــي القائــم عــى حتليــل املحتــوى بحيــث تــم
اعتــاد الفقــرة وحــد ًة للتحليــل ،ومهــارات التفكــر
اإلبداعــي فئــ ًة للتحليــل.

هتــدف إىل معرفــة مــدى توافــر مهــارات التفكــر
يف مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للصــف الثــاين املتوســط يف
اململكــة العربيــة الســعودية .وتكونــت عينــة الدراســة

مــن حتليــل حمتــوى كتــاب اللغــة اإلنجليزيــة للفصــل
الــدرايس األول يف اجلزأيــن :كتــاب الطالبــة والتامرين،

املطبوعــان عــام 2016/2015م ،يف اململكــة العربيــة

الســعودية ،واســتخدمت الباحثتــان املنهــج الوصفــي
التحليــي ،وتــم تطبيــق أداة حمكمــة لتحليــل املحتــوى،

وتــم بناؤهــا يف ضــوء مهــارات التفكــر اإلبداعــي.

وقــد توصلــت الدراســة إىل أن مهــارة الطالقــة

وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل توافـــر مهـــارات

وبنســبة ( ،)%56.33وهــي نســبة متوســطة ،أمــا

موزعـــة بنســـب متفاوتـــة عـــى أربـــع مهـــارات،

جــاءت يف الرتتيــب األول مــن بــن بقيــة املهــارات

مهــارة املرونــة فجــاءت يف الرتتيــب الثــاين بنســبة

( ،)%19.88وجــاءت مهــارة احلساســية للمشــكالت
يف الرتتيــب الثالــث بنســبة ( ،)%12.67ثــم مهــارة
األصالــة يف الرتتيــب الرابــع بنســبة ( )%11.10مــن

التفكـــر اإلبداعـــي يف املحتـــوى بنســـبة (،)%32
هـــي :مهـــارة الطالقـــة بنســـبة ( ،)%47.2وتلتهـــا
مه ــارة املرون ــة بنس ــبة ( ،)%38ث ــم مه ــارة األصال ــة
بنس ــبة ( ،)%24.8وأخ ــر ًا مه ــارة التفاصي ــل بنس ــبة

( .)%17وبلـــغ متوســـط توافـــر مهـــارات التفكـــر
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يف حمتـــوى كتـــاب الطالبـــة بنســـبة ( ،)%30.6بينـــا

وتتفـــق الدراســـة احلاليـــة مـــع هـــذه الدراســـة يف

كتـــاب التامريـــن (.)%35

املـــادة الدراســـية ويف املنطقـــة؛ إذ إهنـــا دراســـة
ُأجريـــت يف العـــراق .ومتيـــزت الدراســـة احلاليـــة

بلغـــت نســـبة توافـــر هـــذه املهـــارات بمحتـــوى
وهـــذه الدراســـة مســـحية وصفيـــة حتليليـــة يف

حمتـــوى كتـــب اللغـــة اإلنجليزيـــة بالتطبيـــق عـــى

كتـــايب الطالبـــة والتامريـــن ،فهـــي تتفـــق مـــع
الدراس ــة احلالي ــة يف املنهجي ــة واملرحل ــة الدراس ــية

التـــي تدرســـها ،وختتلـــف يف اجلنـــس وجمـــال
التطبيـــق؛ إذ تناولـــت الدراســـة احلاليـــة حمتـــوى

كتـــاب الفقـــه فقـــط .ومتيـــزت الدراســـة احلاليـــة
بتناوهل ــا مجي ــع مه ــارات التفك ــر اإلبداع ــي ،بين ــا

املرحل ــة الدراس ــية وموض ــوع الدراس ــة ،وختتل ــف

بتناوهل ــا مجي ــع مه ــارات التفك ــر اإلبداع ــي ،بين ــا

هـــذه الدراســـة تناولـــت أربـــع مهـــارات فقـــط.

وقـ��دم احلميـض�ي ( )2019دراســـة هدفـــت

إىل الكشـــف عـــن مـــدى توافـــر مهـــارات
التفكـــر اإلبداعـــي يف كتـــاب اللغـــة اإلنجليزيـــة

للصـــف األول املتوســـط يف اململكـــة العربيـــة
الس ــعودية ،وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن حتلي ــل

هـــذه الدراســـة تناولـــت أربـــع مهـــارات فقـــط.

حمتـــوى كتـــاب اللغـــة اإلنجليزيـــة املقـــرر عـــام

كتـــاب االجتامعيـــات يف ضـــوء مهـــارات التفكـــر

وكتـــاب التامريـــن وكتـــاب القواعـــد ،واســـتخدم

وقـ��دم العـ��زام ( )2019دراســـة هدفهـــا تقويـــم
اإلبداعـــي :الطالقـــة ،واملرونـــة ،واألصالـــة،

واحلساســـية مـــن املشـــكالت .وتكونـــت
عينـــة الدراســـة مـــن حتليـــل حمتـــوى كتـــاب
االجتامعي ــات للص ــف األول املتوس ــط املطب ــوع يف

ع ــام 2018/2017م ،بمدين ــة احلل ــة يف مجهوري ــة
العـــراق ،واســـتخدم الباحـــث املنهـــج الوصفـــي
التحليـــي ،وتـــم تطبيـــق أداة حمكمـــة لتحليـــل

املحتـــوى.

1439/1438هـــ ،واملشــتمل عــى كتــاب الطالــب
الباح ــث املنه ــج الوصف ــي التحلي ــي ،وت ــم تطبي ــق

أداة لتحليـــل املحتـــوى مكونـــة مـــن ( )17مهـــارة
موزعـــة عـــى ثـــاث مهـــارات رئيســـية ،هـــي:
الطالق ــة ،واملرون ــة ،واألصال ــة ،واخت ــرت الفق ــرة

وحـــد ًة للتحليـــل.

وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل أن مهـــارات التفكـــر

اإلبداعـــي قـــد تكـــررت ( )123مـــرة يف كتـــاب
اللغ ــة اإلنجليزي ــة للص ــف األول املتوس ــط؛ حي ــث

وقـــد بينـــت نتائـــج الدراســـة أن مهـــاريت الطالقـــة

جـــاءت مهـــارة الطالقـــة يف املرتبـــة األوىل بتكـــرار

األصال ــة واحلساس ــية م ــن املش ــكالت فق ــد كانت ــا

بلـــغ ( )5مـــرات ،وجـــاءت يف املرتبـــة األخـــرة

واملرونـــة قـــد توافرتـــا يف الكتـــاب ،أمـــا مهارتـــا
غـــر متوافرتـــن يف الكتـــاب مطلقـــ ًا.

بل ــغ ( )114م ــرة ،وتلته ــا مه ــارة املرون ــة بتك ــرار
مهـــارة األصالـــة بتكـــرار بلـــغ ( )4مـــرات.
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وكشـــفت النتائـــج عـــن أن كتـــاب التامريـــن لديـــه

يتن ــاول مه ــارات الطالق ــة والتواص ــل واحلساس ــية

ج ــاء كت ــاب القواع ــد يف املرتب ــة األخ ــرة؛ إذ بل ــغ

متي ــزت ه ــذه الدراس ــة بتحدي ــد مه ــارات التفك ــر

أع ــى تك ــرارات؛ حي ــث بلغ ــت ( )49م ــرة ،بين ــا
التكـــرار فيـــه ( )30مـــرة .وتتفـــق هـــذه الدراســـة
مـــع الدراســـة احلاليـــة يف املرحلـــة الدراســـية.

ومتي ــزت الدراس ــة احلالي ــة بتناوهل ــا مجي ــع مه ــارات
التفك ــر اإلبداع ــي ،بين ــا ه ــذه الدراس ــة تناول ــت

ثـــاث مهـــارات فقـــط.

واخلي ــال ويقي ــس ه ــذه امله ــارات بفاعلي ــة عالي ــة.
اإلبداع ــي ال ــازم قياس ــها ل ــدى الط ــاب وبن ــت

هلـــا مقياســـ ًا خاصـــ ًا ،وهـــي تلـــك املهـــارات

اإلبداعيـــة التـــي تناولتهـــا الدراســـة احلاليـــة
بالتحليـــل.

أمــ�ا دراســ�ة ريــ�ر وكراجينــ�س وبيكنــ�س �(Rit

) ter,Crijns & Biekens, 2020فهدفهـــا تعزيـــز

ثانيـــ ًا :الدراســـات األجنبيـــة يف جمـــال مهـــارات

مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي لـــدى الطـــاب

مل جيـــد الباحـــث أي دراســـة أجنبيـــة هلـــا عالقـــة

وطبقـــت الدراســـة عـــى عينـــة جتريبيـــة مـــن

التفكـــر اإلبداعـــي ســـوى بعـــض الدراســـات

ل ــدورة تدريبي ــة ( )140س ــاعة ،مل ــدة ع ــام درايس

التفكـــر اإلبداعـــي:

بتحليـــل حمتـــوى الكتـــب يف جمـــال مهـــارات
التجريبيـــة يف جمـــال مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي،

وليســـت يف حتليـــل املحتـــوى ،وســـأذكر أحـــدث

دراســـتني منهـــا فقـــط ،وهـــي:

ملواجهـــة حتديـــات القـــرن احلـــادي والعرشيـــن،

الط ــاب عدده ــم ( )133طالبــ ًا؛ حي ــث خضع ــوا
لتنميـــة مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي ،و()65
طالبـــ ًا كانـــوا بالربنامـــج وانســـحبوا مل يســـتكملوا
الربنامـــج واســـتخدمت الدراســـة املنهـــج شـــبه

دراســـة دواي ودامـــرس وأرسيـــل (Dwi,Damris

التجريبـــي .وتـــم قيـــاس درجـــة إبـــداع الطـــاب

التفكـــر اإلبداعـــي لـــدى معلمـــي الكيميـــاء يف

الربنامـــج.

) & Asril, 2019الت ــي هت ــدف إىل تطوي ــر مه ــارات
اندونيســـيا لقيـــاس مهـــارات الطالقـــة والتواصـــل

واحلساس ــية واخلي ــال ل ــدى طالهب ــم ،واس ــتخدمت

الدراس ــة املنه ــج املس ــحي االس ــتقصائي لتصمي ــم
أداة لقيـــاس مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي وفقـــ ًا

لنمـــوذج ).(Borg and Gall

وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل نمـــوذج حمكـــم

للمجموعت ــن قب ــل وبع ــد التدري ــب ويف منتص ــف
وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل أن التدريـــب عـــى

اإلبـــداع أدى إىل زيـــادة مهـــارات الطـــاب يف

تكويـــن األفـــكار اإلبداعيـــة ومرونتهـــا مـــع
االحتفـــاظ باألصالـــة.

تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة احلاليـــة يف

مهـــارات اإلبـــداع التـــي تـــم تناوهلـــا ،بينـــا هـــذه
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الدراس ــة ختتل ــف يف املنهجي ــة؛ حي ــث أهن ــا دراس ــة ش ــبه
جتريبيـــة ،والدراســـة احلاليـــة دراســـة حتليـــل حمتـــوى.

منهجية الدراسة وإجراءاﲥا:

جمتمع الدراسة وعينته:

يتكـــون املجتمـــع األصـــي هلـــذه الدراســـة مـــن
( )113نش ــاط ًا تعليميــ ًا متضمنــ ًا يف كت ــاب الفق ــه يف

تـــم تطبيـــق املنهـــج الوصفـــي التحليـــي (حتليـــل

اجلزأي ــن :كت ــاب الطال ــب وكت ــاب النش ــاط للص ــف

مالءمـــة ألهـــداف الدراســـة؛ إذ متكـــن الباحـــث
بواســـطته وصـــف الظاهـــرة املدروســـة وصفـــ ًا

للفص ــل ال ــدرايس األول ،املطب ــوع للع ــام ال ــدرايس

(1435/1434هـــ) ،ويتـــم تدريســـه يف مـــدارس

(طعيمـــة ،2004،ص  .)95:وذلـــك عـــن طريـــق

العربي ــة الس ــعودية .وق ــد وق ــع االختي ــار العش ــوائي

املحتـــوى) ،باعتبـــاره أكثـــر مناهـــج البحـــث العلمـــي

موضوعيـــ ًا منظـــ ًا ،وكميـــ ًا ،وتفســـرها كـــا تقـــع

الرصـــد التكـــراري املنظـــم لوحـــدة التحليـــل
املختـــارة ،ســـوا ًء كانـــت موضوعـــ ًا ،أو كلمـــ ًة ،أو

مفــرد ًة (العســاف1408 ،هـــ ،ص ،)235:أو مجلــة ،أو
ش ــبه مجل ــة ،أو نصــ ًا رشعيــ ًا م ــن الق ــرآن الكري ــم ،أو
الســـنة النبويـــة.

الثـــاين املتوســـط يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية،

التعلي ــم الع ــام ،التابع ــة ل ــوزارة التعلي ــم يف اململك ــة

بالطريقـــة العنقوديـــة عـــى هـــذا الكتـــاب؛ ليكـــون
عين ــة الدراس ــة يف املرحل ــة املتوس ــطة م ــن ب ــن بقي ــة
كتـــب الفقـــه املقـــررة يف مجيـــع املراحـــل .ويمكـــن
توضيـــح خصائـــص عينـــة الدراســـة مـــن خـــالل

اجلـــدول رقـــم ( )1اآليت:

جدول رقم ))1

ﺧصائص عينة الدراسة :كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط )كتاب الطالﺐ ،وكتاب النشاط(
ﻋﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻜﺘﺎب

ﻋﺪد
اﻟﺼﻔﺤﺎت

ﻋﺪد
اﻟﻮﺣﺪات

ﻛﺘﺎب
اﻟﻄﺎﻟﺐ

83

7

27

ﻛﺘﺎب
اﻟﻨﺸﺎط

31

7

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻛﺘﺎب
اﻟﻄﺎﻟﺐ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

114

14

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻤﺤﺘﻮى

ﻓ ّﻜﺮ

ﺗﻤﺎرﯾﻦ

ﺗﻘﻮﯾﻢ

ﻣﺠﻤﻮع
اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

7

22

7

63

63

50

50
113
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يف املرحلــة املتوســطة ،وفقــ ًا للخطــوات اآلتيــة:

الباحــث باســتخدام األدوات التاليــة:
أوالً :قائمــة رصــد مهــارات التفكــر الــازم تضمينهــا

العلميــة ،والدراســات الســابقة التــي تناولــت

وكتــاب النشــاط ،واملؤلفــة مــن ( )5مهــارات

كتــب دراســية خمتلفــة.

يف حمتــوى كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن :كتــاب الطالــب
رئيســة ،هــي مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتفــق

عليهــا :الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة ،واحلساســية

للمشــكالت ،والتوســع أو التفاصيــل؛ لتكــون معيــار ًا

لتقويــم كتــاب الفقــه يف ضوئــه ،وتــم حتديــد مهــارات
فرعيــة ،وهــي بحــد ذاهتــا مــؤرشات تــدل عــى توافــر

مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتفــق عليهــا مــن عدمه؛

حيــث تضمنــت مهــارة الطالقــة ( )8مــؤرشات،
ومهــارة املرونــة ( )7مــؤرشات ،ومهــارة األصالــة

( )8مــؤرشات ،ومهــارة احلساســية للمشــكالت
( )3مــؤرشات ،ومهــارة التوســع أو التفاصيــل ()3
مــؤرشات.

1 .االطــاع عــى األدب الرتبــوي ،والبحــوث
مهــارات التفكــر اإلبداعــي بصفــة عامــة يف

2 .اســتقراء نظــام التعليــم العــام للمرحلــة
املتوســطة ،وأهدافــه ،وسياســاته ،وكتبــه
املطبقــة يف التعليــم املتوســط يف اململكــة العربيــة

الســعودية ،ومراجعــة السياســة العليــا للتعليــم يف
اململكــة العربيــة الســعودية؛ ملعرفــة مــا لــه عالقــة

بمهــارات التفكــر اإلبداعــي التــي تــم تناوهلــا يف
خمتلــف الكتــب الدراســية ،أو يف السياســة العليــا

للتعليــم ،ومل جيــد الباحــث أي كتــاب درايس يف
نظــام التعليــم تنــاول مهــارات التفكــر اإلبداعــي

بوصفهــا مــاد ًة مســتقلة ،وكذلــك مل جيــد أي
برنامــج تعليمــي للتدريــب عــى مهــارات

ثاني ـ ًا :تصميــم أداة حتليــل املحتــوى ،وتســمى بطاقــة

التفكــر اإلبداعــي.

التفكــر اإلبداعــي الــازم توافرهــا يف كتــاب الفقــه

اإلبداعــي التــي تــم تصميمهــا وحتكيمهــا

حتليــل املحتــوى ،وهــي نفــس قائمــة رصــد مهــارات
يف املرحلــة املتوســطة ،وتــم اســتخدامها ألغــراض
حتليــل حمتــوى كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن :كتــاب

الطالــب ،وكتــاب النشــاط.

3 .اعتمــد الباحــث عــى قائمــة مهــارات التفكــر
بوصفهــا معيــار ًا لقيــاس مــدى توافــر هــذه
املهــارات يف عينــة الدراســة ،وتتكــون هــذه

القائمــة مــن ( )29مــؤرش ًا يــدل عليهــا.

4 .تــم حتكيــم أداة الدراســة؛ لتكــون مقياســ ًا

إجراءات تطبيق الدراسة:
أوالً -بناء أداة الدراسة:

قــام الباحــث يف هــذه املرحلــة بتحديــد مهــارات
التفكــر اإلبداعــي الــازم تضمينهــا يف كتــاب الفقــه
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يمكــن اســتخدامها يف التطبيــق عــى العينــة،
وقــد تــم حتكيــم هــذه األداة (االســتبانة ،أو
املقيــاس) للتأكــد مــن صــدق حمتــوى قائمــة
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مهــارات التفكــر اإلبداعــي الــازم تضمينهــا

ثبــات أداة التحليــل.

وضبــط العبــارات مــن حيــث :مــدى وضــوح

مــن أجــل مجــع املعلومــات.

يف كتــب الرتبيــة اإلســامية للمرحلــة املتوســطة،
املــؤرشات ،ومــدى انتــاء هــذه املــؤرشات

للمهــارات الرئيســة للتفكــر اإلبداعــي ،ومــدى
مناســبة املــؤرش للمرحلــة العمريــة للطــاب،
وتعديــل مــا يــراه املحكمــون مــن تعديــل أو

اقــراح البديــل.

5 .قــام الباحــث باعتــاد مهــارات التفكــر اإلبداعي
الرئيســة بمؤرشاهتــا الـــ( )29مــؤرش ًا التــي تــم

حتكيمهــا ،وذلــك بتحويلهــا إىل فئــات التحليــل،
وهــو مــا تــم تســميته ببطاقــة حتليــل املحتــوى.

6 .وأخــر ًا تــم حتليــل كتــاب الفقــه يف ضــوء هــذه
البطاقــة.

2 .تصميــم بطاقــة لتحليــل حمتــوى كتــاب الفقــه؛
3 .حتديــد حمتــوى كتــاب الفقــه املــراد حتليلــه ،كــا
هــو موضــح يف حــدود وعينــة الدراســة.

4 .االلتــزام بالتعريــف اإلجرائــي ملفاهيــم مهــارات
التفكــر اإلبداعــي أثنــاء إجــراء عمليــة حتليــل

املحتــوى ،كــا هــو موضــح يف مصطلحــات
الدراســة.

5 .اعتــاد وحــدة التحليــل :وهــي داللــة املضمــون
للفكــرة ،التــي قــد تــرد يف كلمــة ،أو مصطلــح،
أو فقــرة ،أو عبــارة ،أو مجلــة ،أو شــبه مجلــة ،أو

نــص رشعــي ،أو نشــاط تعليمــي ،أو صــورة أو

أشــكال توضيحيــة أو ختطيطيــة ،أو تدريبــات
ومتاريــن وأســئلة تقويميــة.

ثاني ًا -حتليل املحتوى:

6 .اعتــاد فئــات التحليــل ،وهــي مهــارات

تــم تطبيــق املنهــج الوصفــي التحليــي (حتليــل

ومــؤرشات التفكــر اإلبداعــي.

(عينــة الدراســة) يف ضــوء أداة التحليــل املحكمــة؛

ومتأنيــة ،ودقيقــة؛ مــن أجــل اســتنباط مهــارات

املحتــوى) مــن أجــل حتليــل حمتــوى كتــاب الفقــه

للكشــف عــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة

يف حمتــوى كتــب الرتبيــة اإلســامية للمرحلــة
املتوســطة ،بنــا ًء عــى اخلطــوات اآلتيــة:

1 .حتويــل قائمــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي
الــازم تضمينهــا يف مقــررات الرتبيــة اإلســامية
للمرحلــة املتوســطة إىل ٍ
أداة لتحليــل حمتــوى

كتــاب الفقــه (عينــة الدراســة) بعــد التأكــد مــن
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7 .قــراءة الباحــث للمحتــوى قــراءة فاحصــة،
التفكــر اإلبداعــي.

8 .رصــد مهــارات التفكــر اإلبداعــي التــي
يتضمنهــا املحتــوى يف كتــاب الفقــه (عينــة

الدراســة) ،وذلــك بإعطــاء تكــرار واحــد لــكل

مهــارةأومــؤرشيظهــرأثنــاءعمليــةالتحليــل.

9 .توزيــع هــذه املهــارات أو املــؤرشات التــي تظهــر
أثنــاء عمليــة التحليــل عــى فئــات التحليــل
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املعتمــدة ،بنــا ًء عــى تصميــم بطاقــة حتليــل

حيث إن:

 .10تفريــغ املهــارات املتضمنــة يف حمتــوى كتــاب

ح :1عدد املهارات يف التحليل األول.

انظــر امللحــق).

وبعــد مــرور أســبوع مــن إجــراء التحليــل األول،

املحتــوى ملهــارات التفكــر اإلبداعــي.

الفقــه يف بطاقــة حتليــل املحتــوى للمهــارات(

ن :عدد املهارات املتفق عليها.

ح :2عدد املهارات يف التحليل الثاين.

 .11قيــام الباحــث بمراجعــة التحليــل األول

قــام الباحــث بإعــادة حتليــل حمتــوى كتــاب الفقــه

 .12حســاب التكــرارات والنســب املئويــة

( )261مهــارةً ،وبلــغ عــدد املهــارات يف التحليــل

حمتــوى كتــاب الفقــه.
 .13وأخــر ًا قيــاس ثبــات عمليــة حتليــل املحتوى

التحليــالن عــى ( )245مهــارةً.

للتأكــد مــن ســالمة التحليــل وصحتــه.

والرتــب ملهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف

مــرة أخــرى ،وبلــغ عــدد املهــارات يف التحليــل األول

الثــاين ( )245مهــارةً ،بفــارق ( )16مهــارةً ،واتفــق
وحلســاب معامــل الثبــات يف التحليــل قــام الباحــث

لكتــاب الفقــه ،وذلــك بتطبيــق معادلــة هولســتي

بتطبيــق معادلــة هولســتي الســابقة ،فتبــن أن نســبة

الثــاين ،وفــق اخلطــوة اآلتيــة:

نســبة عاليــة تــدل عــى درجــة ثبــات مرتفعــة ،ممــا

حلســاب االتفــاق بــن التحليــل األول والتحليــل

ثالث ًا -ثبات عملية التحليل:

ولقيــاس ثبــات عمليــة التحليــل قــام الباحــث بإجراء
التحليــل بنفســه مرتــن ،وبفاصــل زمنــي مقــداره

أســبوع ،وتــم تطبيــق ذلــك عــى عينــة الدراســة .كــا
أن الباحــث قــام بمراجعــة التحليــل األول للتأكــد من

ســالمة التحليــل ،ومــن ثــم قــام بإجــراء التحليــل
الثــاين كــا تــم بيانــه آنف ـ ًا ،ولتحديــد معامــل الثبــات

تــم تطبيــق معادلــة هولســتي:

وهــي تســاوي = معامــل االتفــاق بــن التحليــل األول
والتحليــل الثاين.

ثبــات حتليــل املحتــوى بلغــت ) ،(96,84%وهــي

يؤكــد اتســاق النتائــج بــن التحليلــن.

أسلوب حتليل البيانات:

اســتخدم الباحــث يف دراســته احلاليــة األســاليب
اإلحصائيــة اآلتيــة:

 .1التكــرارات :حيــث تــم حســاب جمموع تكــرارات
كل مهــارة مــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي
الــواردة يف حمتــوى كتــاب الفقــه.

 .2النســب املئويــة :حيــث تــم حســاب النســبة املئويــة
لتكــرارات كل مهــارة مــن مهــارات التفكــر
اإلبداعــي الــواردة يف حمتــوى كتــاب الفقــه.
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 .3معادلــة هولســتي ( :)Holstiحلســاب معامــل
الثبــات لتحليــل املحتــوى مــن قبــل الباحــث
نفســه يف مــريت التحليــل.

نتائج الدراسة وتفسرها:

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي الــالزم تضمينهــا

يف كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة

العربيــة الســعودية؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،فقــد توصــل الباحــث
إىل مهــارات التفكــر اإلبداعــي الــالزم تضمينهــا يف

حمتــوى كتــب الرتبيــة اإلســالمية للمرحلــة املتوســطة،
وعددهــا ( )29مهــار ًة أو مــؤرش ًا ،ويمكــن تضمينهــا
يف حمتــوى مجيــع كتــب الرتبيــة اإلســالمية ،وهــي كــا
يف اجلــدول رقــم (:)2

جدول رقم ))2
مهارات التفكر اإلبداعي الالزم تضمينها يف حمتوى كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط
اﻟﻤﮭﺎرة

.1
اﻟﻄﻼﻗﺔ

.1

اﻟﻤﺆﺷﺮات
إﺛﺎرة ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﮫ ﺗﺼﻮراً ذھﻨﯿﺎ ً ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺪراﺳﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺮاد دراﺳﺘﮫ.

.2

اﺳﺘﻨﺘﺎج أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﺸﻮاھﺪ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻨﺺ.

.3

إﺛﺎرة ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺷﻜﺎل واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿﺔ.

.4

إﺛﺎرة ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ.

.5

إﻧﺘﺎج أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ أو اﻟﺤﻠﻮل أو اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ.

.6

إﺛﺎرة ﻣﮭﺎرة اﻟﻄﻼﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت واﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺺ.

.7

ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻷﻓﻜﺎر وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻘﺼﯿﺮة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ.

.8

ﺗﻨﻮع ﺻﯿﻎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﮭﺎرة اﻟﻄﻼﻗﺔ )اذﻛﺮ ،ﻗﺎرن ،ﺑﯿﻦ ،وﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،اﻛﺘﺐ ،دﻟﻞ ،ﺻﺤﺢ اﻟﺨﻄﺄ(

.9

ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.

ﯾﺤــﺚ اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ أن ﯾﺴــﺘﺪل ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟــﺪرس ﺑﻨﺼــﻮص ﺷــﺮﻋﯿﺔ ﻏﯿــﺮ اﻟﻤﺬﻛــﻮرة
.10
ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ طﺮﯾﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺿــﻮع ذاﺗــﮫ.
.2
اﻟﻤﺮوﻧﺔ

.11

ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذاﺗﮫ.

.12

ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع.

.13
ﯾﻌﯿﺸــﮫ.

ﯾﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻣﻮاﻗــﻒ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ ﺗﺠﻌــﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﯾﺮﺑــﻂ ﺑﯿــﻦ اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺸــﺮﻋﯿﺔ واﻟﻮاﻗــﻊ اﻟــﺬي

ﯾﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻤﺤﺘــﻮى أﺳــﺌﻠﺔ ذات إﺟﺎﺑــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة أو اﺧﺘﯿﺎرﯾــﺔ أو ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ ﻣﮭــﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿــﺮ
.14
ﺑﺄﻧﻤــﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ.
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺻﯿﻐﺎ ً ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﮭﺎرة اﻟﻤﺮوﻧﺔ )ﻋﻠﻞ ،ﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻟﺞ ،دﻟﻞ ﻋﻠﻰ ،ﺻﻨﻒ(
.15
314

ﺻﺎﱀ ﺍﳌﻘﺎﻃﻲ :ﲢلﻴل ﳏﺘﻮﻯ ﻛﺘﺐ ﺍلﺘرﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ للﻤرﺣلﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ يف ﺍﳌﻤلﻜﺔ ﺍلﻌرﺑﻴﺔ ﺍلﺴﻌﻮﺩﻳﺔ يف ﺿﻮﺀ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ...

331�297

.3
اﻷﺻﺎﻟﺔ

.16

ﯾُﺘﯿﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ إﻧﺘﺎج ﺷﻲء ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.

.17

ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﺻﯿﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺮرة داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺎش.

.18

ﯾﺘﺤﺪى اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻜﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ أو إﻧﺘﺎج ﺣﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ.

.19
ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ.

ﯾﺴــﺘﺜﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻋﻘــﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺼــﻮر واﻷﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿــﺔ ﻹﯾﺠــﺎد ﺗﻔﺴــﯿﺮات ﻏﯿــﺮ

.20

ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎل او ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻓﻜﺮة ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪ.

.21

ﯾﺤﺚ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف أوﺟﮫ اﻟﺸﺒﮫ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

.22

ﯾُﺘﯿﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﯿﺎل ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﯾﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﺻﯿﻐــﺎ ً ﻣﻌﯿﻨــﺔ ﻟﺘﻘﻮﯾــﻢ ﻣﮭــﺎرة اﻷﺻﺎﻟــﺔ ،ﻣﺜــﻞ) :اﻗﺘــﺮح ،ﺑﺮھــﻦ ،اﺳــﺘﺨﺮج،
.23
اﺳــﺘﻨﺒﻂ ...إﻟــﺦ(
ا ﻟﺤﺴﺎ ﺳــﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼ ت

.24

ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.

.25

ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ.

.26

ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺻﯿﻐﺎ ً ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﮭﺎرة اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺘﻮﺳــﻊ
ا ﻟﺘﻔﺎ ﺻﯿــﻞ

ﯾﻘــﺪم اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻣﺸــﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾــﺔ ﺟﺪﯾــﺪة ﯾﺘﻮﺳــﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻓــﻲ ﻓﮭﻤﮭــﺎ ،وﯾﻘــﺪم ﺣﻠــﻮل ﻣﺘﻌــﺪدة
.27
ودﻗﯿﻘــﺔ ﻟﮭــﺎ.

أو

.28

إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻜﺮة أو ﻧﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر واﻟﺘﻔﺼﯿﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة.

.29

ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺻﯿﻐﺎ ً ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻣﮭﺎرة اﻷﺻﺎﻟﺔ.

النتائـــج املتعلقـــة باإلجابـــة عـــن الســـؤال

أوالً :مـــدى توافـــر مهـــارات التفكـــر

مـــا مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي املتضمنـــة

واألصالـــة ،واحلساســـية للمشـــكالت،

اململكـــة العربيـــة الســـعودية؟

الطالـــب ،والنشـــاط:

الثـــاين:

يف كتـــاب الفقـــه للصـــف الثـــاين املتوســـط يف

ويمكـــن معرفـــة اإلجابـــة مـــن خـــالل مـــا

يـــي:

اإلبداعـــي الرئيســـة (الطالقـــة ،واملرونـــة،

والتوســـع أو التفاصيـــل) املتضمنـــة يف كتـــايب:

ويمكـــن معرفـــة ذلـــك مـــن خـــالل دراســـة

اجلـــدول رقـــم ( )3اآليت:
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التكرارات والنسﺐ املئوية وترتيبها ملهارات التفكر اإلبداعي الرئيسة )الطالقة ،واملرونة ،واألصالة،
واحلساسية للمشكالت ،والتوسع أو التفاصيل( املتضمنة يف كتاﰊ :الطالﺐ والنشاط
ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ

1.55%

4

0

0

0

3

1.10%

4

0

0

0

0

0

0

0

0

78

100%

272

100%

اﻟﻄﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ
اﻷﺻﺎﻟﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺳــﯿﺔ
3
ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼت
اﻟﺘﻮﺳــﻊ أو
0
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ
اﻟﻤﺠﻤــﻮع
194
اﻟﻜﻠــﻲ
115
41
35

100%

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

59.28%
21.134%
18.04%

1
2
3

32
15
31

41.025%
19.23%
39.74%

1
3
2

147
56
66

54.04%
20.59%
24.26%

1
3
2

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻤﮭﺎرة

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﻦ

بنــا ًء عــى دراســة اجلــدول الســابق رقــم ( )3يتضح أن

يف كتــاب الطالــب؛ حيــث بلغــت ( )3مهــارات فقــط،

واملرونــة ،واألصالــة ،واحلساســية للمشــكالت،

الثالثــة مــن بــن بقيــة املهــارات .وهــذا يــدل عــى

جممــوع مهــارات التفكــر اإلبداعي الرئيســة (الطالقة،
والتفاصيــل أو التوســع) املتضمنــة يف حمتــوى كتــاب

الفقــه يف اجلزأيــن( :كتــاب الطالــب ،وكتاب النشــاط)
بلــغ ( )272مهــارةً؛ حيــث تضمــن كتــاب الطالــب

( )194مهــارة ،وكتــاب النشــاط ( )78مهــارةً ،وهــذا
يــدل عــى قلــة املهــارات املتضمنــة يف كتــاب النشــاط
إذا مــا متــت مقارنتــه بكتــاب الطالــب .كــا يالحــظ

عــدم توافــر مهــارة التفاصيــل أو التوســع يف كتــايب:

الطالــب والنشــاط ،وعــدم توافــر مهــارة احلساســية
مــن املشــكالت يف كتــاب النشــاط ،وضعــف توافرهــا

وبنســبة مئويــة قدرهــا ( ،)1.55%وجــاءت يف املرتبــة

وجــود ضعــف يف توافــر مهــارات التفكــر اإلبداعــي،
وخلــل يف التوزيــع النســبي هلــا يف كتــايب :الطالــب

والنشــاط بصفــة عامــة.

وإذا تأملن ــا ه ــذه امله ــارات يف كت ــاب الطال ــب نج ــد

أن مه ــارة الطالق ــة ج ــاءت يف املرتب ــة األوىل؛ حي ــث
بلـــغ تكـــرار هـــذه املهـــارة ( )115مـــرة ،وبنســـبة

قدرهـــا ) .(59,28%وتالهـــا يف الرتبـــة مهـــارة

املرونـــة؛ وبتكـــرار قـــدره ( )41مـــرة ،ومتثـــل مـــا

نســـبته ( .)21.134%ويف املرتبـــة الثالثـــة جـــاءت
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مهـــارة األصالـــة؛ حيـــث بلـــغ عـــدد تكـــرار

يف اجلزأيـــن :كتـــاب الطالـــب وكتـــاب النشـــاط

( .)18,04%ويف الرتبـــة األخـــرة جـــاءت مهـــارة

يف املرتب ــة األوىل ج ــاءت مه ــارة الطالق ــة؛ حي ــث

ه ــذه امله ــارة ( )35م ــرة ،وبنس ــبة مئوي ــة قدره ــا
احلساس ــية للمش ــكالت؛ فق ــد بل ــغ تك ــرار ه ــذه

املهـــارة ( )3مـــرات ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا
( ،)1,55%بينـــا مل تـــرد مهـــارة التوســـع أو
التفاصيـــل مطلقـــ ًا يف كتـــاب الطالـــب.

كالتـــايل:

بلـــغ عـــدد تكـــرار هـــذه املهـــارة ( )147مـــرة،

وبنس ــبة مئوي ــة قدره ــا ( ،)54.04%وه ــي نس ــبة
متوســـطة .ويف املرتبـــة الثانيـــة مهـــارة األصالـــة

بتكـــرار قـــدره ( )66مـــرة ،وبنســـبة مئويـــة

وإذا مـــا متـــت مقارنـــة تلـــك املهـــارات بـــا ورد

قدرهـــا ( ،)%24.26وهـــي نســـبة قليلـــة .بينـــا

جـــاءت يف املرتبـــة األوىل؛ حيـــث بلـــغ تكـــرار

قـــدره ( )56مـــرة ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا

يف كتـــاب النشـــاط؛ نجـــد أن مهـــارة الطالقـــة
هـــذه املهـــارة ( )32مـــرة ،وبنســـبة قدرهـــا
( .)41,025%وتاله ــا يف الرتب ــة مه ــارة األصال ــة؛
وبتكـــرار قـــدره ( )31مـــرة ،ومتثـــل مـــا نســـبته

( ،)39.74%وبفـــارق بســـيط جـــد ًا بـــن توافـــر

نســـبة هاتـــن املهارتـــن .بينـــا جـــاءت يف املرتبـــة
الثالثـــة واألخـــرة مهـــارة املرونـــة؛ حيـــث بلـــغ

عـــدد تكـــرار هـــذه املهـــارة ( )15مـــرة ،وبنســـبة

مئويـــة قدرهـــا ( .)19,23%ومل تـــرد مهارتـــا:
احلساســـية للمشـــكالت والتوســـع أو التفاصيـــل

مطلقـــ ًا يف كتـــاب النشـــاط؛ مـــع أن هاتـــن
املهارتـــن ينبغـــي تواجدمهـــا يف كتـــاب النشـــاط،
وبنســـبة أكـــر مـــن بقيـــة املهـــارات؛ ألهنـــا لـــب

اإلبـــداع.

ج ــاءت مه ــارة املرون ــة يف املرتب ــة الثالث ــة بتك ــرار

( ،)%20.59وهــي نســبة قليلــة أيضـ ًا .ويف املرتبــة
األخ ــرة ج ــاءت مه ــارة احلساس ــية للمش ــكالت،
وبنس ــبة قليل ــة ج ــد ًا ال ت ــكاد تُذك ــر؛ حي ــث بل ــغ

تكرارهـــا ( )3مـــرات ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا
( .)1.10%بينـــا مل تـــرد مهـــارة التوســـع أو
التفاصيـــل يف كتـــاب الفقـــه يف اجلزأيـــن مطلقـــ ًا.
وهبـــذا يكـــون ترتيـــب ورود مهـــارات التفكـــر
اإلبداعـــي الرئيســـة كاآليت :مهـــارة الطالقـــة يف

املرتبـــة األوىل ،ثـــم األصالـــة ،ثـــم املرونـــة ،ثـــم

احلساســـية للمشـــكالت .بينـــا مل تـــرد مهـــارة

التوســـع أو التفاصيـــل يف كتـــاب الفقـــه يف
اجلزأيـــن مطلقـــ ًا.

ثانيـــ ًا :مـــدى توافـــر املهـــارات الفرعيـــة املتعلقـــة

وجـــاء ترتيـــب مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي

بمهـــارة الطالقـــة املتضمنـــة يف كتـــايب :الطالـــب،

مس ــتوى كت ــاب الفق ــه للص ــف الث ــاين املتوس ــط

مـــن خـــال دراســـة اجلـــدول رقـــم ( )4اآليت:

الرئيســـة يف املجمـــوع الـــكيل للمهـــارات عـــى

والنش ــاط :ويمك ــن معرف ــة اإلجاب ــة ع ــن ذل ــك
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التكرارات والنسﺐ املئوية وترتيبها ملهارات التفكر اإلبداعي املتضمنة يف كتاب الفقه يف اجلزأين :كتاب الطالﺐ
وكتاب النشاط؛ للمقارنة يف جمال املهارات الفرعية املتعلقة بمهارة الطالقة

اﻟﻤﮭﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 .1اﻟﻄﻼﻗﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

 .1إﺛــﺎرة ﺗﻔﻜﯿــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ
ﺑﺈﻋﻄﺎﺋــﮫ ﺗﺼــﻮراً ذھﻨﯿ ـﺎ ً ﻟﻠﻮﺣــﺪة
اﻟﺪراﺳــﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﺿــﻮع اﻟﻤــﺮاد
دراﺳــﺘﮫ.
 .2اﺳــﺘﻨﺘﺎج أﻛﺒــﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜــﻦ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿــﻢ اﻟﻔﻘﮭﯿــﺔ واﻟﺸــﻮاھﺪ
واﻷﺣــﻜﺎم واﻟﻔﻮاﺋــﺪ واﻷدﻟــﺔ
اﻟﻤﺸــﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻨــﺺ.
 .3إﺛــﺎرة ﺗﻔﻜﯿــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﻷﺷــﻜﺎل واﻟﺮﺳــﻮم
ا ﻟﺘﺨﻄﯿﻄﯿــﺔ .
 .4إﺛــﺎرة ﺗﻔﻜﯿــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﻟﺼــﻮر اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿــﺔ.
 .5إﻧﺘــﺎج أﻛﺒــﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻮاﻗــﻒ أو اﻟﺤﻠــﻮل أو اﻟﺒﺪاﺋــﻞ
اﻟﻤﺘﻌــﺪدة ﻟﺤــﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻣــﺎ.
 .6إﺛــﺎرة ﻣﮭــﺎرة اﻟﻄﻼﻗــﺔ ﻟــﺪى
اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﺑﺄﻛﺒــﺮ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘــﺎت واﻟﺘﺪرﯾﺒــﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿــﺔ
ﻟﻠﻨــﺺ.
 .7ﺗﺪرﯾــﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻠﺨﯿــﺺ اﻷﻓــﻜﺎر وﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﺘﻘﺎرﯾــﺮ واﻟﻤﻘــﺎﻻت اﻟﻘﺼﯿــﺮة
ﺣــﻮل ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻌﯿــﻦ.
 .8ﺗﻨــﻮع ﺻﯿــﻎ ﺗﻘﻮﯾــﻢ ﻣﮭــﺎرة
اﻟﻄﻼﻗــﺔ )اذﻛــﺮ ،ﻗــﺎرن ،ﺑﯿــﻦ،
وﺿــﺢ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ،اﻛﺘــﺐ ،دﻟــﻞ،
ﺻﺤــﺢ اﻟﺨﻄــﺄ(

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﻦ

33

28.69%

2

0

0

0

33

22.44%

2

6

5.22%

5

0

0

0

6

4.08%

6

8

6.95%

4

2

6.25%

4

10

6.80%

5

18

15.65%

3

3

9.37%

3

21

14.28%

3

2

1.74%

8

1

3.12%

6

3

2.04%

8

6

5.22%

5

5

15.62%

2

11

7.48%

4

4

3.48%

7

2

6.25%

4

6

4.08%

6

38

33.04%

1

19

59.37%

1

57

38.77%

1

115

100%

32

100%

147

100%

بنـا ًء عـى دراسـة اجلـدول السـابق رقـم ( )4يتضح أن

جممـوع تكرار املهـارات الفرعيـة املتعلقة بمهـارة الطالقة
املتضمنـة يف حمتـوى كتـاب الفقـه يف اجلزأيـن :كتـاب
الطالـب وكتاب النشـاط ،بلغ ( )147تكـرار ًا للمهارات

الفرعيـة؛ حيـث تضمـن كتاب الطالـب ( )115تكـرار ًا،
وكتـاب النشـاط ( )32تكـرار ًا للمهـارة الفرعيـة ،وهـذا
يـدل عـى قلـة تكـرار املهـارات الفرعيـة املتضمنـة يف

كتـاب النشـاط إذا مـا متـت مقارنتهـا بكتـاب الطالـب.
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كما يالحـظ عـدم توافر املهارتين رقم ( )1ورقـم ( )2يف
كتاب النشـاط.

وإذا تأملنـا عـدد تكـرار املهـارات الفرعيـة يف كتـاب

الطالـب نجد أن املهارة رقـم ( )8جاءت يف املرتبة األوىل؛
حيـث بلغ تكـرار هذه املهـارة ( )38مـرة ،وبنسـبة مئوية

قدرهـا ( .)33,04%وتالهـا يف الرتبـة املهـارة رقـم (،)1
وبتكـرار قـدره ( )33مرة ،ومتثـل ما نسـبته (.)28.69%

ويف املرتبـة الثالثـة جـاءت املهـارة رقـم ()4؛ حيـث بلـغ
عـدد تكـرار هـذه املهـارة ( )18مـرة ،وبنسـبة مئويـة

قدرهـا ( .)15,65%وتلتهـا يف الرتبـة املهـارة رقـم ()3؛
فقـد بلغ تكـرار هـذه املهـارة ( )8مـرات ،وبنسـبة مئوية

331-297

وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)9,37%ويف املرتبـة الرابعـة

مكـرر جـاءت املهارتـان رقـم ( )3ورقـم ()7؛ فقـد بلغ
تكـرار ٍ
كل منهما مرتني ،وبنسـبة مئوية قدرهـا ()6,25%
لـكل مهـارة منهما .ويف املرتبة السادسـة ،وهـي األخرية،
املهـارة رقـم ()5؛ حيث بلغ عـدد تكرار هـذه املهارة مرة
واحـدة ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)3,12%بينما مل تـرد

املهارتـان رقـم ( )1ورقـم ( )2مطلقـ ًا يف كتاب النشـاط؛

وقـد تكـون هاتـان املهارتـان مهمتين يف كتـاب الطالـب
دون كتـاب النشـاط.

وجـاء ترتيـب مهـارات التفكير اإلبداعـي الفرعيـة

املتعلقـة بمهـارة الطالقـة يف املجمـوع الـكيل للمهـارات

قدرهـا ( .)6,95%وجـاءت يف املرتبـة اخلامسـة مكـرر
املهارتـان رقـم ( )2ورقـم ()6؛ فقد بلغ تكـرار ٍ
كل منهام

اجلزأيـن :كتـاب الطالـب وكتـاب النشـاط كالتـايل:

منهما .وجـاءت يف املرتبـة السـابعة املهارة رقـم ()7؛ فقد

عـدد تكـرار هـذه املهـارة ( )57مـرة ،وبنسـبة مئويـة

( )6مـرات ،وبنسـبة مئوية قدرهـا ( )5,22%لـكل مهارة
بلـغ تكرار هـذه املهارة ( )4مـرات ،وبنسـبة مئوية قدرها

( .)3,48%ويف املرتبـة الثامنـة ،وهـي األخيرة ،املهـارة

رقـم ()5؛ فقـد بلـغ تكـرار هـذه املهـارة مرتني ،وبنسـبة
مئويـة قدرهـا (.)1,74%

على مسـتوى كتـاب الفقـه للصـف الثـاين املتوسـط يف
يف املرتبـة األوىل جـاءت املهـارة رقـم ()8؛ حيـث بلـغ
قدرهـا ( ،)38.77%وهـي نسـبة أقـل من املتوسـط .ويف

املرتبـة الثانية املهـارة رقـم ( ،)1بتكرار قـدره ( )33مرة،
وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( ،)%22.44مع مالحظـة أن هذه

املهـارة مل تـرد إال يف كتـاب الطالـب فقـط .بينما جـاءت

وإذا مـا متـت مقارنـة تلـك املهـارات الفرعيـة بما ورد يف

املهـارة رقـم ( )4يف املرتبـة الثالثـة ،بتكـرار قـدره ()21

األوىل؛ حيـث بلغ تكرار هـذه املهارة ( )19مرة ،وبنسـبة

الرابعـة جـاءت املهـارة رقـم ()6؛ حيـث بلـغ تكرارهـا

كتـاب النشـاط نجد أن املهـارة رقم ( )8جـاءت يف املرتبة
مئويـة قدرهـا ( .)59,37%وتالهـا يف الرتبـة املهـارة

رقـم ()6؛ وبتكـرار قـدره ( )5مـرات ،ومتثـل مـا نسـبته
( .)%15.62بينما جـاءت يف املرتبـة الثالثـة املهـارة رقـم
()4؛ حيـث بلـغ عـدد تكـرار هـذه املهـارة ( )3مـرات،

مـرة ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)14.28%ويف املرتبـة

( )11مـرة ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)7.48%وجـاءت

يف املرتبـة اخلامسـة املهـارة رقـم ()3؛ حيث بلـغ تكرارها
( )10مـرات ،وبنسـبة مئوية قدرهـا ( .)6.80%وجاءت

يف املرتبـة السادسـة مكـرر املهارتان رقـم ( )2ورقم ()7؛
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حيـث بلـغ تكـرار ٍّ
كل منهـا ( )6مـرات ،وبنسـبة مئويـة

الطالـب وكتـاب النشـاط؛ إذ بلـغ أعـى متوسـط عـى

تـرد يف كتـاب النشـاط .وجـاءت يف املرتبة الثامنـة ،وهي

نسـبتها املئوية ( ،)38.77%وهي نسـبة أقل من املتوسط.

مسـتوى املهـارات الفرعيـة املهـارة رقـم ( ،)8وبلغـت

قدرهـا ( ،)4.08%مـع مالحظـة أن املهـارة رقـم ( )2مل

ثالثـ ًا :مـدى توافـر املهـارات الفرعيـة املتعلقـة بمهـارة

األخـرة ،املهـارة رقـم ()5؛ حيـث بلـغ تكرارهـا ()3

األصالـة يف كتـاﰊ :الطالـﺐ والنشـاط:

مـرات ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا (.)2.04%

يمكـن معرفـة اإلجابـة عـن ذلـك مـن خـالل دراسـة

ويالحـظ بصفـة عامـة ضعـف ورود املهـارات الفرعيـة

اجلـدول رقـم ( )5اآليت:

ملهـارة الطالقـة يف حمتوى كتـاب الفقـه يف اجلزأين :كتاب

جدول رقم ))5

التكرارات والنسﺐ املئوية وترتيبها ملهارات التفكر اإلبداعي املتضمنة يف كتاب الفقه يف اجلزأين :كتاب
الطالﺐ وكتاب النشاط؛ للمقارنة يف جمال املهارات املتعلقة بمهارة األصالة

اﻟﻤﮭﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

.1
اﻷﺻﺎﻟﺔ

3

12

18.2%

1

8

12.12%

4

12.12

4
1

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

2

8

12.12%

4

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

 .1ﯾُﺘﯿــﺢ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻟﻠﻤﺘﻌﻠــﻢ إﻧﺘــﺎج ﺷــﻲء
ﺟﺪﯾــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﻮاﻗــﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿــﺔ.
 .2ﯾﻤﻨــﺢ اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻓﺮﺻــﺔ ﺗﻘﺪﯾــﻢ
اﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت أﺻﯿﻠــﺔ ﻏﯿــﺮ ﻣﻜــﺮرة داﺧــﻞ 7
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت اﻟﻨﻘــﺎش.
 .3ﯾﺘﺤــﺪى اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻓﻜــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻟﻠﺒﺤــﺚ
5
أو إﻧﺘــﺎج ﺣﻠــﻮل ﺟﺪﯾــﺪة ﻏﯿــﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓــﺔ.
 .4ﯾﺴــﺘﺜﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻋﻘــﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﻟﺼــﻮر واﻷﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿــﺔ 5
ﻹﯾﺠــﺎد ﺗﻔﺴــﯿﺮات ﻏﯿــﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓــﺔ.
 .5ﯾﻮﺟــﮫ اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ إﻟــﻰ ﻛﺘﺎﺑــﺔ
4
ﻣﻘــﺎل أو ﺗﻠﺨﯿــﺺ ﻓﻜــﺮة ﺑﺄﺳــﻠﻮب ﺟﺪﯾــﺪ.
 .6ﯾﺤــﺚ اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻛﺘﺸــﺎف
أوﺟــﮫ اﻟﺸــﺒﮫ واﻻﺧﺘــﻼف ﻓــﻲ اﻷﺣــﻜﺎم 3
اﻟﻔﻘﮭﯿــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ.
 .7ﯾُﺘﯿــﺢ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻟﻠﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
3
ﻋــﻦ اﻟﺨﯿــﺎل ﺗﺠــﺎه اﻟﻤﻮاﻗــﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 .8ﯾﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﺻﯿﻐــﺎ ً ﻣﻌﯿﻨــﺔ
ﻟﺘﻘﻮﯾــﻢ ﻣﮭــﺎرة اﻷﺻﺎﻟــﺔ ﻣﺜــﻞ )اﻗﺘــﺮح6 ،
ﺑﺮھــﻦ ،اﺳــﺘﺨﺮج ،اﺳــﺘﻨﺒﻂ (
35
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
2

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﻦ

5.7%

8

6

20%

1

5

16.1%

14.3%

3

3

9.7%

5

14.3%

3

3

9.7%

5

8

11.4%

5

8

25.8%

1

12

18.2%

8.6%

6

0

0

0

3

4.5%

8
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6

2
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5
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7
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بنـا ًء على دراسـة اجلـدول السـابق رقـم ( )5يتضـح أن

وهـي األخيرة ،املهـارة رقـم ()1؛ فقـد بلـغ تكـرار هذه

املتضمنـة يف حمتـوى كتـاب الفقـه يف اجلزأيـن :كتـاب

وإذا مـا متـت مقارنـة تلـك املهـارات الفرعيـة بما ورد

جممـوع تكرار املهـارات الفرعيـة املتعلقة بمهـارة األصالة

الطالـب وكتـاب النشـاط ،بلـغ ( )66تكـرار ًا للمهارات

الفرعيـة؛ حيـث تضمـن كتـاب الطالـب ( )35تكـرار ًا
للمهـارات الفرعيـ ًة ،وتضمـن كتـاب النشـاط ()31
تكـرار ًا ،وجممـوع عـدد هـذه التكـرارات قريب جـد ًا من

جممـوع عـدد تكـرار املهـارات الفرعيـة ملهـارة الطالقة يف
كتاب النشـاط؛ وعـدد تكرار املهـارات الفرعيـة يف كتاب

الطالـب ملهـارة األصالـة .ويف اجلملـة فـإن جممـوع تكرار
املهـارات الفرعيـة الـواردة يف مهـارة األصالـة تنقص عن

املهـارات الفرعيـة الـواردة يف مهـارة الطالقـة بأقـل مـن
النصـف تقريبـ ًا.

وإذا تأملنـا هـذه املهـارات الفرعية يف كتـاب الطالب نجد

أن املهـارة رقـم ( )2جـاءت يف املرتبـة األوىل؛ حيـث بلـغ
تكـرار هـذه املهـارة ( )7مرات ،وبنسـبة قدرهـا (.)20%

وتالهـا يف الرتبـة املهـارة رقـم ()8؛ وبتكـرار قـدره ()6
مـرات ،ومتثـل مـا نسـبته ( .)17.1%ويف املرتبـة الثالثـة

املهـارة مرتين ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا (.)5,7%

يف كتـاب النشـاط نجـد أن املهـارة رقـم ( )5جـاءت يف
املرتبـة األوىل؛ حيـث بلـغ تكرار هـذه املهـارة ( )8مرات،

وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)25,8%وتالها يف املرتبـة املهارة

رقـم ()1؛ وبتكـرار قـدره ( )6مـرات ،ومتثـل مـا نسـبته
( ،)19.35%بينما جـاءت يف املرتبـة الثالثـة املهـارة رقـم

()2؛ حيـث بلـغ عـدد تكـرار هـذه املهـارة ( )5مـرات،
وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .) 16,1%ويف املرتبـة الرابعـة

جـاءت املهـارة رقـم ()8؛ فقد بلـغ تكرارهـا ( )4مرات،
وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)12,9%ويف املرتبـة اخلامسـة

مكـرر جـاءت املهارتـان رقـم ( )3ورقـم ()4؛ حيث بلغ
عـدد تكـرار ٍ
كل منهما ( )3مـرات ،وبنسـبة مئويـة قدرها
( .)9,7%ويف املرتبة السـابعة جاءت املهـارة رقم ()7؛ فقد
بلـغ تكرارهـا مرتين ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا (.)6,45%
بينما مل تـرد املهـارة رقم ( )6مطلقـ ًا يف كتاب النشـاط ،مع
رضورة توافرهـا؛ إذ تتعلـق باملهـارات يف اكتشـاف أوجـه

مكـرر جـاءت املهارتـان رقـم ( )3ورقـم ()4؛ حيث بلغ
عـدد تكـرار ٍ
كل منهما ( )5مـرات ،وبنسـبة مئويـة قدرها

وجاء ترتيـب مهارات التفكير اإلبداعي الفرعيـة املتعلقة

املهـارة رقـم ()5؛ فقد بلـغ تكرار هذه املهـارة ( )4مرات،

مسـتوى كتاب الفقـه للصف الثـاين املتوسـط يف اجلزأين:

( )14,3%لـكل مهـارة منهما .ويف املرتبة اخلامسـة جاءت
وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)11,4%وجـاءت يف املرتبـة

السادسـة مكـرر املهارتـان رقـم ( )6ورقـم ()7؛ فقـد
بلـغ تكـرار ٍّ
كل منهما ( )3مـرات ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا
( )8,6%لـكل مهـارة منهما .وجـاءت يف املرتبـة الثامنـة،

الشـبه واالختلاف بين املفاهيـم الفقهيـة.

بمهـارة األصالـة يف املجمـوع الـكيل للمهـارات على
كتـاب الطالـب وكتـاب النشـاط كالتايل:

يف املرتبـة األوىل جـاءت املهارتـان رقـم ( )2ورقـم ()5؛
حيـث بلـغ عـدد تكـرار ٍ
كل منهما ( )12مـرة ،وبنسـبة
مئويـة قدرهـا ( ،)18.2%وهـي نسـبة قليلـة جـد ًا .ويف
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املرتبـة الثالثـة املهـارة رقـم ( ،)8بتكـرار قـدره ()10

كتـاب النشـاط .ويالحـظ بصفـة عامة ضعـف ورود

جـاءت املهـارات رقـم ( )1ورقـم ( )3ورقـم ()4

الفقـه يف اجلزأيـن :كتـاب الطالـب وكتـاب النشـاط؛

مـرات ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( .)15.15%بينـا

يف املرتبـة الرابعـة مكـرر ،بتكـرار قـدره ( )8مـرات

لـكل مهارة ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( )12.12%لكل
واحـدة منهـا .ويف املرتبة السـابعة جاءت املهـارة رقم
()7؛ حيـث بلـغ تكرارها ( )5مـرات ،وبنسـبة مئوية

قدرهـا ( .)7.60%وجـاءت يف املرتبـة الثامنـة ،وهـي
األخـرة ،املهـارة رقـم ()6؛ حيـث بلـغ تكرارهـا

( )3مـرات ،وبنسـبة مئويـة قدرهـا ( ،)4.50%وقـد

وردت هـذه املهـارة يف كتـاب الطالـب ،بينـا مل ترد يف

املهـارات الفرعيـة ملهـارة األصالـة يف حمتـوى كتـاب

إذ بلـغ أعى متوسـط عـى مسـتوى املهـارات الفرعية

املهارتـان رقـم ( )2ورقـم ( ،)5وبلغت النسـبة املئوية
لـكل منهـا ( ،)18.2%وهـي نسـبة أقـل مـن ربـع
املتوسـط العـام.

رابعـ ًا :مـدى توافـر املهـارات الفرعية املتعلقـة بمهارة

املرونـة يف كتـاﰊ :الطالﺐ ،والنشـاط:

ويمكـن معرفـة اإلجابـة عن ذلـك من خالل دراسـة
اجلدول رقـم ( )6اآليت:

جدول رقم ))6
التكرارات والنسﺐ املئوية وترتيبها ملهارات التفكر اإلبداعي املتضمنة يف كتاب الفقه يف اجلزأين :كتاب
الطالﺐ وكتاب النشاط؛ للمقارنة يف جمال املهارات املتعلقة بمهارة املرونة
اﻟﻤﮭﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

.1
اﻟﻤﺮوﻧﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

 .1ﺗﻌــﺪد اﻟﻤﻔﺎھﯿــﻢ اﻟﻔﻘﮭﯿــﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻹﺛــﺎرة ﻣﮭــﺎرة
اﻟﻤﺮوﻧــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ.
 .2اﺳــﺘﺪﻻل اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟــﺪرس
ﺑﻨﺼــﻮص ﺷــﺮﻋﯿﺔ ﻏﯿــﺮ اﻟﻤﺬﻛــﻮرة ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ 1
طﺮﯾﻘــﺔ.
6
 .3اﺳﺘﺜﺎرة ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذاﺗﮫ.
 .4إﺛــﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻟﻨﻘــﺪ اﻷﻓــﻜﺎر واﻵراء ﺣــﻮل
2
ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻌﯿــﻦ.
 .5اﺳــﺘﺜﺎرة ﻗــﺪرة اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻂ ﺑﯿــﻦ اﻷﺣــﻜﺎم
6
اﻟﺸــﺮﻋﯿﺔ واﻟﻮاﻗــﻊ اﻟــﺬي ﯾﻌﯿﺸــﮫ.
 .6ﺗﻨﻤﯿــﺔ ﻣﮭــﺎرة اﻟﻤﺮوﻧــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻹﺟﺎﺑــﺔ
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺌﻠﺔ ذات إﺟﺎﺑــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة أو اﺧﺘﯿﺎرﯾــﺔ أو 12
ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ.
 .7ﺗﻨــﻮع ﺻﯿــﻎ ﺗﻘﻮﯾــﻢ ﻣﮭــﺎرة اﻟﻤﺮوﻧــﺔ )ﻋﻠــﻞ ،ﻛﯿــﻒ
12
ﺗﻌﺎﻟــﺞ ،دﻟــﻞ ﻋﻠــﻰ ،ﺻﻨــﻒ(
41
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
2

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ

اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط
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اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
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اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻠﻰ
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بنــا ًء عــى دراســة اجلــدول الســابق رقــم ( )6يتضــح

( )7جـــاءت يف املرتبـــة األوىل؛ حيـــث بلـــغ تكـــرار

بمه ــارة املرون ــة املتضمن ــة يف حمت ــوى كت ــاب الفق ــه

وتالهـــا يف املرتبـــة املهـــارة رقـــم ()4؛ وبتكـــرار

أن جممـــوع تكـــرار املهـــارات الفرعيـــة املتعلقـــة

يف اجلزأي ــن :كت ــاب الطال ــب وكت ــاب النش ــاط ،بل ــغ

( )56تك ــرار ًا للمه ــارات الفرعي ــة؛ حي ــث تضم ــن

كت ــاب الطال ــب ( )41تك ــرار ًا للمه ــارات الفرعيــ ًة،
وكت ــاب النش ــاط ( )15تك ــرار ًا ،واملجم ــوع ال ــكيل
هلـــذه التكـــرارات قريـــب جـــد ًا مـــن املجمـــوع

الـــكيل لتكـــرار املهـــارات الفرعيـــة املتضمنـــة يف

مهـــارة األصالـــة يف كتـــايب :الطالـــب والنشـــاط

بفـــارق ( )10تكـــرارات.

ه ــذه امله ــارة ( )6م ــرات ،وبنس ــبة قدره ــا (.)40%

قـــدره ( )3مـــرات ،ومتثـــل مـــا نســـبته (.)20%
بينـــا جـــاءت يف املرتبـــة الثالثـــة مكـــرر املهارتـــان

رقـــم ( )3ورقـــم ()5؛ حيـــث بلـــغ عـــدد تكـــرار
ٍّ
كل منه ــا مرت ــن ،وبنس ــبة مئوي ــة قدره ــا ()13,3%
لـــكل منهـــا .ويف املرتبـــة اخلامســـة مكـــرر جـــاءت

املهارت ــان رق ــم ( )2ورق ــم ()6؛ فق ــد بل ــغ تك ــرار
ٍّ
كل منهـــا مـــرة واحـــدة ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا
ٍّ
لـــكل منهـــا .بينـــا مل تـــرد املهـــارة رقـــم
()6,7%

وإذا تأملنـــا هـــذه املهـــارات الفرعيـــة يف كتـــاب

( )1مطلقــ ًا يف كت ــاب النش ــاط ،وهل ــا عالق ــة بتع ــدد

جاءت ــا يف املرتب ــة األوىل مك ــرر؛ حي ــث بل ــغ تك ــرار
ٍّ
كل منهـــا ( )12مـــرة ،وبنســـبة قدرهـــا ()29.3%

يف كتـــاب النشـــاط ،مـــع أمهيتهـــا.

وجـــاء ترتيـــب مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي

رق ــم ( )3ورق ــم ()5؛ وبتك ــرار ق ــدره ( )6م ــرات،

الـــكيل للمهـــارات عـــى مســـتوى كتـــاب الفقـــه

الطالـــب نجـــد أن املهارتـــن رقـــم ( )6ورقـــم ()7

ٍ
لـــكل منهـــا .وتالهـــا يف الرتبـــة مكـــرر املهارتـــان
ومتث ــل م ــا نس ــبته ( .)14.60%ويف املرتب ــة اخلامس ــة

املفاهي ــم الفقهي ــة؛ إذ مل ي ــرد أي نش ــاط تعليم ــي هل ــا

الفرعيـــة املتعلقـــة بمهـــارة املرونـــة يف املجمـــوع

للصـــف الثـــاين املتوســـط يف اجلزأيـــن :كتـــاب

مكـــرر جـــاءت املهارتـــان رقـــم ( )1ورقـــم ()4؛
حي ــث بل ــغ ع ــدد تك ــرار ٍّ
كل منه ــا مرت ــن ،وبنس ــبة

يف املرتبـــة األوىل جـــاءت املهـــارة رقـــم ()7؛ حيـــث

املرتبـــة الســـابعة ،وهـــي األخـــرة ،جـــاءت املهـــارة

قدرهـــا ( ،)32%وهـــي نســـبة ال بـــأس هبـــا .ويف

مئويـــة قدرهـــا ( )4,9%لـــكل مهـــارة منهـــا .ويف

رقـــم ()2؛ فقـــد بلـــغ تكـــرار هـــذه املهـــارة مـــرة
واحـــدة ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا (.)2,4%

وإذا مـــا متـــت مقارنـــة تلـــك املهـــارات الفرعيـــة

بـــا ورد يف كتـــاب النشـــاط نجـــد أن املهـــارة رقـــم

الطالـــب وكتـــاب النشـــاط كالتـــايل:

بلـــغ عـــدد تكرارهـــا ( )18مـــرة ،وبنســـبة مئويـــة

املرتبـــة الثانيـــة مهـــارة رقـــم ( ،)6بتكـــرار قـــدره
( )13مـــرة ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا ( .)23%بينـــا

ج ــاءت املهارت ــان رق ــم ( )3ورق ــم ( ،)5يف املرتب ــة
الثالثـــة مكـــرر ،وبتكـــرار قـــدره ( )8مـــرات لـــكل
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منهـــا ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا ( )14.30%لـــكل

النشـــاط؛ إذ بلـــغ أعـــى متوســـط عـــى مســـتوى

رقـــم ()4؛ حيـــث بلـــغ تكرارهـــا ( )5مـــرات،

نســـبتها املئويـــة ( ،)32%وهـــي نســـبة أفضـــل مـــن

واح ــدة منه ــا .ويف املرتب ــة اخلامس ــة ج ــاءت امله ــارة

وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا ( .)8.90%وجـــاءت
يف املرتبـــة السادســـة مكـــرر ،وهـــي األخـــرة،

املهـــارات الفرعيـــة املهـــارة رقـــم ()7؛ إذ بلـــغ
نســـبة املهـــارات الفرعيـــة الـــواردة ضمـــن مهـــارة

األصالـــة.

ﺧامســـ ًا :مـــدى توافـــر املهـــارات الفرعيـــة املتعلقـــة

املهارت ــان رق ــم ( )1ورق ــم ()2؛ حي ــث بل ــغ تك ــرار
ٍ
كل منهـــا مرتـــن ،وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا ()3.6%

بمه ــارة احلساس ــية للمش ــكالت يف كت ــاب الفق ــه ،يف

ورود املهـــارات الفرعيـــة ملهـــارة املرونـــة يف حمتـــوى

ويمكـــن معرفـــة اإلجابـــة عـــن ذلـــك مـــن خـــالل

ٍّ
لـــكل منهـــا .ويالحـــظ بصفـــة عامـــة ضعـــف
كت ــاب الفق ــه يف اجلزأي ــن :كت ــاب الطال ــب وكت ــاب

اجلزأي ــن :كت ــاب الطال ــﺐ وكت ــاب النش ــاط:
دراســـة اجلـــدول رقـــم ( )7اآليت:

جدول رقم ))7

التكرارات والنسﺐ املئوية وترتيبها ملهارات التفكر اإلبداعي املتضمنة يف كتاب الفقه يف اجلزأين :كتاب الطالﺐ
وكتاب النشاط؛ للمقارنة يف جمال املهارات املتعلقة بمهارة احلساسية للمشكالت

اﻟﻤﮭﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﺘﻜﺮار

.1
اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت

1

33.33%

1

33.33%

0

3

100%

0

ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة

1

33.33%
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0

0

0

1

33.33%

0

0

0

1

33.33%

0

0

1

33.33%

0

3

100%

ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة

ﻋﺪ
ﯾﺴــﺎ
.1
اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﺸــﻜﻼت
اﻛﺘﺸــﺎف
ا ﻻ ﻗﺘﺼﺎ د ﯾــﺔ .
ﻋﺪ
ﯾﺴــﺎ
.2
اﻟﻤﺤﺘــﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ
إﯾﺠــﺎد ﺣﻠــﻮل ﺟﺪﯾــﺪة
ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼت ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸــﺎﻓﮭﺎ.
ﯾﺘﻀﻤــﻦ
.3
اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﺻﯿﻐــﺎ ً ﻣﻌﯿﻨــﺔ
ﻟﺘﻘﻮﯾــﻢ ﻣﮭﺎرة اﻟﺤﺴﺎﺳــﯿﺔ
.
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﻦ
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بنـــا ًء عـــى دراســـة اجلـــدول الســـابق رقـــم ()7

تكـــرار ٍّ
كل منهـــا مـــرة واحـــدة ،وبنســـبة قدرهـــا
ٍّ
لـــكل منهـــا.
()33.33%

يف حمتـــوى كتـــاب الفقـــه يف اجلزأيـــن :كتـــاب

الفرعي ــة مله ــارة احلساس ــية للمش ــكالت يف حمت ــوى

يتضـــح أن جممـــوع تكـــرار املهـــارات الفرعيـــة

ويالحـــظ بصفـــة عامـــة َضعـــف ورود املهـــارات

املتعلق ــة بمه ــارة احلساس ــية للمش ــكالت املتضمن ــة

كتـــاب الفقـــه ،إذا مـــا متـــت مقارنتهـــا ببقيـــة

الطالـــب وكتـــاب النشـــاط ،بلـــغ ( )3تكـــرارات

املهـــارات الفرعيـــة.

للمهـــارات الفرعيـــة يف كتـــاب الطالـــب ،بينـــا مل

سادســ ًا :م ــدى تواف ــر امله ــارات الفرعي ــة املتعلق ــة

ي ــرد أي تك ــرار لتل ــك امله ــارات يف كت ــاب النش ــاط
مطلقـــ ًا.

بمهـــارة التوســـع أو التفاصيـــل يف كتـــاب الفقـــه يف

الطال ــب نج ــد أن تك ــرار مجي ــع امله ــارات الث ــالث

يمكـــن معرفـــة اإلجابـــة عـــن ذلـــك مـــن خـــالل

اجلزأي ــن :كت ــاب الطال ــﺐ ،وكت ــاب النش ــاط:

وإذا تأملنـــا هـــذه املهـــارات الفرعيـــة يف كتـــاب

دراســـة اجلـــدول رقـــم ( )8اآليت:

ج ــاءت متس ــاوية ويف مرتب ــة واح ــدة؛ حي ــث بل ــغ

جدول رقم ))8

التكرارات والنسﺐ املئوية وترتيبها ملهارات التفكر اإلبداعي املتضمنة يف كتاب الفقه يف اجلزأين :كتاب
الطالﺐ وكتاب النشاط؛ للمقارنة يف جمال املهارات املتعلقة بمهارة التوسع أو التفاصيل

اﻟﻤﮭﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط

.1
اﻟﺘﻮﺳﻊ أو اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ

ﯾﻘــﺪم اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻣﺸــﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
.1
ﺟﺪﯾــﺪة ﯾﺘﻮﺳــﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠــﻢ ﻓــﻲ ﻓﮭﻤﮭــﺎ ،وﯾﻘــﺪم
ﺣﻠــﻮﻻً ﻣﺘﻌــﺪدة ودﻗﯿﻘــﺔ ﻟﮭــﺎ.
إﻋــﺎدة ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻔﻜــﺮة أو ﻧــﺺ ﻣﻌﯿــﻦ
.2
ﺑﺈﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺰﯾــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮر واﻟﺘﻔﺼﯿــﻼت
اﻟﺠﺪﯾــﺪة.
ﯾﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﺻﯿﻐــﺎ ً ﻣﻌﯿﻨــﺔ
.3
ﻟﺘﻘﻮﯾــﻢ ﻣﮭــﺎرة اﻟﺘﻮﺳــﻊ.

ﻟﻢ ﺗﺮد ھﺬه اﻟﻤﮭﺎرة ﺑﻤﮭﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰأﯾﻦ :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻄﻠﻘﺎ ً

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
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بنــا ًء عــى دراســة اجلــدول الســابق رقــم ( )8يتضــح

التوســع أو التفاصيــل مل تــرد املهــارات ذات

التوســع أو التفصيــل مل تــرد مطلقــ ًا يف كتــاب الفقــه

كتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط.

أن مجيــع املهــارات الفرعيــة املتضمنــة يف مهــارة
يف اجلزأيــن :كتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط ،وهــذا
يــدل عــى عــدم التــوازن والشــمولية يف توزيــع تلــك

املهــارات وفــق الــوزن النســبي هلــا.

األرقــام ( )3،2،1يف كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن:

نتائج الدراسة:

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

●النتيجــة األوىل :حتديــد مهــارات التفكــر
اإلبداعــي الــازم تضمينهــا يف حمتــوى كتــب

مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي غــر املتضمنــة يف

الرتبيــة اإلســامية للمرحلــة املتوســطة؛ حيــث

العربيــة الســعودية؟

الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة ،واحلساســية

كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة

بلــغ عددهــا ( )5مهــارات رئيســة ،وهــي :مهــارة

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حتليــل حمتــوى عينــة

للمشــكالت ،والتوســع أو التفاصيــل ،وبلــغ

1 .أن مهــارات التفكــر اإلبداعــي الرئيســة متوافــرة

مهــارة للتفكــر اإلبداعــي ،ويمكــن تضمينهــا

فلــم تتوافــر بمهاراهتــا الفرعيــة يف كتــاب النشــاط

وهــذه النتيجــة تــدل عــى شــمول هــذه الدراســة

الدراســة ،واتضــح اآليت:

كلهــا مــا عــدا مهــارة احلساســية للمشــكالت،
مطلقــ ًا ،كــا أن مهــارة التوســع أو التفاصيــل مل

تــرد أيضــ ًا يف كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن :كتــاب

الطالــب وكتــاب النشــاط مطلق ـ ًا.

عــدد املهــارات الفرعيــة الــازم تضمينهــا ()29
يف مجيــع حمتــوى كتــب الرتبيــة اإلســامية.
جلميــع مهــارات التفكــر اإلبداعــي اخلمســة

بينــا مجيــع الدراســات التــي تناولــت مهــارات
التفكــر اإلبداعــي مل تشــتمل ســوى عــى ثــاث

2 .أن بعــض مهــارات التفكــر اإلبداعــي الفرعيــة مل

مهــارات فقــط هــي الطالقــة واملرونــة واألصالــة

ذات األرقــام التاليــة :يف مهــارة الطالقــة مل تــرد

( )2019ودراســة احلميــي ( .)2019بينــا

تــرد يف كتــاب النشــاط مطلق ـ ًا ،وهــي :املهــارات
املهــارات ذات األرقــام ( ،)2، 1ويف مهــارة
األصالــة مل تــرد املهــارة ذات الرقــم ( ،)6ويف

مهــارة املرونــة مل تــرد املهــارة ذات الرقــم (،)1
ويف مهــارة احلساســية للمشــكالت مل تــرد
املهــارات ذات األرقــام ( ،)3،2،1ويف مهــارة
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كدراســة البكــر ( )2008ودراســة العــزام

دراســة الزهــراين ( )2016ودراســة املوســى
واملحــاوي ( )2016ودراســة الصــال ،وبنــت
الدابــس( )2018مل تتنــاول ســوى أربــع مهــارات

فقــط.

●النتيجــة الثانيــة :أن جممــوع مهــارات التفكــر
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اإلبداعــي الرئيســة املتضمنــة يف حمتــوى كتــاب

التفكــر اإلبداعــي األربعــة بنســبة  32%فقــط.

واملرونــة ،واألصالــة ،واحلساســية للمشــكالت،

مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف حمتــوى

الطالــب بلــغ ( )4مهــارات ،هــي :الطالقــة،
ويف كتــاب النشــاط بلــغ ( )3مهــارات ،هــي:

الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة ،مــن املجمــوع
الــكيل ملهــارات التفكــر اإلبداعــي الرئيســة،

والبالــغ عددهــا ( )5مهــارات رئيســة.

●النتيجــة اخلامســة :أن النســبة املئويــة لتوافــر
كتــاب النشــاط بلغــت ( ،)65,50%وبتكــرار بلــغ

( )78تكــرار ًا جلميــع املهــارات املتضمنــة .وهــذه
النســبة فــوق املتوســط ،وهــي نســبة جيــدة.

●النتيجــة السادســة :أن توزيــع مهــارات التفكــر

●النتيجــة الثالثــة :أن جممــوع مهــارات التفكــر

اإلبداعــي يف حمتــوى كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن:

بلــغ ( )26مهــارة فرعيــة ،ويف كتــاب النشــاط

غــر متوازنــة ،وبنســب متفاوتــة ،وال تتصــف

اإلبداعــي املتضمنــة يف حمتــوى كتــاب الطالــب

بلــغ ( )19مهــار ًة فرعيــة مــن املجمــوع الــكيل

ملهــارات التفكــر اإلبداعــي الفرعيــة البالــغ
عددهــا ( )29مهــار ًة فرعيــة .وهــذه النتيجــة
ختتلــف عــن مجيــع الدراســات الســابقة حيــث

أهنــا تناولــت حمتــوى كتــايب الطالــب والنشــاط

بينــا الدراســات الســابقة تناولــت غالبــ ًا
التدريبــات واألنشــطة فقــط وهلــذا جــاءت

النتائــج خمتلفــة الختــاف املحتــوى.

كتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط ،جــاء بصــورة
بالشــمولية لكامــل املهــارات الرئيســة واملهــارات
الفرعيــة؛ حيــث ورد يف كتــاب الطالــب مجيــع

املهــارات الرئيســة مــا عــدا مهــارة التوســع
أو التفاصيــل .بينــا مل يــرد يف كتــاب النشــاط

ســوى ثــاث مهــارات رئيســة ،هــي :الطالقــة،
واملرونــة ،واألصالــة؛ فضــ ً
ا عــن التوزيــع

العشــوائي للمهــارات الفرعيــة الــواردة يف حمتوى

الكتابــن.

●النتيجــة الرابعــة :أن النســبة املئويــة لتوافــر

●النتيجــة الســابعة :أن مهــارات التفكــر اإلبداعــي

كتــاب الطالــب بلغــت ( ،)89.65%وبتكــرار

الثــاين املتوســط يف اململكــة العربيــة الســعودية

مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف حمتــوى
بلــغ ( )194تكــرار ًا جلميــع املهــارات املتضمنــة.

وهــذه النســبة تُعــد نســبة مرتفعــة إذا مــا متــت

مقارنتهــا بالنســب التــي توصلــت هلــا بعــض
الدراســات الســابقة كدراســة الصــال ،وبنــت
الدابــس ()2018؛ حيــث توافــرت مهــارات
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غــر املتضمنــة يف حمتــوى كتــاب الفقــه للصــف

هــي :مهــارة يف كتــاب الطالــب ،ومهارتــان يف
كتــاب النشــاط ،فيــا يتعلــق بمهــارات التفكــر
اإلبداعــي الرئيســة (الطالقــة ،واملرونــة،
واألصالــة ،واحلساســية للمشــكالت ،والتوســع

أو التفاصيــل) .بينــا فيــا يتعلــق بمهــارات
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التفكــر اإلبداعــي الفرعيــة التــي مل تــرد فقــد

والتتابــع هلــذا الكتــاب.

ويف كتــاب النشــاط بلغــت ( )10مهــارات

والتوســع أو التفاصيــل يف حمتــوى عينــة الدراســة،

2 .رضورة تضمــن مهــاريت احلساســية للمشــكالت

بلغــت يف كتــاب الطالــب ( )3مهــارات فرعيــة،

كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن :كتــاب الطالــب،

فرعيــة.

●النتيجــة الثامنــة :أن مهــارات التفكــر

وكتــاب النشــاط.

الفقــه للمرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة

اإلبداعــي :الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة،

3 .بنــاء مصفوفــة املــدى والتتابــع ملهــارات التفكــر

اإلبداعــي الرئيســة الــواردة يف حمتــوى كتــاب

واحلساســية للمشــكالت ،والتوســع أو

الســعودية ،فيــا يتعلــق باجلــزء األول (كتــاب

التفاصيــل ،وتضمينهــا يف كتــاب الفقــه يف

الطالــب) هــي املهــارات التاليــة بالرتتيــب:

اجلزأيــن :كتــاب الطالــب ،وكتــاب النشــاط.

الطالقــة ،ثــم األصالــة ،ثــم املرونــة ،ثــم

4 .بنــاء مصفوفــة املــدى والتتابــع ملهــارات التفكــر

احلساســية للمشــكالت ،ومل تــرد مهــارة التوســع
أو التفاصيــل مطلقــ ًا .بينــا فيــا يتعلــق باجلــزء

اإلبداعــي :الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة،
واحلساســية للمشــكالت ،والتوســع أوالتفاصيل،

الثــاين (كتــاب النشــاط) فقــد وردت املهــارات

وتضمينهــا يف كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن :كتــاب

التاليــة بالرتتيــب :الطالقــة ،ثــم األصالــة ،ثــم

الطالــب ،وكتــاب النشــاط.

املرونــة ،ومل تــرد مهارتــا احلساســية للمشــكالت،

والتوســع أو التفاصيــل مطلقــ ًا .وتتفــق هــذه

5 .بنــاء برنامــج لتنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي
مــن خــال تدريــس مــواد الرتبيــة اإلســامية يف

النتيجــة مــع الدراســات الســابقة التــي تناولــت

مهــارات التفكــر اإلبداعــي الثالثــة يف الرتتيــب:

الطالقــة واألصالــة واملرونــة فقــط.

توصيــات الدراســة :يف ضــوء النتائــج التــي توصلــت

هلــا الدراســة؛ فــإن الباحــث يــويص بــاآليت:

املرحلــة املتوســطة.

مقرتحــات الدراســة :يف ضــوء النتائــج التــي توصلــت
هلــا الدراســة؛ فــإن الباحــث يقــرح اآليت:

1 .إجــراء دراســات علميــة يف جمــال مهــارات

1 .تضمــن حمتــوى كتــاب الفقــه للصــف الثــاين

التفكــر عامــة ،ويف مهــارات التفكــر اإلبداعــي

واملرونــة ،واألصالــة ،واحلساســية للمشــكالت،

يف حمتــوى كتــب الرتبيــة اإلســامية يف مراحــل

املتوســط مهــارات التفكــر اإلبداعــي :الطالقــة،

والتوســع أو التفاصيــل ،وفــق مصفوفــة املــدى
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خاصــ ًة ،ومعرفــة مــدى توافــر هــذه املهــارات
التعليــم املختلفــة.

صاحل املقاطي :حتليل حمتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات...

2 .تضمــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف حمتــوى
كتــب الرتبيــة اإلســامية عــى اختــاف املراحــل
الدراســية ،واختــاف نــوع التعليــم ومســتواه

يف ضــوء مهــارات التفكــر اإلبداعــي التــي

توصلــت هلــا هــذه الدراســة.

3 .بنــاء مصفوفــة املــدى والتتابــع ملهــارات التفكــر
عامــة ،ومهــارات التفكــر اإلبداعــي خاصــة،
جلميــع مراحــل التعليــم العــام املختلفــة ،ويف

مــواد دراســية خمتلفــة؛ ليتــم توزيــع تلــك

املهــارات وفــق التوزيــع النســبي ألهــداف املــواد
الدراســية املختلفــة يف كتــب املراحــل الدراســية
املختلفــة.
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دراسة ميدانية على المؤسسات األهلية بمدينة الرياض
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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(قدم للنشر يف 1441/9/20هـ ،وقبل للنشر يف 1442/1/28هـ)
ملخـــص البحـــث :اســـتهدفت هـــذه الدراســـة حتديـــد دور املؤسســـات األهليـــة لتمكـــن املـــرأة الســـعودية وفـــق رؤيـــة اململكـــة ( )2030مـــن خـــال مـــا تقدمـــه هـــذه
املؤسس ــات األهلي ــة لتمك ــن امل ــرأة الس ــعودية يف جم ــاالت التمك ــن ال ــذايت واالقتص ــادي والتعليم ــي؛ ونظ ــرا لك ــون ه ــذه الدراس ــة تنتم ــي إىل نم ــط الدراس ــات الوصفي ــة،
اس ــتخدم الباح ــث منه ــج املس ــح االجتامع ــي الش ــامل جلمي ــع املوظف ــات يف املؤسس ــات األهلي ــة يف مدين ــة الري ــاض لع ــام 2020م ،وق ــد طبق ــت الدراس ــة ع ــى عين ــة بلغ ــت
( )100موظف ــة باس ــتخدام االس ــتبانة كأداة جلم ــع بيان ــات الدراس ــة.
وق ــد توصل ــت ه ــذه الدراس ــة إىل جمموع ــة م ــن النتائ ــج أبرزه ــا :أثبت ــت الدراس ــة تقدي ــم الدع ــم الب ــارز م ــن خ ــال م ــا تقدم ــه املؤسس ــات األهلي ــة للم ــرأة الس ــعودية
يف جمـــال التمكـــن الـــذايت بـــا يعينهـــا عـــى تطويـــر الـــذات مهاريـــ ًا وعلميـــ ًا وتكنولوجيـــ ًا ،كـــا توصلـــت الدراســـة إىل أن املؤسســـات األهليـــة تســـاهم بشـــكل ملحـــوظ
يف دع ــم متك ــن امل ــرأة وف ــق متطلب ــات رؤي ــة اململك ــة ()2030؛ وذل ــك بتأهيله ــا اقتصاديــ ًا وتعليميــ ًا م ــن خ ــال العدي ــد م ــن الربام ــج املتنوع ــة ملنحه ــا فرص ــة املس ــامهة
لتحقيقأهـــداف التنميـــة الســـعودية املســـتدامة.
كلامت مفتاحية :املؤسسات األهلية – متكني املرأة

*****

The Role of Civil Institutions in Saudi Women Empowerment according to
the Saudi Vision 2030
A field study on the civil institutions in Riyadh
)*(Saad Rashed Alzeer
Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
)(Received 13/05/2020, accepted 16/09/2020
Abstract: This study aims to define the role of civil institutions in Saudi women’s empowerment according to the Saudi Vision 2030 through what these institutions
are offering to empower Saudi women in self-economic and educational empowerment. Since this study follows the pattern of descriptive studies, a comprehensive
social survey method was used for all female employees at civil institutions in Riyadh for the year 2020, which resulted in a study sample consisting of 100 female
employees. A questionnaire was used as a tool to collect the study data.
Among the most noticeable results of this study is that civil institutions provide outstanding support to Saudi women in self-empowerment, which helps them develop
themselves professionally, scientifically, and technologically. Also, this study concluded that civil institutions in Riyadh contribute significantly to supporting women’s
empowerment. Such contributions align with the requirements of the Saudi Vision 2030, and the institutions are doing so by developing them economically and
educationally through many different programs. Thus, this enables Saudi women to achieve the Saudi sustainable development goals.
Keywords: Civil Institutions, women’s empowerment.
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املبحث األول

املؤسســات األهليــة يف معظــم البلــدان العربيــة .وقــد

مدخل إىل مشكلة الدراسة وأمهيتها:

ظهــرت منظــات خاصــة هبــا مثــل مجعيــات ســيدات

التنميــة هــي عنــر رئيــس حلــدوث االســتقرار

جامعــة الــدول العربيــة ،وعــى الصعيــد العاملــي زاد

وهــي كذلــك عمليــة تطــور شــامل أو جزئــي ،وتتخذ
أشــكاالً وأبعــاد ًا متعــددة هتــدف إىل االرتقــاء بالوضع

الفرصــة الكاملــة هلــا لتقــوم هبــذا الــدور ،وكذلــك

أطلقــت املنظــات الدوليــة ويف مقدمتهــا األمــم

بــا يتوافــق مــع احتياجاتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة

أمههــا شــعار املــرأة رشيــك يف عمليــة التنميــة،

 - 1مشكلة الدراسة:

والتطــور اإلنســاين واالجتامعــي يف املجتمعــات،

البــري وصــوالً إىل عمليــة الرفاهيــة واالســتقرار
والفكريــة ،وكذلــك بــا يتوافــق مــع إمكانياتــه.

وتعريــف التنميــة دائــ ًا مــا يكــون مرتبطــ ًا باخللفيــة

العلميــة والنظريــة والسياســية واالقتصاديــة التــي
يتصنــع هبــا صاحــب هــذا التعريــف ،فعــي ســبيل
املثــال؛ فــإن االقتصاديــن يعرفــون التنميــة بأهنــا

عبــارة عــن الزيــادة الرسيعــة يف مســتوى اإلنتاجيــة
االقتصاديــة والدخــل القومــي ســواء عــى مســتوى
األفــراد أو حتــى عــى مســتوى األرس ،يف حــن أن

علــاء االجتــاع يعرفــون التنميــة بأهنــا عبــارة عــن أي

تغــر اجتامعــي حيــدث بطريقــة مقصــودة وخمطــط هلــا
هبــدف تغيــر الســلوكيات والثقافــات حتــى تكــون
إجيابيــة ومنتجــة ومرنــة (أبو النــر وحممــد2017،م،
ص.)66 :

األعــال وجمالــس ســيدات األعــال حتــت رعايــة
االهتــام بــدور املــرأة يف عمليــة التنميــة وإعطــاء

املتحــدة ،منظمــة العمــل الدوليــة عــدة شــعارات

(مطبوعــات جامعــة امللــك عبــد العزيــز1427 ،ه،
ص.)32 :

ويعــد إغفــال دور املــرأة يف التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية بمثابــة إهــدار للجهــود التــي

تبــذل بشــكل أو بآخــر .ولتصبــح هــذه اجلهــود ذات

قيمــة؛ ال بــد مــن تأكيــد أمهيــة دور املــرأة وهــو مــا
نــادت بــه املؤمتــرات الدوليــة التــي تؤمــن بــدور املــرأة
يف التنميــة؛ لــذا ارتفــع مســتوى الوعــي بالعالقــة
الطرديــة بــن نجــاح التنميــة ومســامهة املــرأة فيهــا

بوصفهــا نصــف املجتمــع؛ ألنــه ال يمكــن حتقيــق

تنميــة حقيقيــة دون إســهام كل عنارصهــا؛ ومــن
ثــم يصبــح النهــوض بأوضــاع املــرأة ومتكينهــا مــن
املشــاركة يف عمليــة التنميــة مطلبــ ًا أساســي ًا ورئيســ ًا

ومــن متطلبــات عمليــة التنميــة؛ مشــاركة املــرأة يف

يف توجهــات كل املجتمعــات التنمويــة (أبــو طــرة،

الســكان تقريبــ ًا ،ولقــد أصبــح للمــرأة العربيــة

وبنــا ًء عــى مــا ســبق؛ يمكــن القــول بــأن أحــد أهــم

حــركات التنميــة؛ حيــث إهنــا تشــكل نصــف تعــداد
نشــاطات ملموســة يف جمــاالت التنميــة مــن خــال

2006م ،ص.)6 :

معوقــات التنميــة يف البلــدان العربيــة -كــا أشــار
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إلىــه تقريــر التنميــة االنســانية العربيــة لعــام 2002م

وقــت قصـر ,أصبحــت رشيــك ًا قويـ ًا وفاعـ ً
ا يف جمــال

العمليــة التنمويــة ؛ باإلضافــة -+لنقــص احلريــة

فرصــة املشــاركة يف العديــد مــن املياديــن يف القطاعــن

 يكمــن بشــكل عــام يف هتميــش املــرأة ودورهــا يفواملعرفــة  ،وكذلــك فــإن عمليــة إدمــاج املــرأة يف

قضيــة التنميــة؛ يتطلــب أن تصبــح النســاء جــزء ًا
مــن جمهــودات التنميــة األساســية  ،وكذلــك وضــع

إســراتيجية قائمــة عــى اعتبــار النســاء مشــاركات
ومســتفيدات مــن خطــط التنميــة  ،وحتســن كل

أوضــاع النســاء املعيشــية والعمليــة بإتاحــة الفــرص

هلــن للمشــاركة يف التنميــة االقتصاديــة االجتامعيــة
والثقافيــة والسياســية ( ابــن جليــي2008 ،م ،ص:

.)5-4

التنميــة بمفهومهــا الشــامل  ،ولقــد أتــاح هلــا املجتمــع
األهــي واحلكومــي؛ وذلــك بفضــل مــا حققتــه املــرأة

الســعودية مــن نجاحــات كثــرة ومتعــددة وإرصارهــا
عــى أن تكــون عنــر ًا مه ـ ًا وفعــاالً يف دفــع مســرة
التنميــة يف جمتمعهــا وعجلتهــا ،ويعــود نجــاح
املــرأة أيضــ ًا إىل إدراك الســعودية ألمهيــة مشــاركتها

باعتبارهــا متثــل نصــف املجتمــع ،وال يمكــن حتقيــق
التنميــة إذا تــم هتميشــها ،وتشــر الدراســات إىل أن

مشــاركة املــرأة الســعودية يف جمــال التنميــة بــدأ منــذ
عهــد امللــك عبــد العزيــز -رمحــه اهلل  -حيــث بــدأت

وتؤمــن اململكــة العربيــة الســعودية بــأن التنميــة

بدورهــا يف جمــال التعليــم مــن خــال الكتاتيــب

لــكل األمــم ،ومــن بــن أهــداف خطــط التنميــة

وظهــر مصطلــح متكــن املــرأة عــى نطــاق واســع

البرشيــة عنــر رئيــس يف مســرة التقــدم والتطــور
الســعودية؛ إتاحــة دور مهــم ومؤثــر أمــام املــرأة يف

صناعــة التنميــة واملشــاركة فيهــا مــن خــال التعليــم
العــإىل والوظائــف املتاحــة واملهمــة؛ حتــى يكــون هلــا
الــدور الفاعــل والناشــط يف املجتمــع .ولذلــك ســعت
الســعودية إىل إزالــة التحديــات والعمــل عــى تقديــم

مرشوعــات تطويريــة للمــرأة الســعودية لالســتفادة

مــن اخلــرات املرتاكمــة مــن تعليمهــا وتوظيفهــا يف
جمــال التنميــة (الربيــع2017 ،م ،ص.)21 :

النســائية (امليــزر2015 ،م ،ص ص.)129 -127 :

يف التســعينيات كجــزء أســايس مــن إســراتيجيات

وسياســات التنميــة االقتصاديــة يف تلــك احلقبــة ،وقــد
ظهــر ذلــك رصحيـ ًا يف وثيقــة العمــل للمؤمتــر الــدويل
للتعليــم للجميــع عــام 1990م ومؤمتــر األمــم املتحدة
والتنميــة 1992م ،ومؤمتــر حقــوق اإلنســان عــام

1993م ،واملؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة 1994م،
وقمــة العــامل للتنميــة االجتامعيــة عــن عــام 1995م،
فهــذا الوعــي واإلدراك الواســعان ألمهيــة دور املــرأة

وقــد شــاركت وأســهمت املــرأة الســعودية يف

يف عمليــات التنميــة؛ قــد انعكــس يف صياغــة األمــم

والنجاحــات يف املياديــن املتعــددة واملختلفــة ،وىف

ذلــك اجلــزء األســايس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة

هنضــة جمتمعهــا ،وحققــت الكثــر مــن اإلنجــازات

ـم اعتــر
املتحــدة ألهــداف األلفيــة للتنميــة؛ ومــن َثـ َّ
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يف العــامل ،ويعــد مفهــوم التمكــن مــن أكثــر املفاهيــم

املــرأة ،نجــد أهنــا تعكــس التقديــر احلقيقــي للمــرأة

وبذلــك فــإن التمكــن يعنــى إدمــاج املــرأة يف أنشــطة

النظــرة اإلجيابيــة للمــرأة الســعودية التــي متيــزت يف

اعرتافــ ًا باملــرأة كعنــر مهــم وفاعــل يف التنميــة؛

التنميــة الرئيســة ؛وذلــك هبــدف زيــادة النشــاط
االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي هلــا (املركــز
الديمقراطــي العــريب2019 ،م ،ص.)121 :

الســعودية؛ حيــث جــاءت هــذه الرؤيــة لتؤكــد عــى

عــدة جمــاالت ،ومــن أهــداف الرؤيــة بالنســبة لتمكني
امل�رـأة؛ نذكــر مــا يــي:

 - 1رفــع نســبة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل مــن

والتمكــن الــذي يســاعد املــرأة عــى اكتســاب

(.)30% - 22%

يف املجتمــع؛ إنــا هــي حالــة فريــدة بتبايــن اإلدراك

إمج��إىل النات��ج املح�لى م��ن (.)30% -20

الســيطرة عــى حياهتــا وتنميــة قدراهتــا عــى املشــاركة

ملعانيهــا؛ حيــث يســتدعي املشــاركة والتزويــد
باملعرفــة والدعــم والتوعيــة ،والتمكــن أصبــح األكثر
اســتخدام ًا يف سياســات وبرامــج معظــم املنظــات

غــر احلكوميــة ،وهــو يعــد أكثــر املفاهيــم اعرتافــ ًا
باملــرأة كعنــر مهــم وفاعــل يف جمــال التنميــة وبنــا ًء
عــى ذلــك فالتمكــن يســعي للقضــاء عــى كل مظاهر
التمييــز ضدهــا مــن خــال اإللىــات التــي تعنيهــا عىل
االعتــاد عــى الــذات ،وهلــذا فــإن مفهــوم التمكــن

جيعــل التنميــة أكثــر تفامهيــة ومشــاركة بــن الرجــل
واملــرأة؛ ومــن ثــم ال تكــون التنميــة جمــرد رعايــة

اجتامعيــة للنســاء وإنــا تكــون التنميــة االجتامعيــة

وســيلة فاعلــة لتمكــن النســاء مــن امتــاك عنــارص

القــوة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،والتــي متكنهــا مــن
االعتــاد عــى الــذات واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات
التــي ترتبــط بجميــع جوانــب حياهتــا ( آل عــوض،

2014م ،ص ص.)40 ,19 :

وبالنظــر إىل رؤيــة اململكــة 2030م فيــا خيــص متكــن

 - 2زيــادة مســامهة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف
 - 3ختفيض معدل البطالة من (.)7% - 11.6%

- 4رفــع نســبة مدخــرات األرس الســعودية مــن
إمج��إىل دخله��ا م��ن (.)10% - 6%

 - 5تدريــب أكثــر مــن  500ألــف موظــف حكومــي
عــن بعــد وتأهيلهــم لتطبيــق مبــادئ تنميــة
املــوارد البرشيــة يف أجهــزة اململكــة.

وبنــا ًء عــى ذلــك؛ فــإن الرؤيــة ســتمنح املــرأة الفرصة

خــال العــرة أعــوام املقبلــة لتشــكل عنــر ًا مه ـ ًا
لتحقيــق التنميــة ،وتفســح هلــا املجــال بــأن تتبــوأ
مواقــع قياديــة مهمــة يف الدولــة خــال الســنوات
املقبلــة (احلــريب2017 ،م ،ص ص.)364،365 :

وممــا ال شــك فيــه أن املنظــات غــر احلكوميــة تقــدم
خدمــات اجتامعيــة كثــرة ومتنوعــة يف جمــاالت

عديــدة مثــل الصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي
والتنميــة املحليــة وغريهــا ،ويتــم ذلــك مــن خــال

رشحيــة واســعة مــن املؤسســات واهليئــات واملنظــات
غــر احلكوميــة والتــى تشــكل يف جمموعهــا البنــاء
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املؤســي للقطــاع اخلــري والتطوعــي ،وفــق مــا

دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة الســعودية

1994م؛ والــذي اعتــر املنظمــة غــر احلكوميــة هــي

 - 2أمهية الدراسة العلمية والعلمية:

جــاء يف ميثــاق األمــم املتحــدة الصــادر يف عــام

كيــان غــر هــادف للربــح ،وأعضــاؤه مواطنــون أو
مجاعــات مــن املواطنــن ينتمــون إىل دولــة واحــدة أو

أكثــر .كــا تلعــب املنظــات غــر احلكوميــة (األهليــة)
الــدور األكــر يف تنميــة املجتمــع بــكل فئاتــه وجماالته؛

نظــرا لكوهنــا متــس كل املجــاالت اخلدميــة واخلرييــة
والتطوعيــة والصناعيــة واحلكوميــة ،فــا يتوقــف
دورهــا عنــد تقديــم خدمــات تطوعيــة كمتعاونــن،
وإنــا يمتــد دورهــا ألكــر مــن ذلــك يف جمــال الــدور

التنمــوي اإلصالحــي للمجتمــع( ،بــن مجعــان،
2015م ،ص.)174 :

وفــق رؤيــة اململكــة 2030م.

تكمــن األمهيــة العلميــة يف التعــرف عــى الواقــع
النظــري ذاتيــ ًا واقتصاديــ ًا وتعليميــ ًا يف عمليــات

التنميــة االجتامعيــة الشــاملة واملســتدامة وفــق رؤيــة
اململكــة ( .)2030وكذلــك التعــرف عــى األســس

النظريــة لتمكــن املــرأة مــن خــال املؤسســات
األهليــة يف الســعودية .إضافــة إىل حماولــة املســامهة

يف تأثــراء اجلانــب النظــري يف جمــاالت متكــن املــرأة
بشــكل خــاص ويف جمــال الدراســات االجتامعيــة

بشــكل عــام .أمــا مــن ناحيــة األمهيــة العمليــة؛ فقــد

تســهم الدراســة يف تقييــم الوضــع الراهــن لــدور

وبالنظــر إىل متكــن املــرأة مــن خــال املؤسســات

املؤسســات األهليــة يف جمــال متكــن املــرأة .وكذلــك

أولويــات أعــال تلــك املؤسســات ،وقــد كان

فئــة اإلنــاث ،وهــي رشحيــة كبــرة متثــل حــوإىل

األهليــة؛ فــإن هــذه القضيــة دائــ ًا مــا تكــون مــن

متكــن املــرأة أحــد أهــم أهــداف كل املرشوعــات
التنمويــة لتلــك املؤسســات منــذ عــام (1995م).

ولقــد عملــت تلــك املؤسســات عــى متكــن املــرأة
باســتخدام العديــد مــن الوســائل والطــرق لتحقيــق
التمكــن ذاتيـ ًا واقتصاديـ ًا وتعليميـ ًا وسياســي ًا وزيــادة

كفاءهتــا الذاتيــة الســتثامر طاقاهتــا وإمكاناهتــا(Panda,
)pp: 2-3

.2000,

تتنــاول هــذه الدراســة فئــة مهمــة يف املجتمــع وهــي
نصــف املجتمــع الســعودي ،ممــا يعنــي زيــادة فــرص
اســتثامرها بشــكل فعــال .وســتصل الدراســة إىل نتائج

وتوصيــات يمكــن االســتفادة منهــا أو تعميمهــا لــدى
صانعــي القــرار باململكــة العربيــة الســعودية لتمكــن
املــرأة الســعودية لتحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة

(2030م).

 1-أهداف الدراسة:

وبنــا ًء عــى ماســبق؛ وبعــد مــا تــم عرضــه مــن إطــار

تســعي الدراســة احلإلىــة لتحقيــق اهلــدف الرئيــس

احلإلىــة تتحــدد يف قضيــة رئيســة ،وهــي التعــرف عــى

املــرأة وفــق رؤيــة اململكــة ( »)2030وينبثــق مــن

نظــري ودراســات ســابقة؛ فــإن مشــكلة الدراســة

التــإىل « :حتديــد دور املؤسســات األهليــة يف متكــن
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هــذا اهلــدف ثالثــة أهــداف فرعيــة هــى:

واملواقــف التــي يمــر هبــا املجتمــع ،وكذلــك

 - 1حتديــد دور املؤسســات يف متكــن املــرأة ذاتيــ ًا يف

التحــوالت مــن خــال زرع األمــل وتقليــل املقارنــة

 - 2حتديــد دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة

داخــل الشــخص وقدراتــه االجتامعيــة وجتزئــة

 - 3حتديــد دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة

ص.)362 :

ضــوء رؤيــة اململكــة (2030م).

اقتصاديــ ًا يف ضــوء رؤيــة اململكــة (2030م).

تعليميــ ًا يف ضــوء رؤيــة اململكــة (2030م).

وإحــداث التكافــؤ وحتديــد نقــاط القــوة وتدعيمهــا

املشــكالت للقــدرة عــى حلهــا (الســكري2000 ،م،

ويعــرف التمكــن أيضــ ًا بأنــه عمليــة تتــم ممارســتها

مــع النــاس أو املنظــات أو اجلامعــات التــي ال متتلــك

 2-تساؤالت الدراسة:

القــوة ليصبحــوا عــى وعــي بتفاعــات وديناميــكات

يتحدد التساؤل الرئيس للدراسة احلإلىة يف:

القــوى التــي تؤثــر يف حياهتــم ،وتعليمهــم كيــف

مــا دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة وفــق

يتعاملــون معهــا وتنميــة مهاراهتــم للحصــول عــى

وينبثق منه ( )3تساؤالت فرعية تتمثل فيام ييل:

.)2152

رؤيــة اململكــة العربيــة الســعوديه (2030م)؟

بعــض التأثــرات يف احلياة( .فــرج2007 ،م ،ص:

 - 1مــا دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة ذاتيـ ًا

ويعــرف التمكــن إجرائيــ ًا يف هــذه الدراســة بأنــه:

 - 2مــا دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة

املؤسســات األهليــة لدعــم املــرأة الســعودية ذاتيــ ًا

يف ضــوء رؤيــة اململكــة (2030م)؟

تلــك االســراتيجيات العمليــة التــي متارســها

اقتصاديــ ًا يف ضــوء رؤيــة اململكــة (2030م)؟

واقتصاديــ ًا وتعليميــ ًا بــا يمكنهــا مــن املشــاركة

تعليميــ ًا يف ضــوء رؤيــة اململكــة (2030م)؟

الســعودية 2030م.

 - 3مــا دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة
 3-مفاهيم الدراسة:

يف جمــاالت التنميــة وفــق رؤيــة اململكــة العربيــة
-مفهوم املؤسسات األهلية:

تقوم الدراسة احلإلىة عىل مفهومني رئيسيني:

عرفــت وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة

يشــر مفهــوم التمكــن إىل االســراتيجيات التــي

بأهنــا :أي هيئــة مؤلفــة مــن مخســة أشــخاص فأكثــر

املجتمــع عــى حتقيــق مطالبهــم املرشوعــة ملســاعدهتم

نفــع مــادي أو منفعــة شــخصية أو حتقيــق أي أهــداف

-مفهوم التمكني:

يقــوم هبــا املــارس مــن أجــل مســاعدة أفــراد

عــى أن يصبحــوا قادريــن عــى مواكبــة كل الضغــوط

باململكــة العربيــة الســعودية املؤسســات األهليــة
ومســجلة رســمي ًا لــدي الــوزارة وغرضهــا األســايس

أخــري ال تتعــارض مــع نظــام وأحــكام قانــون
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املؤسســات األهليــة باململكــة (حافــظ2003 ،م ،ص:

ٍ
معــان ويف جمــاالت متعــددة كاملجــال االقتصــادي

وتعــرف بأهنــا جمموعــة ذات تنظيــم مســتمر مؤلفــة

ويعتــر هــذا املفهــوم مــن أكثــر املفاهيــم اعرتافــ ًا

غــر هادفــة للربــح يف األســاس؛ وذلــك مــن أجــل

يف جمــال التنميــة بجانــب الرجــل؛ حيــث ال تصبــح

.)45

بــن أشــخاص ذوى صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة
حتقيــق غــرض مــن أغــراض الــر والتكافــل أو مــن
أجــل نشــاط دينــي حتــدده الــوزارة (وزارة الشــؤون
االســامية واالوقــاف والدعــوة واالرشــاد) كنشــاط

اجتامعــي أو ثقــايف أو صحــى أو بيئــي أو تربــوي أو

تعليمــي أو نشــاط يتعلــق بحاميــة املســتهلك (وزارة
املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة1437 ،ه ،ص:
.)8

واالجتامعــي والســيايس ،وكذلــك جمــاالت التنميــة.

باملــرأة وارتباطــ ًا بقضاياهــا كعنــر ورشيــك فعــال
التنميــة جمــرد خدمــات رعايــة للمــرأة ،وإنــا تصبــح
أداة فعالــة لتمكــن املــرأة جمتمعيـ ًا؛ وذلــك مــن خــال
مســاعدهتا عــى امتــاك عنــارص القــوة بــكل جوانبهــا
االجتامعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة.

وتــوىل املجتمعــات العربيــة يف الوقــت احلــارض اهتامم ًا
كبــر ًا لبنــاء تقدمهــا يف كافة املجــاالت وحتقيــق رفاهية

أبنائهــا وســعادهتم وحتســن مســتوى معيشــتهم؛

وتعــرف املؤسســات األهليــة إجرائيــ ًا يف الدراســة

وذلــك مــن خــال وضــع اإلســراتيجيات واخلطــط

تــم تأسيســها وفــق قانــون املؤسســات األهليــة

أصبــح االهتــام بتمكــن املــرأة يف اجلوانــب السياســية

احلإلىــة بأهنــا :كل املؤسســات غــر احلكوميــة التــي

باململكــة العربيــة الســعودية وتعمــل بأحكامــه وال
هتــدف للربــح ،وتعمــل يف كافــة جمــاالت العمــل
األهــي ومنهــا متكــن املــرأة الســعودية.
املبحث الثانى

التنمويــة والربامــج واســتثامر طاقــات أبنائهــا؛ لــذا
واالقتصاديــة واالجتامعيــة مــن أهــم القضايــا التــي

اهتــم هبــا قــادة اململكــة العربيــة الســعودية .فقــد

أصبــح للمــرأة دور كبــر يف خدمــة الوطــن ورفــع

مســرة التنميــة ،ولقــد أكــدت قيــادات اململكــة عــى

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :التمكني ()Empowerment

وفقـ ًا للرشيعــة االســامية مــع رضورة تكافــؤ الفرص

يعــد التمكــن مفهومــ ًا حديثــ ًا ظهــر يف تســعينيات

لــذا فقــد جــاءت رؤيــة اململكــة (2030م) لرتفــع

التــي نــادت باحلقــوق املدنيــة واالجتامعيــة ،ومنــذ

العمــل لتشــكل نســبة  8%زيــادة عــن الســابق

االســتمرار يف دعــم وتعزيــز قضايــا املــرأة وحقوقهــا

 -1يف مفهوم التمكني:

القــرن العرشيــن ،ولقــد ارتبــط باحلــركات االجتامعية

ذلــك الوقــت اســتخدم مفهــوم التمكــن بعــدة

يف جمــال التعليــم والتدريــب يف كافــة املســتويات؛

مــن مكانــة املــرأة وتعــزز نســبة مشــاركتها يف ســوق

(ياســن2018 ،م ،ص ص.)897-898 :
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 -2أسس ومبادئ متكني املرأة:

)go ,1988

أول مــن وصــف مفهــوم التمكــن

تقــوم عمليــة متكــن املــرأة عــى األســس واملبــادئ

الــذايت؛ وخاصــة فيــا يتعلــق باجلوانــب االجتامعيــة

واملبــادئ التاليــة :أن يكــون لدهيــا القــدرة عــى

واإلمكانــات ،وب َّينــا أن التمكــن الذاتــى لــه عــدة

التاليــة :تقــوم عمليــة متكــن املــرأة عــى األســس

التفكــر بموضوعيــة يف املواقــف التــي حتتــاج لتغيــر.

وأن يكــون لدهيــا القــدرة عــى تعلــم املهــارات التــي

تســاعدها عــى حتســن مهاراهتــا وســلطتها الشــخصية
أو اجلامعيــة .أن يتوفــر لدهيــا املصــادر واملعلومــات
التــي متكنهــا مــن صناعــة قرارهتــا بنفســها .وكذلــك

أن يكــون لدهيــا القــدرة عــى الصمــود واإلرصار

عــى قراراهتــا وخاصــة القــرارات اجلامعيــة.
وأن يكــون لدهيــا القــدرة عــى إدمــاج نفســها يف

عمليــات التغيــر املســتمرة .وأن تكــون قــادرة عــى

تعزيــز تصورهــا الــذايت .ومبــدأ املشــاركة ،فعمليــة
التمكــن تبنــى أساســ ًا عــى املشــاركة مــن جهــة،
واإلحســاس بمشــكالهتا واملشــاركة يف حلهــا مــن

جهــة أخــرى .وكذلــك مبــدأ االعتــاد عــى الــذات
ومــدى االحســاس باملســؤولية .وأخــرا مبــدأ العدالــة
االجتامعيــة ،فمدخــل التمكــن يســعى إلحــداث

العدالــة وحتقيــق املســاواة بــن أفــراد املجتمــع

بعضهــم ببعــض ،والدفــاع عــن الفئــات املحرومــة.
(أمحــد 2017،م ،ص.)823 :

 -3أنواع التمكني:

معــان متشــاهبة مثــل القــدرة والكفــاءة وتقديــر الــذات،

وإدراك الفــرد للعالقــة بــن مــا حيتــاج إلىــه الفــرد وبــن
الــدور الــذي جيــب أن يقــوم بــه ،ويف عــام(1997م)

عــرف روالنــدز) ( Rowlandsالتمكــن الــذايت بأنــه

الثقــة يف النفــس وتطويرهــا وعــدم االعتــاد عــى
اآلخريـن ,وبمعنــى آخــر االعتــاد عــى الــذات  ،وأشــار

زيمرمــان (2000م) إىل أن التمكــن الــذايت يشــمل (
الــذات الداخليــة ،والتفاعليــة ،والســلوكية) والــذات

الداخليــة تعنــى معتقــدات الفــرد حــول قدراتــه عــى

التحكــم يف البيئــة اخلارجيــة والتفاعليــة تعنــى قــدرة

الفــرد عــى التفاعــل مــع اآلخريــن واجلانــب الســلوكي

يعنــى جهــود الفــرد لتعزيــز ذاتــه وكفاءتــه (Mary &.
)Yoseph, 2013, pp. 166- 167

ومتكــن املــرأة ذاتيــ ًا يعنــى بــكل بســاطة حصوهلــا
عــى فــرص وفــرة مــن التعليــم حتــى تســتطيع اختــاذ

قراراهتــا بجديــة لنفســها ولعائلتهــا ،ومتكنهــا اقتصاديـ ًا

مــن االعتــاد عــى نفســها مــن خــال املرشوعــات ،كــا
يعنــي التمكــن الــذايت العمليــة التــي تزيــد فيهــا املــرأة

مــن دوافعهــا وقوهتــا ومعنوياهتــا لتصبــح أكثــر كفــاءة
وفاعليــة وتأثــر ًا يف الربامــج التنمويــة الوطنيــة مثــل

ينقسم التمكني إىل العديد من األنواع منها:
-التمكني الذايت:

يعتـبر كونجـ�ر وكانوجـ�و

للفــرد؛ ومــا يتعلــق أيض ـ ًا بالســلطة وامتــاك املــوارد

التعليــم والصحــة والسياســة وغريهــا مــن الربامــج

�(conger and kanun

التنمويــة( .(Neriaphiri & Manuere, 2018, p. 58
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 -التمكني االقتصادي:

366-333

قدراهتــم عــى االســتفادة مــن اخلدمــات العامــة،

يعــد التمكــن االقتصــادي أحــد أهــم جمــاالت

ولقــد ســجلت املؤسســات األهليــة نشــاط ًا ملموس ـ ًا

التمكــن األخــرى ،وهــو مــا يمكــن فهمــه يف إطــار

األنشــطة مثــل التعليــم ومكافحــة األميــة ،والصحــة

نشــاط املؤسســات األهليــة؛ حيــث يتصــدر جوانــب

عمــل تلــك املنظــات بقصــد مكافحــة الفقــر لــدي
املــرأة ،ولقــد كشــفت تقاريــر عديــدة عــن دور

املنظــات األهليــة يف مكافحــة الفقــر يف الــدول

العربيــة؛ مــن خــال عمــل مرشوعــات عــى أرض

الواقــع ,فقــد اســتطاعت املنظــات واملؤسســات
األهليــة العربيــة أن تســهم يف تقديــم العديــد مــن

القــروض الصغــرة للنســاء الفقــرات ،وقــد حظيــت

املــرأة املعيلــة باهتــام كبــر يف كل األقطــار العربيــة،

وكذلــك عملــت تلــك املنظــات عــى تدريــب النســاء

يف جمــال التمكــن االجتامعــي مــن خــال العديــد مــن
(الكــوح 2016 ،ص ص.)268-267 :
 -التمكني السيايس:

ويعنــى اختــاذ التدابــر الكفيلــة بوصــول املــرأة إىل

مناصــب يف الســلطة وعمليــات اختــاذ القــرار وصنعه،
واملشــاركة الكاملــة فيــه ،وهــو عمليــة تتبنى سياســات

وإجــراءات وهيــاكل قانونيــة هبــدف التغلــب عــى

أشــكال عــدم املســاواة ،وضــان الفــرص املتكافئــة
لألفــراد يف اســتخدام مــوارد املجتمــع ويف املشــاركة
السياســية (الكــوح ،2016 ،ص.)267 :

وتأهيلهـ�ن ،ومسـ�اعدهتن إلجيـ�اد فـ�رص عمـ�ل مالئمة

 -متكني املرأة يف التعليم:

 -التمكني االجتامعي:

وجــود عالقــة قويــة وإجيابيــة بــن التمكــن وبــن

(الكــوح2016 ،م ،ص.)267 :

عنــد احلديــث عــن التمكــن؛ البــد مــن التأكيــد عــى

يشــر مفهــوم التمكــن االجتامعــي كــا عرفتــه

تعليــم املــرأة ،فالتعليــم يعــد عنــر ًا أساســي ًا وفاعـ ً
ا

مــدى حتكــم األفــراد يف حياهتــم ووضــع جــدول رقــم

املــرأة لرفــع مســتوى مهاراهتــا وتعزيــز قدراهتــا أو

املنظمــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة بأنــه يــدل عــى

أعامهلــم اخلــاص واكتســاب املهــارات واخلــرات حلــل
مشــكالهتم ممــا يزيــد مــن ثقتهــم يف أنفســهم وقدراهتم

عــى االعتــاد عــى ذواهتــم .وعرفتــه وكاالت
املســاعدات اإلنامءيــة الرســمية بأنــه تعبــر اصطالحي
يســتخدم عمومــ ًا لوصــف العمليــة التــي تصبــح

هبــا الفئــات املهمشــة ملمــن بأوضاعهــم اخلاصــة؛
بحيــث يتمكنــون مــن تنظيــم أنفســهم مجاعيـ ًا لتــزداد

يف عمليــة التمكــن .والتمكــن هيــدف إىل مســاعدة
إكســاهبا معــارف جديــدة ومهــارات تعينهــا عــى
املنافســة يف ســوق العمــل واحلصــول عــى فــرص

وظيفيــة بدخــل مناســب .لذلــك عمــدت كثــر مــن

الــدول العربيــة عــى تطويــر اســراتيجيات خاصــة

لتحســن مســتوى اخلدمــات التعليميــة للنســاء
ومســاعدهتن للوصــول إىل تلــك اخلدمــات ( ناجي،

2014م ،ص ص.)343-342 :
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وانطالقـ ًا مــن نصــوص الرشيعــة اإلســامية وحتقيقـ ًا

كــا يســعى التمكــن إىل حتســن وضــع املــرأة

اململــك ()2030؛ فقــد اهتمــت اململكــة العربيــة

والقضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز يف املجتمــع.

ألهــداف خطــط التنميــة الســعودية وانتهــاء ًا برؤيــة

الســعودية باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،ومنــح
الفتيــات فــرص للتعليــم يف مجيــع مراحلــه بــا فيهــا
التعليــم العــإىل ليســاهم يف عمليــة متكــن املــرأة أســوة

بالرجــال لدعــم مســرة التنميــة يف الســعودية .وقــد
امتــد االهتــام باملــرأة بإنشــاء جامعــة تضــم مجيــع

التخصصــات األدبيــة والعلميــة والصحيــة للمــرأة
الســعودية حتــت مســمى (جامعــة األمــرة نــورة بنــت

عبــد الرمحــن) ،ومل يقتــر األمــر عــى ذلــك؛ بــل
امتــد إىل دعمهــا وتعزيــز فرصهــا يف برامــج االبتعــاث

للدراســة خــارج اململكــة لتأهيلهــا بأفضــل الطــرق
والوســائل العلميــة والعامليــة الســتثامر طاقاهتــا يف
جمــال التنميــة والبنــاء (امليــزر ،2015،ص.)128 :

 -4أهداف التمكني:

ومتكينهــا سياســي ًا واقتصاديــ ًا واجتامعيــ ًا وقانونيــ ًا.

كــا هيتــم بتحقيــق مبــدأ املســاواة يف املشــاركة يف
عمليــات صناعــة القــرار يف املجتمــع .وإزالــة كافــة

أشــكال العنــف ضــد املــرأة وحماربــة بطالــة النســاء
وفقرهــن .وكذلــك تفعيــل احلاميــة القانونيــة للمــرأة

أثنــاء املنازعــات( .خــوري2006 ،م ،ص.)228 :
 -5معوقات متكني املرأة:

تواجــه عمليــة متكــن املــرأة العديــد مــن التحديــات

واملعوقــات منهــا مــا يــي:
 -املعوقات الشخصية:

حــدد كاظــم (2016م) العديــد مــن معوقــات متكــن
املــرأة املرتبطــة باجلانــب الشــخيص الــذايت ومنهــا:

عــدم قــدرة املــرأة عــى التوفيــق بــن مســؤولياهتا
األرسيــة وبــن مســئولياهتا االجتامعيــة .وضعــف

يســعي التمكــن كاســراتيجية إىل حتقيــق جمموعــة

املــرأة جســدي ًا .وكذلــك حمدوديــة املؤهــات

مــع ســكان املجتمــع .وتعزيــز التعــاون يف األعــال

تقبــل املــرأة للــرأي اآلخــر .وضعــف ثقــة املــرأة

مــن األهــداف منهــا :إنتــاج املعرفــة والعمــل املبــارش

التشــاركية .وجعــل ســكان املجتمــع يســتخدمون

إمكاناهتــم وقدراهتــم مــن أجــل العمــل مــع
اآلخريــن .وتشــجيع أفــراد املجتمــع عــى اســتخدام

املعــارف واملهــارات واملعلومــات لتمكينهــم ذاتيــ ًا.
إضافــة إىل إكســاب قطاعــات وســكان املجتمــع
القــدرة عــى التأثــر يف صنــع السياســات( .اهلزانــى
وآخــرون2017 ،م ،ص ص.)144 ،143 :

واخلــرات لــدي املــرأة وتصلــب املــرأة لرأهيــا وعــدم

يف نفســها؛ باإلضافــة إىل ضعــف مهــارات القيــادة
واإلدارة لدهيــا وقلــة حتكــم املــرأة قــس انفعاالهتــا.

وضعــف قدرهتــا عــى التخطيــط والتنفيــذ وعــدم

قدرهتــا عــى اإلملــام بقضايــا املجتمــع.

كــا أشــار بيــاري (1992م) إىل املعوقــات التــي
تواجــه املــرأة الســعودية يف التنميــة منهــا :مــا يتعلــق

بمعوقــات تتصــل بالعمــل ومنهــا :عــدم تقديــر
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الرؤســاء يف العمــل لــدور املــرأة .وعــدم االهتــام

ثاني ًا :دور املؤسسات األهلية يف متكني املرأة

اليومــي الــذي يســود العمــل والنظــرة الروتينيــة لدور

التــي تطــرأ عــى املجتمــع؛ حيــث إهنــا متثــل نصــف

بالنواحــي االبتكاريــة للمــرأة .وكذلــك النظــام
املــرأة يف برامــج التنميــة .ومنهــا مــا يتعلــق بمعوقــات

تتصــل بــاألرسة ومنهــا :رفــض بعــض األزواج

لعمــل املــرأة ،وإرهاقهــا وعــدم اهتاممهــا بأمــور
منزهلــا؛ باإلضافــة إىل األبنــاء ورضورة العنايــة هبــم.
ومنهــا معوقــات تتعلــق باملجتمــع الســعودي أيض ـ ًا،

وكذلــك نظــرة املجتمــع الســعودي املحــدودة لــدور

املــرأة يف املجتمــع ،وعــدم االهتــام باإلعــام عــن دور
املــرأة يف التنميــة ،واعتبــار مــكان املــرأة هــو املنــزل،

وســيادة بعــض القيــم باملجتمــع الســعودي التــي

تعــوق مشــاركة املــرأة يف جمــال التنميــة.

ممــا ال شــك فيــه أن للمــرأة دور مهــم يف التغــرات
دورا
ثروتــه البرشيــة ،واملؤسســات األهليــة تلعــب ً

ـرا يف تقديــم اخلدمــات اخلرييــة واالجتامعيــة وفــق
كبـ ً
السياســات التــي حتددهــا الدولــة .ودور املؤسســات
األهليــة ليــس حمــدود ًا بــل يشــمل أعــاالً كثــرة
متنوعــة صحيــة وتعليميــة وغريهــا جلميــع فئــات
املجتمــع ومنهــا املــرأة ،وتســعى املؤسســات األهليــة
إىل دعــم وتأهيــل للمــرأة للمشــاركة يف العمــل

التطوعــي والرســمي يف املجــاالت االجتامعيــة
واالقتصاديــة والسياســية (ســعدون وآخــرون،

2014م ،ص.)9 :

وذكــرت الزامــل (2017م) أن مــن صعوبــات متكــن

 -اســراتيجيات املؤسســات األهليــة لتقديــم

•قلــة االهتــام بتقديــم الــدورات التدريبيــة للنســاء

•إســراتيجية التدريــب وتنميــة املهــارات :حيــث

•قلة القدرات واملهارات السياسية للمرأة.

املهــارات وتنميتهــا بــا يتوافــق مــع متطلبــات

املــرأة يف عمليــة التنميــة مــا يــي:

خدماهتــا:

العامــات لرفــع كفاءهتن.

إن تلــك املؤسســات تقــدم برامــج تقــوم بنقــل

•ضعــف إدراك ســكان املجتمــع للــدور املجتمعــي

ســوق العمــل.

•قصــور بعــض املهــن عــى الرجــال وحرمــان

ضمــن اســراتيجيات التمكــن أيضــ ًا؛ التــي

•تفتقــر املــرأة العربيــة عموم ـ ًا إىل التأهيــل الــازم

بحقوقهــا وواجباهتــا وتنميــة املعرفــة لدهيــا ممــا

•ســيادة الشــعور عنــد بعــض الفتيــات بعــدم

•جتــارة عادلــة :وهــو مــا يعنــى إتاحــة الفرصــة

املهــم الــذي تقــوم بــه املــرأة.
النســاء مــن العمــل فيهــا.

لكثــر مــن املهــن واألعــال.
احلاجــة للعمــل.
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•تنميــة الوعــي باحلقــوق والواجبــات :ومــن
تقــوم هبــا تلــك املؤسســات؛ تنميــة وعــي املــرأة
يســاعدها عــى متكينهــا مــن الفــرص املتاحــة.

أمــام املــرأة الفقــرة للمشــاركة يف أنشــطة جتاريــة
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عادلــة متكنهــا مــن دعــم دخلهــا االقتصــادي.

وذلــك مــن خــال املطبوعــات والنــدوات

•مجاعــة املســاعدة الذاتيــة :وهــي مجاعــات يتــم

واملؤمتــرات .كــا تقــدم الربامــج اإلعالميــة عــن

جمموعــة صغــرة تقــوم بنشــاط يشــاركن فيــه

وقضاياهــا؛ حيــث تقــوم املؤسســات بلفــت انتبــاه

تشــكيلها مــن جمموعــة مــن النســاء وهــي
مجيعــ ًا لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة.

املــرأة والتــي تُعنــى بتوعيــة املجتمــع بحقــوق املــرأة
املجتمــع نحــو حــق املــرأة يف التعليــم مثــل أقراهنــا،

بنــاء القــدرات :وهــي عبــارة عــن برامــج تقــوم هبــا

كــا تقــوم املؤسســات بالدفــاع عــن حقــوق املــرأة

أســاس تنميــة القــدرات الذاتيــة والشــخصية للمــرأة،

توعيــة املجتمــع املــرأة بحقهــا يف الوظائــف احلكوميــة

املؤسســات األهليــة لدعــم متكــن املــرأة وتقــوم عــى
وقــد تكــون هــذه الربامــج قائمــة عــى الرشاكــة

بــن املؤسســات األهليــة وبــن القطــاع اخلــاص أو
احلكومـ�ي ).(Narumugai & Kumar,2017, p. 760

يف قضايــا التمييــز واالســتبعاد االجتامعــي .وكذلــك
اخلاصــة ،وكذلــك تــوىل الناصــب القياديــة ،والرتكيــز

عىل توعيــة األزواج بحقــوق الزوجــة (Awan, 2012,
).pp. 454 ,455

وتعمــل تلــك املؤسســات عــى تقديــم خدمــات

ويف اململكة العربية السعودية:

عــدد املؤسســات األهليــة التــي تعمــل يف جمــال

غــر الربحيــة؛ فإنــه قــد تــم تأســيس العديــد مــن

صحيــة وتعليميــة وثقافيــة ،كــا يوجــد تزايــد يف

التنميــة الشــاملة ،وهــى مجعيــات تعمــل عــى تبنــي

رؤي تنمويــة شــاملة جتمــع بــن التأهيــل والتعليــم
والتدريــب للفئــات املســتفيدة ،وبــن تقديــم
اخلدمــات ورفــع املســتوى االقتصــادي للمواطنــن،

وهنــاك مجعيــات أيضــ ًا تعمــل عــى حتســن جمــال

البيئــة ومواجهــه الفقــر وتشــغيل الشــباب العاطــل

عــن العمــل وتطويــر املناطــق العشــوائية واألحيــاء
وحتســن أحــوال ســكاهنا وهنــاك مجعيــات تعمــل يف

جمــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان (شــكر2005 ،م،
ص.)12 :

وحتــرص املؤسســات األهليــة عــى توعيــة املجتمــع

بقضايــا املــرأة ودورهــا يف عمليــة التنميــة االجتامعيــة؛

وفــق املركــز الــدويل للجمعيــات واملؤسســات

املؤسســات غــر الربحيــة لتقديــم املســاعدات للفقراء
واملحتاجــن وحتســن ظــروف احليــاة والتدريــب
والتعليــم واخلدمــات االجتامعيــة األخــرى ،وهــذه

املؤسســات تعمــل حتــت إرشاف وزارة املــوارد
البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة الســعودية .فقــد نــص

نظــام اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة الســعودي
اجلديــد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ( )8بتاريــخ

1437/ 2/ 19هـــ يف اململكــة العربيــة الســعودية

عــى أن هــذا النظــام هيــدف إىل تنظيــم العمــل األهــي
وتطويــره ومحايتــه؛ باإلضافــة إىل االســمهم يف التنميــة

الوطنيــة وتعزيــز مســامهة املواطــن يف إدارة املجتمــع

وتطويــره وتفعيــل ثقافــة العمــل التطوعــي بــن أفــراد
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املجتمــع وحتقيــق التكافــل االجتامعــي (املاريــة،

يف كل جمــاالت متكــن املــرأة الــذايت الشــخيص

وتعمــل هــذه املؤسســات باململكــة العربيــة الســعودية

تلــك املؤسســات قــارصة عــى تقديــم اإلحســان

ســتة :العطــف واإلحســان واجلانــب الثقــايف

عملهــا ملجــاالت عديــدة لتطويــر قــدرات املــرأة

2017م ،ص ص.)170-174 :

عــى مشــاركة املــرأة يف األعــال التطوعيــة يف جمــاالت
والعلمــى واملدافعــة واألنشــطة التعاونيــة واملهنيــة،

كــا أن خدمــات التطــوع التــي تقــوم هبــا املــرأة
داخــل تلــك املؤسســات تقــوم عــى قضايــا الشــباب
والقضايــا االجتامعيــة والديــن واخلدمــات الصحيــة.
ويف اململكــة العربيــة الســعودية أيضــ ًا بــدأت املــرأة

تنخــرط يف الشــأن العــام والعمــل املجتمعــي املرتبطــة
بقضايــا املــرأة واألرسة .وتقــوم املؤسســات باململكــة

بالعمــل عــى متكــن املــرأة مــن خــال العديــد مــن
األبعــاد( :البعــد الديمغــرايف والبعــد االقتصــادي
واألبعــاد السياســية والدوليــة مثــل منظــات حقــوق
االنســان الدوليــة وخاصــة فيــا خيــص حقوق املــرأة).

وبــدأت املؤسســات بتمكــن املــرأة الســعودية مــن

خــال منظــات العمــل األهــي التــي تعمــل يف حقوق

املــرأة والفتــاة التــي تقــوم عــى إرســاء مبــدأ العدالــة
وعــدم التمييــز ومشــاركة املــرأة يف العمــل املجتمعــي،

كــا تقــوم تلــك املؤسســات بربــط املــرأة باملــوارد
املجتمعيــة والفــرص املتاحــة لتمكــن املــرأة ألجــل

واالقتصــادي والتعليمــي ،حيــث مل تعــد جهــود

واملســاعدات املاليــة للمــرأة الفقــرة فقــط ،بــل امتــد

ودعمهــا للمســامهة يف برامــج التنميــة املجتمعيــة؛
وهبــذا تســاهم هــذه املؤسســات األهليــة بقيــة

اجلهــات احلكوميــة واألهليــة لتحقيقأهــداف وأبعــاد
رؤيــة اململكــة (2030م)؛ والتــي أكــدت عــى أمهيــة

متكــن املــرأة الســعودية كأحــد العنــارص األساســية
التــي اعتمدهتــا الرؤيــة يف أهدافهــا ومبادراهتــا.

ثالثــ ًا :جهــود اململكــة العربيــة الســعودية لتمكــن
املــرأة وفــق رؤيــة اململكــة (2030م):

 تتضــح جهــود اململكــة مــن خــال مــا جــاء يفاهلــدف االســراتيجي للرؤيــة( رقــم  )1،3،6لدعــم

نمــو القطــاع غــر الربحــي :ويعنــى بتنميــة القطــاع
غــر الربحــي وزيــادة تنوعــه وتأثــره ليصبــح هــذا
القطــاع مــن ركائــز البنيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة

يف اململكــة ومســاند ًا ملنظومــة الدعــم احلكومــي

ومصــدر ًا مهــ ًا للوظائــف ،وجــاء يف اهلــدف
االســراتيجي ( رقــم  )2،3،6متكــن املنظــات غــر
الربحيــة لتحقيــق أثــر أعمــق ،وهــذا يعنــى حتقيــق

املشـ�اركة يف جمتمعهـ�ا مثـ�ل مجعيـ�ة النهضـ�ة السـ�عودية

االســتدامة واألثــر االجتامعــي العميــق للمنظــات

وهبــذا نجــد أن املؤسســات األهليــة والتــي بلــغ

هــذه املنظــات بتقديــم اخلدمــات بجــودة عإلىــة

).(Nasseef, 2015, pp. 51-54

عددهــا ( )108مؤسســة يف مدينــة الريــاض تعمــل

غــر الربحيــة وتعزيــز دورهــا يف االبتــكار وقيــام
؛وذلــك مــن خــال بنــاء منظومــة متقدمــة ومتطــورة
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لدعــم تطورهــا ،وجــاء يف هــذا اهلــدف أيض ـ ًا متكــن

أو غريهــا -بغــض النظــر عــن حجمهــا أو أجزائهــا

مــن(  )21%يف عــام 2015م ليصــل إىل(  )51%حتــى

وهــذه األجــزاء هــي يف األصــل متكاملــة ،وأي

املنظــات غــر الربحيــة مــن حيــث االنفــاق ليزيــد

عــام2020م (برنامــج التحــول الوطنــي 2018،م -

2020م ،ص ص.)56،57،58 :

واختالفاهتــا -أهنــا مرتابطــة ومتســاندة وظيفيــ ًا،

تغــر يطــرأ عــى أحــد أجزائهــا؛ ينعكــس بالــرورة
عــى األجــزاء األخــرى .كــا أن كل جــزء أو نســق

ويف اللقــاء الوطنــي الثالــث باملدينــة املنــورة بتاريــخ

لــه وظائــف بنيويــة تعــود لطبيعتــه بغــرض إشــباع

فيــا خيــص متكــن املــرأة -مــا يــي:

األخــرى؛ هبــدف حتقيــق التــوازن واالســتقرار.

 26-24يونيــو 2004م؛ جــاء يف بعــض توصياتــه-

حاجــات األفــراد املنتمــن لــه أو غــره من املؤسســات

•نــر مراكــز اخلدمــة االجتامعيــة حتــى تســهل

ويتضــح مــن ذلــك أن اهلــدف الرئيــس جلميــع النظــم

تواجــه املــرأة يف كل حــي وكل مــكان.

واســتقراره وتوازنــه (اخلطيــب ،2007 ،ص.)45 :

عمليــات التدخــل املهنــي يف العقبــات التــي

أو األجــزاء؛ يتمثــل يف املحافظــة عــى اســتمرار البنــاء

•الترصيــح للمبــادرات األهليــة بإقامــة مجعيــات

ويمكــن توظيــف النظريــة هنــا باعتبــار أن متكــن

•قيــام اجلهــات التعليميــة والرتبويــة واإلعالميــة

املختلفــة (ذاتيــ ًا ،اقتصاديــ ًا ،تعليميــ ًا)؛ يعــر عــن

لعمــل املــرأة وإبــراز اجلوانــب اإلجيابيــة فيــه.

البنــاء االجتامعــي ،إذا مــا أخذنــا يف االعتبــار أن نســبة

مســاندة للقضايــا واحلقــوق األرسيــة.

بواجبهــا نحــو رفــع مســتوى املفهــوم احلقيقــي

املــرأة الســعودية يف جمــاالت التنميــة االجتامعيــة
الوظيفــة التــي يمكــن أن تســهم هبــا وتؤدهيــا يف

•رضورة قيــام مجعيــات متخصصــة للمــرأة تعنــى

اإلن��اث يف املجتم��ع الس��عودي تش��كل ح��وإىل.49 %

رأســها املجلــس األعــى للمــرأة واألرسة.

املجتمــع؛ مــن خــال املشــاركة يف العمــل والوظائــف

بحقوقهــا واملحافظــة عليهــا والعنايــة هبــا ،وعــى

كــا أن متكــن املــرأة يعــزز مــن حجــم تواجدهــا يف

•مشــاركة املــرأة يف وضــع اخلطــط وتغيــر املناهــج

عــى املســتوى احلكومــي واألهــي واخلــري لتحقيــق

عــى مــا يســتجد مــن تطــورات (مركــز امللــك

رابع ًا :الدراسات السابقة:

مشــاركة فاعلــة وفــق دراســات وبرامــج تعتمــد

عبــد العزيــز2004،م ،ص ص.)23-15 :

ثالث ًا :النظريات املفرسة للدراسة
البنائية الوظيفية:

التــوازن واالســتقرار للمجتمــع.
الدراسات العربية:

نجــد يف دراســة فــراج (2003م) أهنــا كانــت هتدفــت

تعتقــد البنائيــة الوظيفيــة أن املجتمــع أو املؤسســة

إىل تقويــم برامــج التنميــة البرشيــة يف املؤسســات
األهليــة بمحافظــة الفيــوم بجمهوريــة مــر العربيــة
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يف جمــاالت عديــدة كالتعليــم والرعايــة الصحيــة

الصغــرة وتعلــم املــرأة أســإلىب التســويق ملنتجاهتــا

تعــاون بــن املؤسســات احلكوميــة وبــن املؤسســات

اإلســعافات األوليــة ،وتقديــم االستشــارات التثقيفيــة

وزيــادة الدخــل .وتوصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود
األهليــة لتيســر أعــال جمــاالت التنميــة البرشيــة،

كــا توصلــت الدراســة إىل أن األنشــطة التعليميــة
والصحيــة تزيــد يف احلــر عــن الريــف ،كــا أن

زيــادة أعــداد املؤسســات األهليــة تزيــد مــن وعــي
املواطنــن نحــو قضايــا التعليــم والصحــة والقضايــا

وتــدرب املــرأة عــى بعــض املهــارات مثــل:

هلــا والــدورات التوعويــة .وكذلــك نجد أن يف دراســة

ســليم وباحشــوان(2014م)؛ والتــي توصلــت إىل أن
املؤسســات األهليــة تقــوم بتمكــن املــرأة مــن خــال

عمــل فصــول تقويــة وتعليــم خــاص للفتيــات يف
مراحــل التعليــم املختلفــة ،وتنفيــذ برامــج تدريبيــة

االقتصاديــة .بينــا أظهــرت دراس��ة العتيب��ي)

يف جمــال احلاســب اآلىل ،واملشــاركة يف برامــج حمــو

النســائية لتحقيــق التمكــن االقتصــادي للمــرأة ،وقــد

للفتيــات غــر القــادرات ،.وتدريــب الســيدات

2011م ،ص )22 :التعــرف عــى التعاونيــات
توصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج منهــا:
أن التعاونيــات النســوية عــر اســتغالهلا خلدمــات

التمويــل املصغــر وســيلة للتمكــن االقتصــادي
للمــرأة مــن خــال توفــر إلىــات املــروع يف بداياتــه،
واألخــذ بيــد املــرأة خللــق مرشوعــات اقتصاديــة

واجتامعيــة أكثــر صالبــة وانتاج ـ ًا ،والتعاونيــات هــي

األميــة للســيدات الريفيــات ،وتوفــر إعانــات شــهرية

الريفيــات عــى املرشوعــات الصغــرة ،وتوفــر

الدعــم املــايل لــأرس وخاصــة تلــك التــي تعوهلــا
امــرأة ،وتوفــر قــروض ميــرة للســيدات ،ومســاعدة

املــرأة عــى االندمــاج يف املجتمــع .بينــا هدفــت

دراســة أبــو الفتــوح (2016م)؛ والتــي هدفــت إىل

التعــرف عــى دور املؤسســات األهليــة يف متكــن

وســيلة للعمــل إلىــدوي واخلدمــة الذاتيــة واالعتــاد

املــرأة سياســي ًا ،فقــد توصلــت الدراســة إىل العديــد

(2013م) وعنواهنــا دور املؤسســات التنمويــة يف

بتمكــن املــرأة سياســي ًا مــن خــال تنميــة املعــارف

عــى الــذات .وباالطــاع عــى دراســة نجــم
متكــن املــرأة الفلســطينية؛ نجــد أن الدراســة توصلــت
للعديــد مــن النتائــج؛ أمههــا :أن املؤسســات التنمويــة

تؤهــل املــرأة سياســي ًا لتتــوىل مناصــب قياديــة وتدافــع
عــن حقــوق املــرأة والعمــل عــى املســاواة بينهــا وبــن
الرجــل ،كــا تعمــل تلــك املؤسســات عــى حتســن

مســتوي معيشــة املــرأة مــن خــال املرشوعــات

مــن النتائــج أمههــا :أن املؤسســات األهليــة تقــوم
السياســية لدهيــا ،وهــذه املعــارف متثلــت يف التوعيــة

بالعمليــة االنتخابيــة واالســتامع آلراء اآلخريــن ،
وتدعيــم احلريــات وتدعيــم وترســيخ القيم السياســية
اخلاصــة  ،وكذلــك تعمــل املؤسســات األهليــة عــى

تكويــن االجتــاه الســيايس للمــرأة ويتمثــل ذلــك يف
متكــن املــرأة مــن احلديــث يف القضايــا السياســية،
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والتعبــر عــن آرائهــا يف مشــاركة املــرأة سياســي ًا

وتعمــل عــى تشــكيل قناعتهــا السياســية واختــاذ
القــرارات السياســية ،وتســاعد اجلمعيــة عــى متكــن
املــرأة سياســيا مــن خــال عقــد حمــارضات سياســية

لتوعيتهــا واملشــاركة يف األعــال التطوعيــة.

ويف هـــذا اخلصـــوص وباالطـــاع عـــى بعـــض

واخت ــاذه وهتمي ــش امل ــرأة يف القط ــاع الس ــيايس .بين ــا

نجـــد دراســـة الـــزويب وعبـــد الرمحـــن
)Abdelrahman , 2014

& (Alzoubi

حـــول التعـــرف عـــي دور

املؤسســـات احلكوميـــة وغـــر احلكوميـــة يف متكـــن
املـــرأة املطلقـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف

(نجـــران)؛ فقـــد توصلـــت الدراســـة إىل العديـــد

الدراس���ات األجنبيــ�ة نجدـــ دراســـة باكـــي

مـــن النتائـــج منهـــا :أن املنظـــات غـــر احلكوميـــة

لتحســـن الوضـــع االجتامعـــي واالقتصـــادي

م ــن خ ــال متكينه ــا م ــن أج ــل املش ــاركة يف عملي ــة

) (Bakshi,2003هدفـــت إىل تقييـــم الربامـــج املعـــدة
للمـــرأة يف (كمبـــاال) ،والتـــي تنفذهـــا احلكومـــة

مث ــل :برنام ــج التدري ــب املهن ــي للنس ــاء الفق ــرات
وبرنامـــج املـــرأة املعيلـــة باملنـــزل وبرنامـــج
املســـاعدات للنســـاء وضحايـــا العنـــف وبرامـــج

املعاشـــات التقاعديـــة لألرامـــل وبرامـــج الصحـــة
والتعلي ــم للم ــرأة ،ولق ــد أوضح ــت الدراس ــة م ــدى
اســتفادة النســاء مــن تلــك الربامــج وخاصــة برامــج

التوعيـــة الصحيـــة وخدمـــات األمومـــة والطفولـــة
واخلدمـــات التعليميـــة .وكانـــت دراســـة مولســـاكا

), 2003

(Mulcasa؛ والتـــي هدفـــت إىل حتليـــل

الـــدور الـــذي تقـــدم بـــه منظـــات املجتمـــع املـــدين

يف مواجهـــة املعوقـــات االجتامعيـــة والثقافيـــة التـــي

متن ــع امل ــرأة م ــن املش ــاركة الكامل ــة يف برام ــج تنمي ــة
املـــرأة يف أوغنـــدا؛ حيـــث توصلـــت الدراســـة إىل أن

امل ــرأة تع ــاين م ــن هتمي ــش واس ــتبعاد اجتامع ــي م ــن
احلص ــول ع ــى امل ــوارد واخلدم ــات الوطني ــة وع ــدم

القـــدرة عـــى املشـــاركة يف عمليـــات صنـــع القـــرار

واملؤسس ــات األهلي ــة تق ــوم بتمك ــن امل ــرأة املطلق ــة
صن ــع الق ــرار ومتل ــك حريته ــا ،وكذل ــك توصل ــت

الدراس ــة إىل أن املؤسس ــات األهلي ــة تق ــوم بتمك ــن
املـــرأة املطلقـــة ممـــن خـــال التمكـــن العلمـــي

مـــن خـــال الربامـــج القائمـــة عـــى التعليـــم
والتدريـــب ،وكذلـــك التمكـــن االقتصـــادي،

والتمكـــن الســـيايس والتمكـــن االجتامعـــي .ويف
دراســ�ة دوســ�وزا وريــ�د

(Dsouza & Reddy, 2017

) ؛والتـــي هدفـــت للتعـــرف عـــى دور املنظـــات

غـــر احلكوميـــة لتمكـــن املـــرأة وتنميـــة الطفـــل
مـــن خـــال برامـــج (كارفاكاتـــا) احلكوميـــة ،فقـــد

توصل�تــ الدراس�ةــ إىل العدي���د م ــن النتائ ــج أمهه ــا :
أن املنظـــات غـــر احلكوميـــة واملؤسســـات األهليـــة

تق ــوم ب ــأدوار عج ــزت عنه ــا املؤسس ــات احلكومي ــة
واخلاصـــة يف جمـــاالت متكـــن املـــرأة والطفـــل،

كـــا أن املؤسســـات األهليـــة تســـاعد عـــى تدعيـــم

عمليـــة التنميـــة االقتصاديـــة للمـــرأة الريفيـــة
مـــن خـــال تشـــكيل مجاعـــات املســـاعدة الذاتيـــة
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للنســـاء وإدخاهلـــم يف مرشوعـــات لزيـــادة الدخـــل

احلكوم ــة .وتنظي ــم جه ــود امل ــرأة الريفي ــة .وبن ــاء

الفق ــر  ،ك ــا أهن ــا تق ــوم بالتنس ــيق ب ــن القطاع ــات

وتدعيـــم عمليـــة مشـــاركة املـــرأة ومتكينهـــا.

نـــاذج قابلـــة للتدخـــل والتجريـــب مـــع املـــرأة.

االقتصـــادي هلـــن كـــا تعمـــل عـــى تقليـــل حـــدة

وتدعي ــم مه ــارات القي ــادة ل ــدى امل ــرأة الريفي ــة.

واهليئـــات املســـؤولة عـــن تنميـــة الطفـــل؛ يف حـــن

وتدعيـــم عمليـــة التمكـــن التكنولوجـــي هلـــا.

أن دراســـة حســـن وخاتـــون (Hossain and Khatun,

)2017؛ هدفــت للتعــرف عــى دور املؤسســات األهليــة
يف التمكــن االقتصــادي للمــرأة الريفيــة يف (زنجبــار)،
وق ــد توصل ــت الدراس ــة للعدي ــد م ــن النتائ ــج لع ــل

أمههـــا :أن املؤسســـات األهليـــة يف (زنجبـــار) تقـــوم
بمبـــادرات تنميـــة وعـــي املـــرأة الريفيـــة وتوجيههـــا

نح ــو الف ــرص املتاح ــة واإلمكان ــات الت ــي ق ــد تك ــون

ســـبب ًا يف متكينهـــا وتنميـــة قدراهتـــا وتعزيـــز مكانتهـــا
االجتامعيـــة واالقتصاديـــة .كـــا أن تلـــك املؤسســـات

تعمـــل عـــى متكـــن املـــرأة الريفيـــة سياســـي ًا أيضـــ ًا
مـــن خـــال تنميـــة وعيهـــا بأمهيـــة دورهـــا الســـيايس
وقدرهتـــا عـــى صنـــع واختـــاذ القـــرار؛ وذلـــك مـــن

خـــال مشـــاركتها السياســـية ومشـــاركتها يف تدعيـــم
دخ ــل األرسة االقتص ــادي .بين ــا دراس ــة ناروموج ــاي

وكوم ــار) (Narumugai & Kumar,2017وه ــي بعن ــوان
«دور املؤسس ــات األهلي ــة جت ــاه قضي ــة متك ــن امل ــرأة»؛
هدف ــت إىل التع ــرف ع ــى دور املؤسس ــات األهلي ــة يف

متكـــن املـــرأة يف اهلنـــد .وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل

العديـــد مـــن النتائـــج؛ مـــن أمههـــا :أن املؤسســـات
األهليـــة تســـاعد املـــرأة عـــى التمكـــن الـــذايت

واالجتامعـــي واالقتصـــادي؛ وذلـــك مـــن خـــال:

-تعليـــم املـــرأة الريفيـــة .وتدعيـــم جهـــود

وتقديـــم برامـــج تدريبيـــة ذات كفـــاءة عإلىـــة.

-إجراء نظم التقييم والتقدير.

وبناءع ــي م ــا س ــبق؛ يتض ــح للباج ــث م ــن الدراس ــات

الســـابقة واألدبيـــات العلميـــة؛ أن موضـــوع متكـــن
املـــرأة وبحثـــه يعـــد قضيـــة عامليـــة ليســـت وليـــدة
إلىـــوم ،ولكنهـــا موجـــودة منـــذ فـــرات طويلـــة.

ونس ــتطيع الق ــول أيضــ ًا بأهن ــا تتف ــق تقريبــ ًا م ــع أه ــم

املجـــاالت التـــي يمكـــن مـــن خالهلـــا متكـــن املـــرأة
ودعمهـــا يف املجتمـــع ،حيـــث أكـــدت الدراســـات
أمهيـــة اجلوانـــب الذاتيـــة واالقتصاديـــة والتعليميـــة

لتمكـــن املـــرأة بمنحهـــا فرصـــ ًا أكـــر للمشـــاركة يف
برامـــج التنميـــة املســـتدامة يف املجتمـــع .وقـــد يكـــون
هلـــذه الدراســـة إضافـــة جديـــدة للـــراث العلمـــي يف

جمـــال متكـــن املـــرأة الســـعودية حلداثتهـــا ومواكبتهـــا

ملنطلقـــات رؤيـــة اململكـــة ( ،)2030والتـــي ركـــزت

بشـــكل كبـــر عـــى زيـــادة فـــرص متكـــن املـــرأة

الســـعودية يف املجتمـــع .كـــا أن هـــذه الدراســـة قـــد
اهتمـــت بـــدور املؤسســـات األهليـــة بشـــكل خـــاص

يف متكـــن املـــرأة يف املجتمـــع الســـعودي ممـــا قـــد

جيعله ــا تتمي ــز يف تن ــاول جم ــاالت متك ــن امل ــرأة الت ــي
تتيحهـــا املؤسســـات األهليـــة يف الســـعودية.
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-صدق وثبات األداة:

املبحث الثالث

الدراسة امليدانية للبحث:

الصدق الظاهرى» صدق املحكمني»:

-اإلجراءات املنهجية للدراسة:

تــم عــرض االســتبانة ىف صورتــه األوليــة بــا

فيــا خيــص نــوع الدراســة؛ فــإن هــذه الدراســة تنتمــي

حيتويــه مــن أبعــاد وعبــارات مرتبطــة بــكل متغــر

التحليليــة التــي هتــدف إىل مجــع البيانــات مــن الواقــع

التدريــس مــن (كليــة العلــوم االجتامعيــة – قســم

الدراســة احلإلىــة إىل نمــط الدراســات الوصفيــة
امليــداين وحتليلهــا والوصــول إىل نتائــج يتــم الوصــول

مــن خالهلــا إىل تعميــات .وفق ـ ًا لنــوع الدراســة فــإن
املنهــج املســتخدم هــو منهــج املســح االجتامعــي

عــن طريــق العينــة .امــا حــدود الدراســة فــإن

مــن املتغــرات عــى عــدد ( )5مــن أعضــاء هيئــة
االجتــاع واخلدمــة االجتامعيــة  -جامعــة اإلمــام

حممــد بــن ســعود اإلســامية)؛ حيــث ُطلــب منهــم
احلكــم عــى صالحيــة كل عبــارة مــن حيــث:
 .أ ارتباط العبارة بالبعد املراد قياسه.
.بسالمة الصياغة اللغوية للعبارة.

حدودهــا البرشيــة تشــمل كافــة النســاء العامــات

 .جارتبــاط العبــارة بمضمــون االســتبانة واهلــدف

يف املؤسســات األهليــة يف مدينــة الريــاض وعددهــا

منهــا.

( )108مؤسســة ،وتــم تطبيــق الدراســة احلإلىــة عــى

 .دإضافــة عبــارات تناســب أى بعــد مــن أبعــاد

عينــة تعمديــة قوامهــا ( )100مفــردة مــن النســاء

العامــات يف املؤسســات األهليــة بمدينــة الريــاض
خلدمــة أغــرض الدراســة .ومــن حيــث املــكان فقــد

تــم تطبيــق هــذه الدراســة بمدينــة الريــاض .يف
النصـ�ف األول مـ�ن عـ�ام ( 2020م).
-أداة الدراسة:

االســتبانة أو حــذف بعــض العبــارات غــر

املرتبطــة باالســتبانة.

وبنــاء عــى ذلــك؛ تــم حســاب نســبة االتفــاق بــن

الســادة املحكمــن للعبــارات التــى يشــملها كل بعــد
مــن أبعــاد االســتامرة اخلاصــة باالســتبانة ،وقــد بلغت

اعتمــد الباحــث لغــرض مجــع املعلومــات عــى أداة

نســبة االتفــاق ( ،)80%ثــم تــم تعديــل العبــارات أو

بعــض األســئلة ذات العالقــة بموضــوع البحــث

املحكمــن عليهــا عــى أقــل مــن ( ،)80%لتصــل

واحــدة وهــي اســتامرة اســتبيان حيــث تضمنــت

وأهدافــه وتســاؤالته؛ والتــي صاغهــا الباحــث بدقــة.

وتكونـ�ت االســتبانة مــن البيانــات األوليــة وثالثــة

أبع��اد( :التمكــن الــذايت – والتمكـين التعليمـ�ي –
التمكـين االقتصـ�ادي).

اســتبعاد تلــك التــى مل تصــل نســبة االتفــاق بــن

االســتبانة إىل صورهتــا النهائيــة ،وكانــت عــى النحــو
التــإىل:

البيانات األولية :وتضمنت ( )6أسئلة.

البعــد األول :اشــتمل عــى ( )13عبــارة حــول « دور
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املؤسســات األهليــة ىف متكــن املــرأة الســعودية ذاتي ـ ًا

ثبات األداة:

البعــد الثانــى :اشــتمل عــى (  )13عبــارة حــول «

معادلــة ألفــا كرونبــاخ  Cronbach’s Alphaوالتجزئــة

وفــق رؤيــة (2030م).

دور املؤسســات األهليــة ىف متكــن املــرأة الســعودية
اقتصاديــ ًا وفــق رؤيــة (2030م).
البعــد الثالــث :اشــتمل عــى (  ) 15عبــارة حــول «

للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة ،تــم اســتخدام

النصفيــة( (Split-Half؛ للتأكــد مــن االتســاق الداخي

لفقــرات األداة ،حيــث تــم اســتخراج معامــل الثبــات

عــى مســتوى األداة بالكامــل وعــى مســتوى االبعــاد،

دور املؤسســات األهليــة ىف متكــن املــرأة الســعودية
تعليمي ـ ًا وفــق رؤيــة (2030م).
الدراســة وأبعادهــا:
جدول رقم ()1
معامل ثبات االستبانة باستخدام معامل (ألفا كرونباخ) والتجزئة النصفية
م

اﻻﺑﻌﺎد

واجلــدول رقــم التــإىل يبــن معامــل الثبــات ألداة

مﻌﺎمﻞ اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺒﺎخ

مﻌﺎمﻞ اﻟتﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﯿﺔ ﻟﺠتﻤﺎن

1

اﻟﺒﻌﺪ اﻻول

0.769

0.761

2

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻰ

0.854

0.703

3

اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ

0,894

0.852

4

اﻻﺳتﺒﺎﻧﺔ ﻛﻜﻞ

0.816

0.806

من خــال نتائــج املعامــات االحصائيــة باجلدول الســابق؛
يتضــح أن معامــل ثبــات أبعــاد االســتبانة واملجمــوع الــكي
مرتفعــة .وبنــاء عــى هــذه النتيجــة فــإن مســتوى الثبــات
ملحتــوى األداة يعــد ماءمــ ًا مــن وجهــة نظــر البحــث
العلمــي.
األسإليب االحصائية املستخدمة ىف البحث:
تــم حتليــل بيانــات أداة البحــث باســتخدام برنامــج
احلــزم االحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة Statistical Pack-
 age for Social Sciencesوالتــي يرمــز هلــا بـــ ) )SPSSوتــم
اســتخدام االســإليب االحصائيــة لوصــف اخلصائــص
الديمغرافيــة لعينــة البحــث ووصــف اســتجابتهم عــى
فقــرات األداة مــن خــال التكــرارت والنســب املئويــة،
ولتحديــد قــوة األبعــاد وفقــرات األداة مــن خــال

معامــات الوســط املرجــح والــوزن املرجــح والقــوة
النســبية واملتوســطات احلســابية املرجحــة .كــام تــم
اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن األحــادى (One Way
 )ANOVAالختبــار الداللــة االحصائيــة للفــروق بــن
املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والتبايــن
مــن خــال اختبــار ( )Fلتحديــد الفــروق بــن األبعــاد
األساســية للدراســة واملتغــرات الديمواغرفيــة (العمــر
– احلالــة االجتامعيــة – الدرجــة العلميــة  -عــدد أفــراد
األرسة – عــدد ســنوات اخلــربة).
 نتائج الدراسة:النتائــج املتعلقــة بوصــف البيانــات األوليــة ألفــراد عينــةالبحــث:
 - 1العمر
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جدول رقم ()2
يوﺿﺢ توزيع أﻓراد عينة البحث وﻓق ًا ملتﻐﲑ السﻦ (ن = )100
م

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

1

من  20ﻻﻗﻞ من  35ﺳﻨﺔ

36

36%

1

2

من  35ﻷﻗﻞ من  45ﺳﻨﺔ

28

28%

2

3

 45ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜر

36

36%

1مﻜرر

100

% 100

اﻟﻌﻤـــﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن توزيــع أفــراد عينــة
البحــث تبعـ ًا ملتغــر العمــر متقــارب بــن الفئــات الثــاث،
حيــث بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث الواقعــة يف فئــة (مــن
ســنة  20ألقــل مــن  35ســنة) = ( )36فــرد ًا بنســبة مئويــة
مقدارهــا ( )% 36مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.
كــام بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث الواقعــة يف فئــة (مــن

ســنة  35ألقــل مــن  )28( = )45فــرد ًا بنســبة مئويــة
مقدارهــا ( )% 28مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.
وأيضـ ًا بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث الواقعــة يف فئــة (من
 45ســنة فأكثــر) = ( )36فــرد ًا بنســبة مئويــة مقدارهــا (36
 )%مــن إمجــإىل أفــراد عينة الدراســة.
- 2الدرجة العلمية:

جدول رقم ()3
يوﺿﺢ توزيع أﻓراد عينة البحث وﻓق ًا ملتﻐﲑ الدرجة العلمية (ن = )100

م

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

1

ﺛﺎﻧﻮي ﻓﺄﻗﻞ

6

%6

3

2

دﺑﻠﻮم

35

%35

2

3

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس

55

%55

1

4

دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ

4

4%

4

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن ( )55%مــن أفــراد
العينــة حاصــات عــى درجــة البكالوريــوس ممــا
يعنــي ارتفــاع مســتوى تأهيلهــن وانعــكاس ذلــك عــى
جــودة االســتجابة املتوقعــة .تليهــا فئــة احلاصــات عــى
الدبلــوم ( )35%ممــا يعطــي مــؤرش ًا إجيابي ـ ًا عــى زيــادة
فــرص احلاصــات عــى الدبلومــات العلميــة واملهنيــة

يف احلصــول عــى وظائــف .يف حــن كانــت أقــل النســب
يف فئــة احلاصــات عــى الدراســات العليــا واألقــل مــن
الثانــوي بواقــع ( )4%و ( )6%مــن أفــراد العينــة ،ويعتــرب
هــذا منطقيــ ًا ،ويف الوقــت ذاتــه قــد يســاعد ذلــك يف
احلصــول عــى واقعيــة أكثــر يف االســتجابات.
 -3اﳊالة االجتامعية:
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جدول رقم ()4
يوﺿﺢ توزيع أﻓراد عينة البحث وﻓق ًا ملتﻐﲑ اﳊالة االجتامعية (ن = )100
م

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

اﻟتﻜرار

اﻟﻨسﺒﺔ %

اﻟترﺗﯿﺐ

1

متﺰوجﺔ

60

60%

1

2

أرمﻠﺔ أو مﻄﻠﻘﺔ

10

10%

3

3

ﻏﯿر متﺰوجﺔ

30

30%

2

100

% 100

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن معظــم أفــراد عينــة
البحــث متزوجــات بعــدد ( )60فــرد ًا وبنســبة مئويــة
مقدارهــا ( )% 60مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.

 -بينــام بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث مــن األرامــل

واملطلقــات ( )10أفــراد بنســبة مئويــة مقدارهــا (10

 )%مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.

 يف حــن بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث مــن غــراملتزوجــات ( )30فــرد ًا وبنســبة مئويــة بلغــت ()% 30

مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.
 -4عدد أﻓراد األﴎة:

جدول رقم ()5
يوﺿﺢ توزيع أﻓراد عينة البحث وﻓق ًا ملتﻐﲑ عدد أﻓراد األﴎة (ن = )100

م

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

1

أﻗﻞ من  6أﻓراد

36

% 36

2

2

من  6ﻷﻗﻞ من  9أﻓراد

52

52%

1

3

من  9اﻓراد ﻓﺄﻛﺜر

12

12%

3

اﻟﻤﺠﻤﻮع

25

% 100

ﻋﺪد اﻓﺮاد اﻻﺳﺮة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن توزيــع أفــراد
عينــة الدراســة وفقــ ًا ملتغــر عــدد أفــراد األرسة
جــاء عــى النحــو التــإىل :بلــغ عــدد أفــراد العينــة
يف الفئــة التــي عــدد أفرادهــا (أقــل مــن  6أفــراد)
( )36فــرد ًا بنســبة مئويــة مقدارهــا ( )% 36مــن
إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة .يف حــن بلــغ عــدد
أفــراد عينــة الدراســة الذيــن حجــم أرسهــم مــا

بــن ( 6ألقــل مــن  9أفــراد) (( ))52فــرد ًا بنســبة
مئويــة مقدارهــا ( )% 52مــن إمجــإىل أفــراد عينــة
الدراســة .كــام بلــغ عــدد أفــراد عينــة الدراســة
الواقعــة يف فئــة (مــن  9أفــراد فأكثــر) ( )12فــرد ًا
وبنســبة مئويــة مقدارهــا ( )% 12مــن إمجــإىل أفــراد
عينــة الدراســة.
 .5عدد سنوات اﳋﱪة:
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جدول رقم ()6
يوﺿﺢ توزيع أﻓراد عينة البحث تبعا ملتﻐﲑ عدد سنوات اﳋﱪة ن = 100
م

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

1

أﻗﻞ من  4ﺳﻨﻮات

62

% 62

1

2

من  4ﻷﻗﻞ من  6ﺳﻨﻮات

25

25%

2

3

من  6ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜر

13

%13

3

100

% 100

ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة

اﻟﻤﺠﻤﻮع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أغلــب أفــراد عينــة

لدهيــن خــربة مــن  6فأكثــر « ( )13فــرد ًا بنســبة مئويــة

( )% 62مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.

للوصــول إىل تقييــم يضــم خــربات متنوعــة يف جمــال

البحــث لدهيــن خــربة (أقــل مــن  )4ســنوات ،حيــث
بلــغ عددهــن ( )62فــرد ًا ،وبنســبة مئويــة مقدارهــا
 كــام بلــغ عــدد أفــراد عينــة الدراســة يف فئــة خــربة« مــن(  4ألقــل مــن ) 6ســنوات « ( )25فــرد ًا بنســبة

مئويــة مقدارهــا ( )% 25مــن إمجــإىل أفــراد عينــة

مقدارهــا ( )% 13مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.
وبذلــك يكــون تنــوع مــدة اخلــربة جمــاالً جيــد ًا
العمــل يف املؤسســات األهليــة ممــا قــد يزيــد مــن
مصداقيــة البيانــات.

الدراســة.

 -بينــام بلــغ عــدد أفــراد عينــة الدراســة يف فئــة مــن

نتائﺞ الدراسة وﻓق ًا ألبعاد املقياس:

البعد األول :دور املؤسسات األهلية ﰱ متكني املرأة
ذاتي ًا وﻓﻖ رؤية (2030م)

جدول رقم ( ) 7
دور املؤسسات األهلية ﰱ متكني املرأة السعودية ذاتي ًا وﻓﻖ رؤية (2030م) » (ن=) 100
م
1
2
3
4
5

اﻟﻌﺒﺎرة
ﺗسﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﻛتﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ
ﺗسﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧتﯿﺎر
ﺗسﺎﻋﺪﻧﻲ اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾر اﻟﺬات
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤرأة
ﻟتﻨﻤﯿﺔ مﮭﺎرﺗﮭﺎ
ﺗسﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
اﻟﻤرأة ﻋﻠﻰ اﻻﻋتﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﺬات

ﻧﻌﻢ

إﻟﻰ ﺣﺪ مﺎ

ﻻ

ك

ك

ك

85

15

0

285

87

10

3

284

2.84

87

10

3

284

2.84

78

22

0

278

2.78

79

21

0

279

2.79
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اﻟتﻜرار اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻤرجﺢ
2.85

اﻟﻮزن اﻟﻤرجﺢ اﻟﻘﻮة اﻟﻨسﺒﯿﺔ )(%
95
94.7
94.7
92.7

93

اﻟترﺗﯿﺐ

95%

4

94.7%

5

94.7%

مﻜرر5

92.7%

7

93%

6
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اﻟﻌﺒﺎرة

م
6
7
8
9
10
11
12
13

اﻟﻤﺆﺷر ﻛﻜﻞ

ﺗسﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
اﻟﻤرأة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺨﺎرجﯿﺔ
ﺗﮭتﻢ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑﺒرامﺞ اﻟتﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸرﯾﺔ
ﻟﻠﻤرأة
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻻھﻠﯿﺔ
ﺑرامﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ مﻔﯿﺪة
.ﻟﻠﻤرأة
ﺗسﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤرأة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘرارات اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
دورات ﻟﻠتﻌﺎمﻞ مع
اﻟﻤستﺠﺪات اﻟتﻜﻨﻮﻟﻮجﯿﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑرامﺞ ﺗﺄھﯿﻠﯿﺔ مﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻤرأة
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﻟﻠﻤرأة ﺑرامﺞ ﻟﻠتﻮﻋﯿﺔ
ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﺎ وواجﺒﺎﺗﮭﺎ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
دورات ﻟﻠﻤرأة ﺗتﻌﻠﻖ
ﺑﻤتﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻧﻌﻢ

إﻟﻰ ﺣﺪ مﺎ

ﻻ

ك

ك

ك

70

30

0

270

87

10

3

284

2.84

70

30

0

270

2.70

90

5

5

285

2.85

95

4

1

294

2.94

80

19

1

279

2.79

86

14

0

286

2.86

100

0

0

300

3

اﻟتﻜرار اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻤرجﺢ
2.70

366-333

اﻟﻮزن اﻟﻤرجﺢ اﻟﻘﻮة اﻟﻨسﺒﯿﺔ )(%

90
94.7
90

95
98
93
95.3
100

اﻟترﺗﯿﺐ

90%

8

94.7%

مﻜرر5

90%

مﻜرر8

95%

مﻜرر4

98%

2

93%

6

95.3%

3

100%

1

اﻟﻤتﻮﺳﻂ اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤسﺎﺑﻲ

مﺠﻤﻮع اﻷوزان اﻟﻤرجﺤﺔ

مﺠﻤﻮع اﻟتﻜرارات اﻟﻤرجﺤﺔ

282.9

2.83

1226.1

3678

اﻟﻘﻮة اﻟﻨسﺒﯿﺔ
)(%
94.3%
ﻗﻮﯾﺔ جﺪاً

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن القـــوة

بـــام خيـــدم الثقـــة يف النفـــس واالكتفـــاء

ومتوســـط مرجـــح ( )282.9وتعدهـــذه
النســـبة قويـــة جـــد ًا طبقـــا للقـــوة النســـبية

وإجيابيـــة.

الـــذايت للمـــرآة الســـعودية عنايـــة مؤثـــرة

النســـبية هلـــذا البعـــد بنســـبة ()94.3%

التـــي حصلـــت عليهـــا عبـــارات املـــؤرش ممـــا

 -أن املؤسســـات األهليـــة مـــن خـــال

يعنـــي:

خدماهتـــا؛ حرصـــت عـــى رفـــع مســـتوى
املهـــارات الشـــخصية يف املجـــال العلمـــي

 -نجـــاح املؤسســـات األهليـــة يف دعـــم

واملهنـــي والتكنولوجـــي ،وهـــذا يتوافـــق

وش ــخصية متنحه ــا الق ــدرة ع ــى الدخ ــول

لتأهيـــل واســـتثامر الكـــوادر الوطنيـــة

املـــرأة فيـــام حتتاجـــه مـــن مقومـــات ذاتيـــة

يف املج ــال املهن ــي والعم ــي بمه ــارة وثق ــة

شـــخصية عإليـــة.

 أن املؤسســـات األهليـــة عنيـــت يف براجمهـــا355

مـــع منطلقـــات رؤيـــة اململكـــة ()2030
للمســـامهةيفمشـــاريعالرؤيـــةالتنمويـــة.
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جدول رقم ( ) 8
دور املؤسسات األهلية ﰱ متكني املرأة السعودية اقتصادي ًا وﻓﻖ رؤية (2030م)ن=100
م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اﻟﻌﺒﺎرة
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﺑتﺪرﯾﺐ
اﻟﻤرأة ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺤرﻓﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﺑتﺪرﯾﺐ
اﻟﻤرأة ﻋﻠﻰ
مﮭﺎرات ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﻗروﺿﺎ ً
مﯿسرة ﻟﻠﻤرأة
اﻟﻤﻌﯿﻠﺔ ﻟسﺪ
ﺣﺎجﺎﺗﮭﺎ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ
مسﺎﻋﺪات
اﻗتﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤرأة
اﻟﻔﻘﯿرة
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ
مسﺎﻋﺪات مﺎدﯾﺔ
ﻟﻠﻤرأة اﻟﻤﻌﯿﻠﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﻗروﺿﺎ ً
مﯿسرة ﻟﻠﻤرأة
اﻟﻤﻌﯿﻠﺔ ﻹﻗﺎمﺔ
مﺸروﻋﺎت
اﻗتﺼﺎدﯾﺔ
ﺗسﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤرأة
ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد
ﻓرﺻﺔ ﻋﻤﻞ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﺑتﺨﻄﯿﻂ
وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑرامﺞ
وورش ﻟتﻤﻜﯿن
اﻟﻤرأة اﻗتﺼﺎدﯾﺎ ً
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﺑﺈﻟﺤﺎق
اﻟﻔتﯿﺎت
ﺑﺎﻟﺸرﻛﺎت
واﻟﻤﺼﺎﻧع
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ
ﺗسﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤرأة
اﻟﻤﻌﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﻘﺎت أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟتﻌﻠﯿﻢ

ﻧﻌﻢ
ك

ﻻ
ك

إﻟﻰ ﺣﺪ مﺎ
ك

اﻟتﻜرار
اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻤرجﺢ

89

10

1

288

2.88

91

7

2

289

2.89

77

21

2

275

2.75

95

5

0

285

2.85

90

9

1

289

2.89

98

2

0

298

2.98

اﻟﻘﻮة اﻟﻨسﺒﯿﺔ
اﻟﻮزن اﻟﻤرجﺢ
)(%

96

96.3

91.7

95

96.3

اﻟترﺗﯿﺐ

96%

4

96.3%

3

91.7%

8

95%

6

96.3%

مﻜرر3

99.3%

1

99.3

98

2

0

298

2.98

99.3

99.3%

مﻜرر1

71

29

0

271

2.71

90.3

90.3%

9

75

25

0

275

2.75

91.7

91.7%

90

6

4

286

2.86

95.3

95.3%

356

مﻜرر8

5
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ﻧﻌﻢ
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اﻟﻌﺒﺎرة
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﺳﻠﻌﺎ ً
رﺧﯿﺼﺔ اﻟﺜﻤن
ﻟﻠﻤرأة
ﺗﻮﻓر
اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤرأة
مﻌﺎمﻞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ
ﻟﻠﺤرف اﻟﺒسﯿﻄﺔ
ﺗﺪﻓع اﻟﻤﺆﺳسﺎت
اﻷھﻠﯿﺔ ﺗﻜﺈﻟىﻒ
اﻟتﻌﻠﯿﻢ ﻷﺑﻨﺎء
اﻷمﮭﺎت اﻟﻤﻌﯿﻠﺔ

ﻻ
ك

إﻟﻰ ﺣﺪ مﺎ
ك

اﻟتﻜرار
اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ
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0

292
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0

289
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18
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اﻟﻘﻮة اﻟﻨسﺒﯿﺔ
اﻟﻮزن اﻟﻤرجﺢ
)(%
97.3

96.3

94

96.3%

مﻜرر3

94%

7

اﻟﻤتﻮﺳﻂ اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤسﺎﺑﻲ

مﺠﻤﻮع اﻻوزان اﻟﻤرجﺤﺔ
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2.09

1238.8
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2

97.3%

مﺠﻤﻮع اﻟتﻜرارات اﻟﻤرجﺤﺔ

اﻟﻤﺆﺷر ﻛﻜﻞ

اﻟترﺗﯿﺐ

اﻟﻘﻮة اﻟﻨسﺒﯿﺔ
)(%
95.3%.
ﻗﻮﯾﺔ جﺪا

  -تقديـــم الدعـــم املـــايل لاكتفـــاء الـــذايتأو للقيـــام بمروعـــات صغـــرة تكفـــل هلـــا

هلـــذا البعـــد جـــاءت بنســـبة ( )95.3%ومتوســـط
مرجـــح ( ،)209وتعدهـــذه النســـبة عإليـــة جـــد ًا

الدخ ــل املناس ــب أو حل ــل مش ــكاهتن املالي ــة

عبـــارات املـــؤرش اخلاصـــة باســـتامرة االســـتبانة،

احليـــاة.

الناجتـــة عـــن القـــروض أو زيـــادة أعبـــاء

طبقـــا للقـــوة النســـبية التـــي حصلـــت عليهـــا

مم ــا يعن ــي ث ــراء ال ــدور وفعإليت ــه ال ــذي تق ــوم ب ــه
املؤسس ــات األهلي ــة لتمك ــن امل ــرأة الس ــعودية يف

أهـــم املجـــاالت احليويـــة يف املجتمـــع أال وهـــو
االقتص ــاد .وبذل ــك فق ــد دل ــت النتائ ــج ع ــى أن

املؤسســـات األهليـــة تعنـــى بشـــكل كبـــر باملـــرأة
الســـعودية مـــن خـــال:

 دعـــم املـــرأة الســـعودية الكتســـاب مهـــاراتاألعـــامل احلرفيـــة والتكنولوجيـــة.

 تأهيـــل املـــرأة الســـعودية لســـوق العمـــلبالطـــرق التـــي تتناســـب مـــع إمكاناهتـــن.

 مســـاعدهتن بعـــد التأهيـــل للحصـــول عـــىالفـــرص الوظيفيـــة املناســـبة لتأهيلهـــن.

وكل هـــذه الربامـــج واألنشـــطة التـــي تقدمهـــا
املؤسســـات األهليـــة يف جماهلـــا تعـــد رافـــد ًا

مهـــ ًام جلهـــود الدولـــة لتحقيـــق أهـــداف الرؤيـــة
لتخفيـــف نســـبة البطالـــة واســـتثامر الطاقـــات
البريـــة جيـــد ًا.

البعد الثالث :دور املؤسسات األهلية ﰱ متكني
املرأة تعليمي ًا وﻓﻖ رؤية (2030م).
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اﻟﻌﺒﺎرة
ﺗسﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
اﻟﻤرأة ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻜتﺎﺑﺔ
ﺗسﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤرأة ﺑﺄھﻤﯿﺔ
اﻟتﻌﻠﯿﻢ
ﺗﺤﺎرب اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ظﺎھرة ﺗسرب اﻟﻔتﯿﺎت من
اﻟتﻌﻠﯿﻢ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
دروس ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔتﯿﺎت
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
دورات ﻟتﻌﻠﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗر
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮجﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮمﺎت
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑﻔتﺢ ﻓﺼﻮل مﺤﻮ اﻷمﯿﺔ
ﻟﻸمﮭﺎت
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑتﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠتﻤع ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻤرأة
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑتﻮﻓﯿر مﻌﻠﻤﺎت ﻟﺪورات
اﻟتﻘﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔتﯿﺎت
ﺗﻮﻓر اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
مستﻠﺰمﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟتﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻟﻠﻤرأة
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺪوات ودورات
ﺗﻮﻋﯿﺔ وإرﺷﺎد ﻟﻠﻤرأة ﺣﻮل
أھﻤﯿﺔ اﻟتﻌﻠﯿﻢ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑتﻨﻔﯿﺬ دورات ﻟتﺤﻔﯿﻆ اﻟﻘران
اﻟﻜرﯾﻢ ﻟﻸمﮭﺎت واﻟﻔتﯿﺎت
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑﻌﻤﻞ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ
ﻟﻸمﮭﺎت ﺣﻮل ﺗرﺑﯿﺔ اﻷﺑﻨﺎء
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑتﻜرﯾﻢ اﻟﻔتﯿﺎت اﻟﻤتﻔﻮﻗﺎت
ﻓﻲ اﻟتﻌﻠﯿﻢ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳسﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
ﺑتﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠتﻤع ﺑﻌﺪم
اﻟتﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿن اﻟرجﻞ واﻟﻤرأة
ﻓﻲ مﺠﺎل اﻟتﻌﻠﯿﻢ

ﻧﻌﻢ
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دورات إرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤرأة
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اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻤرجﺢ
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18

2
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اﻟﻤتﻮﺳﻂ اﻟﻤرجﺢ

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤسﺎﺑﻲ

اﻟﻤﺆﺷر ﻛﻜﻞ
286.7
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اﻟﻮزن
اﻟﻤرجﺢ
94.3

اﻟﻘﻮة
اﻟﻨسﺒﯿﺔ
)(%
94.3%

مﺠﻤﻮع اﻟتﻜرارات
اﻟﻤرجﺤﺔ
4301

اﻟترﺗﯿﺐ
مﻜرر10
اﻟﻘﻮة
اﻟﻨسﺒﯿﺔ
)(%
95.6%
جﺪاً ﻗﻮﯾﺔ

املناســبة حلصوهلــن عــى مؤهــات تعليميــة مناســبة.
مناقشة البحث:

هلــذا البعــد جــاءت بنســبة عإليــة بلغــت (،)95.6%
وتعدهــذه النســبة متميــزة جــد ًا وفق ـ ًا للقــوة النســبية

يمكــن القــول بــأن نتائــج الدراســة جــاءت لتؤكــد

باســتامرة االســتبانة .ويمكننــا القــول بــأن نتائــج هــذه

الــذايت واالقتصــادي والتعليمــي بشــكل عــام ،وهــذا

التــي حصلــت عليهــا عبــارات املــؤرش اخلاصــة
الدراســة أبــرزت الــدور اجليــد والفعــال للمؤسســات
األهليــة جتــاه متكــن املــرأة الســعودية؛ وذلــك

عــن طريــق أحــد أهــم املؤهــات للتنميــة والرقــي
والتطــور وهنــا نعنــي التعليــم .فقــد بينــت الدراســة

أن هــذه املؤسســات حرصــت عــى:

أمهيــة متكــن املــرأة يف جمــاالت الدراســة الثاثــة:
يظهــر عــى النحــو التــإىل:

يف جمــال التمكــن الــذايت؛ أوضحــت نتائــج الدراســة

الــدور الكبــر الــذي متارســه املؤسســات األهليــة يف
متكــن املــرأة الســعودية ذاتيــ ًا مــن خــال العديــد

مــن الربامــج املتنوعــة التــي تقدمهــا تلــك املؤسســات
يف مدينــة الريــاض للنســاء الســعوديات العامــات

 -مشاركة الدولة يف القضاء عى األمية حسب ما

أوردته خطط التنمية السعودية.

 -رفــع مســتوى الوعــي بأمهيــة التعليــم لــدى املــرأة

الســعودية ودوره يف منحهــا فرصــة التمكــن الوظيفــي
والقيــادي.

لدهيــن ،وهــي بذلــك تتفــق مــع مــا توصلــت
إليــه دراســة ناروموجــاي
)& Kumar,2017

وكومــار(Narumugai

وســليم وباحشــوان) 2014م)

ودراســة حســن وخاتــون(Hossain and Khatun,

 -مســاعدة املــرأة عــى فــرص الدراســة يف التعليــم

) 2017وكذلــك دراســة مولكاســا((Mulcasa , 2003

ذلــك.

هــذا النــوع مــن التمكــن حيقــق مــا دعــت إليــه جلنــة

العــايل وحماولــة جتــاوز العقبــات التــي قــد حتــول دون
 -تقديــم الدعــم املــايل واملعنــوي لتهيئــة الظــروف

مــن أمهيــة التمكــن الــذايت للنســاء .وبذلــك فــإن
األمــن والغــذاء؛ والتــي نــادت بتعزيــز ثقــة وقــدرات
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املــرأة لتيســر عمليــة متكينهــا يف املجتمــع (جلنــة

األمــن والغــذاء العاملــى2017،م ،ص ص .)3،4

كــا أن متكــن املــرأة ذاتي ـ ًا كــا هــو يف نتائــج البحــث
احلــإىل يتامشــى مــع مــا حددتــه األمــم املتحــدة مــن

أبعــاد لتمكــن املــرأة أبرزهــا البعــد الــذايت الســتثامر

ص ص.)50,51,52

وللحديــث عــن أبــرز نتائــج الدراســة فيــا يتعلــق

بتمكــن املــرأة الســعودية يف جمــال التعليــم؛ نجــد

أهنــا جــاءت إجيابيــة؛ حيــث أكــدت النتائــج الــدور
اإلجيــايب والفعــال للمؤسســات األهليــة لدعــم

القـ�درات البرشيـ�ة يف املجتمعـ�ات (Rafiqul , 2011,pp.

املــرأة ومتكينهــا تعليمي ـ ًا مــن خــال تنــوع اخلدمــات

أمــا فيــا يتعلــق بالتمكــن االقتصــادي؛ فقــد بينــت

وإعدادهــن للمشــاركة املتميــزة واملنتجــة يف جمــاالت

ذلــك مــن خــال دعــم وهتيئــة الظــروف للنســاء

مــع مــا توصلــت إلىــه العديــد مــن الدراســات التــي

).97-98

الدراســة احلإلىــة تفاعــل املؤسســات األهليــة مــع
الســعوديات العامــات لدهيــن ؛وذلــك بمنحهــن
فرصــ ًا متنوعــة للتمكــن االقتصــادي ،وبذلــك

تتفــق مــع مــا تؤكــده دراســة العتيبــي (2011م)
ودراســة ســليم و باحشــوان (2014م) و بــاكايش

) ،(Bakshi,2003وكذلــك دراســة كل مــن حســن
وخاتــون ) (Hossain & Khatun, 2017و ناروموجــاي

وكومــار

)& Kumar,2017

(Narumugai؛ حيــث

اتفقــت مجيعهــا عــى أمهيــة التمكــن االقتصــادي

لتوفــر البيئــة املناســبة للمــرأة للمشــاركة يف املجتمــع
بقعإلىــة واســتثامر طاقاهتــا يف عمليــات التنميــة .وهبــذا

تتحقــق بعــض أهــداف التمكــن كــا بينهــا (خــوري،

2013م) ،وكذلــك اهلزانــى وآخــرون (2017م ،ص
ص .)143,144 :كــا أن هــذا النــوع مــن التمكــن

يســاعد عــى جتنــب العديــد مــن معوقــات متكــن

املــرأة املتعــددة ولعــل أبرزهــا مــا يتعلــق بالتمكــن
االقتصــادي كــا أشــار إلىهــا (أبــا اخليــل 1993م،

التأهيليــة واملاديــة والتدريبيــة لرفــع مســتوى كفاءاهتن

التنميــة املختلفــة .ومــا توصلــت إلىــه الدراســة توافــق

تناولــت جوانــب متكــن املــرأة تعليمي ـ ًا مثــل دراســة
فــراج (2003م) وســليم وباحشــوان (2004م)،

وكذلـ�ك دراسـ�ة الـ�زويب وعبـ�د الرمحـنن�(Alzou

) .bi & Abdelrahman , 2014فقــد توصلــت هــذه

الدراســات إىل رضورة الرتكيــز عــى التعليــم كأحــد
دعائــم متكــن املــرأة يف املجتمــع ألمهيتــه باعتبــاره
يمثــل أهــم أدوار املؤسســات األهليــة لتمكــن املــرأة

يف املجتمــع ،كــا أوضــح ذلــك ســيد (2005م ،ص

ص  ،)300-298وكذلــك أمحــد ( ،2017ص ص:

.)840-834

ولعلنــا نســتنتج هنــا أن عمليــات متكــن املــرأة -كــا

أشــارت إلىهــا نتائــج هــذه الدراســة -تؤكــد عــى
خصائــص املؤسســات األهليــة التــي تتصــف هبــا.

ومــا تقــوم بــه مــن أدوار تطوعيــة مبــارشة أو غــر

مبــارشة بعيــد ًا عــن التنافســية االقتصاديــة الربحيــة

لســد احتياجــات املجتمــع (الكفارنــة2015 ،م ،ص:
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 .)149فاملؤسســات األهليــة تعتــر أرسع حركــة

ديســمرب2018 ،م).

للمســامهة يف دعــم املــرأة وحتقيــق مصاحلهــا مــن

األهليــة مــن خدمــات وبرامــج بغــرض متكــن املــرأة

وأكثــر مرونــة للتعامــل مــع األنشــطة التطوعيــة
خــال برامــج التمكــن املتنوعــة (ســلطان2003،م،
ص .)5 :ولعــل نتائــج هــذه الدراســة تتفــق مــع

مجيــع الدراســات املذكــورة أعــاه فيــا توصلــت

إليــه مــن إجيابيــة الدعــم واملســاعدة للمــرأة يف مجيــع
جمــاالت التمكــن املبــارشة كــا هــو واضــح يف نتائــج

هــذه الدراســة ومثيالهتــا ،أو غــر مبــارشة كــا ورد
يف نتائــج دراســة فــراج (2003م) ونجــم (2013م)
وغريهــا؛ والتــي أبــرزت اجلانــب التدريبــي مــن

خــال الــدورات والنــدوات.

وأخــر ًا نســتطيع القــول بــأن مــا تقدمــه املؤسســات
يف شــتى املجــاالت االجتامعيــة والتعليميــة والسياســية
واالقتصاديــة والذاتيــة والثقافيــة؛ يعــد عمـ ً
ا وظيفيـ ًا

مهـ ًا ملنظــات املجتمــع املــدين تتســاند مــن خاللــه مع
املؤسســات احلكوميــة لتكمــل دورهــا مــع األجــزاء
األخــرى .وهــي بذلــك تؤكــد مــا تــراه البنائيــة

الوظيفيــة باعتبــار املؤسســات األهلية هلــا وظيفة ودور
منــوط هبــا تنعكــس تأثرياتــه ونتائجــه عــى االســتفادة

مــن رشحيــة كــرى يف املجتمــع متثــل حــوإىل نصــف
املجتمــع وهــي النســاء ،وبذلــك تســاعد عــى التوازن

باإلضافــة إىل ذلــك؛ تــرز لنــا نتائــج الدراســة الــدور

واالســتقرار الناشــئ عــن اســتثامر هــذه الطاقــات يف

العربيــة الســعودية حتقيقــ ًا ملبــادئ رؤيــة اململكــة

عــى ختفيــف مشــكالت عــدم هتيئتهــا لالنخــراط

الــذي تقــوم بــه املؤسســات األهليــة يف اململكــة
()2030؛ والتــي خصــت املــرأة بكثــر مــن االهتــام

يف خططهــا ومبادراهتــا مــن خــال متكينهــا وتفعيــل
مشــاركاهتا لالســتفادة مــن قدراهتــا وإمكاناهتــا خلدمــة
خطــط التنميــة الشــاملة (اجلربــوع ،2018 ،ص:

 .)22وكذلــك يعــد متكــن املــرأة ذاتيــ ًا واقتصاديــ ًا
وتعليمي ـ ًا لــدى املؤسســات واجلمعيــات األهليــة كــا

تــرزه نتائــج هــذه الدراســة تطبيقـ ًا عمليـ ًا لألهــداف

جمــاالت التنميــة وســد احتياجاهتــا ،وكذلــك العمــل

يف ســوق العمــل والتــي قــد ينشــأ عنهــا مشــكالت

أخــرى مثــل البطالــة واالنحــراف وغريهــا نتيجــة

الفقــر واحلاجــة.

توصيات الدراسة:

 - 1دعــم هــذا النــوع مــن املؤسســات وزيــادة
املســاعدات هلــا لــدى مؤسســيها أو املتربعــن

اإلســراتيجية للرؤيــة مــن خــال هتيئتهــا لتــويل

مناصــب قياديــة ،وشــغل الوظائــف التــي توفرهــا
الرؤيــة هلــا للقيــام بعملهــا يف جمــاالت النمــو والتنميــة

بــكل كفــاءة واقتــدار (اهليئــة العامــة لإلحصــاء،

ملنحهــا الفرصــة لتقديــم خدمــات وبرامــج
أفضــل وألكــر عــدد مــن املســتفيدات.

 - 2زيــادة الرتكيــز عــى تأهيــل املــرأة مــن خــال

361

الــدورات التدريبيــة لتنميــة اجلوانــب واملهــارات

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)7العدد (،)2ج ( )1جامعة احلدود الشمالية (ذو احلجة 1443هـ  /يوليو2022م)

الشــخصية.

 - 3دعــم املــرأة وتشــجيعها للعمــل يف املؤسســات
واجلمعيــات اخلرييــة الكتســاب املهــارات
واخلــرات يف جمــال خدمــة املجتمــع بشــكل عــام

والنســاء بشــكل خــاص.

 - 4حــث وتوجيــه املؤسســات األهليــة عــى توســيع
دائــرة اخلدمــات والرعايــة للمــرأة يف جمــال

االبتعــاث اخلارجــي والتأهيــل العــإىل.

 - 5إجــراء العديــد مــن الدراســات والبحــوث التــي
تتنــاول العوائــق واحلوافــز التــي تواجــه املــرأة يف
جمــاالت التمكــن يف املجتمــع بــا خيــدم أهــداف
ورؤيــة اململكــة ( )2030م.

املصادر واملراجع
ً
أوال /املصادر واملراجع العربية:
أبــا اخليــل ،نــورة عبــد اهلل صالــح (1993م) .جمــاالت
االســتثامر املتاحــة أمــام املــرأة الســعودية يف املرشوعــات
الصغــرة بمدينــة الريــاض ،دراســة ميدانيــة ،دراســة
غــر منشــورة ،مركــز البحــث ،كليــة العلــوم اإلداريــة،
جامعــة امللــك ســعود.26-18 ،
ابــن جليــي ،ريــاض(2008م) :متكــن املــرأة ،املــؤرشات
واألبعــاد التنمويــة ،جملــة جــر التنميــة :املعهــد العــريب
للتخطيــط.15-2 ،)7(72 ،
أبــو الفتــوح ،وســام عبــد الصــادق حممــد2016( .م) .دور
املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة سياســي ًا دراســة
مطبقــة عــى املؤسســات احلقوقيــة بمحافظــة الرشقيــة
بمــر ،جملــة اخلدمــة االجتامعيــة :اجلمعيــة املرصيــة
لألخصائيــن االجتامعيــن.340-289 ،)55( ،
أبــو النــر حممــد ،ياســن مدحــت(2017م) .التنميــة
املســتدامة (مفهومهــا ،أبعادهــا ،ومؤرشاهتــا) ،القاهــرة،

املجموعــة العربيــة للتدريــب والنــر.
أب��و ط�يرة ،من��ى حس�ين (نوفم�بر2006 -م) .دور املــرأة
العربيــة يف عمليــة التنشــئة االجتامعيــة التحديــات
واملواجهــة ،مؤمتــر املــرأة يف جمتمعاتنــا عــى ســاحة أطــر
حضاريــة متباينــة ،مركــز الدراســات املعرفيــة ،كليــة
اآلداب ،جامعــة عــن شــمس ،مــر ،اجلــزء الثــاين،
مــن  16-14نوفمــر 2006م.
أمح��د ،نج��اح رحوم��ة (2017م) .مالمــح إســراتيجية مقرتحة
للــدور الرتبــوي للجمعيــات األهليــة لتمكــن املــرأة
األميــة يف مــر ،جملــة الرتبي ـة ,كليــة الرتبيــة،)2(172 ،
.873-804
آل ع��وض ،نج�لاء بن��ت صال��ح (2014م) .معوقــات متكــن
املــرأة مــن حقوقهــا القانونيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن،
مركــز البحــوث الواعــدة يف البحــوث االجتامعيــة
ودراســات املــرأة .289-9 ،مســرجع مــنhttps:// :
www.fac.gov.sa/web/upload_dir/content/1609634045.pdf
الباجــوري ،ســمر(2019م) .متكــن املــرأة لتحقيــق التنميــة
املســتدامة يف أفريقيــا ،املركــز الديمقراطــي العــريب ،جملــة
الدراســات اإلفريقيــة وحــوض النيــل-119 ،)5( 2 :
.130
بــن مجعــان ،حممــد ســامل (2015م) .دور منظــات املجتمــع
املــدين يف تنميــة املجتمعــات املحليــة ،جملــة األندلــس
للعلــوم االنســانية واالجتامعيــة.212-173 ،)5( 9 ،
بيــاري ،عواطــف فيصــل(1992م) .املعوقــات التــي تواجــه
دور املــرأة الســعودية يف التنميــة (دراســة مطبقــة بمدينــة
مكــة املكرمــة) ،حوليــة كليــة اإلنســانيات والعلــوم
االجتامعيــة ،جامعــة فيصــل ،قطــر.211-192 ،15 ،
اجلربــوع ،عبــر(2018م) .مســتقبل املــرأة الســعودية يف ضــوء
رؤيــة (2030م) ،مركــز ســمت للدراســات .مســرجع
https://smtcenter.net/archives/
مـ�ن:
slider
حافــظ ،نجــوى عبــد الوهــاب (2003م) .رعايــة املؤسســات
األهليــة لنــزالء املؤسســات اإلصالحيــة ،الطبعــة االوىل،
الريــاض ،أكاديميــة نايــف للعلــوم األمنيــة.
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احلــريب ،أمــل عبــد الرمحــن ســليم (2017م  -إبريـ�ل) .تصــور
مقــرح إلنشــاء جملــس لتمكــن املــرأة الســعودية يف
ضــوء رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية .مؤمتــر تعزيــز
املــرأة الســعودية يف تنميــة املجتمــع يف ضــوء رؤيــة
اململكــة (2030م) ،اجلــوف ،جامعــة اجلــوف25-24 ،
إبريــل2017 ،م.
اخلطيــب ،ســلوى ( .)2007نظــرة يف علــم االجتــاع األرسي،
الريــاض ،مكتبــة الشــقري.
خــوري ،عصــام (2006م) .متكــن املــرأة يف اجلمهوريــة
العربيــة الســورية ،جملــة جامعــة ترشيــن،)2( 28 ،
.233 -223
الربيــع ،حنــان بنــت ونيــس(2017م) .دور املعلمــة الســعودية
يف نــر اللغــة العربيــة وترســيخ مفهــوم احلقوقيــة لــدي
طالباهتــا يف ضــوء الرؤيــة االقتصاديــة للمملكــة العربيــة
الســعودية(2030م) .مؤمتــر تعزيــز دور املرأة الســعودية
يف تنيمــه املجتمــع يف ضــوء رؤيــة اململكــة (2030م)،
اجلــوف ،جامعــة اجلــوف 25-24 ،إبريــل2017 ،م.
الزامــل ،اجلوهــرة بنــت فهــد(2017م) .دور اجلامعــات يف
رفــع وعــي املــرأة جتــاه املجتمــع وجتــاه نفســها ،مؤمتــر
تعزيــز دور املــرأة الســعودية يف تنميــة املجتمــع يف ضــوء
رؤيــة (2030م) ،اجلــوف ،جامعــة اجلــوف25-24 ،
إبريــل2017 ،م.
ســعدون ،عزيــزة (2014م) .مقــرح ورقــة سياســات حــول
املؤسســات األهليــة ومشــكلة التمويــل ،مــر ،مركــز
هــي للسياســات العامــة.
الســكري ،أمحــد شــفيق (2000م) .قامــوس اخلدمــة
االجتامعيــة ،اإلســكندرية ،دار املعرفــة اجلامعيــة.
ســلطان ،طــارق حســن (2003م) .دور املؤسســات األهليــة يف
تربيــة الطفــل املعــون ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
كليــة الرتبيــة بســوهاج ،جامعــة جنــوب الــوادى ،مــر.
ســليم ،أمحــد عبــد احلليــم ،باحشــوان ،فتحيــة(2014م).
دور منظــات املجتمــع املدنــى يف متكــن املــرأة إلىمنيــة،
دراســة مطبقــة عــى العاملــن باملؤسســات األهليــة
النســوية بمحافظــة حرضمــوت ،جملــة االندلــس للعلــوم
االنســانية واالجتامعيــة.497-407 ،)1( 1 ،
ســيد ،ســناء بــدوي(2005م) .دور املؤسســات األهليــة يف

366-333

احلــد مــن مشــكلة بطالــة املــرأة ،جملــة كليــة الرتبيــة،
جامعــة عــن شــمس.308-251 ،)3( 11 ،
شــكر ،عبــد الغفــار(2005م) .الــدور التنمــوي والرتبــوي
للجمعيــات األهليــة والتعاونيــة يف مــر ،القاهــرة،
اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب.
العتيبــي ،حممــد الفاتــح عبــد الوهــاب(2011م) .دور
التعاونيــات النســوية يف التمكــن االقتصــادي للمــرأة
مــن خــال االســتخدام األمثــل للتمويــل األصغــر.
ورقــة عمــل مقدمــة إىل املؤمتــر االقتصــادي بجامعــة
األحفــاد 3-2 ،أكتوبــر.2011 ،
فــراج ،مليــاء جــال الديــن حممــد(2003م) .تقويــم برامــج
التنميــة البرشيــة يف املؤسســات األهليــة بمحافظــة
الفيــوم ،رســالة دكتــوراه ،كليــة اخلدمــة االجتامعيــة،
جامعــة القاهــرة ،الفيــوم.
فــرج ،ســامية بــارح (مــارس2007-م) .اســتخدام التمكــن
لتنميــة قــدرات املــرأة املهمشــة يف املناطــق العشــوائية،
املؤمتــر العلمــي الــدويل العــرون للخدمــة االجتامعيــة،
كليــة اخلدمــة االجتامعيــة ،جامعــة حلــوان ،جلــوان،
 12 -11مــارس.2007 ،
كاظــم ،ثائــر رحيــم(2016م) .معوقــات متكــن املــرأة
يف املجتمــع العراقــي  -دراســة ميدانيــة يف جامعــة
القادســية ،جملــة جامعــة بابــل للعلــوم االنســانية24 ،
(. 972-956 ،)2
الكفارنة ،ميرسة حممود ( .)2015دور اجلمعيات األهلية يف بناء
رأس املال االجتامعي يف فلسطني :دراسة تطبيقية :احتاد
جلان العمل الزراعي يف قطاع غزة (.)2014 - 2001
رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
الكــوح ،عبــد اهلل عثــان (2016م) .معوقــات متكــن املــرأة
العربيــة ،حتليــل سيوســولوجي ،جملــة كليــة آداب عــن
شــمس.277-263 ،)8( 44 ،
جلنــة األمــن والغــذاء العاملــي (2017م  -أكتوبــر) .إحــداث
فــارق يف األمــن الغذائــي والتغذيــة ،منتــدى جلنــة األمــن
الغذائــي العاملــي بشــأن متكــن املــرأة يف ســياق األمــن
الغذائــي والتغذيــة ،إيطإلىــا ،أكتوبــر .2017 ،13-9
املاريــة ،عمــرو حممــد (2017م) .الضوابــط النظاميــة لعمــل
املؤسســات األهليــة يف النظــام الســعودي (دراســة
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مقارنــة) ،جملــة كليــة الدراســات االســامية والعربيــة،
.236-155 ،)4( 2
مركــز االنتــاج اإلعالمــي  -جامعــة امللــك عبــد العزيــز-
(1427ه) .التنميــة املســتدامة يف الوطــن العــريب بــن
الواقــع واملأمــول ،اململكــة العربية الســعودية ،مســرجع
مــن./https://khair.ws/library/7086 :
مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي (2004م -يونيو).
املــرأة حقوقهــا وواجباهتــا يف املجتمــع الســعودي،
اللقــاء الوطنــي الثالــث ،املدينــة املنــورة14-12، ،
يونيــو. 2004،
اململكــة العربيــة الســعودية ،برنامــج التحــول الوطنــي
(2018م) .اخلطــة التنفيذيــة لربنامــج التحــول الوطنــي
2018م2020 -م ،وفــق رؤيــة (2030م) .مســترجع
مــنhttps://www.my.gov.sa/wps/wcm/ :
connect/e434efa9-4620-414b-afb33ba34940b88a/NTP+Arabic+Public+Document+2810_0.pdf?MOD=A-JPERES&CVID=mOL91e
امليــزر ،هنــد عقيــل(2015م) .املــرأة الســعودية مــن التهميــش
إىل التمكــن يف التعليــم والعمــل ،املجلــة العربيــة
للدراســاتاألمنيــة،الريــاض.154-127،)68(32،
ناجــي ،أمحــد عبــد الفتــاح (2014م) .متكــن الفئــات املهمشــة
مــن منظــور اخلدمــة االجتامعيــة ،أســس ومبــادئ
واجتاهــات ،اإلســكندرية ،املكتــب اجلامعــي.
نجــم ،منــور عدنــان(2013م) .دور املؤسســات التنمويــة يف
متكــن املــرأة الفلســطينية -دراســة حتليليــة للخطــط
اإلســراتيجية والتقاريــر الســنوية يف ضــوء معايــر
التمكــن ومؤرشاهتــا ،-جملــة اجلامعــة اإلســامية
للدراســات الرتبويــة والنفســية.276-239 ،)3( 21 ،
اهليئــة العامــة لإلحصــاء (2018م) .أهــداف التنميــة املســتدامة
يف اململك��ة العربيــة الس��عودية .التقريــر االحصائــي
للوضــع الراهــن ،الريــاض.
وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة باململكــة العربيــة
الســعودية (1437ه) .نظــام اجلمعيــات واملؤسســات
األهليــة .مســرجع مــنhttps://hrsd.gov.sa/ :
ar/policies
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الموجات الحارة وتأثيرها في اإلنتاج الزراعي في اإلقليم األوسط
للمملكة العربية السعودية :دراسة في المناخ التطبيقي للفترة(2019-2001م)
سهام بنت صالح العلوال
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

(قدم للنشر يف 1442 /1/26هـ ،وقبل للنشر يف 1442/4/17هـ)
ملخ ــص البح ــث :ه ــدف البح ــث إىل الكش ــف ع ــن واق ــع تك ــرار املوج ــات احل ــارة يف اإلقلي ــم األوس ــط للمملك ــة العربي ــة الس ــعودية خ ــال الف ــرة م ــا ب ــن (-2001
2019م) وعن ــارص الطق ــس املصاحب ــة هل ــا ،وتأثريه ــا ع ــى إنت ــاج املحاصي ــل الزراعي ــة .ولتحقي ــق اهل ــدف م ــن البح ــث؛ ت ــم اتب ــاع املنه ــج اإلقليم ــي ممث ـ ً
ـا يف حتدي ــد منطق ــة
الدراس ــة باإلقلي ــم األوس ــط للمملك ــة ،ه ــذا باإلضاف ــة إىل املنه ــج التطبيق ــي ممث ـ ً
ـا يف التع ــرف ع ــى تأث ــر املوج ــات احل ــارة يف اإلنت ــاج الزراع ــي ،بين ــا ُطب ــق البح ــث ع ــى
مناطـــق الريـــاض والقصيـــم وحائـــل .وأهـــم مـــا أســـفرت عنـــه النتائـــج أن هنـــاك ارتفاعـــ ًا طفيفـــ ًا يف درجـــات احلـــرارة العظمـــى خـــال الســـنوات العـــر األخـــرة .كـــا
ت ــأيت القصي ــم يف املرتب ــة األوىل م ــن حي ــث املوج ــات احل ــارة ،حي ــث ش ــهدت ( )902موج ــة خ ــال ف ــرة الدراس ــة ،بين ــا ج ــاءت الري ــاض يف املرتب ــة الثاني ــة بواق ــع ()843
موج ــة ،ويف املرتب ــة األخ ــرة ج ــاءت حائ ــل الت ــي س ــجلت ( )748موج ــة .وج ــاءت املوج ــات احل ــارة فائق ــة الش ــدة يف املرتب ــة األوىل يف كل م ــن الري ــاض والقصي ــم ،تلته ــا
املوج ــات معدل ــة الش ــدة ،ث ــم ضعيف ــة الش ــدة ،ع ــى عك ــس الوض ــع يف حائ ــل ،حي ــث ج ــاءت املوج ــات احل ــارة ضعيف ــة الش ــدة يف املرتب ــة األوىل ،تلته ــا املوج ــات معدل ــة
الش ــدة ،أم ــا املوج ــات احل ــارة فائق ــة الش ــدة؛ فكان ــت منخفض ــة للغاي ــة حي ــث مل تتع ــد ( )18موج ــة خ ــال ف ــرة الدراس ــة كامل ــة .ك ــا أوضح ــت النتائ ــج إمكاني ــة التنب ــؤ
باملوج ــات احل ــارة بش ــكل ع ــام يف منطق ــة الدراس ــة م ــن خ ــال الرطوب ــة النس ــبية ورسع ــة الري ــاح يف منطق ــة الري ــاض ،وم ــن خ ــال درج ــة احل ــرارة العظم ــى والضغ ــط
اجل ــوي يف كل م ــن القصي ــم وحائ ــل .ك ــا أوضح ــت النتائ ــج وج ــود تأث ــر س ــلبي للموج ــات احل ــارة ع ــى إنت ــاج اخل ــروات واألع ــاف والفاكه ــة يف منطق ــة الري ــاض،
بين ــا كان ــت هل ــا تأث ــرات س ــلبية ع ــى إنت ــاج احلب ــوب يف القصي ــم ،وتأث ــرات إجيابي ــة ع ــى الفاكه ــة يف القصي ــم أيضــ ًا .أم ــا يف حائ ــل فل ــم تثب ــت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود
تأث ــر للموج ــات احل ــارة ع ــى اإلنت ــاج الزراع ــي يف املنطق ــة.
كلامت مفتاحية :املوجات احلارة ،إقليم وسط اململكة العربية السعودية ،حاالت الطقس ،اإلنتاج الزراعي.
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The Impact of Heatwaves on Agricultural Production in the Central Region
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Abstract: The research aimed to reveal the reality of heatwaves frequency in the central region of the Kingdom of Saudi Arabia during the period (2001-2019) and
the accompanying weather elements and their impact on the production of agricultural crops. To achieve this objective, the research followed the regional method
represented in defining the study area in the central region of the Kingdom and the applied method illustrated in identifying the effect of heatwaves on agricultural
production. The research was applied to the regions of Riyadh, Qassim and Hail. The most important findings were that there had been a slight increase in high
temperatures during the past ten years. Qassim ranked first in heatwaves with 902 waves during the study period whereas Riyadh ranked second with 843 waves and
Hail ranked last with 748 waves. The high-intensity heatwaves ranked first in Riyadh and Qassim, followed by medium and low-intensity waves. In contrast, the
low-intensity heatwaves ranked first in Hail, followed by medium-intensity waves, while the high-intensity heatwaves were extremely low as they did not exceed 18
waves during the entire study period. The findings also showed the possibility of predicting heatwaves in general in the study area using relative humidity and wind
speed in Riyadh region, and using the maximum temperature and air pressure in both Qassim and Hail. The findings also showed a negative effect of heatwaves on the
production of vegetables, forage and fruit in Riyadh region. At the same time, they had an adverse impact on grain production in Qassim and positive effects on fruits
in Qassim. In Hail, the findings did not prove any impact of heatwaves on crops.
Keywords: agricultural production, central region of Saudi Arabia, heatwaves, weather conditions.
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مقدمة:

احلــار بــن البلــدان البــاردة وبــن البلــدان احلــارة

حتظــى الدراســات املناخيــة باهتــام بالــغ نظــر ًا

إىل اختــاف التعريــف؛ حيــث إن درجــات احلــرارة

اإلنس��ان بش�كـل عاــم ،ويف النشــاط الزراعــي عــى

املناطــق احلــارة قــد تعــد يف الوقــت ذاتــه كموجــة حــر

ألمهي�ةـ املن�اـخ كعنـصر طبيع��ي يؤثــر عــى أنشــطة
وج��ه اخلصـ�وص .وتعــد الزراعــة مــن أهــم األنشــطة
االقتصادي��ة يف اململكــة العربيــة الســعودية نظــر ًا ألن

اململكــة مــن أهــم الــدول املنتجــة للتمــور بأنواعهــا
املختلفــة ،هــذا باإلضافــة إىل تأثــر املحاصيــل

الزراعيــة املبــارش وغــر املبــارش يف األمــن الغذائــي،

وكذلــك تنميــة الثــروة احليوانيــة مــن خــال توفــر
اإلنتاــج الزراع��ي املطل��وب م��ن األعـلاف .ويشــهد
اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة الســعودية

درجــات حــرارة مرتفعــة مقارنــة باملناطــق األخــرى
مــن اململكــة إىل جانــب نــدرة الرطوبــة النســبية

(النافــع2019 ،م) ،األمــر الــذي يؤثــر بشــكل كبــر

عــى انتشــار اجلفــاف يف هــذه املنطقــة واملوجــات
احلــارة )(Heat Wavesملعظـ�م أشـ�هر السـ�نة.

التــي يمكــن أن تعــد عاديــة عنــد أشــخاص مــن دول
يف دول املناطــق البــاردة ).(Robinson, 2001

وأشــارت التقاريــر املتعاقبــة التــي أصدرهتــا اهليئــة
الدوليــة املعنيــة بتغــر املنــاخ ) (IPCCإىل أن املنــاخ

شــهد املزيــد مــن حــاالت التطــرف يف الطقــس؛ ممــا

ترتــب عليــه تغــر ًا ملحوظـ ًا يف املنــاخ العاملــي ،ومــن
أبــرز مظاهرــ التطرــف املناخ��ي :موجــات احلــر،
التــي مل تعــد تقتــر عــى البلــدان احلــارة فقــط؛ بــل

طــال البلــدان املعدلــة والبــاردة يف الســنوات األخــرة

(نـ�ارص2017( ،م).

ويؤثــر التغــر املناخــي العاملــي الناتــج عــن ظاهــرة
االحتبــاس احلــراري عــى درجــة احلــرارة ،والتــي

بــدأت يف االرتفــاع يف بدايــة القــرن العرشيــن،
وواصلــت االرتفــاع بشــكل متســارع منــذ بدايــة

ويشــر ميهــل وتيبالــدي )(Meehl & Tebaldi, 2004

التســعينيات مــن القــرن املــايض ،حيــث بلغــت هــذه

بأهنــا فــرة زمنيــة ال تقــل عــن ثالثــة أيــام متتاليــة،

املناخــي إىل زيــادة تعــرض اململكــة العربيــة الســعودية

إىل أن موجــة احلــر يف علــم األرصــاد اجلويــة تتســم
وغالبــ ًا مــا تكــون يف فصــل الصيــف ،يرافقهــا

حــدوث ارتفــاع كبــر يف درجــات احلــرارة مــع ازدياد
الرطوب�ةـ النســبية  ،وتتفــاوت تعريفــات موجــة احلــر،

ولكنهــا تقــاس يف العمــوم بالنســبة إىل معــدالت
درجــات احلــرارة العظمــى يف املنطقــة التــي تتعــرض
لتلـ�ك املوجــة ،ويــؤدي تفــاوت مفهــوم الطقــس

الزي��ادة (ْ 1.8م) بنهاي��ة القـ�رن امل��ايض .ويــؤدي التغري
إىل املوجــات احلــارة خمتلفــة الطــول والشــدة بســبب

ظاهــرة االحتبــاس احلــراري ،هــذا باإلضافــة
إىل زيــادة شــدة املنخفــض املوســمي واملنخفــض

احلــراري الســعودي خــال فصــل الصيــف ،األمــر

ـهل مــن عمليــة حــدوث موجــات احلــر يف
الــذي يسـ ّ

اإلقليــم األوســط مــن اململكــة (الطراونــة2011 ،م).
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تأسيســ ًا عــى مــا ســبق؛ ونظــر ًا ألمهيــة اإلنتــاج

أي��ام ،ويف الس��ادس م��ن يوني��و( 2019م)؛ تأثــرت

املحتملــة للموجــات احلارة عليــه خصوصـ ًا يف مناطق

فيهـ�ا درجـ�ة احلـ�رارة العظمـ�ى إىل (ْ 49م) ،وتأثــر هبــا

الزراعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والتأثــرات
وســط اململكــة ،فإنــه مــن األمهيــة الوقــوف عــى اجتاه

درجــات احلــرارة العظمــى يف اإلقليــم األوســط

للمملكــة ،والوقــوف عــى تكــرار موجــات احلــر ومــا
يصاحبهــا مــن حــاالت طقــس يمكــن مــن خالهلــا

التنبــؤ بتكــرار هــذه املوجــات ،هــذا باإلضافــة إىل

التعــرف عــى مــدى وجــود تأثــر للموجــات احلــارة

عـلى إنتـ�اج املحاصيـ�ل الزراعيـ�ة.
مشكلة البحث:

اململكــة العربيــة الســعودية بكتلــة حــارة وصلــت

القطــاع األوســط والقطــاع الرشقــي والقطــاع الغــريب

للمملكـ�ة .ويف اخلامــس والعرشيــن مــن شــهر يونيــو
(2019م) تعرضــت اململكــة إىل موجــة حارة شــديدة
اقرتبــت فيهــا درجــة احلــرارة مــن ْ 50م رافقتهــا ريــاح

البــوارح ،واســتمرت ملــدة أســبوع كامــل (اهليئــة

العامـ�ة لألرصـ�اد ومحايـ�ة البيئـ�ة2019-2017( ،م).

وتؤثــر املوجــات احلــارة ســلب ًا عــى إنتــاج املحاصيــل
الزراعيــة؛ فوفقـ ًا لدراســة أعدهــا شــونغ وآخــرون يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة )،(Chung, et al, 2014

تتعــرض اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام

وانخفـ�ض إنتـ�اج حمصـ�ول الـ�ذرة بنسـ�بة ( )38%خالل

وخصوصــ ًا عــى مناطــق وســط اململكــة؛ ممــا

وذل��ك نتيج��ة تع��رض الب�لاد ملوج��ات حارة ش��ديدة.

إىل سلســلة مــن املوجــات احلــارة عــى مــدار العــام،

يتســبب يف تأثــرات ســلبية عــى اإلنســان والبيئــة
عمومـ ًا ،وعــى األنشــطة الزراعيــة وإنتــاج املحاصيــل

خصوص ـ ًا .وعــى ســبيل املثــال ال احلــر؛ تعرضــت
منطقتــي الريــاض والقصيــم يف الثــاين والعرشيــن
مـ�ن شـ�هر يوليـ�و (2017م) إىل موجــة حــارة شــديدة

العـ�ام (2012م) عـ�ن مثيلـ�ه يف عـ�ام (2011م)؛
كــا أشــارت دراســة هاتفيلــد وبروجــر التــي أجريــت

يف الواليــات املتحــدة )(Hatfield and Prueger, 2015

إىل وجــود تأثــرات ســلبية ملوجــات احلــر الشــديد

عــى اإلنتــاج الزراعــي بشــكل عــام وخصوصـ ًا عــى
اخل�ضروات واحلب��وب .ويف دراســة أعدهتــا ريفــورد

ناهــزت فيهــا درجــة احلــرارة العظمــى (ْ 50م) ،ويف
األول مـ�ن يوليـ�و (2018م) تأثــرت منطقــة الريــاض

) 2014عــن التأثــرات التارخييــة ملوجــات احلــر

العظمــى ْ 48م ،وكانــت مصحوبــة بنشــاط يف الريــاح

الدراســة التأثــر الســلبي الكبــر الــذي تعرضــت لــه

بموجــة حــارة جتــاوزت فيهــا درجــات احلــرارة
الســطحية املثــرة لألتربــة؛ ممــا أدى إىل انعــدام الرؤيــة
األفقيــة خــال النهــار ،واســتمرت ملــدة مخســة

وإدجــر يف اململكــة املتحــدة (Wreford and Adger,

واجلفــاف عــى الزراعــة يف اململكــة املتحــدة ،أثبتــت
املحاصيــل الزراعيــة يف أوروبــا عمومــ ًا ،واململكــة

املتحــدة عــى وجــه اخلصــوص عــام ()2003؛ ممــا
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كان ل�هـ التأثيـر الكب�ير ع�لى االقتص��اد يف أوروبـ�ا .كــا

احلبـ�وب واخلـضروات واألعـلاف والفاكهـ�ة.

الربازيــل ) (Gusso, et al, 2014حــول رصــد موجــات

أسئلة البحث:

أشــارت دراســة جوســو وآخــرون والتــي أجريــت يف
احلــر وتأثرياهتــا عــى تنميــة املحاصيــل الصيفيــة يف
جنــوب الربازيـ�ل إىل انخفــاض إنتــاج فــول الصويــا

سعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

) 1مــا اجتــاه تغــر درجــات احلــرارة العظمــى
يف اإلقليــم األوســط مــن للمملكــة العربيــة

بنس��بة ( )28.7%نتيج��ة تعــرض البــاد إىل موجــات

الس��عودية خ�لال الفرتت�ين م��ا ب�ين (2001-

حـ�ارة فائقـ�ة الشـ�دة.

كــا يــرى املوســوي ( )2016أن اخلصائــص املناخيــة

2010م)

ينتــج عنــه أرضار ًا عــى جوانــب البيئــة املختلفــة،

األوســط للمملكــة العربيــة الســعودية خــال

املرافقــة ملوجــات احلــر تكــون قاســية ومتطرفــة؛ ممــا

) 2مــا واقــع تكــرار املوجــات احلــارة يف اإلقليــم

حيــث إن حتديــد املــزارع للحصــة املائيــة ملحصــول

الفــرة مــا بــن (2001-2019م)؟

معــن يف شــهر مــا قــد تكــون غــر كافيــة لعــدد

) 3مــا عنــارص الطقــس املصاحبــة للموجــات

مــن أيــام ذلــك الشــهر ،األمــر الــذي يــر بالنبــات

احلــارة يف اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة

والرتبــة ويعرضهــا للملوحــة وتصبــح املشــكلة أكــر

الســعودية؟

مــن تصورهــا.

) 4مـ�ا تأثــر املوجــات احلــارة عــى اإلنتــاج الزراعــي

يتضـ�ح ممـ�ا س��بق؛ أن موجاــت احلرــ تؤثـ�ر س�لـب ًا عــى

يف اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة

إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة؛ ومــن هنــا جــاء البحــث
احلــايل لتتبــع تغــر درجــات احلــرارة العظمــى يف
اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة الســعودية

خــال الفــرة مــا بــن (2001-2019م) ،وحتديــد

مــدى تكــرار املوجــات احلــارة التــي تتعــرض هلــا

و(2011-2019م)؟

الســعودية؟

أهداف البحث:

هدف البحث إىل حتقيق ما ييل:

مناطــق الريــاض والقصيــم وحائــل ،هــذا باإلضافــة
إىل التعــرف عــى عنــارص الطقــس التــي تصاحــب

املوجــات احلــارة ،وإمكانيــة التنبــؤ هبــا يف حــدوث

هــذه املوجــات يف منطقــة الدراســة ،وكذلــك التعــرف
عـلى تأث�ير املوجــات احلاــرة عــى إنتاجيــة حماصيــل
370

) 1حتديــد اجتــاه تغــر درجــات احلــرارة العظمــى
يف اإلقليــم األوســط مــن للمملكــة العربيــة

الســعودية خــال الفرتتــن(2001-2010م)
و(2011-2019م).

) 2الكشــف عــن واقــع تكــرار املوجــات احلــارة يف
اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة الســعودية
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خــال الفــرة (2019-2001م)؟

األمهيــة دراســة كافــة العوامــل املؤثــرة يف

) 3حتديــد عنــارص الطقــس املصاحبــة للموجــات
احلــارة يف اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة

الســعودية؟

) 4الكش��ف عـ�ن تأثـير املوجــات احلــارة عــى
اإلنتــاج الزراعــي يف اإلقليــم األوســط مــن
اململكـ�ة العربيـ�ة السـ�عودية.
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اقتصاديـ�ات اململكـ�ة وتنميتهـ�ا املسـ�تدامة.

مصطلحات البحث:

املوجات احلارة ):(Heat Waves

تُعــد موجــة احلــر مــن الظواهــر املناخيــة املتطرفــة
التــي مل حتــظ بتعريــف موحــد يمكــن تطبيقــه يف مجيــع
مناطــق العــامل؛ وذلــك بســبب اختــاف املتغــرات

أمهية البحث:

املناخي�ةـ هل��ذه املناط��ق واختــاف ظروفهــا الطبيعيــة؛

تتمثل أمهية البحث يف اآليت:

لــذا فــإن تعريــف هــذه الظاهــرة تعريــف نســبي

)1يس��هم البح��ث يف الكشــف عــن التأثــرات

خيتلــف مــن منطقــة إىل أخــرى حســب ظروفهــا

املناخــي واملتمثــل يف املوجــات احلــارة التــي

وتعرفهــا املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة (World

الســلبية لظاهــرة االحتبــاس احلــراري والتغــر

تتعــرض هلــا اململكــة العربيــة الســعودية عــى
إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة ،حيــث تعــد ظاهــرة
االحتبــاس احلــراري مــن أهــم القضايــا التــي

تشـ�غل العـ�امل يف العـصر احلديـ�ث.

الطبيعيـ�ة واملناخيـ�ة.

) Meteorological Organization WMOبأهنــا :فــرة

مــن الطقــس احلــار غــر املعتــاد (احلــد األقــى
واحلــد األدنــى ومعــدل درجــة احلــرارة اليومــي)

عــى منطقــة مــا ،تســتمر ملــدة ثالثــة أيــام متتاليــة

)2يعــد البحــث مــن البحــوث احلديثــة التــي تتنــاول

عــى األقــل ،خــال الفــرة الدافئــة مــن الســنة عــى

يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ نظــر ًا لقلــة

الرص��د املناخـ�ي) ،مــع تســجيل الظــروف احلراريــة

العالقــة بــن املوجــات احلــارة واإلنتــاج الزراعــي
الدراســات -ع�لى ح��د علمــ الباحثـ�ة -التــي

تناولـ�ت املوجـ�ات احلـ�ارة يف اململكـ�ة.

أســاس الظــروف املناخيــة املحليــة (القائمــة بمحطــة

أعلـاه احل��دود القصــوى هلـ�ا ).(WMO, 2018, p.6
كــا يعرفهــا صــري (2001م ،ص )7بأهنــا“ :ســيادة

)3يؤثــر التطــرف املناخــي بشــكل كبــر عــى

أو اجتيــاح هــواء ســاخن ملنطقــة مــا ،بحيــث ترتفــع

التنميــة املســتدامة باململكــة ،األمــر الــذي يالمس

مئويــة فــوق معدهلــا العــام ،وتســتمر لفــرة ال تقــل

املنظومــة االقتصاديــة ،ومــن ثــم يؤثــر عــى

أهـ�داف رؤيـ�ة اململكـ�ة ( ،)2030وجيعــل مــن

خالهلــا درجــة احلــرارة العظمــى إىل مخــس درجــات
عــن ثالثــة أيــام متواصلــة ،وإن العنرصيــن املحدديــن
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ملوجــة احلــر مهــا الفــرة الزمنيــة التــي تســتغرقها

حمطــة مناخيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،لتحديد

إليهــا درجــة احلــرارة العظمــى”.

معايــر املركــز الوطنــي خلدمــات الطقــس)، (NWS

املوجــة احلــارة وشــدة احلــرارة التــي يمكــن أن تصــل

معايــر العتبــات احلراريــة املناســبة اعتــاد ًا عــى

وتع�رـف إجرائي�� ًا بأهن��ا :ارتفــاع درجــة حــرارة اهلــواء

حيــث أوضحــت النتائــج أن كل واليــة تشــهد عــى

يســبب ختطــي قيمــة قرينــة االنزعــاج احلــراري،

وأن هــذه املوجــات حتــدث عندمــا ترتفــع معــدالت

اجلـ�وي وتأثــره بالرطوبــة النســبية بالقــدر الــذي

واســتمرارها كذلــك لفــرة ال تقــل عــن ثالثــة أيــام

األقــل ثــاث موجــات حــارة كل عــر ســنوات،
احلــرارة هنــار ًا وليـ ً
ا يف آن واحــد ،وأن هــذه املوجــات

متتالي��ة يف كل م��ن الري��اض والقصي��م وحائ��ل.

اسـ�تمرت لفـترة ( ) 48ســاعة عــى األقــل ال هتبــط

الدراســة املوجــات احلــارة إىل ثــاث فئــات (ضعيفــة

هنــار ًا ،وحــددت الدراســة عــدد ًا مــن الواليــات التــي

ووفق ـ ًا لعتبــات قرينــة االنزع��اج احل��راري؛ تُقســم

الشـ�دة ،ومعدلـ�ة الشـ�دة ،وفائقـ�ة الشـ�دة).
اإلنتاج الزراعي:

خالهلــا عتبــات درجــات احلــرارة بنســبة ( )1%لي ً
ال أو

تشــهد أكــر قــدر مــن املوجــات احلــارة ،ومــا تســببه
م��ن تأثــرات وبائيــة ومرضيــة ،خصوصـ ًا يف األجــزاء

ويعــرف إجرائيــ ًا يف الدراســة احلاليــة بأنــه إمجــايل

اجلنوبيـ�ة مـ�ن الواليـ�ات املتحـ�دة األمريكيـ�ة.

يف كل مــن منطقــة الريــاض والقصيــم وحائــل.

املناخــي عــى موجــات احلــر التــي يتعــرض هلــا

إنتــاج احلبــوب واخلــروات واألعــاف والفواكــه
اإلقليمي األوسط للمملكة العربية السعودية:

وتناولــت دراســة الطراونــة (2011م) تأثــر التغــر
األردن خــال فصــل الصيــف يف الفــرة املمتــدة مــا

وتــم متثيــل اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة

بـين عامـ�ي (1980-2010م)؛ وذلــك لتحديــد

وحائــل.

اخلصائــص اإلحصائيــة العامــة ملوجــات احلــر مــن

الســعودية يف كل مــن منطقــة الريــاض والقصيــم
اخللفية النظرية للبحث:

االجتــاه العــام لدرجــة احلــرارة العظمــى ،وحتليــل
حيــث العــدد والطــول والشــدة؛ حيــث أســفرت

تن��اول ع��دد مــن الدراس��ات موج��ات احل��ر وتأثرياهتا

النتائــج عــن وجــود ارتفــاع يف املعــدل الشــهري

 ،(Robinson,بتنــاول تعريــف املوجــات

اليوميــة؛ ممــا انعكــس عــى ارتفــاع عــدد املوجــات

الس��لبية ع�لى اإلنسـ�ان والبيئــة ،حي��ث قـ�ام روبنســون

)2001

احلاــرة والكش��ف عـ�ن تأثــر املوجــات احلــارة عــى

حيــاة اإلنســان ،حيــث قــام الباحــث بتحليــل البيانات

الســاعية خــال الفــرة (1951-1990م) يف( ) 178

لدرجــة احلــرارة العظمــى وكذلــك درجــة احلــرارة

احلــارة التــي تعرضــت هلــا منطقــة الدراســة خــال

الفــرة مــا بــن (2010-1980م) بشـ�كل مطـ�رد.
وتناولـ�ت دراسـ�ة سـ�امل(2013م) تأثــر املنــاخ عــى
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اإلنتــاج الزراعــي يف اإلقليــم شــبه اجلــاف باســتخدام

مــر ًا لغريهــا ،فعــى ســبيل املثــال؛ اســتفاد القمــح

الدراســة إىل أن املعــدالت الشــهرية والفصليــة

انخفــض حمصــول الــذرة الشــامية يف مناطــق زراعيــة

نظ��م املعلومـ�ات اجلغرافي��ة يف نيجريي��ا ،فقــد توصلت
لعنــارص املنــاخ ختتلــف يف درجــة مالءمتهــا لنمــو
الب��ادرات والنم��و اخلــري وإث�مار املحاصيـ�ل التــي

تــم تطبيــق البحــث عليهــا؛ وبالتــايل ختتلــف درجــة

مالءم��ة املنــاخ لزراعـ�ة كل حمص�وـل يف املنطق��ة .كــا أن
اإلنتــاج الزراعــي يتعــرض لبعــض األخطــار املناخيــة

النامجــة عــن االرتفــاع الشــديد يف درجــات احلــرارة
والتــي تــؤدي إىل اجلفــاف؛ ممــا يكــون لــه تأثــرات

س��لبية ع�لى اإلنت��اج الزراع��ي.

الربيعــي يف معظــم املناطــق مــن تغــر املنــاخ ،يف حــن

أخــرى .أمــا فيــا خيــص فــول الصويــا؛ فهنــاك حالــة

مــن عــدم اليقــن للتأثــرات النامجــة عــن املوجــات
احلــارة عــى هــذا املحصــول ،وذلــك عــى النطــاق

العاملـ�ي.

وقــام شــونغ وآخــرون

)et al, 2014

،(Chung,

بالكش��ف ع��ن تأثــر املوجــات احلــارة عــى إنتــاج
حمصــول الــذرة ،والتعــرف عــى تأثريهــا عــى األمــن
الغذائـ�ي يف املجتمعاــت الناميــة ،فقــد قامــت الدراســة

وقامــت دراســة جوســو وآخــرون (Gusso, et al,

بعقــد مقارنــة يــن إنتــاج حمصــول الــذرة الشــامية

جنــوب الربازيــل عــى نمــو املحاصيــل الصيفيــة

حيــث تأثــرت الواليــات املتحــدة األمريكيــة

) 2014بالتعرــف ع�لى تأثــر املوجــات احلــارة يف
وإنتاجهــا ،حيــث متــت دراســة الــدورة الصيفيــة

لفــول الصويــا التــي تكــون حساســة حلــدوث

خــال العــام 2012م بنظـيره يف العـ�ام 2013م،

بموجــات شــديدة احلــرارة خــال العــام 2012م

؛ ممــا أدى إىل حــدوث نســبة كبــرة مــن اجلفــاف،

درجـ�ات احلـ�رارة املرتفعـ�ة خـلال الفـترة مـ�ا بـين

األم��ر الـ�ذي أثــر عــى إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة،

تأثــرات ســلبية للموجــات احلــارة عــى إنتــاج فــول

احلبــوب يف البــاد ،والــذي تعتمــد عليــه نســبة

(2003-2012م) .وأشــارت النتائــج إىل وجــود

الصويـ�ا.

وتناولـ�ت دراس��ة سيــربت و إيـ�ورت (Siebert and

الســيام حمصــول الــذرة الشــامية كأحــد أهــم حماصيــل
كب�يرة مــن املنتجاــت الغذائيـ�ة .وتوصلــت الدراســة
إىل وج��ود تأثــر ســلبي حــاد عــى إنتــاج الــذرة يف

) Ewert, 2014تأثــر املوجــات احلــارة عــى اإلنتــاج

العــام 2012م؛ بســبب املوجــات احلــارة الشــديدة،

أن املوجــات احلــارة تعمــل عــى تركيــز ثــاين أكســيد

اإلنــذار املبكــر حتــى ال تتكــرر هــذه األزمــة يف

الزراع��ي يف املســتقبل ،فقــد أشــارت الدراســة إىل

الكربــون يف اهلــواء اجلــوي؛ األمــر الــذي يمكــن أن
يك��ون مفيـ�د ًا لبع��ض املحاصيـ�ل ،بينــا قــد يكــون

وأوصــت الدراســة بــرورة اســتخدام وســائل
األعـ�وام املقبلـ�ة.

وأشــارت دراســة ســليامن (2015م) إىل وجــود
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تأثــرات ســلبية للتغــر املناخــي عــى إنتاجيــة الصمــغ

)2014؛ فتناولــت التكيــف يف الزراعــة مــن حيــث

الدراســة إىل أن قلــة األمطــار ،واالرتفــاع الشــديد

عــى الزراع��ة يف اململك��ة املتحــدة .وأشــارت الدراســة

الغــريب يف حمليــة النهــود بالســودان؛ حيــث توصلــت

يف درجــات احلــرارة ورسعــة الريــاح هــي العنــارص
األكثــر تأثــر ًا عــى إنتــاج الصمــغ العــريب؛ حيــث

أثــرت املوجــات احلــارة عــى شــجرة الشــهاب مــن
حيـ�ث العمـ�ر واإلنتاجيـ�ة وطـ�ول الشـ�جرة.

التأثــرات املناخيــة الســابقة ملوجــات احلــر واجلفــاف
إىل موجـ�ة احلـ�ر التـ�ي شـ�هدهتا أوروبـ�ا عـ�ام 2003م،

وتسـ�ببت يف أرضار كبـيرة للمحاصيـ�ل الزراعيـ�ة؛

هذــا باإلضاف��ة إىل أرضار اقتصادي��ة كبــرة .وخماطــر
ح��دوث مث��ل هــذه احل��االت مستــقبالً .كــا أشــارت

وتناولــت دراســة هــات فيلــد وبروجــر(Hatfield،

الدراســة أن للزراعــة تاريــخ يف التكيــف مــع

عــى نمــو النبــات وتطــوره ،حيــث هدفــت الدراســة

انخفـ�اض األرضار النامجـ�ة عـ�ن موجـ�ات احلـ�ر

) and Prueger, 2015تأثــر درجــات احلــرارة القصوى
إىل التعــرف عــى وســائل التعايــش وتأقلــم النبــات مع

املوجــات احلــارة املتطرفــة مــن خــال عــدة مراحــل

يمــر هبــا نمــو النبــات ،وأهــم هــذه املراحــل هــي
مرحلــة التلقيــح ،وخصوصــ ًا مــع املحاصيــل التــي

حتتــاج إىل إلقــاء حبــوب اللقــاح يف أوقــات بــاردة

مــن النهــار ،ونتيجــة حلــدوث املوجــات احلــارة؛ فــإن
هــذه النباتــات تتأخــر كثــر ًا يف مرحلــة اإلزهــار،
حيــث توصلــت الدراســة إىل أن تأثــر النبــات ال

يكــون عــى اجلــزء اخلــاص بــاألوراق أو عــى اجلــزء
اخلــري ،وإنــا التأثــر األكــر للموجــات احلــارة

عــى النبــات يكــون يف مرحلــة التكاثــر ،ولذلــك فــإن
حمصــول الــذرة الشــامية عــى ســبيل املثــال يتقلــص
بنســبة  80-90%نتيجــة لتأثــره باملوجــات احلــارة،

هــذا باإلضافــة إىل التأثــرات التــي ختلفهــا املوجــات

احلـ�ارة عـلى اجلفـ�اف ممـ�ا يؤثـ�ر بالتبعيـ�ة عـلى الرتبـ�ة.

أمــا دراسـ�ة ريف��ورد و إدجــر (Wreford and Adger,

الصدمــات ،لذلــك قامــت الدراســة بتقــي مــدى
املتطرفــة تارخيي ـ ًا بمــرور الوقــت يف القطــاع الزراعــي

يف اململكةــ املتح��دة .وقــد تــم مقارنــة تأثــر حــاالت
اجلفــاف املامثلــة أو موجــات احلــر عــى مــدى العقــود

األربعــة املاضيــة ،ويبــدو أنــه بالنســبة للعديــد مــن
املنتجــات الزراعيــة؛ حــدث انخفــاض يف الــرر

بمــرور الوقــت ،ممــا يشــر إىل أن القطــاع الزراعــي
يتكيـ�ف بشـ�كل جيـ�د نسـ�بي ًا مـ�ع التغـير املناخـ�ي.

أم��ا دراس��ة عب��د الرمحـ�ن ووهـ�اب(2015م)؛ فقــد

تناولــت خصائــص املوجــات احلراريــة املؤثــرة يف
منــاخ العـ�راق .هبــدف التعــرف عــى معــدل أطــوال
املوجــات احلراريــة املؤثــرة يف العــراق لــدورة مناخيــة
صغـ�رى وملــدة أحــد عــر عامــ ًا؛ حيــث اختــرت

ث�لاث حمط��ات متث��ل مناط��ق الع��راق؛ وه��ي:
املوصـ�ل وبغ��داد والبـصرة .كــا تــم ربــط أيــام

حــدوث املوجــات احلــارة مــع العنــارص املناخيــة ذات

العالقــة ،وأســفرت نتائــج الدراســة عــن أن العــراق
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يتأث��ر بالعدي��د م��ن املوجــات احلــارة نتيجــة ظاهــرة

أكتوبــر ،لكــن مل يتضــح اجتــاه عــام للتغــر املناخــي

وتناول��ت دراس��ة املوسـ�وي(2016م) ،خصائــص

البيانـ�ات لبعـ�ض األشـ�هر.

قــام الباحــث بتحليــل البيانــات املناخيــة كالرطوبــة

الكشــف عــن تكــرارات املوجــات احلــارة ومقــدار

االحـترار العاملـ�ي.

موجــات احلــر وتأثرياهتــا البيئيــة يف العــراق ،حيــث
النســبية والضغــط اجلــوي ،هــذا باإلضافــة إىل رسعــة

الريــاح ،كحــاالت طقــس مصاحبــة ملوجــات احلــر؛

حيــث توصلــت الدراســة إىل أن املوجــات احلــارة
يصاحبهــا ارتفــاع يف معــدالت الرطوبــة النســبية،
وانخفاضــ ًا يف الضغــط اجلــوي ،كــا أن الريــاح

احلــارة عاليــة الرسعــة التــي ترافــق موجــات احلــر

يف العــراق؛ تؤثــر بشــكل كبــر عــى صحــة اإلنســان
والبيئـ�ة وخصوصـ� ًا املنتجـ�ات الزراعيـ�ة.

مــع الزمــن؛ ربــا بســبب قــر املــدة؛ وفقــدان

ك�ما س��عت دراس��ة ع��زوز وصال��ح (2018م) ،إىل
تباينهــا بــن أشــهر الصيــف وبــن ســنوات الدراســة،
ولتحقيــق ذلك؛ تــم اعتــاد البيانــات اليوميــة للرطوبة

النســبية ودرجــات احلــرارة ،حيــث اشــرط حلــدوث

املوجــات ارتفــاع الرطوبــة النســبية عــن معدهلــا
الشــهري بمقــدار ( )7درجـ�ات فأكثــر إىل جانــب

درجـ�ة حـ�رارة أكـبر أو تسـ�اوي معدهلـ�ا الشـ�هري،
بــرط اســتمرار هــذه احلالــة ليومــن متتاليــن كحــد
أدن��ى .وأشــارت النتائــج إىل تعــرض البــرة خــال

وناقش��ت دراس��ة ن��ارص (2017م) موجــات احلــر

فــرة الدراســة (1992-2013م) إىل ( )21موجــة

األوىل مــن القــرن احلــايل؛ وذلــك للتعــرف عــى هــذه

فجــاء متذبذب ـ ًا مــن ســنة إىل أخــرى ،إال أهنــا تــزداد

يف مدين��ة أوب��اري الليبي��ة خـلال الع�شر ســنوات
املوجــات ،ســوا ًء مــن حيــث املــدة أو الشــدة؛ هــذا

باإلضافــة إىل عددهــا وتكرارهــا ،وتوصلــت الدراســة

إىل أن موجــات احلــر تتكــرر بكثــرة يف مدينــة أوبــاري
يف خمتلــف الفصوــل ،لكــن أكثرهـ�ا وضوحاـ ًـ؛ تلــك
التــي حتــدث يف فصــول الربيــع والصيــف واخلريــف،

عــى الرغــم مــن وجودهــا أيضــ ًا يف فصــل الشــتاء
والــذي تكــون فيــه مرحبــ ًا هبــا بعكــس الفصــول

الثالثــة األخــرى ،كــا تبــن أن أشــد موجــات احلــر

وأكثرهــا تكــرار ًا؛ حتــدث يف أشــهر الصيــف ثــم يف

شــهر ســبتمرب ،ويبــدأ موســمها يف أبريــل وينتهــي يف

تركـ�زت يف فصـ�ل الصيـ�ف ،أمـ�ا تكرارهـ�ا السـ�نوي؛
سـ�نة بعـ�د أخـ�رى.

وسـ�عت دراسـ�ة نـ�وري سـ�ارما وآخـ�رون �(Nori-Sar

) ،ma, et al, 2019إىل تعزيــز فهــم معايــر املوجــات
احلــارة والتأثــرات الصحيــة املرتتبــة عليهــا لتحســن

اإلنـ�ذار املبكـ�ر هلـ�ذه املوجـ�ات يف البلـ�دان الناميـ�ة؛

حي��ث قاــم الباحثـ�ون بجمــع بيانــات املوجــات
احلــارة التــي تعرضــت إليهــا أربعــة مناطــق يف شــال

غــريب اهلنــد ،وحســاب اخلطــر النســبي للوفيــات التي

حدث��ت أثن��اء املوج��ات احل��ارة ع�لى ه��ذه املناط��ق.

واختــذت الدراســة عينــة مــن ( )13موجــة خمتلفــة
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املـ�دة والشــدة .وأوضحــت النتائــج أن نســبة الوفيــات

األوســط للمملكــة ،هــذا باإلضافــة إىل املنهــج

املوجــة ،إذ يبــدأ اخلطــر مــن اليــوم الرابــع للموجــة

احلـ�ارة عـلى اإلنتـ�اج الزراعـ�ي.

املحتملــة بســبب املوجــات احلــارة تتوقــف عــى طــول

احلــارة ،أمــا يف حالــة املوجــات شــديدة احلــرارة فتبــدأ
مرحلةــ اخلطرــ م��ن الي��وم الثـ�اين للموجـ�ة .وتوصلــت

الدراســة إىل تصنيــف املوجــات احلــارة إىل عــدد مــن
الفئــات وفق ـ ًا خلطورهتــا عــى حيــاة اإلنســان ،حيــث

التطبيقــي ممثــ ً
ا يف التعــرف عــى تأثــر املوجــات

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة؛ تــم اســتخدام األســاليب
اإلحصائيــة التاليــة:

يمكــن االســتفادة مــن هــذا التصنيــف يف حتديــد

) 1السالســل

االجت��اه الع��ام لدرج��ات احلــرارة العظمــى يف

أوقــات اإلنــذار املبكــر مــن املوجــات احلــارة ،ومــا

منطقــة الدراســة املتمثلــة يف حمطــات الرصــد

تســببه مــن مشــكالت مجــة عــى حيــاة اإلنســان ،هــذا

املناخــي (الريــاض ،القصيــم ،حائــل) خــال

باإلضافـ�ة إىل تأثرياهتـ�ا الصحيـ�ة واالقتصاديـ�ة.

الفــرة مــا بــن (2001-2019م)؛ وذلــك

ومــن الدراســات التــي تناولــت تأثــر املنــاخ عــى
الزراعــة يف املنطــق الوســطى باململكــة العربيــة

السـ�عودية دراسـ�ة عطـ�ا (2017م)؛ والتــي هدفــت إىل
حتليــل عنــارص املنــاخ املؤثــرة عــى النشــاط الزراعــي
يف املنطقــة الوســطى مــن اململكــة العربيــة الســعودية

مــع إيضــاح درجــات هــذا التأثــر مــن خــال التطبيــق

عــى عــدد مــن املحاصيــل ،منهــا حمصــول القمــح،
والطامطــم ،والربتقــال .وتوصلــت الدراســة إىل وجود

عالقــات ارتباطيــة مبــارشة بــن عنــارص املنــاخ املتمثلة
يف درجــات احلــرارة والرطوبــة النســبية وإنتاجيــة
املحاصيــل الزراعيــة املذكــورة.

الزمنيــة)(Time Series

 :لتحديــد

ملعرفــة التغــرات يف اجتــاه درجــات احلــرارة عــر
)

الزمـ�ن.

2التنبـ�ؤ باسـ�تخدام السالسـ�ل الزمنيـ�ة �(Time Se

) :ries Forecastingوذلــك إلجيــاد العالقــة بــن

تكــرار املوجــات احلــارة ،وبــن عنــارص الطقــس
املصاحبــة حلدوثهــا ،وذلــك للحصــول عــى

نمــوذج يمكــن مــن خاللــه التنبــؤ باحتامليــة
حــدوث هــذه املوجــات ،وحتديــد العنــارص التــي
يمكـ�ن اسـ�تخدامها يف التنبـ�ؤ لـ�كل حالـ�ة.

) 3معامـ�ل ارتبـ�اط سـ�بريمان

�(Spearman Cor

 :relationوذلــك إلجيــاد العالقــة بــن تكــرار
املوجــات احلــارة ،وبــن اإلنتــاج الزراعــي يف

منهجية البحث:

لتحقيــق اهلــدف مــن البحــث؛ تــم اتبــاع املنهــج
اإلقليمــي متمثـ ً
ا يف حتديــد منطقــة الدراســة باإلقليــم
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اإلقليـ�ماألوسـ�طللمملكـ�ةالعربيـ�ةالسـ�عودية.

) 4قرين��ة تــوم لالنزعاــج احل�رـاري :اعتمـ�د البحــث
عــى حــدود قرينــة تــوم)(Thom

لالنزعــاج

ﺳﻬﺎم ﺍلﻌلﻮﻻ :ﺍﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﳊﺎﺭﺓ وﺗﺄﺛﲑهﺎ يف ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍلﺰﺭﺍﻋﻲ يف ﺍﻹقلﻴﻢ ﺍﻷوﺳﻂ للﻤﻤلﻜﺔ ﺍلﻌرﺑﻴﺔ ﺍلﺴﻌﻮﺩﻳﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ....
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احلــراري ،كمرجــع لتحديــد تكــرار املوجــات

يف ظــل ظــروف مناخيــة معينــة ،معتمــد ًا يف ذلــك عــى

الســعودية .حيــث تــم تطبيــق قرينــة تــوم

الرمومــر اجلــاف ،والرطوبــة النســبية (Thom, 1959,

احلــارة يف اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة

باســتخدام عنــري احلــرارة والرطوبــة النســبية

يف كل مــن الريــاض والقصيــم وحائــل؛ وذلــك
للتعــرف عــى مــدى تكــرار املوجــات احلــارة يف

كل منهــا.

درجــة احلــرارة والرطوبــة النســبية ،أو درجــة حــرارة

) .pp. 57-66ويتــم التعبــري عــن قرينــة تــوم لانزعــاج

احلــراري بالنمــوذج التــايل (Yousif & Tahir, 2013, p.

):36

واهتــم عــدد مــن الباحثــن بإيضــاح درجــة االنزعــاج

حيث إن:

حــرارة معينــة متأثــرة بالرطوبــة النســبية املصاحبــة

 :RHالرطوبــة النســبية ككــرس مــن الواحــد

احلــراري الــذي يشــعر بــه اإلنســان عنــد درجــات

هلــا .ومــن أوائــل هــؤالء تــوم  Thomالــذي طــور

مقيــاس اجلهــد احلــراري ،وأطلــق عليــه مصطلــح

قرينــة االنزعــاج احلــراري ..حيــث وضــع تــوم عــام

1959م عاقــة لتحديــد درجــة االنزعــاج احلــراري

 :DIقرينة االنزعاج احلراري.
ا لصحيــح .

 :Tdدرجة حرارة الرمومر اجلاف.

ووضــع تــوم تصنيفــات للعتبــات احلراريــة املؤثــرة

كــا هــو موضــح يف جــدول (.)1

جدول )(1

حدود ﻗرينة االنزعاج احلراري لتوم
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺣﺔ

ﻗﺮﯾﻨﺔ اﻻﻧﺰﻋﺎج
DI < 10

اﻧﺰﻋﺎج ﺷﺪﯾﺪ )ﺑﺎرد(

10 < DI < 15

اﻧﺰﻋﺎج ﻣﻌﺪل )ﺑﺎرد(

15 < DI < 18

راﺣﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ )ﺑﺎرد(

18 < DI < 21

راﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ

21 < DI < 24

راﺣﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ )داﻓﺊ( ) %50-10ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﺮاﺣﺔ(

24 < DI < 27

اﻧﺰﻋﺎج ﻣﻌﺪل )ﺣﺎر( ) %100ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﺮاﺣﺔ(

27 < DI < 29

اﻧﺰﻋﺎج ﺷﺪﯾﺪ )ﺣﺎر(

DI > 29

إﺟﮭﺎد ﻛﺒﯿﺮ وﺧﻄﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ )ﺣﺎر(

املصدرThom, E. C. (1959). The Discomfort Index. WeatherWise, (12), 57 :
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واســتناد ًا إىل حــدود قرينــة تــوم  Thomيف البحــث

اململك�ةـ العربي��ة الس��عودية ،تنحـصر فلكيــ ًا بــن
دائــريت عــرض  20-28شــاالً تقريبـ ًا ،وخطــي طــول

)

1ضعيف�ةـ الش��دة :وهــي التــي تزيــد فيهــا قيمة

ه��ي منطقـ�ة الرياــض ،ومنطقــة القصيــم ،ومنطقــة

)

2معدل��ة الشــدة :وتزيــد فيهــا قيمــة القرينــة

وتعــد منطقــة الريــاض هــي األكــر بــن املناطــق

)

3فائق��ة الشــدة :وتزيــد فيهــا قيمــة القرينــة

كيلوم�تر مربـ�ع (النشـ�وان2017 ،م) ،وهــي تتوســط

وتعـ�د املوجـ�ة احلــارة هــي كل ثالثــة أيــام متتاليــة

هضبــة نجــد بارتفاعــات تقــدر بحــوايل  600مــرا

مصادر البيانات واملعلومات:

واألوديــة اجلافــة ،والتــي مــن أمههــا وادي الســي

احلــايل؛ تــم تــوزع املوجــات احلــارة مــن حيــث الشــدة
إىل ثـلاث فئـ�ات ،وهـ�ي كالتـ�ايل:

القرينــة عــن  24وتصــل إىل ( 27انزع��اج مع��دل).
عــن  27وتصــل إىل ( 29انزعـ�اج شـ�ديد).

عــن ( 29إجهـ�اد كبـير وخطـير عـلى الصحـ�ة).
تبلـ�غ فيهـ�ا قيمـ�ة القرينـ�ة الفئـ�ات املذكـ�ورة.

 40-48رشقاـ ًـ تقريبـ ًا .وتضــم ثــاث مناطــق إداريــة

حائـ�ل.

الثــاث ،حيــث تقــع عــى مســاحة380.000
شبــه اجلزي��رة العربيــة ،وتقــع عــى أكــر هضاهبــا
ف��وق س�طـح البح��ر .وتتنــوع أراضيهــا مــا بــن التالل

) 1البيانــات اليوميــة (وفقــ ًا للقيــاس الســنويب

ووادي حنيفـ�ة ،ومه��ا أهـ�م أوديــة املنطق��ة والــذي

ف�ترة الدراســة املمت��دة م��ا بـين عامـ�ي (- 2001

كــا تضــم بعــض التكوينــات اجلرييــة واحلافــات مثــل

) (Synoptic measurementلعنــارص املنــاخ خــال
2019م)؛ وذلــك ملحطــات (الريــاض ،القصيــم،
حائـ�ل) يف اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة

الســعودية ،ومصدرهــا هيئــة األرصــاد ومحايــة

البيئـ�ة.

يقطعه��ا م��ن الش�مال الغ��ريب إىل اجلن��وب الرشق��ي.
تكويــن اجلبيلــة وتكويــن العــرب وحافــة العرمــة
وحاف��ة هيــت وحاف��ة طويـ�ق؛ والتــي متتــد عىل شــكل

ق��وس مـ�ن جنوهب��ا الغــريب إىل شــاهلا الغ��ريب .كـما ال
ختلــو مــن بعــض اجلبــال مثــل جبــال النــر وجبــال

) 2بيانــات إمجــايل اإلنتــاج الزراعــي ملحاصيــل

األبانــات .وتنتــر يف املنطقــة األحــواض الرمليــة

مـ�ا بـين عامـ�ي (2001-2012م) ،ومصدرهــا

السـر ونفــود الدح��ي .كــا حتدهــا مــن الــرق رمــال

(احلبــوب ،اخلــروات ،األعــاف ،الفواكــه)،

الكتاــب اإلحصائـ�ي السـ�نوي ،الــذي تصــدره
اهليئــة العامــة لإلحصــاء.

منطقة الدراسة:

تشــغل املنطقــة الوســطى مســاحة كبــرة مــن وســط

والكثباــن ،والتيــ م��ن أمهه��ا :نفــود الثويــرات ونفــود

صحرــاء الدهنــاء .وختتــزن املنطقــة حتــت أراضيهــا
امليــاه يف تكوينــات جوفيــة تغــذي املنطقــة منهــا

تكوي�نـ الوس��يع والبيــاض .أمــا منــاخ الريــاض فهــو
صحــراوي قــاري حــار جــاف صيفــ ًا بــارد شــتا ًء،
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وصفــراء الــرس وحافــة ســاق ،وكذلــك بعــض

وأمطارهــا قليلــة ومتذبذبــة ،وتســود فيهــا الريــاح
الشــالية والشــالية الرقيــة التــي غالب ـ ًا مــا تكــون

اهلضــاب؛ كهضبــة العرمــة والتيســية ،واألحــواض

أمــا منطقــة القصيــم؛ فتقــع عــى مســاحة73.000

الرمــة أطــول أوديــة اجلزيــرة العربيــة والــذي يمتــد

ختلــو مــن بعــض النتــوءات الصخريــة واجلبــال يف

عــدد مــن األوديــة والشــعاب ،منهــا وادي الرشــاء
وشــعيب جــرار .كــا أن مناخهــا حــار جــاف صيف ـ ًا

حمملــة باألتربــة والغبــار (ســقا1995 ،م).

كيلومــر مربــع فــوق أرض قليلــة االرتفــاع ،وال

أطرافهــا الغربيــة ،والتــي تعــود يف تكوينهــا للــدرع
العــريب القديــم ،ومنهــا جبــال اجللــة وحافــة خــف

الرمليــة مثــل نفــود املظهــور .ويقطــع املنطقــة وادي
حتــى يصــب يف نفــود الثويــرات ،وتتصــل بــه

بــارد ممطــر شــتا ًء.

ﺷكﻞ ) (1موﻗع وحدود منطقة الدراسة

املصدر :مﻦ عﻤﻞ الباحﺜة استناد ًا إﱃ اخلارﻃة اإلدارية للﻤﻤلكة العربية السعودية.
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أمــا منطقــة حائــل فتقــع عــى مســاحة 116.000

مــن صحــراء النفــود أحــد أكــرب املنخفضــات الرمليــة

يف اجلزيــرة العربيــة ،كــا تنتــر فيهــا بعــض الساســل

كيلومــر شــال غــرب اململكــة العربيــة الســعودية بــن
خطــي طــول  ،39-44ودائــريت عــرض  25-28تقريب ًا.

اجلبليــة مثــل :جبــل الطــوال وجبــل هنــادة وجبــل ســاق

يتميــز بامتــداده عــى شــكل قــوس يضــم جمموعــة مــن

املنطقــة عــدد مــن األوديــة منهــا :وادي حائــل ووادي

ومــن أبــرز معاملهــا التضاريســية جبــل شــمر ،والــذي
اجلبــال أمههــا جبــال أجــا املمتــدة مــن اجلنــوب الغــريب

إىل الشــال الرقــي وجبــال ســلمى املمتــدة مــن الشــال

الرقــي إىل اجلنــوب الغــريب ،ويتخللهــا بعض الشــعاب

الواقــع حتتــه تكويــن ســاق للميــاه اجلوفيــة ،ويقطــع
هدبــاء ووادي األديــرع ،ويتســم مناخهــا بالقاريــة
أيض ـ ًا؛ فهــو حــار صيف ـ ًا بــارد شــتا ًء (ســقا1995 ،م).
ويبــن جــدول ( )2إحداثيــات حمطــات الرصــد املناخــي

واألوديــة مثــل وادي عقــدة ووادي مشــار وحتيــط هبــا املســتخدمة يف البحــث.
جدول )(2
ارﺗفاع وإحداثيات ﳏطات منطقة الدراسة
اﻟﻤﺤﻄﺔ

رﻗﻢ
اﻟﻤﺤﻄﺔ

داﺋﺮة اﻟﻌﺮض
)ﺷﻤﺎﻻً(

ﺧﻂ اﻟﻄﻮل )ﺷﺮﻗﺎً(

اﻻرﺗﻔﺎع
)ﻣﺘﺮ(

اﻟﺮﯾﺎض

40437

ْ 24 َ 47 ً 24

ْ 46 َ 39 ً 00

648

اﻟﻘﺼﯿﻢ

40405

ْ 26 َ 18 ً 00

ْ 43 َ 46 ً 12

648

ﺣﺎﺋﻞ

40394

ْ 27 َ 26 ً 24

ْ 41 َ 41 ً 24

1015
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مناﻗشة النتائﺞ:

أوالً :اﲡاه ﺗﻐﲑ درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ منطقة

يتنــاول هــذا اجلــزء تكــرار املوجــات احلــارة يف كل مــن

الدراسة:

اجتــاه التغــري يف درجــات احلــرارة العظمــى خــال فــرة

احلــرارة العظمــى خــال الفــرة مــا بــن (-2001

الريــاض والقصيــم وحائــل والتنبــؤ هبــا ،حيــث نتنــاول

الدراســة ما بــن (2001-2019م) يف اإلقليم األوســط

للمملكــة العربيــة الســعودية .كــا ســيتم حــر تكــرار
املوجــات احلــارة يف املنطقــة والتنبــؤ هبــا مــن خــال

حــاالت الطقــس املصاحبــة هلــا ،ثــم إجيــاد العاقــة
بــن تكــرار املوجــات احلــارة وبــن إنتــاج املحاصيــل

الزراعيــة.

للتعــرف عــى التغــريات التــي طــرأت عــى درجــة
2019م) يف اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة
الســعودية؛ تــم حســاب معــدل درجــة احلــرارة العظمــى

للعقديــن األخرييــن يف مناطــق الريــاض والقصيــم
وحائــل ،وذلــك عــى املســتوين الشــهري والســنوي.

 -1اﲡاه درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ منطقة الرياض:
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جدول )(3

ﺗﻐﲑ درجات احلرارة العظﻤﻰ بالرياض ﺧﻼل العقديﻦ األﺧﲑيﻦ للفرتة )2001-2019م( ) ﹾم(
اﻟﻔﺘﺮة

ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺎﯾﻮ

ﯾﻮﻧﯿﻮ

ﯾﻮﻟﯿﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﯾﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﺴﻨﻮي

2010-2001

20.6

24.1

29.3

34.1

40.1

43.0

44.1

44.2

41.0

35.8

27.8

22.3

33.9

2019-2011

21.5

23.8

28.1

33.1

39.3

42.5

44.1

43.8

41.1

35.5

26.6

22.2

33.5
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35٫5
22٫2
22٫3

41٫1

44٫1

43٫8

42٫5

39٫3

26٫6
27٫8

35٫8

41٫0

44٫1

44٫2

43٫0

40٫1

34٫1

28٫1
29٫3

23٫8

21٫5

20٫6 24٫1

دﯾ
ﻣﺑر
ﺳ

وﺑر

ﻣﺑر
ﺗ

س

ﻣﺑر
وﻓ
ﻧ

أﻛ ﺗ

ﺳﺑ

أﻏ

ﯾو

ﯾو

و

ﺳط

ﯾ وﻟ

ﯾ
وﻧ

ﻣﺎﯾ

أ
ﯾل
ﺑر

س

ﻣﺎر

ﻓﺑر
اﯾر

ﺎﯾر
ﯾﻧ

2019-2011

33٫1

100٫0
90٫0
80٫0
70٫0
60٫0
50٫0
40٫0
30٫0
20٫0
10٫0
0٫0

2010-2001

ﺷكﻞ ) (2ﺗﻐﲑ درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ الرياض ﺧﻼل العقديﻦ األﺧﲑيﻦ للفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

ويوضــح جــدول ( )3أن معــدل درجــة احلــرارة

العظمــى يف الريــاض خــال العقــد األول بلــغ
ْ 33.9م ،كــا بلــغْ 33.5م خــال العقــد األخــري أيضـ ًا
مــع اختــاف طفيــف بــن العقديــن ،فقــد ســجل
انخفاضــ ًا بواقــع ْ 0.4م.

وياحــظ مــن شــكل ( )2أن معــدل درجــة احلــرارة
العظمــى يف الريــاض يــكاد يكــون مســتقر ًا خــال

فــرة الدراســة عــى مســتوى أشــهر الســنة خــال

العقديــن .وتبلــغ درجــة احلــرارة العظمــى ذروهتــا

خــال أشــهر الصيــف ،وعــى األخــص شــهري

يوليــو وأغســطس ،بينــا تنخفــض إىل أدنــى مســتوى
هلــا خــال أشــهر الشــتاء وحتديــد ًا يف شــهر ينايــر.
وللتعــرف عــى ذلــك بدقــة عــى اجتــاه درجــات
احلــرارة العظمــى يف الريــاض خــال فــرة الدراســة

مــا بــن (2019-2001م)؛ تــم متثيلهــا مــن خــال
السلســة الزمنيــة كــا هــو مبــن يف الشــكل التــايل:
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ﺷكﻞ ) (3السلسلة الزمنية لدرجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ الرياض ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

ويتضــح مــن الشــكل رقــم ( )3اســتقرار درجــات

ْ 33.1م ،والــذي تــم تســجيله عــام 2011م .كــا

الدراســة ،عــدا حــدوث ارتفــاع مفاجــﺊ وواضــح

لدرجــات احلــرارة العظمــى خــال فــرة الدراســة

احلــرارة العظمــى يف الريــاض عــى مــدى ســنوات

خــال العــام2010م ،فقــد بلــغ املعــدل الســنوي

خــال هــذا العــام ْ 34.9م ،بينــا كان أدنــى معــدل

ســنوي لدرجــات احلــرارة العظمــى يف الريــاض

ياحــظ االســتقرار النســبي يف املعــدل الســنوي

والــذي يــراوح مــا بــنْ 33-34م.

 - 2اﲡاه درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ القصيﻢ:

جدول )(4

ﺗﻐﲑ درجات احلرارة العظﻤﻰ بالقصيﻢ ﺧﻼل العقديﻦ األﺧﲑيﻦ للفرتة ما بﲔ)2019-2001م( ) ﹾم(
ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﯾﻞ

ﯾﻮﻧﯿﻮ

24.2 20.0
24.4 21.6

28.9
29.0

34.1
33.5

22.1 27.6 36.4 41.9 44.8 44.0 43.1 39.8
22.5 27.1 36.7 42.5 45.0 44.9 43.1 39.8
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ﯾﻮﻟﯿﻮ
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2010-2001
2019-2011
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اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﺴﻨﻮي
33.9
34.2
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36٫7
22٫5
22٫1

42٫5

45٫0

44٫9

43٫1

39٫8

27٫1
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36٫4

41٫9

44٫8

44٫0

43٫1

39٫8

33٫5

34٫1
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24٫4
24٫2

21٫6
20٫0

100٫0
90٫0
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ﺳ
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ﺗ

س

ﻣﺑر
وﻓ
ﻧ

أﻛ ﺗ

ﺳﺑ

أﻏ

ﯾو

ﯾو

و

ﺳط

ﯾ وﻟ

ﯾ
وﻧ

ﻣﺎﯾ

أ
ﯾل
ﺑر

س

اﯾر

ﻣﺎر

ﻓﺑر

ﯾ
ﺎﯾر
ﻧ

2019-2011

29٫0

406-367

2010-2001

ﺷكﻞ ) (4ﺗﻐﲑ درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ القصيﻢ ﺧﻼل العقديﻦ األﺧﲑيﻦ للفرتة ما بﲔ )2001-2019م(

يشــري جــدول ( )4إىل أن معــدل درجــة احلــرارة

مســتوى أشــهر الســنة وفصوهلــا ،حيــث ال توجــد

بينــا ارتفــع خــال العقــد األخــري مســج ً
ا ْ 34.2م.

وللتعــرف بدقــة عــى اجتــاه درجــات احلــرارة العظمى

العظمــى يف القصيــم بلغ خــال العقــد األولْ 33.9م،

وياحــظ مــن شــكل ( )4أن معــدل درجــة احلــرارة
العظمــى يف القصيــم يــكاد يكــون مســتقر ًا كــا هــو
احلــال يف حمطــة الريــاض إذا مــا قار ّنــا املعــدالت عــى

اختافــات بــارزة بــن العقديــن.

يف منطقــة القصيــم خــال فــرة الدراســة مــا بــن

(2019-2001م)؛ تــم متثيلهــا مــن خــال السلســة
الزمنيــة كــا هــو مبــن بينــا يــيل:

ﺷكﻞ ) (5السلسلة الزمنية لدرجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ القصيﻢ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(
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2017م بواقــع ْ 34.9م ،أمــا عــى مســتوى فــرة

ويتضــح مــن شــكل ( )5االجتــاه التصاعــدي

الدراســة؛ فنجــد أن درجــات احلــرارة تعــد مســتقرة
ﹴ
حــد مــا ،حيــث تــراوح بــن ْ 33.3-34.5م.
إىل
 - 3اﲡاه درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ حائﻞ:

لدرجــات احلــرارة العظمــى يف القصيــم ،حيــث

بلغــت ذروة املعــدل الســنوي لدرجــات احلــرارة

العظمــى ْ 35.1م خــال العــام 2010م ،تــاه العــام

جدول )(5

ﺗﻐﲑ درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ حائﻞ ﺧﻼل العقديﻦ األﺧﲑيﻦ للفرتة ما بﲔ )2019-2001م( ) ﹾم(
اﻟﻔﺘﺮة

ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺎﯾﻮ

ﯾﻮﻧﯿﻮ

ﯾﻮﻟﯿﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﯾﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﺴﻨﻮي

2010-2001

17.8

21.1

25.5

30.3

35.1

38.9

39.8

40.8

38.3

33.3

24.5

19.7

30.4

2019-2011

18.7

21.1

25.1

29.5

35.2

39.0

40.4

40.7

38.8

33.2

23.9

20.0

30.5
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0٫0

2010-2001

ﺷكﻞ ) (6ﺗﻐﲑ درجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ حائﻞ ﺧﻼل العقديﻦ األﺧﲑيﻦ للفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

يشـري جـدول ( )5إىل أن معدل درجة احلـرارة العظمى يف

أشـهر وفصـول السـنة ،حيث ال توجـد اختافـات بارزة

حائـل بلـغ خـال العقـد األول 30.4مْ ،بينـا بلغ خال
العقـد األخـري مسـجاً30.5م ،أي أنه مسـتقر إىل ﹴ
حد ما.
ْ
وياحـظ من شـكل ( )6أن معدل درجـة احلرارة العظمى

يف منطقـة حائـل خـال فـرة الدراسـة ما بـن (-2001

الريـاض والقصيـم إذا مـا قارنّـا املعـدالت عـى مسـتوى

مبـن بينـا ييل:

يف حائـل يتسـم باالسـتقرار كـا هـو احلـال يف حمطتـي

بـن العقدين.

وللتعـرف بدقـة عـى اجتـاه درجـات احلـرارة العظمـى
2019م) ،تـم متثيلهـا مـن خال السلسـة الزمنيـة كا هو
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406-367

ﺷكﻞ ) (7السلسلة الزمنية لدرجات احلرارة العظﻤﻰ ﰲ حائﻞ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

ويتضــح مــن شــكل ( )7االجتــاه التصاعــدي

ْ 31.2م .إال أنــه مــن املاحــظ بشــكل عــام انخفــاض

ذروة املعــدل الســنوي لدرجــات احلــرارة العظمــى
ْ 31.8م خــال العــام 2010م ،بينــا ناحــظ ارتفاعـ ًا

يف كل مــن الريــاض والقصيــم ،األمــر الــذي يعــود

لفــارق االرتفــاع عــن ســطح البحــر.

العقــد الثــاين ،األمــر الــذي يتضــح خــال األعــوام

األوسط باململكة:

لدرجــات احلــرارة العظمــى يف حائــل ،حيــث بلغــت

نســبي ًا يف املعــدل الســنوي لدرجــات احلــرارة خــال

2012م ،و2015م ،حيــث بلــغ معــدل درجــة
احلــرارة العظمــى 30.7م ،وعــام 2016م ،حيــث

ســجل ْ 30.9م ،وكذلــك عــام 2017م ،الــذي ســجل

معــدالت درجــات احلــرارة العظمــى يف حائــل عنهــا

االجتاه العام لتغري درجة احلرارة العظمى يف اإلقليم

ويمكــن إجيــاز االجتــاه العــام لتغــري درجــات احلــرارة

العظمــى يف اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة
الســعودية كــا هــو موضــح بينــا يــيل:

جدول )(6
ﺗﻐﲑ درجة احلرارة العظﻤﻰ وسﻂ املﻤلكة العربية السعودية ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ

اﻟﺮﯾﺎض

اﻟﻘﺼﯿﻢ

ﺣﺎﺋﻞ

اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم

2010-2001

33.86

33.92

30.43

32.74

2019-2011

33.46

34.18

30.47

32.70
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34٫18

35٫00
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34٫00
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31٫00
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2019-2011
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2010-2001
اﻟﻘ ﺻﯾم

ﺣﺎﺋل

28٫00

اﻟرﯾﺎض

ﺷكﻞ ) (8ﺗﻐﲑ درجة احلرارة العظﻤﻰ وسﻂ املﻤلكة العربية السعودية ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

يشــري كل مــن اجلــدول رقــم ( )6والشــكل رقــم

( )8إىل اســتقرار درجــة احلــرارة العظمــى يف اإلقليــم
األوســط مــن اململكــة العربيــة الســعودية خــال فــرة

الدراســة (2001-2019م) ،فقــد ســجلت خــال

العقــد األول ْ 32.74م ،بينــا ســجلت خــال العقــد
األخــري ْ 32.70م ،أي ال توجــد فــروق تذكــر بــن

مــن حيــث معــدل درجــة احلــرارة العظمــى ،وقــد

يعــود ذلــك إىل فــارق ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر
والــذي يبلــغ  1015مــر ًا ،بينــا تقــع كل مــن الرياض
والقصيــم عــى االرتفــاع ذاتــه والبالــغ  648مــر ًا،
إال أن القصيــم تقــع شــال غــرب منطقــة الريــاض؛

األمــر الــذي ينعكــس عــى االرتفــاع الطفيــف يف

الســنوات العــرة األوىل والســنوات التســعة التــي

درجــات احلــرارة العظمــى هبــا عنهــا يف الريــاض.
ثاني ًا :املوجات احلارة وسط اململكة العربية السعودية

وياحــظ ارتفــاع درجــة احلــرارة العظمــى يف القصيــم
أيضــ ًا مقارنــة بــا هــي عليــه يف الريــاض ،وهــو مــا

يتنــاول هــذا اجلــزء تكــرار املوجــات احلــارة يف كل

تليهــا يف معــدل درجــات احلــرارة العظمــى بشــكل

عــام.

يتضــح جلي ـ ًا خــال الســنوات التســع األخــرية ،أمــا
حائــل فتقــل كثــري ًا عــن كل مــن الريــاض والقصيــم

وحاالت الطقس املصاحبة هلا:

مــن الريــاض والقصيــم وحائــل ،هــذا باإلضافــة إىل
حــاالت الطقــس املصاحبــة لــكل منهــا خــال الفــرة

مــا بــن(2019-2001م).
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أ -تكرار املوجات احلارة يف منطقة الرياض وحاالت

حــر املوجــات احلــارة ،باعتبــار أن املوجــة هــي

 -1تكرار املوجات احلارة يف الرياض:

حســاب قرينــة تــوم ( )Thomلانزعــاج احلــراري يف
الريــاض ،مــع توزيعهــا إىل ثــاث فئــات اســتناد ًا إىل

التــي تســتمر لثاثــة أيــام متصلــة ،وذلــك مــن خــال

الطقس املصاحبة هلا:

للتعــرف عــى تكــرار املوجــات احلــارة يف الريــاض

حــدود القرينــة كــا يــيل:

خــال الفــرة مــا بــن (2019-2001م)؛ تــم

جدول )(7

إمجاﱄ ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ الرياض ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(
اﻟﺸﮭﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺎﯾﻮ

ﯾﻮﻧﯿﻮ

ﯾﻮﻟﯿﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﯾﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺴﻨﻮي

2001

0

0

2

2

4

7

9

8

9

5

2

2

50

2002

0

0

1

5

3

8

10

9

7

8

2

0

53

2003

0

0

3

4

3

8

8

8

7

6

1

0

48

2004

0

0

2

1

2

5

6

7

5

8

5

0

41

2005

0

0

2

5

3

5

7

9

4

6

4

1

46

2006

0

0

0

2

2

7

6

10

5

5

2

0

39

2007

0

0

1

3

3

6

7

10

7

7

3

0

47

2008

0

0

2

6

3

8

7

9

7

6

0

0

48

2009

0

0

1

3

4

6

7

10

7

6

2

0

46

2010

0

2

4

4

3

7

9

11

4

1

0

0

45

2011

0

0

0

3

5

5

8

8

3

5

0

0

37

2012

0

0

1

2

3

5

9

7

9

5

2

0

43

2013

0

0

1

2

2

7

6

7

8

8

3

1

45

2014

0

0

1

3

6

6

5

8

4

4

0

0

37

2015

0

0

1

1

0

5

5

9

7

6

2

0

36

2016

0

0

1

4

5

5

6

7

6

11

0

0

45

2017

0

0

0

3

4

8

9

6

7

7

0

0

44

2018

0

0

4

6

7

5

7

5

4

3

1

0

42

2019

0

0

0

3

6

8

4

10

10

9

1

0

51

اﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺸﮭﺮي

0

2

27

62

68

121

135

158

120

116

30

4

843

اﻟﺴﻨﺔ
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ﺳ

ﻧﯾو

ﺳط
أﻏ

ﻟﯾو
ﯾو

ﯾو

ﻣ
ﺎﯾو
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ﺷكﻞ ) (9إمجاﱄ ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ الرياض ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

يشـري اجلـدول ( )7والشـكل ( )9إىل أن الريـاض
شـهدت خـال فـرة الدراسـة (2001-2019م)
 843حالـة مـن حـاالت املوجـات احلـارة ،وكان
عـام 2002م هـو أكثرهـا عـى اإلطـاق ،حيـث بلـغ
عـدد املوجـات احلـارة خـال هـذا العـام  53موجـة،
تـاه عـام 2019م بواقـع  51موجـة .فيـا كان عـام
2015م ،هـو أقـل السـنوات التـي شـهدت موجـات

حـارة ،حيث سـجل خـال هـذا العـام  36موجة .كا
ياحـظ انتشـار املوجات احلارة عى مدار أشـهر السـنة
يف الريـاض بشـكل عـام ،إال أهنـا تركز بشـكل كبري يف
شـهر أغسـطس ،إال أن املوجـات احلـارة تسـجل قيـ ًا
مرتفعـة ابتـدا ًء مـن شـهر يونيـو وحتـى شـهر أكتوبر.
كـا تم تصنيـف املوجات احلـارة يف منطقـة الرياض إىل
ثـاث فئات كا هـو موضح يف جـدول (:)8

جدول )(8
ﺗصنيﻒ املوجات احلارة ﰲ منطقة الرياض مﻦ حيث الشدة ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(
اﻟﺸﮭﺮ

ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺎﯾﻮ

ﯾﻮﻧﯿﻮ

ﯾﻮﻟﯿﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﺳﻨﻮﯾﺎ ً

ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻟﺸﺪة

0

2

26

45

7

0

0

0

3

93

30

4

210

ﻣﻌﺪﻟﺔ اﻟﺸﺪة

0

0

1

16

43

65

16

12

79

20

0

0

252

ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺸﺪة

0

0

0

1

18

56

119

146

38

3

0

0

381

اﻟﻤﺠﻤﻮع

0

2

27

62

68

121

135

158

120

116

30

4

843

اﻟﺸﺪة

ويشــري جــدول ( )8إىل أن النســبة األكــرب هــي املوجــات معدلــة الشــدة بواقــع  252موجــة ،وأخــري ًا

للموجــات فائقــة الشــدة يف منطقــة الريــاض ،حيــث املوجــات ضعيفــة الشــدة والتــي بلــغ تكرارهــا 210
بلغــت  381موجــة خــال فــرة الدراســة ،تلتهــا فئــة موجــة.
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ﺷكﻞ ) (10ﺗصنيﻒ املوجات احلارة ﰲ منطقة الرياض مﻦ حيث الشدة ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

 -2التنبــﺆ باملوجــات احلــارة ﰲ الريــاض مــﻦ ﺧــﻼل حــاالت

ويشــري شــكل ( )10إىل أن املوجــات احلــارة فائقــة الشــدة تبلغ
ذروهتــا خــال فصــل الصيــف ،وحتديــد ًا يف شــهر أغســطس،

الطقــﺲ املصاحبــة ﳍــا:

وســبتمرب ،بينــا تركــز املوجــات احلــارة ضعيفــة الشــدة خــال

منطقــة الريــاض ،والتــي يمكــن التنبــؤ مــن خاهلــا بحــدوث

أمــا املوجــات معدلــة الشــدة فتبلــغ أقصاهــا يف شــهري يونيــو
الفــرة مــن فربايــر وحتــى مايــو ،وكذلــك خــال الفــرة مــن

ســبتمرب وحتــى ديســمرب.

للتعــرف عــى حــاالت الطقــس املصاحبــة للموجات احلــارة يف
املوجــات؛ تــم اســتخدام أســلوب التنبــؤ بالساســل الزمنيــة

كــا هــو موضــح يف جــدول (.)10

جدول )(10

اإلحصاء الوﺻفي لنﻤوذج التنبﺆ باملوجات احلارة بواسطة السﻼسﻞ الزمنية ﰲ منطقة الرياض
اﻟﻨﻤﻮذج

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺒﺆ

اﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺤﺎرة

2

اﺧﺘﺒﺎر ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ )Ljung-Box Q (18

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
)(R2

اﻹﺣﺼﺎءات

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ
)(df

اﻟﺪﻻﻟﺔ

0.462

9.539

16

0.890

وياحــظ مــن جــدول ( )10أن معامــل التحديــد

إحصائيـ ًا ،حيــث بلــغ مســتوى الداللــة  ،0.890عنــد

التابــع بلــغ  ،0.462وهــي قيمــة مرتفعــة .كــا أن

فــإن بواقــي النمــوذج تتســم بالعشــوائية؛ ممــا يــدل

للعاقــة االرتباطيــة بــن املتغــريات املســتقلة واملتغــري
اختبــار عشــوائية البواقــي أســفر عــن أهنــا غــري دالــة

درجــات حريــة  ،16وهــو أكــرب مــن  ،0.05ومــن ثــم
عــى صاحيتــه للتطبيــق.
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جدول )(11

نﻤوذج االنحدار الﺬاﰐ والمعدالت املتحركة ) (ARIMAللتنبﺆ باملوجات احلارة ﰲ منطقة الرياض
اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺤﺎرة

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺤﺎرة

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ

اﻟﺨﻄﺄ
اﻟﻤﻌﯿﺎري

)ت(

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺬاﺗﻲ )(AR

0.272

0.068

4.018

0.000

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﺤﺮك )(MA

0.879

0.067

13.132

0.000

اﻟﺮطﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ

0.038-

0.015

2.476-

0.014

ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح

0.407

0.142

2.869-

0.005

ويشــري جــدول ( )11إىل أن هنــاك عنريــن من أصل

باإلضافــة إىل أن االنحــدار الــذايت واملعــدل املتحــرك

احلــارة يف منطقــة الريــاض ،ومهــا :الرطوبــة النســبية،

يعنــي أنــه يمكــن التنبــؤ بحــدوث املوجــات احلــارة

مخســة يمكــن مــن خاهلــا التنبــؤ بحــدوث املوجــات
ورسعــة الريــاح ،فقــد كان مســتوى داللــة (ت) لــكل

مــن هذيــن العنريــن أصغــر مــن .0.05؛ هــذا

بلــغ مســتوى داللــة (ت) لــكل منهــا 0.000؛ ممــا

يف منطقــة الريــاض باســتخدام املعامــات االفراضيــة
الناجتــة عــن النمــوذج للعنريــن مع ـ ًا.

ﺷكﻞ ) (11القيﻢ املشاهدة والقيﻢ املقدﱠ رة لنﻤوذج السﻼسﻞ الزمنية للتنبﺆ باملوجات احلارة ﰲ منطقة الرياض
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ب -ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ منطقة القصيﻢ وحاالت

التــام بــن كل مــن القيــم املشــاهدة (Observed val-

الطقﺲ املصاحبة ﳍا:

عــن نمــوذج التنبــؤ باملوجــات احلــارة يف منطقــة

للتعــرف عــى تكــرار املوجــات احلــارة يف القصيــم خال

بــن (2019-2001م)؛ ممــا يعنــي أن النمــوذج
جيــد جــد ًا ،ويمثــل البيانــات متثيــ ً
ا مرتفعــ ًا ،وهــو

احلــارة ،باعتبــار أن املوجــة هــي التــي تســتمر لثاثــة
أيــام متصلــة ،وذلــك مــن خــال حســاب قرينــة تــوم

..46.2

إىل ثــاث فئــات اســتناد ًا إىل حــدود القرينــة كــا يــيل:

) ،uesوبــن القيــم املقــدﱠ رة ) ،(Fit valuesوالناجتــة

الريــاض مــن خــال الساســل الزمنيــة للفــرة مــا

مــا أكدتــه قيمــة معامــل التحديــد ) (R2التــي بلغــت

اﻟﺸﮭﺮ
اﻟﺴﻨﺔ
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
اﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺸﮭﺮي

 -1ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ القصيﻢ:

الفــرة مــا بــن(2019-2001م)؛ تــم حــر املوجــات

) (Thomلانزعــاج احلــراري يف القصيــم؛ مــع توزيعهــا

جدول )(12
إمجاﱄ ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ القصيﻢ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ)2019-2001م(
ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﻣﺎرس أﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺎﯾﻮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﯾﻮﻟﯿﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺴﻨﻮي

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
2
0
0
0
3
0
5
1
0
2
2
1
2
0
3
0

3
2
0
2
4
1
4
2
3
5
1
4
2
2
2
2
0
0
0

3
6
5
4
4
6
2
3
3
1
7
2
3
6
6
5
8
5
9

2
7
5
8
4
6
2
5
7
8
8
8
4
3
9
8
9
10
10

10
5
6
6
9
6
7
8
9
8
7
10
10
9
10
10
11
10
10

8
6
6
5
9
9
7
10
10
11
10
10
8
9
10
10
10
11
10

8
6
8
4
5
8
8
10
8
7
7
5
5
8
8
9
9
9
10

10
9
8
10
7
7
8
7
5
8
6
9
7
6
6
6
5
5
6

1
0
1
0
1
2
1
1
4
0
0
2
3
0
0
1
2
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

46
41
39
41
43
45
39
49
49
54
47
50
44
45
53
54
54
53
56

0

2

22

39

88

123

161

169

142
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20

1

902
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180
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88
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39
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إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺣﺎرة
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ﺷكﻞ ) (12إمجاﱄ ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ القصيﻢ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2001-2019م(

يشــري جــدول ( )12وشــكل ( )12إىل أن القصيــم

ســجل خــال كل منهــا  39موجــة .كــا ياحــظ انتشــار

 902حالــة مــن حــاالت املوجــات احلــارة ،وكان للعــام

بشــكل عــام بمعــدالت متفاوتــة ،إال أهنــا تصــل ذروهتــا

شــهدت خــال فــرة الدراســة (2001-2019م)
2019م النصيــب األكــرب مــن هــذه املوجــات ،حيــث
بلــغ عــدد املوجــات احلــارة خــال هــذا العــام 56

موجــة .فيــا كان عــام 2003م ،وكذلــك عــام 2007م

املوجــات احلــارة عــى مــدار أشــهر الســنة يف القصيــم

يف شــهر أغســطس ،كــا أن املوجــات احلــارة تســجل قيـ ًا
مرتفعــة ابتــدا ًء مــن شــهر يونيــو وانتهــا ًء بشــهر أكتوبــر.

كــا تــم تصنيــف املوجــات احلــارة يف منطقــة القصيــم إىل

مهــا أقــل األعــوام التــي شــهدت موجــات حــارة ،حيــث ثــاث فئــات كــا هــو موضــح يف جــدول (:)13
جدول )(13
ﺗصنيﻒ املوجات احلارة ﰲ منطقة القصيﻢ مﻦ حيث الشدة ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ)2019-2001م(
اﻟﺸﮭﺮ

اﻟﺸﺪة
ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻟﺸﺪة
ﻣﻌﺪﻟﺔ اﻟﺸﺪة
ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺸﺪة
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﯾﻞ

0
0
0
0

2
0
0
2

20
1
1
22

26
12
1
39

ﻣﺎﯾﻮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﯾﻮﻟﯿﻮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
10
32
46
88

0
0
21 44
140 79
161 123

ويشــري جــدول ( )13إىل أن النســبة األكــرب هــي
للموجــات فائقــة الشــدة يف منطقــة القصيــم ،حيــث
بلغــت  548موجــة خال فــرة الدراســة بنســبة 57.4%

0
10
159
169

4
60
78
142

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً

86
35
14
135

168
216
518
902

19
1
0
20

1
0
0
1

مــن إمجــايل املوجــات يف املنطقــة ،تلتهــا فئــة املوجــات
معدلــة الشــدة بواقــع  216موجــة ،وأخــري ًا املوجــات
ضعيفــة الشــدة والتــي بلــغ تكرارهــا  168موجــة.
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ﺷكﻞ ) (13ﺗصنيﻒ املوجات احلارة ﰲ منطقة القصيﻢ مﻦ حيث الشدة ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2001-2019م(

ويشــري شــكل ( )13إىل أن املوجــات احلــارة فائقــة

 -2التنبــﺆ باملوجــات احلــارة ﰲ القصيــﻢ مــﻦ ﺧــﻼل

حــاالت الطقــﺲ املصاحبــة ﳍــا:

الشــدة تبلــغ ذروهتــا خــال فصــل الصيــف،
وحتديــد ًا يف شــهر أغســطس ،أمــا املوجــات معدلــة

للتعــرف عــى حــاالت الطقــس املصاحبــة للموجــات

بينــا تركــز املوجــات احلــارة ضعيفــة الشــدة فصــل

خاهلــا بحــدوث املوجــات؛ تــم اســتخدام أســلوب التنبؤ

الشــدة؛ فتبلــغ أقصاهــا يف شــهري يونيــو وســبتمرب؛
الربيــع؛ هــذا باإلضافــة إىل شــهر أكتوبــر.

احلــارة يف منطقــة القصيــم؛ والتــي يمكــن التنبــؤ مــن

بالساســل الزمنيــة كــا هــو موضــح يف جــدول (.)14

جدول )(14
اإلحصاء الوﺻفي لنﻤوذج التنبﺆ باملوجات احلارة بواسطة السﻼسﻞ الزمنية ﰲ منطقة القصيﻢ
اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺤﺎرة

اﺧﺘﺒﺎر ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ )Ljung-Box Q (18

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
)(R2

اﻹﺣﺼﺎءات

2

0.406

27.864

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ
)(df
17

اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.147

وياحــظ مــن جــدول ( )14أن معامــل التحديــد

دالــة إحصائي ـ ًا ،فقــد بلــغ مســتوى الداللــة ،0.147

املتغــري التابــع بلــغ  ،0.406وهــي قيمــة مرتفعــة .كــا

ومــن ثــم فــإن بواقــي النمــوذج تتســم بالعشــوائية؛

للعاقــة االرتباطيــة بــن املتغــريات املســتقلة وبــن
أن اختبــار عشــوائية البواقــي أســفر عــن أهنــا غــري

عنــد درجــات حريــة  ،17وهــو أكــرب مــن ،0.05

ممــا يــدل عــى صاحيتــه للتطبيــق.
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جدول )(15

نﻤوذج االنحدار الﺬاﰐ والمعدالت املتحركة ) (ARIMAللتنبﺆ باملوجات احلارة ﰲ منطقة القصيﻢ
اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺤﺎرة

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺤﺎرة

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ

اﻟﺨﻄﺄ
اﻟﻤﻌﯿﺎري

)ت(

اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﺤﺮك )(MA

0.601

0.064

9.401

0.000

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ

0.200

0.055

3.636

0.000

اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮي

0.230-

0.074

3.119-

0.002

ويشــري جــدول ( )15إىل أن هنــاك عنريــن مــن

أصغــر مــن  .0.05باإلضافــة إىل أن املعــدل املتحــرك

املوجــات احلــارة يف منطقــة القصيــم ،ومهــا :درجــة

يمكــن التنبــؤ بحــدوث املوجــات احلــارة يف منطقــة

أصــل مخســة يمكــن مــن خاهلــا التنبــؤ بحــدوث
احلــرارة العظمــى ،والضغــط اجلــوي ،حيــث كان

مســتوى داللــة (ت) لــكل مــن هذيــن العنريــن

بلــغ مســتوى داللــة (ت) لــه 0.000؛ ممــا يعنــي أنــه

القصيــم باســتخدام املعامــات االفراضيــة الناجتــة
عــن النمــوذج للعنريــن معــ ًا.

ﺷكﻞ ) (14القيﻢ املشاهدة والقيﻢ املقدﱠ رة لنﻤوذج السﻼسﻞ الزمنية للتنبﺆ باملوجات احلارة ﰲ منطقة القصيﻢ
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ومــن خــال شــكل ()14؛ يمكــن ماحظــة

ج -ﺗكــرار املوجــات احلــارة ﰲ منطقــة حائــﻞ وحــاالت

) ،valuesوبــن القيــم املقــدﱠ رة ) ،(Fit valuesالناجتــة

 -1ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ حائﻞ:

القصيــم مــن خــال الساســل الزمنيــة للفــرة مــا

الفــرة مــا بــن(2019-2001م)؛ تــم حــر املوجات

التطابــق بــن كل مــن القيــم املشــاهدة(Observed

عــن نمــوذج التنبــؤ باملوجــات احلــارة يف منطقــة
بــن(2019-2001م)؛ ممــا يعنــي أن النمــوذج جيــد
جــد ًا ،ويمثــل البيانــات متثيــ ً
ا مرتفعــ ًا ،وهــو مــا

أكدتــه قيمــة معامــل التحديــد ( )R2والتــي بلغــت

.40.6

الطقــﺲ املصاحبــة ﳍــا:

للتعــرف عــى تكــرار املوجــات احلــارة يف حائــل خــال

احلــارة ،باعتبــار أن املوجــة هــي التــي تســتمر لثاثــة
أيــام متصلــة ،وذلــك مــن خــال حســاب قرينــة تــوم

) )Thomلانزعــاج احلــراري يف حائــل ،مــع توزيعهــا
إىل ثــاث فئــات اســتناد ًا إىل حــدود القرينــة كــا يــيل:

جدول )(16
إمجاﱄ ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ حائﻞ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ)2019-2001م(
اﻟﺸﮭﺮ
اﻟﺴﻨﺔ
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
اﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺸﮭﺮي

ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس أﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺎﯾﻮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﯾﻮﻟﯿﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺴﻨﻮي

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

2
1
2
0
3
1
2
2
2
3
0
2
0
5
1
3
2
1
0

5
6
6
4
5
6
8
6
5
4
6
9
3
5
7
6
3
5
6

7
9
3
6
4
5
5
6
5
6
7
7
6
4
4
5
6
5
4

8
8
9
6
7
6
10
4
4
5
5
7
10
4
9
8
6
7
5

6
7
5
6
6
9
6
5
6
10
9
8
7
8
6
5
5
6
2

6
6
10
6
6
8
3
8
6
6
7
8
7
8
9
6
8
6
7

4
5
9
8
4
8
8
5
4
5
6
8
2
6
5
9
7
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38
42
44
36
35
43
42
37
32
40
40
49
35
40
41
42
39
39
34

0

0

4

32

105

104

128

122

131

118

4

0

748
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131
118

140

128

122

104

120

105

80
60
40

32

4

ﺳﻣ
دﯾ
ﺑر

ﺑر
وﻓﻣ
ﻧ

ﻛﺗو
أ
ﺑر

ﺑر
ﺑﺗﻣ
ﺳ

س

ﺳط
أﻏ

ﻟﯾو
ﯾو

ﻧﯾو
ﯾو

ﺎﯾو
ﻣ

ﺑر
أ
ﯾل

ﺎر
ﻣ
س

0

0

ﯾر
ﺑرا
ﻓ

0

20

ﯾر
ﯾﻧﺎ

4

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺣﺎرة

100

0

ﺷكﻞ ) (15إمجاﱄ ﺗكرار املوجات احلارة ﰲ حائﻞ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ)2019-2001م(

يشـري جـدول ( )16وشـكل ( )15إىل أن حائـل شـهدت

خـال فـرة الدراسـة (2001-2019م)  748حالـة من

حـاالت املوجـات احلـارة ،وكان للعـام 2012م النصيب
األكـرب من هـذه املوجـات ،فقد بلـغ عدد املوجـات احلارة

خـال هـذا العـام  49موجـة .بينـا كان عـام 2009م،

هـو أقـل األعـوام التـي شـهدت موجـات حـارة ،حيـث

ُسـجلت خالـه  32موجـة .وياحـظ مـن الشـكل أن

املوجـات احلـارة يف حائـل تبـدأ شـدهتا ابتـدا ًء مـن فصـل
الربيـع وانتهـا ًء بفصـل اخلريف؛ فيـا تنعدم متامـ ًا يف فصل
الشتاء.

وتـم تصنيـف املوجـات احلـارة يف منطقة حائـل إىل ثاث

فئـات كـا هو موضـح يف جـدول (:)17

جدول )(17
ﺗصنيﻒ املوجات احلارة ﰲ منطقة حائﻞ مﻦ حيث الشدة ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ)2019-2001م(

اﻟﺸﮭﺮ

اﻟﺸﺪة
ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻟﺸﺪة
ﻣﻌﺪﻟﺔ اﻟﺸﺪة
ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺸﺪة
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻓﺒﺮاﯾﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﯾﻞ

0
0
0
0

0
0
0
0

4
0
0
4

31
1
0
32

ﻣﺎﯾﻮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﯾﻮﻟﯿﻮ أﻏﺴﻄﺲ
24 52 97
95 51
8
9
1
0
128 104 105

ويشــري جــدول ( )17إىل أن النســبة األكــرب مــن املوجــات
احلــارة يف حائــل هــي للموجــات ضعيفــة الشــدة،
حيــث بلغــت  402موجــة خــال فــرة الدراســة بنســبة
 53.7%مــن إمجــايل املوجــات احلــارة يف حائــل ،تلتهــا
فئــة املوجــات معدلــة الشــدة بواقــع  328موجــة ،بنســبة

5
109
8
122

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﯾﺴﻤﺒﺮ

ﺳﻨﻮﯾﺎ ً

73
58
0
131

112
6
0
118

4
0
0
4

0
0
0
0

402
328
18
748

 43.8%وأخــري ًا املوجــات فائقــة الشــدة والتــي بلــغ
تكرارهــا  18موجــة فقــط ،أي أن الغالبيــة العظمــى
مــن املوجــات احلــارة يف حائــل تــراوح بــن ضعيفــة إىل
معدلــة الشــدة ،وذلــك عــى العكــس متام ـ ًا مــن نظريهتــا
يف كل مــن الريــاض والقصيــم.
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ﺗﻛرار اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺣﺎرة

80
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0

دﯾ
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ﺑر
وﻓﻣ
ﻧ

أ
ﻛﺗو
ﺑر

ﺑر
ﺑﺗﻣ
ﺳ

س
ﺳط
أﻏ

ﻟﯾو
ﯾو

ﻧﯾو

ﯾو

ﻣ
ﺎﯾو

ﺑر
أ
ﯾل

س
ﺎر
ﻣ

ﯾر
ﺑرا
ﻓ

ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺷدة

ﯾر
ﯾﻧﺎ

ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺷدة

ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺷدة

ﺷكﻞ ) (16ﺗصنيﻒ املوجات احلارة ﰲ منطقة حائﻞ مﻦ حيث الشدة ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2019-2001م(

 -2التنبــﺆ باملوجــات احلــارة ﰲ حائــﻞ مــﻦ ﺧــﻼل

ويؤكــد شــكل ( )16عــى أن املوجــات احلــارة
ضعيفــة الشــدة هــي األكثــر انتشــار ًا يف حائــل ،تتلوهــا

حــاالت الطقــﺲ املصاحبــة ﳍــا:

فتــكاد ال تذكــر مقارنــة باملوجــات األخــرى ،األمــر

احلــارة يف منطقــة حائــل ،والتــي يمكــن التنبــؤ مــن

املوجــات معدلــة الشــدة؛ أمــا املوجــات فائقــة الشــدة
الــذي يعكــس اعتــدال حــاالت الطقــس معظــم

أوقــات الســنة يف منطقــة حائــل إذا مــا قورنــت بــكل
مــن الريــاض والقصيــم.

للتعــرف عــى حــاالت الطقــس املصاحبــة للموجــات
خاهلــا بحــدوث املوجــات ،تــم اســتخدام أســلوب
التنبــؤ بالساســل الزمنيــة كــا هــو موضــح يف جــدول

(.)18

جدول )(18
اإلحصاء الوﺻفي لنﻤوذج التنبﺆ باملوجات احلارة بواسطة السﻼسﻞ الزمنية ﰲ منطقة حائﻞ

اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺤﺎرة

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ
2

اﺧﺘﺒﺎر ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ )Ljung-Box Q (18

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ )(R2

اﻹﺣﺼﺎءات
74.678

0.107

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ )(df
18

اﻟﺪﻻﻟﺔ
0.000

وياحــظ مــن جــدول ( )18أن معامــل التحديــد

دالــة إحصائيـ ًا ،حيــث بلــغ مســتوى الداللــة ،0.000

املتغــري التابــع بلــغ  ،0.107وهــي قيمــة منخفضــة.

ومــن ثــم فــإن بواقــي النمــوذج ال تتســم بالعشــوائية؛

للعاقــة االرتباطيــة بــن املتغــريات املســتقلة وبــن
كــا أن اختبــار عشــوائية البواقــي أســفر عــن أهنــا

عنــد درجــات حريــة  ،18وهــو أصغــر مــن ،0.05

ممــا يــدل عــى عــدم صاحيتــه للتطبيــق.
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جدول )(19
نﻤوذج االنحدار الﺬاﰐ والمعدالت املتحركة ) (ARIMAللتنبﺆ باملوجات احلارة ﰲ منطقة حائﻞ
اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺤﺎرة

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﺤﺎرة
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮي

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ

اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻌﯿﺎري

)ت(

اﻟﺪﻻﻟﺔ

0.269

0.064

4.229

0.000

0.330-

0.099

3.339-

0.001

ويشــري جــدول ( )19إىل أنه عــى الرغــم مــن عــدم

داللــة (ت) لــكل مــن هذيــن العنريــن أصغــر

مخســة يمكــن مــن خاهلــا التنبــؤ بحــدوث املوجــات

املوجــات احلــارة يف منطقــة حائــل باســتخدام

جــودة النمــوذج إال أن هنــاك عنريــن مــن أصــل
احلــارة يف منطقــة حائــل ،ومهــا :درجــة احلــرارة
العظمــى ،والضغــط اجلــوي ،حيــث كان مســتوى

مــن 0.05؛ ممــا يعنــي أنــه يمكــن التنبــؤ بحــدوث
املعامــات االفراضيــة الناجتــة عــن النمــوذج
للعنريــن معــ ًا.

ﺷكﻞ ) (17القيﻢ املشاهدة والقيﻢ املقدﱠ رة لنﻤوذج السﻼسﻞ الزمنية للتنبﺆ باملوجات احلارة ﰲ منطقة حائﻞ
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واخلــروات ،واألعــاف ،والفواكــه)؛ وذلــك

والقيــم املقــدﱠ رة) ، (Fit valuesالناجتــة عــن نمــوذج

بالرجــوع إىل الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ،خــال
الفــرة مــا بــن (2012(-2001م)؛ وفق ـ ًا للبيانــات

خــال الساســل الزمنيــة للفــرة مــا بــن(-2001

تفصيــل ذلــك:

قيمــة معامــل التحديــد ( )R2التــي مل تتعــد .10.7

إنتــاج املحاﺻيــﻞ الزراعيــة:

بــن كل مــن القيــم املشــاهدة )،(Observed values
التنبــؤ باملوجــات احلــارة يف منطقــة حائــل؛ وذلــك من

2019م)  ،ولكــن بنســبة ضعيفــة ،وهــو مــا أكدتــه

املتوافــرة لــدى اهليئــة العامــة لألرصــاد ،وفيــا يــيل

أ-ﺗﺄثــﲑ املوجــات احلــارة ﰲ منطقــة الريــاض عــﲆ
للكشــف عــن مــدى تأثــري للموجــات احلــارة يف

ثالﺜــ ًا :املوجــات احلــارة وﺗﺄثﲑهــا عــﲆ إنتــاج

منطقــة الريــاض عــى إمجــايل إنتــاج املحاصيــل

للتعــرف عــى تأثــري املوجــات احلــارة يف اإلقليــم

واخلــروات واألعــاف والفواكــه بأنواعهــا يف

إمجــايل املحاصيــل الزراعيــة املتمثلــة يف (احلبــوب،

(:)20

املحاﺻيــﻞ الزراعيــة وســﻂ املﻤلكــة:

األوســط للمملكــة العربيــة الســعودية؛ تــم حــر

الزراعيــة؛ تــم مجــع البيانــات اخلاصــة بإنتــاج احلبــوب
منطقــة الريــاض ،وذلــك كــا هــو مبــن يف جــدول

جدول )(20

إمجاﱄ إنتاج املحاﺻيﻞ ﰲ منطقة الرياض ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2001-2012م(
اﻟﺴﻨﺔ

ﺣﺒﻮب

ﺧﻀﺮوات

أﻋﻼف

ﻓﻮاﻛﮫ

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

575773
614763
659959
624354
557613
544946
544590
338918
176974
205380
200593
147695

931057
1026052
1114536
1235897
1234160
1124132
1135233
1174541
1131459
1263357
1319619
1306838

976423
968104
1242281
1312105
1179299
1120194
1245261
1424740
1431825
1938347
1946817
2096516

246992
248917
254184
266110
284573
294507
303179
307528
297755
335432
335975
402255
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ولتحديـــد العاقـــة االرتباطيـــة بـــن تكـــرار

)Correlationبـــن إمجـــايل تكـــرار املوجـــات

إنتـــاج املحاصيـــل الزراعيـــة يف منطقـــة الريـــاض؛

وبـــن إنتـــاج املحاصيـــل الزراعيـــة يف املنطقـــة

املوجـــات احلـــارة عـــى اختـــاف شـــدهتا وبـــن

ت ــم حس ــاب معام ــل ارتب ــاط س ــبريمان(Spearman

احلـــارة يف منطقـــة الريـــاض كمتغـــري مســـتقل،

كمتغـــريات تابعـــة.

جدول )(21

العﻼﻗة بﲔ املوجات احلارة وبﲔ اإلنتاج الزراعي ﰲ منطقة الرياض ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2001-2012م(
اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ

اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﺪﻻﻟﺔ

)*( دال عند مستو 0.05

اﻟﺤﺒﻮب

اﻟﺨﻀﺮوات

اﻷﻋﻼف

اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

0.425
0.169

**

0.7260.007

0.5780.050

*

0.5820.047

)**( دال عند مستو 0.01

يشــري جــدول ( )21إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة
عكســية دالــة إحصائيــ ًا بــن تكــرار املوجــات احلــارة
يف منطقــة الريــاض وبــن إنتــاج اخلــروات ،حيــث
بلــغ معامــل االرتبــاط  ،0.729-عنــد مســتوى داللــة
 ،0.007وهــو أصغــر مــن  .0.01كــا توجــد عاقــة
ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيـ ًا بــن تكــرار املوجــات
احلــارة يف منطقــة الريــاض وبــن إنتــاج الفاكهــة ،حيــث
بلــغ معامــل االرتبــاط  ،0.582-عنــد مســتوى داللــة
 ،0.047وهــو أصغــر مــن  ،0.05كذلــك أوضحــت
النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيـ ًا
بــن تكــرار املوجــات احلــارة يف منطقــة الريــاض
وبــن إنتــاج األعــاف ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط
 ،0.578عنــد مســتوى داللــة 0.050؛ ممــا يشــري إىلتأثــر إنتــاج كل مــن اخلــروات والفاكهــة واألعــاف
يف منطقــة الريــاض ســلب ًا كلــا ازداد تكــرار املوجــات
احلــارة عــى اختــاف شــدهتا يف املنطقــة ،والعكــس

*

صحيــح .وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه
دراســة (عطــا2017 ،م) التــي قامــت بدراســة املنــاخ
وأثــره عــى الزراعــة يف املنطقــة الوســطى باململكــة
العربيــة الســعودية.
مــن جهــة أخــرى ،ال توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة
إحصائيــ ًا بــن تكــرار املوجــات احلــارة يف منطقــة
الريــاض وبــن إنتــاج احلبــوب ،حيــث بلــغ معامــل
ارتبــاط احلبــوب بتكــرار املوجــات احلــارة ،0.425
عنــد مســتوى داللــة  ،0.169وهــو أكــرب مــن .0.05
ب-تأثري املوجات احلارة يف منطقة القصيم عى إنتاج
املحاصيل الزراعية:
للكشــف عــن مــدى تأثــري للموجــات احلــارة يف منطقــة
القصيــم عــى إمجــايل إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة؛ تــم
مجــع البيانــات اخلاصــة بإنتــاج احلبــوب واخلــروات
واألعــاف والفواكــه بأنواعهــا يف منطقــة القصيــم،
وذلــك كــا هــو مبــن يف جــدول (:)22
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جدول )(22
إمجاﱄ إنتاج املحاﺻيﻞ ﰲ منطقة القصيﻢ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ)2001-2012م(
اﻟﺴﻨﺔ

ﺣﺒﻮب

ﺧﻀﺮوات

أﻋﻼف

ﻓﻮاﻛﮫ

2001

459028

205514

1023490

142304

2002

664800

200139

493360

146977

2003

675342

223173

436334

156740

2004

606045

282979

385408

192746

2005

549999

290816

343378

219506

2006

513650

334585

322649

214251

2007

436223

328177

356533

220815

2008

259625

342495

335825

217649

2009

144738

328189

338571

222602

2010

146183

287872

493117

232101

2011

126872

304993

514029

236955

2012

91874

309386

541188

246749

املصدر :الكتاب اإلحصائي السنوي )2012-2001م(.

ولتحديــد العاقــة االرتباطيــة بــن تكــرار املوجــات احلــارة

) (Spearman Correlationبــن إمجــايل تكــرار املوجــات

منطقــة القصيــم؛ تــم حســاب معامــل ارتبــاط ســبريمان

املحاصيــل الزراعيــة يف املنطقــة كمتغــريات تابعــة.

عــى اختــاف شــدهتا وبــن إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة يف

احلــارة يف منطقــة القصيــم كمتغــري مســتقل ،وبــن إنتــاج

جدول )(23

العﻼﻗة بﲔ املوجات احلارة واإلنتاج الزراعي ﰲ منطقة القصيﻢ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2001-2012م(
اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﺤﺒﻮب
0.7980.002

**

اﻟﺨﻀﺮوات

اﻷﻋﻼف

اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

0.362
0.247

0.127
0.695

0.598
0.040

)**( دال عند مستو 0.01

)*( دال عند مستو 0.05
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يشـري جـدول ( )23إىل وجـود عاقـة ارتباطيـة عكسـية
دالـة إحصائيـ ًا بـن تكـرار املوجـات احلـارة يف منطقـة

القصيـم وبـن إنتـاج احلبـوب ،فقد بلـغ معامـل االرتباط

مـن جهـة أخـرى ،ال توجد عاقـة ارتباطيـة دالـة إحصائي ًا

بـن تكـرار املوجات احلـارة يف منطقـة القصيم وبـن إنتاج
اخلـروات أو األعـاف؛ حيث بلـغ معامل ارتبـاط إنتاج

 ،0.798عنـد مسـتوى داللـة  ،0.002وهـو أصغر من .0.01كـا توجـد عاقـة ارتباطيـة طرديـة دالـة إحصائي ًا

داللـة  ،0.247وهـو أكـرب مـن  ،0.05كـا بلـغ معامـل

الفاكهـة؛ حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط  ،0.589عنـد

عنـد مسـتوى داللـة  ،0.695وهو أكرب مـن .0.05

بـن تكـرار املوجات احلـارة يف منطقـة القصيم وبـن إنتاج
مسـتوى داللـة  ،0.040وهـو أصغر من  ،0.05مما يشـري
إىل تأثـر إنتـاج احلبـوب يف منطقة القصيم سـلب ًا كلـا ازداد

اخلروات بتكـرار املوجات احلارة  ،0.362عند مسـتوى

ارتبـاط إنتاج األعـاف بتكـرار املوجات احلـارة ،0.127

ج-ﺗﺄثـﲑ املوجـات احلـارة ﰲ منطقـة حائـﻞ عـﲆ إنتـاج
املحاﺻيـﻞ الزراعيـة:

تكـرار املوجـات احلـارة عـى اختـاف شـدهتا يف املنطقة،
والعكـس صحيـح ،يف حـن يتأثـر إنتـاج الفاكهـة إجيابـ ًا

حائـل عـى إمجـايل إنتـاج املحاصيـل الزراعيـة؛ تـم مجـع

ختصـص منطقة القصيـم يف إنتـاج التمور والتـي تزدهر يف

والفواكـه بأنواعهـا يف منطقـة حائـل ،وذلـك كـا هو مبن

بزيـادة املوجـات احلـارة يف املنطقـة؛ وربـا يرجـع ذلك إىل
األجـواء احلارة.

للكشـف عـن مـدى تأثـري للموجـات احلـارة يف منطقـة
البيانـات اخلاصـة بإنتاج احلبوب واخلـروات واألعاف

يف جـدول (:)24

جدول )(24
إمجاﱄ إنتاج املحاﺻيﻞ ﰲ منطقة حائﻞ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2001-2012م(

اﻟﺴﻨﺔ
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ﺣﺒﻮب
335033
341486
359216
420954
436973
453336
471129
434133
273254
274630
277753
224357

ﺧﻀﺮوات
186948
190182
180188
246626
314065
328887
326525
332176
310155
264967
284583
289191

املصدر :الكتاب اإلحصائي السنوي )2012-2001م(.
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أﻋﻼف
72778
63204
77081
179371
174201
174053
196462
225890
221523
253958
260687
279581

ﻓﻮاﻛﮫ
103705
100353
126049
147135
156824
155269
167685
161649
159074
149078
146867
135085
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ولتحديـــد العاقـــة االرتباطيـــة بـــن تكـــرار

) man Correlationبـــن إمجـــايل تكـــرار املوجـــات

إنتـــاج املحاصيـــل الزراعيـــة يف منطقـــة حائـــل؛

وإنتـــاج املحاصيـــل الزراعيـــة يف املنطقـــة

املوجـــات احلـــارة عـــى اختـــاف شـــدهتا وبـــن

تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط ســـبريمان (Spear-

احلـــارة يف منطقـــة حائـــل كمتغـــري مســـتقل،

كمتغـــريات تابعـــة.

جدول )(25

العﻼﻗة بﲔ املوجات احلارة واإلنتاج الزراعي ﰲ منطقة حائﻞ ﺧﻼل الفرتة ما بﲔ )2001-2012م(
اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ

اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﺤﺒﻮب

اﻟﺨﻀﺮوات

اﻷﻋﻼف

اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

0.0180.957

0.1680.601

0.0250.940

0.4040.193

)**( دال عند مستو 0.01

)*( دال عند مستو 0.05

يشــري جــدول ( )25إىل عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة
دالــة إحصائيـ ًا بــن تكــرار املوجــات احلــارة يف منطقــة
حائــل وبــن إنتــاج أي مــن املحاصيــل الزراعيــة؛

حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط احلبــوب  ،0.018-عنــد
مســتوى داللــة  ،0.957وهــو أكــرب مــن  ،0.05فيــا

بلــغ معامــل ارتبــاط إنتــاج اخلــروات باملوجــات

احلــارة  ،0.168-عنــد مســتوى داللــة ،0.601
وهــو كذلــك أكــرب مــن  ،0.05أمــا معامــل ارتبــاط

األعــاف باملوجــات احلــارة فبلــغ  ،0.025-عنــد
مســتوى داللــة  ،0.940وكذلــك معامــل ارتبــاط

منطقــة حائــل تقــع ضمــن املوجــات ضعيفــة الشــدة،

عــى العكــس ممــا هــي عليــه يف كل مــن الريــاض
والقصيــم.

التوﺻيات:

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج؛

تــوﴆ الباحثــة بــا يــيل:

 .1اختــاذ التدابــري الازمــة ملعاجلــة األرضار النامجــة

الفاكهــة  ،0.404-عنــد مســتوى داللــة ،0.193
ومجيعهــا أكــرب مــن 0.05؛ األمــر الــذي يــدل عــى

عــدم وجــود تأثــري للموجــات احلارة ،ســوا ًء بالســلب
أو اإلجيــاب ،عــى اإلنتــاج الزراعــي يف منطقــة حائــل.

وربــا يرجــع ذلــك إىل أن معظــم املوجــات احلــارة يف
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عــن اجلفــاف الناتــج عــن املوجــات احلــارة يف
اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة الســعودية؛

وذلــك مــن خــال اســتخدام تقنيــات تقلــص
مــن االحتياجــات املائيــة للمحاصيــل؛ وفقــ ًا

لنوعيــة كل حمصــول مــع العمــل عــى زيــادة
اإلمــدادات بامليــاه املناســبة للزراعــة.
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الزراعــي ،واالســتفادة مــن التجــارب العامليــة

2 .إجــراء املزيــد مــن البحــوث النباتيــة التــي

الناجحــة يف هــذا املجــال.

هتتــم بزراعــة املحاصيــل املقاومــة للجفــاف
واملحاصيــل قصــرة املوســم بــدالً مــن االعتــاد

 6 .االهتــام بزراعــة املحاصيــل التــي تتحمــل املنــاخ
شــبه اجلــاف كــا هــو احلــال يف منطقــة الدراســة.

عــى املحاصيــل التــي تتطلــب الكثــر مــن

الرطوبــة ،أو تتطلــب موســ ًا طويــاً؛ ممــا يزيــد

مــن احتــاالت تعــرض املحاصيــل للجفــاف.

املصادر واملراجع
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

3 .تطبيــق بعــض املامرســات الزراعيــة التــي تســهم
يف احلفــاظ عــى رطوبــة الرتبــة ،مثــال ذلــك/:

زراعــة البقوليــات واألعشــاب التــي تعمــل
عــى حتســن قــدرة الرتبــة لالحتفــاظ بامليــاه؛

هــذا باإلضافــة إىل اســتخدام املــواد العضويــة
واألســمدة واملبيــدات للقضــاء عــى احلشــائش
التــي تعمــل عــى رسعــة فقــدان امليــاه عــن طريق

النتــح عــى حســاب املحاصيــل.

 4 .توفــر امليــاه بشــكل مصطنــع ،أو بواســطة
الــري ،وهــي مــن الطــرق األكثــر فاعليــة
ملكافحــة اجلفــاف؛ ويعــد التحفيــز االصطناعــي

مليــاه األمطــار يف الوقــت احلــارض وســيلة مهمــة

للغايــة ملكافحــة اجلفــاف مــن الطــرق األكثــر
فاعليــة ملكافحــة اجلفــاف؛ هــذا مــن جهــة ،ومــن

جهــة أخــرى؛ فــإن الــري هــو أســلوب شــائع

عــى نطــاق واســع لتوفــر جــزء مــن حاجــة
املحصــول للميــاه.

5 .اســتخدام الوســائل التقنيــة احلديثــة واالستشــعار
عــن ُبعــد للتنبــؤ بموجــات احلــر ،ومــدى تأثريهــا
عــى كميــات اهلطــول املطــري حلاميــة اإلنتــاج

س��امل ،حمم��د زاك��ي الس��يد2013( .م) .أثــر املنــاخ عــى اإلنتاج
الزراعــي يف اإلقليــم شــبه اجلــاف يف نيجرييــا باســتخدام
نظ��م املعلوم��ات اجلغرافيـ�ة .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،معهــد البحــوث والدراســات اإلفريقيــة،
جامعـ�ة القاهـ�رة.
س��قا ،عبداحلفي��ظ حمم�دـ س��عيد1995( .م) .اجلغرافيــا الطبيعية
للمملك��ة العربي��ة الس��عودية .جـ�دة :دار زهران.
س��ليامن ،رسح��ان أمح��د2015( .م) .دراســة اقتصاديــة
للتغــرات املناخيــة وآثارهــا عــى التنميــة املســتدامة يف
م�صر .املجلــة املرصيــة لالقتصــاد الزراعــي ،يونيــو،
.1-19
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viewer because every improper behaviour may lead to
rioting so that everyone may overlook a mistake is an
expert in refereeing, but failure to act tactfully is unforgivable.
Research Question no. 3:
The T-test in Table (4) indicated that upper-level soccer referees have a significant difference in match
management than lower-level soccer referees, where
upper-level scores scored higher in all personality
traits (self-confidence, focus attention, social, control
emotional), responsibility, and decision-making) respectively. This is due to a thriving cumulative training program that includes physical, technical, and
psychological skills. A group of researchers (Weston,
Bird, Helsen, Nevill, & Castagna, 2011) recommended that sports competitions require that the referee use
his psychological, physical and technical capabilities
to perform well and contribute to the development of
some personality traits.

Conclusion
The present study has assessed the personality traits of
soccer referees and match management. Based on the
result of all research hypotheses, questions, and objectives, the researcher concluded that personality traits
assessment is a valid and reliable means to identify the
personality traits of soccer referees in Saudi Arabia.
The Referees’ evaluation form provided by the Saudi Soccer Federation and modified by the researcher
is capable of referee performance during matches. In
conclusion, results indicate that many significant correlations exist between study variables that were previously presented. Soccer referees in Saudi Arabia vary in
their officiating levels. This variation is not only based
on experience but also on personality traits and has a
tremendous impact on match management. They often
tend to be influenced by media and spectator pressure,
lack of adequate fitness level, and lack of appropriate
reaction to psychological demands during the match.
Therefore, the researcher recommends that future studies focus on a fair training program that addresses the
critical role of personality traits in the development of
soccer referees.
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The referee is always in a position of authority and
responsibility without being overbearing. The finding
of Table (2) and what is emphasized in many studies
(Fathi, 2006, McCarrick, Wolfson, & Neave, 2019)
that the responsibility trait is one of the most influential features of a soccer referee, which is considered
the first and last motive for all their decisions during
the match. Consequently, a successful referee bravely
tends to hold accountable and in charge of the right
decision. He takes it even when mistakes are made.
Research Question no. 2:
Personality trait has often been associated with referee
behaviour and action, where findings in this study suggest that match management is related to the referee’s
self-confidence attribute. Data in Table (3) confirmed
the significant relationships between the self-confidence of a referee and the decision-making during
the match. The direct relationship was also indicated
previously (Al-Khakani, 2008, Batayneh & Maqableh,
2016) that the referee’s verbal and non-verbal reaction
to players’ mistakes and game incidents is crucial to
stabilize the match. Moreover, self-confidence will
help the referee implement the rules and in situations
during the game when explicit rules do not exist, calling for the referee to take a quick and decisive decision,
which is what distinguishes a real confident referee.
The controllability trait has shown in Table (3) a statistically significant correlation within the match management. For this reason, the researcher believes that
the controllability trait is of prime importance for the
soccer referee because the referee often manages important matches. This can be seen in semi-finals and
finals, during which tension increases for players,
coaches and administrators, increasing the pressure
and psychological burden on referees’ shoulders. Many
studies in different sports (Macra, Lupu, & Bud, 2012,
Zeinab, Ali, Hassan, & Seyyed, 2015, Samuel et al.,
2018, McCarrick, Wolfson, & Neave, 2019, Fothergill & Wolfson, 2015) reached very similar conclusion
where emotional control is considered among of the
high levels of rational and emotional intelligence to
referees, perhaps because professional referees possess
critical personality traits the others lack.
Decision-making is a process where the referee makes
his choices through quick responsive’ steps, including taking a decision, gathering information, and as-
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sessing alternative solutions. Results in this study and
other studies (Lane et al., 2006, Fathi, 2006, Batayneh
& Maqableh, 2016) have shown that decision-making
is significantly correlated to match management. The
more the referee applies decision-making traits, the
more successful he is in match management, perhaps
because the soccer game is characterized by a lot of
sudden and rapid situations that require a great ability
to recognize and make the appropriate decision without hesitation, which requires a proper timing based on
referee confidence, information, understanding of soccer rules, and understanding of the spirit of the rules
as well.
With its defensive and offensive demands, the soccer
game is characterized by great speed, where twenty-two players quickly move over a large area, which
requires a great ability of the referee to focus attention
to capture any violation or error that the player is trying
to conceal. As shown in table (3) and other researchers
(Fathi, 2006, Oufi, 2016), this research has emphasized
the significant correlation between the focus-attention
trait and match management. The referee takes the
right decision appropriate time. Soccer referees commonly rely on their attention focus traits to make the
right decision.
The link between the responsibility trait of a soccer
referee and match management is a strong one and is
demonstrated in a match environment where the referee will be able to confront mistakes and make an effort
to correct these errors. On the other hand, Ebrahim and
Almohesein (2107) reported that the irresponsible referee commits more errors and tends to blame others or
external factors. Responsibility traits are also reflected in the referee’s performance which determines the
good management of matches, Zeinab et al. (2015)
mentioned that referee fatigue will negatively affect
the match.
Table (3) in this study showed that the sociability trait
has a significant role in the life of a successful referee and match management. The researcher believes
that the sociability referee tends to make appropriate,
fair decisions without fear of the consequences of this
decision, even with slight mistakes. Many researchers (Friman, Nyberg, & Norlander, 2004, Ebrahim &
Almohesein, 2107, Giel & Breuer, 2020) indicated
the significant relationship between sociability traits
and referee’s match management. They conclude that
the referee gains the respect of the player, coach and
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Table (4).
T-test for Upper-Level and Lower-Level of Referees and Match Management.
Trait

Upper-Level Referee
(n =23)
M

Lower-Level Referee
(n = 23)

SD

M

t-Value

SD

Self-conﬁdence

56.09

2.91

47.36

3.62

8.82**

Controllability

58.83

3.02

50.24

4.39

7.54**

Decision-making

53.74

3.03

47.22

3.31

6.79**

Focus attention

61.13

3.09

53.19

3.78

7.63**

Responsibility

54.83

3.86

47.89

3.53

6.25**

Sociability

35.61

2.19

31.02

2.91

5.88**

Note: N = 46, t (2.70), **p = 0.01

Discussion
Overall, the results indicate a significant relationship
between all variables in this study, confirming the quality of data that can be determined for future training for
soccer referees. Evidence of outcomes from the statistical procedure is supported in all research questions.
Research Question no. 1:
Results in Table (2) indicated that the primary personality trait of Saudi soccer referees was self-confidence.
The researcher believes that self-confidence is vital for
referees in general and soccer referees in particular because the soccer rules are incredibly detailed. The referee must be very confident of himself and his knowledge of all the articles enabling them to make the right
decisions. This was reported in Fathi (2006), who notes
that self-confidence is an essential attribute for success
in all aspects of life in general and in refereeing in particular. Moreover, it is a crucial characteristic; it can
develop through practice by watching soccer matches,
maintaining permanent knowledge of soccer rules, and
discussing fellow referees.
The researcher also believes that focus attention has an
influential role in the decision-making process, primarily as the assessment and evaluation process to issue a
quick decision during the soccer match, will play an
essential role in the results of the matches, the performance of players, and the external match-related vari-

ables. Oufi (2016) also concluded that soccer referees
tend to show a high attention focus to minimize anxiety
levels.
This study also reported that the sociability trait could
significantly contribute to the decision-making process
in matches, which will make the referee feel greater
satisfaction. Although the referee has made the right
decision during the match, the referee still needs to see
the impact of acceptance of his decision by the players.
Interestingly, several studies (Ebrahim & Almohesein,
2107, Giel & Breuer 2020) have also indicated that respect shown by others is one of the most critical sociability factors motivating refereeing football in Germany.
Controllability trait and match management are significantly connected where referees are usually vulnerable to big pressure, especially at semi-final and final or
derby matches where players sometimes show many
objections to the referee decisions, which causes some
referees to react or make decisions under emotional influences. When this state is exacerbated may lead to
the cancellation of the match, which perhaps is considered a failure for the referee in managing the game.
Consequently, controllability traits in this study and
other studies (Lane, Nevill, Ahmad, & Balmer, 2006,
Allen, Greenlees, & Jones, 2011, Gomà-I-Freixanet,
Pla-Cortés, & Avilés-Antón, 2014, Samuel, Englert,
Zhang, & Basevitch, 2018) indicated the strong link
that describes to the extent to which controllability trait
contributes to the right decision in soccer matches.
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Table (2).
Personality Traits Distribution for Referees in Saudi Arabia
Personality Trait

% Percental Value

Order

Self-confidence

76%

1

Controllability

71%

4

Decision-making

70%

6

Focus attention

73%

2

Responsibility

71%

5

Sociability

72%

3

Note: N = 100

Research Question no. 2:
What is the relationship between the personality
traits and match management of soccer referees in
Saudi Arabia?
Correlation coefficient at p < 0.01 for the research
question (no.2) that was used to assess the relationship
between personality traits and match management for
Saudi Soccer referees, where the mean (M) and standard deviation (SD) were calculated. The correlation for
each personality trait was individually performed using
Pearson’s correlation test (R). As presented in Table (3)
showed, a statistically significant correlation between the
referees’ self-confidence and their management of the

match at R = **0.759. There was a statistically significant
correlation between the referees’ controllability and their
management of the game at R =**0.735. There was also a
statistically significant correlation between the referees’
decision-making and their management of the game at R
= **0.687. A statistically significant correlation between
the referees’ focus attention and their management of the
match at R = **0.796 was also obtained. Another statistically significant correlation between the referees’ responsibility and their management of the game at R = **0.712
was also found. Moreover, there was a statistically significant correlation between the referees’ sociability and
their management of the match at R = **0.582,

Table (3).
Correlation Coefﬁcient between Personality Traits and Match Management.
Trait
Self-conﬁdence
Controllability
Decision-making
Focus attention
Responsibility
Sociability

M
49.2
53.04
50.5
54.54
49.82
32.58

SD
6.43
5.97
4.97
5.83
5.25
3.59

Match Management
M
SD
72.12
7.08
72.12
7.08
72.12
7.08
72.12
7.08
72.12
7.08
72.12
7.08

MD
22.96
19.12
23.31
17.28
22.36
39.6

R
0.759**
0.735**
0.687**
0.796**
0.712**
0.582**

Note: N= 100, r = 0.267**, p < 0.01.

Research Question no. 3:
Are there any individual differences in the personality traits between upper and lower levels referees
based on match management?
The mean, standard deviation, and “T” values were calculated between the upper and lower quarters’ means
N (46) of the scale axes as shown in Table (4), which
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showed statistically significant differences between upper-level N (23) soccer referees and lower-level N (23)
soccer referees in all dimensions of the personality traits
scale (self-confidence, controllability, decision-making, focus-attention, responsibility, and sociability) in
favour of upper-level Saudi soccer referees, T-test for
all differences is: t(2.70) at p =0.01.
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Evaluation Form provided by Saudi Soccer Federation
(REA-SA) was also collected for the same referees.
Descriptive statistics were used to describe the means
(M) and standard deviations (SD) for independent ref-
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erees (Level 1, Level 2, & level 3) and dependent variables (Self-confidence, Controllability, Decision-making, Focus Attention, Responsibility, and sociability)
as shown in Table (1).

Table (1).
Descriptive statistics of ANOVA between IV. And V.
Referee Level 1
M
SD
76.7
3.95

Self-conﬁdence

Referee Level 2
M
SD
72.2
4.02
2.348*

Ref. 1
Ref. 2
Controllability

74.3

3.71

68.7

76.8

2.69

71.6
3.24
3.602**

77.4

4.09

70.7
3.13
4.324**

78.2

3.12

73.1
3.67
3.092**

37

3.46

31.1
1.85
5.090**

Ref. 1
Ref. 2
Decision-making
Ref. 1
Ref. 2
Focus attention
Ref. 1
Ref. 2
Responsibility
Ref. 1
Ref. 2
Sociability
Ref. 1
Ref. 2

4.22
3.50*

Referee Level 3
M
SD
65.8
5.41
4.496**
5.41**
63.8
4.49
4.99**
2.93**
65.6
3.69
7.521**
4.617**
65.1
3.87
7.531**
4.023**
67.5
4.38
4.964**
3.50**
25.8
2.15
8.746**
6.005**

Note: N=100. * p < .05 - **p < .01

Results
The presentation of the results is divided into three
main sections. The first research question: What are
the personality traits of soccer referees in Saudi Arabia? was presented in Table 2. The second research
question: What is the relationship between the personality traits and match management of soccer referees
in Saudi Arabia? was shown in Table 3. The last third
question: Are there any individual differences in the
personality traits between high and low levels referees based on match management? was presented in

Table 4.
Research Question no. 1:
What are the personality traits of soccer referees
in Saudi Arabia?
The research question (no.1) showed in Table (2)
that descriptive statistics list most of the personality
traits among Saudi referees, where data percentage
was ranked based on the distribution values of referees’ personality traits. The Self-confidence trait was
the highest percental value reported, while the decision-making trait was the lowest percental value reported among Saudi soccer referees.

415

Journal of the North for Humanities, Northern Border University, Vol. (7), Issue (2), Part (1) (July.2022 / Dhul-Hijjah 1443H.)

3- Are there any individual differences in the personality traits between upper and lower levels referees
based on match management?
Research Terms
Referee: The referee is the person of authority in a variety of sports who is responsible
for presiding over the game from a neutral point of
view and taking quick and appropriate decisions that
enforce the sport’s rules.
Refereeing: Refereeing is a mission or task empowering a referee to implement the rules of a sporting match
between competitors at a specific time and place.
Personality: The distinct sets of behaviours, cognitions, and emotional patterns that evolve from biological and environmental factors.
Traits: It is a feature or quality that typically belongs
to a person, place, or thing and serves to identify them.
Personality traits: reflect people’s characteristic patterns of thoughts, feelings, and behaviours.
Match: a contest in which people or teams compete
against each other in a particular sport.
Management: a set of activities directed at the efficient
and effective utilization of resources in the pursuit of
one or more goals
Match Management: Occasionally referred to as
someone whose role is to facilitate the match between
intended parties (players, teams, coaches, fans, and
match assistants) to ensure a fair and smooth process
for each party along the match time.
Methodology
Research Design
To achieve the research objectives, the researcher used
a descriptive approach for both the survey and the comparative study suitable to the nature of this research.
The researcher used the descriptive method to identify
and describe the personality traits of soccer referees.
To achieve this goal, the researcher implemented a survey to collect sufficient information on the personality
traits of soccer referees and study them. He also used
the comparative causal approach to clarify the relationship between the independent variables, which are the
personality traits of soccer referees in Saudi Arabia,
and the extent to which these variables impact match
management.
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Participants
The research population represents soccer referees
licensed by the Saudi Soccer Federation during the
2018-2019 sports season, and the research sample
includes 109 referees randomly selected. Nine referees were excluded due to their failure to complete the
survey. The final number of participants in the study
reached 100 referees. For a pilot study, an intentional
sample of 50 soccer referees (level 1 = 30, level 2 =
10, and level 3 = 10) was conducted to calculate the
scientific coefficients of measurement tools.
Instrumentation
The Soccer Referee Personality Traits Scale (PRPTS):
This scale was constructed to measure the extent to
which the personality traits of soccer referees affect
match management. The scale contained six dimensions of personality traits including self-confidence
(13), decision-making (14), responsibility (14), controllability (15), focus attention (15), and sociability
(9). Participants were required to rate each item for
all six dimensions of personality traits based on the
fifth Likert rating scale. The scale demonstrates good
internal reliability, with internal items displaying an
alpha coefficient of =.77 and external items =.91. For
validation, the survey was reviewed by 15 experts and
slight changes were made, achieving a survey validity
of 91% to assess personality traits among Saudi soccer
referees.
Referee Evaluation Assessment – Saudi Soccer Federation (REA-SA): A form of listed items that describe
three dimensions related match management, including the accuracy and reliability of decision, match controllability, handling errors and misconduct, referee
position and fitness level. Each dimension contains six
items to assess referee performance and related match
difficulty. Referees require to rate items using a Likert
scale rating from very good to very weak.
Data Collection
The data were obtained in sports season 2018/ 2019.
One hundred referees received two forms of questionnaires by email from the Saudi Soccer Federation.
First, the researcher constructed the Soccer Referee
Personality Traits Scale (PRPTS). Second, the referee
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Wolfson (2015), where they assessed the negative and
positive traits of elite and non-elite soccer referees.
They found that elite referees mostly rated themselves
in control with harmful features and susceptibility to
influence, but not on total positive qualities.
The Career Explorer Company (2019), which surveyed 701 sports referees, reported that referees tend
to be mainly enterprising and realistic individuals, who
are leaders by nature, are also problem solvers, enjoy
outdoor activities and are task-oriented. Interestingly,
almost the same result has been obtained in another
research by Ebrahim and Almohesein (2107). They
examined leadership traits of personality and their
relation to the level of soccer referee’s performance
among 23 international and federal Syrian soccer referees. They found that the degree of leadership traits is
highly related to the socialization trait. This positively
indicates the correlation between leadership traits and
the degree of performance.
Al-khakani (2008) investigated football referees’ physical efficiency and psychological variables and their
relationship to performance level. He assessed 50 football referees - division 1 - in Iraq, where physical tests
(speed, endurance), personality traits, and anxiety state
were administered. The result showed that despite the
low physical efficiency score, especially in the speed
and endurance components, referees were distinguished by personal traits based on high rated scores,
including intelligence, controllability, trustworthiness,
commitment, and low level of state anxiety, respectively.
A study by Batayneh and Maqableh (2016) aimed
to identify how Jordanian football referees applied
some personality features during the match. A sample of 35 referees responded to a questionnaire
designed for this purpose. Results showed that
football referees had higher significant scores in
all personality features. The highest-ranking score
included communication, leadership spirit, problem-solving and self-esteem, and decision-making.
Researchers believe this is because communication
skills were the most used during matches, where
verbal and physical communication with assistant referees, players, and coaches was frequently
called for. In contrast, decision-making requires
much information gathered by the referee to ensure
the assessment of a situation. (Batayneh & Maqableh, 2016)

407-421

Study Significance
This study purports to be a significant contribution to
the soccer industry. Many sports federations and government organizations will benefit, especially in the
future tasks of recruiting, training, developing, evaluating, and promoting soccer referees in Saudi Arabia.
Our contribution hopes to impact the following positively:
• To identify major personality traits for Saudi soccer referees.
• To determine the weak points that are associated
with Saudi soccer referees.
• To design a qualitative measure to assess the personality traits of soccer referees.
• To provide psychological assessment for promoting referees in Saudi Arabia.
• To eliminate or minimize soccer referees’ mistakes
that have been significant issues in Saudi Arabia’s
sports media.
• To develop soccer referees at personal and occupational levels.
• To improve the Saudi soccer industry in general.
• To open a new window for researchers on an issue
that has not received sufficient attention.
Study Objectives
In addition to constructing an assessment of personality traits of soccer referees, this study seeks in particular to identify:
1- The personality traits of soccer referees in Saudi
Arabia.
2- The relationship between the personality traits and
match management of soccer referees in Saudi
Arabia.
3- Individual differences in personality traits between upper and lower levels referees based on
match management.
Research Questions
This study will test and answer these questions:
1- What are the personality traits of soccer referees
in Saudi Arabia?
2- What is the relationship between the personality
traits and match management of soccer referees in
Saudi Arabia?
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entious athletes who displayed high levels of extraversion, openness, and agreeableness also reported a
high emotion-focused coping strategy. Whereas athletes with low levels of transparency, or high levels of
neuroticism, reported greater use of avoidance coping
strategies.
Referees’ traits and decision-making received little
attention in the sports arena. Fathi (2006) studied the
personal traits of basketball referees and their relation
to match management. He found that basketball referees are distinguished by self-confidence, emotional
control, decision-making, focus attention, responsibility and sociability. Another study by Macra, Lupu, and
Bud (2012) analyzed the personality traits and the level
of intelligence of a group of handball referees. Handball referees found reality testing, stress resistance, and
impulse control among high rational and emotional
intelligence levels. Power versus stressful situations
has always attracted researchers to explore such relations. The relationship between the level of anxiety and
the level of attention focus was investigated by Oufi
(2016) among Palestinian football referees. Data were
collected among 35 referees and 40 assistant referees.
The researcher found that both referees’ data revealed
low-intensity and high-intensity levels in attention focus, which explained a reverse relationship between
anxiety levels and attention focus levels.
Personality traits tend to be related to the excellency
level of referees’ performance. Gomà-I-Freixanet, PlaCortés, and Avilés-Antón (2014) examined the differences in personality profiles of Spanish elite and nonelite basketball referees. They found that elite referees
reported higher incompetence, assertiveness, and neuroticism and lower openness, agreeableness and conscientiousness from non-elite referees and other populations. A comparative study (Samuel, Englert, Zhang,
& Basevitch, 2018) about personality traits between
referees and professional soccer players revealed the
relationship between self-control capacity and performance in real matches. The researchers found that the
referees maintain more self-control than professional
soccer players. On the other hand, daily hassles and
travel time to the match were related to lower prematch self-control, and ego depletion was negatively
associated with self-rated match performance.
A recent research study (Giel & Breuer, 2020) investigated how personality traits were determined to continue refereeing football in Germany. Results showed that
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some factors that positively predict referees intention
to continue refereeing football included self-orientation, others show respect, compatibility with private
life, perceived organizational support, and referees’
satisfaction. While exposed to offensive experiences
during refereeing negatively influenced this intention.
Seven referees from Sweden’s Soccer League were
interviewed to assess their personality traits when suspected threats and aggression. Friman, Nyberg, and
Norlander (2004) asked referees to describe their subjective experiences based on four main themes were
identified as: perceived sources of threats and aggression, reactions to threats, managing stressful situations,
and referee motivation. Results showed that when critical decisions against home-team referees were experienced, some important sources of threat and aggression
were identified. Accordingly, the referees´ reactions to
the threat and violence theme were loss of concentration, performance, and motivation. Some of the
referees would not pay any attention to threats when
managing stressful situations, suggesting perhaps that
successful communication could lower aggressive behaviour among players and coaches. Insofar as the last
theme on referee motivation concerns, a strong interest
in the game, positive attention, and respect seemed to
be essential factors underscored by the study (Friman
et al., 2004).
Altıntaş, Kara, Kelecek, and Aşçı (2014) investigated
personality resilience among 122 referees from different branches of individual and team sports. Results revealed that individual sports referees had higher scores
on structured style, perception of future, self, and
social competence subscales of resilience than team
sports referees (Altıntaş et al., 2014).
The links between personality type and soccer referees’ performance are directly notable in scientific and
non-scientific reports. McCarrick, Wolfson, and Neave
(2019) examined the relationships between individual
differences and the performance level of soccer referees. One hundred eighty-five referees responded to
several assessments, including mental toughness, locus
of control, assertiveness, and social comparison. Findings indicated that professional referees - for all scales
- scored significantly higher than the Intermediates and
amateurs’ referees, perhaps because professional referees possess critical personality traits that others lack
(McCarrick et al., 2019). This also was mentioned in
a previous personality traits study by Fothergill and
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amined the effect of positioning on the correctness of
decision making of top-class referees and assistant referees during international games, where 380 foul play
incidents and 165 offside situations were examined.
The findings demonstrated that the error percentage for
referees when reporting incidents averaged 14%. The
lowest percentage error occurred in the central area of
the field, where the collaboration of the assistant referee is limited.
In contrast, this percentage peaked (at 23%) in the
last 15-min match period. A recent study by Hossner,
Schnyder, Schmid and Kredel (2019) analyzed 64
FIFA 2014 World Cup matches. Potential foul-play situations were video-metrically analyzed regarding the
referee’s relative position to the viewing distances and
angles. The results indicated that referees’ error rates
and falsely whistled events increased when referees’
distance and angle were not appropriate (Hossner et al.,
2019).
The performance and fitness levels of referees have
been shown to determine match results. The FIFA referee’s license requires successfully passing the fitness
and performance test to become an official soccer referee. There is no doubt that referee performance is crucial in match management. To show fair judgment, the
referee should be present at all time, have enough mobility, and adopt a good position during soccer matches. Zeinab, Ali, Hassan, and Seyyed (2015) evaluated
referees’ performance-related match management in
the Iran premier League. A sample including 107 soccer referee’s data was analyzed in a constructed performance model. Results revealed that duties performing,
accurate interpretation and application of rules, fitness,
personal characteristics and match control are positively related to referees’ performance.
Cognitive skills are also crucial to referees’ performance. Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, and
Taheri (2011) compared the visual skills of two soccer
referees’ groups, successful and unsuccessful in decision making, using video clips of soccer matches to
assess the decision-making success of 41 national referees from Iran and international referees in Asia. Results revealed that the successful group had better visual skills than the unsuccessful group, including visual
memory, peripheral vision, and visible reaction time
(Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, & Taheri,
2011). Some studies (Spitz, Put, Wagemans, Williams, & Helsen, 2016., Baptista, Serra, McAlinden, &
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Barrett, 2017) have examined the visual scan patterns
of elite and sub-elite football referees based on foul
play situations. The result indicated that when observable search behaviours are directed toward foul play
situations, both elite and sub-elite referees score more
accurate decisions. Another critical study of perceptual-cognitive skills of football referees related to their
attention, memory, and recognition was examined.
Spitz, Put, Wagemans, Williams, and Helsen (2018)
assessed 43 elite and sub-elite football referees in the
mentioned domains. They found that elite referees performed significantly better than their sub-elite counterparts: in overall decision-making performance, anticipation, and recall capacity. A previous study about the
perception of stress for football referees was assessed
by Claudino et al. (2011). The sample comprised thirty
male soccer referees with more and less experienced
in the role. Results revealed that “unsure of the whistle” and “delay to start” were the most stressful factors
for professional referees; whereas, for less experienced
referees “ not having recognition or appreciation” was
the most stressful situation that threatened the perception and caused stress (Claudino et al., 2011).
Soccer referees face many stressful situations that
impact decision-making. Anshel and Weinberg (1995)
examined the sources of acute stress in American and
Australian basketball referees. They found that the
pressure from media, abuse of coaches, abuse of players, abuse of spectators, and threats of physical harm
was among the most significant sources of stressful
situations faced.
Personality Traits Studies
Sport helps much more than in the physical aspects. It
builds character, teaches thinking– analytical and strategic, leadership skills, goal setting and much more.
Sport psychology researchers have delved into how
referees’ psychological traits influence performance.
From this point, it is clear that psychological traits
differ between more and less effective referees. Personality traits of athletes are mainly covered in sports
literature. The five-factor model of personality and
coping behaviour in sport was investigated among 253
athletes. Allen, Greenlees, and Jones (2011) indicated
that athletes, who were emotionally stable and open
to new experiences, scored highly in problem-focused
coping strategies. In addition, they found that consci-
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study by Erikstad and Johansen (2020) revealed that
successful teams were more likely to receive an incorrect penalty than their opponents and less likely to be
denied a penalty they should have been awarded. These
findings indicated that a team’s success may intentionally bias referees’ decisions.
Another researcher examined a potential form of referee bias in the NBA, where they were comparing
early- and late-game free throw shots in favour of the
league’s star players. Results revealed that star players
are placed by referees at the free-throw line more frequently than ordinary players in late-game situations
throughout the NBA Playoffs. This may indicate the
referees’ attempt to protect the league’s prominent
brands and thus increase consumer demand (Caudill,
Mixon, & Wallace, 2014).
Social pressure has a significant inspiration on the behaviour of soccer referees. Several studies about soccer
arbitration address home-team bias and susceptibility
to social pressure showed that the number of fouls
called against opponent players and the higher number
of yellow cards were awarded against the away team
(Downward & Jones, 2007, Reilly & Witt, 2013). Public pressure has widely been reported as a significant
factor in the referees’ biased decisions. Dawson and
Dobson (2020) examined the effect of public pressure
and team nationality on the referees’ decisions over
five seasons of European cup football matches. They
found that referee bias was not only prompted by social
pressure but also by how national identity shapes the
decision-making process (Dawson & Dobson, 2020).
This was confirmed by Pettersson-Lidbom and Priks
(2010), who determined the effect of social pressure on
referees’ behaviour when home matches were played
in empty stadiums due to tightened safety regulations
in Italy. They found that referees bias existed. Specifically, referees displayed a harsher attitude toward away
players and a lighter attitude towards the home players
in front of spectators than when there were no spectators.
Factors not limited only to public pressure and match
difficulty play an essential role in influencing decision-making. Weston, Bird, Helsen, Nevill, and Castagno (2006) examined the relationship between heart
rate and match intensity in soccer referees in the
English Football league, which is one of the highest
competitions in Europe. Regardless of the referees’
experience, the results revealed that the highest match
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intensity score was correlated to the highest heart rate
and taking off more biased decisions, demonstrating
the validity of using heart rate as a measure of global
match intensity in soccer referees.
On the other hand, when referees’ experience is considered intentionally or unintentionally for destabilizing soccer matches, it will result in biased referee
decision making. A group of researchers (Lane, Nevill,
Ahmad, & Balmer, 2006) explored experienced referees’ factors when making decisions. Five professional
referees volunteered to participate in semi-structured
interviews of 30-40 minutes duration. Thirteen theme
factors were presented and tested: (1) crowed factors,
(2) Accuracy/error, (3) Experience, (4) Regulations, (5)
Opinion, (6) Concentration/ Avoidance, (7) Player reaction, (8) Control, (9) Professionalism, (10) Personality, (11) Personal Life, (12) Environmental factor, and
(13) Crowd Interaction. Results identified six themes
being of significant influence in decision making by
all referees: crowd factors, accuracy/error, experience,
regulations, opinion, and concentration/avoidance respectively (Lane, Nevill, Ahmad, & Balmer, 2006)
The environmental climate could distract soccer
referees’ attention and fatigue, thus causing referee errors and misjudgments. This case was brought up by
the Brazilian referees’ comments concerning the next
FIFA World Cup in Qatar, which will take place under extreme weather conditions. A study by Houssein
et al. (2016) evaluated the effect of heat on referees’
performance. They found that referees’ physical activity-induced dehydration was responsible for physical, psychomotor, and cognitive performance reductions. Similar research on how extreme temperatures
may affect referees’ decisions was confirmed. Gaoua,
Oliveira, and Hunter (2017) reviewed data related
to the effect of intense physical activity and extreme
temperatures on decision-making. They conclude that
strenuous movement for soccer referees during matches under harsh hot or cold environments led to more
decision-making errors.
The referees’ location or position on the soccer field
enhances the referees’ sound decision-making process.
A group of researchers assessed the main factors that
create stress among soccer referees (Costa et al., 2010).
Results indicated that the social dimension, such as location and a lack of security, caused the highest average stress levels. This is confirmed in a study by
Mallo, Frutos, Juárez, and Navarro (2012), which ex-
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erees. At the same time, the financial aspects involved
fee-paying delays and the lack of transportation allowances for referees. Research on soccer referees has
mainly focused on referees’ performance and career
development. However, less attention has been given
to the role of personality traits in match management.
Al-Qahiz (2002) aimed to identify how both physical
and psychological skills contribute to the technical
performance of soccer referees during match management, revealing a direct - intermediate - relationship
between the level of technical performance and the
number of years of experience in match management.
There is also a natural - more petite medium - relationship between the level of technical performance and
the distance that the referee travels during the match.
The study concludes that stable personality traits and
experience determine the ability of a high level of referee physical performance (Al-Qahiz, 2002).
The researcher has noticed a lack of soccer arbitration
development, particularly in measuring the personal
traits of soccer referees in Saudi Arabia, which may
help in good match management and promote the referees’ professional skills. Thus the researcher was motivated to conduct this study (assessing the personal
traits of Saudi soccer referees and match management)
to bridge this gap.
Research Aim
For this purpose, the current researcher has set up a
theoretical assessment tool to precisely measure soccer referees’ personality traits related to match management. Thus, the main objective of this study was
to identify the most important personal characteristics
of Saudi soccer referees, which should be rated based
on the referees’ match management capacities. The researcher will also purport to determine the extent to
which can we differentiate between high ranking and
low ranking soccer referees in match management.
Research Questions
The study sought to answer questions that will enrich
literature in soccer arbitration studies and the role of
personal traits in arbitration. Questions:
1. What are the personal traits of Saudi soccer
referees?
2. What is the relationship between personality

3.
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traits and match management of Saudi soccer
referees?
Are there any differences between the highest
and lowest ranking soccer referees based on
match management?

Literature Review
Even though sports referees have sensitive and demanding requirements, including but not limited to
assertiveness, detachment, impartiality, good physical
condition, strong knowledge of rules, interpersonal
communication skills, dealing with assistants referees,
communicating with coaches, and taking the right decision at the right time, referees still perform irregularly in-game arbitration, like any other vocation; some
of the referees serving poorly and others portraying
convincingly in match management.
Many studies related to soccer arbitration have paid
more attention to training outcomes than the training
process itself. Constructing a training program that
combines both function and results is a primary key to
developing professional sports referees. A longitudinal
case study (Weston, Bird, Helsen, Nevill, & Castagno, 2011) assessed elite soccer referees’ training load,
physical performance, and physiological fitness. The
result showed a tendency to decrease the total running
distance while increasing movement intensity, whereas
running speed at lactate threshold and running economy were both significantly improved.
Referees Studies
Many empirical studies in soccer arbitration demonstrated the differences in referees’ ability to manage
matches. Page and Page (2010) investigated the ability of referees to adapt and cope with public pressure
concerning home team spectators. The most important
results indicate that the team’s advantage playing on
its ground and among its fans varies significantly from
one referee to another. This variation was perhaps due
to the size effect and excitement level of the audience
in the stadium, which serves as strong evidence that
indicates that referees may show bias to benefit hometeam play. Areni’s (2014) results were obtained after
examining the number of penalties decided in favour
of the home team, indicating a slight referee bias with
fewer penalties called against the home team. A recent
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Introduction
Overview
Sports activity is one of the essential areas that scientific research has dealt with lately. Sports activity is no
longer limited to physical skill improvement but rather
a means of raising individuals’ mental, psychological,
and social aspects and creating a good healthy lifestyle
.for individuals and the community
Soccer is the most popular game played in most countries worldwide, given great attention by the media,
sports federations, and governments. Perhaps this explains the massive investment in soccer industries on a
large scale. Research in the soccer phenomena has also
received much attention from researchers who have
published thousands of scientific studies dealing with
the soccer game environment.
Soccer arbitration is one of the significant dimensions
that define the integrity and quality of the game of soccer, making it the number one global sport. For this
reason, many soccer federations around the world have
developed ways to raise the level of referees’ performance by training them for match management to
achieve the highest international standards.
However, soccer arbitration is still facing challenging
tasks due to some issues in soccer matches, such as
physical effort, speedy action, decision making,’ conflict between competitors, pressure from coaches, and
aggression from fans. The soccer referee must monitor multiple tasks simultaneously, including making
fast decisions, enforcing rules, disputes settlement,
monitoring time, evaluating injuries, and observing
the activities of the lines’ referees during the match.
With such a large number of duties, it is expected that
referees sometimes commit mistakes, and even though
mistakes are considered part of the game, the rankings
of the best referees are based on the fewer mistakes
they commit during a match.
Background
During the match, the referee is required to manage
a series of rapid, continuous actions. He must notice
every violation of rules related to the game, which requires focusing attention extensively to make the right
decision at the right time. A group of researchers who
developed a method that can be used to determine the
referees’ visual and perceptual capabilities while tak-
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ing a decision reported that attention to basic perceptual tasks would decrease as the distance/visible angle
increases on the soccer field (Hüttermann, Ford, Williams, Varga, & Smeeton, 2019). A study by (Hancock
& Ste-Marie, 2013) addresses the role that years of arbitration have on decision-making. Results across various team sports have shown that the more experienced
referees have in arbitration, the fewer mistakes they
make in decision making. Another study by (Spitz,
Put, Wagemans, Williams, & Helsen, 2016) found that
perceptual and cognitive skills for soccer referees are
required for match management primarily to ensure
that the decision-making process would result in accurate, consistent, and timing the right decisions.
Many soccer organizations and federations have realized the difficulty of the soccer arbitration profession
due to the diversity of roles and responsibilities assigned to the referee. Therefore, the soccer arbitration
profession requires special preparation and training for
referees to adopt personal solid traits and qualities to
improve decision-making.
Personal traits come in many shapes and forms in a
soccer game arbitration. Although personal characteristics do not exist independently, nor do they affect behaviour individually, but are regulated dynamically to
contribute to individual mental and physical activity,
this unified, complex dynamic regulation makes measuring personality traits difficult. For this reason, most
personality tests measure some aspects or features of
an individual and cannot possibly measure all the components in a single standard form. For this reason, as
confirmed by Smith, Maehr, and Midgley (1992) it is
crucial for future studies in match management to address the impact of a particular group of personality
traits on the referees’ decisions.
Problem Statement
Soccer referees in Saudi Arabia face many challenges
that need to be studied and addressed. A previous study
by Al-Saqabi (2012) investigated the physical, technical, and administrative aspects of developing Saudi
soccer referees. They revealed that the most important
results of the physical elements that included referees’
low physical fitness and technical aspects were the
players’ lack of awareness about soccer laws, fans’ lack
of understanding of technical aspects, and the weaknesses involved in applying regulations to protect ref-
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Abstract: The research assessed the relationship between personality traits and matches management of soccer referees in Saudi Arabia.
To achieve this objective, the researcher has constructed a scale named ‘The Soccer Referee Personality Traits Scale (PRPTS)’. The scale
contained six dimensions, including 80 items. PRPTS was used to measure soccer referees’ personality traits and match management in
Saudi Arabia. The researcher also applied the Referee Evaluation Assessment form (REA-SA) provided by the Saudi Soccer Federation.
The researcher used both descriptive approaches and causation comparison to collect data for the PRPTS scale. A sample of 100 referees
was randomly selected among soccer referees registered at all levels of the Saudi Soccer Federation. Results showed that personality traits
of soccer referees were ranked as follows: self-confidence trait was reported as the highest value (M = 76%), followed by the focus-attention
trait, sociability trait, controllability trait, responsibility trait, and finally, the decision-making trait was the lowest value (M = 70%) reported
among Saudi soccer referees respectively. All these traits were highly statically significant concerning the matches management. There were
also statistically significant differences in all scale dimensions between upper-level soccer referees and lower-level soccer referees in favour
of upper-level football.
Keywords: Management, match, personality, referee, soccer, trait.
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تقييم السمات الشخصية لحكام كرة القدم السعودي وعالقته بإدارة المباريات
)*( أحمد منصور السنتلي
جامعة الحدود الشمالية

)هـ1442/1/28  وقبل للنشر يف،هـ1441/10/21 (قدم للنشر يف
 مقيـــاس. هيـــدف البحـــث إىل تقييـــم العالقـــة بـــن الســـات الشـــخصية وإدارة املباريـــات حلـــكام كـــرة القـــدم يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية:ملخـــص البحـــث
PRPTS  يســـتخدم، عنـــرا
80 ) ؛ الـــذي حيتـــوي عـــى ســـتة أبعـــاد تتكـــون مـــنPRPTS( وضعـــه الباحـــث لقيـــاس الســـات الشـــخصية حلـــكام كـــرة القـــدم
ً
)REA-SA(  ك ــا ق ــام الباح ــث بتطبي ــق نم ــوذج تقيي ــم احل ــكام.لقي ــاس الس ــات الش ــخصية وإدارة املباري ــات حل ــكام ك ــرة الق ــدم يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية
 تكون ــت العين ــة.PRPTS  اس ــتخدم الباح ــث كال املنهج ــن الوصف ــي ومقارن ــة الس ــببية جلم ــع البيان ــات ملقي ــاس.املق ــدم م ــن االحت ــاد الس ــعودي لك ــرة الق ــدم
 أظه ــرت النتيج ــة أن الس ــات. حك ــم ت ــم اختياره ــم عش ــوائي ًا م ــن ح ــكام ك ــرة الق ــدم املس ــجلني يف االحت ــاد الس ــعودي لك ــرة الق ــدم جلمي ــع املس ــتويات100 م ــن
 ث ــم س ــمة الرتكي ــز، )M=76%(  كان ــت س ــمة الثق ــة بالنف ــس ه ــي أع ــى قيم ــة ت ــم اإلب ــاغ عنه ــا- الش ــخصية حل ــكام ك ــرة الق ــدم مرتب ــة ع ــى النح ــو الت ــايل
) ت ــم اإلب ــاغ عنه ــا ب ــن ح ــكامM=70%(  وج ــاءت س ــمة اخت ــاذ الق ــرار ه ــي أق ــل قيم ــة،  وس ــمة املس ــؤولية،  وس ــمة التحك ــم،  وس ــمة االجتامعي ــة، واالنتب ــاه
ً  توج ــد. ك ــا أظه ــرت كل ه ــذه الس ــات عالق ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة عالي ــة ب ــإدارة املباري ــات.ك ــرة الق ــدم الس ــعوديني ع ــى الت ــوايل
أيض ــا ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائي ــة يف مجي ــع أبع ــاد املقي ــاس ب ــن ح ــكام ك ــرة الق ــدم م ــن املس ــتوى األع ــى وح ــكام ك ــرة الق ــدم م ــن املس ــتوى األدن ــى لصال ــح ح ــكام ك ــرة الق ــدم ذات
.املس ــتوى األع ــى
. إدارة، مباراة، كرة قدم، السمة، الشخصية، احلكم:كلامت مفتاحية
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