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

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  باجمللةالتعريف  باجمللة

أهداف  اجمللةأهداف  اجمللة

1(      األصالة واالبتكار، وسالمة المنهج واالتجاه.
2(    االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سالمة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
6(    أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث    

 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(.

1(    أن تكون المجلة مرجعًا علميًا للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية واإلقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

جملةجملة الشمال للعلومالشمال للعلوم اإلنسانيةاإلنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ

إلى أنه مستلٌّ من رسالٍة علميٍة.
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أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   أال تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  ال 
على  ــــٍة  دال مفتاحيٍة  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، ال يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية واإلنجليزية.
تـــقـــدم األبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  اإلنجليزية  األبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب األربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يِرُد في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية 
البحث، واألدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دالالتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزًا  تلخيصًا  وتتضمن  الخاتمة:    
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين األبيض واألسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــًا مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيمًا 
مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس األمريكية )APA(، اإلصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  وال  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب األمــثــلــة اآلتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفنيإرشادات للمؤلفني

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر االقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف األول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة ألبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   واألدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( لإلنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأَجــلُّ كتب 

اإلسام، وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

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

14( تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائيًا  ترتيبًا  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 لإلنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي: 

ح

.

      االقتباس من كتاب:االقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. األسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم االجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه اإلمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن األعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   االقتباس من دورية:    االقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  األردنيــــــــــــــــــة 
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الطعون الواردة على رواية حفص عن عاصم
في األجزاء العشر األخيرة من القرآن الكريم

منصور بن حمد العيدي )*(
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

)قدم للنشر يف 2/15/ 1442هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ(

ـــة،  ـــرون متطاول ـــن ق ـــام م ـــاء اإلس ـــاء عل ـــزال بثن ـــا ت ـــت وم ـــد حظي ـــامي، وق ـــامل اإلس ـــرة يف الع ـــراءات املتوات ـــهر الق ـــم أش ـــن عاص ـــص ع ـــراءة حف ـــّد ق ـــث: تع ـــص البح ملخ
ـــكًا يف  ـــة وش ـــر ريب ـــذي يث ـــر ال ـــراءة، األم ـــن الق ـــص م ـــار حف ـــض اختي ـــًا يف بع ـــظ طعن ـــة يلح ـــب العربي ـــض كت ـــراءات وبع ـــه الق ـــر وتوجي ـــب التفس ـــر يف كت ـــك فالناظ ـــع ذل وم
ـــة  ـــّن بموضوعي ـــى، أو األداء وُيب ـــراب، أو املعن ـــة لإلع ـــت متوجه ـــواء أكان ـــث- س ـــدود البح ـــب ح ـــون- حس ـــذه الطع ـــع ه ـــث ليجم ـــذا البح ـــاء ه ـــدة، فج ـــراءة اخلال ـــذه الق ه

ـــه. ـــب يف حمّل ـــر صائ ـــا أم ـــا، وامتيازه ـــراءة وتواتره ـــذه الق ـــى ه ـــم ع ـــل العل ـــاء أه ـــًا، وأن ثن ـــت صواب ـــون ليس ـــذه الطع ـــأن ه ـــرج ب ـــها؛ ليخ ـــم يناقش ـــا، ث أدلته

كلامت مفتاحية: القدح، القراءات القرآنية، القراءة املتواترة، القراءة الشاذة.
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Abstract: The reading of Hafs on the authority of Asim is the most famous of the recurrent readings in the Islamic world. It has been and is still being praised by 
Islamic scholars for centuries. However, the reader in the books of interpretation and guidance of readings and some Arabic books notes a challenge to some of Hafs’s 
choice of reading, which raises suspicion and doubt in this eternal reading. Therefore, this research aimed to collect these appeals - according to the study’s limits - 
whether they are directed to expression, meaning, or performance and objectively shows their evidence, then discusses them to conclude that these appeals are not 
correct. Moreover, the scholars’ praise for this recitation, its frequency and excellence is exemplary.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصاة والسام عى رسول اهلل صى اهلل 

عليه وسّلم  
ــذه  ــرم ه ــد أك ــاىل ق ــبحانه وتع ــإن اهلل س ــد: ف ــا بع أم
األمــة بــأن أنــزل كتاهبــا املجيــد عــى ســبعة أحــرف، 
ــذه  ــن ه ــج ع ــم نت ــاٍف كاٍف، ث ــا ش ــرف منه كل ح
األحــرف الســبعة مــا اصطلــح العلــاء عــى تســميته 
هــذه  أشــهر  وكان  املتواتــرة،  العــر  بالقــراءات 
ــيا  ــود ال س ــن أيب النج ــم ب ــراءة عاص ــراءات: ق الق
التــي رواهــا تلميــذه حفــص بــن ســليان، فهــي 
القــراءة املتداولــة يف معظــم العــامل اإلســامي، ورغــم 
مــا حظيــت بــه هــذه القــراءة مــن ثنــاء، ومــا ُعرفــت 
ــامي  ــراث اإلس ــر يف ال ــر، إال أن الناظ ــن توات ــه م ب
ــذي  ــر، ال ــراءة األم ــذه الق ــًا يف ه ــة طعون ــد أن ثم جي
ــدى  ــن م ــاؤل ع ــع إىل التس ــكًا، ويدف ــة وش ــر ريب يث
توافــق ذلــك مــع مــا ُعــرف مــن تواتــر هــذه القــراءة، 
ــذه  ــع ه ــل م ــح للتعام ــبيل الصحي ــو الس ــف ه وكي

ــون. الطع
مشكلة البحث:

ــون يف  ــود طع ــث يف وج ــذا البح ــكلة ه ــن مش  تكم
بعــض اختيــارات حفــص مــن القــراءة تتعــارض مــع 
ــّن  ــث ليب ــذا البح ــاء ه ــا، فج ــن تواتره ــهور م املش

ــون. ــذه الطع ــأ ه ــص، وخط ــار حف ــة اختي صح
حدود البحث:

ــراءة  ــة لق ــون املوجه ــى الطع ــيقترص ع ــث س  البح
ــه عــن  ــا انفــرد ب عاصــم مــن روايــة حفــص فقــط ممّ

شــعبة، وذلــك يف األجــزاء العــر األخــرة مــن 
القــرآن الكريــم، ولــن يتطــرق البحــث ألي نقــد 
متعلــق بشــخص حفــص بــن ســليان، كــا لــن يتطرق 
البحــث إىل جمــرد تقديــم قــراءة عــى قــراءة عاصــم، أو 
ــدًا أو  ــكام نق ــن ال ــا إذا مل يتضم ــراءة غره ــار ق اختي

ــص. ــة حف ــن رواي ــم م ــراءة عاص ــًا يف ق طعن
أسباب اختيار البحث: 

ما ُيثار من طعون جُُتاه هذه القراءة.	 
ــن أي 	  ــص م ــراءة حف ــامة ق ــراز س ــة يف إب الرغب

ــى. ــة أو املعن ــل يف اللغ خل
ــة 	  ــراءات القرآني ــدم الق ــي خت ــات الت ــة الدراس قل

ــة. ــذه الناحي مــن ه
احلاجــة إىل تســليط الضــوء عــى بعــض اجلوانــب 	 

اللغويــة يف القــراءات القرآنيــة.
اخلشــية مــن اســتغال هــذه الطعــون للتشــكيك 	 

بصحــة وتواتــر هــذه القــراءة القرآنيــة.
ــاه إثبــات صحــة هــذه 	  إظهــار جهــود العلــاء جُُت

ــراءة. الق
أمهية هذا البحث 

األعظــم 	  باألصــل  متصــل  البحــث  هــذا  أن 
ــوه عنايتهــم  ــد املســلمن الــذي ينبغــي أن يول عن
القصــوى، أال وهــو: القــرآن الكريــم. ومــن 
مظاهــر هــذه العنايــة: تنــاول القــراءات القرآنيــة 
بالبحــث والــدرس، الســيا فيــا يتعلــق بإثبــات 

ــا. تواتره
ــة 	  ــراءات القرآني ــهر الق ــص أش ــة حف ــد رواي ُتع
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انتشــارًا،  األكثــر  فهــي  احلــارض  الوقــت  يف 
فوجــود طعــون حوهلــا دون إجابــة يثــر الريبــة يف 

ــرآين. ــص الق ــامة الن ــايل س ــا، وبالت صحته
أن هــذه الطعــون ُتســتغل بــن الفينــة واألخــرى 	 

ــم تفنيدهــا. ــا حُُيّت لتشــكيك املســلمن يف دينهــم، ممّ
أن الــردود عــى هــذه الطعــون متفرقــة، ومتفاوتــة 	 

مجعهــا،  إىل  يدعــو  الــذي  األمــر  اجلــودة،  يف 
ــبة. ــة مناس ــا بطريق ــادة صياغته ــة إع وحماول

أهداف البحث:
إثبــات صحــة روايــة حفــص عــن عاصــم، 	 

اختيــاره. وحســن 
تفنيــد كل الطعــون حوهلــا - التــي تدخــل يف 	 

حــدود البحــث-
ــة حفــص 	  ــة لرواي ــراز بعــض اجلوانــب الباغي إب

ممّــا يقــل التنبــه إليــه.
عقيــدة 	  يف  يطعــن  مــا  ثمــة  ليــس  أنــه  بيــان 

القــرآين. النــص  ســامة  جُتــاه  املســلمن 
معرفــة مواقــف العلــاء مــن هــذه الطعــون، 	 

يف  وآراءهــم  األمــر،  هــذا  يف  وجهودهــم 
ــل  ــروج بأفض ــون، واخل ــذه الطع ــع ه ــل م التعام

التوجيهــات ملــا أشــكل مــن هــذه القــراءة.
مجــع مــا تفــّرق مــن كام العلــاء يف الدفــاع عــن 	 

ــة. ــراءة القرآني ــذه الق ه
منهج البحث:

 املنهــج االســتقرائي املوصــول بالتحليــل، املتمثــل يف 
اســتقصاء مــا ورد مــن الطعــون يف روايــة حفــص عــن 

ــة أو  ــى أو اللغ ــة باملعن ــت متعلق ــواء أكان ــم س عاص
األداء، ثــم مناقشــتها، وبيــان صــواب اختيــار حفــص 
ــاء  ــتعاالت العل ــدد اس ــك تع ــًا يف ذل ــة. مراعي باألدل
ــأ أو  ــن أو اخلط ــراءة باللح ــف الق ــن، كوص يف الطع
البعــد، أو جعــل القــراءة األخــرى هــي الصــواب أو 

هــي املعتمــدة.
اجراءات البحث: 

سيكون عى النحو التايل:
اســتخراج كل الطعــون عــى روايــة حفــص عــن 	 

ــق  ــن طري ــث - ع ــدود البح ــن ح ــم -ضم عاص
ــع  ــل م ــن، والتواص ــؤال املختص ــث، وس البح

ــة. ــات ذات الصل اجله
ــه يف 	  ــن ودليل ــذا الطع ــه ه ــدر من ــن ص ــة م معرف

ذلك.
مناقشة هذا الطعن، واإلجابة عنه.	 
بيــان القــول الراجــح يف الطعــن، وإبــراز جوانــب 	 

أخــرى تؤيــد حســن اختيــار حفــص يف روايتــه.
توثيق املادة العلمية.	 
عمــل فهــرس للمراجــع وملخــص بالعربيــة 	 

باألنجليزيــة. وآخــر 
الدراسات السابقة:

 إن ظاهــرة الطعــن يف القــراءات القرآنيــة ليســت 
باجلديــدة، ولــذا فمــن الطبيعــي أن نجــد جهــودًا 
مباركــة لــرّد هــذه الطعــون إال أهنــا لألســف الشــديد 
ــد،  ــفر واح ــم يف س ــب ال تنتظ ــون الكت ــة يف بط متفرق

ــراءات.  ــع الق ــى مجي ــق ع ــر ينطب ــذا األم وه
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وبعــد البحــث والســؤال رأيــت جهــودًا مباركــة 
معــارصة للــذود عــن القــراءات فمــن ذلــك: رســالة 
بعنــوان:  عثــان  عــارف  حممــد  للدكتــور  علميــة 
القــراءات املتواتــرة التــي أنكرهــا ابــن جريــر الطــري 
مجيــع  تســتوعب  مل  الدراســة  وهــذه  تفســره.  يف 
ــكل  ــص بش ــة حف ــدم رواي ــا ال خت ــا أهن ــر، ك التفس
أكثــر دقــة؛ لكــون الطــري رمحــه اهلل مل تقــع لــه قــراءة 
ــراءات  ــة ق ــص- وإن كان ثم ــة حف ــن رواي ــم م عاص
أنكرهــا الطــري توافــق روايــة حفــص- ولــذا ال ترى 
الطــري يذكــره أو يشــر إليــه.  وثمــة مــروع إلكــال 
ــك  ــد، كذل ــور بع ــرى الن ــري مل ي ــد الط ــون عن الطع
ــاين،  ــود احلس ــورة خل ــة للدكت ــالة علمي ــدت رس وج
ــراءات  ــوان: مطاعــن اللغويــن والنحويــن يف الق بعن
الســبع. وهــذه الدراســة اقتــرصت فيــه الباحثــة 
ــر، فلــم  ــذا فاهتــا األكث عــى جانــب مــن الطعــون ول
تذكــر لروايــة حفــص ممـّـا تفــّرد بــه عــن شــعبة ســوى 
ــا يف  ــن موضع ــن عري ــر م ــا أكث ــدًا ففاهت ــاالً واح مث
ــره.  ــد غ ــك عن ــاف ذل ــط، وأضع ــص فق ــة حف رواي
ــورة  ــرى للدكت ــة أخ ــة علمي ــدت دراس ــك وج كذل
يف  املفرسيــن  مطاعــن  بعنــوان:  الريــف.  غديــر 
ــون  ــى طع ــط ع ــه فق ــزت في ــرة. رك ــراءات املتوات الق
املفرسيــن، ولكــون هــذه الدراســة كســابقتها حاولــت 
ــر  ــو أم ــراءات وه ــى كل الق ــون ع ــع الطع ــع مجي مج
ــذا فقــد فاهتــا عــرات املواضــع للقــراءات  شــاق، ل
ــص  ــة حف ــى رواي ــون ع ــي الطع ــة ثلث ــة، وقراب عام
خاصــة. وعــى كل حــال فهــي رســائل قيمــة ُبذلــت 

ــنات  ــزان حس ــا اهلل يف مي ــرة، جعله ــود كب ــا جه فيه
ــت  ــد رأي ــال فق ــذه احل ــر هب ــون األم ــا. ولك أصحاهب
مــن املناســب االقتصــار عــى قــراءة واحــدة وإحــدى 
رواياتــه فكانــت قــراءة عاصــم مــن روايــة حفــص، ملا 

ــة. ــهرة فائق ــن ش ــا م هل
خطة البحث:

 جعلت البحث يف عر مطالب:
املطلــب األول: جعلتــه يف ضوابــط للتعامــل مــع  -

ــة. ــراءات القرآني ــون يف الق الطع
املطلــب الثــاين: ترمجــة خمتــرصة حلفــص بــن  -

ســليان.
ــة  ــا آي ــد منه ــن كل واح ــب يتضم ــة مطال ــم ثاني ث
ــن  ــص ع ــة حف ــى رواي ــد ع ــا نق ــع فيه ــة وق قرآني
ــة،  ــة القرآني ــب اآلي ــوان املطل ــت عن ــم، وجعل عاص

وهــي كالتــايل: 
ــاىل: ﴿إن  - ــارك وتع ــول اهلل تب ــث: ق ــب الثال املطل

ــة 22 ــروم آي ــورة ال ــن﴾ س ــات للعامل ــك آلي يف ذل
ــا -  ــاىل: ﴿ي ــارك وتع ــول اهلل تب ــع: ق ــب الراب املطل

ــزاب  ــورة األح ــم﴾ س ــام لك ــرب ال مق ــل يث أه
ــة 13 آي

وتعــاىل:  - تبــارك  اهلل  قــول  اخلامــس:  املطلــب 
﴿وتظنــون بــاهلل الظنونــا﴾ ســورة األحــزاب آيــة 
10 وقــول اهلل تعاىل:﴿يــا ليتنــا أطعنــا اهلل وأطعنــا 
ــول اهلل  ــة 66وق ــزاب آي ــورة األح ــوال﴾ س الرس
تعاىل:﴿فأضلونــا الســبيا﴾ ســورة األحــزاب آية 

.67
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املطلــب الســادس: قــول اهلل تبــارك وتعاىل:﴿هلــم  -
عــذاب مــن رجــز أليــم﴾ ســورة ســبأ آيــة 

ــة11 ــة آي ــورة اجلاثي 5وس
وتعــاىل:  - تبــارك  اهلل  قــول  الســابع:  املطلــب 

ــى﴾  ــه موس ــَع إىل إل ــموات فأطل ــباب الس ﴿أس
ســورة غافــر آيــة 37

املطلــب الثامــن: قــول اهلل تبــارك وتعاىل:﴿والذين  -
ُقتلــوا يف ســبيل اهلل فلــن يضــل أعاهلــم﴾ ســورة 

حممــد آيــة 4
املطلــب التاســع: قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿كا  -

إهنــا لظــى نزاعــة للشــوى﴾ ســورة املعــارج آيــة 
16

املطلــب العــارش: قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿وقيل  -
مــن راق﴾ ســورة القيامــة. آيــة 27

 وبعد ذلك أربعة فروع لكل مطلب:
الفــرع األول: أبــن فيــه روايــة حفــص هلــذه  -

ــإن كان ال  ــرة، ف ــن الع ــه م ــن وافق ــراءة وم الق
يوجــد ســواها إال قــراءة واحــدة بينتهــا، وإن 
ــت  ــا اكتفي ــراءات غره ــن الق ــدد م ــة ع كان ثم

باإلشــارة إىل ذلــك دون بياهنــا.
الفرع الثاين: أذكر الطعن، ومن قال به. -
ــم  - ــن، ث ــن طع ــة م ــان حج ــث: بي ــرع الثال الف

مناقشــة هــذا الطعــن، وبيــان ضعفــه.
ــب -  ــه جوان ــر في ــح، ويذك ــع: الرجي ــرع الراب الف

ــص. ــراءة حف ــواب ق ــّن ص ــرى ُتب أخ
ســيجد القــارئ - إن شــاء اهلل تعــاىل -يف هــذا البحــث 

كل مــا ورد مــن طعــون عــى روايــة حفــص ممّــا 
ــًا  ــًا ُمفص ــيجد كام ــث، وس ــدود البح ــل يف ح يدخ
ــا  ــاء حوهل ــكام العل ــًا ل ــون، ومجع ــذه الطع ــول ه ح
املوافقــن واملخالفــن، ومناقشــة مــا حُيتاج إىل مناقشــة، 
ــن  ــكاالت، ول ــذه اإلش ــن ه ــافيات ع ــات ش وإجاب
يركــن الباحــث كثــرًا يف بيــان صــواب وصحــة روايــة 
ــب  ــى جوان ــُركز ع ــا س ــا، وإن ــى تواتره ــص ع حف
ــراء  ــة ق ــًا- متابع ــيثبت - غالب ــا س ــة، ك ــرى لغوي أخ

ــاره. ــص يف اختي ــار حلف كب
ســائا املــوىل العــي القديــر التوفيــق والســداد، واهلل - 

تعــاىل - أعــى وأعلــم
املطلب األول: ضوابط يف التعامل مع القراءات. 

يف  النظــر  الطعــون، ونمعــن  هــذه  نذكــر  إذ  إننــا 
ــال  ــي بح ــذا يعن ــس ه ــا، فلي ــرد عليه ــتها وال مناقش
القــدح يف تواترهــا، أو وضــع احتاليــة لصــواب 
الطعــن، أو قبــول لفكــرة إعــادة النظــر يف القــراءات، 
ــع  ــون أن نض ــذه الطع ــة ه ــل مناقش ــن قب ــذا حُيس ول
ــر  ــل نظ ــون حم ــب أن تك ــي جي ــط الت ــض الضواب بع
ــذه  ــة ه ــرف مكان ــا يع ــي هب ــارئ، والت ــة كل ق وعناي
ــرف  ــون، ويع ــذه الطع ــود ه ــم وج ــراءات، ويتفّه الق
كيــف يتعامــل معهــا، دون ارتبــاك أو هتويــل لألمــر.
ــة  ــن األئم ــرة م ــوبة لع ــر املنس ــراءات الع الق  - 1
ــراءة نافــع وابــن كثــر وأيب عمــرو بــن  وهــي: ق
ــن أيب  ــم ب ــقي وعاص ــر الدمش ــن عام ــاء واب الع
ــدين  ــر امل ــائي وأيب جعف ــزة والكس ــود ومح النج
ــرة إىل  ــراءات متوات ــا ق ــف، كله ــوب وخل ويعق
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النبــي عليــه الصــاة والســام. نــّص عــى ذلــك 
ــة)2)  ــن تيمي ــوي)1) واب ــاء كالبغ ــن العل ــة م مجاع
والذهبــي)3) وابــن اجلــزري)4)، ولــذا مل يمنــع 
ــلمن)5). ــاء املس ــن عل ــامل م ــا ع ــأي منه ــراءة ب الق
ــنن  ــبيل الس ــبيلها س ــًا س ــراءات مجيع ــذه الق ه  - 2
أئمــة  يكــن  ومل  األول،  عــن  اآلخــر  يتلقاهــا 
القــراءة يعملــون فيهــا القيــاس، إنــا هــو النقــل 
املحــض، فراهــم يرصحــون بذلــك، ال ســيا 
ــة،  ــف العربي ــه خال ــم أن ــى أحده ــَي ع إذا اُدع
ــنة.  ــراءة س ــم: الق ــه منه ــع علي ــعارهم املجم وش
وينصــون يف غضــون ذلــك عــى أن خمالفــة هــذا 

ــة)6). ــن البدع ــبيل م الس
ــراءات  ــم الق ــه ال حُُتاك ــبق أن ــا س ــى م ــي ع ينبن  - 3
العكــس  بــل  العربيــة،  قواعــد  إىل  املتواتــرة 
ــراءة  ــة الق ــًا لصح ــس رشط ــح، ولي ــو الصحي ه
موافقتهــا للمشــهور عنــد النحــاة، كــا أنــه ليــس 
رشطــًا فيهــا موافقتهــا لألفصــح عندهــم. يقــول 
يشء  يف  تعمــل  ال  القــراءة  وأئمــة  الــداين:« 
ــة،  ــى يف اللغ ــى األفش ــرآن ع ــروف الق ــن ح م
واألقيــس يف العربيــة، بــل عــى األثبــت يف األثــر، 

1.  معامل التنزيل، ج:1 ، ص: 37.
2.  الفتاوى الكرى، ج:4 ، ص: 414.

3.  غاية النهاية يف طبقات القراء ج: 2، ص: 54.
4.  منجد املقرئن، ص 269.
5.  املرجع السابق، ص 124.

6.  جامع البيان يف القراءات السبع، ج:1، ص: 132.

واألصــّح يف النقــل«)7).
أن نســبة هــذه القــراءة هلــؤالء األئمــة ولرواهتــم   - 4
اشــتهار  نســبة  هــي  إنــا  عنهــم  املشــهورين 
ال اقتصــار، بمعنــى أن هــذا الــراوي أو ذلــك 
القــارئ اشــتهر عنــه القــراءة هبــذا احلــرف وليــس 
معنــى ذلــك أنــه تفــّرد بــه، بــل هــي قــراءة 
ــًا،  ــرصه أيض ــر م ــا يف غ ــرصه ورب ــة يف م معروف
ولــو ُقــّدر أن واحــدًا تفــّرد هبــا فلــن يوافقــه عــى 

ــه))). ــي عن ــن التلق ــون ع ــل ينه ــد ب ــك أح ذل
ــه مــن العلــاء الطعــن يف بعــض  أن مــن ُنقــل عن  - 5
ــر  ــه مل يبلغــه توات األحــرف، حُُيمــل أمــره عــى أن
ــر  ــة التوات ــن رشط صح ــس م ــرف، فلي ــذا احل ه
علــم كل أحــد بــه)9). ولــذا ُيعتــذر هلــؤالء العلــاء 

فــا ُيشــنّع عليهــم.
أنــه كــا خفــي عــى بعــض العلــاء تواتــر بعــض   - 6
ــة  ــم صح ــى عليه ــد خيف ــك ق ــرف، فكذل األح
ــد  ــال ألح ــح بح ــذا ال يص ــا، فل ــا أو معناه مبناه
ــن  ــى طع ــادًا ع ــرة اعت ــراءة متوات ــن يف ق أن يطع

ــبق. ــن س م
أنــه مــن حفــظ جنــاب هــذه القــراءات: رّد   - 7
وفصاحتهــا  صحتهــا  عنهــا، وبيــان  الطعــون 
ــد  ــه ألي نق ــبيل وال وج ــه ال س ــهرهتا، وأن وش

جُُتاههــا.

7. املرجع السابق، ج:2، ص: 60).
). منجد املقرئن، ص: 292.

9. مجال القراء، ج:2، ص:569.
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املطلــب الثــاين: ترمجــة حفــص راوي قــراءة عاصــم بن 
النجود. أيب 

ــم  ــدي مواله ــر األس ــو عم ــليان أب ــن س ــص ب  حف
الكــويف الغــارضي - نســبة إىل غــارضة مــن بنــي 
ــن  ــة م ــة قريب ــي الكوف ــن نواح ــة م ــي قري ــد: وه أس
كربــاء)10)-  املقــرئ اإلمــام صاحــب عاصــم، وابــن 

ــه. زوجت
قــال خلــف بــن هشــام: مولــد حفــص ســنة تســعن.  
ــم  ــص أعلمه ــي: كان حف ــام الرفاع ــو هش ــال أب وق
بقــراءة عاصــم، وقــال أبــو احلســن بــن املنــادي: قــرأ 

عــى عاصــم مــرارا.
كان يف القــراءة ثقــة ثبتــًا ضابطــًا هلــا بخــاف حالــه يف 

 . يث حلد ا
ــه يف احلفــظ فــوق أيب بكــر بــن  وكان األولــون يعدون
ــا  ــرأ هب ــي ق ــروف، الت ــط احل ــه بضب ــاش، ويصفون عي

ــم . ــى عاص ع
ــي  ــع إىل ع ــم ترتف ــن عاص ــا ع ــي أخذه ــراءة الت والق

-ريض اهلل عنــه-. 
قــال حُييــى بــن معــن: حفــص بــن ســليان وأبــو بكــر 
بــن عّيــاش مــن أعلــم النــاس بقــراءة عاصــم، قــال: 

وكان حفــص أقــرأ مــن أيب بكــر.  
نــزل بغــداد فأقــرأ هبــا وجــاور بمكــة فأقــرأ أيًضــا هبا، 
وامتــاز بكثــرة اإلقــراء فــكان ســببًا يف شــهرة قراءتــه.  

تويف سنة ثانن ومائة)11).
10.  معجم البلدان، ج:4، ص:3)1.

11. جامــع البيــان يف القــراءات الســبع. ج:1، ص: 202. 
معرفــة القــراء الكبــار. ص: 4). غايــة النهايــة يف طبقــات 

املطلــب الثالــث: قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿إن يف ذلك 
آليــات للعاملــن﴾ ســورة الــروم آيــة 22

تعــاىل:  قولــه  يف  حفــص  قــراءة  األول:  الفــرع 
. ﴾ ملــن للعا ﴿

ــامِل،  ــع ع ــام مج ــرس ال ــن﴾ بك ــص ﴿للعامل ــرأ حف ق
ــامَل.)12) ــع ع ــام مج ــح ال ــرة بفت ــة الع ــرأ بقي وق

ــل  ــراءة. جع ــذه الق ــه هل ــن املوّج ــاين: الطع ــرع الث الف
األزهــري القــراءة املعتمــدة غرهــا فقــال:« والقــراءة 
ــي  ــز مك ــه«)13). وغم ــراء علي ــع الق ــام لتتاب ــح ال بفت
فيهــا فقــال:« ومــن كــرس الــام فإنــه جيــب عــى قولــه 
ــم دون  ــى ذوي العل ــة إال ع ــات حج ــون اآلي أال تك
ــره  ــل ذك ــة اهلل ج ــه؛ ألن حج ــح أوىل ب ــم، فالفت غره

الزمــة لــكل اخللــق«)14).
الفرع الثالث: األدلة واملناقشة. 

ــا  ــى م ــه ع ــذي محل ــر أن ال ــري يظه ــن كام األزه م
قــال هــو: أن عامــة القــراء عليــه. وهــو مــا أشــار إليــه 
ــم  ــي أهن ــة عليه«)15).يعن ــه:« اجلاع ــًا بقول ــي أيض مك

ــراءة فتــح الــام.  عــى ق
ــراءة  ــة الق ــًا يف صح ــس رشط ــه لي ــذا بأن ــش ه ونوق
قــراءة اجلمهــور أو األكثــر هبــا، وقــراءة حفــص هــذه 
وإن مل تكــن قــراءة األكثــر فهــي قــراءة متواترة نســبتها 

القراء. ج:1، ص: 254
ــراءات  ــوط يف الق ــراءات، ص: 507. املبس ــبعة يف الق 12. الس

ــر. ص: 349. الع
13. معاين القراءات، ج:2، ص: 264.

14. الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج:2، ص:4)1.
15. املرجع السابق.
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إىل حفــص نســبة اشــتهار ال اقتصــار، عــى أن حفصــًا 
مل يتفــرد هبــا عــن عاصــم فقــد تابعــة عليها عصمــة بن 
عــروة وعلقمــة وشــعبة مــن روايــة محــاد بــن شــعيب، 
كذلــك رويــت عــن الكســائي مــن طريــق ابــن وردان 
ــرو  ــن أيب عم ــت ع ــرسة، وروي ــن مي ــر واب ــن بك واب

مــن طريــق يونــس بــن حبيــب)16).
ــراءة  ــى ق ــزم ع ــه يل ــن أن ــي م ــره مك ــا ذك ــا م وأم
حفــص أال تكــون تلــك اآليــات حجــة إال عــى أهــل 
ــول  ــه أن يق ــزم علي ــه يل ــه، فإن ــّلم ب ــا ُيس ــم: ف العل
مثــل ذلــك يف اآليــات التــي وصفــت بأهنــا ألويل 
ــات  ــك اآلي ــه يف تل ــول مثل ــه أن يق ــاب، ويلزم األلب
القرآنيــة التــي جعلــت القــرآن هــدى للمتقــن وآيــات 
للعاملــن، فــإذا أجيــب: بأنــه قــرص اآليــات ألويل 
األلبــاب واالنتفــاع بالقــرآن للمتقــن ملعنــى اختــص 
ــروم  ــة ال ــال يف آي ــك يق ــاين: فكذل ــرض بي ــم أو لغ هب
هــذه أهنــا ُقــرصت عــى أهــل العلــم ملعنــى اختــص 

ــق. ــع اخلل ــة جلمي ــا آي ــايف أهن ــم، وال ين فيه
وممــا قالــه العلــاء يف ذلــك: أهنــا ذكــرت أهــل 
ــم  ــا ه ــا إن ــر فيه ــاع بالنظ ــل االنتف ــم؛ ألن أه العل
أهــل العلــم)17). وأيضــًا فــإن العــامل أكثــر اعتبــارًا مــن 
غــره))1)، ومّمــا قيــل أيضــًا: أن غــر العلــاء وإن كانت 

ــط،  ــي يف القــراءات، ج:3، ص:1456. البحــر املحي 16. املغن
ص:2)3. ج:)، 

17. املحرر الوجيز، ج:4، ص:333.
)1. إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ج:2، ص:194. 

الفريــد يف إعــراب القــرآن، ج:5،ص:190.

آيــة هلــم أيضــًا لكــن حُيصــل فيهــم الغفلــة)19). ومــن 
ــاريس:«  ــي الف ــول أيب ع ــك ق ــل يف ذل ــا قي ــل م أمج
خــّص العاملــن عــى روايــة حفــص، وإن كانــت 
اآليــة لكاّفــة النــاس عاملهــم وجاهلهــم، ألّن العــامل مّلــا 
ــه  ــتدل علي ــا مل يس ــى م ــاهد ع ــا ش ــتدّل ب ــر، فاس تدّب
ــه  ــامل، لذهاب ــر الع ــة لغ ــس بآي ــه لي ــار كأّن ــره، ص غ
ــاين:«  ــال الكرم ــا«)20). وق ــار هب ــه االعتب ــا وترك عنه
ــن؛  ــد أحس م فق ــاَّ ــرْس ال ــن﴾ بَِك ــَرَأ ﴿للعامل ــن َق َوم
ــبق  ــا س ــة َم ــول إىَِل معرَف ــن اْلُوُص ــِم ُيمك أِلَن بِاْلعل
ذكــره«)21)، وقــال الشــرازي:« ألن العــامل هــو الــذي 
يتدبــر ويســتدل فهــو املنتفــع هبــا دون اجلاهــل، فكأهنــا 
ليســت للجاهــل إلعراضــه عنهــا، وتركــه االســتدالل 

ــا«)22).  هب
ــول  ــل. يق ــامِل: العاق ــراد بالع ــون امل ــل أن يك وحُيتم
ــص  ــراءة حف ــون ق ــل أن يك ــس:« وحُيتم ــن إدري اب
املــراد هبــا مجيــع العاقلــن؛ ألهنــم املكلفــون وعــرَّ عن 
العقــل بالعلــم، وعــى هــذا املذهــب كثــر مــن أهــل 

ــم«)23) العل

الفرع الرابع: الرتجيح.
القراءة صحيحة ملا يي:

19. الدر املصون، ج:9، ص:37.
20. احلجة للقراء السبعة، ج:4، ص:555.

21. الرهان يف توجيه متشابه القرآن، ص: 202.
22. املوضح يف وجوه القراءات، ج:2، ص:610.

23. الكتاب املختار، ج:2، ص:676.
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مــا ســبق مــن كوهنــا قــراءة ظاهــرة املعنــى   - 1
حســنة)24)، وأن تفــرد حفــص هبــا إنــا هــو تفــرد 
نســبي وليــس تفــردًا مطلقــًا، عــاوة عــى كــون 

ــار. ــتهار ال اقتص ــبة اش ــص نس ــبتها حلف نس
ــات  ــا آي ــة معناه ــهد لصح ــراءة يش ــذه الق  2 - أن ه
ــَن(  ــة. يقــول الفــراء:« ومــن قرأهــا )لِْلعاملِِ قرآني
فهــو وجــه جيــد؛ ألنــه قــد َقــاَل ﴿آَليــاٍت  لَِقــْوٍم 
ــاِب  ــاٍت  أِلُويِل اأْلَْلب ــروم:24 و ﴿آَلي َيْعِقُلوَن﴾ال
﴾آل عمــران:190. وقــال أبــو شــامة:« وكــا قال 
تعــاىل يف آيــة أخــرى: ﴿َوَمــا َيْعِقُلَهــا إاِلَّ اْلَعاملُِوَن﴾ 
ــَك  ــر: ﴿إِنَّ يِف َذلِ ــع آخ ــوت:43ويف موض العنكب

ــًة لَِقــْوٍم َيْعَلُمــون ﴾)25)النمــل:52. آَلََي
ــا،  ــة وحلاقه ــباق اآلي ــًا س ــا أيض ــهد لصحته  3 - ويش
ال  النــاس  مــن  خلصــوص  ُوجهــت  فكلهــا 
ــا  ــا تقّدمه ــبة مل ــراءة مناس ــذه الق ــم، فه لعمومه
ــا  ــه َم ــة:« وحجت ــن زنجل ــول اب ــا. يق ــا حلقه وم
ــه ﴿إِن  ــدم َفَقول ــا تق ــا َم ــر َفَأم ــا َتَأّخ ــدم َوَم تق
ــروم:21  ــرون﴾ ال ــوم يتفك ــات لق ــك آلَي يِف َذلِ
َوأمــا َمــا َتَأّخــر َفَقولــه ﴿آلَيــات لقــوم يْعقُلــوَن﴾ 
ـاس  النَـّ لكافــة  اآْلَيــة  َكاَنــت  َوإِن  الــروم:24 
ــامل ملــا تدبــر َواْســتدلَّ  عاملهــم وجاهلهــم أِلَن اْلَع
ــِه َغــره َصــار  ــَتدّل َعَلْي ــا مل يْس ــَا َشــاهد عــى َم بِ
َلْيــَس َكَغــْر اْلَعــامل لذهابــه َعنَْهــا َوَتركــه ااِلْعتَِبــار 

24. معاين القرآن، ج:5، ص:253..
ــبع  ــراءات الس ــة يف الق ــاين، ص: 640. احلج ــراز املع 25. إب
ص:2)2. الكشــاف، ج:3، ص:473. نــكات القــرآن، 

ص:797 ج:2، 

ــراءة  ــا الق ــّدم عليه ــل ُتق ــل: فه ــإن قي ــا«)26). ف هَب
ــراءة  ــواب: أن الق ــم؟ فاجل ــا أع ــرى لكوهن األخ
ــس  ــص، فلي ــة إىل التخصي ــا بحاج ــرى أيض األخ
كل العاملــن خماطبــن بــل املــراد: خصــوص مــن 

ــاد)27). ــوان واجل ــك احلي ــرج بذل ــل فخ يعق
ــا أهــل  املطلــب الرابــع: قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿ي

ــة 13 ــزاب آي ــورة األح ــم﴾ س ــام لك ــرب ال مق يث
تعــاىل:  قولــه  يف  حفــص  قــراءة  األول:  الفــرع 

 . ﴾ م مقــا ﴿
قــرأ حفــص ﴿مقــام﴾ بضــم امليــم، وقــرأ بقيــة 

بالفتــح.))2) العــرة 
الفرع الثاين: الطعن املوّجه هلذه القراءة. 

منــع الطــري القــراءة بقــراء حفــص هــذه، ومل جيــّوز 
القــراءة بغــر فتــح امليــم فقــال:« والقــراءة عــى فتــح 
امليــم مــن قولــه: )ال َمَقــاَم َلُكــْم( بمعنــى: ال موضــع 
ــراءة  ــتجيز الق ــي ال أس ــراءة الت ــي الق ــم، وه ــام لك قي
بخافهــا، إلمجــاع احلجــة مــن القــَرَأِة عليهــا. وذكــر 
عــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي أنــه قــرأ بضــم امليــم، 

يعنــي ال إقامــة لكــم«)29).
الفرع الثالث: األدلة واملناقشة: 

ــم  ــراءة الض ــون ق ــى ك ــذا ع ــه ه ــري رأي ــى الط بن
خمالفــة لإلمجــاع، مل يقــرأ هبــا ســوى أيب عبــد الرمحــن 

26. حجة القراءات، ص: )55.
27. احلجة يف القراءات السبع، ص:2)2.

ــراءات  ــوط يف الق ــراءات، ص: 520 املبس ــبعة يف الق )2. الس
ــر، ص: 356. الع

. تفسر الطري، ج:19، ص:43.  29
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ــص  ــراءة حف ــأن ق ــك: ب ــن ذل ــب ع ــلمي، وأجي الس
وإن مل يوافقــه عليهــا أحــد مــن العــرة إال أهنــا قــراءة 
ــن  ــة م ــا مجاع ــرأ هب ــام، ق ــار اإلس ــهورة يف أمص مش
ــص وأيب  ــة حلف ــا إضاف ــرأ هب ــد ق ــراء، فق ــة الق األئم
عبــد الرمحــن الســلمي: اجلهضمــي واألعــرج وحممــد 
ــداين  ــا اهلم ــرأ هب ــدري وق ــوة واجلح ــو حي ــاين وأب الي

ــرو)30).  ــن أيب عم ع
وحكايــة الطــري القــراءة عــن الســلمي بصيغــة 
التمريــض توحــي بأنــه يف شــك مــن ثبوهتــا عنــه، لكن 
ــراء)31)،  ــاء كالف ــن العل ــة م ــه مجاع ــبتها إلي ــزم بنس ج
ــع  ــم، ويقط ــة)33)، وغره ــن عطي ــاس)32)، واب والنح
بصحــة نســبتها إليــه: قــراءة حفــص هبــا، فحفــص إنا 
يقــرأ عــن عاصــم عــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي)34)، 
ــراءة  ــن ق ــا م ــى أهن ــاء ع ــص العل ــل إن يف تنصي ب
ــراءة حفــص- دليــل  الســلمي -مــع علمهــم بأهنــا ق
ــر  ــن غ ــلمي م ــن الس ــة ع ــا معروف ــى أهن ــر ع ظاه

ــود.  ــن أيب النج ــم ب ــق عاص طري
الفرع الرابع: الرجيح.

 القراءة صحيحة معروفة ملا يي:
مــا ســبق مــن شــهرة وتواتــر هــذه القــراءة، وإن   - 1

ــي،  ــر القرطب ــراءات، ج:3، :7)14. تفس ــي يف الق 30. املغن
ج:17، ص:97. البحــر املحيــط، ج:)، ص:460

31. معاين القراء، ج2، ص:336.
32. إعــراب القــرآن، النحــاس ج:3، ص:209. معــاين القرآن 

ص:331. ج:5،  له، 
33. املحرر الوجيز، ج:4، ص:373.

34. الوجيز يف رشح قراءات القرأة الثانية، ص: 69. 

ــري. ــى الط ــك ع ــي ذل خف
أن هــذه القــراءة صحيحــة املعنــى؛ ذلــك أن   - 2
ــن  ــن املتقدم ــر م ــد كث ــم عن ــم املي ــام بض املق
ــل  ــر حُتتم ــق آخ ــد فري ــة)35)، وعن ــى اإلقام بمعن
بمعنــى  مصــدرًا  تكــون  أن  األول  معنيــن: 
ــم  ــكان)36)، وبعضه ــرف م ــاين: ظ ــة، الث اإلقام
ــع  ــى موض ــا بمعن ــن رأى أهن ــن لك ــّوز االثن ج
ــع  ــا موض ــم رأى أهن ــبه)37)، وبعضه ــم أش إقامتك
ــح  ــام بالفت ــال: أن املق ــم ق ــة))3)، وبعضه اإلقام
والضــم بمعنــى واحــد)39). وأيــًا كان األمــر فــإن 
ــن يف  ــتقيًا؛ ألن املنافق ــيكون مس ــة س ــى اآلي معن
ــن  ــر املؤمن ــدون تنف ــوا يري ــدق كان ــزوة اخلن غ
عــن اجلهــاد وتثبيطهــم، فيكــون كل مــا ســبق مــن 

ــذا. ــل يف ه ــم داخ ــام بالض ــاين املق مع
ــزاب  ــورة األح ــة يف س ــة القرآني ــذه اللفظ ــه ه أن  - 3

.  املقتضــب، ج:2، ص:120. معــاين القــرآن، .ج: 2، ص:   35
ــاين  ــه، ج:4، ص:219. مع ــرآن وإعراب ــاين الق 336. مع
القــراءات، ج:2، ص:137. إعــراب القــراءات الســبع 

ــاين، ص: 332 ــح األغ ــا، ج:2، ص:21. مفاتي وعلله
ج:2،  األمصــار،  أهــل  قــراءات  معــاين  يف  املختــار   .  36
ــاس، ج:3، ص:209.  ــرآن، النح ــراب الق ص:696. إع
ــي، ج:2، ص: 627.  ــن ع ــرص ب ــرازي ن ــح، الش املوض

الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد، ج:5، ص:243.
حجــة   .471 ص:  ج:5،  الســبعة،  للقــراءة  احلجــة   .37
ــد، ص: 574. ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــن زنجلةعب ــراءات، اب الق
)3. املحــرر الوجيــز، ج:4، ص:373. املغــرب يف ترتيــب 
ــيد، ص: 397. ــد الس ــن عب ــارص ب ــرزي ن ــرب، املط املع
وجــوه  عــن  الكشــف  ص:2017.  ج:5،  الصحــاح،   .39

ص:195. ج:2،  الســبع،  القــراءات 
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هلــا نظــر يف ســورة الدخــان يف قولــه تعــاىل: 
ــت  ــد قرئ ــن﴾: 51، وق ــام أم ــن يف مق ﴿إن املتق
ــّوب  ــد ص ــبعة)40)، وق ــد الس ــم عن ــح والض بالفت
ــك  ــتنكر ذل ــا يس ــن)41). ف ــري كا القراءت الط

ــزاب. ــورة األح ــًا يف س أيض

املطلــب اخلامــس: قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿وتظنون 
بــاهلل الظنونــا﴾ ســورة األحــزاب آيــة 10 وقــول 
اهلل تعاىل:﴿يــا ليتنــا أطعنــا اهلل وأطعنــا الرســوال﴾ 
ســورة األحــزاب آيــة 66وقــول اهلل تعاىل:﴿فأضلونــا 

ــة 67. ــزاب آي ــورة األح ــبيا﴾ س الس
ــي  ــامت الت ــذه الكل ــص هل ــراءة حف ــرع األول: ق الف

حتتهــا خــط.
ــات  ــذه الكل ــص ه ــائي وحف ــر والكس ــن كث ــرأ اب  ق
الثــاث باأللــف يف حالــة الوقــف، وبطرحهــا يف 
الوصــل، وثمــة قــراءات أخــرة هلــذه األلفــات التــي 

ــاث)42). ــات الث ــر الكل يف آخ
الفرع الثاين: الطعن املوّجه هلذه القراءة. 

مل جيعــل الطــري هــذه القــراءة هلــذه الكلــات الثــاث 
ــا،  ــراءة هب ــوز الق ــي جي ــواب الت ــراءات الص ــن الق م
ــارة وإســقاطها  ــه ال يســتقيم قــراءة األلــف ت ورأى أن

ــرى)43). أخ

40. السبعة يف القراءات، ص: 593.
41. تفسر الطري، ج:21، ص:63.

ــراءات  ــوط يف الق ــراءات، ص: 519 املبس ــبعة يف الق 42. الس
ــر، ص: 356. الع

43. تفسر الطري، الطري حممد بن جرير، 19:36.

الفرع الثالث: األدلة واملناقشة. 
ــة يف  ــات ثابت ــأن األلف ــرى: ب ــا ي ــري مل ــّج الط احت
كذلــك،  األمــر  كان  وإذا  املســلمن،  مصاحــف 
والقــارئ يــرى قراءهتــا، وأهنــا ليســت مــن قبيــل مــا 
ُيكتــب وال ُيقــرأ، فالواجــب إثباهتــا يف القــراءة يف 
مجيــع األحــوال، وال جيــوز إثباهتــا يف حــال دون حــال.
وناقــش الطــري قــول مــن شــبه هــذه األلفــات 
ــأن  ــاق، ب ــف اإلط ــي بأل ــن تنته ــعر ح ــوايف الش بق
ــر إىل  ــاعر يفتق ــول؛ ألن الش ــر مقب ــبيه غ ــذا التش ه
هــذه األلفــات ونحوهــا الســتقامة الــوزن أمــا القــرآن 

ــك)44). ــن ذل ــر إىل يشء م ــا يفتق ف
ونوقــش قــول الطري -بــأن مــن أثبت األلــف وجب 
عليــه قراءهتــا يف كل حــال-، بــأن هــذا أمــر غــر الزم 
ــري يف  ــاز الط ــد أج ــه، فق ــري نفس ــد الط ــى عن حت
عــدد مــن الكلــات قــراءة األلــف يف حــال دون حــال 
ومــن ذلــك لفظــة :﴿لكنــا﴾ يف قولــه تعــاىل: ﴿لكنــا 
ــري أن  ــث رأى الط ــف:)3. حي ــو اهلل ريب﴾ الكه ه
األلــف تقــرأ يف الوقــف دون الوصــل، وأن إثباهتــا يف 
الوصــل ليــس مــن فصيــح الــكام)45)!. وكذلــك يف 
كلمــة ﴿قواريــرا﴾ يف قولــه تعــاىل: ﴿كانــت قواريرا﴾ 
رأى أن أحســن القــراءات إســقاط األلــف يف الوصــل 
دون الوقف)46).بــل إن احلــذاق مــن النحــاة يــرون أن 
هــذا هــو األحســن يف تلــك الكلــات الثــاث. يقــول 

44. املرجع السابق.
45. املرجع السابق، ج:15، ص:264.
46. املرجع السابق، ج:23، ص:556
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ــرءوا  ــاروا أن يق ــن اخت ــذاق النحوي ــري:« وح األزه
ــإذا  ــوا، ف ــوالَ( ،ويقف ــبِيَا( و )الرُس ــا) و )الس )الظنون
وصلــوا وأدرجــوا حذفــوا األلفــات، وعــى هــذا 
ــا)  ــف )الظنون ــم: أق ــو حات ــال أب كام العرب...وق
قواريــرا)  )كانــت  و  )الســبيا)  و  )الرســوال)  و 
.فأثبــت األلــف يف الوقــف، فــإذا وصلــت َطرْحتُهــن 
مُجَــع«)47)، وذكــر نحــو ذلــك عــن حــذاق النحويــن: 

ــاج)49). ــد))4)، والزج ــو عبي أب
ــا هــو يف  ــا إن ــادة األلــف ونحوه ــأن زي ــه ب ــا قول وأم
الشــعر؛ لكــون الشــاعر مفتقــر إىل ضبــط وزن البيــت، 
فلعلــه ذكــره رمحــه اهلل ردًا عــى األخفــش وغــره حن 
قالــوا: العــرب تلحــق الــواو واليــاء وااللــف يف آخــر 
فــرأى  بذلــك)50).  االي  رؤوس  فشــبهوا  القــوايف. 
ــن  ــرق ب ــتقيم للف ــر مس ــا غ ــاس هن ــري أن القي الط
النــص القــرآين والشــعر. فاجلــواب عليــه: أن العــرب 
ــر أيضــًا. يقــول الســرايف:« وقــد  تفعــل ذلــك يف النث
شــبهوا مقاطــع الــكام املســّجع، وإن مل يكــن موزونــا 
ــادة هــذه احلــروف، حتــى  ــعر يف زي ــعر بالّش وزن الّش
جــاء ذلــك يف أواخــر اآلي مــن القــرآن«)51). ويقــول 
ــوايف  ــف يف الق ــذه األل ــت ه ــرب تثب ــاس:« الع النح

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

)4. إبراز املعاين من حرز األماين، ص: 645
ــل  ــاج ج:4، ص:)21. ب ــه، الزج ــرآن وإعراب ــاين الق 49. مع

ــم. ــنة منه ــون الس ــال: واملتبع زاد فق
50. معاين القرآن، األخفش ج:2، ص:0)4.

51. رشح كتاب سيبويه، ج:1، ص: 191.

وتثبتهــا يف الفواصــل ليتفــق الــكام«)52). ويقــول 
الشــاطبي:« الــكام املســجع جيــري يف احلكــم جمــرى 
ــرب يف  ــك للع ــب ذل ــن نس ــى«)53). ومّم ــعر املقف الش
ــت يف  ــن أثب ــال:« م ــث ق ــري حي ــره: املق ــعر وغ الش
الوقــف، فــإن العــرب قــد تثبــت يف قــوايف أشــعارها 
ومــا يشــاهبها؛ ألهنــا مواضع ســكت وقطــع كام«)54)، 

ورضب أبــو حيــان لذلــك أمثلــة يف النثــر)55). 
ــرب  ــل ألن الع ــط وزن، ب ــرد ضب ــر جم ــس األم ولي
ــي  ــف، ولك ــكام املؤل ــادوه يف ال ــا اعت ــوا ب خوطب
يعــرف الســامع أن الــكام قــد تــم. يقــول الزجــاج:« 
ألنــه خوطــب العــرُب بــا يعقلــون يف الــكام املؤلــِف 
ــروف  ــادة احل ــياء وزي ــذه األش ــف يف ه ــَدلُّ بالوق َفُي
فيهــا، - نحــو: الظنونا.والســبيا، والرســوال - أن 
الــكام قــد تــم وانقطــع، وأن ما بعــده مســتأنف«)56). 
ويقــول ابــن قتيبــة:« لتســتوَي رءوس اآلي عــى 
مذاهــب العــرب يف الــكام: إذا تــمَّ فآَذَنــْت بانقطاعــه 

ــره«)57). ــداء غ وابت
ــا: األول:  ــن مه ــن آخري ــاء أمري ــض العل ــر بع وذك
أنــه لــو وقــف بالســكون خلفــي إعــراب الكلمــة))5). 

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

. املقاصد الشافية، ج:5، ص:692.  53
54. نكات القرآن، ج:2، ص:22). 

55. ارتشاف الرضب، ج:5، ص:2377.
56. معاين القرآن وإعرابه، الزجاج ج:4، ص:237.

57. غريب القرآن، ابن قتيبة ، ص: 440.
)5. إجياز البيان عن معاين القرآن، ج:2، ص:669.
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الثــاين: أن رؤوس اآلي ُتشــّبه بالفواصــل مــن حيــث 
كانــت مقاطــع؛ كــا كانــت القــوايف مقاطــع)59). فلــذا 
ســاغ جعلهــا مجيعــًا يف حكــم واحــد. ومــع ذلــك فإن 
هــذه القــراءة مل توافــق قــوايف الشــعر مــن كل وجــه، 
ــعر  ــى كل ش ــرآين ع ــص الق ــمو الن ــت س ــل راع ب
ونثــر. يقــول مكــي:« ُحــذف األلــف يف الوصــل عــى 
األصــل، إذ ال أصــل لأللــف فيــه كلــه، والفــرق بينهــا 
وبــن القــوايف أن القــوايف موضــع ســكون ووقــف أمــا 
ــا يف  ــكون أم ــف والس ــا الوق ــزم فيه ــا يل ــات ف اآلي
ــوا األلــف اتباعــا خلــط املصحــف«)60). الوقــف فأثبت

الفرع الرابع: الرتجيح.
 القراءة صحيحة فصيحة، ملا ييل:

مــا ســبق مــن صحــة نطــق األلــف يف حــال دون   - 1
حــال، وأن هــذا جــاٍر عــى وفــق عــادة العــرب.
ــر  ــه نظائ ــال ل ــال دون ح ــف يف ح ــق األل أن نط  - 2
متعــددة يف القــرآن الكريــم، فمــن ذلــك: أن 
األلــف إذا جــاء بعدهــا ســاكن فإهنــا تثبــت وقفــًا 
ــاال  ــاىل: ﴿وق ــه تع ــا يف قول ــًا، ك ــذف وص وحُُت
احلمــد هلل الــذي فضلنــا﴾ النمــل:15 وقولــه 
 .33(61( الكهــف:  اجلنتــن﴾  ﴿كلتــا  تعــاىل: 
ــاث يف  ــات الث ــك الكل ــف يف تل ــت األل فليس
ــة. ــادة القرآني ــن الع ــة ع ــزاب بخارج ــورة األح س

59. احلجة للقراء السبعة، ج:5، ص:469.

60. الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج:2، ص:195.
61. الروضة الندية رشح متن اجلزرية، ص: 144.

ــة  ــان حرك ــة لبي ــى الكلم ــرٍف ع ــول ح أن دخ  - 3
احلــرف لئــا خيفــى إعــراب الكلمــة: ليــس أمــرًا 
مقتــرصُا عــى األلــف بــل لــه نظائــر أيضــًا وهــي: 
هــاء الســكت، فبهــا ظهــر إعــراب الكلمــة كــا يف 

ــة: )62))2.  ــه﴾ احلاق ــاىل: ﴿مالي ــه تع قول
أن هــذه القــراءة مجعــت بــن قيــاس العربيــة   - 4
وبــن موافقــة خــط املصحــف فراعــت األمريــن. 
ــه:« واحلجــة ملــن أثبتهــا وقفــا  يقــول ابــن خالوي
ــف،  ــّط يف الوق ــع اخل ــه اتب ــا: أن ــا وص وحذفه
ــا  ــى م ــل، ع ــاس يف الوص ــض القي ــذ بمح وأخ
ــن  ــارج م ــر خ ــك غ ــة فــكان بذل ــه العربي أوجبت

الوجهــن«)63).
أن هــذه القــراءة هــي أشــهر القــراءات املتواتــرة،   - 5

ــن)64). ــواب واحلس ــرى بالص ــت األح فكان
ــم  ــاىل: ﴿هل ــارك وتع ــول اهلل تب ــادس: ق ــب الس املطل
عــذاب مــن رجــز أليــم﴾ ســورة ســبأ آيــة 5 وســورة 

ــة 11  ــة آي اجلاثي
ــي  ــامت الت ــذه الكل ــص هل ــراءة حف ــرع األول: ق الف

ــط.  ــا خ حتته
قــرأ ﴿أليــٌم﴾ بالرفــع حفــص وابــن كثــر ويعقــوب، 

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

ــكات  63. احلجــة يف القــراءات الســبع، ص: 9)2. وُينظــر: ن
القــرآن، ج:2، ص:2)) حجــة القــراءات، ص: 573. 
إبــراز املعــاين مــن حــرز األمــاين، أبــو شــامة عبــد الرمحــن 

ــاعيل، ص: 645. ــن إس ب
64. املغني يف القراءات، ج:3، ص:6)14.
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وقرأهــا باخلفــض بقيــة العــرة.)65)
الفرع الثاين: الطعن املوّجه هلذه القراءة. 

طعــن مكــي بــن أيب طالــب يف هــذا القــراءة، فقــال:« 
قــرأ ابــن كثــر وحفــص ﴿أليــٌم﴾ بالرفــع، عــى 
ــن  ــم م ــذاب ألي ــر: ع ــى تقدي ــذاب، ع ــت للع النع
رجــز، وفيــه بعــٌد«)66). قــال الســمن احللبــي:« إالَّ أن 

ــتبعدها«)67). ــِع واس ــراءَة الرف ــَف ق ــًا َضعَّ مكيَّ
الفرع الثالث: األدلة واملناقشة.

ــا  ــرايب، وإن ــر إع ــع ألم ــراءة الرف ــٌي ق ــف مك  مل ُيضّع
ــرأ  ــول:« ق ــث يق ــى، حي ــث املعن ــن حي ــا م ضعفه
ــت  ــى النع ــع، ع ــٌم﴾ بالرف ــص ﴿ألي ــر وحف ــن كث اب
ــز،  ــن رج ــم م ــذاب ألي ــر: ع ــى تقدي ــذاب، ع للع
فيصــر  العــذاب،  هــو  الرجــز  ألن  بعــٌد؛  وفيــه 
التقديــر: عــذاب أليــم مــن عــذاب، فهــذا معنــى غــر 
متمكــن«))6). ويــرى مكــي أن املعنــى إنا يســتقيم عى 
ــض  ــون بخف ــرأ الباق ــال:« وق ــرى، فق ــراءة األخ الق
ــار؛  ﴿أليــٍم﴾، عــى النعــت ل ﴿رجــز﴾ وهــو االختي
ألنــه أصــح يف التقديــر واملعنــى، إذ تقديــره: لــه 
ــف  ــذا الصن ــن ه ــم، أي: م ــذاب ألي ــن ع ــذاب م ع
ــن  ــه آمل م ــذاب بعض ــذاب؛ ألن الع ــاف الع ــن أصن م
بعــض، وأيضــا فعليــه اجلاعــة، ومثلــه )االختــاف) 

ــراءات  ــوط يف الق ــراءات، ص: 526 املبس ــبعة يف الق 65. الس
ــر، ص: 360. الع

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

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

واحلجــة يف اجلاثيــة«)69).
ونوقــش مــا قالــه مكــٌي بــأن الــذي محلــه عــى ذلــك 
اعتقــاده باملرادفــة بــن العــذاب والرجــز، فبنــى 
ــذا  ــرار، وه ــض تك ــون حم ــع تك ــراءة الرف ــه أن ق علي
الــذي اعتقــده ليــس بُمســلَّم، فقــد ذهــب مجاعــة مــن 
ــو  ــده، وه ــذاب وأش ــوأ الع ــز أس ــاء إىل أن الرج العل
قــول قتــادة)70)، واملــرد)71)، وابــن عطيــة)72)، ونــرصه 
ــى  ــم)75). وع ــامة)74)، وغره ــو ش ــرازي)73) وأب الش
هــذا فــا تكــرار، ويكــون املعنــى: هلــم عــذاب أليــم 

ــواع ودركات. مــن أشــد العــذاب. ألن العــذاب أن
ــن ذي  ــا م ــم رامن ــاعر: ك ــول الش ــم: ق ــهد لقوهل ويش

ــِز)76). ــَده بالّرج ــا كي ــى َوَقمنَ ــزي ... حّت ــد ُمب عدي
ــره،  ــى يف تفس ــذا املعن ــار ه ــه اخت ــًا نفس ــل إن مكي ب
وحــكاه عــن املــرد فقــال:« والذيــن جحــدوا آيــات 
رهبــم ومل يؤمنــوا هبــا، هلــم عــذاب مــؤمل مــن الرجــز. 
قــال املــرد: » الرجــز: أغلــظ العــذاب وأشــده »)77).

69. املرجع السابق.
70. تفسر الطري، ج:19، ص:213.

71. إعراب القرآن، ج:4، ص:94.
72. املحرر الوجيز، ج:4، ص:405.

73. الكتاب املوضح، ج:2، ص:635. 
74. إبراز املعاين من حرز األماين، ص: 651

75. احُتاف فضاء البر، ص: 457
ــة، ج:10، ص:)22.  ــواهد العربي ــل يف ش ــم املفص .املعج  76
ــراب  ــرد. إع ــه امل ــج ب ــاج واحت ــن العج ــة ب ــت لرؤب والبي
ــزي( أي:  ــى )مب ــاس ج:4، ص:94. ومعن ــرآن، النح الق

ــده. ــا كي ــا(: رددن ــر، )وقمن متفاخ
.اهلداية إىل بلوغ النهاية، ج:10، ص:6773.  77
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ــذاب.  ــن الع ــم م ــز أع ــرون إىل أن الرج ــب آخ وذه
ــر:  ــإن التقدي ــٌم، ف ــال ألي ــن ق ــويل:« وم ــول الباق يق
مــن  أي:  رجــز  مــن  أليــم  عــذاب  هلــم  أولئــك 
ــز  ــون الرج ــاف، ويك ــذف املض ــز، فح ــذاب رج ع
أعــم مــن العــذاب، لتصــح اإلضافــة إليــه«))7). 
ــه قــال العكــري)79)، والســمن احللبــي)0)). وقــد  وب
ــراد بالرجــز نــوع مــن العــذاب كالزلزلــة وبــه قــال  ُي
ســلمنا  ولــو  آبــادي)2)).  والفــروز  الراغــب)1))، 
بالــرادف بينهــا فــا يلــزم عليــه حمــذور؛ ألنــه يصــح 
تأويــل النظــم بــأن املــراد: هلــم عــذاب بعــد عــذاب. 
يقــول الطيبــي:« هلــم عــذاب بعــد عــذاب، أي: 
عــذاب مضاعــف؛ ألن الرجــز والعــذاب يشء واحد، 
ــه  ــك أن ــّن بذل ــد«)3)). فتب ــر ال التحدي ــراد: التكث وامل
عــى مجيــع االعتبــارات يف معنــى الرجــز فليــس ثمــة 

ــى. ــف املعن ــا ُيضع م
الفرع الرابع: الرتجيح. 

ــة يف  ــي صحيح ــام ه ــى ك ــة يف املعن ــراءة صحيح الق
اإلعــراب، ملــا يــيل:

مــا ســبق مــن أن الرجــز ســواء أريــد بــه نــوع مــن   - 1
ــن  ــذا ال يتضم ــه أن ه ــذاب نفس ــذاب أو الع الع

)7. كشف املشكات، ج:2، ص:234.
79. التبيان يف إعراب القرآن، ج:2، ص:1063.

0). الدر املصون، ج:9، ص:151.
1). املفردات يف غريب القرآن، ص: 341.

2). بصائر ذوي التمييز، ج:3، ص:36. 
الريبــج:14،  قنــاع  الكشــف عــن  الغيــب يف  فتــوح   .(3

.2 4 4 : ص

ــى. ــادًا يف املعن فس
ــه  ــض ل ــع واخلف ــت بالرف ــم﴾ قرئ ــون ﴿ألي أن ك  - 2
ــة  ــرى الصف ــث ن ــم حي ــرآن الكري ــر يف الق نظائ
ــه،  ــاف إلي ــع املض ــارة تتب ــاف وت ــع املض ــارة تتب ت
ــه  وهلــذا تــرى الفــراء جيــّوز قــراءة الرفــع مــع أن
مل يقــف عليهــا بنــاء عــى نظائرهــا يف القــرآن 
ــٍز  ــْن ِرْج ــذاٌب ِم ــه: َع ــول:« وقول ــم. يق الكري
َألِيــٌم  قــراءة القــراء باخلفــض  . ولــو ُجعــل نعًتــا 
للعــذاب فرفــع جَلــاز كــا قــرأت القــراء ﴿عالَِيُهْم  
ثِيــاُب ُســنُدٍس ُخــرْضٌ ﴾و )خــرٍض( وقــرءوا ﴿ يِف 
ــوح و )حَمُْفــوٌظ( للقــرآن. وكل  َلــْوٍح حَمُْفــوٍظ﴾ لِلَّ
ــاريس)5))،  ــك الف ــى ذل ــه ع ــواب«)4)). ووافق ص

ــة)6)). ــن زنجل واب
ــى  ــراءة ع ــذه الق ــج ه ــك ختري ــن كذل ــه يمك أن  - 3
أســلوب جميــئ الصفــة عــى وجــه التأكيــد. يقــول 
الفــاريس:« الصفــة قــد جُتــيء عــى وجــه التأكيــد، 
كــا أّن احلــال قــد جُتــيء كذلــك، وذلــك نحــو مــا 
ــه يف بعــض احلــروف: نعجــة أنثــى،  روي مــن أّن
وقولــه: ﴿فــإذا نفــخ يف الصــور نفخــة واحــدة﴾ 

ــه: احلاقــة: 13وقول
﴿ومنــاة الثالثــة األخــرى﴾ النجــم: 20 وقوهلــم:   - 4

أمــس الّدابــر، وأمــس املدبــر« )7)).

4). معاين القرآن، ج:2، ص:351.
5). احلجة للقراء السبعة، ج:6، ص:6

6). حجة القراءات. ص: 2)5.
7). احلجة للقراء السبعة، ج:6، ص:175
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النتــن  هبــا:  ويــراد  ُتطلــق  الرجــز  أن   - 5
والنجاســة)))). وإذا كان األمــر كذلــك فاحتمــل 
أن ُيــراد بالرجــز يف اآليــة مــا يتناولــه أهــل 
ــول  ــك. يق ــو ذل ــد ونح ــح وصدي ــن قي ــار م الن
ــن  ــذاب م ــم ع ــى: هل ــكأّن املعن ــاريس:« ف الف
جُتــّرع رجــس، أو رشب رجــس، فيكــون مــن* 
تبيينــا للعــذاب مــّم هــو«)9)). ويقــول الباقويل:« 
وقــال: ﴿هَلـُـْم َعــذاٌب ِمــْن ِرْجــٍز َألِيــٌم﴾ أي: من 
رشب رجــز كقولــه تعــاىل:﴿ َوُيْســقى ِمــْن مــاٍء 

َصِديــٍد﴾)90). 
6 - أن هــذه القــراءة مل يتفــرد هبــا حفــص بــل 
ــرد  ــم)91)، ومل يتف ــن عاص ــل ع ــه املفض تابع
هبــا عاصــم يف الكوفــة فهــي قــراءة طلحــة بــن 
مــرصف وعيســى بــن عمــر وجبلــة بــن مالــك، 
وإضافــة لكوهنــا متواتــرة فهــي قــراءة مشــهورة 
يف أمصــار اإلســام، فكــا قــرأ هبــا مجاعــة مــن 
الكوفيــن فهــي قــراءة أهــل مكــة قاطبــة، وقــرأ 
هبــا أيضــًا يعقــوب البــرصي مــن العــرة، 
وهــي قــراءة مقرئ فلســطن بــن أيب عبلــة)92) 
فقــراءة هبــذه املهابــة ال تكــون إال حســنة صوابــًا 

ــى. ــًا ومعن إعراب

التفســر  265. موســوعة  التنزيــل، ج:)، ص:  )). معــامل 
ص:4)3. ج:22،  املأثــور، 

9). احلجة للقراء السبعة، ج:6، ص:175.
90. إعراب القرآن، ج:1، ص:)5.

91.جامع البيان يف القراءات السبع، ج:4، ص:1500. 
92. املغني يف القراءات، ج:4، ص:1506.

املطلــب الســابع: قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿أســباب 
الســموات فأطلــَع إىل إلــه موســى﴾ ســورة غافــر آيــة 

37
 ﴿ تعــاىل:  لقولــه  حفــص  قــراءة  األول:  الفــرع 

 . ﴾ طلــَع فأ
ــًا، وقــرأ بقيــة العــرة  قــرأ حفــص ﴿ فأطلــَع ﴾ نصب

ــع)93). بالرف
الفرع الثاين: الطعن املوّجه هلذه القراءة. 

طعــن الطــري يف قــراءة حفــص هــذه، ومل جُيــز القراءة 
هبــا. قــال: » والقــراءة التــي ال أســتجيز غرهــا الرفــع 

يف ذلــك، إلمجــاع احلجــة مــن القــّراء عليــه«)94).
الفرع الثالث: األدلة واملناقشة. 

ظاهــر كام الطــري أنــه مل يقبــل هــذه القــراءة؛ لكــون 
األعــرج قــد تفــّرد هبــا)95). وإال فقــد ذكــر مــا يشــهد 

لصحتهــا عربيــا مــن كام الفــراء.
ــد  ــواب عن ــة ص ــث العربي ــن حي ــراءة م ــذه الق وه
البرصيــن والكوفيــن عــى خــاف بينهــم يف خترجيها، 
وهــي حُتتمــل أكثــر مــن ختريــج صحيــح فصيــح فمــن 

ذلك:
ــه  ــبيهًا ل ــي تش ــًا للرج ــًا جواب ــون منصوب أن يك  - 1
بالتمنــي. وهــذا التخريــج وإن كان للكوفيــن إال 

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

94. تفسر الطري، ج:20، ص:326.
95. املرجــع الســابق، ج:20، ص:325. ومل حُيكهــا عــن غــره 
ــراءة  ــرف ق ــري ال يع ــى أن الط ــواهد ع ــد الش ــو أح وه

عاصــم إال مــن طريــق شــعبة.
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أن بعــض البرصيــن صوبــه، كذلــك فقــد أخــذ به 
عامــة علــاء توجيــه القــراءات، واختــاره بعــض 

ــن)96). املحقق
ــه  ــه يف قول ــر قبل ــًا لألم ــًا جواب ــون منصوب أن يك  - 2

ــًا﴾)97). ــن يل رصح ــاىل: ﴿اب تع
ــرا  ــل كث ــر لع ــأن؛ ألن خ ــًا ب ــون منصوب أن يك  - 3
مــا يقــرن بــأن، وهــذا األســلوب يف غــر القــرآن 
ُيســمى النصــب عــى التوهــم، ويف القرآن ُيســّمى 
عــى املعنــى، وهــو أســلوب ُمســتعمل بكثــرة))9). 
ونحــو ذلــك لوقلنــا: إن لعــل تــأيت بمعنــى: 

ــش)99). ــر األخف ــا ذك ــى ك عس
أن تكــون معطوفــة عــى )األســباب) عــى حــد:   - 4

ــرآن،  ــراب الق ــراء ج:3، ص:9. إع ــرآن، الف ــاين الق 96. مع
النحــاس ج:4، ص:33. احلجــة يف القــراءات الســبع،  
الســبع وعللهــا، ج:2،  القــراءات  315. إعــراب  ص: 
ص:270، احلجــة للقــراء الســبعة، ج:6، ص:111 حجــة 
القــراءات، ص: 631. الكتــاب املختــار، ج:2، ص:779. 
ص:331.  ج:2،  القــرآن،  إعــراب  غريــب  يف  البيــان 
الكشــاف، ج:4ن ص:167. = املحــرر الوجيــز، ج:4، 
رشح   .690 ص:  ج:2،  املوضــح،  الكتــاب  ص:560. 
ج:6،  الشــافية،  املقاصــد  ص:34.  ج:4،  التســهيل، 

ص:4203. ج:)،  القواعــد،  متهيــد  ص:4). 
ــاب  ــرآن، ج:2، ص:1120. الكت ــراب الق ــان يف إع 97. التبي
الفريــد، ج:5، ص:))4 .فتــوح الغيــب، ج:2، ص:)30.

ــدر املصــون، ج9، ص:2)4. ال
علــوم  يف  الرهــان  ص:259.  ج:9،  املحيــط،  البحــر   .9(
القــرآن، ج:4، ص:113.الزيــادة واإلحســان يف علــوم 

ص:229.  ج:)،  القــرآن، 
املقدمــة   .400 ص:  اإلعــراب،  صناعــة  يف  املفصــل   .99

.120 ص:  اجلزوليــة، 

ــن  ــه اب ــي)100). صحح ــَر عين ــاءٍة   وتق ــُس عب ولب
ــام)101). هش

ــراءة  ــى ق ــة ع ــاع احلج ــأن إمج ــري ب ــول الط ــا ق وأم
الرفــع، فليــس بصحيــح فقــراءة حفــص – وإن كانــت 
ــن  ــرة م ــا مجه ــرأ هب ــد ق ــرة- ق ــراءة الع ــاف ق خ
أئمــة القــراءة منهــم زيــد بــن عــي وابــن مقســم وأبــو 
حيــوة والزعفــراين إضافــة إىل األعــرج، وهــي اختيــار 
ــص  ــارئ إال حف ــا ق ــن هل ــو مل يك ــدي)102)، ول اليزي
ــه كل  ــد وافق ــف وق ــًا فكي ــاع صحيح ــا كان اإلمج مل

ــؤالء! ه
الفرع الرابع: الرتجيح.

 القــراءة صحيحــة فصيحــة متواتــرة مشــهورة يف 
ــي: ــا ي ــك مل ــلمن، وذل ــار املس أمص

مــا ســبق مــن االتفــاق عــى صحتهــا بــن النحاة،   - 1
وقــراءة مجهــرة مــن أئمــة القــراءة هبا.

أن هلــا نظــرا يف كتــاب اهلل تعــاىل وهــو قولــه   - 2
ــب  ــرى﴾ بنص ــه الذك ــر فتنفَع ــاىل: ﴿أو يذك تع
ُنصبــت  فقــد   .4 آيــة  عبــس  ســورة  العــن 
﴿فتنفعــه﴾ عــى مــا ُنصبــت عليــه ﴿فاطلــع﴾ ومل 
خُيالــف يف ذلــك الطــري، ومل يــرّد قــراءة النصــب 
يف عبــس بــل احتــّج هلــا بقــول الفــراء، كــا احتــّج 

100. البيــت مليســون بنــت بحــدل زوج معاويــة ريض اهلل 
عنــه. محاســة اخلالديــن، ص:2). 

101. مغني اللبيب، ص:714.
102. الكامــل يف القــراءات العــر، ص:631. املغنــي يف 
ج:9،  املحيــط،  البحــر  ص:1612.  ج:4،  القــراءات، 

.259 ص:
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ــه يف ســورة عبــس مل  لكلمــة ﴿فاطلــع﴾ رغــم أن
ــل  ــب، ب ــى النص ــًا ع ــق عاص ــدًا واف ــر أح يذك
ذكــر أنــه روي عنــه الرفــع والنصــب)103). وهــذا 

ــري. ــى الط ــه رّد ع ــه في ــد ذات بح
ــن  ــاىل: ﴿والذي ــارك وتع ــول اهلل تب ــن: ق ــب الثام املطل
ُقتلــوا يف ســبيل اهلل فلــن يضــل أعامهلــم﴾ ســورة حممــد 

آيــة 4
الفرع األول: قراءة حفص لقوله تعاىل: ﴿ُقتلوا﴾. 

قــرأ حفــص وأبــو عمــر البــرصي ويعقــوب ﴿ُقتلوا﴾ 
بضــم القــاف وخفــض التــاء مبينــًا للمجهــول، وقــرأ 
بقيــة العــرة بفتــح القــاف والتــاء بينهــا ألــف مبينــا 

للمعلــوم)104).
الفرع الثاين: الطعن املوّجه هلذه القراءة. 

فقــال  العلــاء،  بعــض  القــراءة  هــذه  اســتبعد 
القشــري:« قــراءة أيب عمــرو ﴿ ُقتلــوا ﴾ بعيــدة«)105). 
ــه  ــاين الوج ــاء الكرم ــو الع ــدي، وأب ــل الواح وجع
ــاق  ــري اتف ــى الط ــرة)106). وحك ــة الع ــراءة بقي ق
احلجــة مــن القــراء عــى القــراءة األخــرى)107)، 

النحــاس))10). ونحــوه 

103. تفسر الطري، ج:2، ص:106
104. الســبعة يف القــراءات، ص:600. املبســوط يف القــراءات 

العــر، ص:)40.
105. تفسر القرطبي، ج:19، ص:250. 

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

107. تفسر الطري، ج:21، ص:190.
)10. إعراب القرآن، ج:4، ص:119.

الفرع الثالث: األدلة واملناقشة. 
ــن  ــن م ــاء مل يك ــض العل ــره بع ــذي ذك ــتبعاد ال االس
ــث  ــن حي ــراءة م ــذه الق ــة، فه ــة النحوي ــة الصناع جه
ــة  ــن جه ــتبعاد م ــا االس ــا، وإن ــن فيه ــك ال مطع ذل
ــول  ــد املقت ــتقيم وع ــه ال يس ــث رأوا أن ــا، حي معناه

ــال!!  ــاح الب ــة وص باهلداي
ــه  ــر َأن ــز أخ ــّل َوع ــة:« َأن اهلل ج ــن زنجل ــول اب يق
ــم  ــا َعنُْه ــا أخرَن ــم﴾ َبْعَدَم ــح باهل ــيهدهيم َويْصل ﴿س
بِاْلِقَتــاِل يِف َســبيله َفَلــو َكاَن امُلــَراد مــن اْلــَكَام اْلَقْتــل 
مل يكــن يِف َظاهــر َقْولــه: ﴿ســيهدهيم َويْصلــح باهلــم﴾ 
ــَا يــدل الظَّاِهــر عــى  ــم قتلــوا بــل إِنَّ َكبـِـر معنــى؛ أِلهَنَّ
ــم يِف  ــَزاء هَلُ ــال َج ــَاح الب ــة َوإِْص َداَي ــم اهْلِ ــه وعده َأن
ْنَيــا عــى ِقَتاهلــْم أعــداءه، َوَأن يدخلهــم يِف اآْلِخــَرة  الدُّ
ــٍرو«  ــَراَءُة َأيِب َعْم ــة«)109). ويقــول القشــري:« ِق َواجْلنَّ
ُقتُِلــوا« َبِعيــَدٌة، لَِقْولِــِه َتَعاىَل:﴿ســيهدهيم َويْصلــح 

ــَذا«)110). ــُف هِبَ ــوُل اَل ُيوَص ــم﴾  َوامْلَْقُت باهل
وأجيــب عــن هــذا: بــأن اهلدايــة وصــاح البــال ثابتــة 
ــة إىل  للمقتولــن أيضــا، ومــن ذلــك هدايتهــم يف اجلن
منازهلــم فيهــا، وإذا كان الكافــر بنــص القــرآن هيــدى 
إىل النــار فــا يمتنــع أن هُيــدى املؤمــن يف اجلنــة. قــال 
تعــاىل: ﴿فاهدوهــم إىل رصاط اجلحيــم﴾ الصافــات: 
23. وأيضــًا هدايتهــم بالســامة مــن فتنــة القــر، بــل 
هدايتهــم يف مجيــع منــازل اآلخــرة)111). قال الــرازي:« 

109. حجة القراءات، ص: 667-666.
110. تفسر القرطبي، ج:19، ص:250.

111. زاد املسر، ج:4، ص:117. 
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ــق  ــيهدهيم طري ــرة س ــو اآلخ ــوا﴾ فه ــرئ ﴿قتل وإن ق
اجلنــة مــن غــر وقفــة مــن قبورهــم إىل موضــع 
ــة  ــذه هداي ــم:« فه ــن القي ــول اب ــم«)112). ويق حبوره
بعــد قتلهــم فقيــل: املعنــى ســيهدهيم إىل طريــق اجلنــة 
خصومهــم  بإرضــاء  اآلخــرة  يف  حاهلــم  ويصلــح 
وقبــول أعاهلــم«)113). وحُيتمــل أن ُيــراد باهلدايــة: 
ــل  ــم:« فيحتم ــن القي ــول اب ــًا. يق ــة أيض ــة دنيوي هداي
أن ال يكــون مــن هــذا وتكــون اهلدايــة يف اآلخــرة إىل 
ــم،  ــى قتله ــزاء ع ــذا اجل ــب ه ــه رت ــة، فإن ــق اجلن طري
وحُيتمــل أن يكــون منــه ويكــون قولــه ســيهدهيم 
ويصلــح باهلــم إخبــارا منــه ســبحانه عــا يفعلــه 
هبــؤالء الذيــن قتلــوا يف ســبيله قبــل أن يقتلــوا، وأتــى 
ــه كل  ــه جيــدد ل ــه بأن ــا من ــه بصيغــة املســتقبل إعام ب
وقــت نوعــا مــن أنــواع اهلدايــة وإصــاح البــال شــيئا 
بعــد يشء، فــإن قلــت: فكيــف يكــون ذلــك املســتقبل 
خــرا عــن الذيــن قتلــوا؟ قلــت: اخلــر قولــه: ﴿فلــن 
يضــل أعاهلــم﴾ أي أنــه ال يبطلهــا عليهــم، وال يرهم 
إياهــا، هــذا بعــد أن قتلــوا، ثــم أخــر ســبحانه خــرا 
مســتأنفا عنهــم أنــه ســيهدهيم ويصلــح باهلــم، ملــا علم 
أهنــم ســيقتلون يف ســبيله، وأهنــم بذلــوا أنفســهم لــه، 
فلهــم جــزاءان: جــزاء يف الدنيــا باهلدايــة عــى اجلهــاد، 
وجــزاء يف اآلخــرة بدخــول اجلنــة، فــرد الســامع كل 
مجلــة إىل وقتهــا لظهــور املعنــى وعــدم التباســه، وهــو 

112. التفسر الكبر، ج:)2، ص:41. 
113. شفاء العليل، ص:4) 

ــك أن اهلل  ــراد بذل ــال: امل ــر«)114)أو يق ــرآن كث يف الق
ــا كان  ــن ممّ ــن بأحس ــة املقتول ــر ورث ــوىل أم ــاىل يت تع
ــى  ــن فاملعن ــى كا االحتال ــه)115). وع ــول يفعل املقت
ــه  ــم حكايت ــري رغ ــرى الط ــذا ت ــر، ول ــتقيم ظاه مس
ــه  ــص إال أن ــراءة حف ــاف ق ــى خ ــة ع ــاع احلج إمج

ــا)116). ــًا مفهوم ــص وجه ــراءة حف ــرى أن لق ي
ــى  ــاق ع ــن االتف ــره م ــري وغ ــره الط ــا ذك ــا م وأم
فقــراءة  بمســّلم؛  فليــس  حفــص  قــراءة  خــاف 
ــي  ــراءة فه ــة الق ــن أئم ــر م ــا كث ــرأ هب ــد ق ــص ق حف
قــراءة أهــل البــرصة املشــهورة عنهــم وعــى رأســهم 
ســيد مــن ســادات التابعــن قتــادة ابــن دعامــة، وقــرأ 
هبــا مــن الكوفيــن إضافــة حلفــص: األعمــش، وقــرأ 
ــاء  ــا بالبن ــك قرأه ــرج، كذل ــن األع ــن املدني ــا م هب
ــاء)117)،  للمجهــول مجاعــة آخــرون لكــن بتشــديد الت
ــن،  ــص والكوفي ــراءة حف ــة لق ــة تقوي ــذا يف اجلمل وه
ومــع هــذا العــدد الكبــر مــن القــراء ال يســوغ القــول 

بأهنــا خــاف اإلمجــاع.
الفرع الرابع: الرتجيح.

 القراءة صحيحة فصيحة ملا ييل: 
مــا ســبق مــن ســامتها مــن حيــث املعنــى،   - 1

وشــهرهتا بــن أئمــة القــراء.

114. املرجع السابق ص:161.
115.  لطائف اإلشارات، ج:3، ص:405. 

116. تفسر الطري، ج:21، ص:190.
املحــرر  ص:6)16.  ج:4،  القــراءات،  يف  املغنــي   .117
الوجيــز، ج:5، ص:110-111. شــواذ القــرآن، ج:2، 

.741 ص:
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اهلل  أن  ذلــك  اخلطــاب؛  لســياق  مناســبة  أهنــا   - 2
ــل  ــذا ال حُيص ــاب وه ــرضب الرق ــر ب ــاىل أم تع
إال باإلقــدام فلعــّل مــا يضعــف املســلم عــن 
القتــال هــو خــوف القتــل، فوعــد اهلل عبــاده بأنــه 
ــل  ــيئا ب ــدوا ش ــن تفق ــل فل ــم القت ــل لك إذا حص
ســيتجدد لكــم مــن اهلدايــة وصــاح احلــال أمــر 
عظيــم، فــإذا علــم املكلــف بذلــك قويــت نفســه 
عــى القتــال. يقــول الــرازي:« ملــا قــال: فــرضب 
الرقــاب أي اقتلــوا والقتــل ال يتأتــى إال باإلقــدام 
ــدام،  ــن اإلق ــه م ــدم يمنع ــل املق ــوف أن يقت وخ
فقــال ال ختافــوا القتــل فــإن مــن يقتــل يف ســبيل 
اهلل لــه مــن األجــر والثــواب مــا ال يمنــع املقاتــل 

ــه«))11). ــه علي ــل حُيث ــال ب ــن القت م
ــة ليســت ملــن قاتــل ومل ُيقتــل  ــه مزي أن املقاتــل ل  - 3
فناســب أن يكــون لــه فضــل خيصــه. يقــول 
مكــي:« وذلــك أن مــن ُقتــل يف ســبيل اهلل مل ُيقتــل 
حتــى قاتــل فقــد اجتمــع لــه القتــال يف ســبيل اهلل 
ثــم القتــل«)119) كذلــك فــإن اســتحقاق املقتــول 
ــول  ــب. يق ــل فحس ــن قات ــو أوىل مِمّ ــل ه للفض
ــل  ــذي مل يقت ــل ال ــم:« وإذا كان املقات ــن أيب مري اب
ــى  ــل حت ــذي قات ــواب فال ــزال الث ــودًا بإج موع

ــاب أوىل«)120). ــن ب ــل م ُقت
ــن  ــأن الذي ــورة ب ــر يف أول الس ــاىل أخ أن اهلل تع  - 4

)11. التفسر الكبر، ج:)2، ص:40.
ج:2،  الســبع،  القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف   .119
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120. الكتاب املوضح، ج:2، ص:)72. 

ــاح  ــة وص ــم اهلداي ــات هل ــوا الصاحل ــوا وعمل آمن
البــال، فعــى قــراءة اجلمهــور بالبنــاء للمعلــوم 
يكــون ذكــر اهلاديــة وصــاح البــال يف حــق املقاتلن 
ــراءة  ــى ق ــا ع ــه، أم ــج ل ــاد ختري ــزم إجي ــرارًا يل تك
ــاح  ــة وص ــر أن اهلداي ــه فظاه ــن مع ــص وم حف
البــال يف أول الســورة هــي لألحيــاء يف الدنيــا، وأهنــا 
يف اآليــة الرابعــة للمقتولــن يف اآلخــرة فــا يكــون 

ــرار. ــم تك يف النظ
قــوة  حفــص  قــراءة  ُتكســب  األمــور  هــذه  فلــكل 
ــى  ــوى يف املعن ــا أق ــي بأهن ــا مك ــذا وصفه ــة، ول إضافي

وأعــم يف الفضــل، وأمــدح للمخــر عنــه)121).
ــا  ــاىل: ﴿كا إهن ــارك وتع ــول اهلل تب ــع: ق ــب التاس املطل

ــة 16 ــارج آي ــورة املع ــوى﴾ س ــة للش ــى نزاع لظ
الفرع األول: قراءة حفص لقوله تعاىل: ﴿نزاعًة﴾. 

ــرة  ــة الع ــرأ بقي ــب، وق ــة﴾ بالنص ــص ﴿نزاع ــرأ حف ق
ــع)122).  بالرف

الفرع الثاين: الطعن املوّجه هلذه القراءة. 
طعــن املــرد يف قــراءة حفص هــذه ومل جيّوز النصــب)123)، 
ــّوز  ــدة«)124)، ومل جي ــراءة بعي ــي ق ــعي:« ه ــال املجاش وق

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

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

ــة إىل  ــاس ج:5، ص:22. اهلداي ــرآن، النح ــراب الق 123. إع
بلــوغ النهايــة، ج:12، ص: 7717.

124. النكــت يف القــرآن الكريــم، املجاشــعي عــي بــن فضــال، 
ص: 517.
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الطــري القــراءة هبــا)125).
الفــرع الثالــث: األدلــة واملناقشــة. بنــى املــرد كامــه 
عــى أســاس أن احلــال إنــا يكــون يف وقــت دون 
وقــت، ووصــف جهنــم بالنــزع وصــف دائــم ليــس 
يف وقــت دون وقــت. قــال النحــاس:« وأبــو العبــاس 
ــه ال  ــذا؛ ألن ــب يف ه ــز النص ــد ال جيي ــن يزي ــد ب حمم
جيــوز أن يكــون إال نزاعــة للشــوى، وليــس كــذا 

ــال«)126). ــبيل احل س
ونوقــش هــذا بأنــه ال ُيســّلم للمــرد بــأن احلــال إنــا 
يكــون يف وقــت دون وقــت، بــل قــد يكــون مازمــًا 
ومــن ذلــك قــول اهلل تعــاىل: ﴿وهــو احلــق مصدقــًا﴾ 
كل  يف  مصــدق  أنــه  املعلــوم  ومــن   .91 البقــرة: 
األحــوال وليــس يف حــال دون حــال، وكذلــك قولــه 
تعــاىل: ﴿وهــذا رصاط ربــك مســتقيا﴾ األنعــام: 
ــول  ــوال. وتق ــتقيم يف كل األح ــرصاط مس 126. وال
العــرب: أنــا زيــد معروفــًا)127). وإنــا قــد ُيقبــل كام 
املــّرد لــو كانــت احلــال مبينــة فقــط والواقــع أن احلــال 
ــال  ــى احل ــا ع ــح محله ــا يص ــدة، وهن ــون مؤك ــد تك ق

ــرد))12). ــراض امل ــي اع ــدة فينتف املؤك
يقــول مكــي:« َفَلْيــَس يْلــزم ان اَل يكــون احْلَــال 

125. تفسر الطري، ج:23، ص:261. 
ــوه يف  ــاس ج:5، ص:22. ونح ــرآن، النح ــراب الق 126. إع

ــي ج:2، ص:757.  ــرآن، القي ــراب الق ــكل إع مش
127. معاين القرآن وإعرابه، الزجاج ج:5، ص:221. 

ــاج،  ــأ للزج ــوب خط ــويل املنس ــرآن للباق ــراب الق )12. إع
ــرآن، ج:2،  ــراب الق ــب إع ــان يف غري ج:1، ص:34. البي

ص: 461 الــدر املصــون، ج:10، ص:457. 

ــِذي ُيمكــن َأن يكــون َوُيمكــن َأن اَل  ء الَّ ْ إاِلَّ للــيَّ
ــه  ــع، َفَقول ــح يِف كل َموِض ــل اَل َيص ــَذا أص ــون، َه يك
ــة  ــال مبين ــا ح ــليم بأهن ــى التس ــد«)129) وع ــَس بجي َلْي
فيمكــن أن ُيقــال: إن ﴿نزاعــة﴾ حــال مــن املســتكن 
حــن  ألهنــا  ُمقــّدرة؛  حــال  يف ﴿تدعــو﴾ لكنهــا 
تدعوهــم ال تكــون نزاعــة)130). ويقــول الســمن:« أنه 
َمــْت حاُلــه عليــه،  )صاحــب احلــال) فاعــُل َتْدعــو وُقدِّ

ــًة. اع ــا َنزَّ ــاَل كوهِن ــو: ح أي: تدع
ــى«  ــدًة، ألنَّ »لظ ــاُل مؤكِّ ــذه احل ــوَن ه ــوز َأْن تك وجي
ــْن أمِرهــا، وَأْن تكــوَن  هــذا شــأهُنا، وهــو معــروٌف ِم
ــى  ــال - ع «)131). أو يق ــيٌّ ــٌر توقيف ــه أم ــًة؛ ألن منتِقَل
التســليم بقــول املــرد-: صــارت حــاالً بالنظــر إىل من 
ينكرهــا)132). يقــول مكــي:« َوقــد قيــل: ان َهــَذا انــا 
ُهــَو اعــام ملــن ظــن انــه اَل يكــون َفَتِصــح احْلـَـال عــى 

ــِرَاض«)133) ــْر اْع ــَذا بَِغ َه
مــن  مجاعــة  إليــه  ذهــب  آخــر  توجيــه  ويصــح 
ــى﴾؛  ــن ﴿لظ ــاالً م ــون ح ــو: أن تك ــن، وه املحقق
ألن لظــى فيهــا معنــى التلظــي كــا قــال تعــاىل: 
ــول  ــل: 14)134). يق ــى﴾ اللي ــارًا تلظ ــم ن ﴿فأنذرتك

129. مشكل إعراب القرآن، ج:2، ص:757.
130. الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد، ج:6، 

 .221 ص:
131. الدر املصون، ج:10، ص:450.

132. تفسر القرطبي، ج:)1، ص:.7)2
133. مشكل إعراب القرآن، ج:2، ص:757.

ص:221  ج:5،  الزجــاج  وإعرابــه،  القــرآن  معــاين   .134
ج:4،  الكشــاف،  ص:916.  ج:2،  املختــار،  الكتــاب 
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ــارت  ــد ص ــا ق ــع تعريفه ــا م ــإن جعلته ــاريس:« ف الف
معروفــة بشــّدة التلّظــي، جــاز أن تنصبــه هبــذا املعنــى 
ــو اهلل يف  ــه: ﴿وه ــذا قول ــى ه ــم، وع ــادث يف العل احل
الســموات ويف األرض﴾ األنعــام: 3، عّلقــت الظــرف 
ــإن  ــاف. ف ــر واإللط ــن التدب ــم م ــه االس ــا دّل علي ب
عّلقــت احلــال باملعنــى احلــادث يف العلــم، كــا عّلقــت 
الظــرف بــا دّل عليه االســم مــن التدبــر مل يمتنع؛ ألن 
احلــال كالظــرف يف تعّلقهــا باملعنــى، كتعّلــق الظــرف 
بــه، وكان وجهــا«)135). ويقــول ابــن بابشــاذ:« فنزاعــة 
منتصبــة عــى احلــال وليــس ههنــا عامــل مشــتق، وال 
واقــع موقــع املشــتق. ولكــن »لظــى« وإن كانــت علــًا
ــك  ــي، وذل ــى التلظ ــا معن ــم ففيه ــاء جهن ــن أس م
ــة  ــى نزاع ــا تتلظ ــال. كأهن ــل يف احل ــو العام ــى ه املعن

للشــوى، أو  تتوقــد نزاعــة للشــوى.
ــر  ــن أطه ــايت ه ــؤالء بن ــرأ ﴿ه ــن ق ــراءة م ــا ق ومنه
ــراء مــن ﴿أطهــر﴾. فـــ »هــؤالء«  لكــم ﴾ بنصــب ال
ــر و  ــد للمضم ــن« تأكي ــر و »ه ــايت« اخل ــدأ و »بن مبت
ــال  ــل يف احل ــال. والعام ــى احل ــوب ع ــر« منص »أطه
املعنــى املقــدر يف »بنــايت«؛ ألن »بنــايت« هــا هنــا واقــع 
ــو  ــى ه ــك املعن ــات، وذل ــات أو مقدم ــع رشيف موق

ــب«)136). ــن نص ــراءة م ــى ق ــر« ع ــب »أطه الناص
وهنــاك وجــه آخــر يناســب كوهنــا حــاالً وهــو: 
ــَل  َع ــَى َأْن جَُتْ ــى، َع ِمــر يِف َلَظ ــاالً مــن الضَّ جعلهــا َح

ص:610. الكتاب املوضح، ج:2، ص:04). 
135. احلجة للقراء السبعة، ج:6، ص:316.

136. رشح املقدمة املحسبة، ج:2، ص406-405.

ــاٍس)137). ــاِرِث َوَعبَّ ــُل احْلَ ــًة؛ ِمْث ــًة َغالَِب ــى ِصَف لظ
فتبّن بذلك صحة وقوة توجيهها النحوي.

أمــا مــا جــاء عــن الطــري مــن أنــه مل يقــرأ هبــا أحــد 
فغــر صحيــح؛ ألنــه إضافــة إىل حفــص قــد قــرأ هبــا 
ــو  مجهــرة مــن أئمــة القــراء منهــم: ابــن أيب عبلــة وأب
ــِدّي،  ــار اْلَيِزي ــم واختي ــُن مقس ــراينُّ واب ــوة والزعَف حي
وابــن جبــر، واألزرق، بــل تابــع حفصــًا أبــو َعْمــٍرو 
ــا  ــروء هب ــة مق ــراءة معروف ــي ق ــر))13). فه ــن أيب بك ع
ــي  ــم املك ــاء فيه ــؤالء األج ــام فه ــار اإلس يف أمص

ــامي ــويف والش ــرصي والك والب
الفرع الرابع: الرتجيح. 

القراءة صحيحة معنى وإعرابًا ملا ييل:
ــه  ــى وج ــاالً ع ــا ح ــة إعراهب ــن صح ــبق م ــا س م  - 1
ــذه  ــهرة ه ــن ش ــبق م ــا س ــه، وم ــراض علي ال اع
ــا. ــة تواتره ــد صح ــا يؤك ــراء ممّ ــن الق ــراءة ب الق
أنــه ال يتعــّن إعــراب ﴿نزاعــة﴾ حــاالً، بــل ثمــة   - 2
ــب  ــل نص ــن مح ــة يمك ــرى صحيح ــه أخ أوج
﴿نزاعــة﴾ عليهــا فمــن ذلــك: أن تعــرب مفعــوالً 
ــص  ــي أو أخ ــره: أعن ــذوف تقدي ــل حم ــه لفع ب
ونحــو ذلــك. وصــّوب هــذا الوجــه مجاعــة مــن 

137. الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد، ج:6، 
ص:221. التبيــان يف إعــراب القــرآن، ج:2، ص: 1240. 
كشــف املشــكات، ج:2، ص: 4)2:3. والصفــة الغالبــة 
ــي  ــاش يف فن ــاء. الكن ــتعال األس ــتعمل اس ــي تس ــي الت ه

ــرصف، ج:1، ص131 ــو وال النح
)13. الكامــل يف القــراءات العــر، ص:651. الــدر املصــون، 

ج:10، ص:457.



منصور العيدي: الطعون الواردة على رواية حفص عن عاصم يف األجزاء العشر األخرية من القرآن الكرمي 34-3

25

ــزه الكوفيــون  النحــاة)139). وثمــة وجــه آخــر جيي
»لظــى«  أّن  بــه:  ومرادهــم  القطــع،  يســمونه 
ــّا  ــان، فل ــا جنس ــرة، ومه ــة« نك ــة و »نزاع معرف
ــا  ــت منه ــت قطع ــة يف النع ــرة املعرف ــع النك مل تتب

ــم)141). ــة غره ــال مجاع ــه ق ــت)140). وب فنصب
القــرآن  يف  نظائــر  ﴿نزاعــة﴾  يف   للنصــب  أن   - 3
الكريــم، ومــن ذلــك نصــب ﴿شــيخا﴾  يف قولــه 
ــود: )142)72،  ــيخا﴾  ه ــي ش ــذا بع ــاىل: ﴿وه تع
ــاىل:  ــه تع ــًا﴾   يف قول ــب ﴿وجيه ــك نص وكذل
عمــران:  آل  واآلخــرة﴾  الدنيــا  يف  ﴿وجيهــا 
45 فــإن توجيــه نصبهــا كتوجيــه النصــب يف 
نزاعــة)143)، وقــراءة النصــب يف هاتــن الكلمتــن 
هــي القــراءة العريــة، األمــر الــذي يشــهد 

بصحــة النصــب يف ﴿نزاعــة﴾ .  

املطلــب العــارش: قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ﴿وقيــل من 
راق﴾ ســورة القيامــة. آيــة 27

139. معــاين القــرآن، الفــراء ج:1، ص:309. معــاين القــرآن 
وإعرابــه، الزجــاج ج:5، ص:221. معــاين القــراءات، 
ص:916.  ج:2،  املختــار،  الكتــاب  ص:90..  ج:3، 
الكشــاف، ج:4، ص: 610. كشــف املشــكات، ج:2، 
ــري ج:2،  ــرآن، العك ــراب الق ــان يف إع ص: 4)3. التبي

ص:)6. ج:15،  األلــويس  املعــاين،  روح  ص:1240. 
140. احلجة يف القراءات السبع، ص: 352.

الوقــف  إيضــاح  ص:309  ج:1،  القــرآن،  معــاين   .141
ــرآن، ج:2، ص:  ــكات الق ــداء، ج:2، ص:4)9. ن واالبت

ص:7)2. ج:)1،  القرطبــي،  تفســر=   .1096
142. التبيان يف إعراب القرآن، ج:2، ص:707.

143. املرجع السابق، ج:1، ص:260.

ــن  ــاىل: ﴿م ــه تع ــص لقول ــراءة حف ــرع األول: ق الف
راق﴾.

وجهــان  راق﴾  ﴿مــن  تعــاىل:  قولــه  يف  حلفــص   
صحيحــان عنــه: األول: بســكتة خفيفــة عــى ﴿مــن﴾ 
لكــن كأنــه يصــل. والثــاين: بإدغــام النــون الســاكنة يف 
الــراء بغــر غنــة، وهــذا الثــاين هــو مــا عليــه العــرة 

.(144(

الفرع الثاين: الطعن املوّجه هلذه القراءة. 
ــكت،  ــه الس ــاء يف وج ــن العل ــد م ــر واح ــن غ طع
ــراب  ــب يف اإلع ــه:« معي ــي أن ــن جن ــه اب ــال عن فق
احلســن  أبــو  ووصفــه  األســاع«)145)  يف  معيــب 
ــن  ــريض م ــر م ــف غ ــه: ضعي ــوي بأن ــر النح الرضي
ــز،  ــر جائ ــن غ ــدي: » حل ــال الواح ــراء)146). وق الق
ــن  ــه: ﴿م ــن﴾ يف قول ــون ﴿م ــار ن ــوز إظه ــا جي ف
ــي أن  ــس))14) والقرطب ــن إدري ــرى اب راق﴾«)147). وي
الصحيــح مــا عليــه اجلاعــة مــن اإلدغــام)149). وأمــا 
أبــو عــي الفــاريس فإنــه مل يطعــن هبــا لكنــه قــال:« ال 

ــك«)150) ــه ذل ــرف وج أع

144. الســبعة يف القــراءات، ص: 661. املبســوط يف القــراءات 
العــر، ص: 102، 454. النــر يف القــراءات العــر 

ص:426. 1:426ج:1، 
145. اخلصائص ج:1، ص:95

146. التفسر البسيط، ج:22، ص:)51.
147. املرجع السابق.

)14. الكتاب املختار 2:934ج:2، ص:934.
149. تفسر القرطبي، ج:19، ص:112.

150. احلجة للقراء السبعة ج:6، ص:346.
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الفرع الثالث: األدلة واملناقشة. 
ــاء  ــم بن ــاء رأهي ــن العل ــة م ــؤالء األجل ــى ه ــد بن وق
عــى أن األصــل يف هــذه احلــاالت هــو اإلدغــام)151)، 
زاد ابــن جنــي أنــه خمالــف لقــراءة الصحابــة، وأنــه ال 
يســوغ الفصــل بــن املبتــدأ وخــره. يقــول:« وذلــك 
ــا يف  ــوب اّدغامه ــف يف وج ــاكنة ال توق ــون الس أن الن
الــراء نحــو: مــن رأيــت ومــن رآك، فــإن كان ارتكــب 
ــة،  ــر مّدغم ــة غ ــون صحيح ــى الن ــف ع ــك ووق ذل
لينبــه بــه عــى انفصــال املبتــدأ مــن خــره فغــر مريض 
ــوَن  ــَت املن ــن رأي ــدي: م ــول ع ــرى إىل ق ــا أال ت أيًض

ــه مــن أن ُيضــام خفــُر)152) ــَن أم مــن ... ذا علي عري
بإدغــام نــون »مــن » يف راء رأيــت. ويكفــي مــن هــذا 
ــا  ــره مم ــن راق﴾ وغ ــام ﴿م ــى اّدغ ــة ع ــاع اجلاع إمج

تلــك ســبيله«.
ــام  ــه اإلدغ ــى علي ــًا ال خيف ــأن حفص ــك ب ــش ذل ونوق
بغــر غنــة، وهــو أصــل عنــده يف األداء يف كل القــرآن 
ــة  ــرف خاص ــذا احل ــه يف ه ــيا وأن ــم)153)، ال س الكري
لــه وجــه اإلدغــام كــا لــه وجــه اإلظهــار، فينبغــي أن 
ُيعــرف احلكمــة مــن اإلظهــار هنــا، فــإن ُعرفــت فبهــا 
ــراءة  ــن أن الق ــل م ــى األص ــا ع ــت، وإال بقين ونعم

151. الكتــاب املختــار ج:2، ص:934. التفســر البســيط 
ص:)51. ج:22، 

ــن ص:  ــي. االختياري ــد التميم ــن زي ــدي ب ــت لع 152. البي
709 وقــد س اقــه باختــاف يســر األصفهــاين يف األغــاين 

ص:215.  ج:2، 
»خفير«: يريد: من يمنعه من الموت. يقال: خفرته: منعته.

153. السبعة يف القراءات ص:116

ســنة ُتتبــع)154). أمــا االســتدراك عــى حفــص وكأنــه 
ــدث  ــد حُت ــذا فق ــد. ل ــر بعي ــام فأم ــرف اإلدغ ال يع
ــًا  ــوا: أن حفص ــّا قال ــك فم ــة ذل ــى حكم ــاء ع العل
أظهــر وســكت تلــك الســكتة؛ ليفهــم الســامع أهنــا 
كلمتــان، إذ لــو أدغــم كــا قــرأ ســائر النــاس ألمكــن 
أن يتوهــم الســامع أن مــن راق كلمــة واحــدة، وأهنــا 
ــال مــن مــرق يمــرق)155). وقــد ناقــش ذلــك أبــو  فعَّ
احلســن الرضيــر بــأن التوهــم يندفــع بحركــة الكــرس 
عــى الــراء)156). وُرّد عليــه بــأن األصــل والســنة 
ــة،  ــا رأس آي ــا لكوهن ــكون هن ــى الس ــف ع ــو: الوق ه
ــور  ــل املحظ ــا حص ــد أدغمن ــه وق ــا علي ــإذا وقفن ف
وهــو: توهــم أهنــا كلمــة واحــدة، فالكــرسة لــن متتــع 
ــكا  ــص ب ــرأ حف ــك ق ــه، ولذل ــن خُتفف ــاس لك االلتب

ــاس. ــوة االلتب ــدم ق ــن؛ لع الوجه
ــو شــامة فقــال:« قلــت:  كــا ناقــش هــذه احلكمــة أب
ــا:  ــف عليه ــاة الوق ــع بمراع ــذه املواض ــن ه أوىل م
َة هللَِِّ مَجِيًعــا﴾ يونــس: 65  ُزْنــَك َقْوهُلـُـْم إِنَّ اْلِعــزَّ ﴿َوال حَُيْ
فينبغــي الوقــف عــى قوهلــم؛ لئــا يتوهــم أن مــا بعــده 
ِذيــَن  ـُـْم َأْصَحــاُب النَّــاِر، الَّ هــو املفعــول، وكــذا: ﴿َأهنَّ
ِمُلــوَن اْلَعــْرَش﴾ غافــر: 7 ينبغــي االعتنــاء بالوقــف  حَُيْ
عــى النــار، ثــم يبتــدأ بــا بعــده؛ لئــا يوهــم الصفــة 
ــمن  ــه الس ــم«)157) ورّد علي ــر واهلل أعل ــك نظائ ولذل

154. منجد املقرئن ص: 125.
155. تثقيف اللسان ص: 203.

156. البسيط يف التفسر ج:2، ص: 519.
157. إبــراز املعــاين ص: 566. ونحــوه يف الكشــف عــن 

ص:56 ج:2،  القــراءات  وجــوه 
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فقال:« وتوهم هذه األشياء من أبعد البعيد«))15).
إن  حفــص-:  ســكتة  توجيــه  يف  أيضــًا -  وقالــوا 
ــه)159).  ــل علي ــى الوص ــم بن ــف ث ــوى الوق ــًا ن حفص
وقــد ناقــش ذلــك أبــو احلســن الرضيــر فقــال:« إنــه 
غــر مــريض عنــد القــراء«)160)، وُرّد عليــه بــأن اعتبــار 
نيــة الوقــف لــه نظائــر يف القــرآن الكريــم ومــن ذلــك: 
تســكن اهلمــز يف ســبأ يف قولــه تعــاىل: ﴿وجئتــك مــن 
ســبأ﴾ النمــل: 22 فإنــه حممــول عــى نيــة الوقــف ثــم 
وصــل)161). فــا ُيقــال: إنــه غــر مــريض عند القــراء. 
وقــال بعضهــم يف حكمــة ســكت حفــص: لعــل 
ــاف  ــا ق ــي بعده ــددة الت ــراء املش ــتثقال ال ــه اس وجه
ــول  ــك ق ــو ذل ــام)162). ونح ــظ يف اإلدغ ــة التلف غليظ

ــاُرب«)163). ــِل التَق ــن ثَِق ــًا م ــوراين:« خاص الك
وأمــا قــول ابــن جنــي بأنــه معيــب يف األســاع 
ــر هــذا الوجــه  ــه، ليــس مــن جهــة توات فــا ُيســلم ل
ــه  ــم ل ــرآن الكري ــكت يف الق ــل ألن الس ــب، ب فحس
ــا  ــى بعضه ــر ع ــًا النج ــو كان معيب ــرة، فل ــر كث نظائ

عــى األقــل. 
وأمــا جعلــه معيبــًا يف اإلعــراب لشــدة اتصــال املبتــدأ 
ــدأ  ــذف املبت ــة ح ــه ورد يف العربي ــش بأن ــر فُيناق باخل

ــر.  ــكت اليس ــر الس ــه بكث ــهل من ــره، فأس وتقدي
)15. الدر املصون، ج:7، ص:436.

159. الكتاب املختار، ج:2، ص:934. 
160. البسيط يف التفسر، ج:22، ص:519. 

161. الكشف عن وجوه القراءات، ج:2، ص:156.2
162. حدائق الروح والرحُيان، ج:30، ص:452. 

163. غاية األماين،ج:7، ص:45). 

ــط  ــة فغل ــراءة الصحاب ــف لق ــه خمال ــه بأن ــا قول وأم
قراءهتــم،  مجلــة  مــن  حفــص  قــراءة  ألن  ظاهــر؛ 
ــوع  ــاف التن ــن اخت ــاف م ــن االخت ــوع م ــذا الن وه
ال التضــاد شــأنه يف ذلــك شــأن مجيــع االختافــات يف 

ــرة. ــراءات املتوات الق
الفرع الرابع: الرتجيح: 

ــوبه  ــح ال تش ــص صحي ــن األداء حلف ــه م ــذا الوج ه
شــائبة، ملــا يــيل:

ــه  ــر خالفت ــا نظ ــس هل ــن راق﴾ لي ــة ﴿م أن كلم  - 1
ــا  ــتفهامية بعده ــن اس ــرآن َم ــد يف الق ــا يوج ف
ــام يف رب  ــة رب، واإلدغ ــر كلم ــا وغ راء غره
ــه  ــس في ــذا لي ــم فل ــى توه ــه أدن ــب علي ال يرت
حلفــص وجهــان بخــاف ﴿مــن راق﴾ فصــار من 
ــن راق﴾  ــرد ﴿م ــذه أن تنف ــة ه ــور واحلال املتص

ــكت. ــواز الس ــو: ج ــا أال وه ــم خيصه بحك
ــم  ــرآن الكري ــود يف الق ــكتات معه ــس الس أن جن  - 2
لبعــض القــراء، فــا ُنكــر أن يكــون حلفــص يشء 

مــن جنــس ذلك.
ـــل  ـــكتة ب ـــهورة س ـــص املش ـــكتات حف ـــن س أن م  - 3
ـــه تعـــاىل ﴿بـــل ران﴾ املطففـــن: 14. وقـــد  يف قول
ـــا  ـــا، ك ـــن فيه ـــام حس ـــان ال ـــيبويه أن بي ـــر س ذك
ـــن يف  ـــان صحيح ـــإذا كان الوجه ـــام.)164) ف اإلدغ
ـــه،  ـــن راق﴾ مثل ـــم ﴿م ـــر أن حك ـــة فالظاه العربي
ـــه  ـــد نقل ـــيبويه فق ـــه س ـــه مل ينقل ـــه أن ـــر علي وال ُيعك

164. البحر املحيط، ج10، ص:352. 
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ــكان)165)  ــة بمـ ــن الفصاحـ ــو مـ ــم وهـ عاصـ
فيكـــون دليـــًا عـــى أن العـــرب ال ينكـــرون 

ـــام. ـــرون اإلدغ ـــا ال ينك ـــا ك ـــار هن اإلظه
ــي.  ــكت توقيفـ ــرون أن السـ ــاء يذكـ أن العلـ  - 4
ـــْكَت  ـــُح َأنَّ السَّ ِحي ـــزري:« الصَّ ـــن اجل ـــول اب يق
ـــَاِع َوالنَّْقـــِل، َفـــَا جَيُـــوُز إاِلَّ  ُمَقيَّـــٌد بِالسَّ
ــوٍد  ــى َمْقُصـ ــِه ملَِْعنًـ ــُة بِـ َواَيـ ــِت الرِّ ـ ــَا َصحَّ فِيـ
ـــِه«)166) وعليـــه فاألصـــل أن صنيـــع حفـــص  بَِذاتِ
ـــرى  ـــذا ت ـــة، ول ـــزام بالرواي ـــض والت ـــي حم توقيف
املهـــدوي يعـــّول عـــى هـــذا الوجـــه؛ ألنـــه ال 
ــول:«  ــره، يقـ ــاج بغـ ــة االحتجـ ــرى صحـ يـ
ـــد  ـــاج يعتم ـــن االحتج ـــه م ـــه وج ـــس لقراءت فلي

عليـــه إال اتبـــاع الروايـــة«)167).
أن حفصـــًا مل يتفـــرد بذلـــك بـــل هـــو منقـــول   - 5
عـــن غـــره. يقـــول النـــوزاوازي:« وافـــق 
ـــن  ـــوري ع ـــون: الص ـــار الن ـــى إظه ـــًا ع حفص
ابـــن ذكـــوان، وابـــن املســـيبي لكـــن بـــدون 
ـــكت  ـــن الس ـــص م ـــع حف ـــكت«))16). وصني س
مـــع اإلظهـــار هـــو األكمـــل؛ ألن بعـــض 
ـــح ـــا: ل ـــض هن ـــار املح ـــرون أن اإلظه ـــاء ي العل

                                                              . (1 6 9 ( ن

165. املرجع السابق.
166. النر يف القراءات العر، ج:1، ص:243. 

167. إبراز املعاين، ص: 566.
)16. املغني يف القراءات، ج:4، ص:61)1. 

169. حدائق الروح والرحُيان، ج:30، ص:452. 

اخلامتة :
وبعــد هــذا التطــواف أجــد مــن املناســب ذكــر بعــض 

النتائــج والتوصيــات.

أوالً: أهم النتائج:
ــن  ــص ع ــة حف ــت إىل رواي ــي وجه ــون الت الطع  - 1
عاصــم يف العــر األجــزاء األخــرة مــن القــرآن 

ــا. ــر طعن ــد ع ــم أح الكري
واحــد مــن الطعــون يرجــع جلانــب لغــوي،   - 2
وأربــع للمعنــى، وثاثــة ملخالفــة الرســم، واثنــان 

ــألداء. ــد ل ــاع، وواح ــة اإلمج ملخالف
ــن  ــن مفرسي ــاء م ــض العل ــاء أن بع ــر بج ظه  - 3
ونحويــن فضــًا عــن غرهــم يفوهتــم التنبــه إىل 
ــى،  ــة أو املعن ــة يف اللغ ــه الصحيح ــض األوج بع
وبنــاء عــى ذلــك خُيَطِئــون القــراءة، كــا أن 

ــهرهتا. ــه بش ــراءة جلهل ــئ الق ــم خيط بعضه
ــى  ــن ع ــا الطع ــل فيه ــي حص ــع الت ــع املواض مجي  - 4
حفــص، قــد وافقــه فيهــا غــر واحــد مــن القــراء، 

لكــن قــد تكــون املوافقــة مــن خــارج العــرة.
ــة  ــر رواي ــدات توات ــن مؤي ــث أن م ــر للباح ظه  - 5
ــل  ــن أي خل ــامتها م ــم: س ــن عاص ــص ع حف
ــص  ــراءة حف ــة ق ــراب، وموافق ــى واإلع يف املعن

ــن. ــة آخري ــراءة أئم لق
ــص  ــة حف ــن رواي ــم م ــراءة عاص ــامة ق أن س  - 6
مــن أي حلــن يؤكــد صــواب الــرأي القائــل بــأن 
ــو  ــدر األول للنح ــي املص ــة ه ــراءات القرآني الق
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ــة  ــي احلاكم ــة ه ــراءات القرآني ــريب، وأن الق الع
ــس. ــس العك ــوي، ولي ــدرس النح ــى ال ع

القــرن  تتجــاوز  مل  الطعــون  هــذه  معظــم  أن   - 7
اخلامــس، ولعــّل ســبب ذلــك اســتقرار تواترهــا 

عنــد العلــاء كافــة.

ثانيًا: التوصيات: 
ــذا  ــث يف ه ــيع البح ــة توس ــث أمهي ــرى الباح ي  - 1
ــم  ــن عاص ــعبة ع ــة ش ــمل رواي ــوع ليش املوض
ثــم مــا اتفــق عليــه حفــص وشــعبة، وهكــذا مــع 
ــارئ  ــة كل ق ــم دراس ــراء. واألوىل أن تت ــة الق بقي

ــدة. ــى ح ع
أمهيــة دراســة النحــو والباغــة دراســة معّمقــة يف   - 2

أقســام القــراءات القرآنيــة.
التجديــد يف التأليــف يف علــم توجيــه القــراءات با   - 3

يناســب العــرص احلــارض.
املتصــدي لبحــث هــذا املوضــوع عليــه أن ينطلــق   - 4
مــن منطلــق ثبــوت وقطعيــة هــذه القــراءات 
ابتــداء، حتــى ال يتوّهــم أي تصــّور خاطــئ جُتــاه 

ــرة. ــراءات املتوات الق

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــاب  ــد اهلل. ))142هـــ(. الكت ــن عبي ــد ب ــس، أمح ــن ادري اب
املختــار يف معــاين قــراءات أهــل األمصــار، حُتقيــق: عبــد 

ــد. ــة الرش ــاض: مكتب ــي. ط1، الري ــز اجلهن العزي

ابــن األنبــاري، عبــد الرمحــن بــن حممــد. )9)13هـــ(. البيــان 
ــد،  ــد احلمي ــق: طــه عب يف غريــب إعــراب القــرآن، حُتقي

ــريب. ــب الع ــرص: دار الكات م
ــاوى  ــام. )6)13هـــ(. الفت ــد الس ــن عب ــد ب ــة، أمح ــن تيمي اب
ــروت: دار  ــوف. ط1، ب ــنن خمل ــق: حس ــرى، حُتقي الك

ــة. املعرف
ابــن اجلــزري، حممــد بــن حممــد. )1435هـــ(. منجــد املقرئــن. 

حُتقيــق: نــارص حممــدي. ط1، الســعودية: دار امليــان.
ابــن اجلــزري، حممــد بــن حممــد. )1351هـــ(. غايــة النهايــة يف 

طبقــات القــراء. مــرص: مكتبــة ابــن تيميــة.
 ابــن اجلــزري، حممــد بــن حممــد. النــر يف القــراءات العــر. 

حُتقيــق: عــي الضبــاع، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ابــن اجلــوزي عبــد الرمحــن بــن عــي، )1422هـــ(. زاد املســر، 
دار  بــروت:  ط1،  املهــدي.  الــرزاق  عبــد  حُتقيــق: 

ــريب ــاب الع الكت
ــل.  ــفاء العلي ــر، )139هـــ. ش ــن أيب بك ــد ب ــم حمم ــن القي اب

بــروت: دار املعرفــة
ابــن خالويــه، احلســن بــن أمحــد. )1413هـــ(. إعــراب 
الرمحــن  عبــد  حُتقيــق:  وعللهــا،  الســبع  القــراءات 

اخلانجــي. مكتبــة  مــرص:  ط1،  العثيمــن. 
ــة يف  ــد. )1401هـــ(. احلج ــن أمح ــن ب ــه، احلس ــن خالوي اب
ــرم.  ــامل مك ــال س ــد الع ــق: عب ــبع، حُتقي ــراءات الس الق

ط4، بــروت: دار الــروق.
ــراءات  ــد. ))142هـــ(. الق ــن أمح ــن ب ــه، احلس ــن خالوي اب
الشــاذة، حُتقيــق: حممــد عيــد. ط1، مــرص: دار الصحابــة.
ــة  ــد )1402هـــ(. حج ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــة، عب ــن زنجل اب
القــراءات، حُتقيــق: ســعيد األفغــاين. ط2، بــروت: 

مؤسســة الرســالة.
ــرر  ــب. )1422هـــ(. املح ــن غال ــق ب ــد احل ــة، عب ــن عطي اب
ــد الشــايف. ط1،  ــد الســام بــن عب ــز، حُتقيــق: عب الوجي

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
ابــن قتيبــة عبــد اهلل بــن مســلم، ))139هـــ(. غريــب القــرآن، 

ــة. دمشــق: دار الكتــب العلمي
ابــن مالــك، حممــد بــن عبــد اهلل. )1410هـــ(. رشح التســهيل، 
ــر  ــعودية: هج ــيد. ط1، الس ــن الس ــد الرمح ــق: عب حُتقي

ــة. للطباع
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 ابــن جماهــد، أمحــد بــن موســى )1400هـــ(. الســبعة يف 
ــرص، دار  ــف، ط2، م ــوقي ضي ــق: ش ــراءات. حُتقي الق

املعــارف.
ابــن مكــي الصقــي، عمــر بــن خلــف. )1410هـــ(. تثقيــف 
اللســان. حُتقيــق: عبــد القــادر عطــا. ط1، بــروت: دار 

ــة. ــب العلمي الكت
ــن. )1)19م (.  ــن احلس ــد ب ــابوري، أمح ــران النيس ــن مه اب
ــز،  ــبيع مح ــق: س ــر، حُتقي ــراءات الع ــوط يف الق املبس

ــة. ــة العربي ــع اللغ ــق: جمم دمش
ابــن هشــام، عبــد اهلل بــن يوســف )1411هـــ(. مغنــي اللبيــب 
ــن،  ــي الدي ــد حمي ــق: حمم ــب. حُتقي ــب األعاري ــن كت ع

ــة.  ــة العرصي ــروت، املكتب ب
أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي. اخلصائــص. ط4، مــرص: اهليئــة 

العامــة املرصيــة للكتــاب.
أبــو حيــان األندلــي، حممــد بــن يوســف. )1420هـــ(. البحر 
ــروت:  ــل، ب ــي مجي ــق: صدق ــر. حُتقي ــط يف التفس املحي

دار الفكــر.
أبــو حيــان، حممــد بــن يوســف. ))141هـــ(. ارتشــاف 
ــرص:  ــد. ط1، م ــان حمم ــب عث ــق: رج ــرضب، حُتقي ال

مكتبــة اخلانجــي.
 أبــو شــامة املقــديس، عبــد الرمحــن بــن إســاعيل. )1431هـ(. 
أمحــد  حُتقيــق:  األمــاين.  حــرز  مــن  املعــاين  إبــراز 

القــادري. ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
األخفــش، احلســن بــن مســعدة )1411هـــ(. معــاين القــرآن، 
ــي.  ــة اخلانج ــرص: مكتب ــود. ط1، م ــدى حمم ــق: ه حُتقي
األخفــش، عــي بــن ســليان. )1420ه(. االختياريــن. حُتقيــق: 
فخــر الديــن قبــاوة. ط1، بــروت: دار الفكــر املعــارص.

ــراءات.  ــاين الق ــد. )1412هـــ(. مع ــن أمح ــد ب ــري حمم األزه
ــعود، ــك س ــة املل ــعودية: جامع ط1، الس

ــن. )1410هـــ(.  ــن احلس ــي ب ــرج ع ــو الف ــاين، أب األصفه
ــروت:  ــاء. ط10، ب ــن األدب ــة م ــق: جلن ــاين. حُتقي األغ

دار الثقافــة.
ــاين،  ــد اهلل. )1415هـــ(. روح املع ــن عب ــود ب ــويس، حمم األل
ــب  ــروت: دار الكت ــاري. ط1، ب ــد الب ــي عب ــق: ع حُتقي

ــة. العلمي
األنبــاري، حممــد بــن القاســم. )1390هـــ(. إيضــاح الوقــف 

ــن، ط1،  ــد الرمح ــن عب ــي الدي ــق: حمي ــداء، حُتقي واالبت
ــة. ــة العريي ــع اللغ ــق: جمم دمش

األهــوازي احلســن بــن عــي. )2002م(. الوجيــز يف رشح 
ــد.  ــن أمح ــد حس ــق: دري ــة. حُتقي ــرأة الثاني ــراءات الق ق

ط1، بــروت: دار الغــرب اإلســامي.
الباقــويل، عــي بــن احلســن. )1421هـ(.كشــف املشــكات، ، 
حُتقيــق: عبــد القــادر الســعيدي. ط1، األردن، دار عــار.
ــرآن  ــراب الق ــن. )1420هـــ(. إع ــن احلس ــي ب ــويل، ع الباق
ــم  ــق: إبراهي ــاج، حُتقي ــأ للزج ــوب خط ــويل املنس للباق

األبيــاري. ط4، مــرص: دار الكتــاب املــرصي.
البغــوي، احلســن بــن مســعود. )1417هـــ(. معــامل التنزيــل، 
ــة ــاض: دار طيب ــن. ط4، الري ــة وآخري ــان مجع ــق: عث حُتقي
 بــن بابشــاذ طاهــر بــن أمحــد. )1977م(. رشح املقدمــة 

العرصيــة. املطبعــة  الكويــت:  ط1،  املحســبة. 
البنــاء أمحــد بــن حممــد. )1427هـــ(. احُتــاف فضــاء البــر. 

ــة ــب العلمي ــروت: دار الكت ط3، ب
ــدان.  ــم البل ــد اهلل. )1995م(. معج ــن عب ــوت ب ــوي ياق احلم

ــادر. ــروت: دار ص ط2، ب
الصحــاح،  )1407هـــ(.  محــاد.  بــن  إســاعيل  اجلوهــري 
ــروت: دار  ــار، ط4، ب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أمح حُتقي

ــن. ــم للماي العل
 اخلالديــن حممــد بــن هاشــم وســعيد بــن هاشــم، )1995م(. 
ــق،  ــة، دمش ــي دق ــد ع ــق: حمم ــن. حُتقي ــة اخلالدي محاس

ــة وزارة الثقاف
الــداين أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد))142هـ( جامــع البيــان 
يف القــراءات الســبع. ط1، الشــارقة، جامعــة الشــارقة.

الذهبــي، حممــد بــن عثــان. )1417ه(. معرفــة القــراء الكبــار. 
ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.

غريــب  يف  املفــردات  )1412هـــ(.  األصفهــاين،  الراغــب 
القلــم. دار  دمشــق:  ط1،  القــرآن. 

  الزجــاج، إبراهيــم بــن الــرسي. ))140هـــ(. معــاين القــرآن 
ــروت:  ــده. ط1، ب ــل عب ــد اجللي ــق: عب ــه، حُتقي وإعراب

ــب. ــامل الكت ع
الزركــي حممــد بــن عبــد اهلل. )1376هـــ(. الرهــان يف علــوم 
القــرآن، حُتقيــق: أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، مــرص، دار 

إحيــاء الــراث العربيــة.
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الزخمــري، حممــود بــن عمــرو. )1407هـ(.الكشــاف، ، ط3، 
بــروت: دار الكتــاب العــريب.

ــدر  ــف. )1437هـــ(، ال ــن يوس ــد ب ــي، أمح ــمن احللب   الس
املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون. حُتقيــق: أمحــد 

اخلــراط. ط4، دمشــق: دار القلــم.
الســرايف، احلســن بــن عبــد اهلل. ))200م(. رشح كتــاب 
ــروت:  ــدي. ط1، ب ــن مه ــد حس ــق: أمح ــيبويه، حُتقي س

ــة. ــب العلمي دار الكت
الشــاطبي إبراهيــم بــن موســى. ))142هـ(.املقاصــد الشــافية، 
ط1،  وآخريــن.  العثيمــن  الرمحــن  عبــد  حُتقيــق: 

الســعودية، جامعــة أم القــرى.
ــاب  ــي. )1429هـــ(. الكت ــن ع ــرص ب ــاريس ن ــرازي، الف الش

ــة. ــرص: دار الصحاب ــح، ط1، م املوض
ــري،  ــر الط ــر. )1422هـــ(. تفس ــن جري ــد ب ــري، حمم الط
ــر.  ــعودية: دار هج ــي. ط1، الس ــد اهلل الرك ــق: عب حُتقي
ــوح الغيــب،  ــد اهلل. )1434هـــ(. فت ــن عب ــي، احلســن ب الطيب
ــزة  ــة: جائ ــارات العربي ــاد. ط1، اإلم ــد إي ــق: حمم حُتقي

ــة. ديب الدولي
ــة رشح  ــة الندي ــد، )1422هـــ( الروض ــن حمم ــود ب ــد حمم العب
ــراث. ــة لل ــة األزهري ــرص: املكتب ــة. ط1، م ــن اجلزري مت
ــان يف إعــراب القــرآن،  ــن احلســن. التبي ــد اهلل ب العكــري، عب
حُتقيــق: عــي البيجــاوي، مــرص: عيســى البــايب احللبــي.
ــار. )1413هـــ(.  ــد الغف ــن عب ــن ب ــي، احلس ــو ع ــاريس أب الف
احلجــة للقــراء الســبعة، حُتقيــق: بــدر قهوجــي وآخريــن. 

ط2، دمشــق: املأمــون للــراث.
الفخــر الــرازي، حممــد بــن عمــر. )1420هـــ(. التفســر 
العــريب، الــراث  بــروت: دار إحيــاء  الكبــر. ط3، 
الفــراء، حُيــي بــن زيــاد. معــاين القــرآن، حُتقيــق: أمحــد نجــايت 

ــة . ــرص: دار املرصي ــن. م وآخري
 الفــروز آبــادي حممــد بــن يعقــوب، )1416هـــ( بصائــر ذوي 
ــس  ــرص: املجل ــار. م ــي النج ــد ع ــق: حمم ــز. حُتقي التميي

األعــى للشــئون اإلســامية
ــكام  ــع ألح ــد. )1427هـــ(. اجلام ــن أمح ــد ب ــي حمم القرطب
بــروت:  ط1،  الركــي.  اهلل  عبــد  حُتقيــق:  القــرآن. 

الرســالة. مؤسســة 
 القشــري عبــد امللــك بــن هــوازن. لطائــف اإلشــارات. ط3، 

مــرص: اهليئــة العامــة املرصيــة للكتــاب.
القيــي، مكــي بــن أيب طالــب )1429هـــ(. اهلدايــة إىل بلــوغ 
النهايــة، حُتيــق: جمموعــة مــن الباحثــن. ط1، اإلمــارات 

العربيــة: جامعــة الشــارقة.
ــن  ــف ع ــب. )1434هـــ(. الكش ــن أيب طال ــي ب ــي، مك القي
وجــوه القــراءات الســبع. حُتقيــق: حميــي الديــن رمضان. 

ــة. ط1، دمشــق: دار الرســالة العاملي
القيــي، مكــي بــن أيب طالــب. )1405هـــ(. مشــكل إعــراب 
بــروت:  ط2،  الضامــن.  حاتــم  حُتقيــق:  القــرآن.  

ــالة. ــة الرس مؤسس
الكرمــاين حممــود بــن محــزة. الرهــان يف توجيــه متشــابه القرآن، 

،حُتقيــق: عبــد القــادر عطــا، مــرص، دار الفضيلة.
املــرد حممــد بــن يزيــد. املقتضــب، حُتقيــق: حممــد عبــد اخلالــق 

عظيمــة، بــروت: عــامل الكتــب.
املجاشــعي، عــي بــن فضــال. ))142هـــ(. النكــت يف القــرآن، 
ــب  ــروت: دار الكت ــل. ط1، ب ــد اهلل الطوي ــق: عب حُتقي

ــة. العلمي
مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة )1439هـ(. موســوعة 
اإلمــام  معهــد  الســعودية،  ط1،  املأثــور.  التفســر 

ــاطبي. الش
ــرآن، ،  ــكات الق ــد. )1440هـــ(. ن ــن أمح ــد اهلل ب ــري، عب املق
ــعودية: دار  ــن. ط1، الس ــة وآخري ــة الطوال ــق: نمش حُتقي

ــبيليا. ــوز إش كن
املنتجــب بــن أيب العــز اهلمــداين. )1427هـــ(. الكتــاب الفريــد 
يف إعــراب القــرآن املجيــد، حُتقيــق: حممــد الفتــح. ط1، 

الســعودية: دار الزمــان.
ناظــر اجليــش، حممد بــن يوســف. ))142هـــ(. متهيــد القواعد 
بــرح تســهيل الفوائــد، حُتقيــق: عــي فاخــر وآخريــن. 

ط1، مــرص: دار الســام.
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ـــة  ـــى أمهي ـــت ع ـــاز، وعرج ـــن ب ـــام اب ـــت باإلم ف ـــم عرَّ ـــر، ث ـــب التيس ـــقة جتل ـــدة املش ـــراد بقاع ـــت امل ـــك بين ـــة، وكذل ـــد الفقهي ـــت بالقواع ف ـــث عرَّ ـــذا البح ـــث: يف ه ـــص البح ملخ
ـــم  ـــر، ث ـــب التيس ـــقة جتل ـــدة املش ـــت قاع ـــة حت ـــد املندرج ـــر، والقواع ـــب التيس ـــقة جتل ـــدة املش ـــة قاع ـــرت أدل ـــر، وذك ـــب التيس ـــقة جتل ـــدة املش ـــة قاع ـــة، وأمهي ـــد الفقهي القواع
ـــه اهلل  ـــاز رمح ـــن ب ـــام اب ـــه اإلم ـــدى فق ـــن م ـــه يب ـــوع يف أن ـــة املوض ـــن أمهي ـــاز، وتكم ـــن ب ـــام اب ـــه اإلم ـــر يف فق ـــب التيس ـــقة جتل ـــدة املش ـــة لقاع ـــروع الفقهي ـــر الف ـــت بذك انتهي
ـــا  ـــوُم عَليَه ـــي يق ت ـــِز الَّ ـــِة، والركائ ـــِد الرشعي ـــِم املقاص ـــْن أه ـــد ِم ـــي تع ـــر، والت ـــب التيس ـــقة جتل ـــدة املش ـــه لقاع ـــرة يف فقه ـــة الكث ـــروع الفقهي ـــع الف ـــال مج ـــن خ ـــه م ومقاصديت
ـــنة  ـــاب وس ـــن الكت ـــرة م ـــدة متضاف ـــذه القاع ـــى ه ـــة ع ـــه، واألدل ـــكام الفق ـــم أح ـــا معظ ـــدور عليه ـــي ي ـــس الت ـــد اخلم ـــات القواع ـــن أمه ـــي م ـــُف، وه ـــامُي احلني ـــُن اإلس الدي
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Abstract: In this research, I defined the jurisprudential regimes, explained what is meant by the rule of adversity bringing facilitation, and introduced Imam Ibn Baz. 
Then, I indicated the importance of jurisprudential regimes and the importance of the rule of adversity bringing facilitation. I also mentioned the evidence of the 
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مقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام عــى نبينــا 
حممــد خاتــم النبيــن واملرســلن، الــذي أويت جوامــع 
الكلــم، َواخُتــِر لــه احْلديــث اْختِصــاًرا، وعــى آلــه 

وصحبــه أمجعــن، أمــا بعــد:
ــِه،  ــِط الفق ــرى يف ضب ــٌة ك ــِة أمهي ــِد الفقهي فللقواع
ــة  ــد الفقهي ــذور القواع ــْت ج ــه، وإذا ثبت ــِم مرامي وفه
يف عقــل العــامل، ظهــرت فروعهــا يف فقهــه، واطَّــردت 
ــب  ــة املذاه ــب أئم ــرأ كت ــن ق ــض، وم آراؤه ومل تتناق
ــألًة يف  ــم مس ــرأ هل ــن ق ــا، فم ــك بينً ــد ذل ــة وج الفقهي
ــع  ــرأي م ــًة يف ال ــا متفق ــارة، وجده ــاب الطه أول كت
املســائل األخــرى يف أبــواب الفقــه إن كانــت القاعــدة 
ــان  ــن أراد إتق ــتثناء، وم ــٍل لاس ــن دلي ــدًة إاّّل م واح
ــراءة يف  ــا: الق ــن، ومه ــه بأمري ــة فعلي ــد الفقهي القواع
ــاين:  ــر الث ــا، واألم ــة، وفهمه ــد الفقهي ــب القواع كت
ــة،  ــه األئم ــد يف فق ــذه القواع ــات ه ــراءة يف تطبيق الق
ــتها يف  ــتطيع ممارس ــد، ويس ــه القواع ــهل علي ــم تس ث
ــائل يف  ــردت رس ــد ُأف ــه، وق ــق اهلل ل ــد توفي ــه بع فقه
ــب  ــورة يف كت ــا املنث ــع فروعه ــد م ــذه القواع ــع ه مج
ــد  ــروع القواع ــة ف ــٌب لدراس ــت كت ــه، وُخصص الفق
الفقهيــة عنــد إمــاٍم مــن األئمــة، مــن املتقدمــن 
اإلمــام/  العــر  أئمــة  مــن  وإن  واملعارصيــن، 
ــو  ــه اهلل-، وه ــاز -رمح ــن ب ــداهلل ب ــن عب ــز ب عبدالعزي
ــه  ــك تطبيقات ــى ذل ــن ع ــا يره ، ومم ــديٌّ ــٌه مقاص فقي
للقواعــد الفقهيــة، فهــي تبــن مــدى فقــه هــذه 
ــا  ــف فيه ــا والتألي ــد وتكراره ــظ القواع ــام، فحف اإلم

ســهٌل، أمــا تطبيقهــا فإنــه حيتــاج إىل فقيــٍه، واخــرت 
ــد  ــن القواع ــا م ــر؛ ألهن ــب التيس ــقة جتل ــدة املش قاع
ــة  ــد الرشيع ــرز مقاص ــن أب ــة، فم ــة واملقاصدي الفقهي
يــِن إىَِل اهللَِّ  رفــع احلــرج عــن املكلفــن، وأن »َأَحــبُّ الدِّ
ــْمَحُة«)1(، وتطبيــق هــذه القاعــدة حيتــاج  ــُة السَّ احلَنِيِفيَّ
، ومل اســتقِص مجيــع تطبيقاتــه - رمحه  لفقيــٍه مقاصــديٍّ
اهلل - عــى هــذه القاعــدة، فهــذا ممــا اّل يــدرك؛ لعــدم 
ــي  ــيخ، -فه ــة للش ــب واألرشط ــكل الكت ــة ب اإلحاط
ــز  ــي ترتك ــوث الت ــذه البح ــع ه ــًدا-، ولطاب ــرٌة ج كث
ــًة  ــرت أمثل ــي ذك ــال، لكن ــار دون إخ ــى ااّلختص ع
ــدًة توصــل قارئهــا إىل درجــة اليقــن مــن اتقــان  عدي
ــه  ، رمح ــديٌّ ــٌه مقاص ــه فقي ــدة، وأن ــذه القاع ــام هل اإلم

ــعة. ــة واس اهلل رمح

أمهية البحث:
تكمــن أمهيــة املوضــوع يف أنــه يبــن مــدى فقــه اإلمــام 
ــع  ــال مج ــن خ ــه م ــه اهلل ومقاصديت ــاز رمح ــن ب اب
ــقة  ــدة املش ــه لقاع ــرة يف فقه ــة الكث ــروع الفقهي الف
جتلــب التيســر، والتــي تعــد مــن أبــرز القواعــد 

الفقهيــة واملقاصديــة.
مشكلة البحث:

 مــا أمهيــة القواعــد الفقهيــة، وأمهيــة قاعــدة 1. 
املشــقة جتلــب التيســر؟

ــق . 	 ــرة يف تطبي ــروع كث ــاز ف ــن ب ــام اب ــل لإلم ه
ــر؟ ــب التيس ــقة جتل ــدة املش قاع

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

أهداف البحث:
ــذا  ــار ه ــة اّلختي ــباب املهم ــن األس ــدٌد م ــاك ع هن

املوضــوع، منهــا:
ــدة . 1 ــة قاع ــة وأمهي ــد الفقهي ــة القواع ــان أمهي  بي

املشــقة جتلــب التيســر وأهنــا قاعــدة فقهيــة 
مقاصديــة.

ــب . 	 ــقة جتل ــدة املش ــة لقاع ــروع الفقهي ــع الف  مج
ــل  ــذي احت ــاز ال ــن ب ــام اب ــه اإلم ــر يف فق التيس
مكانــة علميــة عنــد مجهــور املســلمن عــى خمتلف 

ــم. ــتى توجهاهت ــم، وش طبقاهت
بيان مدى فقه هذا اإلمام ومقاصديته.. 	

أسباب اختيار املوضوع:
 األمهية السابقة.. 1
ــراٍت . 	 ــام بنظ ــي اإلم ــم وحمب ــة العل ــد طلب  تزوي

ــنته. ــتنوا بس ــره، ويس ــوا أث ــيخ ليقتف ــة للش مقاصدي
فقهيــٍة . 	 بنظــراٍت  الفقهيــة  للمكتبــة  تزويــٌد 

ــاب  ــح الب ــر، وفت ــة الع ــد أئم ــٍة، ألح مقاصدي
ونظراتــه  اإلمــام  فقــه  لُيــدرس  للباحثــن 

املقاصديــة.
ــدم . 	 ــذي ق ــامل ال ــذا الع ــاٍء هل ــوع وف ــذا ن  ويف ه

لألمــة الكثــر، فمــن الوفــاء لــه أن خُُيــرج تراثــه، 
ــاىل. ــه اهلل تع ــزه، رمح ــب متي ــن جوان ــْدرس، وُيب وُي

الدراسات السابقة:
هنــاك العديــد مــن البحــوث والكتــب عــن القواعــد 
الفقهيــة اخلمــس الكــرى وغرهــا مــن القواعــد 
ــي  ــم، وه ــة العل ــى طلب ــى ع ــي اّل ختف ــة، وه الفقهي
ليســت صلــب البحــث، وقــد ذكــرت الــكام عنهــا 
بشــكل خمتــٍر ألدخــل منهــا للتطبيقــات الفقهيــة عى 
هــذه القاعــدة يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز- رمحــه اهلل -، 
ــروع  ــْت الف ــابقٍة مجع ــاٍت س ــن دراس ــت ع ــد بحث وق
ــد  ــاز ومل أج ــن ب ــام اب ــه اإلم ــد يف فق ــة للقواع الفقهي
حســب بحثــي املتواضــع، وقــد بحثــت يف أكثــر مــن 
ــة،  ــد الوطني ــك فه ــة املل ــا: مكتب ــن أبرزه ــٍذ، وم منف
ــات  ــع املؤلف ــوا مجي ــد أحص ــاز، فق ــن ب ــع اب ويف موق
عنــه)	(، فلــام مل أجــد أمجعــت أمــري للكتابــة فيــه، واهلل 

ــبيل. ــواء الس ــادي إىل س ــق، واهل ــو املوف ه

منهج البحث:
ــج  ــتقرائي واملنه ــج ااّلس ــى املنه ــث ع ــد البح يعتم
ــب  ــتقراء كت ــوم باس ــي فأق ــج التحلي ــي واملنه التطبيق
اإلمــام ابــن بــاز رمحــه اهلل، والبحــث فيهــا عــن 
ــر،  ــب التيس ــقة جتل ــدة املش ــة لقاع ــات الفقهي التطبيق
ــاهد  ــه الش ــان وج ــا، وبي ــوم بتحليله ــا وأق فأخرجه

ــا. منه

ــى  ــام، ع ــن اإلم ــات ع ــاز، مؤلف ــن ب ــام اب ــع اإلم ــر: موق 	.  انظ
ــايل: ــط الت الراب
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إجراءات البحث:
رست يف هذا البحث عى اخلطوات التالية:

ــن . 1 ــا م ــن إىل مواضعه ــات يف املت ــزو اآلي ــوم بع أق
ــة. ــم اآلي ــورة، ورق ــم الس ــر اس ــم بذك ــرآن الكري الق

أقــوم بتخريــج األحاديــث واآلثــار التــي أوردهــا . 	
أو  الصحيحــن  يف  كانــت  فــإن  اهلامــش،  يف 
ــه  ــذي ورد في ــدر ال ــر املص ــي بذك ــا فأكتف أحدمه
ــم  ــم رق ــاب، ث ــاب، والب ــم الكت ــث، واس احلدي
واآلثــار  األحاديــث  تكــن  مل  وإذا  احلديــث، 
التــي أوردهــا يف الصحيحــن فــإين أخرجهــا مــن 
مصادرهــا األصليــة، مــع ذكــر رقــم احلديــث إن 
ــة  ــد أئم ــن أح ــه م ــم علي ــل احلك ــع نق ــد. م وج

ــأن. الش
ــرى . 	 ــع األخ ــن املراج ــا م ــي أنقله ــوص الت النص

أقــوم بالتنصيــص عليهــا بــن قوســن مضاعفــن 
ــاًم عــى آخــر  ــه، وأجعــل رق »  » لــكل نــص أنقل
ــاب،  ــم الكت ــر اس ــه بذك ــش علي ــص، وأمه الن
يف  ترفــت  وإذا  والصفحــة،  اجلــزء،  ورقــم 
النقــل، أو ذكرتــه باملعنــى فــإين اّل أضــع قوســن، 
وأجعــل رقــاًم عــى آخــر الــكام، وأمهــش عليــه 
بقــويل: انظــر، ثــم اذكــر اســم الكتــاب، واجلــزء، 

ــة. والصفح
أرجــع يف مجــع املــادة العلميــة إىل أمهــات املراجــع . 	

والفقــه،  الفقهيــة،  والقواعــد  األصــول،  يف 
ــة. واللغ

أذكــر تطبيقــات اإلمــام ابــن بــاز دون مناقشــتها؛ . 	

دون  للقاعــدة  تطبيقاتــه  بيــان  يف  البحــث  ألن 
ــة. ــه الفقهي ــة اّلختيارات دراس

 أحــرص عــى توثيــق املعــاين مــن معاجــم اللغــة 	. 
باجلــزء،  عليهــا  اإلحالــة  وتكــون  املعتمــدة، 

والصفحــة.
ــد . 	 ــة بقواع ــى العناي ــكان ع ــدر اإلم ــرص ق أح

ــم،  ــات الرقي ــاء، وعام ــة، واإلم ــة العربي اللغ
ــة،  ــات الكريم ــص لآلي ــات التنصي ــا عام ومنه
وألقــوال  ولآلثــار،  الرشيفــة،  ولألحاديــث 
العلــامء، ومتييــز العامــات أو األقــواس، فيكــون 

ــة. ــه اخلاص ــا عامت ــكل منه ل
أختــم الرســالة بخامتــة أخلــص فيهــا أهــم النتائــج . 	

التــي توصلــت إليهــا.
ذّيلت البحث بفهرس للمصادر واملراجع.. 	

خطة البحث:
قسمت البحث بعد هذه املقدمة إىل:

املبحث األول: التعريفات واألمهية، وفيه مطلبان:
املطلب األول: التعريفات، وفيه ثاثة فروع:

الفرع األول: تعريف القواعد الفقهية
الفرع الثاين: املراد بقاعدة املشقة جتلب التيسر

الفرع الثالث: التعريف بابن باز
املطلب الثاين: األمهية، وفيه فرعان:
الفرع األول: أمهية القواعد الفقهية

الفرع الثاين: أمهية قاعدة املشقة جتلب التيسر
املبحث الثاين: أدلة قاعدة املشقة جتلب التيسري
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ــدة  ــت قاع ــة حت ــد املندرج ــث: القواع ــث الثال املبح
ــري ــب التيس ــقة جتل املش

املبحــث الرابــع: الفــروع الفقهيــة لقاعــدة املشــقة 
ــاز ــن ب ــام اب ــه اإلم ــري يف فق ــب التيس جتل

ــزاه  ــه، وج ــاز ورمح ــن ب ــام اب ــر اهلل لإلم ــد، فغف وبع
خــر اجلــزاء عــى مــا قــدم، واحلمــد هلل الــذي ســاقني 
لكتابــة هــذا البحــث حــول فقهــه، ويــرسه يل، وأســأله 
أن يكتــب لــه القبــول، وأن جيعلــه يف ميزان احلســنات، 
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 

ــاُس،  ــدُة :األس ــدٍة، والقاع ــُع قاع ــة: مج ــُد لغ القواع
ــاىل:﴿َوإِْذ  ــال اهلُل تع ــه. ق ــاِء وأساُس ــُد البن ــه قواع ومن
ــاَمِعيُل﴾  ــِت َوإِْس ــَن اْلَبْي ــَد ِم ــُم اْلَقَواِع ــُع إِْبَراِهي َيْرَف

  .)	(]1		 ]البقــرة: 
ــُق  ٌّ َينَْطبِ ــٌم ُكيِّ ــا: »ُحْك ــْت بأهن َف ــاِح ُعرِّ ويف ااّلصط

ــُه«)	(. ــا ِمنْ َف َأْحَكاَمَه ــرَّ ــِه لَِيَتَع ــَى ُجْزِئيَّاتِ َع
ــِم  ــَى ُمْعَظ ــُق َع ــٌي ينطب ــٌم َأْغَلب ــا: ُحْك ــت بأهن ف وعرِّ

ــان  ــدي 341/1؛ لس ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــن، للخلي ــر: الع 	. انظ
ــور 163/3. ــن منظ ــرب، اّلب الع

	. رشح التلويح عى التوضيح، للتفتازاين 43/1.

ِمــَن  اســتثناءاٍت  هنــاَك  ألنَّ  وذلــك  ُجزِئياتِــِه)	(؛ 
القاعــدِة َفــا َيِصــُح أْن ُتعــّرَف بأهنــا ُحكــٌم كٌي، 
ــِف األوِل؛  ألنَّ  ــَن التعري ــَع ِم ــه اّل مانِ ــَب: بأن وُأجي
األصــَل يِف القاعــدِة أْن تكــوَن كليــًة، وأنَّ ُخــروَج 
ــوَن  ــُر، وتك ــُر واّل يؤث ــا اَّل ي ــروِع عنه ــِض الف بع
اســتثناًء مــن القاعــدة، فــكُل قاعــدٍة أو مبــدأ أو أصــٍل 
ــِة  ــْن حقيق ــّرُ ِم ــتثناُء اّل يغ ــذا ااّلس ــتثناٌء، وه ــه اس ل

القاعــدِة أو األصــِل أو املبــدأ)	(.
ــه هــَو  ومــَع ذلــك فــاألوىل هــَو التعريــُف الثــاين؛ ألّن

ــدِة.  ــُف القاع ــه تعري ــُدُق علي ــذي َيص ال
»اْلِعْلــُم  واصطاًحــا:  الفهــُم)	(،  لغــًة  والفقــُه 
ــا  تَِه ــْن َأِدلَّ ــْب ِم ــِة امُلْكَتَس ــِة اْلَعَمِليَّ ِعيَّ ْ ــَكاِم الرشَّ بِاأْلَْح

.)	 لتَّْفِصيِليَّــِة«) ا
ــا:  وعــَى ذلــك ُيمِكــن تعريــُف القاعــدِة اْلفقهيــِة بأهنَّ

ــِه. ُحكــٌم فِقهــٌي أغلبــٌي ينطبــُق عــَى ُمعظــِم جزئياتِ
جتلــب  املشــقة  بقاعــدة  التعريــف  الثــاين:  الفــرع 

التيســر
ــقٌّ  ــا ِش ــاَب ُفَاًن ــاُل َأَص ــدة)	(، »ُيَق ــًة: الش ــقة لغ املش
تِِه  ــدَّ ــْن ِش ــُه ِم ــِديُد َكَأنَّ ــُر الشَّ ــَك اأْلَْم ٌة، َوَذلِ ــقَّ َوَمَش

ا«)10(. ــقًّ ــاَن َش ْنَس ــقُّ اإْلِ َيُش
	. انظر: غمز عيون البصائر، للحموي 15/1.

األربعــة،  املذاهــب  الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف  القواعــد  انظــر:   .	
.22/1 للزحيــي 

ــن  ــرب، اّلب ــان الع ــارايب 6/ 3422، لس ــاح، للف ــر: الصح 	. انظ
منظــور 225/13.

	. هناية السول، لإلسنوي، ص11.
	. انظر: لسان العرب، اّلبن منظور 381/01.

10. معجم مقاييس اللغة، اّلبن فارس 171/3.
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إىَِل  َمْوِضــٍع  ِمــْن  ِء  ْ الــيَّ »َســْوُق  لغــًة:  واجلَْلــُب 
آَخــر«)11(.

ــد  ــو ض ــرس وه ــدر ي ــو مص ــًة: فه ــر لغ ــا التيس وأم
العــرس، ويــدل عــى اللِّــن َوااِّلْنِقَيــاد وااّلنفتــاح 

واخلفــة)	1(. 
ــوي  ــى اللغ ــل املعن ــة حتم ــات الثاث ــذه املصطلح وه

ــاء)	1(. ــد الفقه ــه عن نفس
وبعــد تعريــف هــذه املصطلحــات يتضــح لنــا أن 
ــر  ــبب للتيس ــقة س ــدة: » أن املش ــذه القاع ــراد هب امل

الرشعيــة«)	1(. األحــكام  يف  والتخفيــف 
ــإن  ــف، ف ــى املكل ــقٌة ع ــم مش ــا كان يف احلك ــى م فمت
الرشيعــة تيــرس عليــه بــأن تســقط عنــه هــذا احلكــم أو 

ختففــه بــام يتناســب مــع قدرتــه واســتطاعته.
أن   -1 التيســر:  جتلــب  كــي  للمشــقة  ويشــرط 
ــف  ــإن التكالي ــاد ف ــن املعت ــة ع ــقة خارج ــون املش تك
اّل ختلــو مــن مشــقة، والشــارع قاصــد لذلــك، يقــول 
ــاِرَع َقاِصــٌد  الشــاطبي: »َفإِنَّــُه اَّل ُينَــاَزُع يِف َأنَّ الشَّ
ــْن  ــا، َوَلِك ٌة َم ــقَّ ــٌة َوَمَش ــِه ُكْلَف ــَزُم فِي ــاَم َيْل ــِف بِ لِلتَّْكِلي
ى  ــمَّ ــاَم اَّل ُيَس ًة، َك ــقَّ ِة َمَش ــَتِمرَّ ــاَدِة امْلُْس ى يِف اْلَع ــمَّ اَّل ُتَس
ــاِئِر  ِف َوَس ــرُّ ــاِش بِالتََّح ــُب امْلََع ًة َطَل ــقَّ ــاَدِة َمَش يِف اْلَع
ــَن  ــِه ِم ــا فِي ــُع َم ــاٌد اَّل ُيْقَط ــٌن ُمْعَت ــُه مُمِْك ــِع؛ أِلَنَّ نَاِئ الصَّ

11. لسان العرب، اّلبن منظور 862/1.
ــارس 551/6؛ لســان  ــن ف 	1. انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، اّلب

ــور 592/5. ــن منظ ــرب، اّلب الع
ــي، ص:  ــد قنيب ــي وحام ــاء، لقلعج ــة الفقه ــم لغ ــر: معج 	1. انظ

.415  ،134  ،561
علــوان،  إلســامعيل  الكــرى،  اخلمــس  الفقهيــة  القواعــد   .1	

. 0 4 2 ص

ــُل  ــْل َأْه ــاِد، َب ــِب امْلُْعَت ــِل يِف اْلَغالِ ــِن اْلَعَم ــِة َع اْلُكْلَف
وَن امْلُنَْقطِــَع َعنْــُه  اْلُعُقــوِل َوَأْرَبــاُب اْلَعــاَداِت َيُعــدُّ
يِف  امْلُْعَتــاُد  َفَكَذلِــَك  بَِذلِــَك،  وَنــُه  َوَيُذمُّ َكْســَاَن، 
ِة  التََّكالِيــِف َوإىَِل َهــَذا امْلَْعنـَـى َيْرِجــُع اْلَفــْرُق َبــْنَ امْلََشــقَّ
ًة«)	1(،  ــقَّ ــدُّ َمَش ــي ُتَع تِ ــاَدًة، َوالَّ ًة َع ــقَّ ــدُّ َمَش ــي اَّل ُتَع تِ الَّ
َة َتَعــٍب َفَمَصالـِـُح  وقــال ابــن القيــم: »َوإِْن َكاَنــْت َمَشــقَّ
ــْن اَّل  ــَة ملَِ ــِب، َواَّل َراَح ــٌة بِالتََّع ــَرِة َمنُوَط ــا َواآْلِخ ْنَي الدُّ
اَحــُة«)	1(. َتَعــَب َلــُه، َبــْل َعــَى َقــْدِر التََّعــِب َتُكــوُن الرَّ
 وملــا ذكــر الشــاطبي كامــه الســابق بــّن املراد باملشــقة 
ــَؤدِّي  ــُل ُي اخلارجــة عــن املعتــاد بقولــه: »إِْن َكاَن اْلَعَم
الــدواُم َعَلْيــِه إىَِل ااِّلْنِقَطــاِع َعنـْـُه، َأْو َعــْن َبْعِضــِه، َأْو إىَِل 
ــِه، َأْو َحــاٍل  ــِه َأْو َمالِ ــِه، يِف َنْفِس ــٍل يِف َصاِحبِ ــوِع َخَل ُوُق
ــا َخاِرَجــٌة َعــِن امْلُْعَتــاِد، َوإِْن  ُة ُهنَ ِمــْن َأْحَوالِــِه، َفامْلََشــقَّ
ٌء ِمــْن َذلـِـَك يِف اْلَغالـِـِب، َفــَا ُيَعــدُّ يِف  مَلْ َيُكــْن فِيَهــا يََشْ

َيْت ُكْلَفــًة«)	1(. ًة، َوإِنَّ ُســمِّ اْلَعــاَدِة َمَشــقَّ
العبــادة  عنهــا  تنفــك  ممــا  املشــقة  تكــون  أن   -	
والتكاليــف غالًبــا، يقــول العــز بــن عبدالســام: 
ــاَدُة  ــكُّ اْلِعَب ٌة اَّل َتنَْف ــقَّ ــا َمَش ــاِن: َأَحُدمُهَ َب ــاقُّ رََضْ »امْلََش
اِت  ــَرَ ِة السَّ ــدَّ ــِل يِف ِش ــوِء َواْلُغْس ِة اْلُوُض ــقَّ ــا َكَمَش َعنَْه
ــيَّاَم  ِد، َواَّل ِس ــَرْ ــرِّ َواْل ــَاِة يِف احْلَ ــِة الصَّ ِة إَقاَم ــقَّ َوَكَمَش
ِة احْلـَـرِّ َوُطوِل  ــْوِم يِف ِشــدَّ ِة الصَّ َصــَاُة اْلَفْجــِر، َوَكَمَشــقَّ
تـِـي اَّل اْنِفــَكاَك َعنَْهــا َغالًِبــا،  ِة احْلـَـجِّ الَّ النََّهــاِر، َوَكَمَشــقَّ
ــِه،  ــِة فِي ْحَل ــِم َوالرِّ ــِب اْلِعْل ــاِد يِف َطَل ِة ااِّلْجتَِه ــقَّ َوَكَمَش

	1. املوافقات، للشاطبي 412/2.
	1. إعام املوقعن، اّلبن القيم 68/2.

	1.املوافقات، للشاطبي 412/2.
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َنــاِة، َوإَِقاَمــِة احْلـُـُدوِد َعــَى  ُة يِف َرْجــِم الزُّ َوَكَذلـِـَك امْلََشــقَّ
ــَن  ــاِت َواْلَبنِ َه ــاِء َواأْلُمَّ ــقِّ اآْلَب ــيَّاَم يِف َح ــاِة، َواَّل ِس اجْلُنَ
ــِم  ــَى ُمِقي ــًة َع ًة َعظِيَم ــقَّ ــَك َمَش ــإِنَّ يِف َذلِ ــاِت، َف َواْلَبنَ
ــا  ــِة هِبَ ــِة َوامْلَْرمَحَ قَّ ــْن الرِّ ــُدُه ِم ــاَم جَيِ ــاِت بِ ــِذِه اْلُعُقوَب َه
ــاِرِب  ــِب َواأْلََق ــْن اأْلََجانِ ــاِة ِم ــاِة َواجْلُنَ َن اِق َوالزُّ َّ ــرسُّ لِل
ــا يِف  ــَر هَلَ ــا اَّل َأَث َه ــاقُّ ُكلُّ ــِذِه امْلََش ــَن َواْلَبنَاِت...َفَه اْلَبنِ
ــا  َ ــا؛ أِلهَنَّ ِفيِفَه ــاِت َواَّل يِف خَتْ ــاَداِت َوالطَّاَع ــَقاِط اْلِعَب إْس
ــاِت  ــاَداِت َوالطَّاَع ــُح اْلِعَب ــْت َمَصالِ ــَرْت َلَفاَت ــْو َأثَّ َل
ــاَت  ــاِت، َوَلَف ــِب اأْلَْوَق ــاِت َأْو يِف َغالِ ــِع اأْلَْوَق يِف مَجِي
ــْت  ــا َداَم ــاِت َم ــاِت اْلَباِقَي ــْن امْلَُثوَب ــا ِم ــَب َعَلْيَه ــا ُرتِّ َم

ــَمَواُت«)	1(. َوالسَّ اأْلَْرُض 
وقــد رأى ابــن عثيمــن أن األوىل تغيــر اســم القاعــدة 
إىل: )اليــرس مــع املشــقة( بــداًّل مــن: ) املشــقة جتلــب 
ــقة  ــدة: )املش ــراد بقاع ــن امل ــئل ع ــام س ــر(، فل التيس
ــا يَشء  ــة فيه ــذه الكلم ــاب: »ه ــر(؟ أج ــب التيس جتل
مــن النظــر لكــن لــو قيــل: )اليــرس مــع املشــقة( لــكان 
ــر  ــدة، ومل يذك ــذه القاع ــراد هب ــّن امل ــم ب أوىل«)	1(، ث
ــص  ــى الن ــاظ ع ــه أراد احلف ــه، ولعل ــى رأي ــًا ع دلي
ا﴾ القــرآين يف قــول اهلل تعــاىل: ﴿َفــإِنَّ َمــَع اْلُعــرْسِ ُيــرْسً

ح:	[. ]الرشَّ
ــن، والتعبــر املشــهور اّل  واّل فــرق كبــر بــن التعبري
خُيالــف التعبــر الــذي رآه الشــيخ، بــل تعبــره داخــٌل 
فيــه، واّل مشــاحة يف ااّلصطــاح، وقــد اصطلــح 
القــرون،  مــرِّ  عــى  األول  التعبــر  عــى  الفقهــاء 

	1. القواعد الكرى، للعز بن عبدالسام 01/2.
	1. فتاوى نور عى الدرب، اّلبن عثيمن 2/ 736.

واملحافظــة عليــه أوىل، وهــو الــذي ذكــره ابــن عثيمن 
يف كتبــه)0	(، ومل يذكــر التعبــر الــذي رآه يف أي موضــٍع 
ــؤال  ــواب الس ــع - إاّلَّ يف ج ــي املتواض ــال بحث - خ
الســابق، ومــن قولــه: »وِمــن القواعــِد املعروفــِة 
التيســَر«)1	(.  جتلــُب  َة  املشــقَّ أنَّ  الفقهــاِء:  عنــد 
ــقة  ــم اهلل-: املش ــم- رمحه ــل العل ــال أه ــال: »وق وق
جتلــب التيســر«)		(، وقــال يف منظومــة أصــول الفقــه 

ــده:  وقواع
»فاجلــب لتيســٍر بــكلِّ ذي َشــَطْط ... فليــس يف 

الديــن احلنيــِف مــن َشــَطْط«)		(.
الفرع الثالث: التعريف بابن باز

ــن آل  ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــو عب ه
بــاز املكنَّــى بــأيب عبــد اهلل، ُولــد ابــن بــاز عــام ألــٍف 
الريــاض،  مدينــة  يف  للهجــرة  وثاثــن  وثاثمئــة 
ــد  ــم ج ــوغ، ث ــن البل ــل س ــم قب ــرآن الكري ــظ الق حف
يف طلــب العلــم عــى العلــامء يف الريــاض, منهــم: 
الشــيخ حممــد بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، والشــيخ 
ــد  ــيخ حمم ــم اّلزم الش ــق، ث ــن عتي ــد ب ــن مح ــعد ب س
ــي  ــيخ )مفت ــف آل الش ــد اللطي ــن عب ــم ب ــن إبراهي ب
اململكــة العربيــة الســعودية يف وقتــه( نحــًوا مــن عــرش 
ــا  ــة، ومل ــوم الرشعي ــع العل ــه مجي ــى عن ــنواٍت، وتلق س

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

62/ 531. وغرهــا.
1	. املمتع، اّلبن عثيمن 423/4. 

		. جمموع فتاوى ورسائل العثيمن 963/42.
		. منظومة أصول الفقه وقواعده، اّلبن عثيمن، ص5.



42

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

بــرز يف العلــوم الرشعيــة واللغــة عــن يف القضــاء عــام 
ألــٍف وثاثمئــٍة وســبٍعة ومخســن للهجــرة، ثــم تــوىل 
ــس  ــا لرئي ــار نائًب ــه ص ــا: أن ــب منه ــن املناص ــدًدا م ع
اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ثــم رئيًســا هلــا، ثم 
ــاء،  ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــا للجن رئيًس
ورئيًســا وعضــًوا للمجلــس التأســييس لرابطــة العــامل 
العاملــي  األعــى  للمجلــس  ورئيًســا  اإلســامي، 
ــامي  ــي اإلس ــع الفقه ــا للمجم ــاجد، ورئيًس للمس
بمكــة املكرمــة التابــع لرابطــة العــامل اإلســامي، 
ــامية يف  ــة اإلس ــى للجامع ــس األع ــًوا للمجل وعض
ــوة  ــا للدع ــة العلي ــًوا يف اهليئ ــورة، وعض ــة املن املدين
ــا  ــه رئيًس اإلســامية، ثــم صــدر األمــر امللكــي بتعيين
والدعــوة  واإلفتــاء  العلميــة  البحــوث  إلدارات 
ــة  ــا هليئ ــة ورئيًس ــا للملك ــا عاًم ــم مفتًي ــاد, ث واإلرش
ــاء، إىل  ــة واإلفت ــوث العلمي ــامء وإدارة البح ــار العل كب
أن توفــاه اهلل تعــاىل يــوم اخلميــس عــام ألــٍف وأربعمئٍة 
وعرشيــن للهجــرة، وكان عمــره آنــذاك تســعًة وثامنن 
ــد مــن املؤلفــات واألرشطــة  ــرك العدي ــا، وقــد ت عاًم
الصوتيــة، وكتبــت يف ســرته عــدد مــن الكتــب، رمحــه 

ــعة)		(. ــة واس اهلل رمح
املطلب الثاين: األمهية

الفرع األول: أمهية القواعد الفقهية
للقواعــِد الفقهيــِة أمهيــٌة كــرى يف ضبــِط الفقــِه، ومجِع 

ــد  ــد آل حام ــة، خلال ــاز الفقهي ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــر: اختي 		.انظ
32/1-65؛ نبــذة خمتــرة عــن الســرة الذاتيــة لفضيلــة الشــيخ 
ــد  ــع صي ــاز، يف موق ــد اهلل آل ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــة عب العام

ــد. الفوائ

منثــوِر املســائِل يف ســلٍك واحــٍد، وُتْطِلــُع الفقيــَه عــى 
ــه كلَّ  ــّرُب ل ــِه، وُتق ــِذ الفق ــن مآخ ــه ِم ــاَب عنْ ــا َغ َم
ا  َحاَطــِة هِبَ متباعــٍد)		(، فهــي »َعظِيَمــُة النَّْفــِع َوبَِقــْدِر اإْلِ
ــِه  ــُق اْلِفْق ــُر َرْوَن ُف َوَيْظَه ــرْشُ ــِه، َوَي ــْدُر اْلَفِقي ــُم َق َيْعُظ

ــُف«)		(. ــاَوى َوُتْكَش ــُج اْلَفَت ــُح َمنَاِه ــَرُف َوَتتَِّض َوُيْع
ومــن أمهيــة القواعــِد الفقهيــِة أهنــا ُتســاعُد عــَى 
ــه إىل  ــي الفقي ــا ُترق ــل إهن ــِة، ب ــِة الفقهي ــِن امللك تكوي
ــِد  ــْن قواع ــٍم ع ــُن نجي ــول اب ــاد، يق ــة ااّلجته درج
ــا َيْرَتِقــي  ــِة، َوهِبَ ــِه يِف احْلَِقيَق الِفقــِه: »ِهــَي ُأُصــوُل اْلِفْق
ــبكُي:  ــوُل الس ــاِد«)		(، ويق ــِة ااِّلْجتَِه ــُه إىَل َدَرَج اْلَفِقي
ــاِم  ُق إىِل امْلَق »َحــٌق َعــَى َطالِــِب الَتْحِقيــِق َوَمــْن َيَتَشــوَّ
األعــَى يِف الَتَصــّوِر َوالَتصِديــِق أْن حُيِْكــَم َقواعــَد 
ــَض  ــوِض، وينْه ــَد اْلُغُم ــا عنْ ــَع إليه ــَكاِم؛ لَِرِج األَْح

ــوٍض«)		(. ــَم هُنُ ــاِد َأَت ــبِء ااّلجتَِه بع
ومــن أمهيــة القواعــِد الفقهيــِة أهنــا حتمــي حامَلهــا ِمَن 
التناقــِض يف املســائِل املتشــاهبِة،  قــال القــرايُف: »َوَمــْن 
ــِر  ــِظ َأْكَث ــْن ِحْف ــَتْغنَى َع ــِدِه اْس ــَه بَِقَواِع ــَط اْلِفْق َضَب
ــا  ــَدُه َم ــَد ِعنْ َ ــاِت، َواحتَّ يَّ ــا يِف اْلُكلِّ ــاِت اِّلْنِدَراِجَه اجْلُْزِئيَّ

ــَب«)		(. ِه َوَتنَاَس ــْرِ ــَد َغ ــَض ِعنْ َتنَاَق
ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــرُص النب ــد ح ــِة القواع ــى أمهيَّ ــدُل ع ــا ي ومم
عــى اجلــواِب الــذي يْســُهُل ضبُطــُه وحفُظــُه، فيكــون 
قاعــدًة يســتنر املسرشــد بضوئهــا، فعــْن عبــِد اهلِل بــِن 

		. انظر: القواعد، اّلبن رجب، ص3.
		. الفروق، للقرايف 3/1.

		. األشباه والنظائر، اّلبن نجيم، ص41.
		.األشباه والنظائر، للسبكي 01/1.

		. الفروق، للقرايف 3/1.
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عمــٍر ريَض اهلُل عنهــاَم، أنَّ رجــًا قــال: يــا رســوَل اهللِ، 
مــا يلبــُس املحــرُم ِمــَن الثيــاِب؟ قــال رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ــَاِت،  اِوي َ ــَم، َواّلَ الرسَّ ــَص، َواّلَ الَعاَمِئ ــُس الُقُم »اّلَ َيْلَب
 ، ــْنِ ــُد َنْعَل ــٌد اّلَ جَيِ ــاَف إاِّلَّ َأَح ــَس، َواّلَ اخِلَف انِ َواّلَ الَرَ
 ، ــْنِ ــَن الَكْعَب ــَفَل ِم ــاَم َأْس ، َوْلَيْقَطْعُه ــْنِ ــْس ُخفَّ َفْلَيْلَب
ــَراُن َأْو  ْعَف ــُه الزَّ ــْيًئا َمسَّ ــاِب َش ــَن الثَِّي ــوا ِم َواّلَ َتْلَبُس
َوْرٌس«)0	(، فمــَع أنَّ الرجــَل ســأَل عــامَّ يلبــُس املحــرُم 
ــه  ــُس؛ ألنَّ ــذي اّل يلب ــْن ال ــه ع ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أجاَب ــإنَّ النب ف
قليــٌل وضبَطــه أســهُل، وهــذا ِمــن ِحْكَمــِة النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فقــد أعطــاه قاعــدًة وهــي أن األصــل يف لبــس املحــرم 

ــدده. ــذي ع ــَل ال ــتثنى القلي ــِة إاّل املس اإلباح
الفقهيــِة  القواعــِد  الــدارَس لعلــِم  أن  إضافــًة إىل   
ســَيطَِّلُع عــى كثــٍر ِمــْن مقاصــِد الرشيعــِة وأرساِرهــا.

الفرع الثاين: أمهية قاعدة املشقة جتلب التيسر
ــِم  ــْن أه ــد ِم ــَر« ُتع ــُب التيس ــقُة جتل ــدِة: »املش  قاع
تــي يقــوُم عَليَهــا  املقاصــِد الرشعيــِة، والركائــِز الَّ
الديــُن اإلســامُي احلنيــُف، فاملشــقة لــو مل تــراَع 
ألدى ذلــك لــرك العبــادة، وهــذه مفســدٌة، والرشيعــة 
قائمــة عــى درء املفســدة أو تقليلهــا وجلــب املصلحــة 
ــامية  ــة اإلس ــاز: »الرشيع ــن ب ــول اب ــا، يق وتكميله
أحدمهــا:  عظيمــن  أصلــن  عــى  مبنيــة  الكاملــة 
العنايــة بتحصيــل املصالــح اإلســامية وتكميلهــا 
ــدرء  ــة ب ــاين: العناي ــكان. والث ــب اإلم ــا حس ورعايته

0	. رواه البخــاري، كتــاب احلــج، بــاب مــا اّل يلبــس املحــرم مــن 
ــاح  ــاب مــا يب ــاب احلــج، ب ــاب، برقــم3451؛ ومســلم، كت الثي
ــب  ــم الطي ــان حتري ــاح وبي ــا اّل يب ــرة، وم ــج أو عم ــرم بح للمح

ــم7711. ــه، برق علي

ــوز  ــا جي ــول: »ف ــا«)1	(، ويق ــا أو تقليله ــد كله املفاس
دفــع الفســاد القليــل بالفســاد الكثــر واّل دفــع أخــف 
الرريــن بحصــول أعظمهــام، فــإن الرشائــع جــاءت 
املفاســد  وتعطيــل  وتكميلهــا  املصالــح  بتحصيــل 
ــن  ــك أن م ــكان«)		(، واّل ش ــب اإلم ــا بحس وتقليله
ــول  ــام يق ــه ك ــه وأعامل ــَق يف أقوال ــد ُوفِ ــَم املقاص َعِل
ــة اهلل  ــد برشيع ــم العب ــب عل ــى حس ــاز: »وع ــن ب اب
ــريض  ــا ي ــه مل ــا وحتري ــا ومقاصده ــبحانه وأرساره س
اهلل ويقــرب لديــه، واجتهــاده يف ذلــك، يكــون توفيــق 
اهلل لــه ســبحانه وتســديده إيــاه يف أقوالــه وأعاملــه«)		(. 
ــدور  ــي ي ــس الت ــد اخلم ــات القواع ــن أمه ــي م وه
عــدد  فبعدمــا  الفقــه)		(،  أحــكام  معظــم  عليهــا 
الســيوطي وابــن نجيــم الفــروع الفقهيــة الكثــرة 
ــَذا َأنَّ َهــِذِه اْلَقاِعــَدَة  هلــذه القاعــدة قــااّل: »َفَقــْد َبــاَن هِبَ
َيْرِجــُع إَلْيَهــا َغالِــُب َأْبــَواِب اْلِفْقــِه«)		(، و«َقــاَل 
ــِص  ــُع ُرَخ ــَدِة مَجِي ــِذِه اْلَقاِع ــَى َه ُج َع ــرَّ ــاَمُء: َيَتَخ اْلُعَل
القواعــد  ســائر  إن  بــل  ِفيَفاتِــِه«)		(،  َوخَتْ ِع  ْ الــرشَّ
اخلمــس الكــرى تدخــل يف هــذه القاعــدة، فــا 
عمــل دون نيــٍة، ولــو مل يتــم اعتبــار هــذه النيــة لوقــع 
النــاس يف مشــقة شــديدة، بــل كان مــن التكليــف بــام 

1	. جمموع فتاوى ابن باز 263/61.
		. املرجع السابق 611/21.
		.املرجع السابق 263/61.

		. انظر: رشح القواعد الفقهية، للزرقا، ص261.
ــر،  ــباه والنظائ ــيوطي، ص 08؛ األش ــر، للس ــباه والنظائ 		. األش

ــم، ص07. ــن نجي اّلب
ــر،  ــباه والنظائ ــيوطي، ص 77؛ األش ــر، للس ــباه والنظائ 		. األش

ــم، ص46. ــن نجي اّلب
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ــاَد َأْن  ــَف اْلِعَب ــْو َكلَّ ــة: » َل ــن تيمي ــول اب ــاق، يق اّل يط
ــوَن«)		(،  ــا اَّل ُيطِيُق ــوا َم ُف ــٍة ُكلِّ ــْرِ نِيَّ ــًا بَِغ ــوا َعَم َيْعَمُل
ــذه  ــع ه ــا« يرف ــور بمقاصده ــدة: »األم ــامل قاع فإع
املشــقة، ويف إعــامل قاعــدة »اليقــن اّل يــزول بالشــك« 
ثبــاٌت حليــاة النــاس بثبــات اليقــن، ولــو زال اليقــن 
ــقة  ــوا يف مش ــم، ولوقع ــتقرت حياهت ــا اس ــك مل بالش
ويف  وكثرهتــا،  الشــكوك،  ثبــات  لعــدم  شــديدة؛ 
إعــامل قاعــدة: »العــادة حمكمــة« مرجــٌع يتحاكــم 
ــت  ــا لطال ــواّل إعامهل ــم، ول ــه يف معاماهت ــاس إلي الن
خصوماهتــم، ولوقعــوا يف املشــقة، وكذلــك يف إعــامل 
قاعــدة: »اّل رَضر واّل رَضار« محايــٌة حليــاة النــاس مــن 
ــدة  ــن أن قاع ــقة، فتب ــم يف املش ــذي يوقعه ــرر ال ال
»املشــقة جتلــب التيســر« هــي األصــل، وإليهــا ترجــع 
القواعــد، وهــي »مــن أعظــم مقاصــد الترشيــع«)		(. 

املبحث الثاين: 
أدلة قاعدة املشقة جتلب التيسري

ــاب  ــن الكت ــرة م ــدة متضاف ــذه القاع ــى ه ــة ع واألدل
وســنة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، ومــن هــذه األدلــة:

ــع  ــى رف ــة ع ــة الدال ــات القرآني ــل األول: اآلي الدلي
احلــرج، والتيســر، والتخفيــف، ونفــي التكليــف بــام 

ــا: ــع، ومنه ــس يف الوس لي

		. جمموع الفتاوى، اّلبن تيمية 262/81.
		. تيسر علم أصول الفقه، لعبداهلل اجلديع، ص84.

بُِكــُم  ُيِريــُد  َواَّل  اْلُيــرْسَ  بُِكــُم  اهللَُّ  ﴿ُيِريــُد  قولــه:   
.]1		 ]البقــرة:   ﴾ اْلُعــرْسَ

ــُف اهللَُّ َنْفًســا إاِّلَّ ُوْســَعَها ۚ﴾]البقــرة:  وقولــه: ﴿اَّل ُيَكلِّ
.]			

َف َعنُكْم ۚ﴾ ]النساء: 		[. وقوله:﴿ُيِريُد اهللَُّ َأن خُُيَفِّ
ــْن  ــم مِّ ــَل َعَلْيُك ــُد اهللَُّ لَِيْجَع ــا ُيِري ــاىل: ﴿َم ــه تع وقول
ــْم  ــُه َعَلْيُك ــمَّ نِْعَمَت ــْم َولُِيتِ َرُك ــُد لُِيَطهِّ ــن ُيِري ِك ــَرٍج َوَلٰ َح

َتْشــُكُروَن﴾]املائدة: 	[. َلَعلَُّكــْم 
يــِن ِمــْن  وقــول اهلل تعــاىل: ﴿َوَمــا َجَعــَل َعَلْيُكــْم يِف الدِّ

ــج: 		[. َحَرٍج ۚ﴾]احل
ــدل  ــات ت ــذه اآلي ــات:  أن ه ــن اآلي ــة م ــه الداّلل وج
ــم  ــد هب ــه يري ــاده، وأن ــرج عب ــرد أن حي ــى أن اهلل مل ي ع
اليــرس، ويريــد أن خُيفــف عنهــم، واّل يكلفهــم إاّل 
وســعهم، وأن مجيــع مــا كلفهــم بــه أمــًرا أو هنًيــا فهــم 
ــه، وأهنــم يف ســعة ومنحــة  مطيقــون لــه قــادرون علي
مــن تكاليفــه، اّل يف ضيــق وحــرج ومشــقة؛ فــإن 
ــن  ــم م ــدور هل ــه مق ــم ب ــا كلفه ــي أن م ــع يقت الوس
غــر عــرس هلــم واّل ضيــق واّل حرج)		(،«وذلــك عــام 
مطــرد؛ ألن اهلل عــز وجــل مل يــرشع حكــاًم إاّل وأوســع 
الطريــق إليــه، ويــرسه حتــى مل يبــق مــن دونــه حــرج 
واّل عــرس«)0	(، واآليــات التــي تــدل عــى دفــع املشــقة 
ــاطبي:  ــال الش ــا، ق ــر؛ لكثرهت ــرج اّل حت ــع احل ورف
ــرآن  ــِه - أي: يف الق ــَرِج فِي ــِع احْلَ ــَى َرْف ــوُص َع »النُُّص

		. انظر: جمموع الفتاوى، اّلبن تيمية 831-731/41.
0	.اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية، للطويف 401/2.
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ــٌة«)1	(. - َكافَِي
الدليــل الثــاين: األحاديــث النبويــة الكثــرة الدالــة عى 

ــامحة، ومنها: ــر والس التيس
يــِن إىَِل اهللَِّ احلَنِيِفيَّــُة   قــول النبــيملسو هيلع هللا ىلص : »َأَحــبُّ الدِّ

.)		 ــْمَحُة«) السَّ
وعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: 
ــُه،  ــَن َأَحــٌد إاِّلَّ َغَلَب ي ــْن ُيَشــادَّ الدِّ ، َوَل ــرْسٌ ــَن ُي ي »إِنَّ الدِّ
وا، َواْســَتِعينُوا بِاْلَغــْدَوِة  ُدوا َوَقاِرُبــوا، َوَأْبــرِشُ َفَســدِّ

ــِة«)		(. جْلَ ــَن الدُّ ٍء ِم ــِة َويََشْ ْوَح َوالرَّ
 َ وعــن عائشــة ريض اهلل عنهــا، أهنــا قالــت: »َمــا ُخــرِّ
ــا مَلْ  ــا، َم مُهَ ــَذ َأْيرَسَ ــِن إاِّلَّ َأَخ ــْنَ َأْمَرْي ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َب َرُس
َيُكــْن إِْثــاًم، َفــإِْن َكاَن إِْثــاًم َكاَن َأْبَعــَد النَّــاِس ِمنْــُه، َوَمــا 
اْنَتَقــَم َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص لِنَْفِســِه إاِّلَّ َأْن ُتنَْتَهــَك ُحْرَمــُة اهللَِّ، 

ــا«)		(. ــَم هللَِِّ هِبَ َفَينَْتِق
ــث  ــذه األحادي ــث: أن ه ــن األحادي ــة م ــه الداّلل وج
تبــن أن ديــن اهلل يــرس، وأن أحــب الديــن إىل اهلل 
احلنيفــة الســمحة، وأن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا خــر بــن أمريــن 
اختــار أيرسمهــا مــامل يكــن إثــاًم، واملشــقة اخلارجــة عن 
املعتــاد تناقــض اليــرس، وتناقــض احلنيفيــة الســمحة، 
ــن،  ــٌة للدي ــي مناقض ــام فه ــًة هل ــت مناقض ــإذا كان ف
ومناقضــٌة ملــا حيبــه اهلل، واهلل اّل يأمــر هبــا، والنبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

1	. املوافقات، للشاطبي 053/4.
		. رواه البخاري معلًقا يف كتاب اإليامن، باب الدين يرس.

		. رواه البخاري، كتاب اإليامن، باب الدين يرس، برقم 93.
		. رواه البخــاري، كتــاب املناقــب، بــاب صفــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، برقــم 
ــام  ــه ملسو هيلع هللا ىلص لآلث ــاب مباعدت ــل، ب ــاب الفضائ ــلم، كت 0653؛ ومس
واختيــاره مــن املبــاح، أســهله وانتقامــه هلل عنــد انتهــاك حرماتــه، 

برقــم 7232.

اّل خُيتارهــا، وهــو مــن أبعــد النــاس عنهــا، »َوَلــْو َكاَن 
ِة مَلَــا َكاَن ُمِريــًدا لِْلُيــرْسِ َواَّل لِلتَّْخِفيــِف،  َقاِصــًدا لِْلَمَشــقَّ
ــٌل«)		(،   ، َوَذلِــَك َباطِ ــَكاَن ُمِريــًدا لِْلَحــَرِج َواْلُعــرْسِ َوَل
ــة،  ــى األم ــيع ع ــا التوس ــي فيه ــره يراع فــــ«كل أوام
ــب  ــًدا، وحي ــقة أب ــم املش ــب هل ــقة، اّل حي ــدم املش وع
هلــم دائــاًم التيســر عليهــم، ولذلــك جــاءت رشيعتــه 

ــهلة«)		(. ــمحة س س
ــد  ــارع مل يقص ــى أن الش ــاع ع ــث: اإلمج ــل الثال الدلي
التكليــف بالشــاق اخلــارج عــن املعتــاد، واّل اإلعنــات 
ــاُع َعــَى َعــَدِم ُوُقوِعــِه  مْجَ فيــه)		(، قــال الشــاطبي: »اإْلِ
ــِد  ــَدِم َقْص ــَى َع ــُدلُّ َع ــَو َي ــِف، َوُه ــوًدا يِف التَّْكِلي ُوُج
ــة  ــل يف الرشيع ــا حلص ــو كان واقًع ــِه، ول ــاِرِع إَِلْي الشَّ
ــُه إَِذا  التناقــض َوااِّلْختِــَاُف، َوَذلـِـَك َمنِْفــيٌّ َعنَْهــا؛ َفإِنَّ
ِة  ــقَّ ــاِت َوامْلََش ْعنَ ــِد اإْلِ ــَى َقْص ــِة َع يَع ِ ــُع الرشَّ َكاَن َوْض
ْفــِق  َــا َمْوُضوَعــٌة َعــَى َقْصــِد الرِّ -َوَقــْد َثَبــَت َأهنَّ
َوالتَّْيِســِر- َكاَن اجْلَْمــُع َبْينَُهــاَم َتنَاُقًضــا َواْختَِاًفــا، 

ــَك«)		(. ــى َذلِ ــٌة ع َه ــَي ُمنَزَّ َوِه

.  املوافقات، للشاطبي 212/2.  		
ــوزان  ــح الف ــد، لصال ــاب التوحي ــرشح كت ــتفيد ب ــة املس 		. إعان

.	1	/1
ــبر،  ــامن ش ــة، لعث ــط الفقهي ــة والضواب ــد الكلي ــر: القواع 		. انظ

ص591.
		. املوافقات، للشاطبي 312-212/2.



46

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

املبحث الثالث: 
القواعد املندرجة حتت قاعدة املشقة جتلب التيسري

وهــذه . 	 اتســع«،  األمــر  ضــاق  قاعــدة:»إذا 
ــا  ــافعي)		(؛ ومعناه ــارات الش ــن عب ــدة م القاع
إذا ضاقــت دائــرة احلــال عــى املكلــف اتســعت 
إىل احلــرام، فــأكل امليتــة حــرام لكــن مــن مل جيــد 
طعاًمــا واضطــر إىل أكل امليتــة جــاز لــه األكل 
منهــا، فاتســعت لــه دائــرة احلــال لتشــمل هــذا 
املحــرم فصــار أكل امليتــة لــه حــااًّل لاضطــرار، 
ــه،  ــراز من ــق ااّلح ــام يش ــو ع ــك العف ــن ذل وم
الذبــاب،  وونيــم  والقمــل،  الراغيــث  كــدم 
وأثــر ااّلســتنجاء بعــد ااّلســتجامر، والقليــل مــن 
ــام اّل يدركــه  ــته، وع ــن نجاس ــن الشــارع املتيق ط
ــدم  ــه ع ــا حيدث ــوب)0	(؛ مل ــاء والث ــرف يف امل الط

ــرج. ــق واحل ــن الضي ــو م العف
قاعــدة:»ال واجــب مــع العجــز«، فمــن عجــز عن . 	

الواجــب ســقط عنــه)1	(، قــال ابــن تيميــة: »َوَقــْد 
ــْن  ــَز َع َ إَذا َعَج ــيِّ ــَى َأنَّ امْلَُص ــِلُموَن َع ــَق امْلُْس َف اتَّ
ــوِع  ُك ــَراَءِة َأْو الرُّ ــاِم َأْو اْلِق ــا: َكاْلِقَي ــِض َواِجَباهِتَ َبْع
ــِة  ــتِْقَباِل اْلِقْبَل ــْوَرِة َأْو اْس ــْرِ اْلَع ــُجوِد َأْو َس َأْو السُّ
ــُه«)		(،  ــَز َعنْ ــا َعَج ــُه َم ــَقَط َعنْ ــَك َس ــْرِ َذلِ َأْو َغ
وقــال ابــن ســعدي يف منظومــة القواعــد: »وليــس 

. انظر: احلاوي، للاموردي 362/2  		
0	. انظر: النجم الوهاج، للدمري 674/3.

1	. انظر: الفتاوى الكرى اّلبن تيمية 364/1.
		.جمموع الفتاوى، اّلبن تيمية 834/8.

واجــٌب بــا اْقتـــــــــــــــــدار«)		(.
فمــن . 	 باملعســور«،  يســقط  ال  قاعدة:»امليســور 

ــتطيع؛  ــام يس ــأيت ب ــور ي ــض املأم ــن بع ــز ع عج
لقولــه تعــاىل:﴿اَّل ُيَكلِّــُف اهللَُّ َنْفًســا إاِّلَّ ُوْســَعَها ۚ﴾
]البقــرة: 			[، ولقــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: »َفــإَِذا هَنَْيُتُكْم 
ٍء َفاْجَتنُِبــوُه، َوإَِذا َأَمْرُتُكــْم بَِأْمــٍر َفْأُتــوا ِمنُْه  َعــْن يََشْ
ــاًم،  ــلِّ َقاِئ ــه ملسو هيلع هللا ىلص:« »َص ــَتَطْعُتْم«)		(، وقول ــا اْس َم
ــَى  ــَتطِْع َفَع ــإِْن مَلْ َتْس ــًدا، َف ــَتطِْع َفَقاِع ــإِْن مَلْ َتْس َف
ــْن  ــام: »إِنَّ َم ــن عبدالس ــز ب ــال الع َجنٍْب«)		(.ق
ــِه  ــَى َبْعِض ــَدَر َع ــاِت َفَق ــْن الطَّاَع ٍء ِم ــَيْ ــَف بِ ُكلِّ
ــِه  ــَدَر َعَلْي ــاَم َق ــْأيِت بِ ــُه َي ــِه َفإِنَّ ــْن َبْعِض ــَز َع َوَعَج
ــُه«)		(، وقــد جــاء يف  ــَز َعنْ ــا َعَج ــُه َم ــُقُط َعنْ َوَيْس
منظومــة الســعدي يف القواعــد: »ويفعــل البعــض 
ــور«)		(. ــائر املأم ــل س ــق فع ــور... إن ش ــن املأم م

قاعدة:»الــرورات تبيــح املحظــورات«؛ ودليــل . 	
ــم  ــل لُك ــد فصَّ ــه تعاىل:﴿وق ــدة قول ــذه القاع ه

		. رشح منظومــة القواعــد الفقهيــة للشــيخ عبدالرمحــن الســعدي، 
لعبدالعزيــز العويــد، ص73.

ــنَِّة، َبــاُب  		.رواه البخــاري، ِكَتــاُب ااِّلْعتَِصــاِم بِالِكَتــاِب َوالسُّ
ااِّلْقتـِـَداِء بُِســنَِن َرُســوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، برقــم: 8827؛ ومســلم، ِكَتــاُب 
ًة يِف اْلُعُمــِر، برقــم: 7331. قــال  ــجِّ َمــرَّ ، َبــاُب َفــْرِض احْلَ ــجِّ احْلَ
ْكَمــُة يِف َتْقِييــِد احْلَِديــِث بِااِّلْســتَِطاَعِة يِف َجانـِـِب  ابــن حجــر: »احْلِ
ــَاِف  ــِر بِِخ ُرُه يِف اأْلَْم ــوُّ ــُر َتَص ــَز َيْكُث ــِي َأنَّ اْلَعْج ــِر ُدوَن النَّْه اأْلَْم
ــح  ــَراِر« فت ــوٌر يِف ااِّلْضطِ ــِه حَمُْص ــِز فِي َر اْلَعْج ــوُّ ــإِنَّ َتَص ــِي َف النَّْه

ــاري 31/ 262. الب
ــَاِة، َبــاُب إَِذا مَلْ ُيطِــْق  		. رواه البخــاري، َأْبــَواُب َتْقِصــِر الصَّ

ــم 7111. ــٍب، برق ــَى َجنْ ــىَّ َع ــًدا َص َقاِع
		. القواعد الكرى، للعز بن عبدالسام 7/2.

		.رشح منظومــة القواعــد الفقهيــة للشــيخ عبدالرمحــن الســعدي، 
لعبدالعزيــز العويــد، ص83.
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اضطررُتــم إليــِه﴾  مــا  إاّل  عليُكــم  م  َحــرَّ مــا 
َمــْت  تعاىل:﴿ُحرِّ وقولــه   ،]11	 ]األنعــام: 
ــلَّ  ــا ُأِه ــِر َوَم نِْزي ــُم اخْلِ ُم َوحَلْ ــدَّ ــُة َوال ــُم امْلَْيَت َعَلْيُك
َيــُة  دِّ َوامْلَُرَ َوامْلَْوُقــوَذُة  َوامْلُنَْخنَِقــُة  بِــِه  اهللَِّ  لَِغــْرِ 
ــا  ــْم َوَم ْيُت ــا َذكَّ ــُبُع إاِّلَّ َم ــا َأَكَل السَّ ــُة َوَم َوالنَّطِيَح
ــٍة  ــرَّ يِف خَمَْمَص ــِن اْضُط ــِب... َفَم ــَى النُُّص ــَح َع ُذبِ
ــٌم﴾  ــوٌر َرِحي ــإِنَّ اهللََّ َغُف ــٍم َف ْث ــٍف إِلِ ــْرَ ُمَتَجانِ َغ
منظومــة  يف  ســعدي  ابــن  قــال  ]املائــدة:	[. 
ٌم مــع اضطــــــــــــراِر«)		(،  القواعــد: »واّل حُمَرَّ
وقــد فّصــل ابــن عثيمــن يف درجــات املمنــوع يف 
ــال:»وكل  ــده، فق ــه وقواع ــول الفق ــة أص منظوم
عنــد  واملكــروه  يبــاح   ... فللــرورة  ممنــوع 
جيــوز  للذريعــة ...  حــرم  مــا  لكــن  احلاجــة 
للحاجــة كالعريـــــــــــــــــــــة«)		(.فاملحرم 
جتيــزه الــرورة، واملكــروه جتيــزه احلاجــة كمــن 
ــإذا  ــاًم ف ــول قائ ــاًم، والب ــرشب قائ ــة ال ــرى كراه ي
الكراهــة، واملحــرم  زالــت  ذلــك  إىل  احتــاج 
ــرم  ــا، وحم ــا والزن ــد كالرب ــرم مقاص ــامن حم قس
وســائل ككشــف املــرأة بعــض جســمها للطبيــب 
إذا احتاجــت ومل جتــد غــره، فكشــف املــرأة 
جســمها ذريعــة للزنــا، وهــو حمــرم، وجــاز كشــفه 

ــة. للحاج
وهــذه . 	 بقدرهــا«،  تقــدر  »الــرورة  قاعــدة: 

القاعــدة قيــد للقاعــدة الســابقة، فــإذا أبيــح حمــرم 

		. املرجع السابق، ص73.
		. منظومة أصول الفقه وقواعده، اّلبن عثيمن، ص6.

لــرورة، تــزول هــذه اإلباحــة بــزوال هــذه 
الــرورة، ومــن أمثلــة هــذه القاعــدة مــا ذكــره 
ــة مــن أن مجــع الطلقــات الثــاث مــرة  ابــن تيمي
واحــدة ليــس بمــرشوع؛ ألن األصــل يف الطــاق 
احلظــر، وإنــام أبيــح منــه قــدر احلاجــة، واحلاجــة 
تندفــع بطلقــة واحــدة، ومــا زاد عــى ذلــك فهــو 
ــات  ــاث طلق ــح إاّل ث ــر، ومل يب ــل احلظ ــى أص ع
متفرقــات، وحتــرم املــرأة عليــه بعــد الطلقــة 
الثالثــة حتــى تنكــح زوًجــا غــره، أمــا مجــع 
ــوز)0	(. ــا جي ــدة ف ــرة واح ــاث م ــات الث الطلق

ــرورة . 	 ــة ال ــزل منزل ــة تن ــة العام ــدة: »احلاج قاع
ــي  ــد اجلوين ــذه القاع ــرر ه ــد ق ــة«)1	(، وق اخلاص
ــة  ــدة: »احلاج ــور قاع ــي يف املنث ــر الزرك ــم ذك ث
اخلاصــة تبيــح املحظــور«)		(.  وذكــر هلــا أمثلــة؛ 
ــار،  ــام الكف ــن طع ــاء، واألكل م ــب اإلن كتضبي
ولبــس احلريــر ملــن بــه حكــة)		(؛ ثــم أتــى 
ــي،  ــدة اجلوين ــن قاع ــع ب ــده ومج ــيوطي  بع الس
منزلــة  تنــزل  »احلاجــة  فقــال:  والزركــي، 
ــر  ــة«)		(، وذك ــت أو خاص ــة كان ــرورة عام ال
األمثلــة نفســها التــي ذكرهــا الزركــي، ثــم 
ــتداّلل  ــم ااّلس ــن، ويت ــن املؤلف ــر م ــا كث تناقله
يف  املعــارصة، خاصــة  النــوازل  يف  كثــًرا  هبــا 

0	. انظر: جمموع الفتاوى، اّلبن تيمية 18/33.
1	. الرهان، للجويني 28/2.

		. املنثور، للزركي 52/2.
		. املرجع السابق 52/2.

		. األشباه والنظائر، للسيوطي، ص88.
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ــة، مــع أن هــذه القاعــدة  ــوازل املعامــات املالي ن
ــى أن  ــدل ع ــة ت ــا، فاألمثل ــى إطاقه ــت ع ليس
ــورات، واّل  ــض املحظ ــح بع ــة تبي ــة اخلاص احلاج
ــا  ــت حمرًم ــة أباح ــال حلاج ــة مث ــد يف األمثل يوج
ــرورة،  ــا إاّل ال ــي اّل تبيحه ــات الت ــن املحرم م
أقســام:  ثاثــة  الــرورات  قســم  فاجلوينــي 
قســم: اّل يســتباح إاّل بالــرورة لفحشــه أو بعــده 
ــوع  ــق وق ــه حتق ــرشع في ــى ال ــل، فرع ــن احل ع
الــرورة، واّل يكتفــي بتصورهــا يف اجلنــس، 
ــة  ــخص؛ كأكل امليت ــا يف كل ش ــر حتققه ــل يعت ب
وطعــام الغــر)		(، وقســم: »يتناهــى قبحــه يف 
مــورد الــرشع، فــا تبيحــه الــرورة أيًضــا، بــل 
ــاف  ــة وااّلنكف ــاد للتهلك ــرشع ااّلنقي ــب ال يوج
عنــه؛ كالقتــل والزنــا يف حــق املجــر عليهــام«)		(، 
والقســم الثالــث: مــا يرتبــط يف أصله بالــرورة، 
ولكــن اّل ينظــر الــرشع يف اآلحــاد واألشــخاص 
وهــذا كالبيــع ومــا يف معنــاه، فليــس البيــع قبيحــا 
ــد  ــرورة عن ــا )		(، فال ــا أو رشًع ــه عرًف يف نفس
ــاح  ــا أب ــي كل م ــيم ه ــذا التقس ــى ه ــي ع اجلوين
املحــرم، واحلاجــة تنــزل منزلــة الــرورة يف 
إباحــة املحــرم القريــب مــن احلــل، أو غــر القبيح 
ــل  ــن احل ــًدا ع ــا كان بعي ــا م ــه، أم ــى اصطاح ع
أو كان فاحًشــا، فاحلاجــة اّل جتيــزه، وأمــا القســم 

		. انظر: الرهان، للجويني 68/2.
		. املرجع السابق.

		.املرجع السابق 68/2.

الثــاين فــا تبيحــه الــرورة، واحلاجــة مــن بــاب 
أوىل، فاحلاجــة تنــزل منزلــة الــرورة يف قســم من 
أقســامها فقــط، ويف بعــض املحرمــات واّل تنــزل 

ــا.  ــا مطلًق منزلته
  فــإذا كانــت هنــاك حاجــة فــا بــد للفقيــه أن يمعــن 
ســتبيحه،  الــذي  احلــرام  قوهتــا، وقــوة  يف  النظــر 
ــزل هــذه احلاجــة  ــم ينظــر: هــل تن ويقــارن بينهــام، ث

ــرم، أو اّل؟ ــذا املح ــة ه ــرورة يف إباح ــة ال منزل

املبحث الرابع:
ــري يف  ــب التيس ــقة جتل ــدة املش ــة لقاع ــروع الفقهي الف

ــه اهلل ــاز رمح ــن ب ــام اب ــه اإلم فق
ــاز  ــن ب ــام اب ــا اإلم ــد عليه ــي اعتم ــول الت ــن األص م
ــة  ــن دون خمالف ــام أمك ــر مه ــه التيس ــه وفتاوي يف فقه
ــا  ــث فيه ــرة حي ــوال كث ــه أق ــة)		(، ول ــة الرشعي لألدل
عــى التيســر، وعــدم املشــقة واحلــرج، ومنهــا قولــه: 
»اّل ينبغــي لطالــب العلــم أن يفتــي النــاس بأمــر يشــق 
عليهــم وحيرجهــم بــا حجــة ظاهــرة، وهــو جيــد هلــم 
ــًا  ــف دلي ــر أن خُيال ــن غ ــهل م ــرس وأس ــو أي ــا ه م
ــق  ــو املواف ــرس ه ــر األي ــف إذا كان األم ــا، فكي رشعًي
ــول  ــة واألص ــد الرشعي ــوص وللقواع ــر النص لظاه

ــة«)		(. املرعي
ومــن الوصايــا التــي أوىص هبــا طابــه قولــه: »يــرسوا 

		. انظر: اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية، آلل حامد 3/ 41.
		. جممــوع فتــاوى ســامحة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبــداهلل ابــن باز، 
مجــع: عبــداهلل الطيــار وأمحــد البــاز، فتــاوى احلــج والعمــرة، 1/ 
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واّل تعــرسوا، أي: حســب األدلــة الرشعيــة«)0	(.
وهــي وصيتــه للدعــاة عموًمــا، فقــد قــال: »املطلــوب 
ــوا مســئولن مــن جهــة  مــن مجيــع الدعــاة ســواء كان
ــى  ــم ع ــوا يف دعوهت ــن أن يكون ــة، أو متطوع احلكوم
املنهــج الرشعــي، وأن اّل تتســم أقواهلــم وأفعاهلــم 

ــرورة«)1	(. ــد ال ــدة إاّل عن ــوة والش بالقس
وقــال: »واّل ينبغــي للداعيــة أن يلجــأ إىل الشــدة، 
احلاجــة، والــرورة، وعــدم  عنــد  والغلظــة، إاّل 

األوىل«)		(. بالطريقــة  املقصــود  حصــول 
 وقــد اّل جيــد الباحــث دليــًا جزئًيــا يف بعــض أجوبــة 
اإلمــام ابــن بــاز؛ ألنــه ينطلــق مــن نظــر كي للقواعــد 
الوضــوء  توضــأ  »مــن  قولــه:  يف  كــام  الرشعيــة، 
املــرشوع، أو الغســل املــرشوع؛ ناســًيا احلــدث، عنــد 

ــي«)		(. ــة يكف ــد الرشعي ــل القواع تأم
ــة قــد ينكرهــا املبتــدئ يف طلــب  ومثــل هــذه األجوب
ــق،  ــل يف العم ــطح ومل يدخ ــرى الس ــه ي ــم؛ ألن العل
ــن  ــش ب ــا، ويعي ــا بينه ــرى م ــطور واّل ي ــرأ الس ويق
دون أن يرقــى للقاعــدة التــي تضمهــا  اجلزئيــات 

ــا. وحتوهي
ــر«  ــب التيس ــقة جتل ــدة »املش ــة لقاع ــروع الفقهي والف
ــن  ــًدا، واّل يمك ــرة ج ــاز كث ــن ب ــام اب ــه اإلم يف فق

ــم،  ــاب العل ــاز، كت ــن ب ــاري، اّلب ــح البخ ــى صحي ــق ع 0	. التعلي
ــيخ  ــارات الش ــن: اختي ــًا م ــه األول. نق ــط األول، الوج الرشي

ــد 3/ 41. ــة، آلل حام ــاز الفقهي ــن ب اب
1	.جمموع فتاوى ابن باز 012/3.

		. املرجع السابق 702/3.
		. املرجع السابق.

حرهــا يف كتــاب؛ ألســباب منهــا أن تراثــه مل خُيــرج 
كلــه للنــاس، وهــو مــوزع يف أرشطــة، وكتــب صغــرة 
وكبــرة، ومواقــع إلكرونيــة، وغرهــا، ومل خُيــرج أكثر 
تراثــه، ويكفــي يف مثــل هــذه البحــوث املحكمــة التــي 
ــة أن ُتذكــر مجلــة مــن هــذه  حُتــر يف صفحــات معين
ــه  ــن فق ــدة م ــذه القاع ــن ه ــن متك ــي ُتب ــروع الت الف
اإلمــام، ومتكنــه منهــا، وكــام قيــل َيْكِفــي مــن القــادة 
ــا أَحــاط بالعنــق، ولعــي أجــاوز اإلحاطــة، وأزيــد  َم
ــا  ــرت فروًع ــد اخ ــااًّل، وق ــق مج ــد العن ــا يزي ــا م فيه

منوعــة مــن أبــواب الفقــه فمنهــا:
	- القصد يف العبادة:

اختــار ابــن بــاز أن األفضــل يف العبــادة القصــد، 
وعــدم التطويــل الــذي يشــق علينــا، فقــال: »األفضــل 
يف حقنــا القصــد، وعــدم التطويــل الــذي يشــق علينــا؛ 
ــادة، فاملؤمــن  حتــى اّل نمــل، حتــى اّل نفــر عــن العب
ــد، ويتهجــد، ولكــن مــن غــر مشــقٍة،  يصــي، ويتعب
وإتعــاٍب لنفســه، فيتوســط يف األمــور؛ حتــى اّل يمــل 

ــا«)		(. ــى اّل يكرهه ــادة، وحت العب
ــد  ــاز ملقص ــن ب ــاة اب ــس مراع ــار نلم ــذا ااّلختي  ويف ه
اســتمرارية العبــادة، فمنــع مــن التطويــل الــذي يشــق، 
ــادة، أو  ــل العب ــا مُت ــور؛ كي ــط يف األم ــر بالتوس وأم

تكــون ثقيلــة عــى النفــس.
	-التيمم ألجل الربد:

ســئل ابــن بــاز عــن احلــد الــذي جييــز للجنــب التيمــم 
يف الليلــة البــاردة؟

		. امللخص البازي عى منتقى األخبار، ص433.
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 فأجــاب: »احلــد هــو اخلطــر، واملشــقة، فإنــه يتيمــم، 
ومــاًء  دافًئــا،  مكاًنــا  وجــد  إذا  إاّل  يغتســل،  واّل 

دافًئــا«)		(.
 ويف هــذا اجلــواب نجــد أن ابــن بــاز جعــل الضابــط 
ــو  ــم ه ــل إىل التيم ــاء وينتق ــه امل ــرك ألجل ــذي ي ال
وجــود املشــقة، وهــذا مــن دقــة نظــره الفقهــي؛ 
ــع  ــو وض ــر، ول ــخص آلخ ــن ش ــف م ــقة ختتل فاملش
ضابًطــا آخــر للحــق بعــض النــاس الــرر، فوقعــوا 

يف املحظــور الــذي ألجلــه رشع التيمــم.
	- املسح عىل اخلامر يف الوضوء:

اختــار ابــن بــاز أن اخلــامر الــذي جيــوز للمــرأة املســح 
ــال:«إن  ــه، فق ــا نزع ــق عليه ــذي يش ــو ال ــه، ه علي
ــا  ــق عليه ــها ويش ــه رأس ــت ب ــار حنك ــا مخ كان عليه
نزعــه مســحت عليــه يوًمــا وليلــًة إذا كان لبســته عــى 
طهــارة، مثــل الرجــل إذا لبــس العاممــة عــى طهــارة 
يوًمــا وليلــًة، يمســح عليهــا يوًمــا وليلــًة بعــد احلــدث 
إذا كانــت عاممــًة حمنكــًة؛ ألن حلهــا قــد يشــق بعــض 
املشــقة«)		(، وقــال: »وهكــذا اخلــامر التــي تلفــه املــرأة 
عــى رأســها يشــق عليهــا نزعــه، فإهنــا متســح عليــه، 
ــا  ــًة، إذا لبســته عــى طهــارة، كاخلفــن يوًم ــا وليل يوًم
ــام بلياليهــا للمســافر«)		(.   ــة أي ــم، وثاث ــًة للمقي وليل

	- املسح عىل احلوائل:
اختــار ابــن بــاز أن احلوائــل الروريــة يمســح عليهــا 

		. املرجع السابق، ص121.
		. فتاوى نور عى الدرب، اّلبن باز بعناية الشويعر 291/5.

		. امللخص البازي عى منتقى األخبار ، ص97.

اإلنســان للــرورة أو احلاجة املاســة، فقــال: »احلوائل 
الروريــة التــي حيتاجهــا اإلنســان لعروض كــرٍس، أو 
جــرٍح، اّل بــأس باملســح عليهــا، يف الطهــارة الكــرى، 
والصغــرى، مــن أجــل الــرورة مــن غــر توقيــٍت، 

مــا دامــت احلاجــة ماســًة إىل ذلــك«)		(.
ــد رأى  ــق؛ فق ــي دقي ــٌر فقه ــابقتن نظ ــألتن الس يف املس
ــن  ــة واخلف ــى العامم ــح ع ــة يف املس ــاز أن العّل ــن ب اب
التــي ورد النــص هبــام وجــود املشــقة، فمتــى ُوجــدت 
ــاز  ــة ج ــل الروري ــامر أو احلوائ ــزع اخل ــقة يف ن املش
ــادة؛  ــتمرارية العب ــو اس ــر وه ــد آخ ــاك ُبع ــح، وهن املس
فلــو قيــل: ملــن لبســت اخلــامر الــذي يشــق نزعــه: أنــه 
جيــب عليــِك نزعــه. أو قيــل ذلــك ملــن عليــه حائــل من 
احلوائــل الروريــة لوجــدوا ثقــًا عنــد الوضــوء، وقد 
يكرهــون ســامع األذان؛ ألنــه يذكرهــم بمشــقة النــزع، 
ــا. ــن أدقه ــذا م ــيطان دروب ه ــس، وللش ــادة اللب وإع

	- اخلتان ملن أسلم:
اختــار ابــن بــاز أن مــن أســلم وكان يف اخلتــان مشــقة 
ــان إذا  ــه اخلت ــرشع ل ــال: »ي ــه، فق ــه اّل يلزم ــه، فإن علي
ــن  ــٌر، لك ــه خط ــن علي ــه، إذا مل يك ــى نفس ــف ع مل خُي
اّل يقــال لــه أول مــا يســلم، بــل ُيدعــى إىل اإلســام، 
ــد  ــان إاّل بع ــه اخلت ــر ل ــام، واّل يذك ــب يف اإلس ويرغ
ذلــك؛ لئــا ينفــر مــن اإلســام، فاملهــم دخولــه 
ــا  ــان ب ــك اخلت ــد ذل ــه بع ــرس ل ــإن تي ــام، ف يف اإلس

ــأس«)		(. ــا ب ــقٍة ف مش

		. جمموع فتاوى ابن باز 732/6.
		. امللخص البازي عى منتقى األخبار، ص05.
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وســئل عــن: »مــن يدخــل يف اإلســام ويدعــون 
ــن  ــل م ــور فه ــض النف ــم بع ــل منه ــان فيحص للخت

وصيــة يف ذلــك؟«
فأجــاب رمحــه اهلل: »الوصيــة أنــه اّل خُياطــب باخلتــان 
إاّل بعــد أن يســتقر اإلســام، أمــا إذا كان اخلتــان فيــه 
عليــه مشــقٌة، أو خطــٌر، فــا يلزمــه لكــن إذا تيــرس بــا 

مشــقٍة واّل خطــٍر فهــو أفضــل«)0	(.
ويف هــذا اجلــواب وهــذا ااّلختيــار مراعــاة حلــال 
املســلم اجلديــد؛ فلكــي اّل ينفــر مــن اإلســام، ويكون 
ــه  ــر ب ــه اّل يؤم ــن، فإن ــن الدي ــد ع ــبًبا للص ــان س اخلت
ــا أو  ــد حرًج ــه، واّل جي ــام يف قلب ــتقر اإلس ــى يس حت
مشــقًة يف هــذا الفعــل؛ ملــا يف قلبــه مــن اإليــامن الــذي 
يغلــب أمل القطــع، وهــذا فقــه مقاصــدي بعيــد النظــر 
مــن ابــن بــاز، بخاصــة أن اخلتــان ليــس مــن األمــور 
ــه  ــه أن ــام في ــا رأي اإلم ــام، وأيًض ــة يف اإلس الرئيس
ســنة)1	(، فليــس مــن الفقــه أن يكــون تطبيــق الســنة 

ــام.  ــن اإلس ــد ع ــبًبا للص س
	- دخول احلامم باملصحف:

اختــار ابــن بــاز أن مــن خــي عــى مصحفــه الرسقــة 
فــا بــأس أن يدخــل بــه احلــامم، فقــال: »أمــا دخــول 
ــرورة، إذا  ــد ال احلــامم باملصحــف فــا جيــوز إاّل عن

كنــت ختشــى عليــه أن يــرسق فــا بــأس«)		(.

0	. املرجع السابق، ص25.
1	. انظــر: اختيــارات الشــيخ ابــن بــاز الفقهيــة، آلل حامــد 
721/1. فقــد قــال فيــه: »اخلتــان ســنة يف حــق الرجــال 
والنســاء، وهــو اختيــار الشــيخ بــن بــاز رمحــه اهلل تعــاىل«.

		. جمموع فتاوى ابن باز 662/9.

ويف هــذه املســألة تنــازع احلكــم أمــران: األمــر األول: 
دخــول احلــامم باملصحــف، وهــذا حمــرم، األمــر الثاين: 
ــس  ــى النف ــاق ع ــذا ش ــف، وه ــة املصح ــية رسق خش
بخاصــة ملــن كان لــه مصحــف معــن قــد حفــظ فيــه، 
ــه  ــديدة علي ــقة ش ــإن املش ــه، ف ــراءة في ــى الق وداوم ع
ــه  ــع علي ــرسق فيجتم ــقة أن ي ــزداد املش ــده، وت إن فق
ــن  ــي م ــه، وه ــة علي ــوع الرسق ــّم وق ــد، وغ ــّم الفق غ
ــدي  ــره املقاص ــاز بنظ ــن ب ــام اب ــح اإلم ــر، فرج الكبائ
دخــول احلــامم باملصحــف، ورأى أنــه أخف مــن األمر 
الثــاين، وهنــاك ملحــظ إنســاين آخــر وهــو أن اإلنســان 
عندمــا يدخــل احلــامم ولــه مصحــف خارجــه خُيشــى 
ــذ  ــتعجل، واّل يأخ ــد يس ــه ق ــة، فإن ــن الرسق ــه م علي
ــه يف خــروج األذى، وقــد يــؤذي نفســه يف هــذا  راحت
ااّلســتعجال، وقــد جعــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص األعــرايب يكمــل 
ــه)		(؛ ألن  ــال في ــا ب ــوي عندم ــجد النب ــه يف املس بول
الــرر الــذي يلحقــه بقطــع البــول أشــد مــن بولــه يف 
املســجد، واملوازنــة بــن املصالــح واملفاســد وترجيــح 
ــه  ــاج لفقي ــدتن حتت ــف املفس ــن، وأخ ــى املصلحت أع
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــدي النب ــن ه ــر رشب م ــد النظ ــدي بعي مقاص

حتــى ارتــوى.
7- ترك املضمضة ملدة شهر:

ــدة  ــة مل ــرك املضمض ــخص ت ــن ش ــاز ع ــن ب ــئل اب س
شــهر، فأجــاب بقولــه: »يعيــد صــاة الشــهر كلهــا...

		. رواه البخــاري، كتــاب الوضــوء، بــاب صــب املــاء عــى البــول 
يف املســجد، برقــم: 022؛ ومســلم، كتــاب الطهــارة، بــاب 
ــول وغــره مــن النجاســات إذا حصلــت يف  وجــوب غســل الب
املســجد وأن األرض تطهــر باملــاء، مــن غــر حاجــة إىل حفرهــا، 

ــم: 482. برق
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األقــرب - واهلل أعلــم -  أنــه يعيــد؛ ألنــه غلــط كــام لو 
صــىَّ بغــر وضــوء... ويمكــن أن يقــال: إنــه يســقط 
ــتحاضة)		(،  ــرايب)		(، واملس ــة األع ــام يف قص ــه ك عن
ــاء  ــاط، وإاّلَّ – إن ش ــاب ااّلحتي ــن ب ــو م ــاد فه إن أع
ــرب،  ــاء اهلل – أق ــذا – إن ش ــلَّ ه ــه، لع اهلل – اّل يلزم

ــاء اهلل –«)		(. ــادة –إن ش ــدم اإلع ــرب: ع األق
ويف جوابــه هــذا ُياحــظ أن اجلــواب املتقــرر يف نفســه 
أنــه جتــب عليــه اإلعــادة؛ ألنــه صــى دون مضمضــة، 
ــل يف  ــا تأم ــه ملَّ ــوء، لكن ــّى دون وض ــن ص ــو كم وه
ــه  ــل، وأن ــذا الرج ــق ه ــي تلح ــديدة الت ــقة الش املش
ســيعيد مخســن ومئــة صــاة، إضافــة إىل كــون الرجــل 
ــة،  ــرة يف الرشيع ــذار معت ــذه أع ــًيا وه ــًا أو ناس جاه
كــام يف قصــة األعــرايب واملســتحاضة، فــرأى بنــاًء عــى 

ذلــك: أنــه اّل يعيــد.
8- تأخري الصالة للمشقة:

ورد ســؤال لإلمــام ابــن بــاز نصــه: »أذهــب وبعــض 
ــو  ــن كيل ــوايل اخلمس ــد ح ــاوٍر، يبع ــٍد جم ــي إىل بل أه
ــع  ــات ونرج ــض احلاج ــرشاء بع ــا؛ ل ــن بلدن ــًرا ع م
ــبب  ــن؛ بس ــرج إاّلَّ متأخري ــد اّل نخ ــرب، وق ــع املغ م
ــام  ــراءة لإلم ــوب الق ــاب وج ــاب األذان، ب ــاري، كت 		. رواه البخ
واملأمــوم يف الصلــوات كلهــا يف احلــر والســفر ومــا جيهــر فيهــا 
ــاب  ــاة، ب ــاب الص ــلم، كت ــم: 757؛ ومس ــت، برق ــا خُياف وم
وجــوب قــراءة الفاحتــة يف كل ركعــة، وإنــه إذا مل حيســن الفاحتــة، 
واّل أمكنــه تعلمهــا قــرأ مــا تيــرس لــه مــن غرهــا، برقــم: 793.
ــم:  ــدم، برق ــل ال ــاب غس ــوء، ب ــاب الوض ــاري، كت 		. رواه البخ
ــلها  ــتحاضة وغس ــاب املس ــض، ب ــاب احلي ــلم، كت 822؛ ومس

ــم: 333. ــا، برق وصاهت
ــط  ــارة، الرشي ــاب الطه ــاز، كت ــن ب ــع، اّلب ــروض املرب 		. رشح ال
الرابــع، الوجــه الثــاين. نقــًا مــن: اختيــارات الشــيخ ابــن بــاز 

ــد 3/ 61. ــة، آلل حام الفقهي

الزحــام، وضيــق وقــت املغــرب، وقــد اّل نصــل 
إاّل مــع أذان العشــاء اآلخــر، أي: بعــد فــوات وقــت 
ــد  ــًرا لبع ــة نظ ــذه احلال ــا يف ه ــوز لن ــل جي ــرب، ه املغ
البلــد، واملشــقة التــي تلحــق بالنســاء، تأخــر صــاة 

ــا؟ ــل بلدن ــى نص ــرب حت املغ
فأجــاب رمحــه اهلل بقولــه: »اّل حــرج يف تأخــر املغــرب 
واحلــال مــا ُذكــر إىل أن َتصلــوا إىل البلــد؛ دفًعــا 
للمشــقة، وإن تيــرس فعلهــا يف الطريــق فهــو أوىل«)		(.
ــه؛  ــتغرب من ــد يس ــام فق ــواب اإلم ــر يف ج ــن نظ وم
ألن الصــاة اّل جيــوز تأخرهــا عــن وقتهــا، واملســافة 
ــقة  ــر للمش ــام نظ ــن اإلم ــفر، ولك ــافة س ــت مس ليس
دون  يصلــن  قــد  وأهنــن  النســاء،  تلحــق  التــي 
ــاة  ــر ص ــم تأخ ــاز هل ــة، فأج ــوع، واّل طمأنين خش
ــة  ــارته إىل أولوي ــع إش ــد، م ــول البل ــرب إىل وص املغ

ــق. ــا يف الطري فعله
9- تأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل:

اختــار ابــن بــاز تأخــر صــاة العشــاء إىل ثلــث الليــل 
لكــن دون مشــقة، فقــال: »فــإذا تيــرس تأخرهــا بــدون 
مشــقٍة فهــو أفضــل، فلــو كان أهــل القريــة، أو مجاعــٌة 
يف الســفر أخروهــا؛ ألنــه أرفــق هبــم إىل ثلــث الليــل، 
ــوز  ــن اّل جي ــل، لك ــو أفض ــل ه ــك، ب ــأس بذل ــا ب ف
تأخرهــا إىل مــا بعــد نصــف الليــل، فالنهايــة نصــف 
ــض  ــى بع ــق ع ــد يش ــا ق ــا إذا كان تأخره الليل...أم

النــاس فــإن املــرشوع تعجيلهــا«)		(.

		. جمموع فتاوى ابن باز 683/01، 481/03.
		. املرجع السابق 883/01.
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وهــذا نظــر مقاصــدي، فــإن كان يف فعــل الســنة 
ــنة،  ــاء س ــاة العش ــر ص ــرك، وتأخ ــا ت ــقة، فإهن مش
فــإن حلــق اجلامعــة مشــقة يف تأخرهــا، صــارت الســنة 

ــا. يف تعجيله
ــاب فيهــا نجاســٌة،  0	- الصــالة لغــري القبلــة، ويف ثي

والصــالة قاعــًدا:
اختــار ابــن بــاز، أن املريــض الــذي اّل يســتطيع الصاة 
إىل القبلــة، واّل يوجــد مــن يطهــره فإنــه يصــي حســب 
حالــه، وأن املريــض لــه الصــاة وهــو جالــس إذا شــق 
ــاة،  ــرأة عليهــا الص ــذا امل ــال: »وهك ــام فق ــه القي علي
إذا كانــت مريضــًة، والصــاة تكــون ولــو لغــر القبلــة 
ُقــوا اهللََّ َمــا اْســَتَطْعُتْم﴾ وأنــت عــى الرسيــر ﴿َفاتَّ
]التغابــن: 	1[، يصــي عــى حســب حالــه، إن تيرس له 
أن يتوضــأ وأن يصــي إىل القبلــة فعــى ذلــك، وجــب 
ــده  ــن عن ــك ومل يك ــرس ذل ــإن مل يتي ــك، ف ــه ذل علي
ــة،  ــا النجاس ــي فيه ــه الت ــى يف ثياب ــه، ص ــن ياحظ م
ــوا اهللََّ  ُق ــك، ﴿َفاتَّ ــه إاّل ذل ــس علي ــه، ولي ــى فراش وع
ــا اْســَتَطْعُتْم﴾]التغابن: 	1[، أمــا إذا تيــرس لــه مــن  َم
ــارة  ــنًة للطه ــا حس ــه ثياًب ــه، ويلبس ــي ب ــه، ويعتن ينظف
والصــاة، ويغســله مــن أوســاخه، إذا تيــرس لــه ذلــك 
ــرض  ــان امل ــى اإلنس ــق ع ــك، واّل يش ــتطيع ذل ويس

ــك«)		(. ــه ذل ــب علي وج
ــول  ــلس الب ــاب بس ــض املص ــاز: »املري ــن ب ــال اب وق
ومل يــرأ بمعاجلتــه عليــه أن يتوضــأ لــكل صــاٍة بعــد 
ــل  ــه، وجيع ــب بدن ــا يصي ــل م ــا، ويغس ــول وقته دخ
ــرش.  ــث ع ــدرس الثال ــاز، ال ــن ب ــز ب ــيخ عبدالعزي 		. دروس للش

ــاملة( ــة الش )املكتب

ــك؛ وإاّل  ــه ذل ــق علي ــًرا إن مل يش ــا طاه ــاة ثوًب للص
ــه«)0	(. ــي عن ُعف

وقــال ابــن بــاز: »املريــض لــه الصــاة وهــو جالــس 
إذا شــق عليــه القيــام فإنــه يصــي وهــو جالــس؛ لقــول 
النبــي عليــه الصــاة والســام يف احلديــث الصحيــح 
ــال:  ــتكى ق ــا اش ــن مل ــن حص ــران ب ــث عم ــن حدي م
ــاًم، َفــإِْن مَلْ َتْســَتطِْع َفَقاِعــًدا، َفــإِْن مَلْ َتْســَتطِْع  »َصــلِّ َقاِئ
ــذا  ــتلقيا«)1	( وه ــتطع فمس ــإن مل تس ــٍب، ف ــَى َجنْ َفَع
ــال  ــن الرج ــض م ــره، فاملري ــهيل اهلل وتيس ــن تس م

0	. أحكام صاة املريض وطهارته، ص01.
ــَاِة، َبــاُب إَِذا مَلْ ُيطِــْق  1	. رواه البخــاري، َأْبــَواُب َتْقِصــِر الصَّ
ــإن مل  ــادة: »ف ــم: 7111. دون زي ــٍب، برق ــَى َجنْ ــًدا َصــىَّ َع َقاِع
تســتطع فمســتلقًيا«، ومل أجدهــا -حســب اطاعــي املتواضــع- 
ــن أيب  ــي ب ــن ع ــا ع ــث عمــران، ووجــدت حديًث ــن حدي م
طالــب ريض اهلل عنــه مرفوًعــا جــاء فيــه ذكــر ااّلســتلقاء، ورواه 
ــٌر  ــر كث ــد ذك ــم: 8273، وق ــرى، برق ــنن الك ــي يف الس البيهق
ــاءت يف  ــران ج ــث عم ــادة يف حدي ــذه الزي ــامء أن ه ــن العل م
ــن  ــادي، واب ــن عبداهل ــة، واب ــن قدام ــم: اب ــائي منه ــنن النس س
حجــر، والشــوكاين، وغرهــم، وقــال ابــن بــاز: »وزاد النســائي 
ــال  ــتلقًيا«، وق ــتطع فمس ــإن مل تس ــح: »ف ــناد صحي ــننه بإس يف س
ــدون  ــح ب ــاري يف الصحي ــذا رواه البخ ــر: »هك ــع آخ يف موض
ــتلقاء  ــر ااّلس ــد ذك ــناد جي ــائي بإس ــتلقاء، وزاد النس ــر ااّلس ذك
ــناد،  ــذا اإلس ــى ه ــع ع ــه مطل ــى أن ــدل ع ــا ي ــر« مم ــى الظه ع
ــادة  ــذه الزي ــد ه ــه مل جي ــايخ أن ــن املش ــٍد م ــر واح ــر غ ــد ذك وق
ــن قاســم: »مل أجــد  ــز ب ــد العزي ــال الشــيخ عب ــد النســائي، ق عن
هــذه الزيــادة مــن حديــث عمــران بــن حصــن ريض اهلل عنــه يف 
ســنن النســائي، واّل يف غرهــا مــن كتــب احلديــث املطبوعــة بعــد 
البحــث والتقــي، ومــن نســبها للنســائي لعلــه اعتمــد عــى مــا 
ذكــره املجــد يف املنتقــى )ص 832( واهلل أعلــم( انظــر: جممــوع 
فتــاوى ابــن بــاز 922/11،  فتــاوى نــور عــى الــدرب، اّلبــن 
بــاز /363، حاشــية ســامحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز عــى 
بلــوغ املــرام، اّلبــن قاســم 1/ 242، أصــل صفــة صــاة النبــي 
ــى  ــع ملتق ــا يف موق ــرض موضوعه ــاين، ص49، وُع ملسو هيلع هللا ىلص، لأللب
ــتلقًيا(  ــتطع فمس ــإن مل تس ــوان: »)ف ــت عن ــث، حت ــل احلدي أه
روايــٌة معــزوٌة إىل النســائي مل أجدهــا مســندًة!« واتفــق الباحثــون 

ــد النســائي. ــه أهنــم مل جيدوهــا عن في
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ــًدا،  ــي قاع ــام يص ــه القي ــق علي ــاء إذا كان يش والنس
ــى  ــرض ص ــدة امل ــن ش ــود م ــن القع ــز ع ــإن عج ف
ــك  ــه ذل ــق علي ــإن ش ــل، ف ــن أفض ــه األيم ــى جنب ع
ــي  ــة، ويص ــاه إىل القبل ــون رج ــتلقًيا، وتك ــى مس ص
مســتقبلها بوجهــه، وهكــذا املقعــد الــذي اّل يســتطيع 
القيــام؛ لشــلٍل بــه، فإنــه يصــي قاعــًدا، ووجهــه 
إىل القبلــة، ويســجد يف األرض، ويركــع يف اهلــواء، 
يف  ســجد  األرض  عــى  الســجود  يســتطع  مل  فــإن 
ــه؛ ألن  ــن ركوع ــض م ــجوده أخف ــل س ــواء، وجع اهل
اهلل ســبحانه وتعــاىل يقــول: ﴿اَّل ُيَكلِّــُف اهللَُّ َنْفًســا 
إاِّلَّ ُوْســَعَها﴾]البقرة: 			[، ويقــول عــز وجــل: 

اْســَتَطْعُتْم﴾]التغابن: 	1[«)		(. َمــا  اهللََّ  ُقــوا  ﴿َفاتَّ
وهــذه األجوبــة تــدل عــى يــرس الرشيعــة، ورمحــة اهلل 
ــرج،  ــن ح ــن م ــا يف الدي ــل اهلل علين ــام جع ــاده، ف بعب
فمــع أن اســتقبال القبلــة، والطهــارة، والقيــام اّل 
ــبًبا يف  ــت س ــقة كان ــإن املش ــا، ف ــاة إاّل هب ــح الص تص
ســقوطها عنــد مــن اّل يســتطيع اإلتيــان هبــا إاّل بمشــقة 
ــَتَطْعُتْم﴾ ــا اْس ــوا اهللََّ َم ُق ــاىل: ﴿َفاتَّ ــال تع ــض. ق كاملري

.]1	 ]التغابن: 
		- الصالة داخل الكعبة:

اختــار ابــن بــاز أن الصــاة داخــل الكعبــة مســتحبٌة، 
ــقٌة،  ــه مش ــب علي ــا يرت ــٌة إاّل إذا كان دخوهل ومرشوع
ــا  ــاة فيه ــال: »الص ــد ق ــرك أوىل، فق ــاٌم، فال أو زح
تعلــٌق  هلــا  ليــس  ولكــن  ومرشوعــٌة،  مســتحبٌة، 
ــج، واّل  ــات احل ــن واجب ــت م ــج، فليس ــك احل بمناس

		. جمموع فتاوى ابن باز 301/91.

مــن ســننه، واّل مــن أركانــه، فمــن شــاء دخلهــا 
فصــى، ومــن شــاء مل يدخــل، فــإذا تيــرس ذلــك مــن 
غــر مشــقٍة، واّل كلفــٍة، فالصــاة فيهــا مســتحبٌة، وإن 
ْجــِر كفــى كــام قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشــة ملــا  صــى يف احْلِ
ــُه  ــِر َفإِنَّ ْج ــة، قــال: »َصــيِّ يِف احْلِ ــه دخــول الكعب طلبت
ِمــَن اْلَبْيــِت«)		(، فــإذا صــى يف احلجــر، أو يف الكعبــة، 
ــج،  ــٌق باحل ــه تعل ــس ل ــن لي ــٌن، ولك ــك حس كل ذل
ــوادع، واّل يف  ــة ال ــا ملسو هيلع هللا ىلص يف حج ــرة، ومل يدخله والعم
عمــرة القضــاء؛ فــدل عــى عــدم تأكــد دخوهلــا، وأن 
مــن دخلهــا فــا بــأس، وهــو مســتحٌب، ومــن اّل فا، 
واّل ســيام إذا كان دخوهلــا يرتــب عليــه مشــقٌة، أو 

ــرك أوىل«)		(. ــاٌم، فال زح
وهــذا فقــه مقاصــدي، فــإن كان يف فعــل الســنة 
ــاس،  ــم الن ــرك، واّل يزاح ــا ت ــام، فإهن ــقة، وزح مش

ويكســب املحظــور؛ ألجــل تطبيــق ســنة.
يف  والصــالة  للمشــقة  اجلامعــة  صــالة  تــرك   -		

احلكوميــة:: الدوائــر  داخــل  املصليــات 
 ســئل ابــن بــاز هــذا الســؤال: »رجــٌل كبــٌر يف الســن 
ــه  ــى محل ــاعدانه ع ــث اّل تس ــه حي ــن رجلي ــكو م يش
ألداء الصــاة مجاعــة يف املســجد؛ لصعوبــة النــزول من 
درج البيــت، ومشــقة الطريــق، إضافــًة إىل ذلــك، فإنــه 
اّل يســتطيع الصــاة واقًفــا، وإنــام جيلــس عــى كــريس 

		. رواه أبــو داود الطيالــيس يف مســنده، هبــذا اللفــظ برقــم: 6661؛ 
ــننه،  ــذي يف س ــم: 8202؛ والرم ــننه، برق ــو داود يف س ورواه أب
برقــم:678؛ وأمحــد يف مســنده، برقــم: 61642، بلفــظ: »َصــيِّ 
ــَذا  ــذي: »َه ــال الرم ــِت«. وق ــوَل اْلَبْي ــِر إَِذا َأَرْدِت ُدُخ ْج يِف احْلِ

َحِديــٌث َحَســٌن َصِحيــٌح«.
		. امللخص البازي عى منتقى األخبار، ص112.
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معــد جللوســه يف الصــاة، فهــل لــه مــن رخصــة للصــاة 
يف البيــت، جزاكــم اهلل خــرا؟

فأجــاب رمحــه اهلل: »إذا كان احلــال مــا ُذكــر، فــا حــرج 
ــور،  ــذر املذك ــل الع ــن أج ــت؛ م ــي يف البي ــه أن يص علي
ــإن كان  ــتطيع، ف ــجود يف األرض إذا كان يس ــه الس وعلي
اّل يســتطيع، فــا بــأس أن يســجد يف اهلــواء ويكــون 

ــوع«)		(،  ــن الرك ــض م ــجوده أخف س
ــم أن  ــب عليك ــر: »الواج ــؤال آخ ــى س ــا ع ــال جميًب وق
تصلــوا مــع اجلامعــة يف املســجد إذا كنتــم تســمعون 
ــًدا  ــا إذا كان بعي ــه، أم ــاب إلي ــتطيعون الذه ــداء، وتس الن
ألن  لبعــده، أو  إليــه  الذهــاب  عليكــم  يشــق  منكــم 
ــك،  ــو ذل ــٍن، ونح ــر س ــٌز لك ــٌض، أو عاج ــم مري أحدك

فــا حــرج يف الصــاة يف حملكــم«)		(.
ــي يف  ــتطاع أن يص ــن اس ــى كل م ــب ع ــال: »الواج وق
اجلامعــة مــن الرجــال، أن يصــي يف اجلامعــة... فــإذا كان 
يشــق عليــه اخلــروج بســبب املــرض، فهــو معــذوٌر«)		(.
وســئل ابــن بــاز: عــن املصليــات التــي توجــد يف بعــض 
ــم  ــا حك ــل هل ــر، ه ــه إاّل الظه ــى في ــي اّل يص ــر الت الدوائ

ــجد؟ املس
فأجاب: »ليس هلا حكم املسجد؛ هذا مصى«

فســئل: »هــل هلــم أجــر اجلامعــة وهــم يصلــون يف 
حماهلــم؟«

فأجــاب: »إذا مل يتيــرس هلــم مســاجد حوهلــم فلهــم أجــر 

		. جمموع فتاوى ابن باز 211/03.
		. املرجع السابق 76/21.

		. املرجع السابق 081/03.

اجلامعــة، لكــن إذا كان حوهلــم مســاجد ينبغــي أن يصلــوا 
يف املســاجد«

فسئل: يشق عليهم الذهاب للمساجد لبعدها؟
ــمع  ــن س ــن م ــأس، لك ــا ب ــا ف ــاب: »إذا كان لبعده فأج
ــون  ــون يتأول ــد يك ــادي، أو ق ــداء الع ــرج، الن ــداء فليخ الن
بأهنــم إذا خرجــوا يتفرقــون، وبعضهــم اّل يصــي، قــد يكــون 
هلــم تأويــٌل صحيــٌح مــن جهــة بعــض املــدارس والدوائــر، 
إذا كان صاهتــم يف املحــل أضبــط هلــم حتــى يصلــوا مجيًعــا 

ــا«)		(. قــد يكــون هــذا عــذًرا رشعًي
ــا  ــامع، وعندن ــة ااّلجت ــا مصلح ــابقن عندن ــن الس يف اجلواب
ــور  ــوع وحض ــب باخلش ــد تذه ــامع ق ــذا ااّلجت ــقة يف ه مش
القلــب يف الصــاة كاملــرض والعجــز، أو مشــقة البعــد 
ــامع،  ــة ااّلجت ــن مصلح ــد م ــذه أش ــدة ه ــرق، ومفس والتف
ــد،  ــدة األش ــب املفس ــب جان ــه غلَّ ــام أن ــه اإلم ــن فق وم

ــم.  ــم يف بيوهت ــم صاهت ــاز هل وأج
ــرة  ــرام وس ــجد احل ــي يف املس ــدي املص ــن ي ــرور ب 		- امل

ــة: ــي يف الزمح املص
ــجد  ــي يف املس ــدي املص ــن ي ــرور ب ــاز أن امل ــن ب ــار اب  اخت
ــال:  ــه يَشء، فق ــاة في ــع الص ــرم، واّل يقط ــر حم ــرام غ احل
ــدي  ــن ي ــرور ب ــه امل ــرم في ــا حي ــرام ف ــجد احل ــا املس »أم
املصــي، واّل يقطــع الصــاة فيــه يَشٌء مــن الثــاث املذكــورة 
واّل غرهــا)		(؛ لكونــه مظنــة الزحــام، ويشــق فيــه 

		. امللخص البازي عى منتقى األخبار، ص812.
ــوُل اهللِ  ــاَل َرُس ــاَل: َق ــه، َق ــث أيب ذر ريض اهلل عن ــد حدي .  يقص  		
ُه إَِذا َكاَن َبــْنَ َيَدْيــِه ِمْثــُل  ــُه َيْســُرُ ، َفإِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َقــاَم َأَحُدُكــْم ُيَصــيِّ
ــُه  ْحــِل، َفإِنَّ ْحــِل، َفــإَِذا مَلْ َيُكــْن َبــْنَ َيَدْيــِه ِمْثــُل آِخــَرِة الرَّ آِخــَرِة الرَّ
ــاَمُر، َوامْلَــْرَأُة، َواْلَكْلــُب اأْلَْســَوُد«. رواه مســلم،  َيْقَطــُع َصَاَتــُه احْلِ

كتــاب الصــاة، بــاب قــدر مــا يســر املصــي، برقــم: 015.
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ــد ورد  ــي، وق ــدي املص ــن ي ــرور ب ــن امل ــرر م التح
ــر  ــه ينج ــٌف، ولكن ــه ضع ــٌح في ــٌث رصي ــك حدي بذل
بــام ورد يف ذلــك مــن اآلثــار عــن ابــن الزبــر وغــره، 
وبكونــه مظنــة الزحــام ومشــقة التحــرز مــن املــار كــام 
تقــدم، ومثلــه يف املعنــى املســجد النبــوي وغــره مــن 
املســاجد إذا اشــتد فيهــا الزحــام وصعــب التحــرز من 
ُقــوا اهللََّ َمــا اْســَتَطْعُتْم﴾ املــار؛ لقولــه عــز وجــل: ﴿َفاتَّ
ــُف اهللَُّ َنْفًســا  ]التغابــن: 	1[، وقولــه تعــاىل: ﴿اَّل ُيَكلِّ
ــي - ملسو هيلع هللا ىلص-:  ــول النب ــَعَها﴾]البقرة: 			[، وق إاِّلَّ ُوْس
ــوا  ــِه َفْأُت ــْم بِ ــا َأَمْرُتُك ــوُه َوَم ــُه، َفاْجَتنُِب ــْم َعنْ ــا هَنَْيُتُك »َم

ــه)100(«)101(. ــَتَطْعُتْم« متفــق علي ــا اْس ــُه َم ِمنْ
ــود  ــع وج ــرة م ــرط الس ــه اّل تش ــاز أن ــن ب ورأى اب
ــإن الزمحــة  ــجد ف ــا يف داخــل املس ــال: »أم الزمحــة، فق
ــه  ــو عن ــو معف ــرة، وه ــاذ الس ــن اخت ــع م ــقة متن واملش
يف داخــل املســجد،... وهكــذا يف املســجد النبــوي إذا 
ــة اّل  ــدٌة، فالزمح ــة واح ــديدٌة؛ فالعل ــٌة ش ــه زمح كان في

ــرة«)	10(. ــا الس ــرط فيه يش
ــد اإلمــام،  ــد عن ــرأي نظــر مقاصــدي بعي ويف هــذا ال
فهــو يعلــم أن يف املســجد احلــرام مــن املشــقة البالغــة 
ــي، وأن  ــدي املص ــن ي ــرور ب ــم امل ــول: بتحري أن يق
مــرور يَشء يقطــع الصــاة؛ بســب الزحــام الشــديد، 
الــذي اّل يمكــن معــه التحــرز مــن املــرور، وكذلــك اّل 
يســتطيع اختــاذ ســرة، ولــو قــال بذلــك ألدى لقطــع 

100.  سبق خترجيه.
101.  جمموع فتاوى ابن باز 29/11.

	10.  املرجع السابق 623/92.

كثــر مــن الصلــوات، وســبب خافــات ومشــاجرات 
كثــرة تنــزه عنهــا املســاجد، ومل يقتــر يف رأيــه عــى 
ــة  ــود الزمح ــة وج ــل العّل ــل جع ــرام، ب ــجد احل املس
تشــرط  فــا  موجــودة؛  كانــت  فــإذا  الشــديدة، 

ــاة يَشء. ــع الص ــه اّل يقط ــاء علي ــرة، وبن الس
		- الصالة خلف الفاسق:

اختــار ابــن بــاز أن إمامــة الفاســق صحيحــة، فقــال: 
ــح أم  ــل تص ــه: ه ــاس يف إمامت ــف الن ــق اختل »الفاس
ــت  ــن صح ــٌة؛ ألن م ــا صحيح ــواب: أهن اّل؟ والص
صاتــه بنفســه صحــت صاتــه بغــره، واألدلــة تــدل 
ــوَن  ــراء: »ُيَصلُّ ــدم يف األم ــا تق ــا: م ــك منه ــى ذل ع
َلُكــْم، َفــإِْن َأَصاُبــوا َفَلُكــْم، َوإِْن َأْخَطُئــوا َفَلُكــْم 
َوَعَلْيِهــْم« رواه البخــاري يف الصحيــح)	10(، واألمــراء 
الفاســق...كذلك  غــر  وفيهــم  الفاســق،  فيهــم 
ُــْم َوْفُدُكــْم  َتُكــْم ِخَياَرُكــْم، َفإهِنَّ حديــث: »اْجَعُلــوا َأِئمَّ
ُكــْم«)	10(، يــدل عــى أنــه ُيفضــل  فِيــاَم َبْينَُكــْم َوَبــْنَ َربِّ
ــى  ــدل ع ــن اّل ي ــار، ولك ــم اخلي ــة ه ــون األئم أن يك
ــُؤمُّ  ــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َي ــا يف قول ــل م ــاة، مث ــة الص ــدم صح ع
اْلَقــْوَم َأْقَرُؤُهــْم لِِكَتــاِب اهللِ«)	10(، يعــم الفاســق، وغر 
ــا،  ــا، وأفاضلن ــوا خيارن ــل أن يكون ــق؛ فاألفض الفاس

ــمَّ  ــاُم َوَأَت ــمَّ اإِلَم ــاُب إَِذا ملَْ ُيتِ ــاُب اأَلَذاِن، َب ــاري، ِكَت 	10. رواه البخ
ــُه، برقــم 496. ــْن َخْلَف َم

	10.  رواه الدارقطنــي يف ســننه، برقــم: 2881؛ والبيهقي يف الســنن 
الكــرى، برقــم 3315. قــال الدارقطنــي: »إِْســنَاٌد َغــْرُ َثابـِـٍت«، 

وقــال البيهقــي: » إِْســنَاُد َهــَذا احْلَِديــِث َضِعيــٌف«.
	10.  رواه البخــاري معلًقــا يف: َبــاُب إَِماَمــِة الَعْبــِد َواملـَــْوىَل؛ 
ــْن َأَحــقُّ  ــاُب َم ــَاَة، َب ــاُب امْلََســاِجِد َوَمَواِضــِع الصَّ ومســلم، ِكَت

َماَمــِة، برقــم: 376. بِاإْلِ
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لكــن اّل يــدل عــى عــدم الصــاة خلفــه لكونــه 
فاســًقا...فاحلاصل أن هــذه األحاديــث تــدل عــى 
ــة  ــل الصحاب ــق، وعم ــف الفاس ــاة خل ــواز الص ج
ــوَن  ــراء: »ُيَصلُّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص يف األم ــك، وقول ــى ذل ــدل ع ي
َلُكــْم، َفــإِْن َأَصاُبــوا َفَلُكــْم، َوإِْن َأْخَطُئــوا َفَلُكــْم 
ــو  ــذا ه ــى، وه ــذا املعن ــى ه ــدل ع ــْم«)	10( ي َوَعَلْيِه
الصــواب، وهــو األرجــح، ثــم البــاء يعــم هبــؤاّلء، 
ــة  ــن األئم ــلم م ــن يس ــان، فم ــر الزم ــيام يف آخ واّل س
مــن أســباب الفســق؟! قــلَّ مــن يســلم، فالقــول بعدم 
ــٌم،  ــرٌج عظي ــه ح ــق في ــف الفاس ــاة خل ــة الص صح
ومشــقٌة كبــرٌة؛ فالصــواب أهنــا تصــح، ولكــن عــى 
ــب  ــل حس ــل فاألفض ــاروا األفض ــؤولن أن خُيت املس

الطاقــة«)	10(.
ــف،  ــدة الص ــة، ووح ــع للكلم ــواب مج ــذا اجل ويف ه
وحكمــة عنــد اإلمــام، ونظــر بعيــد جــًدا، فلــو قيــل 
النــاس  الفاســق، ســيلحق  إمامــة  تصــح  اّل  بأنــه 
ــى  ــام حت ــع إم ــلم م ــي املس ــن يص ــم، فل ــرج عظي ح
وســتتعطل  فســقه،  وعــدم  صاحــه  مــن  يتأكــد 
املســاجد وبخاصــة مســاجد الطرقــات بســبب ذلــك، 
ــكهم  ــم لش ــادة صاهت ــاس إلع ــض الن ــيضطر بع وس
يف إمامهــم، وســيدخل النــاس يف رصاع شــديد يف 
ــق  ــم ُيفس ــة أن بعضه ــذا، بخاص ــم ه ــذا وتقدي رد ه
بأدنــى شــبهة، وقــد يصــل األمــر لاقتتــال والشــجار، 
وقــد وقــع مــن بعــض الذيــن يرجحــون الــرأي اآلخر 

	10.  سبق خترجيه.
	10.  امللخص البازي عى منتقى األخبار، ص873.

املســاجد  بعضهــم  وحتزبــات، وهجــر  رصاعــات 
واجلامعــات حتــى أضحــوا صيــًدا ســهًا للشــيطان، 
فلعــب هبــم، وقــد أصــاب اإلمــام املحــز بقولــه: »فالقــول 
بعــدم صحــة الصــاة خلــف الفاســق فيــه حــرٌج عظيــٌم، 

ــرٌة«. ــقٌة كب ومش
ــع  ــو راك ــاره وه ــالة وانتظ ــام يف الص ــة لإلم 		- الطمأنين

ــجد: ــل للمس الداخ
اختــار ابــن بــاز لإلمــام أن يطمئــن يف صاتــه حتــى يتمكن 
اجلامعــة مــن أداء الســنة واّل يشــق عليهــم، وكذلــك 
يتحــرى الداخــل للمســجد وهــو راكــع كــي يــدرك 
ــن  ــال: »فاملؤم ــن، فق ــى املأموم ــق ع ــة دون أن يش الركع
يتحــرى الــيء الــذي اّل يشــق عــى النــاس، واّل ينفرهــم 
ــه،  ــة يف ركوع ــع الطمأنين ــن م ــة، لك ــاة اجلامع ــن ص م
ــوع،... ــن الرك ــه م ــجدتن، ورفع ــن الس ــجوده، وب وس
ــرار  ــن تك ــه م ــًة متكن ــن طمأنين ــة: يطمئ ــى الطمأنين معن
التســبيح يف الركــوع، والســجود، ثــاث أو مخــس مــراٍت 
مــع الدعــاء يف الســجود، والركــود بــن الســجدتن، حتــى 
يكثــر مــن الدعــاء، فيتحــرى الرفــق هبــم؛ حتــى يتمكنــوا 

ــاء«)	10(. ــل الدع ــاء يف حم ــن الدع ــنة، وم ــن أداء الس م
وقــال: »األفضــل أن يتأنــى اإلمــام عــى وجــه اّل يشــق عى 
املأمومــن؛ ألن مراعــاة املأمومــن األولــن أهــم، فينبغــي 
لــه أن يراعيهــم، لكــن إذا تأنــى قليــًا حتــى يــدرك القــادم 
الركــوع، أو الســجود، أو التشــهد مــع اإلمــام، فهــذا 

ــام«)	10(. ــل، وأوىل باإلم أفض

	10. املرجع السابق، ص742.
	10.  جمموع فتاوى ابن باز 151/03.
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ــمع  ــوع، وسـ ــام يف الركـ ــئل: » إذا كان اإلمـ وسـ
بعـــض املصلـــن يرسعـــون إلدراك الركـــوع، 

ــر أم اّل؟ ــه أن ينتظـ ــوز لـ فهـــل جيـ
فأجـــاب رمحـــه اهلل: »األفضـــل لإلمـــام يف هـــذه 
احلـــال أاّلَّ يعجـــل بالرفـــع، لكـــن عـــى وجـــه 
اّل يشـــق عـــى املأمومـــن الذيـــن معـــه، حتـــى 
يـــدرك مـــن أحـــس بدخوهلـــم الركـــوع معـــه؛ 
ـــن  ـــاء ع ـــد ج ـــة، وق ـــم الركع ـــى إدراكه ـــا ع حرًص
ــتحباب  ــى اسـ ــدل عـ ــا يـ ــي - ملسو هيلع هللا ىلص-)110( مـ النبـ

ــك«)111(. ذلـ
وهـــو  عظيـــم  مقصـــد  األجوبـــة  هـــذه  ويف 
ـــاة  ـــن ص ـــن م ـــر املأموم ـــدم تنف ـــامع، وع ااّلجت
الصـــف  يف  املوجـــود  املأمـــوم  اجلامعـــة، وأن 
ـــام أاّّل  ـــى اإلم ـــل، فع ـــوم الداخ ـــى املأم ـــدم ع مق
ـــدة  ـــتمر الوحـــــــ ـــه؛ لتس ـــه، ويراعي ـــق علي يش
ـــاة  ـــت ص ـــه رشعــــ ـــن أجل ـــذي م ـــامع ال وااّلجت

ــة. اجلامعـ
110.  لعــل اإلمــام يقصــد حديــث أيب قتــادة ريض اهلل عنــه فقــد جاء 
ْكَعــَة اأْلُوىَل َواْنتَِظــاِر  َمــاِم الرَّ يف منتقــى األخبــار َبــاُب: )إَطاَلــِة اإْلِ
ْكَعــَة(، وذكــر فيــه حديــث أيب  َمــْن َأَحــسَّ بِــِه َداِخــًا لُِيــْدِرَك الرَّ
ــِر يِف  ْه ــَرُأ يِف الظُّ ــيَّ - ملسو هيلع هللا ىلص- َكاَن َيْق ــه:»َأنَّ النَّبِ ــادة ريض اهلل عن قت
ــْنِ  ــْنِ اأْلُْخَرَي ْكَعَت ، َويِف الرَّ ــوَرَتْنِ ــاِب َوُس ــُأمِّ اْلِكَت ــْنِ بِ اأْلُوَلَي
ــِة  ْكَع ُل يِف الرَّ ــوِّ ــا، َوُيَط ــَة َأْحَياًن ــِمُعنَا اآْلَي ــاِب، َوُيْس ــِة اْلِكَت بَِفاحِتَ
ــَذا يِف  ، َوَهَك ــْرِ ــَذا يِف اْلَع ــِة، َوَهَك ــُل يِف الثَّانَِي ــا اَّل ُيطِي اأْلُوىَل َم
ــُه  ــا َأنَّ ــِه. َوَرَواُه َأُبــو َداُود َوَزاَد َقــاَل: »َفَظنَنَّ ْبــِح« . ُمتََّفــٌق َعَلْي الصُّ
ــَة اأْلُوىَل«. وجــاء يف رشح  ْكَع ــاُس الرَّ ــْدِرَك النَّ ــَك َأْن ُي ــُد بَِذلِ ُيِري
هــذا احلديــث اّلبــن بــاز: »واّل يعجــل حتــى يــدرك الداخلــون 
الركعــة، فــإذا دخلــوا وهــو يف الركــوع فــا مانــع مــن أن يطــول 
قليــًا؛ حتــى يدركــوا الركــوع، مــن بــاب املســاعدة للداخلــن 
مــن غــر مشــقٍة عــى احلارَضيــن« امللخــص البــازي عــى منتقــى 

ــار، ص953. األخب
111.  جمموع فتاوى ابن باز 842/11.

املغــرب  صــالة  يف  األعــراف  ســورة  قــراءة   -		
لإلمــام:

ــًة   ــراف كامل ــورة األع ــراءة س ــن ق ــاز ع ــن ب ــئل اب س
وأهنــا قــد تشــق عــى اجلامعــة فهــل خُيرهــم قبــل أن 

ــا؟ يقرأه
فأجــاب رمحــه اهلل: »األوىل أن اّل يقرأهــا؛ ألن فيهــا 
مشــقًة عــى النــاس، ومل حيفــظ أنــه ملسو هيلع هللا ىلص قرأهــا إاّل 

مــرًة)	11(«)	11(.
ــام  ــه اإلم ــى فق ــدل ع ــي ت ــة الت ــن األجوب ــذه م وه
ــقة  ــر إىل املش ــد نظ ــدي، فق ــره املقاص ــاز ونظ ــن ب اب
ــراف يف  ــورة األع ــراءة س ــة يف ق ــق اجلامع ــي تلح الت
صــاة املغــرب، ثــم نظــر إىل أن احلديــث مل يــرد عــن 
ــدل  ــرة اّل ت ــذه امل ــدة، وأن ه ــرة واح ــي ملسو هيلع هللا ىلص إاّل م النب
ــي  ــي كان النب ــة الت ــي الطريق ــنة ه ــنية، فالس ــى الس ع
ملسو هيلع هللا ىلص يعتــاد فعلهــا، خصوًصــا يف أمــر يتعلــق بالصــاة، 
فقــد صــىَّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص هــذه الصــاة آاّلف املــرات، ومل 
حيفــظ عنــه قــراءة ســورة األعــراف إاّل مــرة واحــدة، 
وهــذا اّل يــدل عــى الســنية، وقــد يكــون هنــاك ســبب 
آخــر لفعلهــا، ومل يــأت يف احلديــث بيــان ذلــك، ورأى 
ابــن حجــر أنــه ملسو هيلع هللا ىلص فعــل ذلــك: »إمــا لبيــان اجلــواز، 
وإمــا لعلمــه بعــدم املشــقة عــى املأمومــن«)	11(، 
فــاألوىل ااّلســتمرار عــى مــا عهــد عــى النبــي 
ملسو هيلع هللا ىلص وااّلســتمرار عليــه، وهــذا مــا عليــه مجهــور 

	11.  رواه البخــاري، أبــواب صفــة الصــاة، بــاب القــراءة يف 
املغــرب، برقــم: 467.

	11.  امللخص البازي عى منتقى األخبار، ص051.
	11.  فتح الباري، اّلبن حجر 842/2.
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ــامء  ــر العل ــب أكث ــب: »وذه ــن رج ــال اب ــامء، ق العل
إىل اســتحباب تقصــر الصــاة يف املغرب...وذكــر 
الرمــذي: أن العمــل عنــَد أهــل العلــم عــى القــراءة 
ــة  ــعر بحكاي ــذا يش ــل. وه ــار املفص ــرب بقص يف املغ
ــارك  ــن مب ــَك اب ــتحب َذلِ ــن اس ــِه، ومم ــاع علي اإلمج
والثــوري والشــافعي وأمحــد وإســحاق، وقــال: كانــوا 

ــَك«)	11(. ــتحبون َذلِ يس
وقــد يكــون مــن أســباب اختيــار ابــن بــاز عــدم قــراءة 
ــى  ــه ع ــرب اطاع ــاة املغ ــراف يف ص ــورة األع س
ــب:  ــن رج ــال اب ــث، ق ــامء للحدي ــض العل ــل بع تعلي
ــث  ــذا احلدي ــج ه ــن ختري ــرض ع ــلاًم أع ــل مس »ولع
ــال  ــده إدخ ــح عن ــناده؛ وألن الصحي ــراب إس اّلضط
)مــروان( يف إســناده، وهــو اّل خُيــرج لُه اســتقااًّل، واّل 
حيتــج بروايتــه. واهلل - ســبحانه وتعــاىل – أعلــم«)	11(.
فاجتمــع عنــده املشــقة التــي تلحــق النــاس يف تطبيــق 
ــل  ــة إىل تعلي ــًدا، إضاف ــا واح ــه حديًث ــث، وكون احلدي

بعــض العلــامء لــه. واهلل أعلــم.
	1- التورك بإدخال القدم بن الفخذ والساق:

ــذ  ــن الفخ ــدم ب ــال الق ــدم إدخ ــاز ع ــن ب ــار اب اخت
ــي  ــن النب ــروف ع ــال: »فاملع ــورك، فق ــاق يف الت والس
فخــذه  حتــت  قدمــه  خُيــرج  أن  التــورك  أن  ملسو هيلع هللا ىلص 
ــاق)	11(  ــذ والس ــن الفخ ــا ب ــا إدخاهل ــاقه)	11(، أم وس

	11. فتح الباري، اّلبن رجب 82-62/7.
	11.  املرجع السابق 52/7.

	11.  رواه البخــاري، أبــواب صفــة الصــاة، بــاب ســنة اجللــوس 
يف التشــهد، برقــم: 828.

	11.  رواه مســلم، كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب صفــة 

فهــذا فيــه صعوبــٌة، ومشــقٌة، وعــدم خشــوٍع يف 
الصــاة، فلعــل بعــض الــرواة وهــم فجعــل الروايــة 
فخــذه  حتــت  والصــواب  وســاقه،  فخــذه  بــن 
وســاقه، واألحاديــث املشــتبهة تفــرس باألحاديــث 

الواضحــة«)	11(.
وهــذا ااّلختيــار نقــد للمتــن مــن جهــة خمالفتــه 
للمقصــد الرشعــي، ويــدل عــى إمامــة ابــن بــاز 
ــف  ــو مل يضع ــن، فه ــة املت ــن جه ــث م ــد احلدي يف نق
احلديــث مــن جهــة الســند، بــل رأى أن هــذا الفعــل 
وجعلــه  بذلــك،  فأعلــه  وصعوبــة،  مشــقة،  فيــه 
ــث  ــرس باألحادي ــي تف ــتبهة الت ــث املش ــن األحادي م
ــذي  ــع وال ــذا املوض ــع ه ــن مج ــة)0	1(. ويمك الواضح

ــن،  ــى الفخذي ــن ع ــع اليدي ــة وض ــاة، وكيفي ــوس يف الص اجلل
ــم: 975. برق

	11.  امللخص البازي عى منتقى األخبار، ص862.
0	1.  وقـال الشـيخ األلبـاين: »وقال أبو داود ]وأبـو عوانة[ : )حتت( .. 
بـدل: )بـن(. ولعلـه أوضـح يف املعنى، واملـراد أنـه كان جيعل قدمه 
اليـرسى حتـت فخـذه وسـاقه اليمنـى«، وقال الشـيخ بكر أبـو زيد: 
»َفِهـَم بعـض املعارصيـن َأن التطبيق العمي هلذه السـنة هـو: إِظهار 
َأصابـع القـدم اليرسى فيام بـن الفخذ والسـاق َفَيْجَعـُل ظهرمها مما 
يـي السـاق, وبطنهـا مما يـي الفخـذ، وهـذا احلديـث رواه َأبـو داود 
بسـنده عـن عبـد الواحـد بن زيـاد, َأخرنـا عثامن بـن حكيـم, َأخرنا 
عامـر بـن عبد اهلل بـن الزبر عن َأبيـه, قال: »كان رسـول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- 
إِذا قعـد يف الصـاة جعـل قدمه اليرسى حتـت فخذه اليمنى َوَسـاِقِه, 
َوَفـَرَش قدمـه اليمنـى« احلديـث: )رقـم 379(. وهذا إِسـناده عند 
مسـلم سـواء. فمخـرج احلديث عندمهـا متحـد, »فالبينيـة« يف رواية 
مسـلم هـي بمعنـى »التحتيـة« يف لفـظ َأيب داود, فإِنَّـه اّل يمكـن مـع 
اليـرسى حتـت فخـذه  القـدم  احتـاد خمرجـه تعـدد الصفـة, وكـون 
اليمنـى وسـاقه, واّل حُيتمـل تْأويله بالتطبيـق العمي اجلديـد املذكور, 
َ محـل »البينيـة« يف روايـة مسـلم عـى هـذا اللفـظ الريح يف  َفَتَعـنَّ
روايـة َأيب داود... وهـو تطبيـق جديد اّل َأعلـم به قائًا َقْبـُل. ولفظ 
َأيب داود اّلحتـاد خمرجـه: َنـصٌّ يف رفـض هـذا الفهـم اجلديـد, واهلل 
َأعلـم«. انظر: أصـل صفة الصـاة، لأللبـاين 289/3، اّل جديد يف 

أحـكام الصـاة، لبكـر )أبو زيـد( ص 15-94.
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قبلــه، وأمثاهلــام ويــدرس أثــر مقاصــد الرشيعــة عــى 
ــا. ــث ونقده ــم األحادي ــاز يف فه ــن ب ــام اب اإلم

8	- مجع الصالة للمريض وللعذر:
اختــار ابــن بــاز جــواز اجلمــع بــن الصاتــن للعــذر 
ــو  ــا ه ــل م ــض يفع ــال: »املري ــفر، فق ــرض والس كامل
ــم أو  ــع التقدي ــي مج ــع - أعن ــن اجلم ــه م ــق ب األرف
مجــع التأخــر-، فــإن مل يكــن عليــه مشــقٌة تدعــوه إىل 
اجلمــع، صــى كل صــاٍة يف وقتهــا، هــذا هــو األفضل 

ــأس«)1	1(. ــا ب ــع ف ــه، وإن مج ل
وســئل عــن »امــرأة مكســورة الرجــل، هــل جيــوز هلــا 

مجــع كل الوقتــن مــع بعــض؟
ــن  ــوء للوقت ــقٌة يف الوض ــا مش ــال: »إذا كان عليه فق
فلهــا اجلمــع كســائر املــرىض، وإن كان اّل يوجــد 

مشــقٌة تصــي كل صــاة يف وقتهــا«)		1(.
وقــال: »إذا وجــد العــذر جــاز أن جيمع بــن الصاتن 
ــو  ــذٍر وه ــاء؛ لع ــرب والعش ــر، واملغ ــر والع الظه
املريــض، واملســافر، وهكــذا يف املطــر الشــديد يف أصح 
قــويل العلــامء، جيمــع بــن الظهــر والعــر كاملغــرب 
ــن  ــع ب ــع اجلم ــم يمن ــل العل ــض أه ــاء، وبع والعش
الظهــر والعــر يف البلــد للمطــر ونحــوه، كالدحــض 
ــك  ــواز ذل ــواب ج ــقة، والص ــه املش ــل ب ــذي حتص ال
إذا كان املطــر أو  كاجلمــع بــن املغــرب والعشــاء 
الدحــض شــديًدا حيصــل بــه املشــقة، فــإذا مجــع بــن 
ــرب  ــأس، كاملغ ــا ب ــم ف ــع تقدي ــر مج ــر والع الظه

1	1.  جمموع فتاوى ابن باز 282/21.
		1.  املرجع السابق 871/03.

ــط  ــت أو يف وس ــع يف أول الوق ــواء مج ــاء، س والعش
ــأن  ــم ب ــق عليه ــا يش ــاك م ــم إذا كان هن ــت، امله الوق
ــواق  ــديد، واألس ــر الش ــي املط ــجد وه ــوا يف املس كان
يشــق عليهــم املــي فيهــا ملــا فيهــا مــن الطــن واملــاء 
مجعــوا واّل بــأس، وإن مل جيمعــوا فلهــم العــذر يصلون 
ــود  ــواق ووج ــار يف األس ــود األمط ــم، بوج يف بيوهت

ــن«)		1(. الط
وقــال: »جيــوز اجلمــع يف املطــر والوحــل الــذي يشــق 

عــى النــاس«)		1(.
وقــال: »اّل حــرج يف اجلمــع بــن املغــرب والعشــاء واّل 
بــن الظهــر والعــر يف أصــح قــويل العلــامء للمطــر 
الــذي يشــق معــه اخلــروج إىل املســاجد، وهكــذا 
الدحــض والســيول اجلاريــة يف األســواق؛ ملــا يف ذلــك 

ــقة«)		1(. ــن املش م
ولــو تأملنــا هــذه األجوبــة لوجدنــا أن اإلمــام ابــن باز 
علــل جــواز اجلمــع بــن الصاتــن بوجــود املشــقة، 

فمتــى شــق أداء الصــاة يف وقتهــا، جــاز اجلمــع.
	1- األفضل للصائم املسافر:

اختــار ابــن بــاز أن األفضــل للصائــم الفطــر يف 
فقــال:  املشــقة،  وجــود  عنــد  ويتأكــد  الســفر، 
ــن  ــا، وم ــفر مطلًق ــر يف الس ــم الفط ــل للصائ »األفض
صــام فــا حــرج عليــه؛ ألن النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص- ثبــت عنــه 
ــم)		1(،  ــة ريض اهلل عنه ــذا الصحاب ــذا، وهك ــذا وه ه

		1.  املرجع السابق 392-292/21.
		1.  املرجع السابق 383/01.
		1.  املرجع السابق 192/21.

ــْوِم  َيــاِم، َبــاُب َجــَواِز الصَّ 		1.  انظــر: صحيــح مســلم، ِكَتــاب الصِّ
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لكــن إذا اشــتد احلــر، وعظمــت املشــقة، تأكــد الفطــر، 
وكــره الصــوم للمســافر؛ ألنــه - ملسو هيلع هللا ىلص- ملــا رأى رجــًا 
ــو  ــر وه ــدة احل ــن ش ــفر م ــه يف الس ــل علي ــد ظل ق
صائــم؛ قــال عليــه الصــاة والســام: »َلْيــَس ِمــَن الِرِّ 
ــه  ــه - ملسو هيلع هللا ىلص- أن ــت عن ــا ثب ــَفِر«)		1(، ومل ــْوُم يِف السَّ الصَّ
ــَرُه َأْن  ــاَم َيْك ــُه، َك ــى ُرَخُص ــبُّ َأْن ُتْؤَت ــال: »إِنَّ اهلَل حُيِ ق
ــبُّ َأْن ُتْؤَتــى  ُتْؤَتــى َمْعِصَيُتــُه«)		1(، ويف لفــظ: »كــام حُيِ
َعَزاِئُمــُه«)		1(، واّل فــرق يف ذلــك بــن مــن ســافر عــى 
ــن  ــر، وب ــفن والبواخ ــامل، أو الس ــيارات، أو اجل الس
مــن ســافر يف الطائــرات؛ فــإن اجلميــع يشــملهم اســم 

ــه«)0	1(. ــون برخص ــفر ويرخص الس
ــر يف  ــة الفط ــام أفضلي ــّن اإلم ــواب ب ــذا اجل ــي ه فف
الســفر مطلًقــا، لكــن إذا وجــدت املشــقة، فــإن الفطــر 
ــن  ــى حماس ــدل ع ــذا ي ــوم، وه ــره الص ــد، ويك يتأك
ــادات إحلــاق  ــد مــن العب الرشيعــة، وهــي أهنــا اّل تري
ــٍة إَِذا َكاَن  ــْرِ َمْعِصَي ــافِِر يِف َغ ــاَن لِْلُمَس ــْهِر َرَمَض ــِر يِف َش َواْلِفْط
ٍر َأْن  ــَا رََضَ ــُه بِ ــْن َأَطاَق ــَر، َوَأنَّ اأْلَْفَضــَل ملَِ ــْنِ َفَأْكَث َســَفُرُه َمْرَحَلَت

ــَر. برقــم: 3111. ــِه َأْن ُيْفطِ ــقُّ َعَلْي ــْن َيُش َيُصــوَم، َوملَِ
ــْن  ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملَِ ــْوِل النَّبِ ــاُب َق ــْوِم، َب ــاُب الصَّ ــاري، ِكَت 		1.  رواه البخ
ــَفِر«،  ــْوُم يِف السَّ ــِرِّ الصَّ ــَن ال ــَس ِم ــرُّ »َلْي ــِه َواْشــَتدَّ احلَ ــَل َعَلْي ُظلِّ
ــْوِم  ــَواِز الصَّ ــاُب َج ــاِم، َب َي ــاب الصِّ برقــم: 6491، ومســلم، ِكَت
ــٍة إَِذا َكاَن  ــْرِ َمْعِصَي ــافِِر يِف َغ ــاَن لِْلُمَس ــْهِر َرَمَض ــِر يِف َش َواْلِفْط
ٍر َأْن  ــَا رََضَ ــُه بِ ــْن َأَطاَق ــَر، َوَأنَّ اأْلَْفَضــَل ملَِ ــْنِ َفَأْكَث َســَفُرُه َمْرَحَلَت

ــم: 5111. ــَر، برق ــِه َأْن ُيْفطِ ــقُّ َعَلْي ــْن َيُش ــوَم، َوملَِ َيُص
		1.  رواه اإلمــام أمحــد يف املســند، برقــم: 6685. وصححــه 

األلبــاين يف صحيــح اجلامــع 383/1، برقــم: 6881.
		1. رواه ابــن حبــان يف صحيحــه، برقــم : 8653. وصححــه 

األلبــاين يف صحيــح اجلامــع 383/1، برقــم: 5881.
ــة  ــر: حتف ــاز 732/51-832. وانظ ــن ب ــاوى اب ــوع فت 0	1.  جمم
ــام، ص 161.  ــأركان اإلس ــق ب ــة تتعل ــة مهم ــوان بأجوب اإلخ
لكــن جــاء فيــه: »ويف لفــظ: »إن اهلل حُيِــبُّ َأْن ُتْؤَتــى َعَزاِئُمــُه««، 

ــك. ــه لذل ــظ، فليتنب ــذا اللف ــث هب ــرد احلدي ومل ي

الــرر بالعبــاد، وأنــه متــى وجــدت املشــقة حــرت 
الرخصــة، ويصــل عــدم األخــذ بالرخصــة إىل درجــة 
التحريــم واإلثــم، وهــذه محايــة شــديدة مــن الرشيعــة 

ــادات. ــى روح العب ع
ــيخ  ــع الش ــل واملرض ــض وللحام ــر للمري 0	- الفط

ــوز: ــري والعج الكب
ــدَت  ــى وج ــه: »مت ــم بقول ــاز أحده ــن ب ــاب اب  أج
اإلفطــار،  فلــك  املــرض  بســبب  عليــك  مشــقًه 
وعليــك  ذلــك،  يف  طبيًبــا  تســترْش  مل  كنــت  وإن 

.)1	1 القضــاء«)
عليــه  يشــق  املريــض  يكــون  أن  وقــال: »بــرشط 
الصــوم، أمــا إذا مل يشــق عليــه فليــس لــه الفطــر؛ ألنــه 

اّل يعتــر معــذوًرا«)		1(.
وقــال: »ومــن صــام فــا حــرج عليــه إذا مل يشــق عليــه 
الصــوم، فــإن شــق عليــه الصوم كــره لــه ذلــك«)		1(.

ــام  ــع فيلزمه ــل واملرض ــا احلام ــاز: »أم ــن ب ــال اب وق
الصيــام، إاّل أن يشــق عليهــام فإنــه يــرشع هلــام اإلفطــار 

ــاء«)		1(. ــام القض وعليه
ــوم  ــا الص ــق عليه ــي يش ــل الت ــم احلام ــال: »حك وق
حكــم املريــض، وهكــذا املرضــع إذا شــق عليهــا 

الصــوم تفطــران وتقضيــان«)		1(.
ــوز  ــر والعج ــيخ الكب ــاز: »إذا كان الش ــن ب ــال اب وق

1	1.  جمموع فتاوى ابن باز 312/51.
		1.  املرجع السابق 532/51.
		1.  املرجع السابق 732/51.
		1.  املرجع السابق 271/51.
		1.  املرجع السابق 322/51.
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اإلفطــار،  فلهــام  الصــوم  عليهــام  يشــق  الكبــرة 
ويطعــامن عــن كل يــوٍم مســكينًا«)		1(.

ــل  ــام عل ــا أن اإلم ــة لوجدن ــذه األجوب ــا ه ــو تأملن ول
ــى  ــق ع ــى ش ــقة، فمت ــود املش ــار بوج ــواز اإلفط ج
املريــض الصيــام أو عــى احلامــل أو املرضــع أو الشــيخ 
ــر.  ــم الفط ــوز هل ــه جي ــرة، فإن ــوز الكب ــر والعج الكب
وجيمــع كل هــذه قولــه: »ومــن صــام فــا حــرج عليــه 
ــوم  ــه الص ــق علي ــإن ش ــوم، ف ــه الص ــق علي إذا مل يش

ــك«)		1(. ــه ذل ــره ل ك
		- خروج املذي من الصائم:

ــال:  ــوم، فق ــد الص ــذي اّل يفس ــاز أن امل ــن ب ــار اب اخت
ــويل  ــح ق ــوم يف أص ــه الص ــد ب ــا يفس ــذي ف ــا امل »أم
العلــامء؛ ألن األصــل الســامة وعــدم بطــان الصوم، 

ــه«)		1(. ــه يشــق التحــرز من وألن
واملاحــظ أن املشــقة عّلــة هلــذا ااّلختيــار الــذي 

الســامة. أصــل  إىل  اإلمــام، إضافــة  اختــاره 
		- ختم القرآن لإلمام يف قيام رمضان: 

ــن  ــام املأموم ــمع اإلم ــنية أن يس ــاز س ــن ب ــار اب اخت
القــرآن كلــه يف قيــام رمضــان، فقــال: »الســنة لإلمــام 
ــه، إذا  أن ُيســمع املأمومــن يف قيــام رمضــان القــرآن كلَّ
تيــرس لــه ذلــك مــن غــر مشــقٍة عليهــم، فــإن مل يتيــرس 

ذلــك فــا حــرج وإن مل خُيتمــه«)		1(.
ــع -  ــذا واس ــر يف ه ــك واألم ــرج يف ذل ــال: »اّل ح وق

		1.  املرجع السابق 202/51.

		1.  املرجع السابق 732/51.

		1.  املرجع السابق 513/51.
		1.  املرجع السابق 43/03.

ــمع  ــى يس ــل؛ حت ــو أفض ــم فه ــد هلل -، إن خت واحلم
اجلامعــة مجيــع القــرآن، وحتــى يفــوز اجلميــع باألجــر 
ــل  ــال حائ ــم، وإن ح ــهر الكري ــذا الش ــم يف ه العظي
دون ذلــك ومل يتيــرس لإلمــام ختــم القــرآن فــا حــرج 
يف ذلــك، واملــرشوع لإلمــام أن يراعــي املأمومــن واّل 
يشــق عليهــم ويرفــق هبــم، فــإذا كانــت اإلطالــة تشــق 
عليهــم تركهــا؛ مراعــاًة لرغيبهــم يف الصــاة وعــدم 

ــا«)0	1(. تركه
وقــال: »املــرشوع لألئمــة أن ُيســمعوا املأمومــن مجيــع 
ــام رمضــان إذا اســتطاعوا ذلــك، فيقــرأ  القــرآن يف قي
ــا  ــي م ــي ت ــور الت ــات والس ــٍة اآلي ــام يف كل ليل اإلم
قــرأه يف الليلــة املاضيــة؛ حتــى يســمع املصلــن خلفــه 
مجيــع كتــاب رهبــم ســبحانه، متوالًيــا حســب مــا رتب 
يف املصحــف، وإذا اســتطاع أن يكمــل هبــم ختمــه 
فهــو أفضــل إذا مل يشــق عليهــم، مــع العنايــة بالرتيــل 
ــاة  ــن الص ــود م ــة؛ ألن املقص ــوع والطمأنين واخلش
ــه؛  ــن يدي ــوع ب ــبحانه، واخلش ــرب إىل اهلل س ــو التق ه
رغبــًة فيــام عنــده مــن الثــواب، وحــذًرا ممــا لديــه مــن 

ــاب«)1	1(. العق
ــنية  ــاز س ــن ب ــام اب ــط اإلم ــة رب ــذه األجوب ــي ه فف
ــه  ــقة؛ ألن ــدم املش ــان بع ــه يف رمض ــراءة كل ــراءة الق ق
رأى أن املقصــد يف الصــاة هــو التقــرب إىل اهلل - 
ــم  ــإذا كان يف خت ــه، ف ــن يدي ــوع ب ــبحانه -، واخلش س
القــرآن مشــقة عليهــم ذهــب هــذا املقصــود، والعــرة 

0	1.  املرجع السابق 343/11.
1	1.  املرجع السابق 03/03.
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يف العبــادات بمقاصدهــا اّل هبيئاهتــا اخلاليــة مــن روح 
ــرب إىل اهلل. ــد والتق التعب

		- احلج عن الشيخ الكبري:
ــذي  ــر ال ــيخ الكب ــن الش ــج ع ــاز احل ــن ب ــاز اب أج
ــيخ  ــال: »الش ــج، فق ــامل احل ــفر وأع ــه الس ــق علي يش
الكبــر الــذي يشــق عليــه الســفر وأعــامل احلــج حيــج 

ــه«)		1(. عن
ــيخ  ــن الش ــج ع ــقوط احل ــة يف س ــي العّل ــقة ه فاملش

ــه. ــج عن ــدت ُح ــى وج ــر، فمت الكب
		- اســتالم احلجــر األســود والركــن اليــامين يف 

الزمحــة:
ــود  ــر األس ــتام احلج ــة اس ــاز مرشوعي ــن ب ــار اب اخت
والركــن اليــامين يف كل شــوٍط إن مل تكــن مشــقة، 
ــود  ــر األس ــتام احلج ــف اس ــرشع للطائ ــال: »ي فق
والركــن اليــامين يف كل شــوٍط، كــام يســتحب لــه تقبيــل 
احلجــر األســود واســتامه بيــده اليمنــى إذا تيرس ذلك 
بــدون مشــقٍة، أمــا مــع املشــقة والزحــام فيكــره«)		1(. 
 وقــال: »يــرشع للطائــف أن يســتلم احلجــر األســود 
والركــن اليــامين يف كل شــوٍط مــن أشــواط الطــواف، 
ــًة يف  ــود خاص ــر األس ــل احلج ــه تقبي ــتحب ل ــام يس ك
ــر  ــوط األخ ــى يف الش ــتام، حت ــع ااّلس ــوٍط م كل ش
ــقة  ــع املش ــا م ــقٍة، أم ــن دون مش ــك م ــرس ذل إذا تي
فيكــره لــه الزحــام، ويــرشع أن يشــر إىل احلجــر 
ــامين  ــن الي ــا الرك ــر، أم ــاه ويك ــده أو عص ــود بي األس

		1.  املرجع السابق 993/61.

		1.  املرجع السابق 631/61.

فلــم يــرْد - فيــام نعلــم - مــا يــدل عــى اإلشــارة إليــه، 
وإنــام يســتلمه بيمينــه إذا اســتطاع مــن دون مشــقٍة واّل 
يقبلــه، ويقــول: )بســم اهلل، واهلل أكــر( أو )اهلل أكــر(، 

ــتامه«)		1(. ــه اس ــرشع ل ــا ي ــقة ف ــع املش ــا م أم
		- صالة الركعتن للطائف خلف املقام:

 رأى ابـــن بـــاز مرشوعيـــة أن يصـــي الطائـــف 
ــه  ــرس لـ ــم، إذا تيـ ــام إبراهيـ ــف مقـ ــن خلـ الركعتـ
ذلـــك، فقـــال: »اّل جيـــب عـــى الطائـــف أن يصـــي 
ـــه  ـــرشع ل ـــن ي ـــم، ولك ـــام إبراهي ـــف مق ـــن خل الركعت
ذلـــك إذا تيـــرس مـــن دون مشـــقٍة، وإن صامهـــا يف 
أي مـــكاٍن مـــن املســـجد احلـــرام، أو يف أي مـــكاٍن مـــن 
ـــم  ـــه أن يزاح ـــرشع ل ـــك، واّل ي ـــزأه ذل ـــه أج ـــرم كل احل
ـــه أن  ـــي ل ـــل ينبغ ـــام، ب ـــول املق ـــام ح ـــن؛ ألدائه الطائف
ـــجد  ـــة املس ـــام يف بقي ـــام، وأن يصليه ـــن الزح ـــد ع يتباع
ــي  ــى ركعتـ ــه صـ ــر ريض اهلل عنـ ــرام؛ ألن عمـ احلـ
الطـــواف يف بعـــض طوافـــه بـــذي طـــوى)		1(، 
ـــرام،  ـــجد احل ـــارج املس ـــا خ ـــرم لكنه ـــن احل ـــي م وه
ـــواف  ـــت لط ـــا صل ـــلمة ريض اهلل عنه ـــك أم س وكذل
الـــوداع خـــارج املســـجد احلـــرام)		1(، والظاهـــر أن 
ــام، أو أرادت بذلـــك أن تبـــن  ســـبب ذلـــك الزحـ

للنـــاس التوســـعة الرشعيـــة يف هـــذا األمـــر«)		1(.

		1. املرجع السابق 022/71.
ــد  ــواف بع ــاب الط ــج، ب ــاب احل ــا، كت ــاري معلًق 		1.  رواه البخ

ــر. ــح والع الصب
		1.  رواه البخــاري، كتــاب احلــج، بــاب مــن صــى ركعتــي 

الطــواف خارجــا مــن املســجد، برقــم: 6261.
		1.  جمموع فتاوى ابن باز 922/71.
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		- صالة الظهر والعرص يف عرنة يوم عرفة:
ــاز ســنية مجــع صــاة الظهــر والعــر  ــار ابــن ب  اخت
ــٍة،  ــات يف وادي عرن ــوم عرف ــاج ي ــا للحج وقرمه
عرفــات  يــوم  والعــر  الظهــر  »صــاة  فقــال: 
للحجــاج مجًعــا وقــًرا يف وادي عرنــٍة غــرب عرفاٍت 
ــي  ــا النب ــدٌة فعله ــنٌة مؤك ــن س ــٍد وإقامت ــأذان واح ب
ملسو هيلع هللا ىلص يف حجــة الــوداع)		1(، واّل ينبغــي للمؤمــن أن 
خُيالــف الســنة...بل يصــي مــع النــاس قــًرا ومجًعــا 
ــم، ثــم يتوجــه إىل حمــل الوقــوف يف نفــس  مجــع تقدي
عرفــة، ولــو صامهــا يف عرفــة ومل يصــِل يف وادي 
عرنــة فــا بــأس؛ حــذًرا مــن املشــقة، فــإن النــاس يف 
هــذه العصــور حيتاجــون للتخلــص مــن الزحــام بــكل 

ــٍة«)		1(. ــيلٍة مباح وس
الثــاث  املســائل  يف  وااّلختيــارات  اآلراء  وهــذه 
املاضيــة يــدل عــى بعــد النظــر عنــد اإلمــام ابــن بــاز 
ــر،  ــل احلج ــك أن تقبي ــده؛ وذل ــات عن ــه األولوي وفق
ركعتــن  وصــاة  اليــامين،  والركــن  واســتامه، 
خلــف مقــام إبراهيــم، وصــاة الظهــر والعــر يــوم 
عرفــات للحجــاج مجًعــا وقــًرا يف وادي عرنــٍة، كلهــا 
ــرم،  ــم حم ــم وأذاه ــاس ومضايقته ــام الن ــنن، وزح س

		1.  رواه مســلم،  كتــاب احلــج، بــاب حجــة النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص-، برقــم 
8121. يف حديــث جابــرريض اهلل عنــه الطويــل، وفيــه: »َفَأَجــاَز 
َبــْت َلــُه  ــَة َقــْد رَُضِ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّــى َأَتــى َعَرَفــَة، َفَوَجــَد اْلُقبَّ
ــَواِء،  ــَر بِاْلَقْص ــْمُس َأَم ــِت الشَّ ــى إَِذا َزاَغ ــا، َحتَّ ــَزَل هِبَ ــَرَة، َفنَ بِنَِم
ــاَم َفَصــىَّ  ــمَّ َأَق َن، ُث ــمَّ َأذَّ ــَواِدي... ُث ــُه، َفَأَتــى َبْطــَن اْل ــْت َل َفُرِحَل
ــْيًئا« قــال  ــاَم َش ، َومَلْ ُيَصــلِّ َبْينَُه ــْرَ ــاَم َفَصــىَّ اْلَع ــمَّ َأَق ــَر، ُث ْه الظُّ
النــووي: »َوَقْوُلــُه )َبْطــَن اْلــَواِدي( ُهــَو َواِدي ُعَرَنــَة بَِضــمِّ اْلَعــْنِ 
ــوٌن« رشح النــووي عــى مســلم 181/8. ــا ُن اءِ َوَبْعَدَه ــِح الــرَّ َوَفْت

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

ــة إىل أن  ــرم، إضاف ــكاب املح ــنة بارت ــل الس ــا تفع ف
الواجبــات تســقط عنــد وجــود املشــقة، فالســنن 
ــذه  ــاس يف ه ــال اإلمــام: »الن ــاب أوىل، وكــام ق مــن ب
العصــور حيتاجــون للتخلــص مــن الزحــام بــكل 
وســيلٍة مباحــٍة«، واملتأمــل يف ســبب كثــٍر مــن الزحــام 
يف احلــج، ووفيــات كثــر مــن النــاس، وأذى آخريــن، 
ــنن، وأن  ــع الس ــق مجي ــاس أرادوا تطبي ــم أن ــد أهن جي
مبــااّلت  ملسو هيلع هللا ىلص، دون  اهلل  رســول  حــج  كــام  حيجــوا 
ــاس  ــق الن ــا يلح ــقة وأذى، وم ــن مش ــم م ــام يلحقه ب
منهــم. ودون فقــه للهــدي النبــوي يف ذلــك، وتأمــل 

ــة. ــد الرشعي للمقاص
7	- توجــه الضعفــة مــن مزدلفــة إىل منــى يف النصــف 

األخــري مــن الليــل، ورمــي اجلمــرة ليــاًل:
أجــاز ابــن بــاز للضعفــة مــن النســاء واملــرىض 
والشــيوخ ومــن تبعهــم التوجــه مــن مزدلفــة إىل منــى 
يف النصــف األخــر مــن الليــل، فقــال : »اّل حــرج عى 
الضعفــة مــن النســاء واملــرىض والشــيوخ ومــن تبعهم 
يف التوجــه مــن مزدلفــة إىل منــى يف النصــف األخــر 
ــقة  ــن مش ــذًرا م ــة، وح ــًا بالرخص ــل؛ عم ــن اللي م

ــًا«)0	1(.  ــرة لي ــوا اجلم ــم أن يرم ــوز هل ــة، وجي الزمح
وقــال: »اّل حــرج عــى الضعفــة مــن النســاء واملــرىض 
ــة إىل  ــن مزدلف ــه م ــم يف التوج ــن تبعه ــيوخ وم والش
منــى يف النصــف األخــر مــن الليــل؛ عمــًا بالرخصة 
ــوا  ــم أن يرم ــوز هل ــة، وجي ــقة الزمح ــن مش ــذًرا م وح

0	1.  املرجع السابق 222/61.



مرضي بن مشوح بن راضي العنزي: قاعدة املشقة جتـلب التيسري وفروعها يف فقه اإلمام ابن باز رمحه اهلل 78-35

65

ــلمة)1	1(،  ــن أم س ــك ع ــت ذل ــام ثب ــًا ك ــرة لي اجلم
وأسامء بنت أيب بكرريض اهلل عنهم)		1(«)		1(. 

ــد  ــر بع ــة النح ــرة ليل ــي اجلم ــأس يف رم ــال: »اّل ب وق
ــقة«)		1(. ــل؛ للمش ــف اللي نص

فاإلمــام يف هــذه األجوبــة أجــاز هلــؤاّلء الضعفــة ومن 
ــوا  ــر ويرم ــة النح ــى ليل ــوا إىل من ــم أن يتوجه تبعه
اجلمــرة، وأاّل ينتظــروا الفجــر يف مزدلفــة؛ خشــية 

ــام. ــن الزح ــم م ــا عليه ــقة، وخوًف املش
8	- طواف احلائض للرورة:

ــواف  ــواز ط ــاز ج ــن ب ــا اب ــي اختاره ــن اآلراء الت م
احلائــض إن مل يتيــرس هلــا البقــاء، واّل العــودة، فقــال: 
ــل  ــرأة قب ــض امل ــن حي ــر م ــام ذك ــر ك »إذا كان األم
ــفر  ــٌر للس ــا مضط ــٌة، وحمرمه ــي حمرم ــواف، وه الط
فــوًرا، وليــس هلــا حمــرٌم، واّل زوٌج بمكــة، ســقط 
عنهــا رشط الطهــارة مــن احليــض لدخــول املســجد، 

ــل  ــاب التعجي ــك، ب ــاب املناس ــننه، كت ــو داود يف س 1	1.  رواه أب
الكــرى،  الســنن  برقــم: 2491؛ والبيهقــي يف  مــن مجــع، 
ــل،  ــف اللي ــد نص ــا بع ــاز رميه ــن أج ــاب م ــج، ب ــاب احل كت
برقــم: 1759. واألثــر ضعفــه اإلمــام أمحــد وغــره. قــال ابــن 
ــر  ــره«، وذك ــد وغ ــام أمح ــره اإلم ــر، أنك ــث منك ــم: »حدي القي
ــرب  ــا مضط ــلمة ريض اهلل عنه ــث ام س ــامين أن حدي ــن الرك اب
ــا، ووافقــه األلبــاين. انظــر: زاد املعــاد، اّلبــن القيــم  ســنًدا ومتنً
إرواء  231/5؛  الركــامين  اّلبــن  النقــي،  اجلوهــر  032/2؛ 

الغليــل، لأللبــاين 972/4. 
		1.  رواه البخــاري، كتــاب احلــج، بــاب مــن قــدم ضعفــة أهلــه 
ــر،  ــاب القم ــدم إذا غ ــون، ويق ــة، ويدع ــون باملزدلف ــل، فيقف بلي
برقــم: 9761؛ ومســلم، كتــاب احلــج، بــاب اســتحباب تقديــم 
ــى يف  ــة إىل من ــن مزدلف ــن م ــاء وغره ــن النس ــة م ــع الضعف دف
أواخــر الليــل قبــل زمحــة النــاس، واســتحباب املكــث لغرهــم 

ــح بمزدلفــة، برقــم: 1921. ــوا الصب ــى يصل حت
		1.  جمموع فتاوى ابن باز 342/71.

		1.  املرجع السابق 492/71.

وتطــوف،  فَتْســَتْثِفْر)		1(،  للــرورة،  وللطــواف؛ 
وتســعى لعمرهتــا، إاّّل إن تيــرس هلــا أن تســافر، وتعــود 
ــة،  ــرس املئون ــافة، وي ــرب املس ــرٍم، لق ــع زوٍج، أو حم م
فتســافر، وتعــود فــور انقطــاع حيضهــا؛ لتطــوف 

ــرٌة«)		1(. ــي متطه ــا، وه ــواف عمرهت ط
وهــذه املســألة مــن املســائل التــي وقــع فيهــا خــاف 
تطــوف  احلائــض  بــأن  قــال  مــن  وأول  شــديد، 
ــد  ــه اهلل، بع ــة رمح ــن تيمي ــا اب ــرورة واّل دم عليه لل
أن رأى املشــقة الشــديدة التــي تلحــق احلائــض، وأهنــا 
ــر  ــد ينف ــد، والوف ــد الوف ــاس بع ــا ااّلحتب »اّل يمكنه
بعــد الترشيــق بيــوم أو يومــن أو ثاثــة، وتكــون هــي 
قــد حاضــت ليلــة النحــر فــا تطهــر إىل ســبعة أيــام أو 
أكثــر، وهــي اّل يمكنهــا أن تقيــم بمكــة حتــى تطهــر؛ 
إمــا لعــدم النفقــة أو لعــدم الرفقــة التــي تقيــم معهــا 
وترجــع معهــا، واّل يمكنهــا املقــام بمكــة؛ لعــدم هــذا 
ــا يف  ــا هل ــها، وم ــى نفس ــرر ع ــوف ال ــذا أو خل أو ه
املقــام ويف الرجــوع بعــد الوفــد. والرفقــة التــي معهــا: 
تــارة اّل يمكنهــم ااّلحتبــاس ألجلهــا إمــا لعــدم 
القــدرة عــى املقــام والرجــوع وحدهــم وإمــا خلــوف 
الــرر عــى أنفســهم وأمواهلــم. وتــارة يمكنهــم ذلك 

ــه«)		1(. ــن اّل يفعلون لك
   فلــام رأى ذلــك نظــر يف حديــث منــع احلائــض 

		1.  َتْســَتْثِفْر أي: تشــدُّ ثوًبــا عــى فرجهــا. انظــر: مطالــع األنــوار 
عــى صحــاح اآلثــار، اّلبــن قرقــول 96/2.

		1.  فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة، ص77.
		1.  جمموع الفتاوى، اّلبن تيمية 522-422/62.
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مــن الطــواف)		1( نظــًرا مقاصدًيــا، فــرأى أنــه يف 
زمــن الســلف ريض اهلل عنهــم كانــت الطرقــات آمنــة 
والنــاس يــردون مكــة ويصــدرون عنهــا يف أيــام العام، 
ويمكــن املــرأة أن حتتبــس هــي وذو حمرمهــا ومكارهيــا 
حتــى تطهــر ثــم تطــوف فــكان العلــامء يأمــرون 
بذلــك)		1(، وأمــا يف وقتــه فقــد تغــر الوضــع، فأجــاز 
هلــا الطــواف وهــي حائــض واّل يَشء عليهــا، وقــال يف 
آخــر جوابــه: »هــذا هــو الــذي توجــه عنــدي يف هــذه 
ــم.  ــي العظي ــاهلل الع ــوة إاّل ب ــول واّل ق ــألة واّل ح املس
علــام  إليهــا  واحتياجهــم  النــاس  رَضورة  ولــواّل 
وعمــا ملــا جتشــمت الكام حيــث مل أجــد فيهــا كاما 
ــا اهلل  ــد الــرورة ممــا أمرن ــإن ااّلجتهــاد عن لغــري ف
بــه«)0	1(. وهــذا ااّلختيــار وإن مل يشــتهر يف زمــن ابــن 
تيميــة، فإنــه اشــتهر يف عرنــا، بخاصــة عندمــا أخــذ 
ــار  ــن)1	1(، وص ــن عثيم ــاز، واب ــن ب ــان اب ــه اإلمام ب
ــاء؛  ــن النس ــر م ــر لكث ــرج وتيس ــول ف ــذه الق يف ه
وقــت  هلــا  دوليــة  طــران  برحــات  اّلرتباطهــن 
حمــدد، وتكاليــف الســفر باهظــة، وعــدم إمــكان بقــاء 
ــن  ــدم متك ــموح، وع ــن املس ــر م ــدة أكث ــاج م احلج
كثــر مــن املســلمن مــن اإلتيــان ملكــة أكثــر مــن مــرة.
		1.  رواه البخــاري، كتــاب احلــج، بــاب تقــي احلائــض املناســك 
ــن  ــوء ب ــر وض ــى غ ــعى ع ــت وإذا س ــواف بالبي ــا إاّل الط كله
ــاب  ــج، ب ــاب احل ــلم، كت ــم: 0561، ومس ــروة، برق ــا وامل الصف
بيــان وجــوه اإلحــرام، وأنــه جيــوز إفــراد احلــج والتمتــع 
ــل  ــى حي ــرة، ومت ــى العم ــج ع ــال احل ــواز إدخ ــران، وج والق

ــم: 1121. ــكه، برق ــن نس ــارن م الق
		1.  انظر: جمموع الفتاوى، اّلبن تيمية 422/62.

0	1.  املرجع السابق 142/62.
1	1. انظر: املمتع، اّلبن عثيمن 233/1.

		- سقوط املبيت يف منى عن أهل األعذار:
اختــار ابــن بــاز أن املبيــت يف منــى يســقط عــن 
ــقط  ــى يس ــت يف من ــال : »املبي ــذار، فق ــاب األع أصح
عــن أصحــاب األعــذار، كالســقاة، واملريــض الــذي 
ــم أن  ــرشع هل ــن ي ــى، لك ــت يف من ــه املبي ــق علي يش
ــع  ــى م ــث بمن ــى املك ــات ع ــة األوق ــوا يف بقي حيرص
ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابــه  بالنبــي  احلجــاج؛ تأســًيا 

عنهــم إذا تيــرس ذلــك«)		1(.
ــقة  ــام للمش ــن اإلم ــاة م ــار مراع ــذا ااّلختي ــي ه فف
ــى،  ــم بمن ــذار يف مبيته ــاب األع ــق بأصح ــي تلح الت
وألن املــرض درجــات جعــل العــذر ملــن تلحقــه 
ــذًرا؛  ــرض ع ــق امل ــل مطل ــه، ومل جيع ــقة يف مرض املش
ســًدا لذريعــة تــرك الواجبــات دون عــذٍر، فــإن هنــاك 
بعــض األمــراض التــي تصيــب النــاس بخاصــة 
ــاك  ــم، وهن ــق عليه ــو-، واّل تش ــر اجل ــاج - لتغ احل
مــن النــاس مــن يتتبــع الرخــص دون حاجــة، وســد 

ــي. ــد رشع ــؤاّلء مقص ــال ه ــى أمث ــاب ع الب
ــد  ــتنيبه عن ــن مس ــه وع ــن نفس ــب ع ــي النائ 0	- رم

ــرة: كل مج
اختــار ابــن بــاز أنــه جيــوز للنائــب أن يرمــي عن نفســه 
ثــم عــن مســتنيبه كل مجــرٍة مــن اجلــامر الثــاث وهــو 
يف موقــٍف واحــٍد، فقــال: »وجيــوز للنائــب أن يرمــي 
ــامر  ــن اجل ــرٍة م ــتنيبه كل مج ــن مس ــم ع ــه ث ــن نفس ع
ــه أن  ــب علي ــٍد، واّل جي ــٍف واح ــو يف موق ــاث وه الث
ــع  ــم يرج ــه ث ــن نفس ــاث ع ــامر الث ــي اجل ــل رم يكم

		1.  املرجع السابق 941/61.
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ــدم  ــامء؛ لع ــويل العل ــح ق ــتنيبه يف أص ــن مس ــي ع فرم
ــقة  ــن املش ــك م ــا يف ذل ــك، ومل ــب لذل ــل املوج الدلي
ــَل  ــا َجَع واحلــرج، واهلل ســبحانه وتعــاىل يقــول: ﴿َوَم
ــَرٍج﴾ ]احلــج: 		[، وقــال  ــْن َح ــِن ِم ي ــْم يِف الدِّ َعَلْيُك
وا«)		1(، وألن ذلــك مل  ُ وا َواّلَ ُتَعــرسِّ ُ ــرسِّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: »َي
ينقــل عــن أصحــاب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حــن رمــوا عــن 
ــوا ذلــك لنقــل؛  ــو فعل صبياهنــم والعاجــز منهــم، ول

ألنــه ممــا تتوافــر اهلمــم عــى نقلــه«)		1(.
ــان،  ــه حالت ــره فل ــن غ ــي ع ــن أراد الرم ــال: »م وق
ــن  ــم ع ــامر ث ــع اجل ــه مجي ــن نفس ــي ع ــا: أن يرم ومه
ــن  ــه وع ــن نفس ــي ع ــرى: أن يرم ــتنيبه. واألخ مس
مســتنيبه عنــد كل مجــرة، وهــذا هــو الصــواب؛ دفًعــا 
ــب  ــذي يوج ــل ال ــدم الدلي ــقة، ولع ــرج واملش للح

خــاف ذلــك«)		1(.
		- رمي اجلامر عن الكبري:

ــك  ــم توكيل ــا حك ــؤال: »م ــذا الس ــاز ه ــن ب ــئل اب س
ــزك؟ . ــبب عج ــامر بس ــي اجل ــك يف رم اّلبن

ــي  ــك إذا كان رم ــرج يف ذل ــه اهلل: »اّل ح ــاب رمح فأج
ــول اهلل  ــنك؛ لق ــر س ــبب ك ــك بس ــق علي ــامر يش اجل
ُقــوا اهللََّ َمــا اْســَتَطْعُتْم﴾]التغابن:  عــز وجــل: ﴿َفاتَّ

		1.  رواه البخــاري، ِكَتــاُب الِعْلــِم، َبــاُب َمــا َكاَن النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
هُلـُـْم بِامْلَْوِعَظــِة َوالِعْلــِم َكــْي اّلَ َينِْفــُروا، برقم: 96؛ ومســلم،  َيَتَخوَّ
، َبــاٌب يِف اأْلَْمــِر بِالتَّْيِســِر، َوَتــْرِك التَّنِْفــِر،  ــَرِ َهــاِد َوالسِّ ِكَتــاُب اجْلِ

ــم: 2371. برق
		1.  جممــوع فتــاوى ابــن بــاز 68/61-78؛ التحقيــق واإليضــاح 

لكثــر مــن مســائل احلــج والعمــرة والزيــارة، ص 57.
		1.  جمموع فتاوى ابن باز 741/61.

.)1		(»]1	
ــه تيســر عــى النــاس  ــار والــذي قبل ويف هــذا ااّلختي
بخاصــة يف وقــت الزحــام، فقــد أذن ملــن يشــق عليــه 
ــي  ــوكل أن يرم ــك أذن للم ــل، وكذل ــي بالتوكي الرم
عــن نفســه وعــن موكلــه عنــد كل مجــرة، وفيــه بيــان 
ملراعــاة اإلمــام ملــا يلحــق النــاس مــن  املشــقة يف احلج.
		- اســتقدام املرشكــن واســتخدامهم يف جزيــرة 

ــرب: الع
ــن  ــتقدام املرشك ــوز اس ــه اّل جي ــاز أن ــن ب ــار اب اخت
جلزيــرة العــرب إاّل للحاجــة الشــديدة، فقــال: »نعــم 
ــن،  ــؤاّلء املرشك ــن ه ــر م ــلمون بخط ــعر املس ــد ش ق
ــرة  ــر اجلزي ــب تطه ــه جي ــى أن ــر ع ــَه ويل األم ــد ُنبِ وق
ــدم  ــا، وع ــم فيه ــدم دخوهل ــة بع ــرة، والعناي ــن الكف م
ــل  ــى التقلي ــر ع ــق ويل األم ــد واف ــا، وق ــم فيه إقامته
منهــم، ووعــد -وفقــه اهلل- بالعنايــة التامــة هبــذا 
ــرورة أو  ــو ال ــن تدع ــتقدم إاّل م ــأن، وأن اّل يس الش

ــم«)		1(. ــديدة إليه ــة الش احلاج
وقــال: »الواجــب إخــراج الكفــار مــن اجلزيــرة، وأن 
اّل يســتعمل فيهــا إاّل املســلمون مــن بــاد اهلل،...أمــا 
ــرورة  ــد ال ــدا إاّل عن ــتخدمهم أب ــا يس ــار ف الكف

الرشعيــة«)		1(.
		- السفر إىل بالد الكفار:

اختــار ابــن بــاز أنــه اّل جيــوز الســفر إىل بــاد الكفــار 

		1.  املرجع السابق 303/71.
		1.  املرجع السابق 154/2.
		1.  املرجع السابق 682/3.
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ــوز  ــه اّل جي ــواب أن ــال: »الص ــرورة، فق ــد ال إاّل عن
ــرورة  ــد ال ــم إاّّل عن ــار للتعل ــاد الكف ــفر إىل ب الس
ــرٍة، وأن  ــٍم، وبص ــون ذا عل ــرشط أن يك ــوى، ب القص
ــى  ــب ع ــباب الفتنة،...فالواج ــن أس ــًدا ع ــون بعي يك
املســلمن احلــذر مــن الســفر إىل بــاد أهــل الــرشك إاّل 
عنــد الــرورة القصــوى، إاّّل إذا كان املســافر ذا علــٍم، 
وبصــرٍة، ويريــد الدعــوة إىل اهلل، والتوجيــه إليــه، 

ــٌم«)		1(. ــه خــٌر عظي فهــذا أمــٌر مســتثنى، وهــذا في
ــة  ــار واملصاحل ــال الكف ــار لقت ــتعانة بالكف 		- االس

ــم: معه
ــار يف  ــتعانة بالكف ــوز ااّلس ــه اّل جت ــاز أن ــن ب ــار اب اخت
ــال:  ــرورة، فق ــة أو ال ــد احلاج ــار إاّل عن ــال الكف قت
»وأمــا ااّلســتعانة ببعــض الكفــار يف قتــال الكفــار عند 
احلاجــة، أو الــرورة، فالصــواب أنــه اّل حــرج«)0	1(.
قــال ابــن بــاز: »وإنــام جتــوز املصاحلــة عنــد احلاجــة، 
ــم  ــم، أو إلزامه ــن قتاهل ــز ع ــع العج ــرورة، م أو ال

ــا«)1	1(. ــن أهله ــوا م ــة إن كان باجلزي
يف هــذه املســائل الثــاث نجــد املفاصلــة الشــديدة عند 
اإلمــام فيــام يتعلــق بالعاقــة مــع الكافريــن، فاألصــل 
ــرة  ــتخدامهم يف جزي ــتقدامهم واس ــم اس ــده حتري عن
العــرب، وحتريــم الســفر إىل بادهــم، وكذلــك حتريــم 
ااّلســتعانة هبــم، ولكــن مــع ذلــك هــو يــدرك وجــود 
احلاجــة هلــذه األمــور، فهــم متقدمــون علينــا يف أمــور 

		1.  املرجع السابق 183/4.
0	1. املرجع السابق 953/7.

1	1.  املرجع السابق 522/8.

ــتفادة  ــا لاس ــم يف أرضن ــة هل ــن بحاج ــا، ونح الدني
منهــم، وااّلســتعانة هبــم يف احلــروب، والســفر إليهــم 
للتعلــم أو العــاج، فأجــاز ذلــك، ولكــن لفقهــه ربــط 
ــى  ــه مت ــك أن ــى ذل ــة، ومعن ــود احلاج ــواز بوج اجل
ــل  ــم إىل أص ــع احلك ــرورة رج ــة أو ال ــت احلاج زال
املنــع. ويف هــذ ااّلختيــارات مجــع اإلمــام بــن مراعــاة 
احلاجــة والــرورة، وبــن تقديرهــا بقدرهــا، وعــود 

احلكــم ألصلــه بعــد زواهلــا.
		- حفــظ املــال يف البنــوك الربويــة والتحويــل عــن 

ــا: طريقه
ــاز أنــه اّل جيــوز وضــع املــال يف البنــوك  اختــار ابــن ب
ــدون  ــه ب ــا وضع ــال: »أم ــروة، فق ــة إاّل لل الربوي
فائــدٍة فاألحــوط تركــه إاّّل عنــد الــرورة إذا كان 
ــو  ــده ول ــال عن ــع امل ــا؛ ألن وض ــل بالرب ــك يعام البن
ــة،  ــه الربوي ــى أعامل ــه ع ــٌة ل ــه إعان ــدٍة في ــدون فائ ب
ــن  ــة املعين ــن مجل ــون م ــه أن يك ــى صاحب ــى ع فيخش

ــك«)		1(. ــِرْد ذل ــدوان، وإْن مل ُي ــم والع ــى اإلث ع
 وقــال: »إذا دعــت الــرورة إىل احلفــظ عــن طريــق 
البنــوك الربويــة فــا حــرج يف ذلــك إن شــاء اهلل؛ 
م عليُكــم  ــل لُكــم مــا َحــرَّ لقولــه ســبحانه:﴿وقد فصَّ
إاّل مــا اضطررُتــم إليــِه﴾ ]األنعــام: 	11[، واّل شــك 
ــة  ــرورات العام ــن ال ــا م ــن طريقه ــل ع أن التحوي
ــرورة  ــا؛ لل ــداع فيه ــذا اإلي ــر، وهك ــذا الع يف ه

ــدة«)		1(. ــراط الفائ ــدون اش ب

		1.  املرجع السابق 113/4.
		1.  املرجع السابق 591-491/91.
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 وهــذا ااّلختيــار كاملســألة التــي قبلهــا، يف كــون 
األصــل التحريــم؛ ملــا يف وضــع املــال يف البنــوك 
ــا  ــن مّل ــا، ولك ــى الرب ــن ع ــة املراب ــن إعان ــة م الربوي
كان يف وقــت اإلمــام أغلــب البنــوك ربويــة، وكانــت 
ــت  ــة، وليس ــة، وقليل ــامية حديث ــوك اإلس ــة البن جترب
ــلمن  ــدان املس ــن بل ــر م ــة، وكث ــوك الربوي ــوة البن بق
ــال  ــع امل ــاز وض ــامية، أج ــوك إس ــا بن ــد فيه اّل توج
ــع  ــدة(، وم ــا )الفائ ــٍذ للرب ــوي دون أخ ــك الرب يف البن
ــود  ــم بوج ــذا احلك ــل ه ــام عل ــه اإلم ــن فق ــك م ذل
ــاد  ــم، وع ــذا احلك ــت زال ه ــى زال ــرورة، فمت ال
احلكــم إىل األصــل، فالــرورة تقــدر بقدرهــا، قــال 
ابــن بــاز: »اّل جيــوز اإليــداع يف البنــوك الربويــة ولــو 
مل تأخــذ فائــدًة؛ ملــا يف ذلــك مــن إعانتهــا عــى اإلثــم 
والعــدوان، واهلل ســبحانه قــد هنــى عــن ذلــك، لكــن 
ــد  ــدًة، ومل جت ــذ فائ ــك، ومل تأخ ــررت إىل ذل إذا اضط
ــا  ــة، ف ــوك الربوي ــوى البن ــه س ــك في ــظ مال ــا حتف م
ــاىل  ــبحانه وتع ــرورة، واهلل س ــاء اهلل؛ لل ــرج إن ش ح
م عليُكــم إاّل مــا  ــل لُكــم مــا َحــرَّ يقــول: ﴿وقــد فصَّ
ــدت  ــِه﴾ ]األنعــام: 	11[، ومتــى وج ــم إلي اضطررُت
بنــًكا إســامًيا، أو حمــًا أمينــا ليــس فيــه تعــاون 
عــى اإلثــم والعــدوان تــودع مالــك فيــه، مل جيــز لــك 

ــة«)		1(. ــوك الربوي ــداع يف البن اإلي
فعــى هــذا مــن نقــل فتــوى ابــن بــاز يف جــواز وضــع 
ــن  ــرة م ــا كث ــاد فيه ــة يف ب ــوك الربوي ــال يف البن امل
ــال  ــع امل ــا لوض ــامية، واّل رَضورة فيه ــوك اإلس البن

		1.  املرجع السابق 591-491/91.

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

		- حكم التورق:
ــه  ــن قول ــورق، وكان م ــواز الت ــاز ج ــن ب ــح اب رج
ــذه  ــة إىل ه ــوه احلاج ــد تدع ــر ق ــك: »إن الفق يف ذل
ــن  ــدم م ــره وع ــا؛ لفق ــر إليه ــد يضط ــل ق ــة ب املعامل
ــه، وهــذا القــول أرجــح إن  يقرضــه، أو يتصــدق علي
ــتغناء  ــد ااّلس ــا عن ــا، أم ــة إليه ــد احلاج ــاء اهلل عن ش
عنهــا فــاألوىل تركهــا؛ خروًجــا مــن خــاف العلــامء، 
واحتياًطــا للديــن وابتعــادا عــن إشــغال الذمــة بــام قــد 

ــه«)		1(. ــا من ــق ختليصه يش
ــت  ــكاد بي ــوى واّل ي ــه البل ــت ب ــردي عمَّ ــورق الف الت
يتعامــل  مــن  فيــه  ويوجــد  إاّل  بلدنــا  يف  بخاصــة 
ــن أو  ــة املقرض ــع قل ــه م ــون إلي ــاس حمتاج ــه، والن ب
ندرهتــم، وقــد راعــى ابــن بــاز هــذه احلاجــة، مــع أنــه 

ــا. ــتغناء عنه ــد ااّلس ــا عن ــوط تركه ــرى أن األح ي
ــا؛  ــلم إىل الرب ــود املس ــد يق ــة ق ــذه املعامل ــع ه  ومن
خصوًصــا إذا عضــت عليــه احلاجــة بأنياهبــا)		1(، 
ــع  ــورق، م ــن الت ــل م ــون أق ــد تك ــا ق ــد الرب وفوائ
ــات  ــهلة للمعام ــوات املس ــن الدع ــر م ــود كث وج
ــن  ــول اب ــا، يق ــورق أو الرب ــن الت ــو ب ــة، فه الربوي
ــا،  ــر إليه ــد يضط ــاج ق ــورق: »واملحت ــن الت ــاز ع ب
ــه، أو  ــن يقرض ــد م ــد جي ــس كل أح ــا، لي أو إىل الرب

		1.  املرجع السابق 301/91.
ــه إاّل  ــة واّل تبيح ــه احلاج ــا اّل تبيح ــى أن الرب ــه ع ــع التنبي 		1.  م
ــن  ــا م ــارع أنواًع ــاح الش ــد أب ــة: »وق ــن تيمي ــال اب ــرورة، ق ال
الغــرر للحاجــة ...وأمــا الربــا فلــم يبــح منــه«. جممــوع الفتــاوى 

.			  /		
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هيبــه فيضطــر صاحــب احلاجــة يف قضــاء ديــن أجلــئ 
إليــه، أو لــزواج أو لعــامرة مســكن، أو غــر هــذا مــن 

احلاجــات«)		1(.
فاإلمـام ابـن باز راعـى بنظرتـه املقاصدية هـذه األمور 
فأجـاز التـورق ملن احتاج إليـه، أما عند ااّلسـتغناء عنه 

فـاألوىل تركه.
7	- أخذ األجرة عىل تعليم القرآن:

اختـار ابـن باز أنـه اّل حرج يف أخـذ األجرة عـى تعليم 
القـرآن وتعليـم العلم، فقال: »اّل حـرج يف أخذ األجرة 
عـى تعليم القرآن وتعليـم العلم؛ ألن النـاس يف حاجة 
إىل التعليـم، وألن املعلـم قـد يشـق عليه ذلـك ويعطِّله 
التعليـم عـن الكسـب، فـإذا أخـذ أجـرًة عـى تعليـم 
القـرآن، وحتفيظـه، وتعليـم العلـم، فالصحيـح أنـه اّل 

ذلـك«)		1(. يف  حرج 
ويف هـذا نظـٌر إىل مقصـد عظيـم وهـو اسـتمرار العلم 
وتعليـم القـرآن، فإنـه لـو منـع ذلـك للحـق املعلمـن 
مشـقة، وقـد تكـون هـذه املشـقة سـبًبا لتوقفهـم عـن 

العلـم؛ سـعًيا يف طلـب الـرزق.
8	- إعالن النكاح:

اختـار ابن باز عـدم التكلـف يف إعان النـكاح، فقال: 
»إعـان النـكاح وإظهـاره مطلـوٌب وهـو مـن السـنة، 
الـزوج  عـى  يشـق  الـذي  التكلـف  ينبغـي  اّل  ولكـن 
وحيرجـه، وقـد قـال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبـد الرمحن بـن عوف: 

		1.  جمموع فتاوى ابن باز 113/03.
		1.  املرجع السابق 563/5.

»َأْومِلْ َوَلـْو بَِشـاٍة«)		1(«)0	1(.
ويف هــذا الــكام مراعــاة حلــال األزواج، وكذلــك 
ســهولة الــزواج، وإقــدام الشــباب عليــه مبكــًرا، فكــم 
إلعــان  املصاحبــة  التكاليــف  أخرتــه  شــاب  مــن 
النــكاح عــن النــكاح، فظــل جيمــع املــال، أو يقــرض، 
ألجــل هــذه التكاليــف، وظــل زمنًــا وهــو يســدد هــذه 
ــع  ــاقة، اّلنتف ــف ش ــاك تكالي ــن هن ــو مل تك ــون، ول الدي
هبــذا املــال، لــه ولزوجــه، وألقــدم عــى الــزواج وهــو 

ــؤاد. ــرسور الف ــر، م ــف الظه خفي
9	- أكل حبوب منع احلمل دون إذن الزوج للرر:

ــا متزوجــٌة،  ــاز هــذا الســؤال: »أن  ســألت امــرأة ابــن ب
وزوجــي يرفــض أن آكل حبــوب منــع احلمــل؛ حيــث 
ــد  ــررٌة، وق ــا مت ــه، أن ــذي أاّلقي ــب ال ــس بالتع اّل حي
أكلــت حبــوب منــع احلمــل دون علــم زوجــي، هــل يف 

ذلــك حــرج؟ 
فأجاهبــا رمحــه اهلل: »إذا تيــرس تركهــا فهــو أحــوط، 
ــرٌة فــا بــأس  ــاًم، واملشــقة كب ــا إذا كان الــرر عظي أم
وإاّل فركهــا أحــوط، وطاعــة الــزوج واجبــٌة إاّل إذا 
ــًرا ويشــق عليــك؛ لقــول اهلل ســبحانه:  كان الــرر كب

ُقــوا اهللََّ َمــا اْســَتَطْعُتْم﴾]التغابن: 	1[«)1	1(. ﴿َفاتَّ

ُيْدَعــى  َكْيــَف  َبــاٌب:  ـَكاِح،  النِـّ ِكَتــاُب  البخــاري،  رواه    .1		
ـَكاِح، َبــاُب  ِج، برقــم: 5515؛ ومســلم، ِكَتــاُب النِـّ لِْلُمَتــَزوِّ
ــْرَ  ــٍد، َوَغ ــَم َحِدي ــْرآٍن، َوَخاَت ــَم ُق ــِه َتْعِلي ــَواِز َكْونِ ــَداِق، َوَج الصَّ
َذلـِـَك ِمــْن َقِليــٍل َوَكثـِـٍر، َواْســتِْحَباِب َكْونـِـِه مَخَْســاِمَئِة ِدْرَهــٍم ملَِــْن 

ــم: 7241. ــِه، برق ــُف بِ اَّل جُيِْح
0	1. دروس للشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز، الــدرس الســادس. 

)املكتبــة الشــاملة(
1	1.  جمموع فتاوى ابن باز 481-381/12.
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ونحــن يف هــذا الســؤال بــن رَضريــن، الــرر األول: 
عصيــان الــزوج، والــرر الثــاين: مــا يلحق املــرأة من 
ــل اإلمــام ألصــل: وهــو طاعــة  احلمــل املتتابــع، فأصَّ
الــزوج، ثــم بــّن أنــه لــو كان رَضر طاعتــه أشــد مــن 
ــرر  ــع ال ــه يدف ــة، فإن ــذه القضي ــه يف ه رَضر معصيت
ــه،  ــة الفق ــن دق ــذا م ــى، وه ــرر األدن ــى بال األع
ــة، بخاصــة أن الــزوج لــن  ومراعــاة املقاصــد الرشعي
ــكلة  ــت مش ــدث يف البي ــن حت ــه فل ــذا، وعلي ــم هب يعل
ــول اهلل –  ــور – بح ــر األم ــة، وتس ــرة يف عصيان كب

ــرأة. ــق بامل دون رَضر يلح
0	- منع احلمل وتنظيمه:

ــم  ــتئصال الرح ــم يف اس ــا احلك ــاز: م ــن ب ــئل اب س
ــارَضة  ــٍة ح ــباٍب طبي ــل؛ ألس ــع احلم ــم، أي من للتعقي
ومســتقبلية كــام تتوقعهــا اجلهــات الطبيــة والعلميــة؟
فأجــاب رمحــه اهلل: »إذا كان هنــاك رَضورٌة فــا بــأس، 
بِّــُذ النســل،  وإاّل فالواجــب تركــه؛ ألن الشــارع حُيَ
ويدعــو إىل أســبابه؛ لتكثــر األمــة، لكــن إذا كان هنــاك 
ــع  ــباب من ــي أس ــوز تعاط ــام جي ــأس، ك ــا ب رَضورة ف

ــة«)		1(. ــة الرشعي ــا؛ للمصلح ــل مؤقًت احلم
ــل  ــا رَضران: األول: فع ــع فيه ــألة اجتم ــذه املس وه
املحــرم وهــو اســتئصال الرحــم، الثــاين: الــرر 
بعــدم فعلــه وهــو إبقــاء الرحــم، فــإن كان هنــاك رَضر 
ــه أشــد  يف بقــاء الرحــم جــاز اســتئصاله، فــرر بقائ
مــن رَضر ارتــكاب املحــرم، ومــن مقاصــد الرشيعــة 
حفــظ النفــس، وهــذا مــا دعــا اإلمــام إىل جــواز فعــل 

		1.  أحكام صاة املريض، ص14.

ــه رَضر. ــرم إن كان يف بقائ ــذا املح ه
		- إزالة الوشم:

اختــار ابــن بــاز حتريــم الوشــم، ووجــوب إزالتــه إاّل 
ــم يف  ــال: »الوش ــد ق ــه، فق ــقة فيبقي ــدت مش أن وج
اجلســم حــرام؛ ملــا ثبــت عــن النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص-: »أنــه َلَعَن 
اْلَواِصَلَة َوامْلُْســَتْوِصَلَة، َواْلَواِشــَمَة َوامْلُْسَتْوِشــَمَة«)		1(، 
وإذا فعلــه املســلم يف حــال جهلــه بالتحريــم، أو عمــل 
بــه الوشــم يف حــال صغــره، فإنــه يلزمــه إزالتــه بعــد 
ــقٌة أو  ــه مش ــن إذا كان يف إزالت ــم، لك ــه بالتحري علم
ــره  ــتغفار، واّل ي ــة وااّلس ــه التوب ــه يكفي ــرٌة فإن م

ــمه«)		1(. ــاؤه يف جس بق
ــع  ــم م ــاء الوش ــام إبق ــاز اإلم ــار أج ــذا ااّلختي ويف ه
ــاك  ــت هن ــه إن كان ــوب إزالت ــه ووج ــه بتحريم قول
املقاصديــة،  النظــرة  هــذه  مــرة، ويف  مشــقة، أو 
ــًرا  ــإن كث ــل، ف ــذا الفع ــن ه ــة م ــاب التوب ــح لب فت
ــة ومشــقة  مــن الوشــوم اّل يمكــن إزالتهــا إاّل بصعوب
ــهلت  ــام س ــول اإلم ــل ق ــم بمث ــل هل ــإن قي ورَضر، ف
عليهــم التوبــة، إضافــة إىل حفــظ النفــس مــن األذى، 
ــذا  ــن ه ــوب إىل اهلل م ــا يت ــاس عندم ــض الن ــإن بع ف
الفعــل، قــد يقــوده احلــامس إىل أن يــؤذي نفســه 
إلزالتــه، وهــذا مــا مل تأمــر بــه الرشيعــة، واّل ترضــاه. 

		- نظر الطبيب لعورة املريض ومسها:
ــورة  ــر للع ــي النظ ــوز للطب ــه جي ــاز أن ــن ب ــار اب اخت
ــَعِر،  ــِل يِف الشَّ ــاُب الَوْص ــاِس، َب َب ــاُب اللِّ ــاري، ِكَت 		1.  رواه البخ
ِريــِم  ــاُب حَتْ ــِة، َب ينَ ــاِس َوالزِّ َب برقــم: 3395؛ ومســلم، كتــاب اللِّ
فِْعــِل اْلَواِصَلــِة َوامْلُْســَتْوِصَلِة َواْلَواِشــَمِة َوامْلُْسَتْوِشــَمِة َوالنَّاِمَصــِة 

ــم: 4212. ــِق اهللِ، برق اِت َخْل َ ــرِّ ــاِت َوامْلَُغ ــِة َوامْلَُتَفلَِّج َص َوامْلَُتنَمِّ
		1.  جمموع فتاوى ابن باز 44/01.
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ومســها للحاجــة، فقــال: »اّل حــرج أن يمــس الطبيــب 
عــورة الرجــل للحاجــة، وينظــر إليهــا للعاج، ســواء 
العــورة الدبــر أو القبــل، فلــه النظــر واملــس للحاجــة 

ــرورة«)		1(. وال
		- تطبيب الرجال النساء، والنساء الرجال:

ــن  ــاء لبعضه ــب النس ــوب تطبي ــاز وج ــن ب ــار اب  اخت
والرجــال كذلــك إاّل عنــد الــرورة فيجــوز العكس، 
فقــد قــال: »الواجــب أن تكــون الطبيبــات خمتصــات 
عنــد  إاّل  للرجــال  خمتصــن  واألطبــاء  للنســاء، 
ــال  ــرٌض يف الرج ــد م ــوى، إذا وج ــرورة القص ال
ليــس لــه طبيــٌب رجــٌل فهــذا اّل بــأس بــه، واهلل 
م عليُكــم إاّل مــا  ــل لُكــم مــا َحــرَّ يقــول: ﴿وقــد فصَّ
ــب  ــام: 	11[، وإاّّل فالواج ــِه﴾ ]األنع ــم إلي اضطررُت
أن يكــون األطبــاء للرجــال، والطبيبــات للنســاء، وأن 
ــات  ــم الطبيب ــدٍة، وقس ــى ح ــاء ع ــم األطب ــون قس يك
ــال،  ــا للرج ــفى خاًص ــون مستش ــدة، أو يك ــى ح ع
ــا للنســاء؛ حتــى يبتعــد اجلميــع عــن  ومستشــفى خاصًّ
الفتنــة، وااّلختــاط الضــار، هــذا هــو الواجــب عــى 

ــع«)		1(. اجلمي
وقــال: »أن يكــون األطبــاء للرجــال، والطبيبــات 
للنســاء إاّل عنــد الــرورة القصــوى، إذا كان املــرض 
ــرأة؛  ــج امل ــرج أن يعال ــا ح ــل ف ــه إاّل الرج اّل يعرف
ــل  ــرض الرج ــو كان م ــذا ل ــرورة، وهك ــل ال ألج
ــه، وإاّل  ــا ل ــرج يف عاجه ــا ح ــرأة ف ــه إاّل ام اّل يعرف

		1.  املرجع السابق 02/6.
		1.  أحكام صاة املريض، ص93.

فالواجــب أن يكــون الطبيــب مــن الرجــال للرجــال، 
ــب«)		1(. ــذا الواج ــاء، ه ــاء للنس ــن النس ــة م والطبيب
وهــذه النظــرة املقاصديــة تــدل عــى أن حفــظ النفــس 
واملــرض مقــدم عــى حفــظ العــورة  األذى  مــن 
ــد احلاجــة، فقــد اجتمــع فيهــا  مــن نظــر الطبيــب عن
ــل أو  ــض - الرج ــق املري ــذي يلح ــران: األذى ال أم
ــورة  ــر إىل الع ــه، والنظ ــؤدي إىل وفات ــد ي ــرأة - وق امل
ــد  ــفها، وعن ــن كش ــى ع ــرها وهن ــر اهلل بس ــي أم الت
التعــارض يدفــع األعــى باألدنــى، واّل جــرم أن نظــر 
ــن األذى  ــف م ــة، أخ ــد احلاج ــورة عن ــب للع الطبي

الــذي يلحــق املريــض بمنــع ذلــك.
		- احللف الكاذب للرورة أو املصلحة:

اختــار ابــن بــاز حتريــم احللــف الــكاذب إاّل ملصلحــة، 
ــع  ــراٌم، وإذا كان م ــذب ح ــوم أن الك ــال: »ومعل فق
اليمــن صــار أشــد حتريــاًم، لكــن لــو دعــت الــرورة 
أو املصلحــة الراجحــة إىل احللــف الــكاذب فــا حــرج 

ــك«)		1(. يف ذل
ــف  ــإن احلل ــًدا، ف ــق ج ــر دقي ــار نظ ــذا ااّلختي ويف ه
بــاهلل كذًبــا مــن كبائــر الذنــوب)		1(، ولكــن قــد تكون 
هنــاك رَضورة تدعــو إىل هــذا احللــف الــكاذب، كإنقاذ 
مظلــوم مــن ظــامل، وغرهــا، فحينهــا جيــوز الكــذب، 
ــيَلٌة إىَِل  ــكاَم َوس ــووي: »إنَّ ال ــال الن ــب، ق ــل جي ب
ِصيُلــُه بَِغــْرِ  امَلَقاِصــِد، َفــُكلُّ َمْقُصــوٍد حَمُْمــوٍد ُيْمِكــُن حَتْ

		1.  املرجع السابق ، ص32.
		1.  جمموع فتاوى ابن باز 45/1.

		1. انظر: الزواجر عن اقراف الكبائر، للهيتمي 992/2.
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ــُه  ِصيُل ــْن حَتْ ــِه، وإْن مَلْ ُيْمِك ــِذُب فِي ــُرُم الَك ــِذِب حَيْ الَك
ِصيــُل  إاِّلَّ بالَكــِذِب، جــاَز الَكــِذُب. ُثــمَّ إْن َكاَن حَتْ
ــا، وإْن َكاَن  ــِذُب ُمَباًح ــا َكاَن الَك ــَك امَلْقُصــوِد ُمَباًح َذلِ
َواِجًبــا، َكاَن الَكــِذُب َواِجًبــا. فــإذا اْخَتَفــى ُمْســِلٌم ِمــْن 
َظــامِلٍ ُيريــُد َقْتَلــُه، َأْو َأخــَذ َمالِــِه وأخفــى ماَلــه َوُســِئَل 
إْنَســاٌن َعنـْـُه، َوَجــَب الَكــِذُب بإْخَفاِئــه. وكــذا لــو كاَن 
ــذُب  ــَب الك ــا، وج ــاملٌ أخذه ــٌة، وأراد ظ ــَدُه وديَع ِعن

بإخفائهــا«)0	1(.
ــف  ــًدا أن حيل ــب ح ــن ارتك ــاز مل ــاز أج ــن ب ــل إن اب ب
عنــد القــايض أنــه مــا فعلــه ثــم يتــوب بينــه وبــن اهلل، 
ــو مل  ــا ول ــر إليه ــًا اضط ــف يمين ــال: »إذا حل ــد ق فق
حيلــف ألصابــه يَشء يــره وليــس فيهــا حــق ملســلم، 
فإنــه اّل حــرج عليــه؛ ليدفــع عــن نفســه الــرر، ومــن 
ــا  ــت أو م ــا زني ــك م ــف أن ــه: احل ــل ل ــو قي ــك ل ذل
رشبــت اخلمــر أو مــا أشــبه ذلــك فحلــف عــى ذلــك؛ 
ــك،  ــه يف ذل ــرج علي ــا ح ــد ف ــه احل ــام علي ــا يق لئ
ــبحانه  ــه س ــن رب ــه وب ــام بين ــة إىل اهلل في ــه التوب وعلي
وتعــاىل، ومــن تــاب تــاب اهلل عليــه إذا صــدق يف 

ــة«)1	1(. التوب
		- التصوير:

ــال: »اّل  ــوز، فق ــر اّل جي ــاز أن التصوي ــن ب ــار اب اخت
جيــوز للمســلم أن يصــور نفســه، واّل أن يصــور غــره 
الــرورة، كاجلــواز  عنــد  إاّّل  األرواح  ذوات  مــن 

0	1.  رياض الصاحلن، للنووي، ص434-334.
1	1.  املوقــع الرســمي لســامحة الشــيخ اإلمــام ابــن بــاز رمحــه اهلل، 

فتــوى بعنــوان: حكــم احللــف الــكاذب لاضطــرار.

ــك«)		1(. ــو ذل ــة ونح والتابعي
وقــال: »أمــا تصويــر ذوات األرواح من بني اإلنســان، 
أو الــدواب، والطيــور، فــا جيــوز إاّّل للــرورة، كــام 
ــة  ــاس، كالتابعي ــه الن ــر إلي ــا يضط ــيًئا مم ــور ش ــو ص ل
ــوس  ــة النف ــمى حفيظ ــاس، وتس ــا الن ــي حيتاجه الت
فــا بــأس، وهكــذا جــواز الســفر، والشــهادة العلميــة 
تصويــر  وهكــذا  بالصــورة،  إاّل  حتصــل  اّل  التــي 
ــذا  ــم، وهك ــن رشه ــرز م ــوا ويتح ــن؛ ليعرف املجرم

ــرورة«)		1(. ــه ال ــو إلي ــا تدع ــك مم ــباه ذل أش
حتريمــه  مــع  اإلمــام  أن  نجــد  الــرأي  هــذا  ويف 
للتصويــر، فإنــه راعــى املشــقة التــي تلحــق النــاس لــو 
ــا، فأجــاز التصويــر إىل مــا  أخــذوا هبــذا الــرأي مطلًق
تدعــو إليــه احلاجــة، كالتابعيــة وجــواز الســفر، ومــن 
ــرورة«  ــح »ال ــاز ملصطل ــن ب ــتخدام اب ــد أن اس املؤك
ــا اّل يعنــي بــه معناهــا عنــد األصوليــن، بــل هــي  هن
ــن  ــاس م ــق الن ــه اّل يلح ــة؛ ألن ــا احلاج ــراد هب ــا ي هن
عــدم التصويــر رَضورة أصوليــة، إنــام تلحقهــم املشــقة 
والتــي تدخــل يف مصطلــح احلاجــة عندهــم، واهلل 

ــم. أعل
اخلامتة

وبعــد هــذه اجلولــة اليســرة يف قاعــدة املشــقة جتلــب 
التيســر وفروعهــا يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز، أوّد 
تدويــن أبــرز النتائــج، وأهــم التوصيــات؛ جرًيــا عــى 

العــادة، فأبــرز النتائــج هــي:

		1.  جمموع فتاوى ابن باز 734/1.
		1.  املرجع السابق 083/6.
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 أن القاعــدة اْلفقهيــة ُحكــٌم فِقهــٌي أغلبــٌي ينطبــُق 1. 
عــَى ُمعظــِم جزئياتـِـِه.

 أن املــراد بقاعــدة املشــقة جتلــب التيســر أن 	. 
ــكام  ــف يف األح ــر والتخفي ــبٌب للتيس ــقة س املش

الرشعيــة.
 ُيشــرط للمشــقة كــي جتلــب التيســر أن تكــون 	. 

ــاد، وأن تكــون املشــقة  املشــقة خارجــًة عــن املعت
ــا. ممــا تنفــك عنهــا العبــادة والتكاليــف غالًب

 للقواعــِد الفقهيــِة أمهيــٌة كــرى يف ضبــِط الفقــِه، 	. 
ومجــِع منثــوِر املســائِل يف ســلٍك واحــٍد، وُتســاعُد 
ــا  ــي حامَله ــِة، وحتم ــِة الفقهي ــِن امللك ــَى تكوي ع
ِلُع  ــَيطَّ ــاهبِة، وس ــائِل املتش ــِض يف املس ــَن التناق ِم
ــِة  ــِد الرشيع ــْن مقاص ــٍر ِم ــى كث ــا ع ــدارس هل ال

ــا. وأرساِره
قاعــدة: »املشــقُة جتلــُب التيســَر« ُتعــد ِمــْن أهــِم . 	

ــا  تــي يقــوُم عَليَه ــِز الَّ ــِة، والركائ املقاصــِد الرشعي
ــات  ــن أمه ــي م ــُف، وه ــامُي احلني ــُن اإلس الدي
القواعــد اخلمــس التــي يــدور عليهــا معظــم 
أحــكام الفقــه، واألدلــة عــى هــذه القاعــدة 
متضافــرة مــن الكتــاب وســنة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وإمجــاع األمــة.
ــقُة . 	 ــدة: »املش ــت قاع ــة حت ــد املندرج ــن القواع م

األمــر  ضــاق  »إذا  قاعــدة:  التيســَر«  جتلــُب 
اتســع«، وقاعــدة: »اّل واجــب مــع العجــز«، 
باملعســور«،  يســقط  اّل  »امليســور  وقاعــدة: 
املحظــورات«،  تبيــح  »الــرورات  وقاعــدة: 

ــدة  ــا«، وقاع ــدر بقدره ــرورة تق ــدة: »ال وقاع
ــة«. ــرورة اخلاص ــة ال ــزل منزل ــة تن ــة العام »احلاج

 لقاعــدة: »املشــقُة جتلــُب التيســَر« فــروٌع فقهيــٌة 	. 
كثــرٌة يف فقــه اإلمــام ابــن بــاز -رمحــه اهلل-، وقــد 
ــه،  ــواب الفق ــة يف أب ــا متنوع ــٍة منه ــر مجل ــم ذك ت
ــن  ــح اهلل -، وتبي ــام فت ــا - ب ــق عليه ــم التعلي وت
ــي  ــه يراع ــام، وأن ــد اإلم ــدي عن ــر املقاص النظ
املقصــد يف فتاويــه، ولــو تأملنــا لوجدنــا أن قــول 
ــَتَطْعُتْم﴾]التغابن:  ــا اْس ــوا اهللََّ َم ُق ــاىل: ﴿َفاتَّ اهلل تع
ــه  ــى مراعات ــدل ع ــا ي ــا؛ مم ــًرا فيه 	1[، ورد كث
ألحــوال النــاس، وربطــه األحــكام الرشعيــة 
ــة،  ــد ثابت ــن قواع ــق م ــه ينطل ــتطاعة، وأن بااّلس

ــن. ــد املعارصي ــة املقاص ــن أئم ــه م وأن
    وأمــا أهــم التوصيــات فهــي أن تكــون هنــاك 
بحــوٌث يف دراســة الفــروع الفقهيــة لإلمــام ابــن بــاز 
يف القواعــد الفقهيــة األخــرى، ودراســة مقاصــد 
الرشيعــة عنــد اإلمــام ابــن بــاز، وكذلــك القيــام بمثــل 
ــم،  ــدرس كتبه ــن مل ت ــة الذي ــائر األئم ــع س ــك م ذل
ــاٌء  ــا وف ــة، وفيه ــة الفقيه ــن للملك ــك تكوي ــي ذل فف

ــم اهلل. ــام، رمحه ــة اإلس ألئم
وصى اهلل وسلم وبارك عى نبينا حممد.
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املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــكام  ــد اهلل. )			1هـــ(. أح ــن عب ــز ب ــد العزي ــاز، عب ــن ب اب
صــاة املريــض وطهارتــه. ط. 1، الريــاض:   وزارة 
الشــئون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد. 
ــة  ــد اهلل. )0		1هـــ(. حتف ــن عب ــز ب ــد العزي ــاز، عب ــن ب اب
ــام. ط.  ــأركان اإلس ــق ب ــة تتعل ــة مهم ــوان بأجوب اإلخ
واألوقــاف  اإلســامية  الشــئون  وزارة  الريــاض:   ،	

والدعــوة واإلرشــاد.
ــد اهلل. )0		1هـــ(. دروس  ــن عب ــز ب ــد العزي ــاز، عب ــن ب اب
ــاز. موقــع املكتبــة الشــاملة.   للشــيخ عبــد العزيــز بــن ب

.g/book/7680ملسو هيلع هللا ىلصhttps://al-maktaba.o
ــص  ــداهلل. )0		1هـــ(. امللخ ــن عب ــز ب ــاز، عبدالعزي ــن ب اب
ــن  ــي ب ــا: ع ــى هب ــار. اعتن ــى األخب ــى منتق ــازي ع الب
https://www.  حســن فقيهــي. موقــع األلوكــة

/alukah.net
ابــن بــاز، عبدالعزيــز بن عبــداهلل . )0		1هـــ(. جممــوع فتاوى 
ومقــااّلت متنوعــة. مجــع: حممــد بن ســعد الشــويعر. ط. 

1، الريــاض: رئاســة إدارة البحــوث  العلميــة واإلفتاء.
ابــن بــاز، عبدالعزيــز بــن عبــداهلل. )0		1هـــ(. فتــاوى تتعلــق 
ــاض:  ــارة. ط. 	، الري ــرة والزي ــج والعم ــكام احل بأح
والدعــوة  واألوقــاف  اإلســامية  الشــئون  وزارة 

واإلرشــاد، الريــاض.
ابــن بــاز، عبدالعزيــز بــن عبــداهلل. )0		1هـــ(. فتــاوى 
ــعد  ــن س ــد ب ــور حمم ــا: الدكت ــدرب. مجعه ــى ال ــور ع ن

الشــويعر.
ابــن بيــه، عبــداهلل بــن الشــيخ املحفــوظ. صناعــة الفتــوى وفقــه 

األقليــات. ط. 1، جــدة: دار املنهــاج. 
ــوع  ــم. )			هـــ(. جمم ــن عبــد احللي ــة، أمحــد ب ــن تيمي اب
ــم.  ــن قاس ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــع: عب ــاوى. مج الفت
ــف  ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــة: جمم ــة النبوي املدين

الرشيــف.
ــاوى  ــم. )			هـــ(. الفت ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، أمح ــن تيمي اب

العلميــة. الكتــب  دار  ط. 1، بــروت:  الكــرى. 

ــد  ــم. )			هـــ(. القواع ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، أمح ــن تيمي اب
النورانيــة. حتقيــق: أمحــد حممــد اخلليــل. ط. 1، الدمــام: 

ــوزي. ــن اجل دار اب
ــن  ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــل، أمح ــن حنب اب
ــعيب  ــق: ش ــند. حتقي ــيباين. )1		هـــ(.  املس ــد الش أس

الرســالة. مؤسســة  دمشــق:   ،1 ط.  األرنــؤوط. 
ــد يف  ــد. )			هـــ(. القواع ــن أمح ــن ب ــب، عبدالرمح ــن رج اب

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــه. ب الفق
ابــن قيــم اجلوزيــة، حممد بــن أيب بكــر بــن أيــوب. )11	1هـ(. 
إعــام املوقعــن. حتقيــق: حممــد عبــد الســام إبراهيــم. 

ط. 1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ابــن منظــور، مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم. )11	هـ(. لســان 

العــرب، ط. 	، بــروت:  دار صــادر.
ابــن نجيــم، زيــن العابديــن بــن إبراهيــم. )0		هـــ(. األشــباه 

والنظائــر. ط.1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
اإلســنوي، عبــد الرحيــم بــن احلســن. )			هـــ(. هنايــة 
الســول رشح منهــاج الوصــول. ط. 1، بــروت: دار 

الكتــب العلميــة.
ــاز  ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــح. اختي ــن مفل ــد ب ــد، خال آل حام
الفقهيــة. ط.1، الريــاض: مركــز الشــيخ ابــن بــاز 

الفضيلــة. دار  العاملــي،  العلمــي 
األلبــاين، نــارص الديــن. )0		1هـــ(. أصــل صفة صــاة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص. ط. 1، الريــاض: مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيع.

البخــاري، حممــد بــن إســامعيل. )			ه(. صحيــح البخــاري. 
ط. 	، الريــاض: دار الســام للنــرش والتوزيــع.

ــنن  ــي. )			هـــ(. الس ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــي، أمح البيهق
ط.	،  عطــا.  عبدالقــادر  حممــد  حتقيــق:  الكــرى. 

العلميــة. الكتــب  دار  بــروت: 
التفتــازاين، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر. )			هـــ(. رشح 
التلويــح عــى التوضيــح ملتــن التنقيــح يف أصــول الفقــه. 

مــر: مكتبــة صبيــح.
اجلديــع، عبــداهلل بــن يوســف. تيســر علــم أصــول الفقــه. ط. 

1، بــروت: مؤسســة الريــان.
ــف. )			هـــ(.  ــن يوس ــداهلل ب ــن عب ــك ب ــي، عبداملل اجلوين
ــة.  ــاح عويض ــق: ص ــه. حتقي ــول الفق ــان يف أص الره

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب



76

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

ــون  ــز عي ــد. )		10هـــ(. غم ــن حمم ــد ب ــوي، أمح احلم
البصائــر يف رشح األشــباه والنظائــر. ط. 1، بــروت: 

ــة. ــب العلمي دار الكت
الدمــري، حممــد بــن موســى. )	0	هـــ(. النجــم الوهــاج 

يف رشح املنهــاج. ط. 1، جــدة: دار املنهــاج.
الــرازي، أمحــد بــن فــارس. )			هـــ(. معجــم مقاييــس 
ــق: دار  ــارون. دمش ــام ه ــق: عبدالس ــة. حتقي اللغ

ــر. الفك
الزحيــي، حممــد مصطفــى. القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف 

املذاهــب األربعــة. ط. 1، دمشــق: دار الفكــر.
ــد  ــد. )			1هـــ(. رشح القواع ــن حمم ــد ب ــا، أمح الزرق

الفقهيــة. ط. 	، دمشــق: دار القلــم.
يف  املنثــور  )			هـــ(.  هبــادر.  بــن  حممــد  الزركــي، 
القواعــد. حتقيــق: تيســر فائــق أمحــد حممــود. ط.	، 
ــامية،  ــؤون اإلس ــاف والش ــت: وزارة األوق الكوي

ــت. الكوي
ــباه  ــي. )1		هـــ(. األش ــن ع ــاب ب ــبكي، عبدالوه الس
والنظائــر. ط. 1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــنن  ــعث. )			هـــ( . س ــن األش ــليامن ب ــتاين، س السجس
ــد.  ــن عبداحلمي ــي الدي ــد حمي ــق: حمم أيب داود. حتقي

ــة. ــة العري ــروت: املكتب ب
ســلطان العلــامء، عبدالعزيــز بــن عبدالســام. )0		هـــ(. 
القواعــد الكــرى )قواعــد األحــكام يف مصالــح 
ــرؤوف  ــه عبدال ــه: ط ــق علي ــه وعل ــام(. راجع األن

ــة. ــات األزهري ــة الكلي ــرة: مكتب ــعد. القاه س
الســيوطي، جــال الديــن عبدالرمحــن. )11	هـ(. األشــباه 

والنظائــر. ط.1، بــروت: دار الكتــب العلميــة
ــد. )0		هـــ(.  ــن حمم ــى ب ــن موس ــم ب ــاطبي، إبراهي الش
املوافقــات. حتقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســليامن. 

ــان. ــن عف ــرة: دار اب ط. 	، القاه
شــبر، حممــد عثــامن. القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة. 

ط. 1، األردن: دار النفائــس.
اإلشــارات  هـــ(.  عبدالقــوي. )	1	  ســليامن  الطــويف، 
اإلهليــة إىل املباحــث األصوليــة. حتقيــق: حســن بــن 

ــة. ــاروق احلديث ــرة: دار الف ــب. القاه ــاس قط عب
الطياليــيس، ســليامن بــن داود. )	0	هـــ(. املســند. حتقيــق: 

حممــد بــن عبــد املحســن الركــي. ط. 1، مــر: دار 
هجــر.

العثيمــن، حممــد بــن صالــح. )1		1هـــ(. الــرشح املمتــع 
عــى زاد املســتقنع. ط. 1، الدمــام: دار ابــن اجلــوزي. 
العثيمــن، حممــد بــن صالــح. )1		1هـــ( . جممــوع فتاوى 
ورســائل. مجــع وترتيــب : فهــد بــن نــارص بــن 

ــن. ــاض: دار الوط ــليامن. الري ــم الس إبراهي
ــور  ــاوى ن ــح. )1		1هـــ(. فت ــن صال ــد ب ــن، حمم العثيم
عــى الــدرب. ط. 	، عنيــزة: مؤسســة الشــيخ حممــد 

بــن صالــح العثيمــن اخلريــة.
العثيمــن، حممــد بن صالــح. )1		1هـــ(. منظومــة أصول 

الفقــه وقواعــده. ط. 1، الدمــام: دار ابــن اجلوزي.
علــوان، إســامعيل بــن حســن. القواعــد الفقهيــة اخلمــس 
ــة  ــع ودراس ــا مج ــة حتته ــد املندرج ــرى والقواع الك
مــن جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام ابــن تيميــة. ط. 

ــوزي. ــن اجل ــام: دار اب 1، الدم
ــد  ــة القواع ــد. رشح منظوم ــن حمم ــز ب ــد، عبدالعزي العوي
 ،1 ط.  الســعدي.  عبدالرمحــن  للشــيخ  الفقهيــة 

القاســم. دار  الريــاض: 
الفــوزان، صالــح بــن فــوزان بــن عبــداهلل. إعانــة املســتفيد 
ــة  ــق: مؤسس ــد. ط. 	، دمش ــاب التوحي ــرشح كت ب

ــالة.  الرس
القــرايف، أمحــد بــن أدريــس. )			هـــ(. الفروق. وهبامشــه 
ــامل  ــروت: ع ــي. ب ــن ع ــد ب ــروق. ملحم ــب الف هتذي

الكتــب.
ــي، حامــد صــادق. معجــم  قلعجــي، حممــد رواس. وقنيب

ــس. ــامن: دار النفائ ــاء. ط. 	، ع ــة الفقه لغ
املــاوردي، عــي بن حممــد بــن حبيــب. )0		هـــ(. احلاوي 
الكبــر. حتقيــق: عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد 
عبــد املوجــود. ط. 1، بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــل  ــاج واإلكلي ــف. )			هـــ(. الت ــد  يوس ــواق، حمم امل
الكتــب  دار  بــروت:   ،1 ط.  خليــل.  ملختــر 

العلميــة.
ــح  ــاج. )1		هـــ(. صحي ــن حج ــلم ب ــابوري، مس النيس
للنــرش  الســام  دار  الريــاض:   ،	 ط.  مســلم. 

والتوزيــع.
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العطف على الـمحّل بعد إنَّ وأنَّ قبل مجيء الخبر وبعد مجيئه بين تأصيل النُّحاة 
وتطبيق الـُمعربين »نظرة في القراءات القرآنيَّة«

رياض رزق اهلل أبو هوال )*(
 الجامعة الهاشمية، األردن

)قدم للنشر يف 1441/4/5هـ، وقبل للنشر يف 1441/12/1هـ(

ـــي  ـــروط الت ـــق ال ـــدى تواف ـــة م ـــعت إىل معرف ـــاء، س ـــن العل ـــة ب ـــألة خالفي ـــي مس ـــا؛ إذ ه ـــل إّن وأخواهت ـــى حم ـــوع ع ـــف املرف ـــاول عط ـــة تتن ـــذه دراس ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــج  ـــن النتائ ـــة م ـــة إىل جمموع ـــت الدراس ـــد خلص ـــرآن وق ـــن للق ـــد املعرب ـــى ي ـــة ع ـــراءات القرآني ـــه يف الق ـــق ل ـــن تطبي ـــاء م ـــا ج ـــع م ـــه م ـــذا الوج ـــاة هل ـــن النح ـــزون م ـــا املجي وضعه
ـــوًرا  ـــر حض ـــل أكث ـــى املح ـــف ع ـــه العط ـــّد توجي ـــة، ويع ـــة صحيح ـــت الدالل ـــا دام ـــا( م ـــى املحل)رفًع ـــف ع ـــوي العط ـــا( يق ـــظ )نصًب ـــى اللف ـــف ع ـــاس العط ـــا: أنّ قي ـــن أمهه م
ـــف  ـــاء العط ـــان، وج ـــض األحي ـــة يف بع ـــا للدالل ـــل وخمالًف ـــد، ب ـــو التوكي ـــه وه ـــًدا لرط ـــواردة فاق ـــات ال ـــع اآلي ـــاء يف مجي ـــذي ج ـــوع( ال ـــترت )املرف ـــر املس ـــى الضم ـــف ع ـــن العط م
ـــة  ـــون اجلمل ـــوي ك ـــن األول يق ـــاين ع ـــر الث ـــتقاللية خ ـــات، وإّن اس ـــن اآلي ـــدد م ـــارًضا يف ع ـــراب ح ـــيِّ اإلع ـــى َخِف ـــف ع ـــر، وكان العط ـــام اخل ـــد مت ـــراءات بع ـــب الق يف غال
ـــاء  ـــف العل ـــمه(،وقوي موق ـــع اس ـــخ م ـــى) الناس ـــف ع ـــو العط ـــن ه ـــتعال املعرب ـــب يف اس ـــل، والغال ـــى املح ـــف ع ـــاب العط ـــن ب ـــت م ـــر وليس ـــدأ واخل ـــاب املبت ـــن ب ـــة م الثاني
ـــأن  ـــك ب ـــا، وذل ـــًرا الزًم ـــك أم ـــن مال ـــب واب ـــن احلاج ـــرتاط اب ـــن اش ـــًرا مل يك ـــا، وأخ ـــواهد عليه ـــن الش ـــدد م ـــورود ع ـــة ب ـــل)أّن( املفتوح ـــى حم ـــف ع ـــواز العط ـــدوا ج ـــن أّك الذي

ـــك.  ـــف ذل ـــا خيال ـــورود م ـــاه، ل ـــا يف معن ـــم أو م ـــد عل ـــأيت بع ـــى )إّن( فت ـــت بمعن ـــوز إن كان ـــل ) أّن( جي ـــى حم ـــف ع العط
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مقدمة:
ــا  ــا إال انعكاًس ــة يوًم ــة العربي ــة النحوي ــن النظري مل تك
للواقــع اللغــوي املنطــوق ضمــن الغالــب أو املطــرد، 
وكانــت ومــا زالــت احلركــة اإلعرابيــة احلــارس 
ــع يف  ــذا الواق ــد أّن ه ــة، بي ــة النحوي ــن للدالل األم
بعــض األحيــان- شــأنه شــأن كل العلــوم اإلنســانية- 
ــص  ــة الن ــون دالل ــط ؛ فتك ــذا الضاب ــن ه ــرج ع خي
ــدأ  ــا تب ــن هن ــه، وم ــي في ــتوى الرتكيب ــرة للمس مغاي
توجيهــات النحــاة هلــذا التغايــر، ونتيجــة لذلــك 
ــي  ــة الت ــات النحوي ــن املصطلح ــد م ــرت العدي ظه
تعــر عــن التبايــن مــا بــن املســتوين الرتكيبــي 
ــى  ــف ع ــات، العط ــذه املصطلح ــن ه ــداليل، وم وال
التوهــم ، وعــى املحــل ، واجلــر عــى اجلــوار وغرهــا.
مل يكــن البحــث يف ظاهــرة احلمــل عــى املعنــى بشــكل 
ــا؛  ــًا وحديًث ــن قدي ــاء والباحث ــن العل ــا ع ــام غائًب ع
أّمــا يف القديــم ففــي العديــد مــن كتــب النحــو 
ــا  ــرة إال أهّّن ــذه الظاه ــن ه ــا ع ــد حديًث ــاملة نج الش
متناثــرة يف بطــون تلــك الكتــب ، وال نعمــم ذلــك إذ 
ــن  ــث ع ــتقلة للحدي ــا مس ــام أبواًب ــن هش ــص اب خص
ــه  ــا يف كتاب ــى وغرمه ــم واملعن ــى التوه ــف ع العط

ــب. ــي اللبي مغن
ــول  ــات ح ــرت الدراس ــث فكث ــر احلدي ــاء الع وج
ــات  ــالث دراس ــر ث ــأكتفي بذك ــوع ، وس ــذا املوض ه
هــي األكثــر حداثــة – عــى مــا أعلــم- وهــي: دراســة 
ــوان ظاهــرة »احلمــل  ــح, وهــي بعن قاســم حممــد صال

ــرة  ــة ظاه ــت الدراس ــد تناول ــع«))(، وق ــى املوض ع
ــريب  ــو الع ــواب النح ــن أب ــر م ــة يف كث ــل املتمثل احلم
ــة، وتابــع املجــرور،  كتوابــع املنــادى، واســم ال الترئ
ــتثناء،  ــا، واالس ــم إّن، وغره ــاف، واس ــع املض وتواب
ــث  ــر الباح ــة ذك ــة رصف ــة تنظري ــاءت الدراس وج
ــث  ــص الباح ــم خل ــألة، ث ــاء يف املس ــا آراء العل فيه
ــا  ــب أمهيته ــى تكتس ــى املعن ــل ع ــرة احلم إىل أّن ظاه
يف إعــادة ضبــط وتنظيــم القواعــد النحويــة التــي 
خرجــت فيهــا احلركــة اإلعرابيــة عــن القاعــدة؛ فهــي 

ــح. ــاهد صحي ــى ش ــئ ع تتك
وجــاءت دراســة كل مــن ســامي عــي جّبــار، وميثــاق 
حســن عبــد الواحــد بعنــوان »ظاهــرة احلمــل يف 
القــرآن الكريــم دراســة يف جهــود املحدثن«))( دراســة 
املعنــى أســلوب  أّن احلمــل عــى  تبــّن  أســلوبية 
ــات  ــا، وأّن الدراس ــكااًل تركيبًي ــه إش ــر من ــع أكث رفي
احلديثــة طغــى فيهــا اجلانــب التنظــري عــى التطبيــق 
ــود  ــن حمم ــة الباحث ــا دراس ــة. أّم ــة اإلجرائي واملعاجل
عبيــدات ونــارص النعيمــي واملعنونــة بـــ »نظريــة 
ــة  ــي دراس ــة«))(؛ فه ــع يف العربي ــى املوض ــل ع احلم
قدمــت للظاهــرة بالتعريــف اللغــوي واالصطالحــي, 
وذكــرت آراء العلــاء يف املســألة ، وعاجلــت عــدًدا مــن 
الشــواهد املتداولــة حــول الظاهــرة يف القــرآن الكريــم 

). بحــث منشــورة يف : جملــة جــرش للبحــوث والدراســات، املجلــد 
التاســع، العــدد الثــاين،005)م.

ــدد  ــد 24، الع ــرة، املجل ــاث الب ــة أبح ــور يف: جمل ــث منش ). بح
7102،1م.

). بحث منشور يف:  جملة أبوليوس، املجلد 6 ، العدد9102،1م.
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ــة  ــص إىل نظري ــعر، لتخل ــف والش ــث الري واحلدي
مكملــة لنظريــة العامــل تقــوم عــى أّن هــذه الظاهــرة 
ــن  ــن اللفظ ــا ب ــي م ــق الباطن ــن التواف ــوع م ــي ن ه
املحمــول واملحمــول عليــه، فهــي مبنيــة عــى أســس 

ــواهد.  ــا الش ــة تؤكده ثابت
وهبــذا نــرى أّن الدراســات الســابقة وغرهــا تقاطعت 
ــعت  ــم س ــري ث ــب التنظ ــرة باجلان ــم للظاه يف التقدي
ــث يف  ــدف إىل البح ــتي هت ــن، ودراس ــدف مع إىل ه
مســألة العطــف عــى اســم )إّن( وأخواهتــا بالرفــع، أو 
عليهــا مــع اســمها، أو عليهــا فقــط، عــى خــالف بــن 
ــي  ــة؛ فه ــراءات القرآني ــاب الق ــك يف ب ــاء، وذل العل
ــد  ــكاس القواع ــدى انع ــس م ــة تتلم ــة تطبيقي دراس
ــو  ــتعايل، وه ــوي االس ــع اللغ ــى الواق ــة ع التنظري
ــار كل  ــا أش ــة ك ــات اللغوي ــر يف الدراس ــب فق جان
ــار وعبــد الواحــد ســابًقا)4(. وهــو يف إطــاره  مــن اجلّب
العلــاء  يتنــاول مســألتن؛ األوىل: موقــف  العــام 
ــض  ــث الرف ــن حي ــوي، م ــه النح ــذا التوجي ــن ه م
ــه  ــزون ل ــا املجي ــي وضعه ــروط الت ــول ، وال أو القب
ــا  ــم. أّم ــا يف كتبه ــي تداولوه ــة الت ــى األمثل ــاًء ع بن
ــروط  ــذه ال ــق ه ــدى تطاب ــة م ــي:  معرف ــة فه الثاني
ــت  ــي وّجه ــة الت ــراءات القرآني ــى الق ــط ع والضواب

ــرآن. ــن للق ــد املعرب ــوي عن ــه النح ــذا التوجي هب
إّن الغايــة مــن هــذا البحــث تكمــن يف توســيع دائــرة 
ــدى  ــان م ــرة، و بي ــذه الظاه ــول ه ــاول ح ــال املتن املث
ــة عــى مــا اشــرتطه العلــاء مــن  ــاق هــذه األمثل انطب

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

رشوط ليكــون التوجيــه بالعطــف عــى املحــل يف بــاب 
ــذه  ــى ه ــاء ع ــول بن ــا، ألق ــخ صحيًح ــذه النواس ه
ــى  ــر ع ــي- مل أعث ــدود اطالع ــي- ويف ح ــة إّنن الغاي
ــراءات  ــى الق ــه ع ــذا التوجي ــق ه ــاول تطبي ــث تن بح
القرآنيــة لــرى مــدى توافــق التنظــر مــع التطبيــق يف 
هــذا البــاب، وعــالوة عــى هــذا فإننــي مل أعثــر عــى 
ــع  ــًرا  فجم ــألة تنظ ــذه املس ــاول ه ــتقل تن ــث مس بح
آراء العلــاء، وتطبيًقــا عــى نــص معــن، وذلــك 

ــي. ــدود معرفت ــن ح ضم
ــث  ــمت البح ــي قس ــابق فإنن ــكالم الس ــى ال ــاء ع بن
ــاء  ــث األول آراء العل ــت يف املبح ــن، تناول إىل مبحث
ــن  ــا ب ــاب إّن و أخواهت ــل يف ب ــى املح ــف ع يف العط
املجيزيــن واملانعــن، ثــم بينــت آراء املجيزيــن يف 
ــه  ــاين فخصصت ــا املبحــث الث املســألة و رشوطهــم. أّم
ــن  ــدى املعرب ــه ل ــذا التوجي ــكاس ه ــدى انع ــان م لبي
كل  بتحليــل  قمــت  وعليــه  القرآنيــة،  للقــراءات 
املعينــة ألرى مــدى تطابــق  للقــراءة  التوجيهــات 
ــن  ــاة م ــه النح ــص علي ــا ن ــع م ــات م ــذه التوجيه ه
رشوط لألخــذ هبــذا التوجيــه. وكنــت قــد اســتقرأت 
هــذا  ضمــن  املعربــون  وجههــا  التــي  القــراءات 
الــرأي؛ فوجــدت أهّنــا كانــت يف بــاب)إّن( املكســورة، 
و)أّن( املفتوحــة، و)لكــّن( دون باقــي أخواهتــا ليكــون 
ــت  ــم أتبع ــط .ث ــذه األدوات فق ــوًرا هب ــث حمص البح
ذلــك بخامتــة بينــت فيهــا أهــم مــا وصلــت إليــه مــن 

ــج. نتائ
وكان منهــج البحــث وصفًيــا حتليلًيــا؛ إذ قمــت بجمــع 
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ــم  ــرأي ، ث ــذ ال ــاء ه ــا العل ــاول فيه ــي تن اآلراء الت
قمــت بعرضهــا ومناقشــتها مــن خــالل كتــب النحــو 
ــا يف  ــرى أيًض ــا ج ــذا م ــة، وه ــة املختلف ــب اللغ وكت
املبحــث الثــاين إال أّننــي قمــت بتتابــع مجيــع القــراءات 
املتعلقــة بالعطــف عــى املحــل يف بــاب )إّن وأخواهتــا(, 
وكان النظــر خمصوًصــا بكتــب إعــراب القــرآن, وكتــب 
التفســر التــي تبــّن الوجــوه اإلعرابيــة املختلفــة, 
ــة ســعًيا للوصــول  ــة يف اآلي وتذكــر القــراءات القرآني
إىل نتيجــة أقــرب إىل الصــواب يف بــاب العطــف عــى 

ــا.  ــل إّن و أخواهت حم
واهلل املوفق

املبحــث األول: العطــف عــى املحــل يف بــاب إّن 
وأخواهتــا عنــد النحــاة.

مل يكــن الشــاهد الصحيــح عــى مســألة عطــف املرفوع 
ــد  ــا، بي ــا( غائًب ــاب )إّن وأخواهت ــوب يف ب ــى املنص ع
ــذا  ــه ه ــألة توجي ــالف كان يف مس ــل اخل ــر حم أن األم
ــه  ــه لقول ــد توجيه ــيبويه عن ــب س ــد  ذه ــاهد، فق الش
ابُِئــوَن  ِذيــَن َهــاُدوا َوالصَّ ِذيــَن آَمنُــوا َوالَّ تعــاىل: ) إِنَّ الَّ
ــَل  ــِر َوَعِم ــْوِم اآْلِخ ــاهللَِّ َواْلَي ــَن بِ ــْن آَم ــاَرى َم َوالنََّص
ــوَن( )5(إىل  َزُن ــْم حََيْ ــْم َواَل ُه ــْوٌف َعَلْيِه ــاَل َخ ــا َف َصاحِلً
أّن هــذا مــن بــاب التقديــم والتأخــر يف اجلملــة 
االســمية، فالصابئــون مبتــدأ خــره حمــذوف دّل عليــه 
خــر اجلملــة الســابقة، حيــث قــال:«  وأمــا قولــه عــز 
وجــل: » والصابئــون«، فعــى التقديــم والتأخــر، 

5. املائدة:69.

ــى  ــا م ــون » بعدم ــه » والصابئ ــى قول ــدأ ع ــه ابت كأن
ــازم)6(: ــى خ ــن أب ــر ب ــاعر، ب ــال الش ــر. وق اخل

وإالّ فاعَلموا أّنا وأنتم   ُبغاٌة ما َبِقينا يف ِشقاِق
كأنــه قــال: ُبغــاٌة مــا بقينــا وأنتــم«)7(. وقــال يف موضــع 
ــل  ــُب، فالعاق ــُل اللبي ــق العاق ــدا منطل ــر : » إّن زي آخ
ــر  ــم املضَم ــى االس ــن: ع ــى وجه ــع ع ــب يرتف اللبي
يف منطلــق، كأنــه بــدٌل منــه، فيصــر كقولــك: مــررت 
بــه زيــٌد إذا أردت جــواَب بمــن مــررَت. فكأنــه قيــل 
ــب. وإن  ــُل اللبي ــٌد العاق ــال: زي ــق؟ فق ــن ينطل ــه: م ل
ــواَب  ــٌد، إذا كان ج ــه زي ــررُت ب ــى: م ــه ع ــاء رفع ش
ــو؟  ــن ه ــه: َم ــل ل ــه قي ــد، كأن ــول: زي ــو؟ فنق ــن ه َم
فقــال: العاقــل اللبيــب. وإن شــاء نَصَبــه عــى االســم 
ــة عــى  ــاس هــذه اآلي ــرأ الن ــد ق األول املنصــوب. وق
ُم اْلُغُيــوِب  ــقِّ َعــالَّ ــْل إِنَّ َريبِّ َيْقــِذُف بِاحْلَ وجهــن: ) ُق

ــوب »)9(.  ــالَم الُغي ())( و » ع
ــواهد  ــه للش ــن توجي ــا م ــا فيه ــان وم ــذان النّص ه
ــد  ــا بع ــوع عطًف ــيبويه للمرف ــن س ــح م ــه رصي توجي
منصــوب إّن، وفيــه ثالثــة توجيهــات)0)( اثنــان متفــق 
عليهــا ، وواحــد خمتلــف فيــه، فأّمــا االثنــان، فأوهلــا: 

6. البيت من الوافر ، وهو يف ديوانه ص:116. 
7. الكتاب ،ج:)،ص:55)-156.

). ســبأ: 48. اجلمهــور عــى الرفــع، وقــرأ نافــع وابــن عامــر 
ــاملِ(،  ــرو وعاصــم )َع ــو َعْم ــر وأب ــن كث ــرأ اب ــع، وق ف )َعاملُ(بالرَّ
وقــرأ محــزة والكســائّي ) عــاّلِم اْلَغْيــب( باخلفــض. انظــر: ابــن 
زنجلــة ، حجــة القــراءات،ص:))5، والســمن احللبــي، الــدر 

املصــون،ج:9،ص:)0).
9. الكتاب،ج:)،ص:147.

ــل،ص:793، و  ــيط يف رشح اجلم ــع، البس ــن أيب الربي ــر: اب 0). انظ
ــل،ج:5،ص:186. ــل والتكمي ــان، التذيي ــا حي أب
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ــم: إّن  ــه قوهل ــره ، ومثال ــذف خ ــدأ ح ــون مبت أن يك
زيــًدا قائــم وعمــٌرو قائــم، وعلــة حــذف خــر الثــاين 
داللــة األول عليــه، وثانيهــا: أن يكــون معطوًفــا عــى 
ــه  ــذا التوجي ــر، وه ــترت يف اخل ــوع املس ــر املرف الضم
ضعيــف حتــى يؤكــد هــذا الضمــر، ومثالــه : إّن زيــًدا 
ــه فهــو  ــا الثالــث املختلــف في قائــم هــو وعمــٌرو . أّم
العطــف عــى املحــل، ال نقــول حمــل ) إّن( أو )اســم إّن 
ــا؛ ألّن ذلــك أيًضــا هــو موضــع خــالف  ( أو مهــا مًع

كــا ســنرى الحًقــا.
ــه؛  ــذا التوجي ــمن يف ه ــاء إىل قس ــم العل ــد انقس لق
هبــذا  يأخــذ  ومل  ســيبويه  تبــع  مــن  فمنهــم 
أيب  وابــن  قتيبــة)))(،  كاجلرمي)))(،وابــن  التوجيــه، 
الشــلوبن)5)(،  خــروف)14(،و  العافية)))(،وابــن 
الفخــار)))(،  حيان)17(،وابــن  ،وأبــو  والســبتي)16( 
ــذي)))(. و  ــي)0)(، و األب ــل)19( ، و الدمامين ــن عقي واب

)). التذييل والتكميل،ج:5،ص:148.
)). تلقن املتعلم من النحو ،ص:44.

ــيط، ص:  ــع يف البس ــن أيب الربي ــه، اب ــذا التوجي ــه هل ــر رفض )). ذك
ــل،ص:341. ــار يف رشح اجلم ــن الفخ 793 ،واب

الوجــه  يذكــر هــذا  14. رشح اجلمل،ص:458-460،حيــث مل 
ــا. ــق عليه ــن املتف ــن األول ــى بالوجه ــا ، اكتف مطلًق

5). التوطئة،ص:))).
رشح  يف  الفخــار  ابــن  التوجيــه  هلــذا  رفضــه  ذكــر   .16

.3 4 1 : ص ، جلمــل ا
17. التذييل والتكميل،ج:5،ص:184.

)). رشح اجلمل،ص:341. 
19. رشح ابن عقيل،ج:)،ص:376.

0). تعليق الفرائد،ج4، ص:84.
)). رشح األبذي عى املقدمة اجلزولية ،ص:1007.

عبــارة األزهــري توحــي بذلــك حيــث قــال: »وكــون 
الرفــع بالعطــف عــى حمــل االســم هــو قــول بعــض 
ــرز، أي:  ــود املح ــرتطون وج ــن ال يش ــن الذي البري
ــن  ــن البري ــون م ــل، واملحقق ــك املح ــب لذل الطال
وهــم الذيــن يشــرتطون ذلــك جممعــون عــى أن رفــع 
ذلــك ونحــوه ليــس بالعطــف عــى حمــل االســم؛ بــل 
ــخ  ــر الناس ــة خ ــره لدالل ــذف خ ــدأ ح ــه مبت ــى أن ع

ــه«)))(.  علي
لقــد وضــع املانعــون رشطــن للعطــف عــى املحــل ، 

ــا)))( : ومه
أوال: أن يكون الطالب) املحرز( باملحل ظاهًرا.

ــس  ــول: لي ــر، فنق ــوز أن يظه ــا جي ــون مم ــا: أن يك ثانًي
زيــٌد بقائــم وال قاعــًدا، جيــوز النصــب باتفــاق؛ 
ــودان؛ و  ــن موج ــم(؛ألّن الرط ــف عى)بقائ بالعط
ــول :  ــر ،فنق ــوز أن يظه ــب، وجي ــة النص ــس( طالب )لي
لــس زيــٌد قائًا...ومــن هــذا: إّن زيــًدا قائــم وعمــرو، 
ال جيــوز العطــف عــى املوضــع ؛ألّن الطالــب بالرفــع 

.) االبتــداء، وقــد نســخ بـــ)إنَّ
ــد  ــداء ق ــع االبت ــى أّن موض ــار ع ــن الفخ ــتدل اب واس
ــيبويه،  ــاب س ــن كت ــص م ــخ بن ــول الناس زال بدخ
وهــو قولــه:« واعلــم أن االســم أوُل أحوالــه االبتداء، 
وإنــا َيدخــل الناصــُب والرافــع ســوى االبتــداء 
ــد  ــدأ ق ــا كان مبت ــرى أن م ــدأ. أال ت ــى املبت ــارُّ ع واجل

)). رشح التريح،ج:)، ص:))).
وانظــر:   .794-793 ص:  البســيط،   ، الربيــع  أيب  ابــن   .((
وابــن  ج:5،ص:5)).  والتكميــل،  التذييــل  حيــان،  أبــا 
املقدمــة  ،رشح  األبــذي  و  هشــام،املغني،ص:617-616، 

.(00( اجلزوليــة،ص:
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َتدخــل عليــه هــذه األشــياء حتــى يكــون غــر مبتــدأ، 
وال تصــل إىل االبتــداء مــا دام مــع مــا ذكــرت لــك إال 
ــٌق،  ــُد اهلل منطل ــت: عب ــك إذا قل ــك أّن ــه. وذل أن َتدَع
إن شــئت أدخلــت )رأيــُت( عليــه فقلــت: رأيــُت عبــَد 
اهلل منطلقــا، أو قلــت كان عبــُد اهلل منطلقــا، أو مــررُت 
بعبــد اهلل منطلقــا، فاملبتــدأ أول جــزء كــا كان الواحــُد 
أول العــدد، والنكــرُة قبــل املعرفة«)24(.فــأردف قائــاًل: 
»و قولــه: وال تصــل إىل االبتــداء مــا دام مــع مــا 
ذكــرت لــك إال أن َتدَعــه ،نــص يف املوضــع«)5)(.
ــد أهّنــم مل  ــر، بي ــه فهــم كث ــا املجيــزون هلــذا التوجي أّم
ــموا إىل  ــم، فانقس ــام يف إجازهت ــق ت ــى تواف ــوا ع يكون

ــة أقســام، وهــي : ثالث
ــون،  ــه البرصي ــهور ويمثل ــب املش ــو املذه األول: وه
واشــرتطوا أن يكــون العطــف بعــد متــام اخلــر، 
ــب  ــب النص ــام فالواج ــل الت ــف قب ــاء العط ــإن ج ف
واملــرد)27(،  األخفــش)26(،  ومنهــم:  عندهــم، 
ــاريس)0)(،  ــي)29(، والف ــراج)))(، والزجاج ــن ال واب
:إّن زيــًدا  نقــول  والزخمري)))(،وعليــه يصــح أن 

24. الكتاب،ج:)، ص:))-24. 
5). رشح اجلمل،ج:)،ص:342-341.

26. معــاين القــرآن، ص:262.ونســب إليــه ابــن يعيــش, رشح 
ــان، االرتشــاف، ج)، ص:)))),  املفصل:ج)،ص:69،وأبوحي

ــا. ــواز مطلًق ــول باجل الق
27. املقتضب،ج:)،ص:))).

)). األصول يف النحو،ج:)،ص:240، وص:50).
29. اجلمل، ص:55.

0). اإليضاح العضدي، ص:116.
)). املفصل، ص:393.

ــان.  ــًدا وعمــرو قائ ــم وعمــٌرو ، وال يصــح إّن زي قائ
ــن مالــك أن هــذا إمجــاع لــدى النحــاة،  وقــد ذكــر اب
، ولكــنَّ  فقــال: »جيــوز رفــع املعطــوف عــى اســم إنًّ
بعــد اخلــر بإمجــاع، ال قبلــه مطلًقا«)))(،لكــّن أبــا 
ــا  ــا رأين ــواب ك ــو الص ــك)))( ، وه ــى ذل ــان نف حي
ســابًقا. وقــد ُنقــل اخلــالف فيــا إذا كان اخلــر مفــرًدا، 
ــو  ــر أب ــد ذك ــق، فق ــرو منطل ــًدا وعم ــا: إن زي كقولن
ــه  ــالف في ــل اخل ــاس نق ــر النح ــا جعف ــان أّن أب حي
ــام  ــائي وهش ــيبويه والكس ــل وس ــن  اخللي وأّن كاًل م
قــد أجــازه، وذكــر الســيوطي إجــازة اخلليــل لذلــك 
يف بــاب حديثــه عــن عطــف املرفــوع عــى حمــل اســم 
ــر  ــه كالم أيب جعف ــد نقل ــان بع ــا حي ــد أّن أب إّن)34(، بي
قــال معلًقــا:« ونقــول: إجــازة س واخلليــل يف حكايــة 
ــا  ــس عطًف ــق« لي ــرو منطل ــًدا وعم ــاس »إن زي النح
عــى موضــع )زيــد(، ولكنــه عــى التقديــم والتأخــر، 

ــر )إّن(«)5)(. ــر خ ــذف اخل ــى ح أو ع
الثــاين: مذهــب الكســائي، والعديــد مــن أعــالم 
ــا،  ــف مطلًق ــزون العط ــث جيي ــة؛ حي ــة الكوفي املدرس
ســواء أكان ذلــك قبــل التــام أم بعــده، وســواء أخفــي 
إىل  الكســائي  ظاهًرا)36(،ويســتند  كان  أم  اإلعــراب 
ــه مــا مــى ذكــره  النقــل والقيــاس، فإمــا النقــل فمن
ــن أيب  ــر ب ــت ب ــدة وبي ــورة املائ ــيبويه يف س ــد س عن

)). رشح التسهيل،ج:)،ص:47.
)). التذييل والتكميل،ج:5،ص:184.
34. انظر: مهع اهلوامع،ج:)،ص:240.

5). التذييل والتكميل،ج:5،ص:196-195.
36. جمالس ثعلب،ج:)،ص:262.
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ــتكال  ــل اس ــوَن( قب ابُِئ ــف )َوالصَّ ــث عط ــازم، حي خ
اخلــر وهــو: )َمــْن َآَمــَن ...(وأّمــا بيــت بر بــن خازم 
فعطــف )أنتــم( وهــو ضمــر مرفــوع عــى حمــل ضمر 
املتكلــم قبــل اســتكال اخلــر، ويشــهد لــه أيًضــا قــول 
ــا  ــيِّ َي ــوَن َعــَى النَّبِ ــُه ُيَصلُّ اهلل تعــاىل: ) إِنَّ اهللََّ َوَماَلِئَكَت
ــِليًا()37(  ــلُِّموا َتْس ــِه َوَس ــوا َعَلْي ــوا َصلُّ ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ َأهُّيُّ
بالرفــع ،إذ عطــف )ومالئكتــه( عــى حمــل لفــظ 
اجلاللــة قبــل اســتكال اخلــر وهــو )يصلــون(، وكــذا 

ــي)))(: ــئ الرمج ــول ضاب ق
ــه ــة َرحُلـ ــى بامَلدينـ ــُك َأْمَسـ ــْن َيـ وَمـ

َلَغريـــُب هََبَـــا  َوَقيَّـــاٌر  َفـــإينِّ 
ــل  ــم قب ــاء املتكل ــار( بالرفــع عــى حمــل ي فعطــف )قي
ــًرا-  ــا –أخ ــو )لغريب(،ومنه ــر، وه ــتكال اخل اس
ــه:  ــو قول ــرب وه ــض الع ــن بع ــيبويه ع ــه س ــا نقل م
ــون:  ــون فيقول ــرب يغلط ــن الع ــا م ــم أن ناس » واعل
ــان؛ وذاك  ــد ذاهب إهّنــم أمجعــون ذاهبــون، وإنــك وزي
ــد  ــاس فق ــا القي ــداء«)39(. وأّم ــى االبت ــاه معن أن معن
ذكــروا أنــه ُأمجــع عــى جــواز » العطــف عــى املوضــع 
ــرأٌة  ــَل وام ــو: ال رج ــع )ال( نح ــر م ــام اخل ــل مت قب
37. األحــزاب:56. وقــراءة الرفــع  نســبت البــن عبــاس يف: 
القرطبــي، اجلامــع ألحــكام القــرآن،ج:14،ص:)))، ورواهــا 
عبــد الــوارث عــن أيب عمــرو يف: ج . براجشــرتارس، خمتــر يف 
شــواذ القــرآن،ص:0)). وأثبــت الزخمــري يف الكشــاف قــراءة 

ــناد،ج:)،ص:557.  ــال إس ــع ب الرف
)). البيــت من الطويل، وهو يف : ســيبويه ، الكتــاب ،ج:)،ص:75) 
بالنصــب(،  وجــاءت روايــة الرفع يف: ابــن الــراج، األصول يف 
النحــو،ج:)،ص:257، واألنبــاري، اإلنصــاف، ج:)،ص:78، 
ــي،  ــام ، املغن ــن هش ــاب، ج:)،ص:)))، واب ــري، اللب والعك

ص: 618.
39. الكتاب ،ج:)،ص:55).

( ألهّنــا بمنزلتهــا، وإن  أفضــُل منــك، فكذلــك مــع )إنَّ
ــون  ــم حَيمل ــي؛ ألهّن ــات و)ال( للنف ــت )إّن( لإلثب كان
الــيء عــى ضــده كــا حَيملونــه عــى نظره«)40(،هــذا 
الــكالم يســوقنا إىل ذكــر مذهــب الكوفيــن يف عمــل 
(: مــا  إّن فـــ« العامــل عنــده- الكســائي- يف خــر )إنَّ
ــا، ال  ــدأ، ألنَّ )إّن( وأخواهت ــر املبت ــال يف خ كان عام
ــر  ــل يف خ ــر، فالعام ــن يف اخل ــد الكوفي ــل عن تعم
( اســمها، ألن املبتــدأ واخلــر يرتافعــان عنــده، فــال  )إنَّ

ــن«)41(. ــن مؤثري ــر ع ــدور أث ــزم ص يل
ــه  ــن »ألن ــد البري ــواًل عن ــق قب ــرأي مل يل ــذا ال ه
ــكالم إالَّ  ــل ال ــّح تأوي ــل، وال يص ــى التأوي ــٌل ع مح
بعــد متامه«)42(،ويــرى ابــن النحــاس أّن« املوضــع أمــر 
ــى  ــم معن ــر مل يت ــيء اخل ــل جم ــة، وقب ــم ال حقيق متوه
ــإّن  ــه ف ــداء واخلــر، فكيــف يتوهــم؟«)43( .وعلي االبت
ــن  ــر عامل ــه تأث ــع علي ــر- وق ــو اخل ــول- وه املعم
خمتلفــي العمــل، ففــي مجلــة: إّن زيــًدا وعمــٌرو قائــان، 
تطلــب )إّن( النصــب للخــر، ويطلــب االبتــداء الرفع 
ــى  ــا ومعن ــال لفظ ــبهة باألفع ــا مش ــإن وأخواهت ــه »ف ل
ــا  ــا، ك ــد دخوهل ــداء بع ــل لالبت ــال عم ــا ف واختصاًص
ال عمــل لــه بعــد دخــول األفعــال الناســخة«)44(.ألّن 
»العامــل اللفظــي يبطــل عمــل العامــل املعنــوي«)45(.  

40. األنباري ، اإلنصاف،ج:)،ص:)5).
41. الريض، رشح الكافية،ج:4،ص:55). 

42. ابــن يعيــش، رشح املفصل،ج:4،ص:541.ونســب األبــذي 
ــة، ص: 1007. ــة اجلزولي ــاين يف رشح املقدم ــول للرم ــذا الق ه

43. التعليقة عى املقرب،ص:))).
44. ابن مالك ،رشح التسهيل،ج:)،ص:49.

45. األزهري، رشح التريح،ج:)،ص:))).
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ــر  ــة غ ــاس )إّن( بـــ)ال( النافي ــاء أّن قي ــّن العل ــم ب ث
ــوه )46(: ــن وج ــح م صحي

ــى  ــاف )إّن( ،وحت ــر بخ ــل يف اخل أواًل: إّن )ال( تعم
لــو افرتضنــا أهّنــا عاملــة فيــه، فهــي مــع اســمها مركبة 
تركيــب )مخســة عــر( فأصبحــت شــيئًا واحــًدا، فــال 

اجتــاع لعاملــن عــى اخلــر هنــا.
ثانًيــا: ملــا كانــت ) إّن( تشــبه األفعــال بقيــت عاملــة مع 
ــت  ــًدا، وليس ــدار زي ــو: إّن يف ال ــل، نح ــود الفاص وج
ــر  ــل يف اخل ــذا ال تعم ــة« ول ــي ضعيف ــك )ال(فه كذل
ــاع،  ــُل بإمج ــا الفص ــل عمَله ــيبويه)47(، وُيْبطِ ــد س عن
فلضعفهــا مل تنســخ عمــل االبتــداء لفظــا وحمــال، بــل 
هــو بــاق تقديــرا بعــد دخوهلــا، وهلــذا ينعــت اســمها 
باعتبــار املحــل رفعــا، ومل يفعــل ذلــك باســم إّن«)48(.
أّمــا اجلــواب عــن الشــواهد الســابقة فــإّن ذلــك كلــه 
ــي  ــذف، وه ــر أو احل ــم والتأخ ــى التقدي ــول ع حمم

ــو اآليت : ــى النح ع
أواًل: محلــت آيــة املائــدة)4)( عــى أّن التقديــر: إن الذيــن 
ــا  آمنــوا والذيــن هــادوا مــن آمــن بــاهلل وعمــل صاحلً
ــون  ــون، والصابئ ــم حَيزن ــم وال ه ــوف عليه ــال خ ف
ــوا  ــر: فاعلم ــر، إذ التقدي ــت ب ــك بي ــك ، وكذل كذل

46. انظــر هــذا التفريــق يف: األنبــاري ، اإلنصــاف،ج:)،ص:)5)، 
ــك،  ــن مال ــل،ج:4،ص:541، واب ــش، رشح املفص ــن يعي واب

رشح التســهيل،ج:)،ص:49.

47. انظر: الكتاب،ج:)،ص:247.
48. ابن مالك ، رشح التسهيل،ج:)،ص:49.

ــر  ــد ذك ــة ، وق ــذه اآلي ــه ه ــاء يف توجي ــدد آراء العل ــد تع 49. لق
الســمن احللبــي تســعة آراء فيهــا. انظــر : الــدر املصــون، 

.362 -(5( 4،ص: ج:

أنــا بغــاة وأنتــم كذلــك )50(، ورأى ابــن مالــك رأًيــا آخــر 
ــر  ــر تقدي ــم والتأخ ــن التقدي ــهل م ــال: »وأس ــا فق فيه
ــده،  ــا بع ــر م ــه بخ ــول علي ــف مدل ــل العط ــر قب خ
ــادوا  ــن ه ــون، والذي ــوا فرح ــن آمن ــل: إن الذي ــه قي كأن
والصابئــون والنصــارى مــن آمــن بــاهلل واليــوم ...«))5(.
ــر إذ إّن  ــت ب ــا لبي ــاء معاكًس ــئ ج ــت ضاب ــا: بي ثانًي
»احلــذف فيــه مــن الثــاين، ألن )غريــب( خــر لـــ)إّن( ال 
ــر: فــإين هبــا لغريــب  ــه بالــالم، فالتقدي ــدأ، القرتان للمبت

ــك«))5(. ــار كذل وقي
ــر: إن اهلل  ــى أّن »التقدي ــزاب ع ــة األح ــت آي ــا: محل ثالًث
يصــي ومالئكتــه يصلــون »وال يتأتى فيــه التوجيــه األول 
ــون(  ــواو يف )يصل ــل ال ــر ألج ــم والتأخ ــو التقدي وه
ــه إال  ألهّنــا للجاعــة املشــرتكة، واهلل واحــد ال رشيــك ل
ــاَل  ــا يف: )َق ــد مثله ــم للواح ــواو للتعظي ــدرت ال إن ق
ــد  ــى أح ــب ع ــم املخاط ــا لتعظي ــوِن( ))5(فإهّن َربِّ اْرِجُع
الوجهــن، فيتأتــى الوجــه األول أيضــا، ويصــر التقديــر: 

ــون«)54(. ــه يصل ــي ومالئكت إن اهلل يص

يعيــش،  ابــن   : يف  التوجيــــــــــــه  هــذا  .انظــر   50
هشــــــــــام،  وابــن  املفصــل،ج:4،ص:544،  شـــــرح 
رشح  واألزهــري،  الشــواهد،ج:)،ص:373،  ختليــص 
احلاشــية،ج:)،ص:422. والصبــان،  التريــح،ج:)،ص:)))، 

)5. رشح التسهيل،ج:)،ص:50. 
الشــواهد،ج:)،ص:377.وانظر  ختليــص  هشــام،  ابــن   .5(
ــي،  ــل،ج:4،ص:542، والعين ــش، رشح املفص ــن يعي ــا: اب أيًض
ج:)،ص:781،واألزهــري،رشح   ، النحويــة  املقاصــد 

.((( )،ص: التريــح،ج:
)5. املؤمنون:99.

54. األزهــري، رشح التريــح،ج:)،ص:324. وانظــر أيًضــا: 
رشح  واألشــموين،  الكشــاف،ج:)،ص:557،  الزخمــري، 
األشــموين عــى األلفيــة،ج:)،ص:504، والنجــار، ضيــاء 
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ــن  ــيبويه ع ــا رواه س ــة م ــامء بصح ــّر العل ــا: أق رابًع
العــرب ،وهــو قوهلــم: إهّنــم أمجعــون ذاهبــون، وإنــك 
وزيــد ذاهبــان، إال أهّنــم رصفــوا داللــة )الغلــط( 
ــن  ــذا رّد اب ــم )55(، وهل ــى التوه ــيبويه إىل معن ــد س عن
هشــام عــى ابــن مالــك الــذي رصف داللــة الغلــط إىل 
اخلطــأ، فقــال: » ومــراده بالغلــط مــا عــّر عنــه غــره 
بالتوهــم، وذلــك ظاهــر مــن كالمــه ويوضحــه إنشــاده 
البيــت)56( وتوهــم ابــن مالــك أنــه أراد بالغلــط اخلطــأ 
فاعــرتض عليــه بأنــا متــى جوزنــا ذلــك عليهــم زالــت 
الثقــة بكالمهــم وامتنــع أن نثبــت شــيئا نــادرا إلمــكان 
أن يقــال يف كل نــادر إن قائلــه غلــط »)57(.وجعلــه 
ــه  ــن القياس))5(.وعلي ــروج ع ــاب اخل ــن ب ــم م بعضه
ــم  ــرب« إهّن ــن الع ــيبويه ع ــه س ــا نقل ــل م ــون أص يك
هــم أمجعــون ذاهبــون، فهــم مبتــدأ، وأمجعــون توكيــد، 
وذاهبــون خــر املبتــدأ، وهــو وخــره خــر إّن. وأصــل 
الثــاين: إنــك أنــت وزيــد ذاهبــان، فأنــت مبتــدأ، وزيــد 
ــر إّن.  ــة خ ــدأ، واجلمل ــر املبت ــان خ ــوف، وذاهب معط
ــى  ــم املعن ــد فه ــع عن ــاء التاب ــوع وإبق ــذف املتب وح

السالك،ج:)،ص:5))
.انظــر: ناظــر اجليــش، متهيــد القواعــد،ج:)،ص:1398،و   55
الدمامينــي، تعليــق الفرائــد،ج:4،ص:90،و األبــذي ،رشح 

 .(00( اجلزوليــة، ص:  املقدمــة 
ــَى ...  ــا َم ــْدِرَك َم ــُت ُم ــَدا يِل َأينِّ َلْس ــر: )َب ــول زه ــد ق 56. يقص
ــه  ــوان ،ص:140،وروايت ــا( الدي ــيًئا إذا كان َجاِئًي ــابٍِق ش وال َس
بالنصــب فيــه ،فجــر لفظ)ســابق( عطفــا عــى )مــدرك( لتوهــم 
ــًرا عــى خــر ليــس.  ــاء تدخــل كث ــاء عليهــا ، ألن الب دخــول الب

57. مغني اللبيب،ص:622.
)5. انظــر: البســيط ، البــن أيب الربيــع،ص:798، والدمامينــي، 

الفرائــد،ج:4،ص:92-91. تعليــق 

جائــز بإمجــاع«)59( ويــرى الــريض أّن الــذي ســهل هــذا 
ــه)60(.  ــاء االســم املعطــوف علي األمــر وأجــازه بن

ــواز  ــرتط يف ج ــراء ؛ ويش ــب الف ــو مذه ــث: وه الثال
العطــف عــى املحــل عــدم ظهــور احلركــة اإلعرابيــة، 
ــُه عطــف َعــَى  ــَن( َعــَى َأنَّ ابِِئ فقــال: »فــإن رفــع )الصَّ
ــدة  يِف  ــة واح ــى جه ــرف ع ــن( ح ــن(، و )الذي )الذي
رفعــه ونصبــه وخفضــه، فلــّا َكاَن إعرابــه واحــًدا َوَكاَن 
ــَى  ــع َع ــُه يق ــه َأنَّ ــا، وضعف ــا ضعيًف ــب )إّن( نصب نص
ــن.  ــع الصابئ ــاز رف ــره، ج ــَى خ ــع َع ــم وال يق االس
وال أســتحبُّ أن أقــول: إّن عبــد اهلل وزيــد قائــان 
لتبــن اإلعــراب يِف عبــد اهلل. وقــد كان الكســائي 
جُييــزه لضعــف إّن«)61(.  وعــّر عنــه ابــن مالــك 
ــا، أو  ــأن يكــون مبنًي بـ)خفــاء اإلعــراب()62( وذلــك ب
ــا لليــاء، والعلــة يف ذلــك حتــى ال  مقصــوًرا، أو مضاًف
حَيصــل نــوع مــن التنافــر اللفظــي املبنــي عــى احلركــة 
ــن  ــاع عامل ــدم » اجت ــؤدي إىل ع ــو ي اإلعرابية)63(،وه
ــان عــى هــذا  ــو حي ــول »)64(. واعــرتض أب عــى املعم
املصطلــح ؛ ألّن املنقــول عــن الفــراء هــو املبنــي ،فقال: 
ــك«)65(. ــراء يف ذل ــب الف ــل مذه ــاج إىل نق ــو حَيت »وه
ــي  ــط مذهب ــراء« توس ــب الف ــريض أّن مذه ــرى ال وي

59. ابن مالك ، رشح التسهيل،ج:)،ص:)5.
60. رشح الكافية،ج:4،ص:356.

61. معاين القرآن ،ج:)،ص:0))-))).
62. رشح التسهيل،ج:)،ص:47.

63. انظر : السيوطي ، مهع اهلوامع،ج:)،ص:240.
64. األزهري، رشح التريح ،ج:)،ص:))).

65. التذييل والتكميل،ج:5،ص:196.
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ســيبويه والكســائي، فلــم يمنــع رفــع املعطــوف مطلقــا، 
ــراب  ــي إع ــال: إن خف ــل وق ــل فص ــا، ب ــوزه مطلق ومل جي
ــاز  ــراب: ج ــدر األع ــا مق ــا، أو معرب ــه مبني ــم بكون االس
احلمــل عــى املحــل قبــل مــي اخلــر نحــو: إّنــك وزيــد 

ــال«)66(. ــدان، وإال ف ــرو قاع ــى وعم ــان، وإّن الفت قائ
إّن الناظــر فيــا مــى مــن شــواهد يــرى صحــة الشــاهد 
ــراح كل  ــا، ف ــي عليه ــرأي املبن ــو ال ــر ه ــه، واملتغ و ثبات
صاحــب رأي يضــع رشوطــه بنــاء عــى مــا ارتضــاه منها، 

ويــؤول األخــرى التــي ال تتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه.
املصطلح:

اختلــف العلــاء عنــد توجيــه املرفــوع املعطــوف يف بــاب 
)إّن( يف حتديــد املعطــوف عليــه، والقــارئ لعباراهتــم 

ــي: ــام ،وه ــة أقس ــى ثالث ــا ع جيده
أواًل: العطــف عــى موضــع )إّن( ؛وقــد نــص عــى 
ــداء(  ــظ ) االبت ــه بلف ــّر عن ــاء، وُع ــن العل ــع م ــك مج ذل
ــال:  ــرد فق ــك امل ــح ذل ــش)67( ، ووض ــم: األخف ومنه
ــه  ــا َأن حتمل ــود منه ــو األج ــع وه ــي الّرف ــد وجه »وأح
عــى موضــع )إِّن( ألن موضعهــا االبتــداء فــإِذا قلــت)68(: 
إِّن زيــدا منطلــق فمعنــاه: زيــد منطلــق«)69(، وكــذا 

66. رشح الكافية،ج:4،ص:55).
67. معاين القرآن،ج:)،ص:))).

ــو  ــد ، وه ــول ) إّن( للتوكي ــيبويه يف أّن دخ ــص كالم س ــذا ن 68. ه
قولــه:« فأمــا مــا مُحــل عــى االبتــداء فقولــك: إّن زيــدا ظريــٌف 
وعمــٌرو، وإّن زيــدا منطلــٌق وســعيٌد، فعمــرو وســعيد يرتفعــان 
عــى وجهــن، فأحــُد الوجهــن حســٌن، واآلخــر ضعيــف. فأمــا 
الوجــه احلســن فــأن يكــون حممــوال عــى االبتــداء، ألن معنــى: 
إّن زيــدا منطلــٌق، زيــٌد منطلــق، وإّن دخلــْت توكيــدا، كأنــه قــال: 

زيــٌد منطلــق وعمــرو« الكتــاب،ج:)،ص:144.
69. املقتضب،ج:4،ص:))).

نــص الزجاجــي بــأن املقصــود احلــرف فقــط، فقــال: 
ــل دخوهلــا؛  »اآلخــر أن تعطفــه عــى موضــع )إّن( قب
ألهّنــا داخلــة عــى املبتــدأ واخلــر، ومل تغــّر مــن املعنى 
شــيًئا، فعطفتــه عــى املوضــع، ونظــر هــذا العطــف: 
ــى  ــا ع ــض( عطًف ــاٍن وال بخيٍل)باخلف ــد بجب ــا زي م
ــب( ــاًل )بالنص ــاٍن وال بخي ــد بجب ــا زي ــان( و: م )جب
ــل كان  ــو مل تدخ ــا ل ــاء؛ ألهّن ــع الب ــى موض ــا ع عطًف
االســم منصوًبــا«)70(. وقــال بذلــك أيًضــا: ابــن 

الراج)71(،وابــن مالــك)72(، وابــن الضائــع)73( .
وأّكــد ابــن يعيــش أن املقصــود )إّن( وحدهــا، وليس ) 
إّن مــع اســمها( إذ وصــف رأي الزخمــري بأنــه ليــس 
بســديد، ثــم قــال : »ألّن »إّن« ومــا عملــْت فيــه ليــس 
للجميــع موضــٌع مــن اإلعــراب؛ ألنــه مل يقــْع موقــع 
« قبــل دخوهلــا، عــى  ــا املــراد موضــُع »إنَّ مفــرد، وإّن
« وارتفاِع مــا بعدها باالبتــداء«)74(.  تقديــِر ســقوط »إنَّ
بيــد أّن العلــاء اعرتضــوا عــى هــذا الــرأي ؛ إذ كيــف 
ــرف  ــرف؟ واحل ــي ح ــل )إّن( و ه ــى حم ــف ع يعط

ــراب)75(. ــن اإلع ــع م ــه موض ــس ل لي
ــا: العطــف عــى )إّن مــع معموهلــا( ومــن الذيــن  ثانًي
رأوا بذلــك، الفــاريس، إذ قــال:« أن تعطــف عــى 
ــع،  ــا رف ــه؛ ألن موضعه ــت في ــا عمل ــع إّن وم موض

70. اجلمل،ص:55.
71. األصول يف النحو،ج:)،ص:240،وص:50).

72. رشح التسهيل،ج:)،ص:48.
73. اللمحة يف رشح امللحة،ج:)،ص:556.

74. رشح املفصل،ج:4،ص:540.
75. انظر: األبذي، رشح املقدمة  اجلزولية،ص:))0).
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ــل«)76(.و  ــه قب ــا كان علي ــداء ع ــى االبت ــر معن ومل يتغ
ــاس  ــن النح ــزويل)78(، واب ــري)77(، واجل ــه الزخم تبع
ــم  ــك، ث ــون بذل ــن يقول ــر املحقق ــر أّن أكث ــذي ذك ال
ــى  ــف ع ــوز العط ــف جي ــل كي ــإن قي ــاًل: »ف أردف قائ
احلــرف واالســم؟ قيــل ال مانــع مــن ذلــك ،بــل قــد 

ــاعر)79(: ــول الش ــك يف ق ــاء ذل ج
َمَكاَنـــُه َحْبـــِي  ُدوَن  ُأْديِن  َكَذلِـــَك 

َوُيْكَرمـــا هُُيـــاَن  ال  أْن  بِـــه  َوُأويِِص 
ــه :) ويكرمــا( معطــوف عــى )ال هُّيــان( وليــس  فقول
ــى.  ــاد املعن ــن دون )ال( لفس ــى )هُّيان(م ــا ع معطوًف
فكــا جــاز أن يعطــف عــى الفعــل مــع احلــرف جــاز 

ــرف«)0)(. ــع احل ــم م ــى االس ــف ع أن يعط
ثالًثــا: العطــف عــى) اســم إّن( وذهــب إىل هــذا 
ــب)))(،  ــن احلاج ــم: اب ــاء منه ــن العل ــدد م ــرأي ع ال
ــام)84(،  ــن هش ــرادي)))(، واب ــم)))(، وامل ــن الناظ واب
ــذا  ــن ه ــوا ع ــن دافع ــر الذي ــن أكث واألزهري)5)(.وم
ــف  ــال إّن العط ــن ق ــى م ــذي رّد ع ــريض ال ــرأي ال ال
ــر إىل  ــال: »كأن األول نظ ــمها، فق ــع اس ــى ) إّن م ع

76. اإليضاح العضدي،ص:116.
77. املفصل،ص:393.

78. الشلوبن، رشح املقدمة اجلزولية، ص:789.
79. البيت من الطويل ، ومل أجده يف غر هذا الكتاب.

0). التعليقة عى املقرب، ص:227.
)). األمايل،ج:)، ص:))5.

)). رشح ابن الناظم عى األلفية،ص:5)).
)). توضيح املقاصد، ج:)،ص:))5.

84. ختليص الشواهد، ج:)،ص:373. 
5). رشح التريح، ج:)،ص:0)).

أن االســم هــو الــذي كان مرفوعــا قبــل دخــول 
ــه  ــه كال دخــول، فبقــي عــى كون )إّن(، ودخوهلــا علي
ــب،  ــه بالنص ــتغال لفظ ــاًل؛ الش ــن حم ــا، لك مرفوع
فـــ)إّن(، كـ)الــالم( يف: لزيــد، وال شــك أن املرفوع فيه 
ــل  ــرف الداخ ــع احل ــم م ــده، ال االس ــد وح ــو زي ه
عليــه، فكــذا ينبغــي أن يكــون األمــر مــع )إّن(، ومــن 
قــال: عــى موضعهــا مــع اســمها َنَظــَر إىل أن اســمها 
لــو كان وحــده مرفــوع املحــل، لــكان وحــده مبتــدأ، 
واملبتــدأ جمــرد عــن العوامــل عندهــم، واســمها ليــس 
ــرد؛ ألن  ــع جم ــار الرف ــه باعتب ــواب أن ــرد، واجل بمج
)إّن( كالعــدم، باعتبــاره، وإنــا يعتــد هبــا إذا اعتــرت 
ــو  ــمها ل ــع اس ــأن )إّن( م ــه ب ــكل علي ــب، ويش النص
ــدأ،  كانــت مرفوعــة املحــل، لكانــت مــع اســمها مبت
ــا، وهــي  واملبتــدأ: هــو االســم املجــرد عــى مــا ذكرن
مــع اســمها، ليســت اســا جمــردا، فــاألوىل أن يقــال: 

ــده«)86( . ــمها وح ــى اس ــع، ع ــف بالرف العط

ــى  ــوع ع ــف املرف ــوات )إّن( يف عط ــي أخ ــم باق حك
ــل. املح

إّن املتتبــع آلراء العلــاء يف حكــم باقــي أخــوات )إّن( 
ــم  ــد أهّن ــل ، جي ــى املح ــوع ع ــف املرف ــألة عط يف مس

ــي : ــب، وه ــة مذاه ــى أربع ــوا ع كان
األول: ويفــرد )إّن( وحدهــا يف هــذا احلكــم، دون 
باقــي أخواهتــا، ودون )لكــّن( التــي نقــل أّن اإلمجــاع 
ــاك  ــش أّن هن ــن يعي ــر اب ــع )إّن()87(،وذك ــملها م ش

86. رشح الكافية،ج:4، ص:50).
87. انظر: ابن مالك ، رشح التسهيل،ج:)،ص:47.
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مــن خالــف يف ذلــك وأخــرج ) لكــّن( مــن احلكــم، 
ــى  ــف ع ــز العط ــن مل جي ــن م ــن النحوي ــال:« وم فق
االبتــداء،  معنــى  زواَل  ويّدعــي  )لكــّن(  موضــِع 

ــا »)))( . ــتدراك فيه ــى االس ــادة معن إلف
ــا  ــا انطالًق ــّن( دون غرمه ــمل) إّن ولك ــاين: ويش الث
ــكالم  ــع ال ــة يف مجي ــّن املثقل ــيبويه: »ولك ــول س ــن ق م
بمنزلــة إّن«)89( وهــو قــول الغالــب الكثــر مــن 
الفاريس)90(،والزخمــري)91(،  ومنهــم:  املجيزيــن، 
ــزويل)94(،  ــور)93( ،واجل ــن عصف ــن يعيش)92(،واب واب
واملخالــف يف ذلــك قد ال ُيعــرف، وُيستشــهد لـ)لكّن( 

ــاعر)95(:  ــول الش بق
ْت يِِب يِف اْلتََّســاِمي ُخُؤوَلــٌة َ َوَمــا َقــرصَّ

ــاُل ــِل َواخَل ــُب األص ــي الطَّّي ــنَّ َعمِّ َوَلكِ
ــّي(  ــى حمل)عم ــع ع ــال( بالرف ــف )اخل ــث عط حي
ــوا  ــن قال ــى الذي ــؤالء ع ــّن(.ورّد ه ــم )لك ــو اس وه
ــن  ــا م ــرج هل ــتدراك املخ ــى االس ــّن( ع ــة )لك بدالل
ــع  ــى يرج ــس معنً ــتدراك لي ــداء أّن« االس ــى االبت معن

مهــع  الســيوطي،  وانظــر:  املفصــل،ج:4،ص:541،  رشح   .((
اهلوامــع،ج:)،ص:241.

89. الكتاب،ج:)،ص:145.
90. اإليضاح العضدي،ص:116.

91. املفصل،ص:393.
92. رشح املفصل،ج:4،ص:541.

93. املقرب،ج:)،ص:))).
94. رشح املقدمة اجلزولية للشلوبن،ص:789.

ابــن   : يف  نســبة  بــال  ،وهــو  الطويــل  مــن  البيــت   .95
ــالك،ج:)،ص:344،وختليص  ــح املس ــام، أوض هشـــــــــــ
النحويــة،ج:)،ص:779. الشــواهد،ص:370،والعيني،املقاصد 

ــكالم  ــى ال ــن معن ــوٌع ع ــو رج ــا ه إىل اخلــر، وإن
األّول إىل كالم آخــر، وتداُرُكــه. وذلــك أمــٌر ال يتعّلــق 
ــالم  ــول ال ــّن( )إّن( بدخ ــارق )لك ــر«)96(. وتف باخل

ــا)97(. ــى خره ع
الثالــث: ويضيــف إىل )إّن ولكــّن( )أّن( املفتوحــة، 
ــون  ــرأى املانع ــاء؛ ف ــن العل ــالف ب ــل خ ــي حم وه
أنــه« ال جيــوز العطــف عــى حمــل اســم )أّن( املفتوحــة 
مطلًقــا؛ إذ مل يبــق معهــا االبتــداء، بــل هــي مــع مــا يف 
حيزهــا يف تأويــل اســم مفــرد مرفــوع أو منصــوب أو 
ــيبويه)99(  ــوية س ــزون إىل تس ــال املجي ــرور«)98(، وم جم
بينهــا وبــن )إّن( يف االبتــداء، وذلــك عنــد ذكــره 
ــرايف مل  ــّن الس ــك. لك ــى ذل ــاهًدا ع ــراءة( ش ــة )ال آي
يوافــق عــى توجــه ســيبويه، فقــال: »وأمــا استشــهاده 
ِكــَن َوَرُســوُلُه ()00)(  بالقــرآن: ) َأنَّ اهللََّ َبــِريٌء ِمــَن امْلُْرِ
فهــو يف الظاهــر َوْهــٌم منــه ومــن كل مــن استشــهد بــه 
ــع  ــى موض ــم ع ــردون االس ــم ي ــن؛ ألهّن ــن النحوي م
ــرآن )أن(  ــى أهّنــا مكســورة، والــذي يف الق )إّن( ع

ــة«))0)(.  مفتوح
وقــد أجــاز ابــن جنــي العطــف عــى حمــل اســم )أّن( 
ــا  ــى م ــل ))0)(ع ــا، ورّد يف كالم طوي ــة مطلًق املفتوح

96. رشح املفصل،ج:4،ص:541.
97. الريض، رشح الكافية،ج:4،ص:)5).

98. الدماميني، تعليق الفرائد،ج:4،ص:)).
99. الكتاب ، ج:)،ص:)))، و ج:)،ص:144.

00). التوبة:).
)0). رشح كتاب سيبويه،ج:)،ص:473.

ــة،ص:))-)).  ــات احلاس ــكل أبي ــى مش ــه ع ــر : التنبي )0). انظ
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ذهــب إليــه الســرايف ، فبــّن أّن كالم الســرايف مــردود 
مــن حيــث الســاع والقيــاس ،.أّمــا الســاع فاستشــهد 

بقــول جعفــر بــن علبــة احلارثــي))0)( :
َفَا حتسبي َأينِّ ختشعت بعدكم 

أفــرُق امْلَــْوت  مــن  َأينِّ  َواَل  ء  لــَيْ  
َواَل َأنا مـّمن يزدهيه وعيُدُهم 

أخــرُق اْلَقْيــد  يِف  بِامْلَــْيِ  أننــي  َواَل   
ففــي هــذا البيــت نــرى العطــف للجملــة املكونــة مــن 
املبتــدأ واخلــر)َواَل َأنــا مـــّمن يزدهيــه وعيُدُهــم( عــى 
ــُد  ــو يري ــال:« وه ــدرة بـ)أّن(،فق ــة األوىل املص اجلمل
ــن  ــُة م ــك رواي ــى ذل ــدّل ع ــة؛ ي ــى أّن املفتوح معن
روى:)َواَل أّن َنْفِســى َيْزَدِهيهــا َوِعيُدُهــْم(« ويعلــق 
ــه  ــة رصف ــا إمكاني الــريض عــى هــذا االستشــهاد نافًي
إىل غــر مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي مــن جعــل اجلملــة 
ــذا يف  ــل ه ــا مث ــمُّ لن ــن ال يت ــه: » لك ــة بقول اعرتاضي
ــي يف  ــي بامل ــه: وال أنن ــن[ ألن قول ــر البيت قوله]ذك
القيــد أخــرق، عطــف عــى: أين ختشــعت، فلــو 
ــة  ــم، مجل ــه وعيدك ــن يزدهي ــا مم ــه: وال أن ــا قول جعلن
ــال  ــة ب ــى معرف ــة ع ــت )ال( داخل ــة، لكان اعرتاضي

تكريــر«)104(.
ــّن أّن هــذا العطــف قــد جــاء يف القــرآن الكريــم،  وب
ــا  ــَدًة َوَأَن ــًة َواِح ــْم ُأمَّ ُتُك ــِذِه ُأمَّ ــاىل: )إِنَّ َه ــه تع يف قول

وقد راوحت بن الترف واالقتباس.
)0). البيتــان مــن الطويــل، ومهــا زيادة  عــى كوهّنــا يف التنبيه ورشح 
ــل،ج:5،ص:)0)،  ــل والتكمي ــان، التذيي ــة، يف: أيب حي الكافي

والبغــدادي، خزانــة األدب،ج0)،ص: )0).
104. رشح الكافية،ج:4،ص:)5)-)5).

ُكــْم َفاْعُبــُدوِن( )05)( »أال تــرى أّن معنــاه: وألّن هذه  َربُّ
ــًة واحــدًة وألين ربُّكــم فاعبــدون؛ فعطــف  أمُتكــم أّم
ــى  ــا معن ــى )َأّن( وفيه ــر ع ــدأ واخل ــن املبت ــة م اجلمل
الــالم، كــا تقــّدم. وهــذا يزيــل معنــى االبتــداء عنــده، 
ــوين  ــدر، أي: ولك ــى املص ــكالم إىل معن ــرف ال وي
ــول  ــى ق ــا ع ــاطبي معلًق ــال الش ــدون. ق ــم فاعب ربك
ــه:  ــي قول ــي ه ــة الت ــرى اجلمل ــد ت ــي: »وق ــن جن اب
)وأنــا ربُّكــم( معطوفــًة عــى )أّن( املفتوحــة، وعرهتــا 
ــدر  ــدًرا، واملص ــت مص ــث كان ــن حي ــرد م ــرُة املف ع

ــردة«)106(. ــاء املف ــد األس أح
ــن  ــة وإن مل تك ( املفتوح ــد أّن )أنَّ ــاس فيؤك ــا القي أّم
التحقيــق  موضــع  يف  لكنهــا  ابتــداء،  موضــع  يف 
واالعتــالء، مثــل املكســورة، فهــي نظرهتــا يف املعنــى 
ــا«  ــارت أخته ــظ، فص ــا يف اللف ــة هل ــل، ومقارب والعم
ــت َأّن  ــول: علم ــك تق ــك أن ــا ل ــك وضوًح ــد ذل يزي
ــى  ــد معن ــم، فنج ــًدا لقائ ــت إِّن زي ــٌم، علم ــًدا قائ زي
املكســورة كمعنــى املفتوحــة، تؤكــد يف املوضعــن 
كليهــا قيــام زيــٍد ال حمالــة، والقيــام مصــدٌر كــا تــرى. 
نعــم وتــأيت هنــا بريــح االبتــداء فتقــول: قــد علمُت 
ــًدا  ــت أّن زي ــول: علم ــا تق ــك، ك ــُل من ــٌد أفض لزي
أفضــُل منــك؛ أفــال تــرى إىل جتــاري هــذه الرتاكيــب 

ــض«.  ــا إىل بع ــر بعضه ــد، وتناظ ــى واح إىل معن
ــن ) إّن(  ــّوى ب ــيبويه س ــأّن س ــك ب ــن مال ــج اب واحت
ــح أن  ــال:« فص ــداء فق ــن االبت ــه ع ــد حديث و)أّن( عن

05). األنبياء:92.
106. املقاصد الشافية،ج:)،ص:))).
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ــيبويه.  ــف لس ــالق خمال ــى اإلط ــا ع ــّرق بينه ــن ف م
وجعــل مــن هــذا القبيــل قولــه تعــاىل: ) َأنَّ اهللََّ َبــِريٌء 
ِكــَن َوَرُســوُلُه ( وزعــم قــوم أنــه إنــا أورده  ِمــَن امْلُْرِ
بكــر اهلمــزة، وهــي قــراءة احلســن)107(، وهــو بعيــد 
ــف  ــراءة ختال ــتدل بق ــه إذا اس ــيبويه، فإن ــادة س ــن ع م
ــك«))0)(. ورأى  ــعر بذل ــا يش ــتغنى ع ــهور ال يس املش
ابــن جنــي جــواز العطــف عــى حمــل اســم )أّن( 
الناظم)109(،وابــن  ابــن  وتبعــه  مطلًقــا،  املفتوحــة 

هشــام)0))(. 
ــب أن  ــة جي ــون املفتوح ــألة بك ــد املس ــن قي ــم م ومنه
تكــون يف حكــم املكســورة ، وهــو رأي ابــن احلاجــب، 
إذ قــال: »وهــذا موضــع مل ينبه عليــه النحويــون. فإهّنم 
ــورة دون  ــم »إن« املكس ــى اس ــف ع ــوا: يعط إذا قال
غرهــا أومهــوا أنــه ال جيــوز العطــف عــى املفتوحــة. 
واملفتوحــة تنقســم قســمن: قســم جيــوز العطــف عــى 
اســمها بالرفــع، وقســم ال جيــوز. فالقســم الــذي جيوز 
هــو أن تكــون يف حكــم املكســورة كقولــك: علمــت 
أن زيــدًا قائــم وعمــرو؛ ألنــه يف معنــى: إّن زيــدًا قائــم 
وعمــرو. أال تــرى أن )علــم( ال تدخــل إال عــى املبتدأ 
واخلــر. يــدل عــى ذلــك وجــوب الكــر يف قولــك: 
علمــت إّن زيــدًا لقائــم. وإنــا انتصبــا بعدهــا توفــرًا 

ــان،  ــا حي ــر: أب ــزة، انظ ــر اهلم ــرج بك ــن واألع ــرأ احلس 107. ق
الــدر  احللبــي،  املحيــط، ج:5،ص:367، والســمن  البحــر 

ج:6،ص:7. املصــون، 
)0). رشح التسهيل،ج:)،ص:)5

109. رشح ابن الناظم عى األلفية،ص:127.
0)). ختليص الشواهد،ص:369.

ملــا تقتضيــه )علمــت( مــن معنــى املفعوليــة«))))(.
ــون )  ــرتاط أن تك ــب اش ــن احلاج ــرى أّن اب ــذا ن وهب
ــون  ــوب، فتك ــال القل ــن أفع ــل م ــبوقة بفع أّن( مس
هــي ومــا دخلــت عليــه يف حمــل مفعــويل فعــل 
ــة  ــل اجلمل ــه بتأوي ــت في ــا عمل ( وم ــب، فـــ«)أنَّ القل
كاملكســورة))))(  حملهــا  عــى  يعطــف  أن  فصــح 
وتبنــى ابــن مالــك هــذا الــرأي ،إذ قــال: » ومثــل إّن 
ــداء )أّن(  ــى االبت ــى معن ــوف ع ــع املعط ــّن يف رف ولك
ــاه  ــن معن ــل م ــاه«))))(، وجع ــم أو معن ــا ِعْل إذا تقدمه
قولــه تعــاىل: ) َوَأَذاٌن ِمــَن اهللَِّ َوَرُســولِِه إىَِل النَّــاِس َيــْوَم 
ــوُلُه(  ــَن َوَرُس ِك ــَن امْلُْرِ ــِريٌء ِم ــَرِ َأنَّ اهللََّ َب ــجِّ اأْلَْك احْلَ
)114(،أي: بمعنــى )القــول( أو )اإلعــالم( فهــي مل تغــر 

ــذا  ــذ هب ــن أخ ــض م ــتدل بع ــى الكالم)5))(.ويس معن
ــا  ــع م ــت رج ــال إذا عّلق ــذه األفع ــرأي إىل »أّن ه ال
ــت  ــو: علم ــر نح ــدأ واخل ــن املبت ــه م ــا إىل أصل بعده
ــه  ــذا الّتوجُّ ــوا ه ــن تبع ــن الذي ــم«)116(. وم ــد قائ لزي

املــرادي)117(، والعينــي))))(.
ــوف  ــز يف املعط ــراء؛ إذ جيي ــب الف ــو مذه ــع: وه الراب
ــر  ــد اخل ــع بع ــّل وكأّن( الرف ــت ولع ــم )لي ــى اس ع

))). األمايل،ج:)،ص:)55، وانظر: الكافية يف النحو،ص:)5.
))). املرادي ،توضيح املقاصد،ج:)،ص:5)5.

))). رشح التسهيل،ج:)،ص:50.
114. التوبة:).

5)). مكــي، مشــكل إعــراب القــرآن،ج:)،ص:)))، والدمامينــي 
،تعليــق الفرائــد،ج:4،ص:87.

116. أبو الفداء، الكناش،ج:)،ص:94.
117. توضيح املقاصد،ج:)،ص:5)5.
))). املقاصد النحوية ،ج:)،ص:750
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 . إعــراب االســم  مطلًقــا، وقبلــه بــرط خفــاء 
وخالفــه مجهــور العلــاء ألّن »الــكالم قبلهــا لإلخبــار، 
وبعدهــا للتمنــي أو الرتجــي أو التشــبيه، وهــي تغــر 
معنــى اجلملــة مــن اخلــر إىل اإلنشــاء؛ فــال جيــوز معها 
يف املعطــوف إال النصــب، ســواء بعــد اســتكاهلا اخلــر 
ــه يلــزم العطــف عــى الرفــع  أم قبــل االســتكال؛ ألن

ــاء«)119(. ــى اإلنش ــر ع ــف اخل عط
واستشهد الفراء )0))(بقول الراجز))))(:

مَلِيـــُس يـــا  وَأْنـــِت  َلْيَتنِـــي  يـــا 
أنِيــــــــــــس بِـــِه  َلْيـــَس  ببلـــٍد 

وقول بعضهم))))(:
بَِمنِْزَلـــة  َنْخُلـــو  ـــا  َلْيَتنـــي َومُُهَ َيـــا 

 َحتَّـــى َيـــَرى َبْعُضنَـــا َبْعًضـــا َوَنْأَتلِـــف
األول، فذهــب  الشــاهد  العلــاء عــى  واعــرتض 
ــره:  ــه ألن تقدي ــه في ــة ل ــه »ال حج ــك إىل أن ــن مال اب
يــا ليتنــي وأنــت معــي يــا مليــس، فحذف)مــع( 
ــن اســم  ــة واقعــة ب ــة حالي وهــو خــر أنــت، واجلمل
ــال  ــدم احل ــاء أّن تق ــّن العل ــا«))))(. وب ــت وخره لي

119. النجار، ضياء السالك،ج:)،ص:0)).
0)). معاين القرآن،ج:)،ص:))).

ــكري ،ص:)5،  ــة الس ــه برواي ــود يف ديوان ــران الع ــز جل ))). الرج
ــب  ــا مليس(،ونس ــزل ي ــدع املن ــد ن ــاهد إذ الرواية)ق ــه ش ــس ب ولي
للعجــاج يف: األزهــري، رشح التريح،ج:)،ص:5))،وليــس يف 
ديوانــه، ونســب لرؤبــة وهــو يف ملحــق الديــوان،ص176. وبــال 
ــاب،ج:)،ص:263،وج:)،ص:)))،  ــيبويه الكت ــبة يف: س نس
ج:4،ص:414،  املقتضــب،ج:)،ص:319،347،و  واملــرد، 

ــس،ج:)،ص:262.  ــب، املجال وثعل
))). والتكميل،ج:5،ص:207،وارتشــاف الــرب،ج:5،ص:5)

45،والبغدادي،خزانة األدب،ج:0)،ص:314.
))). رشح التسهيل،ج:)،ص:)5.

املنتصبــة بالظــرف أو اجلــار واملجــرور نــادر أو قليــل، 
ــب  ــه غال ــا ، فمنع ــاس عليه ــل ال يق ــادر والقلي والن
النحــاة، وقــد نــص عــى ذلــك ابــن مالــك)124(. وأّوله 
ــت(،  ــا وأن ــل :)أن ــأّن األص ــد ب ــل بعي ــم بتأوي بعضه
ــدأ ومــا عطــف  ــه، وخــر املبت ــدأ، ومعطــوف علي مبت
عليــه قولــه: يف بلــد، ثــم حــذف املبتــدأ )أنــا( وبقــي 

ــه)5))(. ــوف علي املعط
أّمــا البيــت الثــاين فقــد وصــف بأنــه رضورة شــعرية، 
ــه ال يقــع يف الــكالم العــادي، إذ عطــف الضمــر  وأن
)مهــا( وهــو للرفــع عــى اليــاء التــي هي ضمــر نصب 
ــر  ــع ضم ــاعر وض ــا(، إال أّن الش ــل )إيامه وأّن األص
ــاس  ــرى عب ــب)126(، وي ــر النص ــكان ضم ــع م الرف
ــا،  ــر عليه ــموعة يقت ــاليب مس ــذه »أس ــن أّن ه حس

ومــع أهّنــا مســموعة حَيســن تــرك اســتعاهلا«)127(.
واحلقيقــة أّن رأي الفــراء مل يلــق قبــواًل لــدى العلــاء؛ 
إذ مل أعثــر عــى أحــد – عــى حــد قــراءيت- وافقــه أو 

صــّوب مــا ذهــب إليــه.
ــف  ــردات وعط ــف املف ــن عط ــل ب ــى املح ــل ع احلم

ــل: اجلم
لقــد اختلــف العلــاء يف حكمهــم عــى املعطــوف هــل 

124..انظـــــــر:ابن هشــــــــــــــام ، أوضــــــــــــــــــح ال
ح  رش ، ي هـــــــــر ز أل ا و ،2 7 4 : ص ،( : ج ، لك مســـا

.( ( 5 : ص ،( : ج ، يـــح لتر ا
التذييــل  حيــان،  أيب  يف:  التوجيـــــــــــــه  هــذا  انظــر   .((5
ــري، رشح  ــل،ج:5،ص:207، واألزهـــــــــــــــــ والتكمي

التريــح،ج:)،ص:5)).
126. ابن عصفور، رضائر الشعر،ج:)،ص:260.

127. النحو الوايف،ج:)،ص:227.
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ــف  ــاب عط ــن ب ــل أم م ــف اجلم ــاب عط ــن ب ــو م ه
ــوع؛  ــوي للمرف ــه النح ــع للتوجي ــذا تاب ــردات؟ وه املف
فمــن رأى))))( أنــه مــن بــاب االبتــداء واخلــر حمــذوف 
اعتقــد أنــه مــن عطــف اجلمــل، ومــن رأى أنــه معطوف 
عــى )إّن( مــع معموهلــا ، أو اســم ) إّن( اعتقــد أنــه مــن 
ــٌرو،  ــم وعم ــًدا قائ ــا: إّن زي ــردات، فقولن ــف املف عط
ــذف  ــم فح ــٌرو قائ ــر: وعم ــون التقدي ــى األول يك ع
اخلــر لداللــة مــا تقــدم عليــه، ثــّم أنابــوا حــرف 
ــه ومل يقــدروا إذ ذاك اخلــر املحــذوف يف  العطــف مكان
اللفــظ لئــال يكــون مجعــا بــن العــوض واملعــوض عنــه 
فأشــبه عطــف املفــردات مــن جهــة أن حــرف العطــف 
ليــس بعــده يف اللفــظ إال مفــردا، وإّن كان التوجيــه بــأّن 
املرفــوع معطــوف عــى الضمــر املســتكن كان مــن بــاب 
ــم )هــو( وعمــٌرو،  ــًدا قائ عطــف املفــردات؛ أي: إّن زي
ــاىل: ) َأنَّ اهللََّ  ــه تع ــا يف قول ــل، ك ــود الفاص واألوىل وج
ِكــَن َوَرُســوُلُه ( ففصــل بينهــا باجلــار  ــِريٌء ِمــَن امْلُْرِ َب

ــرور. واملج
ـــول  ـــردات بق ـــف املف ـــن عط ـــه م ـــن رأى أن ـــتدل م ويس
العـــرب: زيـــد منطلـــق ال عمـــرو, وإن زيـــًدا منطلـــق 
ـــف  ـــل عط ـــن قبي ـــون م ـــور أن يك ـــرو »وال يتص ال عم
اجلمـــل؛ ألن )ال( ال يعطـــف هبـــا إال املفـــردات, ولـــو 
ــا باالبتـــداء, وكانـــت )ال(  ــا بعـــد )ال( مرفوًعـ كان مـ
ـــا«)129(  ـــزم تكراره ـــا, ل ـــا بعده ـــتأنًفا م ـــي مس ـــرف نف ح

))). انظــر: أبــا حيــان، التذييــل والتكميــل،ج:5،ص:186، و 
ــري، رشح  ــع،ج:)،ص:239، واألزه ــع اهلوام ــيوطي ، مه الس

التريــح،ج:)،ص:))).
129. أبو حيان، التذييل والتكميل،ج:5،ص:187.

ُيقصـــد بذلـــك أنـــه لـــو قلنـــا: إن زيـــًدا منطلـــق، 
كانـــت )مجلـــة تامة(.ثـــم ابتدأنـــا بجملـــة جديـــدة 
مســـتأنفة: ال عمـــرو، وجـــب أن نقـــول: ال عمـــرو 

ــٌق. ــعيٌد منطلـ وال سـ
ـــذا  ـــث هل ـــه الثال ـــر الوج ـــد أن ذك ـــك بع ـــن مال إال أّن اب
الرتكيـــب ؛أال وهـــو العطـــف عـــى املحـــل ،قال:«وهـــذا 
ـــردات  ـــف املف ـــن عط ـــس م ـــه لي ـــار إلي ـــف املش العط
ـــل،  ـــف اجلم ـــن عط ـــو م ـــل ه ـــم، ب ـــن بعضه ـــا ظ ك
ـــر  ـــة، أو تقدي ـــام اجلمل ـــد مت ـــتعمل إال بع ـــك مل يس ولذل
ــكان  ــردات لـ ــف املفـ ــن عطـ ــو كان مـ ــا، ولـ متامهـ
ــوف  ــل املعطـ ــام أوىل، ألن وصـ ــل التـ ــه قبـ وقوعـ
ـــن  ـــو كان م ـــه. ول ـــن فصل ـــود م ـــه أج ـــوف علي باملعط
عطـــف املفـــردات جلـــاز رفـــع غـــره مـــن التوابـــع، 
ومل حَيتـــج ســـيبويه)0))( يف قولـــه تعـــاىل:) ُقـــْل إِنَّ َريبِّ 
ــه  ــوِب( ))))(إىل أن جيعلـ ُم اْلُغُيـ ــالَّ ــقِّ َعـ ــِذُف بِاحْلَـ َيْقـ

خـــر مبتـــدأ أو بـــدال مـــن فاعـــل يقـــذف«))))(.
ـــل  ـــن قبي ـــب م ـــذا الرتكي ـــروف أن ه ـــن خ ـــد اب ويؤك
ـــى  ـــاه معن ـــكالم معن ـــال:« إّن ال ـــل ، إذ ق ـــف اجلم عط
ـــه  ـــون ل ـــى يك ـــه حت ـــرد في ـــتقل املف ـــداء، وال يس االبت
ـــرى أّن االســـم  ـــه، أال ت ـــذي محـــل علي ـــر األول ؛ ال خ
ـــد  ـــه، وال يؤك ـــدل من ـــع، وال يب ـــى املوض ـــت ع ال ينع
ـــك ال  ـــراده، فكذل ـــى انف ـــع ع ـــه موض ـــن ل ـــّا مل يك لـ

ـــردات«))))(. ـــف املف ـــه عط ـــف علي يعط
0)). الكتاب،ج:)،ص:147. 

))). سبأ:48.
))). رشح التسهيل،ج:)،ص:49.

))). رشح اجلمل،ص:461-460.
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 وقفة مع ما سبق:
إّن الناظــر يف كل مــا تناولــه العلــاء مــن حديــث حول 
عطــف املرفــوع عــى املحــل  يف بــاب إّن وأخواهتــا جيد 
ــق  ــالف يف نس ــك االخت ــه ذل ــذا التوجي ــي هل أن الداع
احلركــة اإلعرابيــة، مــع أّن الــكالم التــايل عطــف عــى 
األول، وهــو يشــبه يف هــذا املقــام ) النعــت املقطــوع( 
ــن  ــا ب ــاد م ــذا التض ــم( ه ــى التوه ــف ع أو ) العط
ــر  ــاة للتفك ــاق النح ــة، س ــة اإلعرابي ــة واحلرك الدالل
باألمــر مــن زاويــة أخــرى وهــي العطــف عــى 

ــاد. ــذا التض ــن ه ــوا م ــل؛ ليتخلص ــل، أي األص املح
ــم؛ ألّن  ــر متوه ــل أم ــى املح ــف ع ــح أن العط صحي
ــل،  ــى األص ــكالم ع ــر ال ــن بظاه ــة مرهت ــو العربي نح
ــاء  ــازة العل ــة، إال أّن إج ــة اإلعرابي ــط احلرك والضاب
– الغالــب منهــم - هلــذا التوجيــه النحــوي يــدل 
ــاع  ــام االقتن ــم مت ــدم اقتناعه ــى ع ــة ع ــة واضح دالل
بــأن الــكالم مــن بــاب االســتئناف، وأنــه كالم جديــد 
هــو ابتــداء ال غــر؛ أي أنــه )حمتمــل( ذلــك أّن داللــة 
ــاب اخلــر  ــد غي العطــف قائمــة وبقــوة؛ وخاصــة عن
ــٌم، وعمــٌرو، أي: وعمــٌرو  ــًدا قائ إذ هــو األول: إّن زي

ــم(. ــك) قائ كذل
وبالعــودة إىل هــذه التفصيــالت واالشــرتاطات التــي 
ســاقها العلــاء إلجــازة هــذا التوجيــه نجــد أّن املســألة 
ــذا  ــيقت يف ه ــي س ــواهد الت ــن: الش ــى أمري ــة ع مبني
املقــام، والداللــة  املســتقاة منــه؛ فاشــرتاط البريــن 
متــام اخلــر خيالــف بآيــة املائــدة) والصابئــون( وغرهــا 
مــن الشــواهد الســابقة، فمهــا تعــددت التأويــالت و 

ــة إىل أّن  ــة، باإلضاف ــف ال حمال ــو عط ــات فه التخرجي
ــكالم  ــن ال ــبق م ــا س ــه )م ــد عطف ــم عن ــراد املتكل م
ــدي  ــالف القص ــو اخل ــا ه ــه م ــيأيت( وعلي ــا س ال م
مــن قولنــا: إّن زيــًدا وعمــًرا قائــان، و إّن زيــًدا قائــم 
ــان!  وهــذا الــكالم  ــًدا وعمــٌرو قائ وعمــٌرو أو إّن زي
ينســاق عنــد احلديــث عن منــع العطــف يف بــاب )أّن( 
املفتوحــة؛ إذ يصطــدم بجــدار املثــال الصحيــح، املبنــي 

أيًضــا عــى داللــة العطــف.
ـــر  ـــذا األم ـــدو يل يف ه ـــذي يب ـــم: »وال ـــول بعضه وإّن ق
ـــإن  ـــب، ف ـــع والنص ـــن الرف ـــى ب ـــا يف املعن ـــة فرًق أن ثم
ـــف  ـــر إرادة )إّن( والعط ـــى تقدي ـــب ع ـــف بالنص العط
ـــذا  ـــى ه ـــر إرادة )إّن(، ومعن ـــى غ ـــون ع ـــع يك بالرف
ـــون  ـــذا يك ـــى ه ـــد، فع ـــر مؤك ـــع غ ـــف بالرف أن العط
املعطـــوف يف قولـــك )إّن حممـــدا مســـافر وخالـــدا( 
ـــافر  ـــدا مس ـــت )إنَّ حمم ـــو قل ـــا ل ـــالف م ـــدا، بخ مؤك
وخالـــد( فـــإن املعطـــوف غـــر مؤكـــد«)134( وهـــذا 
ــن  ــٌد مـ ــه أحـ ــل بـ ــل؛ إذ مل يقـ ــوزه الدليـ ــول يعـ قـ
ــاء  ــد جـ ــاهد الواحـ ــى أّن الشـ ــالوة عـ ــة، عـ جهـ
ـــرى؛  ـــة أخ ـــن جه ـــرة م ـــع م ـــرة و بالرف ـــب م بالنص
ــون(  ــة ) الصابئـ ــف لفظـ ــرآن عطـ ــاء يف القـ إذ جـ
بالنصـــب مرتـــن، وبالســـياق ذاتـــه يف آيـــة الرفـــع 
ـــَن  ِذي ـــوا َوالَّ ـــَن آَمنُ ِذي ـــاىل: ) إِنَّ الَّ ـــال تع ـــابقة؛ إذ ق الس
ــاهللَِّ  ــَن بِـ ــْن آَمـ ــَن َمـ ابِِئـ ــاَرى َوالصَّ ــاُدوا َوالنََّصـ َهـ
ـــَد  ـــْم ِعنْ ـــْم َأْجُرُه ـــا َفَلُه ـــَل َصاحِلً ـــِر َوَعِم ـــْوِم اآْلِخ َواْلَي

134. السامرائي، معاين النحو، ج:)،ص:339.
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َزُنـــوَن( )5))(  ِـــْم َواَل َخـــْوٌف َعَلْيِهـــْم َواَل ُهـــْم حََيْ َرهبِّ
ِذيـــَن َهـــاُدوا  ــوا َوالَّ ِذيـــَن آَمنُـ وقـــال أيًضـــا: )إِنَّ الَّ
ـــوا  ُك ـــَن َأرْشَ ِذي ـــوَس َوالَّ ـــاَرى َوامْلَُج ـــَن َوالنََّص ابِِئ َوالصَّ
إِنَّ اهللََّ َيْفِصـــُل َبْينَُهـــْم َيـــْوَم اْلِقَياَمـــِة إِنَّ اهللََّ َعـــَى ُكلِّ 
ـــن  ـــاء م ـــض العل ـــره بع ـــا ذك ـــِهيٌد( )136(. وم ٍء َش يََشْ
ـــؤالء  ـــن ه ـــن أب ـــّن«أن الصابئ ـــاء ليب ـــب ج أن النص
املعدوديـــن ضـــالاًل وأشـــّدهم غًيـــا«)137( أمـــر 
افـــرتايض، ال دليـــل عليـــه ؛ إذ لـــو كانـــت الصفـــة 
ثابتـــة  لتوحـــد الوجـــه اإلعـــرايب، أي الرفـــع يف كل 

اآليـــات ، وهـــذا مـــا مل يكـــن.
ـــذي  ـــط( ال ـــم ) غل ـــاء حلك ـــب العل ـــض غال ـــد رف ويع
ـــاًل  ـــان( دلي ـــد ذاهب ـــك وزي ـــى )إن ـــيبويه ع ـــه س أطلق
ــتعال،  ــث االسـ ــن حيـ ــة مـ ــألة ثابتـ ــى أن املسـ عـ
ـــر،  ـــل الكث ـــل مقاب ـــادر أو القلي ـــت إىل الن ـــذا رصف ول
ـــون  ـــرط ك ـــراء ب ـــبث الف ـــا تش ـــر، وم ـــو التأخ وه
املتقـــدم خفـــي اإلعـــراب إال دليـــل عـــى إقـــراره 
ــة  ــة اإلعرابيـ ــر احلركـ ــة العطـــف إال أّن تغايـ بصحـ
يمثـــل عائًقـــا أمـــام التجويـــز ، وخفاؤهـــا ضبًطـــا، 
ـــذا  ـــد فه ـــواًل. وبع ـــر مقب ـــل األم ـــًا جع ـــا حك وبقاؤه
أســـلوب صحيـــح ثابـــت مـــن أســـاليب العربيـــة، 
ــل  ــن أهـ ــح عـ ــز، وصـ ــاب اهلل العزيـ ــاء يف كتـ جـ
ـــه  ـــى الوج ـــوا ع ـــم قال ـــم، فه ـــوق بعربيته ـــت املوث الثب
ـــك  ـــرة، ول ـــل الكث ـــة مقاب ـــه القل ـــح، وحكم الصحي

5)). البقرة:62.
136. احلج:17.

137. الزخمري، الكشاف، ج:)،ص:661.

ــن،  ــن جهتـ ــول مـ ــه مقبـ ــول بوجـ ــأّول القـ أن تتـ
اإلعـــراب والداللـــة.

املبحــث الثــاين: العطــف عــى املحــل يف بــاب إّن 
وأخواهتــا عنــد املعربــن للقــرآن الكريــم.

بعــد النظــر فيــا ســبق مــن أقــوال العلــاء يف عطــف 
املرفــوع عــى املحــل يف بــاب إّن وأخواهتــا، ســنحاول 
ــا النظــر يف مــدى انعــكاس هــذا الوجــه اإلعــرايب  هن
لــدى العلــاء مــن املفريــن الذيــن ضّمنوا تفاســرهم 
إعراًبــا للقــرآن، أو أولئــك الــذي أفــردوه باإلعــراب، 
فنتلمــس بذلــك كل مــا ســبق مــن اشــرتاطات العلــاء 
ــع  ــا م ــدى توافقه ــرى م ــه؛ ولن ــذا الوج ــن هل املجيزي

الواقــع التطبيقــي.
إّن املطلــع عــى كتــب هــؤالء العلــاء جيــد أن أخذهــم 
هبــذا الوجــه كان يف عــدد مــن اآليــات يف حّيــز) إّن( و 
)أّن( و)لكــّن(، وعليــه فقــد تناولــت اآليــات الــواردة 
ــر  ــي كث ــات الت ــتثنًيا اآلي ــه، مس ــذا التوجي ــن ه ضم
ــدف  ــم))))(؛ ألّن اهل ــاة وغره ــل النح ــن قب ــا م تناوهل
ــور  ــع املذك ــه م ــور، ومقارنت ــوى املذك ــا س ــار م إظه

ــه األحــكام. ــا بنيــت علي الــذي كان أساًس

العطف عى املوضع يف باب )إّن( املكسورة.
ــا  ــاء معطوًف ــذي ج ــوع ال ــم املرف ــاء االس ــه العل وّج
ــل يف  ــى املح ــا ع ــه عطًف ــواز كون ــى ج ــد ) إّن( ع بع

التوبــة))(  و   )69 املائــدة)  هــي:  اآليــات  وهــذه   .(((
واألحــزاب)56( وســبأ)48(. وقــد ورد ذكرهــا يف املبحــث 

األول.
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ــي: ــات وه ــن اآلي ــدد م ع
ــِي  ــُك إاِلَّ َنْف ــاَل َربِّ إيِنِّ اَل َأْمِل ــاىل: )َق ــه تع أواًل: قول
ــِقَن( )139(.  ــْوِم اْلَفاِس ــْنَ اْلَق ــا َوَب ــُرْق َبْينَنَ ــي َفاْف َوَأِخ
موطــن الشــاهد يف هــذه اآليــة قولــه:) أخــي( وليــس 
يف هــذه اللفظــة قــراءة مغايــرة ســوى أّن احلســن 
ــراب  ــه فاإلع ــاء)140(، وعلي ــح الي ــرأ بفت ــري ق الب

ــا. ــدٌر ههن مق
تقــع لفظــة )َأِخــي( يف اآليــة الســابقة يف موضــع رفــع، 
ــع  ــاء موض ــه العل ــد وج ــر)141( وق ــب، أو ج أو نص

ــي: ــات، ه ــة توجيه ــع بثالث الرف
ــة  ــدأ و اخلــر حمــذوف لدالل ــه مبت أواًل: الرفــع عــى أن
ــي  ــك إاِل نف ــا ال أمل ــر: َأن ــه، والتقدي ــر)إّن( علي خ
وأخــي كذلــك، أي:) وأخــي أيضــًا ال يملــك إاِل 
نفســه( وقــال هبــذا الوجــه عــدد مــن العلــاء منهــم: 
ــابوري)144(،  ــويل)143(، والنيس ــة)142(، والباق ــن عطي اب
والعكــري)145( ، وأبــو حيــان)146(، الــذي ذكــر أّن هذا 

ــدة. ــة مؤك ــى مجل ــدة ع ــر مؤك ــة غ ــف مجل ــن عط م

139. املائدة: 5).
ــة  ــراءات األربع ــر يف الق ــالء الب ــاف فض ــاء، إحت ــر: البن 140. انظ

عــر،ص:)5).
141. ففــي موضــع النصــب تكــون عطًفــا عــى اســم إّن)اليــاء( أو 
عــى )نفــي( املفعــول بــه، وأّمــا اجلــر فبالعطــف عــى الضمــر 
ــاة  ــد نح ــف عن ــه ضعي ــذا الوج ــن، وه ــد الكوفي ــي عن يف نف

ــر. ــرف اجل ــر ح ــون إال بتكري ــرة ؛إذ ال يك الب
142. املحرر الوجيز، ج:)،ص:176.
143. إعراب القرآن، ج:)،ص:604.

144. إجياز البيان عن معاين القرآن، ج:)،ص:274.
145. التبيان يف إعراب القرآن، ج:)،ص:431.

146. البحر املحيط، ج:4،ص:))).

ثانًيــا: العطــف عــى الضمــر املســترت يف قولــه) أملك(، 
أي : أملــك أنــا، وجــوز العلــاء هــذا العطــف لوجــود 
الفصــل بينهــا، وهــو املفعــول به)نفي(،ومــن الذيــن 
ــاج)148(،  ــاس)147(، والزج ــه: النح ــذا الوج ــوا هب قال
والزخمــري)50)(،  طالــب)149(،  أيب  بــن  ومكــي 
ــي))5)(.  ــري))5)(، والقرطب ــة))5)(، والعك ــن عطي واب
واعــرتض أبــو حيــان عــى هــذا التوجــه؛ ألّن الداللــة 
ــى  ــك أن موس ــن ذل ــزم م ــال: »ويل ــك فق ــر ذل تغاي
نفــس  إال  يملــكان  ال  الســالم  عليهــا  وهــارون 
موســى فقــط، وليــس املعنــى عــى ذلــك، بــل الظاهــر 
أن موســى يملــك أمــر نفســه وأمــر أخيــه فقــط«)154(.
ثالًثــا: العطــف عــى املوضــع؛ موضــع )إّن مع اســمها( 
وذهــب إىل هــذا التوجيــه كل مــن : الزجــاج)55)( 
الــذي قــال: »ورفعــه مــن جهتــن إِحدامهــا: أن يكــون 
َنَســقًا عــى موضــع إيَِن. املعنــى َأنــا ال أملــك إاِل نفــي 
ــَن  ــِريٌء ِم ــه: )َأنَّ اهللََّ َب ــه قول ــك ،ومثل ــي كذل وأخ
ِكــَن َوَرُســوُلُه(، ومكــي بــن أيب طالــب)156(،   امْلُْرِ

147. إعراب القرآن، ج:)،ص:264.
148. معاين القرآن،ج:)،ص:164.

149. مشكل إعراب القرآن، ج:)،ص:))).
50). الكشاف، ج:)،ص:622.

)5). املحرر الوجيز، ج:)،ص:176.
)5). التبيان يف إعراب القرآن، ج:)،ص:431.

)5). اجلامع ألحكام القرآن، ج:6،ص:))).
154. البحر املحيط، ج:4،ص:))).
55). معاين القرآن،ج:)،ص:164.

156. مشكل إعراب القرآن، ج:)،ص:))).
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ــري))5)(، والبيضاوي)159(،  ــعي)157(، والزخم واملجاش
ــذي  ــويس)160( ال ــه األل ــال ب ــط، وق ــم إّن( فق أو)اس
ــد  ــاء »بع ــه ج ــل أن ــه ألج ــذا الوج ــواز ه ــّن أن ج ب
ــذ« ،  ــوازه حينئ ــى ج ــور ع ــر، واجلمه ــتكال اخل اس
واخلــر حينئــٍذ مقــدر، وتقديــر الــكالم: أنــا ال أملــك 

ــه. ــك إال نفس ــك ال يمل ــرون كذل ــي، وه إال نف
وجــاءت عبــارة النحــاس يف جــواز هــذا الوجــه عامــة 
ــب  ــع نص ــي( يف موض ــال:« )َوَأِخ ــد، إذ ق دون حتدي
عطــف عــى نفــي، وإن شــئت كان عطًفــا عــى 
اســم إّن، وجيــوز أن يكــون موضعــه رفًعــا عطًفــا عــى 

ــع«)161(. املوض
ــا  ــا َوِعَظاًم ــا ُتَراًب ــا َوُكنَّ ــاىل: )َأإَِذا ِمْتنَ ــه تع ــا: قول ثانًي
ــه  ــوَن ()162(،وقول ُل ــا اأْلَوَّ ــوَن )16( َأَوآَباُؤَن ــا مَلَْبُعوُث َأإِنَّ
ـا ُتَراًبــا  تعــاىل: )َوَكاُنــوا َيُقوُلــوَن َأِئــَذا ِمْتنَــا َوُكنّـَ
ُلــوَن(  َوِعَظاًمــا َأإِنَّــا مَلَْبُعوُثــوَن )47( َأَوآَباُؤَنــا اأْلَوَّ
)163(.قــرأ أبــو جعفــر، وشــيبة، وابــن عامــر، ونافــع يف 

ــواو  ــكان ال ــوَن ( بإس ــا اأْلَول ــون ) أْو آباؤن ــة قال رواي
ــوَن (  ــا اأْلَول ــواو ) أَو آباؤن ــح ال ــون بفت ــرأ الباق وق
فمــن فتحهــا جيعلهــا واو عطــف واهلمــزة لالســتفهام، 

157. النكت يف القرآن الكريم، ص: 00).
)5). الكشاف، ج:)،ص:622.

159. أنوار التنزيل، ج:)،ص:))).
160. روح املعاين، ج:)،ص:279.

161. إعراب القرآن، ج:)،ص:264.
162. الصافات:17-16.

163. الواقعة:48-47.

ــف)164(. ــي للعط ــت )أو( الت ــكنها كان ــن أس وم
إّن الناظــر يف توجيــه العلــاء للفظة)آباؤنــا( جيــد أهّنــا 
وجهــت توجيهــن عــى كــون الــواو يف )أْو( ســاكنة، 

أي هــي )أْو( العاطفــة، ومهــا:
ــذا  ــمها(،وقال هب ــل )إّن واس ــى حم ــف ع أواًل: العط
احللبــي)166(،  الزخمري)165(،والســمن   : مــن  كل 

واإلجيــي)168(.  والنيســابوري)167(، 
ــدًرا  ــر مق ــون اخل ــداء، ويك ــى االبت ــع ع ــا: الرف ثانًي
ــه  ــذا التوجي ــب إىل ه ــابق، وذه ــر الس ــه اخل دل علي
مبتــدأ،  آباؤنــا  أْو  فقولــه:  فقــال:«  حيــان،  أبــو 
ــا  ــه م ــدل علي ــون، وي ــره مبعوث ــذوف تقدي ــره حم خ

قبلــه«)169(.
ــتبعاد  ــكار واالس ــت اإلن ــص)170( تضمن ــة الن ودالل
للبعــث، املبنيــان عــى االســتفهام، واألبعــد مــن 
ذلــك بعــث آبائهــم يعنــون أهّنــم أقــدم، فبعثهــم أبعــد 

ــل. وأبط
أّمــا التوجيــه للقــراءة الثانيــة؛ وهــي كــون اهلمــزة مهزة 
ــت  ــد وجه ــة، فق ــة مفتوح ــواو عاطف ــتفهام ، وال اس
164. انظــر: ابــن زنجلــة، حجــة القــراءات،ص:608و696، وأبــا 
حيــان، البحــر املحيــط،ج:9،ص:95. ،والســمن احللبــي، الــدر 

املصــون، ج:9،ص: 296.
165. الكشاف،ج:4،ص:)).

166. الدر املصون، ج:9،ص: 296.
167. غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ج:5،ص:557.

القــرآن(  تفســر  يف  البيــان  اإلجيي)جامــع  تفســر   .168
ج:4،ص:249. ج:)،ص:440، 

169. البحر املحيط، ج:9،ص:96.
ــان،  ــا حي ــاف،ج:4،ص:))، وأب ــري، الكش ــر: الزخم 170. انظ

البحــر املحيــط، ج:9،ص:96. 
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ثالثــة توجيهــات؛ االثنــان األوليــان مهــا مــا ســبق مــن 
ــترت يف  ــر املس ــى الضم ــف ع ــث: العط ــه، والثال توجي
ــزة  ــل هبم ــود الفص ــف لوج ــن العط ــون( وحس )ملبعوث
االســتفهام، وقــال بــه مــن ســبق مــن العلــاء، وعــارض 
ــى  ــوف ع ــه معط ــا قول ــال:« أم ــان ، إذ ق ــو حي ــك أب ذل
حمــل إن واســمها فمذهــب ســيبويه خالفــه، ألن قولــك: 
ــداء،  ــى االبت ــوع ع ــه مرف ــرو، في ــم وعم ــدا قائ إن زي
وخــره حمــذوف. وأمــا قولــه: أو عــى الضمــر يف 
ــر،  ــى الضم ــه ع ــوز عطف ــال جي ــره، ف ــون إىل آخ ملبعوث
ألن مهــزة االســتفهام ال تدخــل إال عــى اجلمــل، ال عــى 
املفــرد، ألنــه إذا عطــف عــى املفــرد كان الفعــل عامــال 
يف املفــرد بوســاطة حــرف العطــف، ومهــزة االســتفهام 

ــا قبلهــا«)171(. ــا بعدهــا م ال يعمــل في
ورّد الســمن احللبــي عــى اعــرتاض أيب حيــان، فقــال: 
ــب  ــزم مذه ــه ال يلت ــزم؛ ألن ــال يل ــرد األول ف ــا ال »أم
ــألوىل  ــدة ل ــزة مؤك ــإن اهلم ــاين ف ــا الث ــيبويه. وأم س
فهــي داخلــة يف احلقيقــة عــى اجلملــة، إال أنــه فصــل 
بــن اهلمزتــن بـــ)إّن( واســمها وخرهــا. يــدل عــى 
هــذا مــا قالــه هــو يف ســورة الواقعــة، فإنــه قــال)172(: 
ــر  ــى املضم ــف ع ــن العط ــف حس ــت: كي ــإن قل ف
)ملبعوثــون( مــن غــر تأكيــد بـ)نحــن( ؟ قلت: حســن 
للفاصــل الــذي هــو اهلمــزة كــا حســن يف قولــه: ) ٿ  
املؤكــدة  )ال(  لفصــل   )173() ٿ  ٿ   ٿ  

171. البحر املحيط، ج:9،ص:96-95.
172. انظر: البحر املحيط،ج:0)،ص:86.

173. األنعام:148.

ــى  ــوح ع ــدل وبوض ــابق ي ــص الس ــي«)174(. فالن للنف
ــه  ــل حجت ــمن- أبط ــر الس ــا ذك ــان – ك ــا حي أّن أب

ــه. بنفس
َواأْلَْرِض  ــَاَواِت  السَّ يِف  )إِنَّ  تعــاىل:  قولــه  ثالًثــا: 
ــْن  ــثُّ ِم ــا َيُب ــْم َوَم ــَن ))( َويِف َخْلِقُك ــاٍت لِْلُمْؤِمنِ آَلَي
ْيــِل  ــٍة آَيــاٌت لَِقــْوٍم ُيوِقنُــوَن )4( َواْختِــاَلِف اللَّ َدابَّ
ــا  ــْن ِرْزٍق َفَأْحَي ــَاِء ِم ــَن السَّ ــَزَل اهللَُّ ِم ــا َأْن ــاِر َوَم َوالنََّه
َيــاِح آَيــاٌت  يــِف الرِّ بِــِه اأْلَْرَض َبْعــَد َمْوهِتَــا َوَتْرِ
لَِقــْوٍم َيْعِقُلوَن()175(.قــرَأ ابــن كثــر ونافــع وَأبــو عمرو 
ــزة  ــرأ مح ــع، وق ــاٌت( بالرف ــم) آي ــر وعاص ــن عام واب
والكســائي) آيــاٍت( بالنصــب)176(، ونســبها النحــاس 
ــان أن النصــب  ــو حي لألعمــش أيًضــا)177( . وذكــر أب
، وقــرأ أيب، وعبــد  قــراءة اجلحــدري، ويعقــوب 

كاألوىل)178(. فيهــا،  اهلل:)آليــاٍت( 
حديثهــم  عنــد  اآليــة  هــذه  يف  العلــاء  استشــهد 
ــع  ــراءة الرف ــا ق ــى عاملن()179(،أّم ــف ع ــن )العط ع
للفظ)آيــاٌت( يف اآليتــن الرابعــة واخلامســة فتعــددت 
توجيهــات العلــاء هلــا، إذ وّجهــوا قولــه تعــاىل: )َويِف 

174. الدر املصون، ج:9،ص:297.
175. اجلاثية: )-5.

 ،594 ص:  القــراءات،  يف  الســبعة  جماهــد،  ابــن  انظــر:   .176
والفــاريس، احلجــة ،ج:6،ص:169، وابــن زنجلــة، حجــة 

القــراءات،ص:658.
177. إعراب القرآن، ج:4،ص:92.

178. البحر املحيط، ج:9،ص:413.
179. انظــر هــذه املســألة عنــد: ابــن الــراج، األصــول يف النحــو، 
البنــاء  علــل  يف  اللبــاب  والعكــري،  ج:)،ص:75-69، 
ارتشــاف  حيــان،  وأيب  ج:)،ص:437-433،  واإلعــراب، 

ج:4،ص:5)0)-2016. الــرب، 
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ــا:  ــن مه ــاٌت( بتوجه ــْم ...آَي َخْلِقُك
أواًل: أن تكــون )آيــات( مبتــدأ مؤخــر و)يف خلقكــم( 
خــر مقــدم، واجلملــة معطوفــة عــى اجلملــة االبتدائية 
ــر  ــتئنافية )0))(. و مل يذك ــدة بـــ)إّن(، أو اس األوىل املؤك

الطــري غــر هــذا الوجــه))))(. 
ــه(  ــت في ــا عمل ــل) إّن وم ــى حم ــف ع ــا: العط ثانًي
ــم:  ــاء، منه ــن العل ــدد م ــرأي ع ــذا ال ــب إىل ه وذه
الزجــاج))))(، والفــاريس))))(، وابــن زنجلــة)184(، 
والزخمــري)186(،  طالــب)5))(،  أيب  بــن  ومكــي 
ــال  ــاء)189(. وق ــي))))(، والبن ــاوي)187(، واإلجي والبيض
بالعطــف عــى حمل)اســم إّن( كل مــن: اهلمــذاين)190(، 
ــة إذ  ــاس عام ــارة النح ــت عب ــامة)191(. وكان ــو ش وأب

ــد)192(.  ــع دون حتدي ــى املوض ــف ع ــال بالعط ق
ــِل...  ْي ــاَلِف اللَّ ــا التوجيهــات لقولــه تعــاىل: )َواْختِ أّم
ــيأيت  ــن س ــة مم ــذه اآلي ــاول ه ــن تن ــه كل م ــذا التوجي ــر ه 0)). ذك

ــة. ــات الالحق ــاء يف التوجيه ــن العل ــم م ذكره
))). جامع البيان، ج:)،ص:61.

))). معاين القرآن، ج:4،ص:431.
))). احلجة للقراء السبعة، ج:6،ص:169.

184. حجة القراءات،ص:658.
5)). مشكل إعراب القرآن، ج:)،ص:661.

186. الكشاف، ج:4،ص:5))
187. تفسر البيضاوي، ج:5،ص:05).

القــرآن(،  تفســر  يف  البيــان  اإلجيي)جامــع  تفســر   .(((
.( ( 0 : ص ،4 : ج

189. إحتاف فضالء البر يف القراءات األربعة عر،ص:)50.
190. الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد، ص: 584.

191. إبراز املعاين يف حرز األماين، ص: 683.
192. إعراب القرآن، ج:4،ص:93.

ــاٌت(؛ فهــي:  آَي
أواًل: ما ذكره العلاء من توجيه لآلية السابقة.

ــابقة،  ــة الس ــد لآلي ــاب التوكي ــن ب ــون م ــا: أن تك ثانًي
ــري)193(. ــرأي العك ــذا ال ــر ه وذك

ثالًثــا: العطــف عــى عاملــن، ومهــا: ) اختــالف 
و  يف(  والعامــل)  )خلقكــم(  عــى  عطــف   )
)آيــات( عطــف عــى) آيــات( الســابقة والعامــل 
ــاس)195(،  ــاج)194(، والنح ــه: الزج ــال ب ــداء، وق االبت
والفــاريس)196(، وابــن زنجلــة)197(، والزخمــري)198(، 

وأبــو حيــان)199(. 
ــر املســترت يف شــبه  ــا عــى الضم ــا: العطــف رفًع رابًع
اجلملــة) يف خلقكــم(  الــذي هــو يف حمــل رفــع 
ــل  ــّدر )يف( قب ــش)00)(، وُق ــذا رأي األخف ــل، وه فاع
)اختــالف(؛ وذلــك؛ ليتخلــص مــن مســألة العطــف 
عــى عملــن، وقــال بذلــك مكــي، وأبــو شــامة))0)(.

ووصــف الزخمــري رأي األخفــش بالســديد))0)(.

193. التبيان يف إعراب القرآن، ج:)،ص:50)).
194. معاين القرآن، ج:4،ص:432-431.

195. إعراب القرآن، ج:4،ص:93.
196. احلجة للقراء السبعة، ج:6،ص:170.

197. حجة القراءات،ص:659.

198. الكشاف، ج:4،ص:5)).
199. البحر املحيط، ج:9،ص:414.

00). انظــر رأي األخفــش عــى ســبيل املثــال يف: الفــاريس، احلجــة 
ــط،  ــر املحي ــان، البح ــبعة، ج:6،ص:169، وأيب حي ــراء الس للق

ج:9،ص:414.
)0). إبراز املعاين يف حرز األماين، 683.

)0). الكشاف، ج:4،ص:5)).
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ــدأ  ــر ملبت ــا خ ــى أهّن ــات( ع ــع ) آي ــا: أن ترف خامًس
حمــذوف تقديــره )هــي())0)(.

ــاَعُة  رابًعــا: قولــه تعــاىل: )َوإَِذا ِقيــَل إِنَّ َوْعــَد اهَّللَِّ َحقٌّ َوالسَّ
ــنُّ إاِلَّ  ــاَعُة إِْن َنُظ ــا السَّ ــْدِري َم ــا َن ــْم َم ــا ُقْلُت ــَب فِيَه اَل َرْي
َظنًّــا َوَمــا َنْحــُن بُِمْســَتْيِقنَِن( ))2)(.قــرأ محــزة )والســاعَة( 
ــن  ــره ع ــن روح وغ ــر ع ــي الري ــو ع ــا، ورواه أب نصًب
ــا)206(.و  ــاعُة( رفًع ــون )والس ــرأ الباق ــوب)05)(، وق يعق
ــَد اهللَِّ  ــَل إنَّ َوْع ــعود)207(: )َوإَذا ِقي ــن مس ــد اهللَّ ب ــرأ عب ق

ــَب فيهــا(. ــاعَة ال َرْي حــقُّ وإّن السَّ
يف قــراءة الرفــع وجــه العلــاء هــذه القــراءة ثالثــة 

وهــي: توجيهــات، 
األول: أّن يكــون لفــظ ) الســاعة ( مرفوًعــا عــى االبتداء، 
وخرهــا قولــه) ال ريــب فيهــا(، وهــو مــن عطــف مجَلــة 
ــا.  ــب فِيه ــاعة ال ري ــل السَّ ــى: وقي ــى معن ــة ع ــى مجَل ع
ــم:  ــاء منه ــن العل ــدد م ــه ع ــذا التوجي ــب إىل ه وذه
واألزهــــــري)0))(،  والزجــاج)209(،  الطــري))0)(، 

)0). السمن احللبي، الدر املصون، ج:9،ص:640.
204. اجلاثية: )).

05). النيسابوري، املبسوط يف القراءات العر،ص: 404.
يف  احلجــة  خالويــه،  جماهد،الســبعة،ص:595،وابن  ابــن   .206
للقــراء  احلجــة  الفــاريس،  الســبع،ص:326،و  القــراءات 

ج:6،ص:179. الســبعة، 
207. الفــراء، معــاين القــرآن، ج:)،ص:47، وابــن عطيــة، املحــرر 

ــز، ج:5،ص:89. الوجي
)0). جامع البيان، )ج:)،ص:86.

209. معاين القرآن، ج:4،ص:435.
0)). معاين القراءات، ج:)،ص:377.

والفارســـــــــــي))))(، ومكـــــــــي))))(، وابــن 
واهلمــــذاين)214(،والقرطبي)5))(،   عطيـــــــــة))))(، 

ــي)217(. ــمن احللب ــري)216(، والســــ والعك
الثــاين: العطــف عــى حمــل) إّن واســمها( ،وقــال هبــذا 
الوجه؛ الفــاريس))))(، وابــن زنجلــة)219(، ومكي)0))(، 
والزخمــري))))(، وابــن عطية))))(،والقرطبــي))))(. 
 ( موضــع  عــى  معطــوف  هــو  اهلمــذاين  وقــال 
ــوف  ــه معط ــي إىل أن ــمن احللب ــب الس إّن()224(،وذه
عــى اســم )إّن()5))(. وجــاءت عبــارة النحــاس عامــة 

ــع)226(. ــى املوض ــف ع ــه عط ــرأى أن ف
ــدر،  ــترت يف املص ــر املس ــى الضم ــف ع ــث: العط الثال
ــون  ــوز أن يك ــه » جي ــرأى أن ــويل، ف ــه الباق ــال ب وق

))). احلجة للقراء السبعة، ج:6،ص:179.
))). مشكل إعراب القرآن، ج:)،ص:663. 

))). املحرر الوجيز، ج:5،ص:89.
214. الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد، ج:5،ص:595.

5)). اجلامع ألحكام القرآن، ج:16،ص:177-176.
216. التبيان يف إعراب القرآن، ج:)،ص:)5)).

217. الدر املصون،  ج:9،ص:656.
))). احلجة للقراء السبعة، ج:6،ص:179.

219. حجة القراءات، ص: 662.
0)). مشكل إعراب القرآن، ج:)،ص:663. 

))). الكشاف، ج:4،ص:293.
))). املحرر الوجيز، ج:5،ص:89.

))). اجلامع ألحكام القران،ج:16،ص:177-176.
224. الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد، ج:5،ص:595.

5)). الدر املصون، ج:9،ص:656.
226. إعراب القرآن،ج:4،ص:93،و ج:4،ص:)0).
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عطًفــا عــى الضمــر يف حــق« )227(.وقــد ضّعــف 
ــذه  ــق ه ــاريس يف ح ــال الف ــه، ق ــذا التوجي ــاء ه العل
ــى  ــه ع ــو أن تعطف ــا وه ــا ثالًث ــل وجًه ــة :«وحَيتم اآلي
ــد ...  ــن إذا أّك ــذا حَيس ــدر إاّل أّن ه ــر يف املص الضم
ــه  ــراءة«))))(، وضّعف ــه الق ــل علي ــد مل حتم ــإذا مل يؤّك ف
ذهــب  مــن  عــى  القرطبــي  اهلمذاين)229(،وعلــق 
ــه:«  ــا بقول ــة وغره ــذه اآلي ــه يف ه ــذا التوجي إىل ه
ــه  ــدر، ألن ــذي يف املص ــر ال ــى الضم ــن ع وال حَيس
ــه  ــف علي ــا يعط ــوع إن ــر املرف ــد، والضم ــر مؤك غ
ــة  ــت دالل ــد تقارب ــعر«)0))(. وق ــد يف الش ــر تأكي بغ
ــن  ــواب م ــري: »والص ــال الط ــذا ق ــن، وهل القراءت
ــتفيضتان  ــان مس ــا قراءت ــا، أهّن ــك عندن ــول يف ذل الق
يف قــراءة األمصــار صحيحتــا املخــرج يف العربيــة 
متقاربتــا املعنــى، فبأيتهــا قرأ القــارئ فمصيــب«))))(.
ــْت  ــْد َصَغ ــا إىَِل اهللَِّ َفَق ــاىل: )إِْن َتُتوَب ــه تع ــا: قول خامًس
ُقُلوُبُكــَا َوإِْن َتَظاَهــَرا َعَلْيــِه َفــإِنَّ اهللََّ ُهــَو َمــْواَلُه 
ــَك  ــَد َذلِ ــُة َبْع ــَن َوامْلَاَلِئَك ــُح امْلُْؤِمنِ ــُل َوَصالِ ي َوِجْرِ

.)(((() َظِهــٌر 
الوقــف  بــاب  مــن  اآليــة  هــذه  العلــاء  تنــاول 
ــت  ــك تباين ــا لذل ــرآين، وتبًع ــص الق ــداء يف الن واالبت
التوجيهــات النحويــة، وكانــت يف غالبهــا عــى أســاس 

227. إعراب القرآن، ج:)،ص:254.
))). احلجة للقراء السبعة، ج:6،ص:0)).

229. الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد، ج:5،ص:595.
0)). اجلامع ألحكام القران، ج:16،ص:177.

))). الطري، جامع البيان، ج:)،ص:87-86.
))). التحريم:4.

ــة  ــراب اجلمل ــى إع ــة ع ــوه مبني ــذه الوج ــواز، وه اجل
األوىل، وهــي قوله)َفــإِنَّ اهللََّ ُهــَو َمــْواَلُه( فأعــرب 
لفــظ اجلاللــة عــى أنــه اســم إّن ومجلــة )هــو مــواله( 
ــو(  ــون الضمر)ه ــخ، أو أن يك ــر للناس ــمية خ االس
ــوه  ــذه الوج ــر . وه ــواله( اخل ــل  و)م ــر فص ضم

ــي: ه
املبتــدأ  بــاب  مــن  التوجيهــات  تكــون  أن  أواًل: 

اآليت: النحــو  عــى  وتفصيلهــا  واخلــر)22)(، 
أن يكــون الوقــوف عــى )مــواله( و)جريــل 	 

( مبتــدأ، و)صالــح املؤمنــن( عطــف عليــه، 
و) املالئكــة ( عطــف عليــه و )ظهــر( خــر 
للجميــع، ويكون)فعيــل( ُوِضــَع فيــه املفــرد 
موضــع اجلمــع أي: ظهــراء، أو أن ) فعيــاًل ( 
ــذا  ــح ه ــد رج ــره. وق ــد وغ ــه الواح ــتوي في يس
وأيب حيــان)5))(.  اهلمــذاين)234(،  مــن:  الوجــه كل 

 أن يكــون )جريــل ( مبتــدأ واخلــر حمــذوف 	 
ــى،  ــى املعن ــا ع ــون معطوًف ــواله، فيك ــره: م تقدي
والتقديــر: اهلل وليــه وجريــل وليــه، فــال يوقــف 
عــى )َمــْواَلُه( بــل يوقــف عــى )جريل(.ويكــون 

))). انظــر هــذه الوجــوه يف : ابــن عطيــة، املحــرر الوجيــز، 
القــرآن،  إعــراب  يف  التبيــان  والعكــري،  ج:5،ص:)))، 
إعــراب  يف  الفريــد  الكتــاب  واهلمــذاين،  ج:)،ص:0)))، 
القــرآن املجيــد، ج:6،ص:174-175، والقرطبــي، اجلامــع 
حيــان،  وأبــا  القــرآن،ج:))،ص:192-191،  ألحــكام 
البحــر املحيــط، ج:0)،ص:)))، والســمن احللبــي، الــدر 
املصــون، ج:0)،ص:368، والزركــي، الرهــان يف علــوم 

القــرآن،ج:)،ص:349.
234. الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد، ج:6،ص:175.

5)). البحر املحيط، ج:0)،ص:))).
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ــف  ــة ( عط ــدأ و) املالئك ــن( مبت ــح املؤمن )صال
ــا. ــر هل ــر( خ ــه و )ظه علي

 أن يكــون )جريــل ( مبتــدأ و)صالــح املؤمنــن( 	 
ــه،  ــره: موالي ــذوف تقدي ــر حم ــه واخل ــف علي عط
ــه  ــه، وعلي ــر ل ــر( خ ــدأ و )ظه ــة (مبت و) املالئك
ــة  ــى) املالئك ــل( وع ــى )جري ــف ع ــون الوق يك
( فهــا مجلتــان مســتأنفتان. وبنــاء عــى هــذا 
اإلعــراب يكــون جريــل وصالــح املؤمنــن مــن 
ــة،  ــاركون هلل يف الوالي ــم مش ــي، فه ــاء النب أولي

ــه. ــا ل ــة عوًن ــون املالئك وتك
املؤمنــن(  ( و)صالــح  يكــون )جريــل  أن  ثانًيــا: 
ــب  ــترت يف )مواله(،وذه ــر املس ــى الضم ــان ع معطوف
إىل هــذا التوجيــه العكــري)236(، »وحينئــذ يكــون 
ــف  ــز العط ــا يف جتوي ــرور كافي ــر املج ــل بالضم الفص

عليــه«)237(.
املؤمنــن(  و)صالــح   ) يكون)جريــل  أن  ثالًثــا: 
معطوفــان عــى حمــل )اســم إّن( بعــد اســتكامل اخلــر، 
ــن يف  ــن( داخل ــح املؤمن ــل( و)صال ــون) جري ويك
ــد  ــلم. وق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة لرس الوالي
ذهــب إليــه كل مــن: الســمن احللبــي))))( ، وجــالل 
الديــن املحــي، والســيوطي)239(، و اإلجيي)240(.وتــدل 

236. التبيان يف إعراب القرآن، ج:)،ص:0))).
237. السمن احللبي، الدر املصون، ج:0)،ص:368.

))). السابق، ج:0)،ص:368.
239. تفسر اجلاللن، ص: 752.

القــرآن(  تفســر  يف  البيــان  اإلجيي)جامــع  تفســر   .240
.3 3 4 : ص ،4 : ج

عبــارة العكــري داللــة قويــة عــى هــذا التوجيــه ، إال 
أنــه مل يــرح بذكــر املحــل أو املوضــع، فقــال:« قولــه 
تعــاىل: )هــو مــواله( : مبتــدأ، وخــره خــر إّن. وجيوز 
أن يكــون )هــو( فصــال. فأمــا )جريــل وصالــح 
املؤمنــن( ففيــه وجهــان؛ أحدمهــا: هــو مبتــدأ، واخلــر 
حمــذوف؛ أي مواليــه. أو يكــون معطوفــا عــى الضمر 

ــداء«)241(. ــى االبت ــى معن ــواله، أو ع يف م
العطف عى املوضع يف باب أّن املفتوحة .

ــا  ــاء معطوًف ــذي ج ــوع ال ــم املرف ــاء االس ــه العل وّج
ــل يف  ــى املح ــا ع ــه عطًف ــواز كون ــى ج ــد ) أّن( ع بع

ــي: ــات وه ــن اآلي ــدد م ع
ــَس  ــا َأنَّ النَّْف ــْم فِيَه ــا َعَلْيِه ــاىل: )َوَكَتْبنَ ــه تع أواًل: قول
ــِف َواأْلُُذَن  ــَف بِاأْلَْن ــْنِ َواأْلَْن ــْنَ بِاْلَع ــِس َواْلَع بِالنَّْف
ــنِّ َواجْلُــُروَح ِقَصــاٌص( )242(.قــرأ  ــنَّ بِالسِّ بـِـاأْلُُذِن َوالسِّ
ــَس إىل  ــر: أن النف ــن عام ــرو واب ــو عم ــر وأب ــن كث اب
( بالنصــب، )واجلــروُح( بالرفــع،و قرأ  قولــه: )والســنَّ
نافــع وعاصــم ومحزة مجيــع األلفــاظ بالنصــب. وروي 
ــرأ  ــروُح( رفعا.وق ــع: )واجل ــن ناف ــدي ع ــن الواق ع
الكســائي: )أنَّ النفــَس( بالنصــب، ثــم رفــع مــا بعــد 
ذلــك)243(. وروى الفــراء عــن غــره : » َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ 
َصــىَّ اهللُ عليــه وســلم قــرأ: )والعــن بالعــن( َرْفًعــا. 
ــكالم  ــع ال ــْن( أتب ــت )اْلَع ــإذا رفع ــراء: ف ــاَل الف َق

241. التبيان يف إعراب القرآن، ج:)،ص:0))).
242. املائدة:45.

الســبعة،ج:)،ص:)) للقــراء  احلجــة  الفــاريس،  انظــر:   .243
حجــة  زنجلــة،  )،والنيسابوري،املبســوط،ص:5))،وابن 

.226 -((5 القــراءات،ص:
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ــف  ــرئ بتخفي ــز«)244(. وق ــه فجائ ــن، وإن نصبن الع
)أّن( ورفــع مــا بعدهــا عــى أن يكــون خــًرا هلــا 
واســمها ضمــر الشــأن)245(.وقال الزجــاج:« وجيــوز 
، وال أعلــم أحــدًا قــرأ هبــا فــال تقــرأنَّ هبــا إاِل  كــر أنَّ

ــة«)246(. ــة صحيح ــت رواي أن تثب
بنــاء عــى القــراءات الســابقة فــإّن لفظتــي ) العــن( يف 
ــة الرفــع ومــا تالهــا، وكــذا) اجلــروح( وجهــت  حال
ــد  ــر العدي ــد ذك ــاء ، وق ــد العل ــات عن ــة توجيه أربع

ــة األوىل )247(وهــي: مــن العلــاء الثالث
اجلــار   ( العــن  وخــر  مبتدأيــن  تكونــا  أن  أواًل: 
ــون  ــاص(. وتك ــروح ) القص ــر اجل ــرور( وخ واملج
الــواو قــد عاطفــت اجلملــة االســمية عــى مجلة)كتبنا( 
الفعليــة ، وليســت للتريــك كــا يف قــراءة النصــب. 
وذكــر الفــاريس أن الرفــع يمكــن أن يكــون مــن بــاب 
االســتئناف ؛ إذ إّن هــذا احلكــم »ليــس ممــا كتــب 
ــاب  ــتئناف إجي ــى اس ــن ع ــوراة، ولك ــم يف الت عليه
وابتــداء رشيعــة يف ذلك«)248(.وقــد ذكــر الزجــاج 

ــك)249(.  ــر ذل ــتئناف دون أن يف ــه االس توجي

244. معاين القرآن، ج:)،ص:0)).
245. النحاس، إعراب القرآن،ج:)،ص:269. 

246. معاين القرآن ،ج:)،ص:179.
معـاين   ، الزجـاج  يف:  التوجيهـات  هـذه  انظـر   .247
القـرآن،ج:)،ص:178-179، والنحاس، إعـراب القرآن،ج:)
،ص:269،والفاريس،احلجة،ج:)،ص:)))-226،والعكري، 
التبيـان يف إعـراب القـرآن،ج:)،ص:439، واهلمـذاين، الكتـاب 
املجيد،ج:)،ص:444،والسـمن  القـرآن  إعـراب  يف  الفريـد 

ج:4،ص:276-275. الـدر،  احللبـي، 
248. احلجة،ج:)،ص:226.

249. معاين القرآن،ج:)،ص:179.

ثانًيــا: أن تكونــا مرفوعتــن عطًفــا عــى املعنــى ؛ 
ــُس  ــم : النف ــا هل ــا، أي: قلن ــا( : قلن ــى )كتبن ألّن معن
بالنفــس، وعليــه فــإّن مــا بعدهــا يكــون مرفوًعــا عــى 
املعنــى ، واجلملــة يف حمــل نصــب ملقــول القول،وهــذا 
العطــف عنــد أيب حيــان هــو مــن بــاب العطــف عــى 

ــم)50)(. التوه
اجلــار  يف  املســترت  الضمــر  عــى  العطــف  ثالًثــا: 
،أي:  بالنفــس  النفــس  أّن  التقديــر:  إذ  واملجــرور، 
ــى  ــة ع ــروح معطوف ــن و اجل ــي، و الع ــوذة ه مأخ
الضمــر )هــي(. ومل يؤكــد املعطــوف عليــه بالضمــر 
ــى  ــردا ع ــة مف ــواو عاطف ــتكون ال ــل، ف ـ«ـ املنفص
مفــرد... وتكــون املجــرورات عــى هــذا أحــواال 
مبينــة للمعنــى، ألن املرفــوع عــى هــذا فاعــل، إذ 
عطــف عــى فاعــل«. وال بــد مــن حــذف مضــاف يف 
ــا  ــا مــن األول، وإمَّ ــه: )واجلــروح ِقَصــاٌص( : إمَّ قول
ــُره:  ــه تقدي ــرئ برفعــه أو بنصبِ ــاين، وســواًء ُق مــن الث
ذاُت  واجلــروُح  أو:  قصــاٌص،  اجلــروِح  وحكــُم 
ــا  ــاص( نعًت ــون)ذات قص ــه تك ــاص. ))5)( ،وعلي قص

ــًرا. ال خ
األخريــن  الوجهــن  عــى  حيــان  أبــو  وحكــم 
بالضعــف » ألن األول منهــا هــو املعطــوف عــى 
التوهــم، وهــو ال ينقــاس، إنــا يقــال منــه مــا ســمع. 
ــل  ــر املتص ــى الضم ــف ع ــه العط ــا في ــاين منه والث

50). البحر املحيط،ج:4،ص:271.
ســبقه  وقــد  ج:4،ص:279.  الــدر،  احللبــي،  الســمن   .(5(
الزخمــري يف الكشــاف،ج:)،ص:638.وهو قــول الثــوري كــا 

ــط،ج:4،ص:275. ــر املحي ــان يف البح ــو حي ــره أب ذك
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املرفــوع مــن غــر فصــل بينــه وبــن حــرف العطــف، 
وال بــن حــرف العطــف واملعطــوف بــال))5)(، وذلــك 
ال جيــوز عنــد البريــن إال يف الــرورة، وفيــه لــزوم 
هــذه األحــوال. واألصــل يف احلــال أن ال تكــون 

الزمــة«))5)(.
ــا الوجــه الرابــع فقــد قــال بــه عــدد مــن العلــاء،   أّم
ولعــل أوهلــم مكــي بــن أيب طالــب إذ قــال: »َقْولــه :) 
واجلــروح قصــاص( مــن َنصبــه عطفــه عــى )النَّفــس( 
و)قصــاص( خــره عــى َأنــه َمْكُتــوب يِف التَّــْوَراة 
ــت  ــا عمل ــع )َأّن وم ــى َموِض ــه ع ــه عطف ــن َرفع َوم
و)قصــاص(  َأْيضــا  َمْكُتــوب  ُمْبَتــدأ  َفُهــَو   ) فِيــِه 
الزخمــري)55)(،  وتابعــه  ااِلْبتِــَداء«)254(،  خــر 

والــرازي)256(.
وظهــر يف ســياق احلديــث عــن هــذه اآلية تفريــق داليل 
اتضــح يف بــاب التفريــق بــن االبتــداء و االســتئناف ، 
و بالتــايل احلديــث عــن نــوع الــواو. إال أنَّ أبــا شــامة 
ــال:  ــر فق ــى املضم ــف ع ــه العط ــى توجي ــرتض ع اع
»وال يســتقيم يف رفــع )اجلــروح( الوجــُه الثالــث وهــو 
أنــه عطــٌف عــى الضمر الــذي يف خــر) النفــس( وإْن 
جــاز فيــا قبلهــا، وســبُبه اســتقامُة املعنــى يف قولــك: 
مأخــوذٌة هــي بالنفــس، والعــُن هــي مأخــوذة بالعن، 

األنعــام:   ) ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    (  : تعــاىل  قولــه  يقصــد   .(5(
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)5). البحر املحيط،ج:4،ص:272.
254. مشكل إعراب القرآن،ج:)،ص:227.

55). الكشاف،ج:)،ص:638.
256. تفسر الرازي،ج:))،ص:368.

وال َيْســتقيم: واجلــروُح مأخــوذٌة قصــاص... خاَلــف 
ــراب  ــا يف اإلع ــَف بينه ــا فخولِ ــي قبله ــاَء الت األس
ــْب  ــروح( ومل ُينَْص ــع )اجل ــا ُرفِ ــم: إن ــال بعُضه .وق
ــال  ــِر وق ــِل واملف ــن املجم ــًا ب ــه فرق ــا قبل ــًا ملِ َتَبع
بعُضهــم: ُخولـِـف يف اإِلعــراب الختــالِف اجلراحــات 
وتفاوهِتــا، فــإذن االختــالُف بذلــك االختــالف«)257(.
ــى عــى كالم أيب  ــد أن أثن ــي- بع ــمن احللب ــّن الس وب
شــامة- أّن املفصــل هــو كل األلفــاظ قبــل لفظــة 
ــرح  ــس كلُّ ج ــة« إذ لي ــاءت جممل ــي ج ــروح الت اجل
جَيْــَري فيــه قصــاٌص: بــل مــا كان ُيْعــَرُف فيــه املســاواُة 
ــل معــروف يف كتــب  ــه، عــى تفصي وأمكــن ذلــك في
الفقــه. وهــذان الوجهــان ال معنــى هلــا، وال مالزمــَة 
بــن خمالفــة اإِلعــراب وخمالفــِة األحــكاِم املشــار 
إليهــا بوجــٍه مــن الوجــوِه، وإنــا َذَكْرهُتــا تنبيهــًا عــى 
َضْعِفهــا«))5)(. وعــالوة عــى مــا ذكــره الســمن فــإّن 
ــراءة الكســائي برفــع) العــن( تنفــي هــذا الــكالم.  ق
ــا يِف  ــْم َم َر َلُك ــخَّ ــَر َأنَّ اهللََّ َس ــاىل: )َأمَلْ َت ــه تع ــا: قول ثانًي
ــِري يِف اْلَبْحِر()259(.قــرأ عامــة قّراء  اأْلَْرِض َواْلُفْلــَك جَتْ
األمصــار: )والُفْلــَك( نصًبــا، وقــرأ الســلمي واألعرج 
ــا  ــُك( رفًع ــراين )والفل ــوة والزعف ــو حي ــة وأب وطلح

)260(،وهــي قــراءة شــاذة.

257. إبراز املعاين من حرز األماين،ص:429.
)5). الدر املصون،ج:4،ص:279.

259. احلج:65.
ــن  ــع البيان،ج:))،ص:678،واب ــري، جام ــر : الط 260  انظ
عطيــة، املحــرر الوجيــز،ج:4،ص:0))-)))، والقرطبــي، 
ــان،  ــا حي ــرآن،ج:))،ص:91-92، وأب ــكام الق ــع ألح اجلام
الــدر  احللبــي،  املحيط،ج:7،ص:))5،والســمن  البحــر 
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ــدأ  ــا مبت ــى أهّن ــع ع ــراءة الرف ــاء ق ــب العل ــه غال وج
واخلــر قولــه: )جتــري()261(، وذكــر أبــو حيــان الوجــه 
ــف  ــاز العط ــن أج ــال: » وم ــراءة فق ــذه الق ــاين هل الث
عــى موضــع اســم )أّن( أجــازه هنــا فيكــون )جتــري( 
ــري(  ــة )جت ــة الفعلي ــت اجلمل ــذا كان ــاال«)262(. وك ح
حــااًل يف حالــة النصــب عنــد عطــف ) الفلــك( عــى 
اســم أّن) لفــظ اجلاللــة(، وعليــه يكــون تقديــر الكالم 
: والفلــك مســخرة ، فهــو خــر األول، ولذلــك قــال 
الزجــاج: »واملعنــى معنــى التســخر ألن جرهُّيــا بأمــره 

هــو التســخر«)263(.
بنــاء عــى الــكالم الســابق فإّننــا نلحــظ أّن مــا اشــرتطه 
ابــن احلاجــب وابــن مالــك بــأن العطــف عــى حمــل ) 
أّن( يكــون بعــد علــم أو مــا معنــاه، مل يكــن لــه وجــود 

هنــا؛ إذ الســياق ال حَيتمــل ذلــك.

ــاَم يِف اأْلَْرِض ِمــْن َشــَجَرٍة  ثالًثــا: قولــه تعــاىل: )َوَلــْو َأنَّ
ــا  ــٍر َم ــْبَعُة َأْبُح ــِدِه َس ــْن َبْع ُه ِم ــدُّ ــُر َيُم ــَاٌم َواْلَبْح َأْق
َنِفــَدْت َكلـِـاَمُت اهَّللَِّ إِنَّ اهَّللََّ َعِزيــٌز َحكِيــٌم ())2)(.قــرأ ابــن 
ــواذ  ــر يف ش ــرتارس، خمت ــون،ج:)،ص:)0)، وج.براجش املص

ــرآن،ص:96. الق
ــاج،  ــان،ج:))،ص:678، والزج ــع البي ــري، جام 261  الط
إعــراب  والنحــاس،  القــرآن،ج:)،ص:437،  معــاين 
ــاف،ج:)،ص:169،  ــرآن،ج:)،ص:74، والزخمري،الكش الق
وابــن عطيــة، املحــرر الوجيــز،ج:4،ص:)))، واهلمــذاين، 
ــد،ج:4،ص:576،  ــرآن املجي ــراب الق ــد يف إع ــاب الفري الكت

القــرآن،ج:))،ص:92. ألحــكام  اجلامــع  والقرطبــي، 
الســمن  أيًضــا:  البحــر املحيــط،ج:7،ص:))5. وانظــر   .262

املصــون،ج:)،ص:)0). الــدر  احللبــي، 
263. معاين القرآن،ج:)،ص:437.

264. لقان:27.

كثــر ونافــع وعاصــم وابــن عامــر ومحــزة والكســائي: 
)والبحــُر( رفعــا. وقــرأ أبــو عمــرو وحــده مــن 
الســبعة)والبحَر( نصبــا)265(، وكــذا يعقــوب)266(. 
ــٌر  ــرف: )َوَبْح ــن م ــة ب ــعود وطلح ــن مس ــرأ اب وق

ــر)267(. ُه( بالتنك ــدُّ ُيِم
ــذه  ــن يف ه ــع توجيه ــراءة الرف ــاء ق ــه العل ــد وج لق

ــا: ــة، ومه اآلي
األول: ُقــّدرت الــواو واَو احلــال، وعليــه يكــون تقدير 
الــكالم : والبحــُر هــذه حالــه، فيكون)البحــُر( مبتــدأ، 
وخــره قولــه: )يمــده من بعــده ســبعة أبحر( وقــد قال 
هبــذا الوجــه غالــب العلــاء منهم:النحــاس)268(،واألز
هري)269(،والفــاريس)270(، والزخمري)271(،والســمن 
ــة؛  ــي اجلاع ــن جن ــف اب ــم. وخال احللبي)272(،وغره
إذ يــرى أن خــر) البحــر( مقــدر، فقــال: » وأمــا رفــع 
»بحــر« فاالبتــداء، وخــره حمــذوف، أي: وهنــاك 
ــذا  ــر«)273(، وك ــبعة أبح ــده س ــن بع ــده م ــر يم بح

ص:  القــراءات،  يف  الســبعة  جماهــد،  ابــن  انظــر:   .265
الســبعة،ج:5،ص:457،  للقــراء  احلجــة  ))5،والفــاريس، 

.566 ص:  القــراءات،  حجــة  زنجلــة،  وابــن 
266. األزهــري، معــاين القــراءات،ج:)،ص:272، والنيســابوري، 

املبســوط يف القــراءات العــر،ص:)5).
267. انظــر: الفــراء، معــاين القــرآن، ج:)،ص:329، وابــن جنــي، 

ــب،ج:)،ص:169. املحتس
268. إعراب القرآن،ج:)،ص:197. 

269. معاين القراءات،ج:)،ص:272.
270. احلجة،ج:5،ص:458.

271. الكشاف،ج:)،ص:)50.
272. الدر املصون،ج:9،ص:67.

273. املحتسب،ج:)،ص:169.
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املجاشــعي، إذ قــال : » والرفــع: عــى القطــع ممــا قبلــه، 
ــب  ــع نص ُه( يف موض ــدُّ ــًا باالبتداء،)َيُم ــون رفع ويك
ــر  ــال: والبح ــه ق ــذوف، كأن ــر حم ــال، واخل ــى احل ع
ــم حــذف؛  يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر )مــداد(، ث
ــدادًا( وإىل  ــون م ــر )يك ــوم، أو يضم ــى مفه ألن املعن

ــراء«)274(.  ــب الف ــذا ذه ه
التوجيــه الثــاين: العطــف عى اســم )أّن(،وقــد اختلف 
املصطلــح لدهُّيــم ،إذ عطفه كل مــن: ابن خالويــه)275(، 
والعكري)276(،عــى )اســم أّن(، وعطفــه كل مــن: 
ــري)279(،و  ــن زنجلة)278(،والزخم ــن جني)277(،واب اب
اهلذاين)0))(،والنيســابوري))))(، عــى )أّن مع اســمها(. 
ــال  ــد إذ ق ــة دون حتدي ــاس عام ــارة النح ــاءت عب وج
ُه مرفــوع مــن جهتــن:  النحــاس :«َواْلَبْحــُر َيُمــدُّ

إحدامهــا العطــف عــى املوضــع«))))(.
وأكــد ابــن جنــي عنــد حديثــه عــن هــذه اآليــة 
املفتوحــة  أّن(  مــع)  املوضــع  العطــف عــى  بــأّن 
ــإن  ــر( ف ــع )البح ــا رف ــال: » فأم ــث ق ــح، حي صحي

274. النكــت يف القــرآن الكريــم،ص:392. وانظــر كالم الفــراء يف : 
ــرآن،ج:)،ص:329. معاين الق

275. احلجة يف القراءات السبع،ص:286.
276. التبيان يف إعراب القرآن،ج:)،ص:1045.

277. املحتسب،ج:)،ص:169.

278. حجة القراءات،ص:567.
279. الكشاف،ج:)،ص:)50.

املجيــد  القــرآن  إعــراب  يف  الفريــد  الكتــاب  اهلمــذاين،   .((0
.217 5،ص: ،ج:

))). تفسر النيسابوري،ج:5،ص:428.
))). النحاس، إعراب القرآن،ج:)،ص:196.

ــمها وإن  ــع أن واس ــى موض ــا ع ــئت كان معطوف ش
كانــت مفتوحــة، كــا عطــف عــى موضعهــا يف قولــه 
ِكــَن َوَرُســوُلُه (...  ســبحانه: ) َأنَّ اهللََّ َبــِريٌء ِمــَن امْلُْرِ
ــا، وأن الــواو ليســت  ويــدل عــى صحــة العطــف هن
ه( بــواو حــال قــراءة أيب عمــرو وغــره: )َواْلَبْحــَر َيُمــدُّ
بالنصــب، فهــذا عطــف عــى )مــا( ال حمالة«))))(.ومن 
الســابق نــرى أّن ابــن جنــي قاســم قــراءة الرفــع عــى 

ــة. ــة الدالل ــا صح ــع بينه ــب، واجلام ــراءة النص ق
ــف يف  ــواز العط ــن ج ــه ع ــي يف دفاع ــن جن ــع اب  وتاب
ــه  ــة رأى أن ــاق حج ــذاين؛ إذ س ــة اهلم ــاب املفتوح ب
ــون  ــت ك ــو ثب ــى: ول ــال: » املعن ــا، فق ــبق إليه مل يس
األشــجار أقالًمــا وثبــت البحــر ممــدوًدا بســبعة أبحــر. 
ــل  ــى حم ــف ع ــك العط ــاز ل ــف ج ــَت: كي ــإن قل ف
ــا مفتوحــة، واملفتوحــة هلــا  ( هن ( ومعموهلــا و )أنَّ )َأنَّ
ــُت:  ــورة؟ قل ــالف املكس ــداء بخ ــر االبت ــع غ موض
ــة  ــت، إاِل أنَّ املفتوح ــرت وزعم ــا ذك ــر ك ــل األم أج
عــى  الرفــع  حملهــا  ألن  املكســورة،  بمنزلــة  هنــا 
الفاعليــة، والفاعــل واملبتــدأ ســيان مــن حيــث إن كل 
واحــد منهــا خمــر عنــه، غــر أن خــر الفاعــل مقــدم 
ــك  ــا كان كذل ــه، فل ــر عن ــدأ مؤخ ــر املبت ــه، وخ علي
ــا،  ــا هن ( ومعموهل ــل )أنَّ ــى حم ــف ع ــك العط ــاغ ل س
ــالف  ــرت، بخ ــا ذك ــورة مل ــك يف املكس ــوز ل ــا جي ك
ــه  ــرو، فاعرف ــق وعم ــًدا منطل ــت أن زي ــك: علم قول
ــا  ــه في ــه علي ــًدا نب ــت أن أح ــا علم ــع، وم ــه موض فإن
ــل  ــى املح ــف ع ــم العط ــع جتويزه ــه، م ــت علي اطلع

))). املحتسب،ج:)،ص:169.
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هنــا«)284(، وهبــذا نــرى أن اهلمــذاين جتــاوز ابــن 
احلاجــب وابــن مالــك الــذي اشــرتاط أن تســبق 
ــا يف  ــل )أّن( وم ــاه؛ ألن تأوي ــا يف معن ــم( أو م بـ)عل
حيزهــا يســد مســد املفعــول بيــد أن تأويــل )أّن( ومــا 
يف حيزهــا يف اآليــة يســد مســد الفاعــل، وهــذا الكالم 

ــذاين. ــك اهلم ــر ذل ــا ذك ــاة ك ــه النح ــرق إلي مل يتط
أّمــا قــراءة الرفــع بالتنكــر فهــي تأخــذ حكــم املعرفــة، 
ــذوف، أي:  ــره حم ــداء وخ ــا باالبت ــٌر( »إم ــع )بح فرف
وهنــاك بحــر مــن صفتــه كيــت وكيــت، والــواو 
ــا  ــع )أّن( ومعموهل ــى موض ــف ع ــال. أو بالعط للح

ــور«. )5))( ــراءة اجلمه ــا يف ق ــر آنًف ــا ذك ــى م ع
ومــن التوجيهــات التــي تقــع يف هــذا البــاب العطــف 
ــة  عــى الضمــر املســترت يف اخلــر، إال أن مقــام الدالل
هنــا ال جيــز ذلــك فاســتبعده مجيــع العلــاء، وقــد بــّن 
ذلــك املجاشــعي، فقــال: »وال جيــوز أن تعطفــه عــى 
املضمــر يف وقولــه: )يِف اأْلَْرِض( كأنــه يف التقديــر: 
ولــو أن مــا اســتقر يف األرض مــن شــجرة أقــالم هــو 

ــًا »)286(. ــون أقالم ــر ال يك ــر؛ ألن البح والبح

العطف عى املوضع يف باب لكّن.
ــا  ــاء معطوًف ــذي ج ــوع ال ــم املرف ــاء االس ــه العل وّج
بعــد )لكــّن( عــى جــواز كونــه عطًفــا عــى املحــل يف  

القــرآن  إعــراب  يف  الفريــد  الكتــاب  284.اهلمــذاين، 
.( ( ( -2 1 7 : ص ،5 : ج ، ملجيــد ا

5)). الســابق،ج:5،ص:219.وانظر أيًضــا: ابــن جنــي، املحتســب، 
ج:)،ص:169.

286. النكت يف القرآن الكريم ،ص: 392.

ــة واحــدة وهــي: آي
ــَل  ــْم ِقَب ــوا ُوُجوَهُك ــِرَّ َأْن ُتَولُّ ــَس اْل ــاىل: ) َلْي ــه تع قول
ِق َوامْلَْغــِرِب َوَلِكــنَّ اْلــِرَّ َمــْن آَمــَن بِــاهللَِّ َواْلَيــْوِم  امْلَــْرِ
اآْلِخــِر َوامْلَاَلِئَكــِة َواْلِكَتــاِب َوالنَّبِيِّــَن َوآَتــى امْلَــاَل َعــَى 
ــبِيِل  ُحبِّــِه َذِوي اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكَن َواْبــَن السَّ
َكاَة  ــاَلَة َوآَتــى الــزَّ َقــاِب َوَأَقــاَم الصَّ ــاِئِلَن َويِف الرِّ َوالسَّ
َوامْلُوُفــوَن بَِعْهِدِهــْم()287(، الشــاهد يف هــذه اآليــة 
قولــه: ) لكــّن( بالتشــديد ونصــب ) الــّر(  ))))(، 
ــة )  ــاء لفظ ــه العل ــد وج ــون( بالرفع)289(،وق )واملوف

املوفون( بأربعة أوجه)290(،هي:
أواًل:  أن تكــون معطوفــة عــى )َمن( االســم املوصول، 
وهــو يف حمــل رفــع خــر )لكّن(،قــال الفــراء: » 
وقوله:)مــن آمــن بــاهلل( )مــن( يِف موضــع رفــع، ومــا 
ــوَن  ــه َوامْلُوُف ــى إىل قول ــى ينته ــا، حت ــة هل ــا صل بعده
بَِعْهِدِهــْم فــرتّد )امْلُوُفــوَن( عــى )َمــْن(«)291(،أي: 

287. البقرة : 177.
ورفــع  بالتخفيــف  )ولكــْن(  ونافــع  عامــر  ابــن  وقــرأ   .(((
انظــر:  االبتــداء.  عــى  رفــع  بعدهــا  مــا  فيكــون  الــر(   (
البحــر  حيــان،  الكشــاف،ج:)،ص:)))،وأبا  الزخمــري، 

.((( )،ص: املحيــط،ج:
ــعود،  ــن مس ــراءة اب ــي ق ــب وه ــن( بالنص ــرئ )واملوف 289. وق
إعــراب  النحــاس،  املدح.انظــر:  عــى  نصًبــا  فيكــون 
القــرآن،ج:)،ص:92، والزخمري، الكشــاف،ج:)،ص:0))، 

القــرآن،ج:)،ص:240. ألحــكام  اجلامــع  والقرطبــي، 
ــراب  ــاس، إع ــا: النح ــة األوىل أو بعضه ــه الثالث ــر األوج 290. ذك
القــرآن،ج:)،ص:92، والزخمري، الكشــاف،ج:)،ص:0))، 
القرآن،ج:)،ص:741،واهلمــذاين،  إعــراب  والباقــويل، 
ــد ،ج:)،ص:439- ــرآن املجي ــراب الق ــد يف إع ــاب الفري الكت
القــرآن،ج:)،ص:239،  ألحــكام  440،والقرطبي،اجلامــع 

والســمن احللبــي، الــدر املصــون،ج:)،ص:50-249).
291. معاين القرآن،ج:)،ص:05). 
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ــون)292(. ــون واملوف ــِرَّ املؤمن ــنَّ ال ولك
ثانًيــا: أن تكــون خــًرا ملبتــدأ حمــذوف ، أي :هــم 

املوفــون.
ثالًثــا: أن تكــون لفظــة ) املوفــون( معطوفــة عــى 
الضمــر املســترت يف ) آمــن(، ومل ُيؤّكد بالضمــِر املرفوِع 

املنفصــِل ألنَّ طــوَل الــكالِم أغنــى عــن ذلــك)293(.
أّمــا الوجــه الرابــع فقــد قــال بــه الكرمــاين، مــع ذكــره 
ــع  ــوَن( رف ــال: »)امْلُوُف ــالفة ، فق ــة الس ــه الثالث لألوج
، والعطف  مــن أربعــة أوجــه: العطف عــى خــر لكــنَّ
ــون،  ــم املوف ــدح، أي: فه ، وامل ــنَّ ــم لك ــل اس ــى حم ع
والعطــف عــى ضمــر مــن آمــن، وفيــه بعــد ألنــه ال 
ــظ  ــل«)294(. ونلح ــد باملنفص ــا مل يؤك ــه م ــف علي يعط
أّن الوجــوه الثالثــة األوىل تتعلــق باالســم املوصــول) 
َمــْن( ؛ ففــي احلالــة األوىل الداللــة واضحــة بالعطف، 
واجلملــة الثانيــة )هــم املوفــون( تعــود عــى مــن آمــن 
ــة  ــذا الثالث ــر . وك ــدأ(ال اخل ــا ) املبت ــّدر هن ،إال أّن املق
ــد أّن  ــْن(. بي ــى )َم ــود ع ــن ( يع ــر يف) آم ــإّن الضم ف
ــن أن  ــّن ، ويمك ــم لك ــى اس ــود ع ــة تع ــة الرابع احلال
نســتأنس بقــول الطــري »وقــد جيــوز أن يكــون معنــى 
ــر(  ــاهلل، فيكون)ال ــْن آمــن ب ــارَّ َم الــكالم: ولكــن الب
ــظ  ــم«)295(،فيقرتب لف ــَع االس ــع موض ــدًرا ُوض مص

القــرآن،ج:)،ص:239،  ألحــكام  اجلامــع  القرطبــي،   .292
املصــون،ج:)،ص:249. الــدر  احللبــي،  والســمن 

293. الباقــويل، إعــراب القــرآن،ج:)،ص:741، والســمن احللبي، 
ــون،ج:)،ص:50). الدر املص

294. غرائب التفسر وعجائب التأويل ، ج:)،ص:195.
الزخمــري  وجعلهــا  البيــان،ج:)،ص:339.  جامــع   .295

.((( )،ص: قراءة،الكشــاف،ج:

ــه اســم فاعــل عطــف عــى اســم  ــه ألن )املوفــون( من
ــال:  ــه ق ــد، كأن ــا واح ــون خرمه ــذا يك ــل ،وهل فاع

ــن. ــن آم ــون م ــاّر( واملوف ــّر ) الب ــّن ال ولك

خامتة:
وبعــد هــذا العــرض لـــمسألة العطــف عــى املحــل يف 
ــا  ــا ، وم ــاء فيه ــان آراء العل ــا، وبي ــاب إّن و أخواهت ب
ــن  ــة ضم ــراءات قرآني ــراب ق ــرة يف إع ــن نظ ــاله م ت
ــن  ــة م ــة إىل جمموع ــت الدراس ــه؛ خلص ــذا التوجي ه

ــا: ــن أمهه ــج، م النتائ
ــوع-   	 ــف املرف ــف- عط ــه العط ــد توجي أواًل: يع

عــى املحــل يف بــاب إّن وأخواهتــا أمــًرا حمــل 
ــه  ــال ب ــاء، وق ــض العل ــه بع ــالف؛ إذ رفض خ
آخــرون، وهــو توجيــه تطلبــه الداللــة، وخيتلــف 
ــة  ــد احلرك ــي توحي ــذي يقت ــع ال ــع رشط التاب م

ــة. اإلعرابي
ثانًيــا: مل يكــن العلــاء الذيــن أجــازوا العطف عى  	

ــوا  ــم؛ إذ وضع ــا بينه ــاق في ــى اتف ــا ع ــل هن املح
ــق  ــا تواف ــوا م ــه قبل ــه، وعلي ــذ ب ــا لألخ رشوًط
ــون  ــوا يؤول ــواهد، وراح ــن الش ــم م ورشوطه

ــرى. األخ
ثالًثــا: يعــد رأي ابــن جنــي رأًيــا قوًيــا لألخــذ هبذا  	

التوجيــه؛ إذ إّن إعــراب اللفظــة يف حــال النصــب 
ــة  ــد صح ــكالم يؤك ــن ال ــابق م ــى الس ــا ع عطًف
ــة،  ــة صحيح ــع، فالدالل ــال الرف ــف يف ح العط
ــاس فالعطــف عــى املحــل  ــاء عــى هــذا القي وبن
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ــه صائــب. توجي
رابًعـــا: عنـــد النظـــر يف شـــواهد القـــراءات  	

ــة، التـــي حـــوت مـــن  القرآنيـــة حمـــل الدراسـ
ضمـــن توجيهاهتـــا املتعـــددة توجيـــه العطـــف 
ــأيت: ــا يـ ــد مـ ــّن( نجـ ــل)إنّ أو أنّ أولكـ ــى حمـ عـ

كان توجيـــه االبتـــداء هـــو التوجيـــه املقـــدم 	 
لـــدى كافـــة العلـــاء.

ــاء العطـــف عـــى الضمـــر املســـترت يف 	  جـ
ـــو  ـــه وه ـــًدا لرط ـــواردة فاق ـــات ال ـــع اآلي مجي
ـــه بـ)اهلمـــزة أو املفعـــول  التوكيـــد، وعـــوض عن
بـــه أو الضمـــر املجـــرور أو طـــول الـــكالم( 
ـــة يف  ـــة الدالل ـــض أو خمالف ـــه بالرف ـــم علي وحك

اآليـــات الســـت الباقيـــة.
مل يظهـــر جمـــيء العطـــف قبـــل متـــام اخلـــر، 	 

ـــذا  ـــاًل يف ه ـــل متثي ـــائي أق ـــل رأي الكس ـــا جع مم
ـــاب. الب

ــات 	  ــالث آيـ ــراب يف ثـ ــاء اإلعـ ــيء خفـ جمـ
ـــه  ـــا ل ـــراء رأًي ـــن رأي الف ـــل م ـــر جع ـــن ع م

ــوره. حضـ
ــر 	  ــيء خـ ــاب جمـ ــواهد يف بـ ــاوت الشـ تسـ

املعطـــوف مســـتقاًل ، أو مقـــّدًرا دّل عليـــه 
ــول: إّن  ــن أن نقـ ــه يمكـ ــر األول، وعليـ خـ
اســـتقاللية خـــر الثـــاين عـــن األول يقـــوي 
ــن  ــة مـ ــة الثانيـ ـــألتن؛ األوىل: أن اجلملـ مس
بـــاب املبتـــدأ واخلـــر وليســـت مـــن بـــاب 
العطـــف عـــى املحـــل، والثانيـــة: أهّنـــا مـــن 

بـــاب عطـــف اجلمـــل وليســـت مـــن بـــاب 
ــردات. ــف املفـ عطـ

ـــن 	  ـــتعال املعرب ـــب يف اس ـــح الغال كان املصطل
هـــو العطـــف عـــى) الناســـخ مـــع اســـمه(  
يليـــه العطـــف عـــى االســـم منفـــرًدا، وقـــّل 
اســـتعال العطـــف عـــى )الناســـخ( وحـــده.

ـــوي 	  ـــة يق ـــواهد لــــ) أّن( املفتوح ـــور ش إّن ظه
ـــف  ـــه يعط ـــدوا أن ـــن أّك ـــاء الذي ـــف العل موق
ـــن  ـــاًل م ـــر متثي ـــت أكث ـــل كان ـــا، ب ـــا كأخته عليه

ـــب. ـــاق الغال ـــّن( ذات االتف )لك
ـــك 	  ـــن مال ـــب واب ـــن احلاج ـــرتاط اب ـــن اش مل يك

ــى  ــأن العطـــف عـ ــك بـ ــا، وذلـ ــًرا الزًمـ أمـ
حمـــل ) أّن( جيـــوز إن كانـــت بمعنـــى )إّن( 
فتـــأيت بعـــد علـــم أو مـــا يف معنـــاه، فيجعـــل 
ـــدرت ) أّن(  ـــول ؛ إذ ق ـــر املفع ـــكالم يف تقدي ال
و مـــا يف حيزهـــا بالفاعـــل يف آيـــة )27( مـــن 
ســـورة لقـــان، بـــل مل يكـــن هـــذا الـــرط 
موجـــوًدا مطلًقـــا يف آيـــة )65( مـــن ســـورة 

احلـــج.

التوصيات:
ــادة  يــويص الباحــث نفســه وغــره مــن الباحثــن بزي
الدراســات اللغويــة التطبيقيــة التــي حتــاول أن تظهــر 
مــدى توافــق القواعــد التنظريــة مــن االســتعال 

ــوي. اللغ
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املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

األبــذي، أمحــد بــن حممــد.)1406ه(.رشح املقدمــة اجلزوليــة، 
حتقيــق: ســعد الغامــدي، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة أم 

القــرى: اململكــة العربيــة الســعودية.
األزهــري، خالــد .)000)م(. رشح التريــح عــى التوضيــح، 

ط)، بــروت ، دار الكتــب العلميــة.
ــراءات،  ــاين الق ــد.)1991م(. مع ــن أمح ــد ب ــري، حمم األزه
ط)، مركــز البحــوث، كليــة اآلداب، جامعــة امللــك 

ســعود:اململكة العربيــة الســعودية.
اإلســرتاباذي، ريض الديــن.)1987م(. رشح الكافيــة، حتقيــق: 
يوســف حســن عمــر،ط)، بنغــازي ، جامعــة قاريونــس.
ــى.)1998م(. رشح  ــن عيس ــد ب ــن حمم ــي ب ــُموين ، ع األُْش
ــروت : دار  ــك ،ط)، ب ــن مال ــة اب ــى ألفي ــموين ع األش

ــة. ــب العلمي الكت
األلــويس، حممــود أبــو الفضــل.))00)(. روح املعــاين يف 
تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، ط. )، بــروت 

ــريب.  ــرتاث الع ــاء ال :دار إحي
األنبــاري، عبــد الرمحــن بــن حممــد أبــو الــركات،)1987م(. 
اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف، حتقيــق :حممــد حمــي 
ــة. ــة العري ــروت : املكتب ــد، ط)،ب ــد احلمي ــن عب الدي
)1998م(. حيــان،  أبــو  يوســف  بــن  حممــد  األندلــي، 
ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، حتقيــق: رجــب 

عثــان حممــد، ط)،القاهــرة ، مكتبــة اخلانجــي.
ــان، ))00)م(.البحــر  ــو حي األندلــي، حممــد بــن يوســف أب
ــي  ــود و ع ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــق: ع ــط ، حتقي املحي

ــة. ــب العلمي ــروت :دار الكت ــوض، ط)،ب ــد مع حمم
األندلــي، حممــد بــن يوســف أبــو حيــان، )2016م(.التكميل 
والتذييــل يف رشح كتــاب التســهيل، حتقيــق: حســن 

ــبيليا. ــوز إش ــاض: دار كن ــداوي، ط)،الري هن
ــام. )1998م(. ــن هش ــن اب ــال الدي ــد اهلل مج ــاري، عب األنص
ــد  ــق: حمم ــك، حتقي ــن مال ــة اب ــالك إىل ألفي ــح املس أوض
حميــي الديــن عبــد احلميــد، ط)، بــروت : املكتبــة 

ــة. العري

ــام. )1986م(. ــن هش ــن اب ــال الدي ــد اهلل مج ــاري، عب األنص
ــاس  ــق: عب ــد، حتقي ختليــص الشــواهد وتلخيــص الفوائ

ــريب. ــاب الع ــداد : دار الكت ــي، ط)،بغ الصاحل
ــام. )1985م(.  ــن هش ــن اب ــال الدي ــد اهلل مج ــاري، عب األنص
مغنــي اللبيــب، حتقيــق: مــازن املبــارك وحممــد عــي محــد 

ــر. ــروت : دار الفك اهلل، ط6، ب
اإلجيــي، حممــد بــن عبــد الرمحــن احلســيني.)2004م(. تفســر 
اإلجيي)جامــع البيــان يف تفســر القــرآن(،ط)، بــروت: 

دار الكتــب العلميــة.
ــراب  ــن عي.)1420هـــ(. إع ــن ب ــن احلس ــي ب ــويل، ع الباق
القــرآن، حتقيــق: إبراهيــم اإلبيــاري، ط4،القاهــرة : دار 

ــة. ــب اللبناني ــروت، دار الكت ــري وب ــاب امل الكت
ــق:  ــة األدب، حتقي ــادر.)1979م(. خزان ــد الق ــدادي، عب البغ
ــة  ــة املري ــرة : اهليئ ــارون، ط) ، القاه ــالم ه ــد الس عب

ــاب. ــة للكت العام
ــر  ــالء الب ــاف فض ــد.)2006م(. إحت ــن حمم ــد ب ــاء، أمح البن
يف القــراءات األربعــة عــر، حتقيــق: أنــس مهــرة، 

ط)،بــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــاوي)  ــر البيض ــارص الدين.)1418هـــ(. تفس ــاوي، ن البيض
ــد  ــد عب ــق: حمم ــل( ، حتقي ــل وأرسار التأوي ــور التنزي أن
ــاء الــرتاث  ــي، ط)،بــروت: دار إحي الرمحــن املرعش

ــريب. الع
ــد  ــق: عب ــن حَييــى.)1987م(. املجالــس، حتقي ثعلــب، أمحــد ب

ــارف. ــرة: دار املع ــارون، ط5،القاه ــالم ه الس
ــه عــى رشح  ــو الفتــح عثــان. )0)0)م(.التنبي ــي ، أب ــن جن اب
ــال و  ــد الع ــيدة عب ــق: س ــة، حتقي ــات احلاس ــكل أبي مش
تغريــد عبــد العاطــي، ط)، القاهــرة: مطبعــة دار الكتــب 

والوثائــق القوميــة.
ــن  ــب يف تبي ــح عثان)1420ه(.املحتس ــو الفت ــي ، أب ــن جن اب
وجــوه شــواذ القــراءات و اإليضــاح عنهــا،ط)، مــر: 

ــة.   ــؤون الديني ــى للش ــس األع ــاف، املجل وزارة األوق
ابــن احلاجــب، مجــال الديــن بــن عثــان.)1989م(، األمــايل، 
حتقيــق: فخــر الديــن قــدارة، األردن: دار عــار ،بــروت، 

دار اجليــل.
ابــن احلاجــب، مجــال الديــن بــن عثــان.)0)0)م(. الكافيــة يف 
ــرة:  ــاعر، ط)، القاه ــح الش ــق: صال ــو، حتقي ــم النح عل
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ــة اآلداب. مكتب
ابــن حجــر، أمحــد بــن عــي. )1972م(. الــدرر الكامنــة 
ــد  ــد عبــد املعي ــق: حمم ــة، حتقي ــة الثامن ــان املائ يف أعي
ضــان، ط)،حيــدر آبــاد، اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف 

ــة. العثاني
حســن، عباس.)))0)(.النحــو الــوايف،ط)، القاهــرة: دار 

ــارف. املع
احللبــي، الســمن.)1986م(. الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب 
املكنــون، حتقيــق : أمحــد اخلــراط، ط)، دمشــق: دار 

ــم. القل
ــد  ــم : جمي ــوان، تقدي ــر.)1994م(. الدي ــازم، ب ــن أيب خ اب

طــراد، ط)،بــروت:  دار الكتــاب العــريب.
احلجــة يف  أمحد.)1401هـــ(.  بــن  احلســن  ابــن خالويــه، 
ــرم  ــامل مك ــال س ــد الع ــق: عب ــبع، حتقي ــراءات الس الق

الــروق. :دار  ،ط4،بــروت 
ابــن خالويــه ،احلســن بــن أمحــد .)1934(. خمتــر يف شــواذ 
القــرآن، اختره:ج.براجشــرتارس، ط)،القاهــرة: دار 

ــرة. اهلج
مجــل  رشح  حممد.)1419هـــ(،  بــن  عــي  خــروف،  ابــن 
الزجاجــي، حتقيــق: ســلوى عــرب، كليــة اللغــة العربية، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــرى، اململك ــة أم الق جامع
الدينــوري، ابــن قتيبــة عبــد اهلل بــن مســلم.)1993م(. تلقــن 
املتعلــم مــن النحــو، حتقيــق: عبــد الكريــم جماهــد، 

ــر. ــة للن ــة العربي ــاء، األردن : الوكال ط)،الزرق
الــرازي, فخــر الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن 
الغيــب(  الرازي)مفاتيــح  احلسن.)1420هـ(.تفســر 

العــريب. الــرتاث  إحيــاء  دار  ط)،بــروت: 
ــرآن  ــاين الق ــري.)1988م(.  مع ــن ال ــم ب ــاج، إبراهي الزج
وإعرابــه، حتقيــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، ط)، 

ــب. ــامل الكت ــروت: ع ب
ــحاق.)1984م(.اجلمل يف  ــن إس ــن ب ــد الرمح ــي، عب الزجاج
ــة  ــروت: مؤسس ــد، ط)، ب ــي احلم ــق: ع ــو، حتقي النح

ــل. ــد : دار األم ــالة، إرب الرس
ــان  ــد اهلل.)د.ت(. الره ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــي، ب الزرك
يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ــة. ــروت : دار املعرف ب

حممــود.)2009(.  القاســم  أبــو  اهلل  جــار  الزخمــري، 
الكشــاف،ط)، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، بــروت 

،دار إحيــاء الــرتاث العــريب.
الزخمــري، جــار اهلل أبــو القاســم حممــود )1993م(.املفصــل 
يف صنعــة اإلعــراب،ط)، حتقيــق: عــي بــو ملحــم، 

ــالل. ــة اهل ــروت: مكتب ب
ابــن زنجلــة، عبــد الرمحــن بــن حممــد.) 1997(.،حجــة 
ــروت: دار  ــاين ،ب ــعيد األفغ ــق: س ــراءات،ط5، حتقي الق

ــالة.  الرس
ــو،ط)، األردن،  ــاين النح ــل.)000)م(. مع ــامرائي، فاض الس

ــع، األردن.  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك
ابــن الــراج ،حممــد بــن الــري أبــو بكر.)1988م(.األصــول 
يف النحــو،ط)، حتقيــق: عبــد احلســن الفتــي، بــروت: 

مؤسســة الرســالة.   
ــعيد.))00)م(. رشح  ــو س ــد اهلل أب ــن عب ــن ب ــرايف، احلس الس
كتــاب ســيبويه، ط)،حتقيــق: أمحــد حســن مهــديل، عــي 

ســيد عــي، بــروت، دار الكتــب العلميــة، بــروت.
الســيوطي، جــالل الديــن.)1964( .بغيــة الوعــاة يف طبقــات 
ــل  ــو الفض ــد أب ــق: حمم ــاة، ط.)،حتقي ــن والنح اللغوي

ــة. ــة العري ــان ، املكتب ــم ، لبن إبراهي
ــع، ط)،  ــع اهلوام ــن. ))00)م(. مه ــالل الدي ــيوطي، ج الس
حتقيــق: عبــد العــال ســامل مكــرم، القاهــرة ، عــامل 

الكتــب.
الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى أبــو إســحق.)2007م(.
املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافيــة )رشح ألفيــة 
ــد  ــس(:د. حمم ــزء اخلام ــق) اجل ــك(، ط ،)حتقي ــن مال اب
البنــا، مكــة املكرمــة ،جامعــة أم القــرى، معهــد البحــوث 

ــالمي. ــرتاث اإلس ــاء ال ــة وإحي العلمي
ــة،  ــي )1981م(.التوطئ ــو ع ــد أب ــن حمم ــر ب ــلوبن، عم الش

ــت. ــة الكوي ــوع، جامع ــف املط ــق: يوس ط)،حتقي
الشــلوبن، عمــر بــن حممــد أبــو عــي )1993م(. رشح املقدمــة 
اجلزوليــة،ط)، حتقيــق: تركــي العتيبــي، الريــاض ، 

ــد. ــة الرش مكتب
ابــن الصائــغ، حممــد بــن احلســن.)2004م(. اللمحــة يف رشح 
امللحــة،ط)، حتقيــق: إبراهيــم الصاعــدي، اجلامعــة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــورة، اململك ــة املن ــالمية ، املدين اإلس
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ــى  ــان ع ــية الصب ــي.)1997م(. حاش ــن ع ــد ب ــان، حمم الصب
ــة. ــب العلمي ــروت ، دار الكت ــموين،ط)، ب رشح األش
ــع  ــري) جام ــر الط ــن جرير.)000)م(.تفس ــد ب الطري،حمم
البيــان يف تأويــل القــرآن ( ،حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، 

ط)،،بــروت مؤسســة الرســالة.
ــعر،  ــر الش ــن، )1998م(.رضائ ــن مؤم ــي ب ــور، ع ــن عصف اب
دار  ط)،القاهــرة:  حممــد،  إبراهيــم  الســيد  حتقيــق: 

األندلــس.
ابــن عصفــور، عــي بــن مؤمــن، )1971م(.املقــرب، حتقيــق: 
أمحــد عبــد الســتار اجلــواري، وعبــد اهلل اجلبــوري، 

ــة. ــة الفيصلي ــة : مكتب ــة املكرم ط)،مك
ابــن عطيــة، عبــد احلق.)1422هـ(.تفســر ابــن عطية)املحــرر 
الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ( حتقيــق: عبــد 
الســالم عبــد الشــايف،ط)،بروت، دار الكتــب العلميــة.
ابــن عقيــل، هبــاء الديــن عبــد اهلل.)1979م(،رشح ابــن عقيــل 
ــن  ــي الدي ــد حمي ــق : حمّم ــك، حتقي ــن مال ــة اب ــى ألفي ع

ــر. ــروت :دار الفك ــد،ط)، ب ــد احلمي عب
العكري،عبــد اهلل بــن احلســن.)1976(.التبيان يف إعــراب 
ــروت  ــاوى،ط) ، ب ــد البج ــي حمم ــق: ع ــرآن ، حتقي الق

ــة. ــب العربي ــاء الكت : إحي
الســكري  بروايــة  الديــوان  جــران.)000)م(،  العــود، 

املريــة. الكتــب  دار  ،القاهــرة: 
العينــي، حممــود بــن أمحــد بــن موســى.)0)0)(.املقاصد 
، حتقيــق:  األلفيــة  النحويــة يف رشح شــواهد رشوح 
عــي حممــد فاخــر، أمحــد حممــد توفيــق الســوداين، عبــد 

ــالم. ــرة : دار الس ــر ، ط)، القاه ــد فاخ ــز حمم العزي
الفــاريّس، احلســن بــن امحــد أبــو عــي، )1969م(. اإليضــاح 
العضــدي، حتقيــق: د. حســن شــاذيل فرهــود،ط)، كليــة 

اآلداب : جامعــة الريــاض.
الفــاريّس، أبــو عــي، )1984م( .احلجــة للقــراء الســبعة، 
ــن قهوجــي، و بشــر حوجيــاين، ط)،  ــدر الدي ــق: ب حتقي

ــرتاث.   ــون لل ــق :دار املأم دمش
مجــل  رشح  عي.)1410هـــ(،  بــن  حممــد  الفخــار،  ابــن 
الزجاجــي، حتقيــق: محــاد الثــايل، كليــة اللغــة العربيــة، 

جامعــة أم القرى:اململكــة العربيــة الســعودية.
أبــو الفــداء، عــاد الديــن.)000)م(، الكنــاش يف فنــي النحــو 

ــة  ــروت : املكتب ــوام، ب ــاض خ ــق: ري ــرف، حتقي وال
ــة. العري

ــق:  ــرآن، حتقي ــاين الق ــاد.)1955(. مع ــن زي ــى ب ــراء، حَيي الف
أمحــد نجــايت وحمّمـــد النجــار،ط)، القاهــرة: دار الكتب 

ــة. املري
القــريَش، عبيــد اهلل ابــن أيب الربيع.)1986م(.البســيط يف رشح 
ــاد الثبيتــي، ط)،بــروت:  مجــل الزجاجــي، حتقيــق : عّي

دار الغــرب اإلســالمي.
ــر  ــد.))00)م( ،تفس ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــي، أب القرطب
هشــام  القرآن(حتقيــق:  ألحــكام  القرطبي)اجلامــع 

البخــاري، الريــاض :دار عــامل الكتــب.
ــراب  ــكل إع ــن أيب طالب.)1405هـ(.مش ــي ب ــي، مك القي
ــح الضامــن،ط)، بــروت  ــم صال ــق: حات القــرآن، حتقي

ــالة. ــة الرس :مؤسس
الكرمــاين، حممــود بــن محــزة.)1404ه(. غرائــب التفســر 
وعجائــب التأويــل،ط) ، جــدة: دار للثقافــة اإلســالمية، 

ــرآن.  ــوم الق ــة عل ــروت : مؤسس ب
ابــن مالــك، مجــال الديــن. )1990م(. رشح التســهيل، حتقيــق 
ــرة:  ــدوي،ط)، القاه ــد ب ــيد، حمم ــن الس ــد الرمح : عب

ــر. ــة هج مكتب
ابــن مالــك، مجــال الديــن. )1982م(.رشح الكافيــة الشــافية، 
حتقيــق: عبــد املنعــم هريــدي،ط)، مكــة املكرمــة ، 

ــالمي. ــرتاث اإلس ــاء ال ــرى : إحي ــة أم الق جامع
ــب،  ــاس.)1963م(، املقتض ــو العب ــد أب ــن يزي ــد ب ــّرد، حمم امل
ــامل  ــروت : ع ــة ، ب ــق عضيم ــد اخلال ــد عب ــق: حمم حتقي

ــب. الكت
معانــى  احلســن.)1990م(.  أبــو  ،األخفــش  املجاشــعي 
ــرة  ــة، ط) ،القاه ــود قراع ــدى حمم ــق: ه ــرآن، حتقي الق

:مكتبــة اخلانجــي.
ــال.)د.ت( ، النكــت يف القــرآن  املَجاِشــِعي، عــي بــن َفضَّ
الكريــم، حتقيــق: عبــد اهلل عبــد القــادر الطويــل، بــروت 

ــة. ــب العلمي :دار الكت
ابــن جماهــد، أمحــد بــن موسى.)1400هـ(.الســبعة يف القراءات 

،حتقيــق: شــوقي ضيــف،ط)، مــر :دار املعــارف.
ــح  ــم))00)م(. توضي ــن قاس ــن ب ــن حس ــدر الدي ــرادي، ب امل
ــق:  ــك، حتقي ــن مال ــة اب ــرح ألفي ــالك ب ــد واملس املقاص
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عبــد الرمحــن عــي ســليان،ط)، بــروت: دار الفكــر 
ــريب. الع

األنصاري.)))0)م(.الذيــل  حممــد  بــن  حممــد  املراكــي، 
ــة،  ــن رشيف ــد ب ــاس، حمم ــان عب ــق: إحس ــة، حتقي والتكمل
وبشــار عــواد،ط)، تونــس : دار الغــرب اإلســالمي.

املقــديس، عبــد الرمحــن أبــو القاســم.)د.ت( ، إبــراز املعــاين مــن 
حــرز األمــاين، بــروت :دار الكتــب العلميــة.

ناظــر اجليــش، حممــد بــن يوســف.)1428هـ(. متهيــد القواعــد 
فاخــر  حممــد  عــي  الفوائد،حتقيــق:  تســهيل  بــرح 

الســالم. دار   : ط)،القاهــرة  وآخــرون، 
ــد اهلل.)000)م(. رشح  ــو عب ــد أب ــن حمم ــد ب ــم، حمم ــن الناظ اب
ابــن الناظــم  عــى ألفيــة ابــن مالــك، حتقيــق: حممــد باســل 

عيــون الســود، ط)،بــروت : دار الكتــب العلميــة.
ــى  ــالك ع ــاء الس ــز.)000)م(. ضي ــد العزي ــد عب ــار، حمم النج

ــالة. ــة الرس ــروت : مؤسس ــالك،ط)، ب ــح املس أوض
النحــاس، أمحــد بــن حممــد أبــو جعفر.)1409هـــ(. معــاين 
القــرآن الكريــم وإعرابــه، حتقيــق: حممــد عــي الصابــوين، 

ــرى. ــة أم الق ــة : جامع ــة املكرم ط)،مك
ــد اهلل. ــو عب ــن أب ــاء الدي ــم هب ــن إبراهي ــد ب ــاس، حمم ــن النح اب
مجيــل  حتقيــق:   ، املقــرب  عــى  التعليقــة  )2004م(. 

الثقافــة. وزارة   : األردن  ط)،عــان،  عويضــة، 
يف  املبســوط  احلســن.)1981م(.  بــن  أمحــد  النيســابوري، 
القــراءات العــر، حتقيــق: ســبيع حاكيمــي، دمشــق: 

جممــع اللغــة العربيــة.
إجيــاز  احلســن)1415هـ(.  أيب  بــن  حممــود  النيســابوري، 
ــمي،  ــف القاس ــق: حني ــرآن، حتقي ــاين الق ــن مع ــان ع البي

اإلســالمي. الغــرب  دار   : ط)،بــروت 
ــرآن  ــب الق ــن القمي)1416هـ(.غرائ ــام الدي ــابوري، نظ النيس
ــرات،  ــا عم ــيخ زكري ــق: الش ــان، حتقي ــب الفرق ورغائ

ط)،بــروت:  دار الكتــب العلميــة.
اهلمــذاين، املنتجب,)2006م(.الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن 
املجيــد، حتقيــق:  حممــد نظــام الديــن الفتيــح، ط)،املدينــة 

املنــورة: دار الزمــان.
ابــن يعيــش، يعيــش بــن عــي.))00)م(. رشح املفصــل، حتقيق: 

إيميــل يعقــوب، ط)،بــروت : دار الكتــب العلميــة.

املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة  ثانيــًا/ 
لإلنجليزيــة:  املرتمجــة 
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ـــن  ـــي م ـــي التحلي ـــج الوصف ـــتخدام املنه ـــك باس ـــعودية وذل ـــة الس ـــة العربي ـــات يف اململك ـــا اجلامع ـــي تتبناه ـــم الت ـــة القي ـــى منظوم ـــرف ع ـــة للتع ـــت الدراس ـــص البحث:هدف ملخ
ـــات  ـــم يف اجلامع ـــة القي ـــة إىل أن منظوم ـــج الدراس ـــارت نتائ ـــة، وأش ـــعودية حكومي ـــة س ـــى 23 جامع ـــة ع ـــة الدراس ـــرت عين ـــوى، واقت ـــل املحت ـــتامرة حتلي ـــف اس ـــال توظي خ
ـــي  ـــم الت ـــة القي ـــت الدراس ـــة. وصنف ـــية، واالقتصادي ـــة، والسياس ـــة، والديني ـــة، واالجتامعي ـــة، واملعرفي ـــم املهني ـــي القي ـــات ه ـــت فئ ـــى س ـــة ع ـــة موزع ـــن 86 قيم ـــت م ـــة تكون املعني
ـــم  ـــرز القي ـــز كأب ـــودة والتمي ـــي اجل ـــاءت قيمت ـــك ج ـــائدة، وبذل ـــم س ـــا قي ـــة( بأهن ـــل 23 جامع ـــن أص ـــات م ـــة )8 جامع ـــة الدراس ـــات عين ـــن اجلامع ـــن %33 م ـــر م ـــررت يف أكث تك
ـــم  ـــي قي ـــة ه ـــم االجتامعي ـــة القي ـــن منظوم ـــائدة ضم ـــم س ـــاث قي ـــة، وث ـــم املعرفي ـــة القي ـــائدة يف منظوم ـــم الس ـــرز القي ـــداع كأب ـــة االب ـــة، وقيم ـــم املهني ـــة القي ـــائدة يف منظوم الس
ـــات  ـــة يف اجلامع ـــة أو اقتصادي ـــم ديني ـــرز أي قي ـــام مل ت ـــائدة، بين ـــية الس ـــم السياس ـــرز القي ـــامء، كأب ـــفافية، واالنت ـــي الش ـــاءت قيمت ـــام ج ـــؤولية، في ـــة، واملس ـــي، والعدال ـــل اجلامع العم
ـــع  ـــق م ـــة ويتس ـــة كل جامع ـــق خصوصي ـــام حيق ـــعودية ب ـــات الس ـــم يف اجلامع ـــة القي ـــد منظوم ـــاهم يف جتدي ـــي تس ـــات الت ـــن التوصي ـــة م ـــة بجمل ـــت الدراس ـــة. وخرج ـــة الدراس عين

ـــه. ـــر ومتغريات ـــتجدات الع مس

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.
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مقدمة:
يعتــر موضــوع القيــم مــن املواضيــع اهلامة والرئيســية 
ــع  ــة املجتم ــكيل هوي ــان وتش ــة اإلنس ــة برتبي املتعلق
واجتاهاتــه، وترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بمجــاالت احليــاة، 
والسياســية..  والثقافيــة  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 
الــخ، وهــي يف ترابطهــا وتناســقها وتداخلهــا تشــكل 
منظومــة قيميــة ذات أثــر بالــغ يف تشــكيل هويــة 
املنظــامت، وحتديــد اهتامماهتــا، وتوجهاهتــا املســتقبلية، 
وهــي كــام ذكــر عســاف »وحــدة بنــاء الظواهــر 
منهــا  تنطلــق  175(، حيــث   ،2017( اإلنســانية« 
ــداف،  ــة األه ــات، وصياغ ــب األولوي ــات ترتي عملي

ــج. ــات الرام وحمتوي
ومــن أهــم املصــادر اجلوهريــة لتشــكيل قيــم األفــراد 
كــام أشــار الدقلــة )2013(: األحــكام والتعاليــم 
الدينيــة، إضافــة إىل األعــراف االجتامعيــة الســائدة يف 
ــر  ــي يم ــف الت ــرد واملواق ــارب الف ــات، وجت املجتمع
ــه  ــة وقناعات ــه اخلاص ــق رؤيت ــا وف ــل معه ــا ويتعام هب
ــارف  ــن مع ــه م ــرض ل ــا يتع ــة إىل م ــة، إضاف الذاتي
وأســاليب تعلــم، وهــذه املصــادر بتنوعهــا وتداخلهــا 
تتــأزر لتشــكل يف النهايــة منظومــة قيــم األفــراد 

واملجتمعــات.
ــة القيــم يف األدوار التــي تســاهم هبــا يف  وتكمــن أمهي
ــهم يف  ــي تس ــات، فه ــراد واملجتمع ــاة األف ــم حي رس
ــوب  ــو مطل ــا ه ــدد م ــار حي ــن إط ــرد ضم ــع الف وض
منــه، ممــا ُيشــعره باألمــان النفــي والرضــا الداخــي، 
ــخصيته  ــب ش ــاح جوان ــًا إلص ــل منهج ــا متث ــام أهن ك

مــن خمتلــف أبعادهــا، ومتنحــه الفرصــة لتحقيــق ذاتــه 
ــًا إىل  ــك أيض ــاوز ذل ــه، وتتج ــن معتقدات ــري ع والتعب
التأثــري املبــارش يف متاســك املجتمعــات أمــام املتغــريات 
املختلفــة، ومــن خاهلــا تتحــدد أهــداف املجتمعــات 
وتتشــكل هويتهــا التــي تتعامــل هبــا مــع املجتمعــات 

ــل، 2009(. ــلوم ومج ــة )س املختلف
ــة  ــى زاوي ــاًء ع ــم بن ــات القي ــن تصنيف ــذا وتتباي      ه
الرؤيــة التــي ينظــر هبــا الفيلســوف أو املفكــر ملوضــوع 
التصنيفــات  أبــرز هــذه  القيــم وحمدداتــه، ومــن 
ــم  ــف القي ــذي صن ــرنجر Spranger ال ــف س تصني
ــة  ــة املتعلق ــم النظري ــي القي ــات ه ــت جمموع إىل س
ــة  ــة املتعلق ــم االقتصادي ــارف، والقي ــق واملع باحلقائ
بالفائــدة والثــروة واالســتثامر والعمــل واإلنتــاج، 
القيــم السياســية املتعلقــة بالســلطة والســيطرة والقوة، 
ــذوق  ــق وت ــن والتناس ــة بالف ــة املتعلق ــم اجلاملي والقي
اجلــامل، والقيــم الدينيــة املتعلقــة باملعتقــدات الدينيــة، 
والقيــم االجتامعيــة املتعلقــة بالتفاعــل االجتامعــي 
وحــب النــاس وخدمتهــم )الزيــود،2011(، كــام 
اعتبــارات  بنــاء عــى  القيــم  تصنيفــات  تنوعــت 
أخــرى، حيــث ُصنفــت إىل قيــم عامــة وقيــم موقفيــة 
بنــاء عــى اتســاعها وشــموهلا، وصنفــت إىل قيــم 
مثاليــة وقيــم شــخصية، وصنفــت أيضــًا إىل قيــم 
إجيابيــة وقيــم ســلبية بنــاًء عــى اجتاهاهتــا، وتــم 
تصنيفهــا أيضــًا إىل قيــم رشعيــة وقيــم عرفيــة اســتنادًا 

ملصدرهــا )الرويــي،2017(.
     وقــد أشــار خملــوف )2016( إىل مــا رآه روشــيه من 
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ــرد  ــاالً للف ــًا ومث ــر نموذج ــة تعت ــة القيمي أن املنظوم
ــي  ــق القيم ــأن النس ــم ب ــاف دوركاي ــع، وأض واملجتم
للمجتمــع يتســم باملوضوعيــة والعموميــة وذلــك مــن 
أهــم أســس بنــاء اإلطــار املرجعــي للفــرد واملجتمــع. 
بدايــة  أن  إىل   )2016( خليــل  وأشــار  هــذا       
املؤســي  العمــل  أخاقيــات  بتحديــد  االهتــامم 
ــة  ــور جمموع ــات لظه ــبعينات والثامنين ــرتة الس إىل ف
أن  رضورة  عــى  أكــدت  التــي  الدراســات  مــن 
تقــوم املنظــامت بتحديــد القيــم األخاقيــة التــي 
حتكــم ســلوكها جتــاه األطــراف املتعاملــة معهــا، 
وأشــار احلكمــي )2018( إىل أن القيــم التنظيميــة 
ــة  ــة اآلني ــات املؤسس ــل يف توجه ــكل فاع ــاهم بش تس
ــة، وأدوات  ــط والرقاب ــي أداة للضب ــتقبلية، وه واملس
لاســتقرار واالســتمرارية، ووجودهــا يمنح اإلنســان 
حافــزًا إلشــباع حاجاتــه وحتقيــق ذاتــه، وهــي بذلــك 
جتمــع بــن األهــداف التــي حتقــق ذات الفــرد، وتعــزز 

ــي. ــل املؤس ــادئ العم مب
والنســق القيمــي كــام أشــار األمــن )2018( ال ينشــأ 
عشــوائيًا بــل وفــق خطــط مدروســة تســري يف ضوئهــا 
ــي  ــا الت ــكيل هويته ــن تش ــا م ــا يمكنه ــة مم كل منظم
ــن  ــج م ــر مزي ــة تعت ــذه اهلوي ــا، ه ــن غريه ــا ع متيزه
ــب  ــف حس ــي ختتل ــري الت ــات واملعاي ــم واالجتاه القي

ــا. ــة مهامه ــة وطبيع ــوة املنظم ق
ــة  ــورة، ومرتبط ــددة ومتط ــم متج ــل قي ــم العم وقي
ــر واإلدارة  ــول الفك ــور ح ــل تتمح ــة عوام بمجموع
والعاقــات ...الــخ، والقيــم الســائدة هــي التــي 

ــة  ــة منظوم ــى هيئ ــل ع ــل العم ــم يف كل مفاص تتحك
مرتابطــة يصعــب فصــل بعضهــا عــن بعــض، فاملوجــه 
األول للنجــاح يف العمــل ليــس املعــارف وال املهارات 
ــارف  ــى املع ــر ع ــي تؤث ــة الت ــك املنظوم ــي تل ــل ه ب

واملهــارات. )العــواد، 2007(.
ــة  ــم األكاديمي ــة القي ــف منظوم ــص وظائ ــام خي وفي
ــه ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق عــى وظائــف العمــل  فإن
ــة  ــل يف خصوصي ــيطة تتمث ــتثناءات بس ــرى باس األخ
ــره  ــا ذك ــف م ــذه الوظائ ــن ه ــي وم ــل األكاديم العم
ــري  ــا معاي ــن أهن ــرون )2016( م ــر وآخ ــن الطاه اب
ــددة  ــة حم ــات اجتامعي ــو اجتاه ــلوك نح ــه الس لتوجي
أو دينيــة معينــة،  إيديولوجيــة سياســية  وتفضيــل 
أيضــًا خمططــًا حلــل الراعــات واختــاذ  وتعتــر 
القــرارات، إضافــة إىل وظيفتهــا يف تعزيــز دافعيــة 
ــق نفــي واجتامعــي مــع مجاعــة  ــق تواف العمــل وخل
ــة املؤسســة. وكــام أشــار عــون )2015(  العمــل وبيئ
ــة ألي  ــم العمــل تشــكل نقطــة االنطــاق القوي أن قي
تطــور مســتهدف يف العمــل اجلامعــي حيــث يصعــب 
القيــام بــأي تطــور ملمــوس عــى املســتوى التعليمــي 
ــائد  ــي الس ــار القيم ــة اإلط ــدون دراس ــي ب أو البحث

ــارعة. ــة املتس ــريات العاملي ــل املتغ ــة يف ظ خاص
وألمهيــة هــذه املنظومــة فقــد تبنــت املؤسســات 
واملنظــامت العامليــة صياغــة منظومــة مــن القيــم التــي 
تشــكل هويتهــا، وتصيــغ وحتــدد هويتهــا وتوجهاهتــا 
اجلامعــات  املنظــامت  هــذه  ومــن  املســتقبلية، 
ــهاماهتا يف  ــا اس ــي هل ــع الت ــات املجتم ــم مؤسس كأه



122

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

تنميــة املجتمــع وتشــكيل هويتــه، حيــث لوحــظ 
اهتــامم واســع للجامعــات بموضــوع القيــم بنــاًء 
ــامد  ــودة واالعت ــو اجل ــة نح ــات العاملي ــى التوجه ع
ــالة  ــة ورس ــود رؤي ــى وج ــد ع ــي تؤك ــي الت األكاديم
مســريهتا  حتــدد  جامعــة  لــكل  وقيــم  وأهــداف 
األكاديميــة وتوجهاهتــا املســتقبلية، وقــد نــرت كثــري 
ــم  ــعودية القي ــة الس ــة العربي ــات يف اململك ــن اجلامع م
التــي تؤمــن هبــا ضمــن خططهــا االســرتاتيجية أو مــن 
خــال مواقعهــا اإللكرتونيــة الرســمية، فأصبــح لــكل 
ــا  ــا يف عمله ــي تتبناه ــم الت ــن القي ــة م ــة منظوم جامع
ــة  ــاث للجامع ــف الث ــن للوظائ ــي املتضم األكاديم
وخدمــة  العلمــي  والبحــث  بالتعليــم  واملحــددة 

ــع. املجتم

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ــات  ــة للمؤسس ــاًم معلن ــود قي ــه أن وج ــك في ــا ش مم
ــن  ــة م ــات عالي ــق درج ــاعدها يف حتقي ــامت يس واملنظ
ــد  ــة، وق ــا املختلف ــا وأدواره ــا يف أداء مهامه نجاحه
أيــدت ذلــك دراســة ســومريز(Somers, 2001) التــي 
ــن  ــة ب ــة إجيابي ــة ارتباطي ــود عاق ــى وج ــدت ع أك
ــة  ــة الواضح ــددات األخاقي ــة للمح ــي املؤسس تبن
ــدين  ــة وت ــم للمنظم ــن ووالئه ــزام املوظف ــن الت وب
ــة  ــاوزات األخاقي ــدل التج ــاض مع ــتوى انخف مس
وتشــنكو  واتــروب  دراســة  واســتدركت  بينهــم، 
باإلشــارة  ذلــك   (Wotrub & chonko, 2001)

إىل أن وجــود حمــددات أخاقيــة معلنــة ال يكفــي 

لنجــاح املنظمــة وإنــام الســعي احلقيقــي لتفعيــل 
للنجــاح وحتقيــق  الســبيل  املحــددات هــو  هــذه 
ــتوفر  ــي وكرس ــة جي ــارت دراس ــام أش ــداف. ك األه
إبــراز  إىل أمهيــة   (Gilley & Christopher, 2010)

ــا  ــم عاقاهت ــي حتك ــة والت ــة للمنظم ــم األخاقي القي
ــاركة  ــرورة مش ــت ب ــة، وأوص ــة واخلارجي الداخلي
ــع  ــق م ــام يتف ــم ب ــذه القي ــة ه ــتفيدين يف صياغ املس
الرؤيــة االســرتاتيجية للمنظمــة. كــام أشــارت دراســة 
الكبــرية  املنظــامت  أن  إىل   (Maria, 2012) ماريــا 
ــد  ــة عن ــا األخاقي ــر قيمه ــراز ون ــاًم إلب ــعى دائ تس
املؤسســات  بعكــس  والرســالة،  الرؤيــة  صياغــة 
ــت  ــد بين ــة. وق ــذه املهم ــل ه ــي تتجاه ــرية الت الصغ
ــع  ــك م ــة ذل ــو (Caudiu, 2013) أمهي ــة كادي دراس
ــلوب  ــة بأس ــق األخاقي ــة املواثي ــى صياغ ــز ع الرتكي
ــة  ــة املنظم ــل هوي ــا متث ــك ألهن ــح وذل ــوي واض لغ
ــتفيدين.  ــع املس ــة جلمي ــون مفهوم ــب أن تك ــي جي الت
 (Sandwa كــام أكــدت دراســة ســاندوا وســارس
ــامط  ــن أن ــن م ــاك نمط ــى أن هن (sars, 2014 & ع

القيــم التــي جيــب عــى املنظــامت االهتــامم هبــا، األول 
يتعلــق بالقيــم األساســية ذات العاقــة برؤيــة املنظمــة 
ــامل  ــة ألع ــة التنفيذي ــم اإلجرائي ــق بالقي ــاين يتعل والث
املنظمــة، وجيــب تتــآزر هــذه القيــم يف تشــكيل هويــة 
ــبق  ــا س ــع. ومم ــدى املجتم ــمعتها ل ــاء س ــة وبن املنظم
تتجــى أمهيــة منظومــة القيــم يف توجيــه املنظــامت ألداء 
ــاًم  ــك مه ــون ذل ــال، ولك ــد وفع ــكل جي ــا بش مهامه
ــه أهــم وأحــرى للمؤسســات  جلميــع املؤسســات فإن
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األكاديميــة كــام اقرتحــت دراســة شــيهان وجوزيــف 
)2015( مــن رضورة تصميــم املواثيــق األخاقيــة 
ــي  ــم الت ــع القي ــق م ــام يتف ــة ب ــات األكاديمي للمؤسس
يؤمــن هبــا الطــاب، وتــرز أمهيــة دراســة القيــم مــن 
مــا أشــار لــه األمــن )2018( نقــًا عــن عبدالرمحــن 
ــن  ــم م ــدوات اإلدارة بالقي ــدى ن ــن إح ــان ضم هيج
ــة يف  ــات العربي ــا املجتمع ــاين منه ــي تع ــة الت أن األزم

ــم.  ــة القي ــف منظوم ضع
وبــام أن اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية 
تبنــت جمموعــة مــن القيــم ذات دالالت تشــري إىل 
ــتجابة  ــة اس ــا املختلف ــا وأدواره ــا ووظائفه توجهاهت
ــة  ــذه الدراس ــإن ه ــه؛ ف ــر ومتغريات ــات الع ملتطلب
حتــاول أن حتلــل هــذه املنظومــة انطاقــًا مــن اجابتهــا 

ــايل: ــس الت ــؤال الرئي ــى الس ع
ــي تتبناهــا اجلامعــات  ــم الت ــة القي ــع منظوم ــا واق      م
ــه  ــرع من ــذي تتف ــعودية وال ــة الس ــة العربي يف اململك

ــة: ــة التالي ــئلة الفرعي األس
مــا القيــم املهنيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات . 	

يف اململكــة العربيــة الســعودية؟.
تتبناهــا . 	 التــي  الســائدة  املعرفيــة  القيــم  مــا 

الســعودية؟ العربيــة  اململكــة  يف  اجلامعــات 
مــا القيــم االجتامعيــة الســائدة التــي تتبناهــا . 	

الســعودية؟ العربيــة  اململكــة  يف  اجلامعــات 
مــا القيــم الدينيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعات . 	

يف اململــة العربية الســعودية؟
تتبناهــا . 	 التــي  الســائدة  السياســية  القيــم  مــا 

الســعودية؟ العربيــة  اململكــة  يف  اجلامعــات 
مــا القيــم االقتصاديــة الســائدة التــي تتبناهــا . 	

الســعودية؟ العربيــة  اململكــة  يف  اجلامعــات 

أهداف الدراسة:
ــة  ــع منظوم ــى واق ــرف ع ــة إىل التع ــدف الدراس     هت
ــة  ــة العربي ــات يف اململك ــا اجلامع ــي تتبناه ــم الت القي

ــد: ــال حتدي ــن خ ــعودية م الس
القيــم املهنيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات يف . 1

اململكــة العربيــة الســعودية.
القيــم املعرفيــة الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات . 2

ــة الســعودية. يف اململكــة العربي
تتبناهــا . 3 التــي  الســائدة  االجتامعيــة  القيــم 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  يف  اجلامعــات 
ــات . 	 ــا اجلامع ــي تتبناه ــائدة الت ــة الس ــم الديني القي

ــعودية. ــة الس ــة العربي يف اململ
القيــم السياســية الســائدة التــي تتبناهــا اجلامعــات . 5

يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تتبناهــا . 6 التــي  الســائدة  االقتصاديــة  القيــم 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  يف  اجلامعــات 

أمهية الدراسة:
تتمثــل األمهيــة النظريــة هلــذه الدراســة يف أمهيــة 
موضوعهــا املتعلــق بمنظومــة القيــم التــي تعتــر 
واملنظــامت  األفــراد  لســلوك  موجهــة  معايــري 
وتوجهاهتــم املســتقبلية، ويمكــن االحتــكام إليهــا 
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عنــد ظهــور االختافــات أو وجــود صــور مــن 
ــرز  ــة ت ــات القيمي ــذه املنظوم ــام أن ه ــات، ك التناقض
التباينــات وتســهل املقارنــات بــن املنظــامت -ومنهــا 
اجلامعــات- يف اهتامماهتــا و منطلقاهتــا وتوجهاهتــا 
املســتقبلية، وتكمــن أمهيــة الدراســة أيضــًا يف حماولتهــا 
إثــراء املحتــوى العــريب ورفــد أدبيــات أصــول الرتبيــة 
ــات  ــا اجلامع ــي تتبناه ــم الت ــا القي ــص قضاي ــام خي في
يف اململكــة العربيــة الســعودية، كــام حتــاول هــذه 
ــة ملنظومــة القيــم  الدراســة أن توضــح الصــورة الكلي
يف التعليــم اجلامعــي مــن خــال بيــان القيــم الســائدة 
لــدى اجلامعــات يف ســتة جوانــب هــي: القيــم املهنيــة، 
واملعرفيــة،  والدينيــة،  والسياســية،  واالجتامعيــة، 

واالقتصاديــة.
ــا  ــة يف حماولته ــة للدراس ــة التطبيقي ــل األمهي ــام تتمث ك
ــي  ــم الت ــة القي ــن منظوم ــة ع ــة متكامل ــم رؤي تقدي
تســاهم يف رســم السياســات والتوجهــات املســتقبلية 
للتعليــم اجلامعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية 
لتتســق مــع مســتجدات العــر ومتغرياتــه املتســارعة.

حدود الدراسة:
تقتــر احلــدود املوضوعيــة عــى منظومــة القيــم . 1

العربيــة  تتبناهــا اجلامعــات يف اململكــة  التــي 
الســعودية يف جمــاالت القيــم املهنيــة، والقيــم 
االجتامعيــة، والقيــم السياســية، والقيــم الدينيــة، 

ــة. ــم االقتصادي ــة، والقي ــم املعرفي والقي

ــاين . 2 ــدرايس الث ــل ال ــة يف الفص ــذ الدراس ــم تنفي ت
ــام اجلامعي1		2/1		1هـــ. ــن الع م

مصطلحات الدراسة:
     هنــاك مصطلحــان مهــامن جيــب حتريرمهــا للوصــول 
لفهــم كامــل ملوضــوع الدراســة مهــا: مفهــوم القيــم، 
ــن  ــام م ــم تناوهل ــوف يت ــم وس ــة القي ــوم منظوم ومفه

اجلانــب االصطاحــي واإلجرائــي وفــق مــا يــي:
عــرف الزيــود )2011، ص: 	2( »القيــم اصطاحــًا 
بأهنــا »املعايــري واالحــكام التــي تتكــون لــدى الفــرد 
مــن خــال تفاعلــه مــع املواقــف واخلــرات الفرديــة، 
واالجتامعيــة بحيــث متكنــه مــن اختيــار أهــداف 
وتوجهــات حلياتــه، يراهــا جديــرة بتوظيــف إمكاناته، 
ــات أو  ــات او االجتاه ــال االهتامم ــن خ ــد م وتتجس
ــري  ــارشة وغ ــة مب ــي بطريق ــي أو اللفظ ــلوك العم الس
ــا  ــي )	200( بأهن ــة والزك ــا فلي ــام عرفه ــارشة«. في مب
ــي  ــا الت ــل العلي ــداف واملث ــن واأله ــة القوان جمموع
ــادي أو  ــامل امل ــه بالع ــواء يف عاقت ــان س ــه اإلنس توج

ــاموي. ــي أو الس االجتامع
ــات )2012،  ــات والعربي ــاط وعطي ــرف اخلي ــام ع في
ص: 251( منظومــة القيــم بأهنــا »جمموعــة القيــم 
ــع هبــا الشــخص الواحــد، وعددهــا قليــل  التــي يتمت
ــذي  ــر ال ــدد، األم ــدودة الع ــا حم ــاز باهن ــادة، ومتت بالع

ــا. ــرف عليه ــها، والتع ــة قياس ــهل عملي يس
     هــذا وتتبنــى هــذه الدراســة تعريــف منظومــة 
ــا  ــم هب ــي هتت ــم الت ــة القي ــا جمموع ــًا بأهن ــم إجرائي القي
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اجلامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي تــم 
إدراجهــا وتدوينهــا ضمــن اخلطــة االســرتاتيجية لــكل 
ــمية  ــع الرس ــا يف املواق ــان عنه ــم اإلع ــة أو ت جامع

ــات. للجامع

الدراسات السابقة.
     هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت 
ــى  ــوف ع ــة للوق ــا خمتلف ــن زواي ــم م ــوع القي موض
طبيعتهــا ومــدى تأثرهــا بمتطلبــات العــر ومتغرياتــه 
ــة  ــة جمموع ــذه الدراس ــاول ه ــوف تتن ــة، وس املختلف
ــار  ــدت يف أقط ــي ًأع ــاث الت ــات واألبح ــن الدراس م
خمتلفــة وجــاءت يف الفــرتة الزمنيــة بــن 2011 – 
ــن  ــكاين وم ــاين وامل ــا الزم ــري إىل تنوعه ــا يش 2019 مم

ــات:  ــذه الدراس ه
إىل  - هــدف  التــي   )	0		( املقــدادي  دراســة 

الكشــف عــن درجــة إســهام أعضــاء هيئــة 
التدريــس يف جامعــة امللــك خالــد يف ترســيخ 
طلبــة  لــدى  اإلســامية  القيميــة  املنظومــة 
ــق  ــاب، ولتحقي ــر الط ــة نظ ــن وجه ــة م اجلامع
ــوت  هــذا اهلــدف أعــد الباحــث اســتبانة احت
عــى)56( فقــرة وتــم تطبيقهــا عــى عينــة طبقيــة 
ــن  ــج ع ــارت النتائ ــة، وأش ــاب اجلامع ــن ط م
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إســهام  درجــة  أن 
يف جامعــة امللــك خالــد يف ترســيخ املنظومــة 
ــت  ــة كان ــة اجلامع ــدى طلب ــامية ل ــة اإلس القيمي
متوســطة، وأظهــرت أن جمــال القيــم العلميــة 

ــانية  ــم اإلنس ــا القي ــة األوىل، تلته ــت املرتب احتل
بــرورة  الدراســة  وأوصــت  والشــخصية، 
ــة أو  ــواء الثقافي ــة س ــطة الطابي ــامم باألنش االهت
االجتامعيــة أو الرياضيــة أو الرتفيهيــة، واالهتــامم 
باجلانــب الوجــداين مــن التعليــم، والعمــل عــى 
ــة  ــاء هيئ ــاب وأعض ــن الط ــارب ب ــادة التق زي
التدريــس، وعقــد دورات تدريبيــة يتــم مــن 
ــى  ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــا تدري خاهل
ــى  ــاعدهم ع ــرتاتيجيات تس ــط واس ــع خط وض
ــة  ــة القيمي ــيخ املنظوم ــال يف ترس ــهام الفع اإلس

اإلســامية لــدى الطــاب.
هدفــت  - والتــي   )	0		( الفقــار  ذو  دراســة 

أخاقيــات  يف  الفروقــات  عــى  التعــرف  إىل 
العمــل بــن كًا مــن الروتســتانت والكاثوليــك 
واملســلمن األتــراك الذيــن يعيشــون يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، وأشــارت النتائــج إىل أن 
ــى  ــن 5 كأع ــدل 	 م ــى مع ــوا ع ــلمن حصل املس
مــن الروتســتانت و الكاثوليــك يف خصائــص 
ــاالت:  ــك يف جم ــتانتية pwe وذل ــل الروتس العم
العمــل اجلــاد والنجــاح والطريقــة الداخليــة 
ــري  ــراغ، وتوف ــلبي للف ــف الس ــيطرة، واملوق للس
ــة أقــل  ــال، كــام ســجل العمــل كغاي الوقــت وامل
النســب عنــد املســلمن مقابــل الفئــات األخــرى، 
وأشــارت الدراســة إىل أن الروتســتانت أعــى 

ــص. ــع اخلصائ ــك يف مجي ــن الكاثولي م
إىل  - هدفــت  التــي   )	0		( الزبــون  دراســة 
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ــؤولية  ــن املس ــة ب ــة العاق ــن طبيع ــف ع الكش
االجتامعيــة ومنظومــة القيــم املامرســة لــدى طلبــة 
ــامل  ــات بالش ــة يف الكلي ــاء التطبيقي ــة البلق جامع
األردين، وهــي: كليــة عجلــون اجلامعيــة، وكليــة 
اجلامعيــة.  إربــد  وكليــة  اجلامعيــة،  احلصــن 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطويــر اســتبانتن 
ــة  ــت عين ــة، وتكون ــذه العاق ــن ه ــف ع للكش
ــارت  ــة، وأش ــا وطالب ــن )367( طالًب ــة م الدراس
نتائــج الدراســة إىل أن هنــاك عاقــة ارتبــاط 
ــؤولية  ــن املس ــة، ب ــة إحصائي ــة ذات دالل موجب
ــع  ــة يف مجي ــم املامرس ــة القي ــة ومنظوم االجتامعي
ــة،  ــا أداة الدراس ــتملت عليه ــي اش ــاالت الت املج
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــة ع ــرت الدراس وأظه
ــس،  ــري اجلن ــر متغ ــزى ألث ــة تع ــة إحصائي دالل
واملســتوى الــدرايس بــن درجــات التــزام طــاب 
جامعــة البلقــاء التطبيقيــة للمســؤولية االجتامعية، 
ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ألثر 
ــة  ــال ممارس ــص، ويف جم ــة والتخص ــري الكلي متغ
طــاب جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ملنظومــة القيــم، 
أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة 
ــس  ــة واجلن ــري الكلي ــر متغ ــزى ألث ــة تع إحصائي
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــص. وع والتخص

ــتوى. ــري املس ــر متغ ــزى ألث تع
ماريــا  (Maria, 2012)دراســة  - أجــرى  كــام 

حــول مــدى إبــراز ونــر القيــم األخاقيــة 
للمؤسســات، وبعــد دراســة عــدد مــن املنظــامت 

واهلــدف  احلجــم  يف  املختلفــة  واملؤسســات 
الكبــرية  املنظــامت  أن  إىل  الدراســة  أشــارت 
ــة  ــا األخاقي ــر قيمه ــراز ون ــاًم إلب ــعى دائ تس
عنــد صياغــة الرؤيــة والرســالة، بينــام املؤسســات 

ال تســع إىل ذلــك هنائيــًا.
ــت  - ــة هدف ــاط )		0	( دراس ــرى اخلي ــام أج في

إىل التعــرف عــى طبيعــة منظومــة القيــم الســائدة 
لــدى طلبــة جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، وتــم 
اســتخدام قيــاس شــوارتز   Schwartz للقيــم 
بعــد ترمجتــه إىل اللغــة العربيــة، وقــد تــم تطبيقــه 
ــة  ــا وطالب ــن )666( طالب ــة م ــة مكون ــى عين ع
مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة. وأشــارت نتائــج 
الدراســة إىل أن أهــم القيــم التــي يتبناهــا الطلبــة 
ــن،  ــاعدة اآلخري ــة، ومس ــامم بالصح ــي: االهت ه
واحلكمــة، واألمــن الوطنــي، والــذكاء واإلبــداع، 
وااللتــزام الدينــي، وحــب االســتطاع، واحلريــة 
واالســتقالية، والبحــث عــن الــذات، والعدالــة 
واحــرتام اآلبــاء. وأوصــت الدراســة بإجــراء 
املزيــد مــن الدراســات حــول القيــم تتنــاول 
ــتوى  ــر، واملس ــل: العم ــن مث ــرى م ــريات أخ متغ

ــي. ــتوى التعليم ــادي، واملس االقتص
 - (Sandwa & Sars, كــام أجرى ســاندوا وســارس

(2014 دراســة هتــدف للتعــرف عــى أنــامط القيــم 

ــت  ــامت، وانته ــا يف املنظ ــامم هب ــب االهت ــي جي الت
ــم  ــامط القي ــن أن ــن م ــاك نمط ــة إىل أن هن الدراس
ــا، األول  ــامم هب ــامت االهت ــى املنظ ــب ع ــي جي الت
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ــة  ــة برؤي ــية ذات العاق ــم األساس ــق بالقي يتعل
ــط  ــة، والنم ــات النظري ــل التوجه ــة ومتث املنظم
التنفيذيــة  اإلجرائيــة  بالقيــم  يتعلــق  اآلخــر 
ألعــامل املنظمــة، وأشــارت الدراســة إىل أنــه 
ــة  ــكيل هوي ــم يف تش ــذه القي ــآزر ه ــب أن تت جي

ــع.  ــدى املجتم ــمعتها ل ــاء س ــة وبن املنظم
ــت إىل  - ــة هدف ــي )		0	( دراس ــرى الكبي وأج

ــة  ــال احلديث ــائل االتص ــري وس ــى تأث ــرف ع التع
عــى منظومــة القيــم العربيــة األصيلــة، وطبقــت 
هيئــة  أعضــاء  مــن   )765( مــن  عينــة  عــى 
ــة  ــت الدراس ــار وتوصل ــة األنب ــس بجامع التدري
يف  أثــرت  احلديثــة  االتصــال  وســائل  أن  إىل 
منظومــة القيــم االجتامعيــة العربيــة األصيلــة، كــام 
أن اســتخدامها بصــورة مكثفــة أدت إىل توظيفهــا 
يف األمــور غــري األخاقيــة وتشــجع الطلبــة عــى 
التأخــر عــن املحــارضة أو عــدم حضورهــا، 
وأحدثــت الــرر بســمعة كثــري مــن أعضــاء هيئة 
ــوك،  ــس ب ــر بالفي ــا ين ــال م ــن خ ــس م التدري
ــل  ــدوات والعم ــة الن ــة بإقام ــت الدراس وأوص
عــى غــرس عقيــدة اإليــامن بــاهلل واليــوم اآلخــر 
وتفعيــل وإجيــاد الرقابــة الذاتيــة يف نفــوس الطلبــة 
وتزويدهــم بالقيــم اإلســامية التــي حتافــظ عــى 

ــا. ــم وتراثه ــة أمته أصال
-  (Alla & Olga, ــا ــن أال و أوليج ــت كال م وقام

 (2016بدراســة مســحية هدفــت اىل التعــرف 

ــدي  ــة ل ــات املهني ــم والصف ــص القي ــى خصائ ع

ــا  ــة فوجل ــة والي ــة بجامع ــة التقني ــاب الكلي ط
للتكنولوجيــا يف روســيا مــن خــال مراجعــة 
أهــداف األنشــطة، وتــم التطبيــق عــي عينــة 
ــي  ــم الفن ــاب القس ــن ط ــا م ــت )65( طالب بلغ
 )62( الرابعــة،  بالســنة  الكمبيوتــر(  )هندســة 
ــارت  ــانية، وأش ــوم اإلنس ــم العل ــن قس ــا م طالب
النتائــج اىل أن ترتيــب القيــم مــن حيــث األمهيــة 
لــدي الطلبــة هــي ) قيــم األنشــطة احلياتيــة، 
ــة،  ــة، التنمي ــاة اإلنتاجي ــل، احلي ــداع يف العم االب
ــي  ــرت ع ــي أث ــل الت ــرز العوام ــن أب ــة( وم احلري
مســتوى تلــك القيــم لــدي احلالــة النفســية 
ــع  ــة م ــي، والعاق ــف االجتامع ــب والتكي للطال

ــة. ــة املحيط البيئ
-  (Tanriogen, 2016) تانريوجــن  دراســة  ويف 

ــم  ــات القي ــى أولوي ــرف ع ــت إىل التع ــي هدف الت
والســلوك لــدى الطــاب املعلمــن بكليــة الرتبيــة 
برتكيــا،  دينــزيل  بواليــة  بامــوكايل  بجامعــة 
ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اســتخدام مقيــاس 
ــى 98	  ــم ع ــاس القي ــة svs  لقي ــوارتز للقيمي ش
ــة إىل أن  ــج الدراس ــارت نتائ ــة وأش ــًا وطالب طالب
قيمــة األمــن األرسي تبنتهــا 8	% مــن الطالبــات، 
ــبة  ــاب بنس ــدي الط ــة ل ــا أولوي ــت هل ــام كان بن
71% كقيمــة مهمــة هلــم يف حياهتــم، بينــام فضــل 
ــية  ــم أساس ــة كقي ــم املحافظ ــاب القي ــع الط مجي
ــات  ــاب الدراس ــتثناء ط ــلوكياهتم باس ــه س توج
االجتامعيــة الذيــن فضلــوا احــدي القيــم العامليــة 



128

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

وقيمــة الســام العاملــي ، وأشــارت الدراســة ايل 
رضورة تطويــر القيــم العامليــة لــدي الطــاب 

ــاث. ــور واالن الذك
ويف دراســة الزبــون )7	0	( التــي هدفــت إىل  -

ــل  ــبكات التواص ــري ش ــة تأث ــن درج ــف ع الكش
القيميــة  املنظومــة  عــى  الرقميــة  االجتامعــي 
لطلبــة كليــة عجلــون اجلامعيــة. ولتحقيــق ذلــك 
ــن ))		  ــة م ــتبانة مكون ــم اس ــم تصمي ــدف ت اهل
فقــرة، موزعــة عــى أربعــة جمــاالت هــي: القيــم 
ــة.  ــة واالقتصادي ــة، اجلاملي ــة، االجتامعي األخاقي
ــًا  ــن 175 طالب ــة م ــة الدراس ــت عين ــث تكون حي
ــارت  ــوائية، وأش ــة عش ــريوا بطريق ــة اخت وطالب
نتائــج الدراســة إىل أن درجــة تأثــري شــبكات 
التواصــل االجتامعــي عــى املنظومــة القيميــة 
لطلبــة كليــة عجلــون اجلامعيــة كانــت متوســطة، 
وأن القيــم اجلامليــة جــاءت يف املرتبــة األوىل، 
ــة، ويف  ــم االقتصادي ــة القي ــة الثاني ــا يف املرتب تلته
ــام  ــة، بين ــم االجتامعي ــاءت القي ــة ج ــة الثالث املرتب
جــاءت القيــم األخاقيــة يف املرتبــة األخــرية. كــام 
بينــت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف مجيــع املجــاالت تبعــًا ملتغــري اجلنــس 
ــروق يف  ــود ف ــور، ووج ــة الذك ــح الطلب ولصال
منظومــة القيــم تبعــًا ملتغــري التخصــص ولصالــح 
ختصــص اخلدمــة االجتامعيــة، إضافــة إىل وجــود 
فــروق تبعــًا ملتغــري املســتوى الــدرايس ولصالــح 
طلبــة الســنة الثانيــة، وأخــريًا وجــود فــروق تبعــًا 

ــدة  ــح امل ــة ولصال ــل اليومي ــدة التواص ــري م ملتغ
ــر. ــاعات فأكث ــة )6( س الزمني

ــت  - ــة هدف ــي )7	0	( دراس ــرى التميم ــام أج ك
ــي  ــل االجتامع ــع التواص ــر مواق ــتقصاء أث إىل اس
عــى املنظومــة القيميــة لــدى طالبــات قســم 
ــة  ــام كلي ــة الدم ــامية يف جامع ــات اإلس الدراس
ــن.  ــة نظره ــن وجه ــة م ــام األدبي ــة لألقس الرتبي
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ) )165 طالبــة 
مــن قســم الدراســات االســامية، يتوزعــن عــى 
ــة.  ــة القصدي ــا بالطريق ــم اختياره ــن، ت جمموعت
ــة اســتبانة  ــق هــذا اهلــدف أعــدت الباحث ولتحقي
عــى  موزعــة  فقــرة   )52( عــى  اشــتملت 
ــة  ــة، واالجتامعي ــم الديني ــاالت )القي ــاث جم ث
صدقهــا  مــن  التحقــق  وجــرى  والرتبويــة(، 
ــا بالطــرق املعهــودة، وأشــارت النتائــج  وثباهت
إىل أن الفيســبوك هــو أكثــر مواقــع التواصــل 
الطالبــات  قبــل  مــن  اســتخدامًا  االجتامعــي 
بنســبة )%8,	6( يليــه تويــرت بنســبة )%21,2( وأن 
ــل  ــع التواص ــتخدمن مواق ــات يس ــم الطالب معظ
االجتامعــي ملــدة )1-2( ســاعة يوميــًا بنســبة 
»%63.6 وأن مــن أهــم األســباب الســتخدام 
االقــارب  مــع  للتواصــل  املواقــع هــو  هــذه 

».%36.4 بنســبة  واألصدقــاء 
إىل  - هدفــت  بدراســة   )	0	7( الرويــي  قــام 

ــة  التعــرف عــى واقــع منظومــة القيــم لــدى طلب
كليــة الرتبيــة واآلداب بجامعــة احلــدود الشــاملية 
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ــى  ــرف ع ــارصة، والتع ــات املع ــوء التحدي يف ض
ــس،  ــري اجلن ــا ملتغ ــم تبع ــة القي ــروق يف منظوم الف
واملعــدل الرتاكمــي، والتخصــص، ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي 
املســحي حيــث تــم تطبيــق اســتبانة معدلــة عــى 
منــوال مقيــاس )ألبــورت وزمائــه( للقيــم، 
وجــرى التحقــق مــن صدقهــا وثباهتــا، وتكونــت 
ــن  ــة م ــا وطالب ــن )290( طالب ــة م ــة الدراس عين
كليــة الرتبيــة واآلداب بجامعــة احلــدود الشــاملية، 
منظومــة  واقــع  أن  إىل  الدراســة  وتوصلــت 
القيــم لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة واآلداب يف 
ــكل  ــطا بش ــاملية كان متوس ــدود الش ــة احل جامع
ــم  ــة والقي ــم الديني ــال القي ــاء جم ــث ج ــام، حي ع
االجتامعيــة بمســتوى مرتفــع، وجــاء جمــال القيــم 
ــة  ــم االقتصادي ــة والقي ــم النظري ــية والقي السياس
والقيــم اجلامليــة بمســتوى متوســط.، وجــاء 
ــروق ذات  ــود ف ــًا وج ــة أيض ــج الدراس ــن نتائ م
داللــة إحصائيــة ملتغــري اجلنــس يف القيــم اجلامليــة 
لصالــح اإلنــاث، والقيــم السياســية لصالــح 
ــي  ــدل الرتاكم ــري املع ــبة إىل متغ ــور، وبالنس الذك
فإنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تبعــا 
ــتثناء  ــم باس ــاالت القي ــع جم ــري يف مجي ــذا املتغ هل
ــص  ــري التخص ــا متغ ــة، وأم ــم اجلاملي ــال القي جم
فإنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تبعــا 
ــتثناء  ــم باس ــاالت القي ــع جم ــري يف مجي ــذا املتغ هل

ــة. ــم الديني ــال القي جم

كــام أجــرى أبــو حطــب )7	0	( دراســة هدفــت  -
إىل التعــرف عــى املنظومــة القيميــة لــدى طالبــات 
كليــة املجتمــع برفحــاء جامعــة احلــدود الشــاملية، 
ولتحقيــق هــذا اهلــدف أعــدت الباحثــة اســتبيان 
ــم،  ــة القي مكــون مــن )35( فقــرة تقيــس منظوم
ــن  ــت م ــة تكون ــة قصدي ــى عين ــه ع ــم تطبيق ت
ــارت  ــة، وأش ــات الكلي ــن طالب ــة م )3	( طالب
ــى  ــة ع ــة مرتفع ــود درج ــة إىل وج ــج الدراس نتائ
القيــم الدينيــة، ووجــود درجــة مرتفعة عــى القيم 
ــم  ــى القي ــطة ع ــة متوس ــود درج ــة، ووج املعرفي
االقتصاديــة ووجــود درجــة متوســطة عــى القيــم 
ــم  ــى القي ــة ع ــة مرتفع ــود درج ــة، ووج اجلاملي
ــود  ــدم وج ــج ع ــرت النتائ ــام أظه ــة، ك االجتامعي
أثــر للمســتوى الــدرايس يف مجيــع املجــاالت 
ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــم ككل. وأوص ويف القي
ــام  ــن اإلس ــة م ــم النابع ــة القي ــامم بمنظوم االهت
وتشــجيع الطلبــة عــى متثلهــا وتطبيقهــا، ورضورة 
ــة  ــى املنظوم ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــز أعض تركي
ــية  ــج الدراس ــع املناه ــامية يف مجي ــة اإلس القيمي

ــية. ــتويات الدراس ويف كل املس
ــت إىل  - ــة هدف ــور )7	0	( دراس ــري املنص وأج

الكشف عـــن العاقـــة املحتملـــة بـــن منظومـــة 
القـــيم واإلحســـاس بالتامســـك لــدى عينــة مــن 
طلبة قســـمي علـــم الـــنفس واإلرشـــاد النفسـي 
فـــي كليـــة الرتبيـــة بجامعـة دمشـــق بلغت 283 
ــي  ــة وه ــنة الثاني ــة الس ــن طلب ــة م ــًا وطالب طالب
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وأشــارت  متوافــرة،  مقصــودة  طبقيــة  عينــة 
ــن  ــة ب ــاط إجيابي ــة ارتب ــود عاق ــج إىل وج النتائ
منظومــة القيــم واإلحســاس بالتامســك، ووجــود 
ــة  ــاث( يف منظوم ــور، إن ــس )ذك ــري اجلن ــر ملتغ أث
القيــم واإلحســاس بالتامســك، وجــود أثــر ملتغــري 
الثانويــة )علمــي، أديب( يف منظومــة  الشــهادة 
القيــم واإلحســاس بالتامســك، وجــود أثــر ملتغــري 
التخصــص الــدرايس )علم نفــس، إرشــاد نفي( 
يف منظومــة القيــم واإلحســاس بالتامســك، عــدم 
وجــود أثــر ملتغــري االختصــاص الــدرايس )علــم 
ــك. ــاس بالتامس ــي( يف اإلحس ــاد نف ــس، إرش نف

إىل  - الرشعــة)7	0	(  دراســة  هدفــت  فيــام 
ــل  ــع التواص ــتخدام مواق ــر اس ــى أث ــرف ع التع
الدينيــة  القيــم  منظومــة  عــى  االجتامعــي 
واألخاقيــة لــدى عينــة مــن طلبــة اجلامعــة 
اهلــدف  هــذا  ولتحقيــق  األردن،  يف  اهلاشــمية 
ــته  ــي يف دراس ــج الوصف ــث املنه ــتخدم الباح اس
وقــام باختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة القصديــة 
بلغــت )210( طالبــا وطالبــة ، وأشــارت النتائــج 
ــة اجلامعــة اهلاشــمية ملواقــع  إىل أن اســتخدام طلب
ــود  ــة، ووج ــة عالي ــي بدرج ــل االجتامع التواص
مواقــع  لتأثــري  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
ــح  ــس ولصال ــزى للجن ــي تع ــل االجتامع التواص
اإلنــاث، وأن هنــاك ارتبــاط ضعيــف بــن مواقــع 
ــة  ــم الديني ــة القي ــي ومنظوم ــل االجتامع التواص
دور  وتفعيــل   ، الطــاب  لــدي  واألخاقيــة 

ــه  ــم تداول ــا يت ــم وم ــى أبنائه ــة ع ــل بالرقاب األه
ــي. ــل االجتامع ــع التواص ــر مواق ــه ع وتصفح

-  (Lee Sang min, كــام أجــرى يل ســانغ مــن
ــل  ــم العم ــل قي ــت إىل حتلي ــة هدف  (2017دراس

يف أربــع دول هــي اليابــان وكوريــا اجلنوبيــة 
ــك  ــا، وذل ــة وأملاني ــدة االمريكي ــات املتح والوالي
ــة، وأشــارت  ــة اهليكلي باســتخدام نمذجــة املعادل
الدراســة إىل أن هنــاك تباينــات خمتلفــة يف ترتيــب 
ــن  ــة األم ــى أن قيم ــاع ع ــاك إمج ــم إال أن هن القي
ــع. ــدول األرب ــم يف ال ــة األه ــر القيم ــي تعت الوظيف

-  (Lee وآخريــن  مــن  ســانغ  يل  دراســة  ويف 
لتحليــل  هدفــت  التــي   Sang min, 2017)

ــا  ــان وكوري ــي الياب ــع دول ه ــل يف أرب ــم العم قي
اجلنوبيــة والواليــات املتحــدة االمريكيــة وأملانيــا، 
ــارت  ــة، وأش ــة اهليكلي ــة املعادل ــتخدام نمطي باس
تفضيــات  يف  تباينــات  وجــود  إىل  الدراســة 
القيــم، فيــام اشــرتكت الــدول األربــع يف تفضيــل 

ــي. ــن الوظيف ــة األم قيم
ــك(Jonk, 2017)  دراســة يف  - ــرى جون ــام أج ك

جنــوب أفريقيــا هدفــت للبحــث يف العاقــة بــن 
ــل  ــات العم ــه، )اخاقي ــل وأخاقيات ــم العم قي
ــي(  ــب تطبيق ــل جان ــم العم ــري، وقي ــب نظ جان
واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي 
ــل  ــات العم ــف أخاقي ــف تعري ــتخدام مل باس
متعــدد األبعــاد ومقيــاس القيــم، وشــملت عينــة 
الدراســة 301 فــردًا مــن جنــوب أفريقيــا، وجــاء 
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مــن نتائــج الدراســة أن هنــاك عاقــة ســلبية بــن 
أخاقيــات العمــل وقيــم العمــل، وأوصــت 
لتعزيــز  البريــة  املــوارد  مديــري  الدراســة 
ــى  ــز ع ــال الرتكي ــن خ ــي م ــلوك األخاق الس

ــل. ــم العم ــات وقي ــن أخاقي ــة ب العاق
كــام أجــرى ســويدان )8	0	( دراســة هدفــت إىل  -

ــة يف اجلامعــات  ــات الرتبي الكشــف عــن دور كلي
الســعودية يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى الطــاب 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن 
والطــاب. ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم 
ــاء  ــة ألعض ــة موجه ــا: مقابل ــن مه ــر أدات تطوي
التدريــس، واســتبانة موجهــة للطلبــة.  هيئــة 
عضــوًا   )16	( يف  الدراســة  عينــة  ومتثلــت 
مــن أعضــاء هيئــة تدريــس ، ) )559طالبــا، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن دور كليــات الرتبيــة 
ــة  ــم املواطن ــز قي ــعودية يف تعزي ــات الس يف اجلامع
ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــا م ــدى طلبته ل
ــود  ــدم وج ــة، وع ــة مرتفع ــس كان بدرج التدري
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــروق يف وجه ف
ــرة،  ــة واخل ــة األكاديمي ــص، والرتب ــر التخص ألث
وأن دور كليــات الرتبيــة يف اجلامعــات الســعودية 
يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى طاهبــا مــن وجهــة 
ــدم  ــة، وع ــة مرتفع ــاء بدرج ــاب ج ــر الط نظ
وجــود فــروق تعــزى ألثــر التخصــص يف وجهــة 
نظــر الطــاب، ووجــود فــروق تعــزى للمســتوى 
والرابعــة.  الثالثــة  الســنة  لصالــح  الــدرايس، 

ــبة  ــراءات املناس ــاذ اإلج ــة باخت ــت الدراس وأوص
التــي مــن شــأهنا تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى طلبــة 

ــعودية. ــات الس اجلامع
ــت  - ــة هدف ــوس )8	0	( دراس ــرى النم ــام أج ك

لــدور مؤسســات  إىل وضــع تصــور مقــرتح 
القيــم  منظومــة  تعزيــز  يف  العــايل  التعليــم 
ــث  ــام الباح ــدف ق ــذا اهل ــق ه ــة، ولتحقي الرتبوي
ــب  ــق والكت ــي للوثائ ــج التحلي ــتخدام املنه باس
ــوع  ــت موض ــي تناول ــابقة الت ــات الس والدراس
ــات  ــات ودور اجلامع ــة اجلامع ــدى طلب ــم ل القي
يف تعزيزهــا، وبنــاء عــى ذلــك توصلــت الدراســة 
إىل العديــد مــن النتائــج: لكــي تقــوم مؤسســات 
ــة  ــم الرتبوي ــة القي ــز منظوم ــايل بتعزي ــم الع التعلي
فإنــه جيــب االهتــامم بتوفــري مواقــف ممارســة 
هــذه القيــم, وهــي مواقــف عمليــة ألنــه ال يكفــي 
املعلومــات وال الوعــظ والتلقــن ,وإنــام البــد مــن 
ــد  ــي الب ــة الت ــف احلي ــي واملواق ــاط الواقع النش
ــاخ  ــري املن ــة، وتوف ــاب يف اجلامع ــها الط أن يعيش
املناســب لرتســيخ القيــم اإلجيابيــة وإشــاعتها مــع 
ــة واحلاجــات املتجــددة،  مراعــاة املواقــف العملي
وزيــادة اهتــامم إدارة اجلامعــة باجلوانــب اإلنســانية 
الشــخصية واالجتامعيــة للطلبــة اجلامعيــن َمثَلُهــا 
الرتبويــة  بالنواحــي  اهتاممهــا  مثــل  ذلــك  يف 
ــس  ــة التدري ــو هيئ ــون عض ــة، وأن يك والتعليمي
ــه  ــا ل ــم مل ــًا هل ــة ونموذج ــدوة للطلب ــلوكه ق يف س
مــن تأثــري يف النفــوس، فالتزامــه بالقيــم الرتبويــة 
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النبيلــة الصاحلــة يســاعد طلبتــه عــى االلتــزام هبــا 
وممارســتها، واإلدراك الواعــي ألمهية األنشــطة يف 
البنــاء اخللقــي للطالــب واملشــاركة فيهــا باعتبارها 
ــت  ــة، وليس ــاة اجلامعي ــن احلي ــزأ م ــزءًا ال يتج ج
جمــرد عمــل إضــايف يمكــن االعتــذار عــن عــدم 
ــة  ــويص الدراس ــك ت ــوء ذل ــه. ويف ض ــام ب القي
بإقامــة مركــز لإلرشــاد الرتبــوي يف اجلامعــة 
ــوم  ــاالت العل ــن يف جم ــه متخصص ــرف علي ي
التاليــة )علــم النفــس، واخلدمــة االجتامعيــة، 
ــة( وذلــك  ــوم الرعي ــامع، والعل وعلــم االجت
التــي  الظــروف  خمتلــف  يف  الطلبــة  ملســاعدة 
ــات  ــة أو حلق ــة دورات تدريبي ــوهنا، وإقام يعيش
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــه دوري ــية بصف نقاش
ــا  ــون هل ــي يتعرض ــكات الت ــرز املش ــاول أب تتن
ــم  ــق قيامه ــد تعي ــم وق ــع طاهب ــم م يف تعامله
بأدوارهــم وتعريفهــم بأســاليب تنميــة القيــم 

ــة. الرتبوي
ــت اىل  - ــة هدف ــراح دراس ــرى اجل ويف )8	0	( أج

ــوك عــى  ــر اســتخدام الفيــس ب الكشــف عــن أث
ــدى  ــلوكيات( ل ــة )س ــم االجتامعي ــة القي منظوم
ــم.  ــة نظره ــن وجه ــة م ــة األردني ــة اجلامع طلب
طالبــا   )	18( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت 
ــم  ــن لدهي ــوس مم ــة البكالوري ــة يف مرحل وطالب
حســاب عــى موقــع الفيــس بــوك، واســتخدمت 
ــرة  ــن )0	( فق ــر( م ــاس األث ــة ) مقي أداة الدراس
ــم  ــب القي موزعــة عــى ســتة جوانــب مــن جوان

احليــاء،  التعــاون،  الصداقــة،   : االجتامعيــة 
االرسي  االنتــامء  الوقــت،  إدارة  االحــرتام، 
واالجتامعــي. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة 
وجــود أثــر عــى ســلوكيات افــراد الدراســة 
مــن وجهــة نظرهــم نتيجــة اســتخدامهم للفيــس 
ــة  ــلوكيات اجيابي ــك الس ــت تل ــواء أكان ــوك س ب
كالتواصــل مــع اآلخريــن بلباقــة واحــرتام أم 
ســلبية كاســتخدامه لاســتهزاء باآلخريــن. وبنــاء 
ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــج أوص ــك النتائ ــى تل ع
توعيــة الطلبــة حــول اســتخدامات الفيــس بــوك 

ــة.  ــم االجتامعي ــى قيمه ــك ذات ع ــر ذل وأث
 - (Glory & Har- دكــام أجــرى جلــوري وهارولــ

 (old, 2018دراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر حماكاة 

ــل  ــم داخ ــة وطاهب ــاتذة اجلامع ــن أس ــم ب القي
حجــرة الدراســة ومــدي اقتــداء طــاب اجلامعــة 
بقيــم أســاتذهتم، ولتحقيــق هــدف الدراســة 
تــم تطبيــق اســتبانة عــى عينــة بلغــت )	1( 
ــا  ــا جامعي ــدد ) 	1	 ( طالب ــا وع ــتاذا جامعي أس
ــدرس  ــي ت ــام الت ــن األقس ــة م ــات العام باجلامع
ــع  ــك بواق ــم وذل ــة بالقي ــا عاق ــات هل موضوع
بدايــة  مــن  األول  األســبوع  يف  األويل  مرتــن 
ــري  ــبوع األخ ــة يف األس ــدرايس والثاني ــل ال الفص
للتعــرف عــى مــدي تغــري القيــم، وتــم اخبارهــم 
بــأن املشــاركة يف الدراســة اختياريــه ويمكــن 
االنســحاب منهــا يف أي وقــت، وأشــارت النتائــج 
اىل تغــري قيــم الطــاب مــع مــرور الوقــت، وتأثــر 
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الطــاب بقيــم أســاتذهتم أثنــاء التدريــس خاصــة 
ــي. ــي والدين ــم القيم ــق بالتزامه ــام يتعل في

هتــدف -  دراســة  رابيــا  أجــرت   )2019( ويف 
ــري يف  ــة إلدارة التغي ــرتاتيجية مقرتح ــة اس لصياغ
نظــام القيــم والبنيــة املعرفيــة مــن خــال دراســة 
حالــة لطــاب اجلامعــات اخلاصــة يف األردن، 
ــم  ــي وت ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس واس
تطبيــق اســتبيان مكــون مــن )52( فقــرة مقســمة 
عــى أربعــة جمــاالت وهــي: اإلجــراءات الذاتيــة، 
اإلجــراءات الدينيــة، اإلجــراءات االجتامعيــة 
واإلجــراءات األكاديميــة عــي مجيــع أعضــاء 
هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم الرتبويــة وطــاب 
ــد،  ــرش، ارب ــة يف األردن )ج ــات اخلاص اجلامع
البــرتاء، عجلــون الوطنيــة، وارساء(.وتــم التطبيق 
عــى عينــة بلغــت )279( مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس، )1327( طالبــا، وأظهــرت نتائــج 
ــدي  ــتخداما ل ــاالت اس ــر املج ــة أن أكث الدراس
ــة التدريــس هــو جمــال اإلجــراءات،  أعضــاء هيئ
ــة  ــم والبني ــام القي ــري يف نظ ــارت اىل تغ ــام أش ك
ــة  ــات اخلاص ــاب يف اجلامع ــدى الط ــة ل املعرفي
لضــامن شــعورهم باهلــدوء والطمأنينــة التــي 

ــم. ــم ومواقعه ــلوكهم وقيمه ــر يف س تؤث
دراســة -   (Thakur, 2019) ثاكــور  أجــرى 

ــن يف  ــات املوظف ــى اجتاه ــرف ع ــت إىل التع هدف
املنظــامت الرائــد باهلنــد نحــو قيــم العمــل، وفــق 
ــة  ــريات اجلنــس، والعمــل، واملؤهــل، واحلال متغ

ــن  ــة ب ــذه الدراس ــت ه ــد ربط ــة، وق االجتامعي
ــة  ــت عين ــي، ومتثل ــر الرقم ــم والع ــك القي تل
ــود  ــت إىل وج ــًا، وانته ــة يف 150 موظف الدراس
مــكان  هائلــة يف  تغيــريات  تتطلــب  حتديــات 
العمــل، وبينــت أيضــًا ظهــور قيــم جديــدة بــدالً 
عــن تلــك التقليديــة، ومنهــا قيــم التمكــن، 
املائمــة،  العمــل  وبيئــة  الوظيفــي،  واألمــن 

واإلنجــاز.
- (Jac- ــكوا ل ــو، باس ــو وأورجي ــرى جاكب ــام أج  ك

إىل  هدفــت   po & Origo, Pascual, 2019)

تتبــع التغــريات يف قيــم العمــل لــدى الطــاب يف 
اجلامعــات االســبانية خــال مســريهتم يف التعليــم 
طالبــًا   362 الدراســة  وشــملت  اجلامعــي، 
تــم تتبــع قيــاس القيــم الداخليــة واخلارجيــة 
ــرت  ــة، وأظه ــريهتم التعليمي ــال مس ــم خ لدهي
الدراســة ثباتــًا يف القيــم الداخليــة، وتغــريًا يف 
ــم  ــور القي ــارت إىل أن تط ــة، وأش ــم اخلارجي القي
مرتبــط بمتغــريات أخــرى مثــل اجلمــع بــن 
الدراســة واألرسة والوظيفــة، وإمكانيــة التــرب 
ــاك  ــة إىل أن هن ــارت الدراس ــة، وأش ــن الدراس م
ــض  ــكيل بع ــة لتش ــية خامس ــنة دراس ــة لس حاج

ــن.  ــاب اجلامعي ــدى الط ــم ل القي

التعليق عىل الدراسات السابقة:
ــوع  ــى موض ــابقة ع ــات الس ــز الدراس ــظ تركي ياح
القيــم يف التعليــم اجلامعــي وتشــاهبت يف حمــاور عــدة 
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ــع  ــن واق ــف ع ــول الكش ــز ح ــدف املتمرك ــا اهل منه
ــر  ــة وأث ــة اجلامعي ــم يف البيئ ــن القي ــة م ــيخ جمموع ترس
ذلــك، ومــن  التواصــل يف االجتامعــي يف  وســائل 
ــة  ــز الدراســات عــى عين ــب التشــابه أيضــًا تركي جوان
األســاتذة والطــاب مــع اتبــاع املنهــج الوصفــي 
التحليــي واســتخدام أداة االســتبانة للوصــول للبيانات 

ــة. املطلوب
أمــا جوانــب االختــاف فقــد لوحــظ تباين الدراســات 
ــام  ــامت، وفي ــم املنظ ــة وقي ــم الفردي ــا للقي ــن تناوهل ب
ــد  ــات؛ فق ــض الدراس ــة ببع ــروق اخلاص ــص الف خي
اختلفــت دراســة رابيــا )2019( عــن بقيــة الدراســات 
يف هدفهــا املتمثــل يف صياغــة اســرتاتيجية مقرتحــة 
ــام  ــة، ك ــة املعرفي ــم والبني ــام القي ــري يف نظ إلدارة التغي
ــات  ــن الدراس ــوس )2018( ع ــة النم ــف دراس اختل
لــدور  مقــرتح  لتصــور  صياغتهــا  يف  األخــرى 
ــم  ــة القي ــز منظوم ــايل يف تعزي ــم الع ــات التعلي مؤسس
الرتبويــة، وكذلــك يف منهجيتهــا املعتمــدة عــى حتليــل 
املحتــوى. كــام اختلفــت دراســة الرويــي )2017( عــن 
ــم  ــوع القي ــط موض ــال رب ــن خ ــات م ــة الدراس بقي

ــة. ــا الدراس ــي عارصهت ــات الت بالتحدي
هــذا وختتلــف هــذه الدراســة عــن بقيــة الدراســات يف 
ــة التــي  عــدة جوانــب متثــل يف جمملهــا الفجــوة البحثي
تعاجلهــا ومــن جوانــب االختــاف اهلــدف الــذي 
تســعى للوصــول إليــه واملتمثــل يف التعــرف عــى 
ــة  ــات يف اململك ــا اجلامع ــي تتبناه ــم الت ــة القي منظوم
العربيــة الســعودية، ويف عينــة الدراســة املتمثلــة يف 23 

ــري  ــدد كب ــموهلا لع ــري إىل ش ــا يش ــعودية مم ــة س جامع
مــن اجلامعــات الســعودية احلكوميــة وعــدم اقتصارهــا 
ــات  ــض الدراس ــام يف بع ــط ك ــدة فق ــة واح ــى جامع ع
الســابقة، كــام ان منهجيــة الدراســة املتبعــة خمتلفــة نوعــًا 
ــوى  ــل حمت ــت بتحلي ــث قام ــات حي ــة الدراس ــن بقي ع

ــة . ــة الدراس ــات عين ــرتاتيجية للجامع ــط االس اخلط
وقــد اســتفادت هــذه الدراســة من الدراســات الســابقة 
يف عــدة جوانــب أبرزهــا حتديــد الفجــوة البحثيــة التــي 
يمكــن معاجلتهــا، وصياغة مشــكلة الدراســة وأســئلتها 

ثــم الوصــول لتصنيــف مائــم للقيــم املــراد دراســتها.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
ــج  ــف املنه ــم توظي ــد ت ــة فق ــة الدراس ــرًا لطبيع      نظ
الوصفــي التحليــي منهجــًا للدراســة مــن خــال حتليل 
ــات يف  ــا اجلامع ــي تتبناه ــم الت ــق بالقي ــوى املتعل املحت
ــة: ــوات التالي ــق اخلط ــعودية وف ــة الس ــة العربي اململك

• االســرتاتيجية 	 اخلطــط  جلميــع  شــامل  مســح 
العربيــة  اململكــة  يف  احلكوميــة  للجامعــات 
الســعودية، وحــر اجلامعــات التــي نــرت 
القيــم التــي تتبناهــا حيــث بلغــت 23 جامعــة مــن 

أصــل 29 جامعــة بنســبة 79% تقريبــًا.
• تدويــن القيــم التــي تتبناهــا كل جامعــة يف جــدول 	

للوصــول إىل املنظومــة املتكاملــة للقيــم والتــي 
بلغــت 86 قيمــة جلميــع اجلامعــات عينــة الدراســة 

ــرة. ــررت 225 م تك
• تصنيــف القيــم املحــددة إىل ســت جمموعــات 	
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ــم  ــة، القي ــا 25 قيم ــة وعدده ــم املهني ــي: القي ه
ــية  ــم السياس ــة، القي ــا 15 قيم ــة وعدده االجتامعي
ــا 	1 ــة وعدده ــم الديني ــة، القي ــا 13 قيم وعدده
قيمــة، القيــم املعرفيــة وعددهــا 17 قيمــة، وأخــريًا 

ــط. ــان فق ــا قيمت ــة وعدده ــم االقتصادي القي
• بشــكل 	 املختلفــة  للقيــم  التكــرارات  حســاب 

فــردي لــكل قيمــة مــن القيــم الســتة والثامنــن، ثم 
ــتوى  ــى املس ــم ع ــرارات للقي ــدد التك ــاب ع حس
ــرارًا،  ــرارات 225 تك ــت التك ــث بلغ ــام حي الع
ــرارًا  ــة، و50 تك ــم املهني ــرارًا للقي ــع 63 تك بواق
للقيــم السياســية، و58 تكــرارًا للقيــم االجتامعيــة، 
ــم  ــرارًا للقي ــة، و17 تك ــم الديني ــرارًا للقي و19 تك

ــة. ــم االقتصادي ــرارات للقي ــة، و	 تك املعرفي
• تــم اعتبــار القيــم التــي تكــررت يف ثــامن جامعــات 	

ــم  ــن القي ــر( م ــا 33% فأكث ــبة تكراره ــر )نس وأكث
الســائدة.

• ويف ضــوء تلــك التصنيفــات والتقســيامت تــم 	
التوصــل إلجابــات أســئلة الدراســة كــام ســيتضح 

ــًا. الحق
جمتمع الدراسة وعينتها:

اجلامعــات  مجيــع  يف  الدراســة  جمتمــع  يتمثــل       
احلكوميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وعددهــا 
ــك  ــمية لتل ــع الرس ــح املواق ــد تصف ــة، وبع 29 جامع
اجلامعــات وخططهــا االســرتاتيجية، تــم اســتبعاد 
ــن  ــا ضم ــي تتبناه ــم الت ــر القي ــات مل تن ــت جامع س
خططهــا االســرتاتيجية، وحتديــد 23 جامعــة متثــل 
ــك  ــامء تل ــح أس ــايل يوض ــدول الت ــة واجل ــة الدراس عين

ــا. ــي تتبناه ــم الت ــدد القي ــات وع اجلامع

جدو ل )	(
 اجلامعات احلكومية عينة الدراسة وعدد القيم التي تتبناها

عدد القیمالجامعةمعدد القیمالجامعةم
6جامعة الباحة1513جامعة أم القرى1
8جامعة شقراء1014الجامعة اإلسالمیة2
14جامعة تبوك915جامعة اإلمام محمد بن سعود3
10جامعة نجران1016جامعة الملك سعود4
8جامعة الحدود الشمالیة717جامعة الملك عبد العزیز5
7جامعة األمیرة نورة 618جامعة الملك خالد6
15جامعة الملك سعود الصحیة1019جامعة الملك فھد للبترول 7
7جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل1220جامعة الملك فیصل8
6جامعة بیشة721جامعة القصیم9

7جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنیة1422جامعة طیبة10
5جامعة الطائف1623جامعة حائل11
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أداة الدراسة:
    تبنــت الدراســة اســتامرة حتليــل املحتــوى كأداة 
ــات  ــدى اجلامع ــم ل ــف القي ــات وتصني ــع البيان جلم
ــامء  ــم أس ــود يض ــن عم ــت م ــة، وتكون ــة الدراس عين

الصدق والثبات:
ــائل  ــن وس ــيلة م ــوى كأي وس ــل املحت ــتامرة حتلي      اس
مجــع البيانــات البــد مــن اختبــار صدقهــا وثباهتــا، ويف 
ــن  ــى )6( حمكم ــة ع ــرض الدراس ــم ع ــال ت ــذا املج ه
للتأكــد مــن أهنــا تتســق مــع أهــداف الدراســة، وبعــد 
ــق  ــا وف ــم تصميمه ــن ت ــات املحكم ــذ بماحظ األخ
ــات  ــن ثب ــد م ــم )2(، وللتأك ــدول رق ــوذج يف اجل النم

اجلامعــات، وأمــام كل عمــود ســتة أعمــدة كل عمــود 
حيمــل جانــب مــن جوانــب القيــم التــي تثمــل أســئلة 
ــاالً مــن أمثلــة  ــايل يوضــح مث الدراســة. والشــكل الت

ــتامرة.  ــذه االس ــل ه ــات داخ ــن البيان تدوي

ــن  ــابيع م ــة أس ــد ثاث ــل بع ــادة التحلي ــم إع األداة ت
التحليــل األول ثــم حســاب معامــل الثبــات وفــق 
املعادلــة التاليــة: نســبة االتفــاق = عــدد مــرات االتفــاق 
÷ )عــدد مــرات االتفــاق + عــدد مــرات االختــاف( × 

ــايل: ــو الت ــى النح ــة ع ــت النتيج 100 وكان
	8 ÷ )	8 + 2( = 0.98 × 100 = 98 ممــا يشــري أن 

ــة ــة عالي ــت بدرج ــل ثاب التحلي

الجامعةم
منظومة القیم التي تتبناھا الجامعات

القیم
القیمالقیمالمھنیة

المعرفیة
القیم

الدینیة
القیم

مجالقیمالسیاسیة

جامعة شقراء1

الشفافیةالعدالةالمؤسسیة

8 االنتماءالمساواةالجودة
التفویضالتمكین

جامعة الملك2
سعود الصحیة

الشفافیةاألخالقاإلبداعالمسؤولیةالتمیز

15

الصدقاالبتكاراالحترامالجودة
الرحمةالتعاونالتنسیق

ع اإلنجاز
الجماعي
اإلنصاف

جامعة الملك3
عبد العزیز

االستدامةاالحسانالتعاونالتطویر

7
الشكرالتمیز
اإلتقان

1092441المجموع

جدو ل )	(
 نموذج استامرة حتليل املحتوى
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فئات التحليل ووحداته:
     بنــاًء عــى أســئلة الدراســة فقــد تــم اختيــار 
ــامت  ــون الكل ــك لك ــل، وذل ــارًا للتحلي ــة معي الكلم
ــم  ــد ت ــًا ، وق ــم غالب ــن القي ــري ع ــيلة التعب ــي وس ه
حــر القيــم يف اجلامعــات عينــة الدراســة أوالً حيــث 
بلغــت 86 قيمــة، ثــم تصنيفهــا يف ســت فئــات متثــل 
ــة  ــة، منظوم ــم املهني ــة القي ــة )منظوم ــئلة الدراس أس
القيــم املعرفيــة، منظومــة القيــم االجتامعيــة، منظومــة 
ــة  ــية، منظوم ــم السياس ــة القي ــة، منظوم ــم الديني القي
القيــم االقتصاديــة(، بعــد ذلــك تــم عــرض التحليــل 
ــل  ــن بتحلي ــة املهتم ــاتذة الرتبي ــن أس ــة م ــى ثاث ع
املحتــوى وتــم التعديــل عــى قيمتــن )قيمــة اإلبــداع 
ــة  ــن منظوم ــام م ــم نقله ــث ت ــكار( حي ــة االبت وقيم
القيــم املهنيــة إىل منظومــة القيــم املعرفيــة كوهنــام أكثــر 
ــاب  ــم حس ــابق ت ــف الس ــد التصني ــا، وبع ــًا هب ارتباط
التكــرارات ملعرفــة القيــم الســائدة يف كل منظومــة 
ــتعراض  ــال اس ــن خ ــح م ــوف يتض ــا س ــذا م وه

ــة. ــج الدراس نتائ

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ــد  ــة الب ــئلة الدراس ــات أس ــتعراض إجاب ــل اس      قب
مــن التطــرق لبعــض النقــاط اجلوهريــة التــي تســاهم 
ــات يف  ــا اجلامع ــي تتبناه ــم الت ــة القي ــم منظوم يف فه

ــي: ــعودية وه ــة الس ــة العربي اململك
ــات . 1 ــا اجلامع ــي تتبناه ــم الت ــايل للقي ــدد اإلمج الع

ــرة. ــررت 225 م ــة، تك ــة 86 قيم ــة الدراس عين
املدروســة، . 2 للقيــم  خمتلفــة  صياغــات  هنــاك 

فبعــض اجلامعــات تصيــغ القيــم بشــكل مركــب 
مثــل )اإلبــداع واالبتــكار( وهــذه الصياغــة متثــل 
قيمتــان وليســت قيمــة واحــدة، لذلك تــم فصلها 
يف تعــداد القيــم، كــام أن هناك صيــغ خمتلفــة لقيمة 
واحــدة مثــل: روح الفريــق، والعمــل بــروح 
ــا يف  ــم دجمه ــث ت ــي حي ــل اجلامع ــق، العم الفري
قيمــة واحــدة بمســمى )العمــل اجلامعــي( وذلــك 

ــا. ــدة مضموهن لوح
تكونــت منظومــة القيــم يف اجلامعــات الســعودية . 3

عينــة الدراســة مــن ســت منظومــات فرعيــة هــي:
• قيمــة 	  25 وعددهــا  املهنيــة  القيــم  منظومــة 

مــرة.  63 تكــررت 
• قيمــة 	  17 املعرفيــة وعددهــا  القيــم  منظومــة 

مــرة.  31 تكــررت 
• ــة 	 ــا 15 قيم ــة وعدده ــم االجتامعي ــة القي منظوم

ــرة. ــررت 58 م تك
• قيمــة 	  1	 وعددهــا  الدينيــة  القيــم  منظومــة 

مــرة.  19 وتكــررت 
• منظومــة القيــم السياســية وعددهــا 13 قيمــة 	

وتكــررت 50 مــرة.
• منظومــة القيــم االقتصاديــة وعددهــا قيمتــان 	

ــايل  ــم الت ــط. والرس ــرات فق ــررت 	 م )2( وتك
ــم التــي تتبناهــا اجلامعــات  يوضــح منظومــة القي

ــعودية: ــة الس ــة العربي يف اململك
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ــق  ــابق التناس ــي الس ــم التوضيح ــن الرس ــظ م وياح
والدينيــة  السياســية  القيــم  أعــداد  يف  التقريبــي 
ــى  ــة ع ــم املهني ــيادة القي ــة، وس ــة واملعرفي واالجتامعي

حســاب القيــم االقتصاديــة.
ال يوجـــد أي جامعـــة مـــن اجلامعـــات عينـــة . 	

ــع  ــة مجيـ ــا القيميـ ــت يف منظومتهـ ــة تبنـ الدراسـ
ــر  ــن أكـ ــد تضمـ ــتة )6( ، وقـ ــات السـ التصنيفـ
ــات  ــس )5( تصنيفـ ــم مخـ ــة القيـ ــوع ملنظومـ تنـ
ــة  ــي جامعـ ــات هـ ــامن )8( جامعـ ــك يف ثـ وذلـ
ــة  ــعود، وجامعـ ــك سـ ــة امللـ ــم، وجامعـ القصيـ
تبـــوك، وجامعـــة نجـــران، وجامعـــة حائـــل، 
وجامعـــة امللـــك خالـــد، واجلامعـــة اإلســـامية، 
وجامعـــة امللـــك ســـعود للعلـــوم الصحيـــة، 
فيـــام جـــاءت منظومـــة القيـــم بجامعـــة األمـــرية 
ـــث  ـــم حي ـــات القي ـــًا يف تصنيف ـــل تنوع ـــورة األق ن
ــان(،  ــية )قيمتـ ــم السياسـ ــى القيـ ــو إال عـ مل حتـ

ـــن  ـــد ضم ـــم(،ومل يوج ـــس قي ـــة )مخ ـــم املهني والقي
منظومتهـــا أي قيـــم معرفيـــة أو اقتصاديـــة، أو 

ــة. ــة، أو جمتمعيـ دينيـ
ـــات . 5 ـــامن جامع ـــررت يف ث ـــي تك ـــم الت ـــميت القي س

وأكثـــر بالقيـــم الســـائدة )أكثـــر مـــن %33 مـــن 
ــاءت  ــك جـ ــة( وبذلـ ــة الدراسـ ــات عينـ اجلامعـ
ـــائدة  ـــم الس ـــرز القي ـــز كأب ـــودة والتمي ـــي اجل قيمت
ـــرز  ـــداع كأب ـــة االب ـــة، وقيم ـــم املهني ـــة القي يف منظوم
القيـــم الســـائدة يف منظومـــة القيـــم املعرفيـــة، وثـــاث 
ـــة  ـــم االجتامعي ـــة القي ـــن منظوم ـــائدة ضم ـــم س قي
والعدالـــة،  اجلامعـــي،  العمـــل  قيـــم  هـــي 
واملســـؤولية، فيـــام جـــاءت قيـــم الشـــفافية، 
ـــام  ـــائدة، بين ـــية الس ـــم السياس ـــرز القي ـــامء كأب واالنت
ـــات  ـــة يف اجلامع ـــة أو اقتصادي ـــم ديني ـــرز أي قي مل ت
ـــب  ـــح ترتي ـــايل يوض ـــدول الت ـــة واجل ـــة الدراس عين

تلـــك القيـــم وتعـــداد تكراراهـــا.

شكل رقم )	( منظومة القيم التي تتبناها اجلامعات عينة الدراسة
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إجابة السؤال األول:
ــا  ــي تتبناه ــم الت ــة القي ــل منظوم ــال حتلي ــن خ      م
اجلامعــات عينــة الدراســة وجــد أن عــدد القيــم املهنية 

ــبة 29.10 %  ــة أي بنس ــل 86 قيم ــن أص ــة م 25 قيم
وتكــررت 63 مــرة مــن أصــل 225 تكــرار أي بنســبة 
28 % وجــاء ترتيــب القيــم املهنيــة عــى النحــو التــايل:

التكرار من التصنیفالقیمةم
23

النسبة من 
100

64%16منظومة القیم السیاسیةالشفافیة1
52%12منظومة القیم المھنیةالجودة2
47%11منظومة القیم المھنیةالتمیز3
47%11منظومة القیم االجتماعیةالعمل الجماعي4
39%9منظومة القیم المعرفیةاإلبداع5
39%9منظومة القیم االجتماعیةالعدالة6
39%9منظومة القیم االجتماعیةالمسؤولیة7
34.8%8منظومة القیم السیاسیةاالنتماء8

جدو ل )	(
 منظومة القيم السائدة يف اجلامعات عينة الدراسة.

جدو ل )	( 
منظومة القيم املهنية.

تكرارھاالقیمةمتكرارھاالقیمةم
1الفعالیة1214الجودة1
1التخطیط1115التمیز2
1التحسین516االتقان3
1االمتیاز417االلتزام4
1االستجابة318المؤسسیة5
1االنضباط319الكفاءة6
1المرونة320اإلنجاز7
1الجاھزیة221التطویر8
1الثقة222المستقبلیة9
1االحترافیة223التمكین10
1التفوق224الریادة11
1التنسیق125احترام العمل12
63المجموع125الجدیة13
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مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن قيمتــي اجلــودة والتميــز 
جــاءت يف مراكــز متقدمــة عــن بقيــة القيــم املهنيــة 
األخــرى، حيــث تصــدرت قيمــة اجلــودة منظومــة القيــم 
ــة  ــات عين ــن اجلامع ــة م ــا يف 12 جامع ــة بتكراره املهني
ــبة 2.2	%،  ــة بنس ــا 23 جامع ــغ عدده ــة والبال الدراس
بينــام جــاءت قيمــة التميــز يف املرتبــة الثانيــة حيــث 
ــبة  ــة بنس ــم يف 11 جامع ــة القي ــن منظوم ــررت ضم تك
ــرر  ــة مل تتك ــاك 	1 قيم ــًا أن هن ــح أيض 47.8%، ويتض
ــودة  ــي اجل ــامم بقيمت ــود االهت ــد يع ــدة، وق ــرة واح إال م
ــامد  ــودة واالعت ــو اجل ــث نح ــاه احلدي ــز إىل االجت والتمي
ــة،  ــه املؤسســات األكاديمي األكاديمــي الــذي تســعى إلي
والــذي بــرز كــام ذكــر الشــوري واألقطــش وأبــو نــارص 
)2018( يف اململكــة العربيــة الســعودية منــذ إنشــاء اهليئة 
الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكاديمــي والتي تســتهدف 
ــم اجلامعــي مــن اإلدارة  جــودة عــدة مســارات يف التعلي
ــة  ــج التعليمي ــودة الرام ــات إىل ج ــح والتريع واللوائ

وجــودة التقويــم الداخــي واخلارجــي. وهنــا البــد مــن 
اإلشــارة إىل أن جامعــة أم القــرى تعتــر أكثــر اجلامعــات 
تضمينــًا للقيــم املهنيــة بســت قيــم هــي: الفعاليــة، 
الكفــاءة،  التطويــر،  التخطيــط،  التحســن،  التميــز، 
الرؤيــة املســتقبلية. وقــد يكــون الســبب يف ســيادة القيــم 
ــة  ــا الديني ــدًا إىل مكانته ــرى عائ ــة أم الق ــة بجامع املهني
وكوهنــا يف موقــع جغــرايف تفــد إليــه مئــات اآلالف مــن 
ــرتايف رضورة  ــي االح ــل املهن ــل العم ــا جع ــلمن مم املس
ملحــة خصوصــًا يف ظــل مكانتهــا الثقافيــة واجلغرافيــة.

إجابة السؤا ل الثاين:
     مــن خــال حتليــل منظومــة القيــم التــي تتبناهــا 
اجلامعــات عينــة الدراســة وجــد أن عــدد القيــم املعرفيــة 
17 قيمــة مــن أصــل 86 قيمــة أي بنســبة 19.76 % 
ــبة  ــرار أي بنس ــل 225 تك ــن أص ــرة م ــررت 31 م وتك
ــو  ــى النح ــة ع ــم املعرفي ــب القي ــاء ترتي 13.78 % وج

ــايل: الت

تكرارھاالقیمةمتكرارھاالقیمةم
1تطبیق المعرفة910اإلبداع1
1البحث العلمي711االبتكار2
1التعلیم المستمر112الحریة العلمیة3
1تعدد التخصصات113الحریة األكادیمیة4
1تكامل التخصصات114حریة الفكر5
1البحث الناقد115التفكیر النقدي6
1اإللھام116المعرفة7
1الشغف117تأصیل المعرفة8
31المجموع117إنتاج المعرفة9

جدو ل )	(
 منظومة القيم املعرفية
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ـــداع  ـــي اإلب ـــح أن قيمت ـــابق يتض ـــدول الس ـــن اجل م
ــة  ــم املعرفيـ ــة القيـ ــا منظومـ ــكار تصدرتـ واالبتـ
حيـــث تكررتـــا 9 و7 مـــرات عـــى التـــوايل، 
بنســـبة 39% لقيمـــة اإلبـــداع و30.4% لقيمـــة 
ـــدة  ـــرة واح ـــة م ـــررت 15 قيم ـــام تك ـــكار، في االبت
ـــداع  ـــي اإلب ـــيوع قيمت ـــبب ش ـــود س ـــد يع ـــط، وق فق
ــز  ــا يف متيـ ــم ألمهيتهـ ــة القيـ ــن بقيـ ــكار عـ واالبتـ
ــد  ــا يف التجديـ ــا ودورهـ ــن بعضهـ ــات عـ اجلامعـ
واســـتحداث برامـــج وأفـــكار حديثـــة. وهنـــا 
البـــد أن نشـــري إىل أن جامعـــة امللـــك فيصـــل 
ـــن  ـــة ضم ـــم املعرفي ـــًا للقي ـــات تضمين ـــر اجلامع أكث
ـــل  ـــي: التكام ـــم ه ـــس قي ـــة بخم ـــا القيمي منظومته
يف التخصصـــات، االبتـــكار، تأصيـــل املعرفـــة، 
ـــيادة  ـــأن س ـــاًم ب ـــة. عل ـــق املعرف ـــة، تطبي ـــاج املعرف إنت

قيـــم اإلبـــداع واالبتـــكار يتســـق جزئيـــًا مـــع مـــا 
جـــاء يف دراســـة املقـــدادي )2011( واخليـــاط 
إبرازهـــا  يف   )2016( وأوليجـــا  وأال   )2012(
لتلـــك القيـــم وذلـــك يتوافـــق مـــع مســـتجدات 
العـــر ومتغرياتـــه املختلفـــة التـــي تؤكـــد عـــى 

أمهيـــة تلـــك القيـــم اهلامـــة. 

إجابة السؤا ل الثالث:
ــي  ــم التـ ــة القيـ ــل منظومـ ــال حتليـ ــن خـ      مـ
ـــدد  ـــد أن ع ـــة وج ـــة الدراس ـــات عين ـــا اجلامع تتبناه
ـــة  ـــل 86 قيم ـــن أص ـــة م ـــة 15 قيم ـــم االجتامعي القي
أي بنســـبة 17.44 % وتكـــررت 58 مـــرة مـــن 
أصـــل 225 تكـــرار أي بنســـبة 78.	2 % وجـــاء 
ـــايل: ـــدول الت ـــام يف اجل ـــة ك ـــم االجتامعي ـــب القي ترتي

تكرارھاالقیمةمتكرارھاالقیمةم
2المساواة119العمل الجماعي1
1خدمة المجتمع910العدالة2
1التسامح911المسؤولیة3
1الحوار712االحترام4
1تكافؤ الفرص513التعاون5
1االنفتاح414التنوع6
1االندماج315الشكر والتقدیر7
58المجموع215اإلنصاف8

جدو ل )	( 
منظومة القيم االجتامعية.
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مـن اجلـدول السـابق يتضـح أن قيمـة العمـل اجلامعـي 
تكـررت  حيـث  االجتامعيـة  القيـم  منظومـة  تصـدرت 
اجلامعـات  مـن  11 جامعـة  القيـم يف  منظومـة  ضمـن 
بنسـبة  جامعـة   23 عددهـا  والبالـغ  الدراسـة  عينـة 
47.8%، بينـام هنـاك 6 قيـم مل تتكرر سـوى مـرة واحدة 
وهـي قيـم: خدمـة املجتمع والتسـامح واحلـوار وتكافؤ 
الفـرص واالنفتـاح واالندمـاج. وقد يعـود ذلك ألمهية 
العمـل اجلامعي يف نجـاح املهام خصوصًا يف املؤسسـات 
األكاديميـة، ورغم جتاهل الدراسـات السـابقة لتفاصيل 
هـذا  عـى  تركيزهـا  وعـدم  االجتامعيـة  القيـم  ترتيـب 
اجلانـب، إال إن ذلـك قـد يعـود الختاف زاويـة الرؤية 
التـي طرقهـا الباحثـون، كام أن عـدم تكرار بعـض القيم 
ال يعنـي تـدين مسـتوى أمهيتهـا خصوصـًا إذا علمنـا أن 
مـن أبـرز خصائـص منظومـة القيـم كـام ذكـر اخليـاط 
وعطيـات والعربيـات )2012: 251( حمدودية عددها، 
ممـا يشـري إىل أن احتامليـة تكرارهـا نـادر جـدًا. وجديـر 
بالذكـر أن جامعـة أم القـرى أكثـر اجلامعـات تضمينـًا 

بسـت  القيميـة  منظومتهـا  ضمـن  االجتامعيـة  للقيـم 
قيـم هـي: العمـل اجلامعـي، العدالـة، تكافـؤ الفـرص، 
السـبب  يكـون  وقـد  املسـؤولية،  التعـاون،  املسـاواة، 
الدينيـة وكوهنـا يف موقـع  إىل مكانتهـا  يف ذلـك عائـدًا 
جغـرايف تفـد إليـه مئـات اآلالف مـن املسـلمن لتؤدي 
شـعائر دينيـة – كـام ذكـر سـابقًا - وبالتايل فإن املؤسسـة 
األكاديميـة األوىل يف هـذا املوقع اجلغـرايف البد أن تكون 
يف مسـتوى متقـدم مـن العمـل االجتامعـي يتناسـب مع 
املنطقـة للحجـاج واملعتمريـن وفـق  ظـروف اسـتقبال 

مبـادئ التفاعـل االجتامعـي اإلجيـايب.

إجابة السؤا ل الرابع:
     مـن خال حتليل منظومـة القيم التي تتبناها اجلامعات 
عينة الدراسـة وجـد أن عـدد القيم الدينيـة 	1 قيمة من 
أصـل 86 قيمة أي بنسـبة 16.27 % وتكـررت 19 مرة 
مـن أصل 225 تكـرار أي بنسـبة 8.44 % وجاء ترتيب 

القيـم الدينية كام يف اجلـدول التايل:

تكرارھاالقیمةمتكرارھاالقیمةم
1الدعوة لإلسالم58األمانة1
1الوسطیة29القدوة2
1منھج السلف110اإلحسان3
1االحتساب111اإلیمان باہلل4
1األخالق السامیة112األخالق اإلسالمیة5
1الرحمة113األخالق الحسنة6
1الصدق114المنھج اإلسالمي7

19المجموع14

جدو ل )7( 
منظومة القيم الدينية.
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تصـدرت  األمانـة  قيمـة  أن  يتضـح  السـابق  اجلـدول  مـن 
منظومـة القيـم الدينيـة حيـث تكـررت يف 5 جامعـات مـن 
أصـل 23 جامعة بنسـبة %21.7، بينام تكـررت قيمة القدوة 
مرتـان فقـط، فيام تكـررت 12 قيمـة مرة واحـدة فقط وهي 
اإلسـامية،  واألخـاق  بـاهلل،  واإليـامن  اإلحسـان،  قيـم 
واألخاق احلسـنة، واملنهج اإلسـامي، والدعوة لإلسام، 
واألخـاق  واالحتسـاب،  السـلف،  ومنهـج  والوسـطية، 
السـامية، والرمحـة، والصـدق. وتشـري عمليـات التحليـل 
املتبعـة إىل أن اجلامعـة اإلسـامية أكثـر اجلامعـات تضمينـًا 
للقيـم الدينيـة ضمـن منظومتهـا القيميـة بأربـع قيـم هـي: 
الدعـوة لإلسـام، الوسـطية، منهج السـلف، االحتسـاب، 
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، 
احلسـنة،  واألخـاق  اإلسـامية،  األخـاق  قيـم  فمثـًا 
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 

تلـك القيـم من خـال التكـرارات والنسـب املئويـة فنحن 
يف الواقـع ُننظـم الصياغـات اللغويـة لتلـك القيـم، وليـس 
ملاهيـة القيـم. وهنـا نشـري إىل أن غيـاب بعض القيـم الدينية 
عـن منظومـة القيم لـدى بعـض اجلامعات عينة الدراسـة ال 
يعنـي أبـدًا 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 
اجلامعـي كدراسـة اخليـاط )2012(، والرويـي )2017(، 
وأبـو حطـب )2017(، بينـام جـاءت القيـم دراسـة الزيون 

)2012( يف موقـع متأخـر ضمـن منظومـة القيـم.

إجابة السؤا ل اخلامس:
مـن خـال حتليـل منظومـة القيـم التـي تتبناهـا اجلامعـات 
عينـة الدراسـة وجـد أن عـدد القيـم السياسـية 13 قيمة من 
أصـل 86 قيمة أي بنسـبة 12.	1 % وتكـررت 50 مرة من 
أصـل 225 تكرار أي بنسـبة 22.22 % وجـاء ترتيب القيم 

السياسـية كـام يف اجلـدول التايل:

جدو ل )8(
 منظومة القيم السياسية.

تكرارھاالقیمةمتكرارھاالقیمةم
1خدمة الوطن168الشفافیة1
1حریة األفراد89االنتماء2
1المشاركة610القیادة3
1المحاسبیة611النزاھة4
1الحریة المسؤولة312المساءلة5
1التفویض313المواطنة6
50المجموع213الوالء7
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مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن قيمــة الشــفافية 
ــة حيــث تكــررت يف  ــم الديني تصــدرت منظومــة القي
16 جامعــات مــن أصــل 23 جامعــة بنســبة 69.6%، 
وهــي هبــذه النســبة متثــل أكثــر القيــم شــيوعًا ضمــن 
منظومــة القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات عينة الدراســة 
ــة  ــتوى منظوم ــى مس ــط ع ــس فق ــة، ولي ــة عام بصف
ــذه  ــي ه ــبب يف تبن ــود الس ــد يع ــية، وق ــم السياس القي
القيمــة كوهنــا كــام جــاء يف دراســة الشــهري )2018( 
أحــد أهــم وأحــدث االجتاهــات اإلداريــة املعــارصة، 
ــة  ــل إداري ــة عم ــاد بيئ ــم يف إجي ــا دور مه ــي هل والت
متميــزة، وهنــا نشــري إىل أن مســتوى قيمــة الشــفافية يف 
هــذه الدراســة يتجــاوز مــا جــاء يف دراســة الصاعــدي 
)2012(، والعمــري )2013(، والشــمري واملنصــور 
)2015( والتــي أشــارت إىل أن مســتوى الشــفافية يف 
اجلامعــات عينــة الدراســة جــاءت بدرجــة متوســطة، 
والســبب يعــود إىل أن تلــك الدراســات عكســت 
ــذه  ــام ه ــن. بين ــن واألكاديمي ــن املوظف ــة م أراء عين
ــاء  ــا ج ــى م ــاء ع ــة بن ــذه القضي ــت ه ــة تناول الدراس
يف اخلطــط االســرتاتيجية للجامعــات عينــة الدراســة، 
ــدد  ــى ع ــرت ع ــورة اقت ــات املذك ــام ان الدراس ك
حمــدود جــدًا مــن اجلامعــات، بينــام تطرقــت الدراســة 

ــة ملــا يتجــاوز %79 مــن اجلامعــات احلكوميــة.  احلالي
أســاليب  أن  إىل  الســياق جتــدر اإلشــارة  ويف ذات 
ــا تبــوك، وجــازان تعــدان  التحليــل أكــدت أن جامعت
ــث  ــية حي ــم السياس ــًا للقي ــات تضمين ــر اجلامع أكث
تضمنــت منظومــة القيــم يف جامعــة تبــوك مخــس 
ــاءلة،  ــوالء، واملس ــفافية، وال ــي: الش ــية ه ــم سياس قي
ــم  ــة القي ــت منظوم ــام تضمن ــادة. في ــامء، والقي واالنت
ــي:  ــًا ه ــية أيض ــم سياس ــس قي ــازان مخ ــة ج يف جامع
القيــادة، النزاهــة، االنتــامء، حريــة األفــراد، واملواطنــة 
الصادقــة. وقــد يكــون الســبب يف ســيادة القيــم 
ــام  ــدًا ملوقعه ــن عائ ــن املذكورت ــية يف اجلامعت السياس
ــة  ــة )جامع ــاملية الغربي ــدود الش ــى احل ــرايف ع اجلغ
تبــوك(، واحلــدود اجلنوبيــة الغربيــة )جامعة جــازان(.   

إجابة السؤا ل السادس:
ــا  ــي تتبناه ــم الت ــة القي ــل منظوم ــال حتلي ــن خ      م
اجلامعــات عينــة الدراســة وجــد أن عــدد القيــم 
االقتصاديــة قيمتــان )2( مــن أصــل 86 قيمــة أي 
ــل 225 ــن أص ــرة م ــررت 	 م ــبة 2.32 % وتك بنس

القيــم  ترتيــب  بنســبة %1.78 وجــاء  تكــرارًا أي 
االقتصاديــة كــام يف اجلــدول التــايل:

تكرارھاالقیمةمتكرارھاالقیمةم
2التنافسیة22االستدامة1

4المجموع

جدو ل )9(
 منظومة القيم االقتصادية.
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مــن اجلدول الســابق يتضــح أن منظومــة القيــم االقتصادية 
ــة  ــم املختلف ــات القي ــن منظوم ــرارًا ب ــددًا وتك ــل ع األق
حيــث مل يــرد ســوى قيمتــي االســتدامة والتنافســية بنفــس 
عــدد التكــرارات، وهنــا نشــري إىل أن الدراســات الســابقة 
جتاهلــت القيــم االقتصاديــة ضمــن منظومــة القيــم التــي 
ــو  ــي )2017( وأب ــتي الروي ــتثناء دراس ــتها باس ــم دراس ت
ــة  ــم االقتصادي ــارتا إىل أن القي ــي أش ــب )2017( الت حط
ــم  ــات القي ــن منظوم ــط ضم ــتوى متوس ــاءت يف مس ج
يمكــن  ال  أنــه  إال  النتائــج  هــذه  ورغــم  املدروســة. 
ــات  ــة املجتمع ــة يف تنمي ــم االقتصادي ــة القي ــال أمهي إغف
وتشــكيل هويتهــا، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة 
الــدورسي )2019( مــن أن اكتســاب القيــم االقتصاديــة 
ــي  ــا، فه ــتى صوره ــة بش ــق التنمي ــية لتحقي ــزة أساس ركي
تســاعد األفــراد عــى إدارة حياهتــم واحــرتام أعامهلــم 
ــة.  ــة اليومي ــف االقتصادي ــع املواق ــن م ــل احلس والتعام
ــة  ــات األكاديمي ــى املؤسس ــامل تتبن ــون م ــن يك ــذا ل وه
ــريًا  ــن. أخ ــدى املتعلم ــيخها ل ــم وترس ــذه القي ــرس ه غ
ــارت إىل  ــل أش ــات التحلي ــه إىل أن عملي ــن التنوي ــد م الب
أن جامعــة حائــل جــاءت أكثــر اجلامعــات تضمينــًا 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 16 قيمــة متجــاوزة بذلــك 
ــة  ضعــف املتوســط العــام لعــدد القيــم يف اجلامعــات عين
الدراســة والبالــغ عددهــا 7 قيــم؛ ممــا أتــاح هلــا التنــوع يف 

ــم.  ــدد القي ــة وع نوعي

التوصيات:
    يف ضــوء النتائــج املحددة ســابقًا فإن الدراســة تويص 
ــا  ــي تتبناه ــم الت ــة القي ــعودية بمراجع ــات الس اجلامع
بأســلوب علمــي ناقــد، ووفــق مــا تقتضيــه متطلبــات 
اجلــودة واالعتــامد األكاديمــي وذلــك بمشــاركة مجيــع 
القــادة واألســاتذة واملوظفــن والطــاب، مــع مراعــاة 

التوصيــات الفرعيــة التاليــة:
ــم . 1 ــة القي ــة ملنظوم ــة األكاديمي ــامم بالصياغ االهت

ــة.  ــري فضفاض ــددة وغ ــة وحم ــون واضح ــث تك بحي
ــي تتبناهــا . 2 ــم الت ــوى منظومــة القي ــوازن يف حمت الت

كل جامعــة بحيــث تشــمل مجيــع اجلوانــب املهنيــة 
واالجتامعيــة  والدينيــة  والسياســية  واملعرفيــة 

واالقتصاديــة واجلامليــة والصحيــة.
البــد أن تعكــس منظومــة القيــم امليــزة التنافســية . 3

التــي تتميــز هبــا كل اجلامعــة عــن بقيــة اجلامعــات.
التجديــد املســتمر يف صياغــة منظومــة القيــم التــي . 	

ــدى،  ــطة امل ــة متوس ــق خط ــة وف ــا اجلامع تتبناه
ــة،  ــرتاتيجية للجامع ــة االس ــن اخلط ــن ضم وُتعل
ــة. ــق اجلامع ــارز يف مراف ــكل ب ــا بش ــم إظهاره ويت

ــة 	.  ــم اجلامعي ــات القي ــاوز منظوم ــب أن تتج  جي
ــة إىل  ــعارات الزائف ــكلية، والش ــات الش الصياغ
ــا. ــكل مدلوالهت ــتمر ل ــي واملس ــل الواقع التفعي

ــة . 6 ــًا لبقي ــة منطلق ــم الديني ــون القي ــب أن تك جي
ــن  ــون ضم ــب أال تك ــا، وجي ــًا هل ــم وأساس القي
ــا  ــرتاتيجية كوهن ــط االس ــة يف اخلط ــم املدون القي
مــن البدهييــات يف بلــد تقــوم فيــه السياســة 
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ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــم الق ــى تعالي ــة ع التعليمي
ــدق  ــة والص ــاهلل واألمان ــامن ب ــل: اإلي ــة مث النبوي
ــامية،  ــاق اإلس ــزام باألخ ــاص وااللت واإلخ
ــل  ــي متث ــة الت ــم الديني وجيــب االجتــاه لتلــك القي
الوســطية  ومنهــا  واملســلمن  لإلســام  هتــاًم 

ــخ. ــرف ... ال ــذ التط ــدال ونب واالعت
ــخصية . 7 ــب الش ــم بجوان ــات أن هتت ــى اجلامع ع

ــم  ــه القي ــع توجي ــا م ــع مكوناهت ــانية يف مجي اإلنس
نحــو تلــك اجلوانــب خصوصــًا يف ثاثــة جوانــب 
تــم جتاهلهــا يف منظومــة القيــم التــي تــم دراســتها 
ــي. ــاميل والصح ــادي واجل ــب االقتص ــي اجلان وه

وعمليــات . 8 األنشــطة  مجيــع  توجــه  أن  جيــب 
ــة  ــل البيئ ــة داخ ــات اإلداري ــس والتعام التدري
اجلامعيــة نحــو منظومــة القيــم التــي تتبناهــا 

اجلامعــة دون إغفــال أي مــن جزئياهتــا.

املقرتحات:
ــات  ــن الدراس ــد م ــراء املزي ــة إج ــرتح الدراس      تق
موظفــة  العاقــة  ذات  املواضيــع  يف  املتخصصــة 
املناهــج البحثيــة املختلفــة )الكميــة والنوعيــة( جلمــع 
البيانــات وحتليلهــا واســتخراج النتائــج عــى أن توجــه 

ــة: ــكار التالي ــو األف ــات نح الدراس
تأثــري األبعــاد الثقافيــة واجلغرافيــة عــى منظومــة . 1

القيــم التــي تتبناهــا اجلامعــات.
القيــم يف اجلامعــات . 2 ارتبــاط منظومــة  مــدى 

واالجتامعــي. الثقــايف  بالســياق 

تتبناهــا . 3 التــي  القيــم  منظومــة  بــن  العاقــة 
للجامعــة. األكاديمــي  األداء  وحتســن  اجلامعــات 

ــف . 	 ــدى خمتل ــم ل ــة القي ــة منظوم ــري صياغ معاي
اجلامعــات.

تأثــري منظومــة القيــم عــى األداء األكاديمــي . 5
للجامعــة.
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الشــمري، فوزيــة صالــح؛ واملنصــور، أمحــد )2015( مســتوى 
الشــفافية اإلداريــة يف جامعــة األمــرية نــورة بنــت 
عبدالرمحــن، جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية بالبحرين، 

مــج 16، ص ص 269 – 398.
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املجلــة الرتبويــة – كليــة الرتبيــة بســوهاج، مــج 	5، ص 

.522-	89 ص 
ــارص،  ــو ن ــى، وأب ــش، آالء حيي ــد، األقط ــد أمح ــورى، حمم الش
فتحــي حممــد. )2018(. درجــة تطبيــق معايــري اجلــودة 
يف كليــات الرتبيــة يف اجلامعــات السعودية. دراســات 
- العلــوم الرتبويــة: اجلامعــة األردنيــة - عــامدة البحــث 

ــج5	, ع1، 263 – 279.  ــي، م العلم
بالشــفافية  اإلدارة   .)2012( حامــد  نيفــن  الصاعــدي، 
وعاقتهــا بالشــفافية التنظيميــة يف اجلامعــات الســعودية 
ــن،  ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م
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املجلــة الســعودية للتعليــم العــايل، مــج 6، ص ص 	18 
.185  –

ــى  ــي واألخاق ــام القيم ــدوري. »دور النظ ــحر ق ــاس، س عب
ــؤون  ــم العمل.” ش ــى قي ــز ع ــة: الرتكي ــة املنظم ىف محاي
الشــارقة مج29,  يف  االجتامعيــن  مجعيــة  اجتامعيــة: 

.165  -  151  :)2012( ع113 
القيــم  منظومــة   .)2017( حممــد  املعطــي  عبــد  عســاف، 
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ــة، م 3، ع 2، ص ص 173 ـــــــ  ــة واإلداري االقتصادي

.203
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أطروحــة دكتــوراه غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة، جامعــة 

ــرى. أم الق
ــل،  ــوق العم ــم وس ــم )2007(. التعلي ــد إبراهي ــواد، خال الع
ــم  ــم – التعلي ــة والتعلي ــع للرتبي ــريب الراب ــدى الع املنت
ــل – األردن. ص ص 111 –  ــوق العم ــات س واحتياج

.119
ــد اهلل،  ــت عب ــال بن ــاين، فري ــد، احلقب ــت حمم ــاء بن ــون، وف ع
ــت  ــامء بن ــري، أس ــد، و العم ــت حمم ــل بن ــدي، أم الش
حممــد. )2015(. قيــم العمــل لــدي القيــادات النســائية 
يف جامعــة امللــك سعود. مســتقبل الرتبيــة العربيــة: 
ــج22, ع93 ، 169  ــة، م ــم والتنمي ــريب للتعلي ــز الع املرك

 -  25	
فليــة، فــاروق عبــده والزكــي أمحــد عبدالفتــاح )	200(. 
معجــم مصطلحــات الرتبيــة لفظــًا واصطاحــًا. دار 
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ــة. العربي
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ــة  ــدى طلب ــم ل ــة القي ــى منظوم ــة ع ــال احلديث االتص
ــي  ــر القوم ــهم، املؤمت ــر تدريس ــة نظ ــن وجه ــة م اجلامع
الســنوي التاســع عــر: التعليــم اجلامعــي العــريب 
وأزمــة القيــم يف عــامل بــا حــدود، مركــز تطويــر التعليــم 
اجلامعــي، جامعــة عــن شــمس، ص ص: 389- 27	
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املقــدادي هــاين صــاح )2011(. درجــة إســهام أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف جامعــة امللــك خالــد يف ترســيخ 
ــة اجلامعــة مــن  ــدى طلب ــة اإلســامية ل ــة القيمي املنظوم
وجهــة نظــر الطــاب فيهــا، دراســات العلــوم الرتبويــة، 
ــد28، ص ص: 7		2  ــدد 2، جمل ــة، ع ــة األردني اجلامع
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.228  –  21	: ص  ص   ،13
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أمل عبد اهلل الراشد
جامعة الملك سعود

)قدم للنشر يف 1442/3/13هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ(

ـــات  ـــًدا، فاملجتمع ـــكاًًل واح ـــذ ش ـــاريب ال تتخ ـــار التق ـــافة يف اإلط ـــافة، واملس ـــى املس ـــة ع ـــة رئيس ـــوم بدرج ـــذي يق ـــة ال ـــوم التقاربي ـــث مفه ـــرض البح ـــث: يع ـــص البح ملخ
ـــراف  ـــايف، واألع ـــن الثق ـــاًلف التكوي ـــافات، الخت ـــذه املس ـــر ه ـــد معاي ـــف يف حتدي ـــا ختتل ـــة. ولكنه ـــة إىل العام ـــن احلميم ـــافات م ـــوع املس ـــى تن ـــق ع ـــا تتف ـــاًلف ثقافاهت ـــى اخت ع
ـــت  ـــي ليس ـــله، فه ـــل أو فش ـــاح التواص ـــبب يف نج ـــأهنا أن تتس ـــن ش ـــي م ـــة، الت ـــارص التواصلي ـــن العن ـــًا م ـــًرا مه ـــا عن ـــافة بوصفه ـــث املس ـــاول البح ـــك تن ـــة. ولذل االجتاعي
ـــث يف  ـــدأ البح ـــد ب ـــا. وق ـــالتها ووظائفه ـــق رس ـــة، لتحقي ـــا اللغ ـــي حتتاجه ـــة الت ـــه التواصلي ـــه وظيفت ـــم، ل ـــر مه ـــي عن ـــا ه ـــب، إن ـــادي فحس ـــز امل ـــن احلّي ـــر ع ـــًرا يع عن
ـــافة  ـــر املس ـــد أث ـــث عن ـــف البح ـــم توق ـــا، ث ـــًرا رئيًس ـــا مؤث ـــة بوصفه ـــة االجتاعي ـــه بالثقاف ـــة، وعاًلقت ـــر اللفظي ـــة وغ ـــل اللفظي ـــكال التفاع ـــل بأش ـــة التواص ـــرض عاًلق ـــه، بع حمتويات
ـــرض  ـــم ع ـــذه اإلدارة. ث ـــي يف ه ـــور الوع ـــدى حض ـــا، وم ـــافة وأثره ـــوم إدارة املس ـــا، ومفه ـــافة، وأنواعه ـــوم املس ـــد مفه ـــاًلل حتدي ـــن خ ـــك م ـــارًحا ذل ـــل، ش ـــل التواص يف حق

ـــة.  ـــر، واهليئ ـــاه النظ ـــوت، واجت ـــاءات، والص ـــد، واإلي ـــركات اجلس ـــة يف ح ـــاريب واملتمثل ـــدث التق ـــة للح ـــارص املصاحب ـــًرا العن أخ

كلامت مفتاحية:  التواصل، التقاربية، املسافة الشخصية، املسافة اآلمنة، إدارة املسافة، إياءات. 
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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.
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1. التواصل وأشكال التفاعل:
»إن اخلطــاب يشــكل اللغــة وهــي تشــكله، وكذلــك 
ــه  ــا أن ــة، ك ــتعملون اللغ ــن يس ــاس الذي ــكله الن يش
يشــكل اللغــة التــي يســتعملها النــاس. يتشــكل 
اخلطــاب كذلــك مــن خــاًلل اخلطــاب الــذي يســبقه 
والــذي يتبعــه، ويتشــكل أيًضــا مــن وســائل التواصــل 
ــكل  ــه يش ــا أن ــاب، ك ــذا اخلط ــا ه ــدث فيه ــي حي الت
احتــاالت تلــك الوســائل. والغــرض من النــص يؤثر 
يف اخلطــاب أيًضــا، كــا أن اخلطــاب يشــكل عــدًدا مــن 
ــدج، 2018،  ــوص« )بالرتي ــة للنص ــراض املمكن األغ
ص: 9(. ومــن حيــث املبــدأ يتكــون الفعــل التواصــي 
مــن مفهومــن: مفهــوم التفاعــل الــذي يعنــي الفعــل 
ورد الفعــل، وبذلــك يكــون معنــاه يف احلــوار وغــره 
ــل ورد  ــاركة يف الفع ــو املش ــل، ه ــكال التفاع ــن أش م
ــل  ــوم التواص ــة. ومفه ــن معين ــول مضام ــل ح الفع
ــن  ــوار ب ــا احل ــر إليه ــي يص ــة الت ــي احلال ــذي يعن ال
طرفــن عــى األقــل، وإضافــة املفهومــن إىل بعضهــا 
البعــض يعطيهــا محولــة جديــدة، ليــدال عــى كل 
العنــارص التــي تفيــد املشــاركة احلواريــة يف إطــار 
ــانية  ــوار اللس ــات احل ــه كل مكون ــاهم في ــي، تس تفاع

ــف، 2010، ص: 15(. ــة )نظي ــة واخلارجي الداخلي
إن أحــد أهــم أشــكال التفاعــل تطــوًرا هــو الــكاًلم، 
ــة  ــارة. والكتاب ــوت واإلش ــرة الص ــزز بن ــذي ُيع ال
شــكل خــاص مــن التفاعــل، يســتخدم جمموعــة 
ــة  ــخ متخصص ــد نس ــوز. وال توج ــن الرم ــددة م حم
لــكل نظــام تراســل، ويتفاعــل النــاس مــع اآلخرين يف 

ســياق إجــراء عمليــة للعيــش يف جمموعــات متحــدة. 
والزمــان واملــكان بعــدان حيــدث فيهــا التفاعــل، وكل 
ــع يشء  ــاًًل م ــن تفاع ــه يتضم ــاس بفعل ــوم الن يشء يق

ــول، 2007أ، ص: 51(.  ــر )ه آخ
ــاب.  ــة األقط ــة ثاًلثي ــى منظوم ــل ع ــوم التواص ويق
أوهلــا املرســل باعتبــاره صاحــب املبــادرة يف التواصل، 
ــالة،  ــارًشا للرس ــا مب ــاره هدًف ــتقبل باعتب ــا املس وثانيه
وثالثهــا املجتمــع باعتبــاره مصــدر العاًلقــة بــن 
أطــراف التواصــل، وباعتبــاره كذلــك مصــدر النظــام 
ــتيتيه،  ــة )اس ــذه العملي ــه ه ــى أساس ــى ع ــذي ُتبن ال
ــة  ــب ني ــو صاح ــل ه ــد املرس 2006، ص: 7(. ويع
ــاج  التواصــل واملســؤول الفكــري والقانــوين عــن إنت
ــة  ــل عملي ــاح أو فش ــن نج ــاله، وع ــاب وإرس اخلط
التواصــل. أمــا املنجــز فهــو كل جهــاز مــادي ال 
ــاب  ــل إىل خط ــكار املرس ــة أف ــوم برتمج ــه، يق ــة ل ني
املســتقبل  إىل  األخــر  هــذا  وبإرســال  حمســوس، 
وفــق مقتضيــات التفاعــل، ورشوط ماديــة معينــة 
مرتبطــة باملــكان والزمــان. ويكمــن عمــق التواصــل 
واملواقــف  املعرفــة  يف  واملســتقبل،  املرســل  بــن 
والثقافــات  والتجــارب  والقيــم  واألحاســيس 
ــد  ــكل واح ــة ب ــات، اخلاص ــات والطموح واالهتام
منهــا، واملشــرتكة بينهــا )مهــو، 2010، ص: 215(. 
ــا  ــا داخلًي واللغــة ال يمكــن النظــر إليهــا بعّدهــا نظاًم
ــه  ــوء إىل جوانب ــه دون اللج ــن ماًلحظت ــتقاًًل يمك مس
اخلارجيــة، فهــي نمــط مــن أنــاط الســلوك اإلنســاين، 
يشــمل أي وجــه مــن أوجــه النشــاط اإلنســاين، 
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وعليــه فإنــه ينبغــي النظــر إىل اللغــة يف ســياق العاًلقــة 
ــكل  ــان يش ــاط اإلنس ــث إن نش ــانية ككل، حي اإلنس
ــيمه إىل  ــه تقس ــن في ــذي ال يمك ــدر ال ــا بالق كاًًل بنيوًي
أجــزاء أو مســتويات واضحــة بــا يكفــي. إن األنشــطة 
موحــًدا.  كاًًل  تشــكل  اللغويــة،  وغــر  اللغويــة، 
ويمكــن تطبيــق نظريــة اللغــة عــى الســلوك اإلنســاين 
ــي  ــلوك اللفظ ــواع الس ــف أن ــى تألي ــة وع ــة عام بصف
وغــر اللفظــي، وعليــه فاألمــر يتعلــق بنظريــة موحدة 

)بافــو ورفــايت، )2012، ص: 263،264(. 
بمســاعدة  حــوار  هــو  اللفظــي  غــر  التواصــل 
ــي  ــر اللفظ ــوار غ ــة، واحل ــر الكاًلمي ــارات غ اإلش
إىل  املعلومــات مــن شــخص  لنقــل  هــو وســيلة 
آخــر، شــأنه يف ذلــك شــأن احلــوار اللفظــي، ولكــن 
التواصــل  ووســائل  أخــرى.  وســائل  باســتعال 
ويف  وتكملــه،  الــكاًلم  تصاحــب  اللفظيــة  غــر 
أحيــان أخــرى حتــل حملــه. ولوســائل التواصــل 
ــارف، ويف  ــة التع ــرة يف مرحل ــة كب ــة أمهي ــر اللفظي غ
حتديــد املســتويات والتصنيــف. وحتمــل اإلشــارة غــر 
اللفظيــة معلومــات أكثــر ممــا حتملــه اإلشــارة اللفظيــة 

.)86 ص:   ،2017 وســترنن،  )بوبوفــا 

2. التواصل والثقافة االجتامعية:
يفــرتض األنثروبولوجــي ليتــش »أن كل األبعــاد غــر 
ــلوب  ــل أس ــا، مث ــف أنواعه ــة بمختل ــة للثقاف اللفظي
اللبــاس، وختطيــط أو تصميــم القريــة، والعــارة، 
واإلشــارات  واملوســيقى،  والطعــام،  واألثــاث، 

املرتبطــة بوضــع اجلســد  والتوجهــات  اجلســدية، 
ــقة  ــات منس ــم يف جمموع ــا تنتظ ــاكل، كله ــا ش أو م
ــة  ــورة مماثل ــفرة بص ــات مش ــن معلوم ــث تتضم بحي
ــة«  ــة الطبيعي ــل يف اللغ ــات واجلم ــوات والكل لألص
ــم  ــد اهت ــون، 2016، ص: 28(. وق ــبربر وولس )س
علــاء األنثروبولوجيــا باألســس التنظيميــة التــي 
ــم  ــدد تصوره ــلوكية، وح ــاط الس ــت األن ــن حت تكم
أن لــكل جمتمــع نظامــه اخلــاص يف فهــم وتنظيــم 
ــياء  ــة، أو األش ــات القراب ــط عاًلق ــل نم ــر، مث الظواه
املاديــة، واألحداث والســلوك والعواطــف، وحياولون 
تقريــر أي الظواهــر هــي املهمة بالنســبة لشــعوب ذات 
ــادئ  ــق مب ــؤالء وف ــا ه ــف ينظمه ــة، وكي ــة معين ثقاف
مميــزة أو حمــددة يف التصنيــف. ويف هــذا الســياق يطــور 
النــاس ملعظــم أغراضهــم املتكــررة، إجــراءات لكافــة 
ــن  ــراءات ع ــذه اإلج ــف ه ــلوك، وختتل ــواع الس أن
الروتينيــات والعــادات فقــط بتنفيــذ الســلوك املتعلــق 
وتتأثــر   .)464 ص:   ،2000 )كولينــج،  باحلالــة 
ــوت  ــر الص ــة، فتغ ــف اللغوي ــر باملواق ــدة ظواه ع
ــوي،  ــع اللغ ــه املجتم ــا يفضل ــر ب ــكاًلم، يتأث ــاء ال أثن
ــا  ــون انعكاًس ــا تك ــا م ــة، غالًب ــاه اللغ ــف جت واملواق
ــة  ــة املختلف ــات العرقي ــراد اجلاع ــاه أف ــف جت للمواق
)فاســولد، 2000، ص: 259(. و«رؤيــة اخلطــاب 
كــا يف البنــاء االجتاعــي للواقــع، تعامــل النصــوص 
ــات  ــة يف املارس ــة مضمن ــدات تواصلي ــا وح بوصفه
نكتبهــا  التــي  فالنصــوص  االجتاعيــة والثقافيــة، 
ــاًلل  ــن خ ــكل م ــكل وتتش ــا ُتش ــا كله ــدث هب ونتح
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هــذه املارســات، وهلــذا فاخلطــاب متشــكل مــن 
العــامل ويشــكل هــذا العــامل أيًضــا )بالرتيــدج، 2018، 
ص: 8(. واللغــة تعكــس أصناًفــا ثقافيــة مهمــة، 
تســاعد عــى فهــم العاًلقــة بــن الرمــز اللغــوي 
ــة  ــن ثقاف ــة ب ــة، والعاًلق ــن جه ــة م ــادة الثقافي وامل
اللغــة والســلوك الثقــايف مــن جهــة أخــرى )كولينــج، 
أو  العامــة  الثقافيــة  القيــم  إن  2000، ص: 462(. 
العوامــل  وكذلــك  االجتاعيــة  والبنــى  اخلاصــة 
الســياقية، وهــي مجيعهــا عرضــة للتغــر االجتاعــي-
الســيايس، تؤثــر يف كيفيــة اســتخدام املعطيــات اللغوية 
)كاًليــن  اإلنســانية  العاًلقــات  إدارة  يف  تداوليــا 
وآخــرون، 2012، ص: 278(. والثقافــة ساًلســل 
معقــدة مــن النشــاطات ذات العاًلقــة املتبادلــة بطــرق 
متعــددة، وهــي نشــاطات مدفونــة يف أعــاق املــايض، 
ــة،  ــد للغاي ــي ومعق ــام غن ــو نظ ــل ه ــام تراس وكل نظ
الرتباطــه هبــذه الساًلســل الثقافيــة املعقــدة. والثقافــة 
ــة لبعدهــا التارخيــي  ــة مماثل هلــا أيضــا أبعــاد ذات أمهي
العميــق، فالثقافــة مشــبعة بالعواطــف والتفكــر، 
وجــزء كبــر مــن النشــاطات البرشيــة، هــو إمــا نتيجــة 
ــف  ــور يف العواط ــي، أو مغم ــر الواع ــارشة للتفك مب
وكــا   .)77،78 ص:  2007أ،  )هــول،  واملشــاعر 
حتــدد ثقافــة املجتمــع املقبــول وغــر املقبــول يف 
ــا  ــدد أيض ــي حت ــة، فه ــة الكاًلمي ــتعاالت اللغوي االس
املقبــول وغــر املقبــول يف الســلوك اللغــوي التواصــي 
غــر الكاًلمــي، ومــن ضمــن ذلــك املســافة بوصفهــا 
العنــر األهــم الــذي يقــوم عليــه احلــدث التقــاريب.

ــتوى  ــر، واملس ــة مظاه ــول أن للتقاربي ــر إدوارد ه يذك
الثقــايف املحــي واحــد من هــذه املظاهــر، وهــذا املظهر 
يــأيت عــى ثاًلثــة أشــكال: ثابــت، شــبه ثابــت، وغــر 
فالثابــت   .)140 ص:  2007ب،  )هــول،  رســمي 
يتعلــق بالشــكل املــادي الثابــت للمــكان، وبتصنيــف 
ــارش يف  ــر مب ــا تأث ــة هل ــارص املادي ــذه العن ــكان. وه امل
رســم حــدود املســافة، وحتديــد نوعهــا، واختيــار 
الســلوك اللغــوي اللفظــي وغــر اللفظــي املصاحــب 
ــن،  ــع اآلخري ــا م ــي تفاعلن ــافة، فف ــذه املس ــدود ه حل
يفــرض علينــا تصنيــف مــكان التفاعــل ســلوًكا 
معينًــا؛ املكتــب ليــس كغرفــة املعيشــة يف املنــزل، 
واملنــزل ليــس كمــكان العمــل، واملقهــى اليومــي 
ــاس  ــل الن ــا حيم ــا م ــمي. وغالب ــم رس ــس كمطع لي
معهــم اســتبطاًنا للحيــز الثابــت الــذي تعلمــوه مبكــًرا 
يف احليــاة. واملهــم يف احليــز ثابــت امليــزة ألنــه القالــب 
ــول،  ــلوك )ه ــن الس ــر م ــدر كب ــه ق ــب في ــذي ُيص ال
2007ب، ص: 146(. أمــا شــبه الثابــت فيتعلــق 
ــي،  ــات الفع ــف بالثب ــي ال تتص ــة الت ــارص املادي بالعن
وهــي العنــارص التــي يمكــن إجــراء تغيــرات عليهــا 
أو فيهــا، وهــذا التغيــر بالــرورة يؤثر يف درجــة تأثر 
هــذه العنــارص يف الســياق، ويف نــوع األثــر. فتصميــم 
ــال أو يف اإلدارات  ــبيل املث ــى س ــزل ع ــرف يف املن الغ
ــذه  ــن ه ــدود ب ــم احل ــة تصمي ــات، وطريق واملؤسس
الغــرف هــو الشــكل الثابــت للمــكان. أمــا العنــارص 
ــرف،  ــا الغ ــون منه ــي تتك ــا الت ــة بتفاصيله الداخلي
فهــي الشــكل شــبه الثابــت. والتغيــرات التــي جتــري 
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ــأن ثمــة  ــذا الشــكل تكــون بســبب اإلدراك ب عــى ه
ــلوك  ــت والس ــبه الثاب ــكل ش ــذا الش ــن ه ــاط ب ارتب
والتفكــر عنــد أطــراف التواصــل. وهــذه التغيــرات 
وطريقــة اعتــاد أحدهــا، هــي يف الواقــع ختضــع 
ــية،  ــة األساس ــن البيئ ــا م ــب، إم ــايف مكتس ــر ثق ملؤث
الشــخص واكتســب  إليهــا  انتقــل  بيئــة  مــن  أو 
نظامهــا. وتبقــى البيئــة األساســية األعــى تأثــًرا، ويف 
ــت  ــبه الثاب ــكل ش ــة. والش ــورة ال واعي ــب بص الغال
ــا  ــافة وجعله ــتعاله إلدارة املس ــن اس ــكان يمك للم
أقــرب أو أبعــد، وذلــك عــى املســتوين املــادي 
ــا، وذلــك باســتعال حــدود  الظاهــر، واملــدرك ذهنًي
ــن  ــا ب ــافة م ــرض مس ــن يف ــب مع ــافة، أو ترتي املس
ــوع  ــد ن ــأنه حتدي ــن ش ــذا م ــل، وه ــراف التواص أط
ــري  ــذي جي ــي ال ــلوك التواص ــد الس ــة، وحتدي العاًلق
ــكل  ــو الش ــمي فه ــر الرس ــكل غ ــا الش ــا. أم فيه
ــو  ــه ه ــة، ألن ــة رئيس ــث بدرج ــذا البح ــه ه ــي ب املعن
الشــكل الــذي يتضمــن املســافات التــي حُيافــظ 
عليهــا مــع اآلخريــن. وهــي مســافات يســتبطن 
ويتحــدد  واعيــة،  ال  بصــورة  حدودهــا  الذهــن 
ســلوكه معهــا بصــورة منســجمة. وقــد وصفهــا 
ــرح  ــر م ــا غ ــمي، ألهن ــر الرس ــكل غ ــول بالش ه
ــا  ــا، إال أهن ــة وأمهيته ــا الواضح ــع حدوده ــا. وم هب
ال ُيعــر عنهــا باأللفــاظ، وهلــا دور مهــم يف تشــكيل 
الثقافــة. )هــول، 2007ب، ص: 154(، وتعتمــد 
اعتــاًدا كبــًرا عــى تلقــي وفهــم األفــراد املتواصلــن 
هلــا، فالتعبــر عنهــا ورشحهــا ال يكــون لفظًيــا. 

ــة  ــرات ثقافي ــر بمؤث ــافة تتأث ــول إن املس ــن الق ويمك
متعــددة، منهــا مؤثــرات قريبــة وأخــرى بعيــدة. 
ــكل  ــت والش ــكل الثاب ــة الش ــرات القريب ــن املؤث وم
ــة،  ــها ثقافي ــي يف أساس ــة، فه ــت للتقاربي ــبه الثاب ش
ــة،  ــة الثقافي ــارص املكاني ــل العن ــا متث ــي بوصفه وه
ــد تشــكلت نتيجــة  ــة، ولكنهــا ق ــرات قريب ُتعــد مؤث
ــق  ــايف العمي ــن الثق ــق بالتكوي ــدة، تتعل ــرات بعي مؤث
للمجتمــع، ذلــك التكويــن الــذي يفــرض قيمــه عــى 
ــم  ــه التواصــل، وعــى املفاهي الســلوك الــذي يتضمن
ــدث  ــه. واحل ــلوك ونمط ــذا الس ــاه ه ــدد اجت ــي حت الت
التقــاريب أحــد أهــم األشــكال التواصليــة التــي 

ــا. ــم وتنقله ــذه القي ــل ه حتم

3. أثر املسافة يف حقل التواصل:
ــإن  ــي، ف ــدث كاًلم ــو ح ــه ه ــدث ب ــا نتح إذا كان م
ــاريب.  ــدث التق ــد احل ــف ُتع ــة للموق ــافة املصاحب املس
ــوب  ــد ين ــه، وق ــا نقول ــد يصاحــب م ــدث ق ــذا احل ه
عنــه. وقــد أشــار هــول يف مقدمــة كتابــه اللغــة 
ــف  ــم كي ــروري أن نفه ــن ال ــه م ــة، إىل أن الصامت
يقــرأ اآلخــرون ســلوكنا، ليــس كلاتنــا، بــل ســلوكنا. 
وهــذه اإلشــارة تتضمــن أن املســؤولية يف تفســر 
الســلوك غــر اللفظــي يف التواصــل، ليــس مســؤولية 
ــذا  ــل هل ــده، إن املرس ــي عن ــط، وال تنته ــل فق املرس
ــذا  ــن هل ــم اآلخري ــم فه ــه أن يفه ــا علي ــلوك أيًض الس
ــق  ــي تتف ــة الت ــه بالطريق ــه أن يوظف ــلوك، ليمكن الس

ــده. ــع مقص م
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3-1. مفهوم املسافة:
ــا  ــدث عنه ــا نتح ــافة فإنن ــن املس ــدث ع ــا نتح عندم
 ،Proxemics ــة يف إطــار مفهــوم أوســع، هــو التقاربي

ــددة: ــات متع ــوم بتعريف ــذا املفه ــرض ه ــد ُع وق
• فــرع مــن علــم الســيمياء، ويعنــى بدراســة أنــواع 	

ــم  ــث أوضاعه ــن حي ــن م ــن املتكلم ــة ب العاًلق
اجلســدية عنــد الــكاًلم، واملســافات الفاصلــة 
بأحواهلــم  عاًلقــة  مــن  لذلــك  ومــا  بينهــم، 
ص:   ،1990 )بعلبكــي،  املختلفــة  االجتاعيــة 

.)407
• ودراســة 	 الوظيفيــة،  املســافات  دراســة  هــو 

ــافات  ــة املس ــي دراس ــب، وتعن ــافات التخاط مس
بنــوع  وارتباطهــا  املتحادثــن ودالالهتــا  بــن 
.)97 ص:   ،1986 )اخلــويل،  االجتاعيــة  العاًلقــة 

• تعنــي اســتعامل اإلنســان الفضــاء ممــا هــو منتــوج 	
ــز  ــو مرك ــرد ه ــث كل ف ــوص، حي ــايف خمص ثق
ــمة  ــز، املتس ــدة املرك ــع املتح ــن الفقاقي ــلة م سلس
باملســافات الفاصلــة بــن املتخاطبــن، والتــي 
ــل  ــط التفاع ــب نم ــار حس ــد االختي ــل عن تفض
املــراد )شــارودو ومنغنــو، 2008، ص: 464(.
 Proxemics ــن ــرق ب ــات تف ــذه التعريفـــــ وكل ه
ــوع  ــو موض ــي األول –وه ــث يعن وProxetics، حي
هــذا البحــث- التقاربيــة الوظيفيــة. أمــا الثــاين فيعنــي 
التقاربيــة غــر الوظيفيــة، وهــي دراســة أنــواع العاًلقة 
بــن املتكلمــن مــن حيــث أوضاعهــم اجلســدية عنــد 
الــكاًلم، واملســافات الفاصلــة بينهــم، دون االلتفــات 

ــة. وترجــم  ــق ذلــك مــن دالالت اجتاعي ــا يراف إىل م
التعريفــان األول والثــاين مــن التعريفــات أعــاًله 
ــاءت  ــن ج ــة، يف ح ــح Proxemics التقاربي مصطل
ــب  ــح حس ــاب للمصطل ــل اخلط ــم حتلي ــة معج ترمج
تعريــف شــاردو ومنغــو هــو احليزيــة. واملشــرتك 
بــن الرتمجتــن هــو أهنــا كلهــا انطلقــت مــن املــكان، 
لتحديــد نــوع العاًلقــات، وكيفيــة قــراءة الرســائل يف 
ــارب  ــدود التق ــاًلل ح ــن خ ــرها م ــل وتفس التواص
احليــز  خــاًلل  مــن  أي  التواصــل،  أطــراف  بــن 
ــك  ــل، وذل ــراف التواص ــن أط ــوم ب ــاريب املرس التق
بالتعامــل مــع املســافة بوصفهــا رمــًزا دااًل عــى 
 Proxemic sign نوعيــة العاًلقــة بــن املتخاطبــن
)رمــز مســايف(، وحيــدد هــذا الرمــز )معايــر القــرب( 
Proxemic norms وهــي معايــر حتكــم طول املســافة 

بــن املتخاطبــن، وفًقــا لنــوع العاًلقــة بينهــا )اخلــويل، 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــا عندم ــه، فإنن 1986: 84(. وعلي
ــا نتحــدث عــن املســافة الفاصلــة بــن  التقاربيــة، فإنن
املتخاطبــن يف مقــام التواصــل )احليــز(، وحتــدد هــذه 
املســافة حدودهــا مــن خــاًلل الثقافــة املجتمعيــة التــي 
ــف  ــون التصني ــن أن يك ــك ال يمك ــا. ولذل ــأ فيه تنش
واحــًدا للمســافات يف كل املجتمعــات، إنا ســيختلف 
مــن جمتمــع إىل آخر حســب املقبــول واملرفــوض يف كل 
ــه. ــدد قيم ــي حت ــه الت ــع ثقافت ــكل جمتم ــع، ألن ل جمتم

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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ــي  ــافة الت ــذه املس ــدود ه ــر إىل ح ــي. وبالنظ التواص
حددهــا هــول يف كتابيــه اللغــة الصامتــة، والبعــد 
ــة  ــافة بالدرج ــل املس ــاءل؛ ه ــن أن نتس ــي، يمك اخلف
بــن  الفاصــل  املــادي  البعــد  هــذا  هــي  األوىل 
املتفاعلــن؟ هــل طبيعــة العاًلقــة وحتديــد نوعهــا 
ســيكون أمــًرا حمســوما انطاًلقــا فقــط مــن هــذا القــدر 
احليــزي املــكاين؟ تســتخدم التقاربيــة املســافة املكانيــة 
ــا  ــر إليه ــي نش ــافة الت ــتقبل، فاملس ــل واملس ــن املرس ب
ــه يف  ــون في ــذي نك ــكان ال ــر، وامل ــن اآلخ ــا وب بينن
ــة  ــات، او طاول ــة اجتاع ــى طاول ــي أو ع ــاء علم لق
ــى  ــة ع ــات دال ــي عاًلم ــذه ه ــخ، كل ه ــام ...إل طع
نمــط العاًلقــة االجتاعيــة ومســتواها، وعــى الوضــع 
االجتاعــي، وهــي متغــرة بتغــر الثقافــات )جــرو، 
مــا  هــو  الثقــايف  60(. واالختــاًلف  2016، ص: 
ــرى،  ــة إىل أخ ــن ثقاف ــا م ــافة خمتلف ــد املس ــل حتدي جيع
وهــذا التحديــد يعتمــد بدرجــة رئيســة عــى التوقعات 
ــا  ــي. ووفق ــرف االجتاع ــة يف الع ــا الثقاف ــي بنته الت
هلــذا العــرف فــإن مــا هــو رســمي يف ثقافــة مــا، لــن 
ــخيص  ــو ش ــا ه ــرى، وم ــة أخ ــك يف ثقاف ــون كذل يك
ــرى.  ــة أخ ــك يف ثقاف ــون كذل ــن يك ــا، ل ــة م يف ثقاف
فالتقاربيــة هــي اســتعال وإدارة للمســافة الفاصلــة بن 
املتفاعلــن واملحــددة لنــوع العاًلقــة، وهذا االســتعال 
ــل  ــكاين يف التواص ــز امل ــذه اإلدارة إىل احلي ــر يف ه ينظ
ــه، وأيضــا الزمــن، واملقصــود الزمــن  املقصــود تكوين
االجتاعــي حتديــدا. والزمــن االجتاعــي خيتلــف 
فــا هــو مقبــول زمنيــا يف  الثقافــات،  باختــاًلف 

ــار  ــرى. ويف إط ــوال يف أخ ــون مقب ــد ال يك ــة، ق ثقاف
ــاق  ــول إن االتف ــن الق ــل يمك ــدة، ه ــة الواح الثقاف
العــريف اجتاعيــا ملفهــوم املســافة يــؤدي بالــرورة إىل 
ــاك  ــم وارتب ــن ســوء الفه ــي م ــح، وحيم ــل ناج تواص
ــن؟  ــن خمتلفت ــن ثقافت ــدث ب ــذي حي ــل، ال التواص
وهــل اخلــروج عــن االتفــاق العــريف يف إطــار الثقافــة 
ــدف  ــة هب ــودة واعي ــورة مقص ــدث بص ــدة، حي الواح
إدارة املســافة، أم أنــه حيــدث دون وعــي يف بعــض 
احلــاالت ألســباب تتعلــق بالشــخصية والتكويــن 
ــاور  ــئلة يف املح ــذه األس ــث ه ــش البح ــي؟ يناق النف

ــافة. ــإدارة املس ــة ب ــة املتعلق القادم

3-2. مفهوم املسافة اآلمنة:
ــافة  ــة، ومس ــافة اآلمن ــح املس ــتعال مصطل ــاع اس ش
أمــان، بعــد املشــكلة الصحيــة العامليــة التــي اجتاحــت 
 ،)Covid-19( ــا ــروس كورون ــة يف ف ــامل، واملتمثل الع
فهــل يعنــي ذلــك أن ســمة األمــان تضــاف إىل املســافة 
يف حــال وجــود مــرر صحــي فقــط؟ يف الواقــع 
ــان إذا  ــافة أم ــي مس ــافة ه ــول إن كل مس ــن الق يمك
ــة،  ــوع العاًلق ــع ن ــقة م ــة متس ــافة املكاني ــت املس كان
ــذا  ــط ه ــد ارتب ــف. وق ــذا الوص ــف هب وإن مل توص
ــا العامليــة، ومل يكــن  الوصــف للمســافة بأزمــة كورون
قبلهــا مســتعماًًل بصــورة واضحــة. وقــد أخــذ مفهــوم 
االجتاعــي  اجلانــب  يف  خمتلفــن  بعديــن  املســافة 
الثقــايف، ويف اجلانــب االجتاعــي الصحــي. واملاًلحــظ 
ــه عــدم االتفــاق عــى  أن االختــاًلف الثقــايف نتــج عن
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حــدود املســافة التــي يمكــن وصفهــا باآلمنــة يف 
اإلطــار التواصــي العــام للمجتمعــات، واآلمنــة هنــا 
ــراف  ــب األع ــول حس ــر املقب ــول وغ ــتعني املقب س
الصحــي،  االجتاعــي  اجلانــب  أمــا  االجتاعيــة. 
فقــد تضمــن اتفاًقــا عاملًيــا عــى مفهــوم املســافة 
ــة، وهــي املســافة التــي ال تتحقــق فيهــا خمالطــة  اآلمن
ــخص  ــة ش ــي خمالط ــارشة ه ــة املب ــارشة، واملخالط مب
ــتة  ــن س ــل ع ــافة تق ــن مس ــرض م ــة بامل ــة مصاب حلال
وأصبحــت   .)14 ص:   ،2020 )أليكســو،  أقــدام 
ــب  ــة، حس ــة واملتوقع ــدة املقبول ــافة الوحي ــي املس ه
االعتبــارات الصحيــة العامليــة عاليــة األمهيــة، يف كافــة 
أنــواع العاًلقــات الرســمية وغــر الرســمية، وبغــض 
النظــر عــن االختــاًلف الثقــايف القائــم. ونشــأت 
مــع هــذه املســافة أيًضــا مصطلحــات متعــددة ملعنــى 
واحــد، وهــو تباعــد شــخيص، تباعــد جســدي، 
وتباعــد اجتاعــي، واملقصــود بــه احلفــاظ عــى مســافة 
بــن األشــخاص ال تقــل عــن ســتة أقــدام ملنــع انتشــار 
ــظ أن  ــو، 2020، ص: 45(. واملاًلح ــرض )أليكس امل
ــافة  ــق املس ــى تطبي ــا ع ــة يف حثه ــات العربي املجتمع
ــد  ــح التباع ــتعمل مصطل ــب ال تس ــة، يف الغال اآلمن
ــي  ــد فيزيائ ــذا التباع ــرشح أن ه ــي دون أن ت االجتاع
ال يؤثــر عــى قــوة العاًلقــات واملحبــة، مــع أن األمــر 
مفهــوم، ولكــن هــذا الــرشح مــرده أن الثقافــة العربيــة 
ــب  ــن الصع ــد، وم ــوم البع ــى مفه ــادة ع ــت معت ليس
عــى مــن ينتمــي إليهــا يف الغالــب التعامــل مــع هــذه 
ــه  ــر إلي ــا يش ــتعال م ــد واس ــهولة، فالبع ــم بس املفاهي

ــل  ــامل قب ــا إىل الع ــلبية. وإذا عدن ــل إىل دالالت س حيي
ــايف  ــه الثق ــب مفهوم ــل حس ــة، فالتواص ــذه اجلائح ه
ــر  ــة واملع ــر الثقاف ــه جوه ــول وبوصف ــد إدوارد ه عن
عنهــا كان يتضمــن أربــع مســافات)1( حددهــا يف 
ــمة  ــافات س ــذه املس ــان يف ه ــمة األم ــاته، وس دراس
متغــرة، حيددهــا احليــز املــكاين املتفــق مــع نــوع 
العاًلقــة ومســتواها، واملتفــق مــع العــرف االجتاعــي 
ــة  ــة خلفي ــأ نتيج ــذي نش ــرف ال ــات. إن الع والتوقع
ثقافيــة أكثــر تعقيــًدا وأقــل وضوًحــا منــه عندمــا ينشــأ 
بأثــر مــن واقــع صحــي طبــي. يظهــر ذلــك بوضــوح 
بالنظــر إىل ســوء الفهــم الــذي حيــدث أثنــاء التواصــل 
ــن  ــا ب ــة، وأحياًن ــات خمتلف ــن ثقاف ــخاص م ــن أش ب
أجيــال خمتلفــة ضمــن الثقافــة نفســها، عنــد اســتعال 
املســافات املكانيــة بصــورة ال تتفــق مــع العــرف 
ــه تكويــن كل منهــا، أمــا مــا  الثقــايف الــذي ُبنــي علي
ــورة  ــاء ص ــو بن ــي فه ــول الصح ــن الروتوك ــج ع نت
واحــدة للمســافة، وأدى ذلــك إىل نفــي مســألة ســوء 

ــي. ــل التواص ــل أو رد الفع ــر الفع ــم يف تفس الفه

3-3. عالقة املسافة بالتفاعل:
اإلنســانية،  الوضعيــات  داخــل  الفضــاء  يتشــكل 
إباًلغيــة كانــت أم دالليــة، وهــذا الفضــاء نفســه 
ــركات،  ــياء واحل ــح األش ــة، بمن ــس الطريق ــوم بنف يق

1.  هــذه املســافات التــي كانــت ثــاين مســافات يف دراســته )البعــد 
اخلفــي(، ثــم أصبحــت أربــع مســافات يف دراســته )اللغــة 
ــواع  ــوان أن ــت عن ــث حت ــذا البح ــا ه ــع فيه ــة( سيتوس الصامت

ــافة.  املس
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وكذلــك اللســان دالالت جديــدة. وعليــه، فــإن 
ــا  ــى خاًص ــه معن ــح حلركات ــاء متن ــرء بالفض ــة امل عاًلق
)بنكــراد، 2005، ص: 208(، وناقــاًًل لــكل خلفياتــه 

االجتاعيــة والثقافيــة. 
كيفيــة  يف  يؤثــر  )احلّيــز(  للمــكان  مفهومنــا  إن 
ــن  ــا، وإن مل يك ــا معه ــدود، وتعاملن ــتخدامنا للح اس
ثمــة حــدود فإننــا نصنعهــا. وتعطــي التغــرات املكانية 
ــرة  ــان كث ــر يف أحي ــده، وتؤث ــل، وتؤك ــا للتواص طابع
يف طريقــة نطــق الــكاًلم. إن تغــر املســافة بــن النــاس 
واحلركــة املســتمرة فيهــا أثنــاء تفاعلهــم مــع بعضهــم 
التواصــل.  البعــض، هــو جــزء مهــم يف عمليــة 
وتوضــح مســافة املحادثــة الطبيعيــة بــن غريبــن عــى 
ــات  ــة ديناميكي ــدى أمهي ــوار، م ــال يف احل ــبيل املث س
ــر  ــًرا، واآلخ ــرتب كث ــا يق ــكاين، فأحدمه ــل امل التفاع
االقــرتاب،  هــذا  عــى  منــه  رد  يف  تلقائًيــا  يبتعــد 
ويتكــرر هــذا الفعــل ورد الفعــل عــى مــدى احلــوار، 
وكل منهــا يف فعــي االقــرتاب واالبتعــاد يبحثــان عــن 
ــتخدم  ــا يس ــا أيًض ــا، وكل منه ــر نجاًح ــل أكث تواص
احليــز متحكــًا يف املســافة، بأثــر مــن خلفياتــه الثقافيــة 
)هــول، 2007أ، ص: 230-231(. إن تغــر املســافة 
ــاء تفاعلهــم  ــاس واحلركــة املســتمرة فيهــا أثن ــن الن ب
مــع بعضهــم البعــض، هــو جــزء ال يتجــزأ مــن 
عمليــة التفاعــل. ويف هــذا النــوع مــن التفاعــل قــد ال 
يــدرك النــاس أهنــم يشــرتكون فعلًيــا يف أدوار تفاعليــة 
ــاب  ــف، وغي ــي خمتل ــط تواص ــن بنم ــة، ولك متبادل
اإلدراك هنــا قــد جيعــل املســاحة أكــر لســوء الفهــم، 

ألن عــدم إدراك النمــط التواصــي يف الغالب ســيرتتب 
عليــه تأخــر يف االنتبــاه لســوء الفهــم املعيــق لتواصــل 
ناجــح أو عــى األقــل موفــق. وهــذا ال يعنــي أن ســوء 
الفهــم ينتــج يف حــال التواصــل غــر الكاًلمــي فقــط، 
ــة  ــل املنطوق ــكال التفاع ــود يف كل أش ــو موج ــا ه إن
ــه  ــة حدوث ــا أن إمكاني ــس دقيًق ــة، ولي ــر املنطوق وغ
ــوء  ــدوث س ــى، فح ــي أع ــر الكاًلم ــل غ يف التواص
ــم  ــوء الفه ــل س ــة تعدي ــه، وإمكاني ــن عدم ــم م الفه
ــواع التواصــل، ســيعتمد عــى مــدى  ــة أن هــذا يف كاف

ــل. ــراف التواص ــد أط ــة عن ــة التواصلي الكفاي

3-4. أنواع املسافة:
ــة،  ــافات التواصلي ــد املس ــام لتحدي ــف الع يف الوص
قــارن هــول يف كتابــه اللغــة الصامتــة، بــن املتغــرات 
التفاعــل  مســاحة  يف  التفاعــل  وشــكل  الصوتيــة 
ــافة  ــة، ومس ــدة األمريكي ــات املتح ــة يف الوالي املكاني
ــاء  ــدد بن ــة، فح ــكا الاًلتيني ــة يف أمري ــل املكاني التفاع
ــول،  ــي )ه ــافات، ه ــاين مس ــة ث ــذه املقارن ــى ه ع

)236-235 ص:  2007أ، 
• ــوت 	 ــش(، والص ــش إىل 6 إن ــًدا )3 إن ــب ج قري

ــًدا. ــف، ورسي ج ــس خفي مه
• قريــب )8 إنــش إىل 12 إنــش(، والصــوت مهــس 	

مســموع، خــاص جــًدا.
• إنــش(، والصــوت 	  20 إىل  إنــش  جمــاور )12 

داخــي خافــت، خارجــي مرتفــع، خــاص.
• حيــادي )20 إنــش إىل 36 إنــش(، والصــوت 	
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ــخيص. ــوع ش ــض، موض ــور منخف ــت، جه خاف
• أقــدام(، 	  5 إىل  قــدم  ونصــف   4( حيــادي 

شــخصية. غــر  معلومــات  مرتفــع،  والصــوت 
• ــدام(، 	 ــدم إىل 8 أق ــف ق ــة )5 ونص ــافة عام مس

والصــوت مرتفــع مــع صخــب قليــل، معلومــات 
ــرون. ــمعها اآلخ ــة ليس عام

• عــر الغرفــة )8 أقــدام إىل 20 قــدم(، والصــوت 	
عــال، حديــث ملجموعــة.

• قــدم 	  24 إىل  قــدم   20( املســافة  حــدود  مــد 
داخلًيــا، وحتــى 100 قــدم خارجًيــا(، وهــي 

واملغــادرة. الرتحيــب  مســافة 
وقــد وجــد هــول أن مســافة التفاعــل يف أمريــكا 
الاًلتينيــة هــي أقــل بكثــر ممــا هــي عليــه يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، حيــث ال يمكنهــم التحــدث 
براحــة إال يف حــال قــرب شــديد، وهــذه املســافة 
ــات  ــي يف الوالي ــد األمريك ــديد عن ــرب الش ــن الق م
ــم  ــة. ث ــية أو عدائي ــاعر جنس ــا ملش ــي إم ــدة، ه املتح
ــه  ــرى يف كتاب ــرة أخ ــؤال م ــرح الس ــول لط ــاد ه ع
 :)156 ص:  2007ب،  )هــول،  اخلفــي  البعــد 
كــم عــدد املســافات املوجــودة لــدى البــرش، وكيــف 
نميزهــا؟ ومــا الــذي يميــز مســافة عــن أخــرى؟ كانت 
ماًلحظــة التغــرات الصوتيــة املرتافقــة مــع تغــرات يف 
ــواع  ــن أن ــز ب ــاًرا اعتمــده هــول يف التميي املســافة معي
ــس يف  ــي اهلم ــة وه ــى درج ــن أدن ــة م ــافة، بداي املس
املســافات القريبــة جــًدا، إىل الــراخ الــذي يســتخدم 
ــن  ــن الصوت ــن هذي ــدة، وب ــافات البعي ــر املس لتجس

ــواع  ــت أن ــات ُبني ــة درج ــى كان ثم ــى واألق األدن
ــول  ــل ه ــذي جع ــن ال ــها. ولك ــى أساس ــافة ع املس
ــه البعــد اخلفــي هــو أن  يعــود لطــرح الســؤال يف كتاب
ماًلحظتــه للتواصــل البــرشي يف املواقــف االجتاعيــة 
املتعــددة، جعلــه يــرى أن أربــع مســافات كافيــة جــًدا، 
ــا  ــا بحاليه ــح. وصنفه ــافة أوض ــواع املس ــل أن وجتع
ــة،  ــخصية، اجتاعي ــة، ش ــدة إىل: محيم ــة والبعي القريب

ــة. وعام
• املسافة احلميمة )6 إىل 8 إنش(.	
• املســافة الشــخصية )قــدم ونصــف إىل 4 أقــدام(، 	

للقــرب مــن قــد ونصــف إىل 2 ونصــف، وللبعــد 
مــن 2 ونصــف إىل 4.

• املســافة االجتاعيــة )4 أقــدام إىل 12 قــدم(، 4 إىل 	
7 للقــرب، وللبعــد 7 إىل 12.

• ــر(، 	 ــدم فأكث ــدم إىل 25 ق ــة )12 ق ــافة العام املس
ــر. ــد 25 فأكث ــرب، وللبع 12 إىل 25 للق

• ــدر 	 ــى الق ــافات ع ــذه املس ــد ه ــد حتدي ــد اعتم لق
ــة  ــخاص، وماًلحظ ــن األش ــل ب ــادي الفاص امل
ــا ال  ــديا، وم ــدث جس ــا حي ــوت وم ــة الص درج
حيــدث ضمــن هــذه املســافة الفاصلــة. وهلــذا فإن 
هــذه احلــدود قــد تتداخــل، وهــذا التداخــل قــد 
ــل،  ــراف التواص ــد أط ــن أح ــوًدا م ــون مقص يك
ــه ألســباب نفســية أو  وقــد يكــون دون وعــي من
ــا  ــب م ــل حس ــذا التداخ ــة، وه ــة خاص اجتاعي

ــن: ــأيت بصورت ــه ي ناًلحظ
• الصــورة األوىل: يكــون التداخــل بــن حــدي 	
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ــل  ــث ينتق ــب، حي ــد والقري ــها البعي ــافة نفس املس
فيهــا الشــخص إىل درجــة أقــل رســمية، أو بتعبــر 
ــا تتيــح لــه حريــة أكثــر  أدق، إىل درجــة أكثــر قرًب
ــا،  ــاح فيه ــة االنفت ــة ودرج ــتعاالته اللغوي يف اس
فاألشــخاص يف الغالــب يميلــون يف التواصــل إىل 
حــد املســافة القريــب وليــس البعيــد، ويشــعرون 
ــو  ــل ه ــذا املي ــد، وه ــذا احل ــر يف ه ــة أكث بالراح
عامــل مهــم مــن عوامــل التداخــل املتعلــق هبــذه 

ــورة. الص
• الصــورة الثانيــة: يكــون التداخــل باالنتقــال مــن 	

ــل،  ــى وأق ــة، أع ــرى خمتلف ــافة أخ ــافة إىل مس مس
كأن ينتقــل الشــخص مــن املســافة العامــة إىل 
الشــخصية، أو مــن الشــخصية إىل االجتاعيــة 
عــى ســبيل املثــال، وكل انتقــال يعيــد رســم 
ــاًلل اللغــة  ــرى، مــن خ ــرة أخ ــافة م ــدود املس ح

ــة. ــركات املصاحب ــتعملة، واحل املس

3-5. إدارة املسافة:
من أهــم الفروق بــن الصورتــن الســابقتن للتداخل، 
أن الصــورة األوىل حتــدث يف الغالــب بصــورة عفويــة، 
والتحــول نحــو اســتعاالت لغويــة تتناســب مــع 
حــد املســافة القريــب حيــدث أيًضــا بصــورة عفويــة، 
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 

ــه  مقصــود، فإعــادة رســم حــدود املســافة هــو يف ذات
هــدف خيــدم هدًفــا تبليغًيــا يريــده املتكلــم أو املســتقبل 
أيًضــا، وهــذا ما يســمى بــإدارة املســافة. وحتــدث إدارة 
املســافة يف الســياقات العامــة واخلاصــة، هبــدف إبعــاد 
ــق  ــدى يتعل ــل امل ــرض طوي ــا، لغ ــافة أو تقريبه املس
بالعاًلقــات الطويلــة، أو لغــرض مؤقــت خيــدم ســياًقا 
آنًيــا يف العاًلقــة، أو يف احلــوار. وحيــدث يف بيئــة العمــل 
عــى ســبيل املثــال خلــط وتداخــل بــن املســافات قــد 
ــلوك  ــط الس ــاًًل بنم ــون جه ــد يك ــوًدا وق ــون مقص يك
الــذي تفرضــه املســافة وحدودهــا، مثــل أال يتحــدث 
املوظــف مــع مديــره يف العمــل وبينهــا املكتــب، إنــا 
ــر  ــريس املدي ــب ك ــف بجان ــه إىل أن يق ــل خطوات يكم
خلــف املكتــب، هــذا االخــرتاق حلــدود املســافة مــن 
شــأنه أن يعيــق التواصــل املطلــوب، فــإن اختــار املدير 
ــرتام  ــح باح ــب الري ــدم الطل ــف وع ــل بلط التعام
بحــركات  ذلــك  فإنــه ســيقول  املســافة،  حــدود 
ــافة  ــر املس ــذا يدي ــو هب ــه، وه ــاءات وجه ــده وإي جس
ــوف  ــا وق ــة أيًض ــن األمثل ــا. وم ــا إىل حدوده ليعيده
ــا  ــن وقوًف ــب أو املراجع ــد زوار املكت ــف أو أح املوظ
ــى  ــاًلع ع ــه باالط ــمح ل ــا يس ــب، مم ــا للمكت ماًلصًق
ــن أوراق  ــب م ــطح املكت ــى س ــود ع ــو موج ــا ه م
ــور ال  ــدث يف أم ــدء بالتح ــر، والب ــة كمبيوت أو شاش
عاًلقــة هلــا بــا هــو موجــود عــى ســطح املكتــب، ورد 
ــافة يف  ــدود املس ــرتاق حل ــذا االخ ــى ه ــا ع ــل هن الفع
الغالــب يكــون بتحويــل نظــره وإبعــاده عــن حــدود 
ــن  ــوع م ــو ن ــتيت ه ــل والتش ــذا التحوي ــب، وه املكت
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ــن  ــدود. وم ــى احل ــة ع ــدف املحافظ ــافة هب إدارة املس
الســياقات العامــة مــا حيــدث يف القطــارات والباصات 
ووســائل النقــل العامــة، أو يف األماكــن املزدمحــة، مــن 
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 مادًيــا عــى أهنــا مســافة محيمــة، 
لتأخــذ عــى املســتوى الذهنــي حيــًزا آخــر، فهــم مثــاًًل 
ــم  ــه معه ــا حيملون ــن م ــن اآلخري ــم وب ــون بينه يضع
ــه  ــا حيملون ــة م ــن ثم ــة، وإن مل يك ــن أوراق أو حقيب م
وضــع  يشــبه  وضــع  يف  أيدهيــم  يضعــون  فإهنــم 
احلايــة، كــا أن نظراهتــم تكــون موجهــة نحــو األرض 
أو الســقف أو اللوحــات أو النظــر عــر النافــذة، 
وهــذا الســلوك أو ذاك هــو بســبب إدراك طبيعــة 
ــم يف  ــي جتمعه ــة، الت ــت احلميم ــة وليس ــافة العام املس
هــذا الســياق. مــن األمثلــة أيًضــا يف إدارة املســافة مــا 
ــه النفســية بصــورة  ــر بتجارب حيــدث مــع شــخص تأث
التــي يتخذهــا مــع  ال واعيــة يف حــدود املســافة 
اآلخريــن، وهــذا األثــر يظهــر يف اقرتابــه الشــديد مــن 
الطــرف اآلخــر يف التواصــل، الــذي يكــون رد فعلــه 
ــخيص،  ــزه الش ــرتاق حي ــبب اخ ــوًرا، بس ــن نف يتضم
وضيــق احليــز الشــخيص لــه أثــر يف الســلوك العــدواين 
ــز الضيــق ال يكــون إال يف عاًلقــة  بصفــة عامــة، فاحلي
محيمــة فعــاًًل، أو عاًلقــة تقــوم عــى العــداء والعنــف، 
ولذلــك فــإن االقــرتاب الشــديد يف ســياق ليــس أحــد 
ــا للحــدود العامــة التــي  ــن الســياقن، ُيعــد خرًق هذي

رســمها العــرف االجتاعــي، ويتســبب هــذا اخلــرق يف 
ــرض  ــذي تع ــرف ال ــله، فالط ــل أو فش ــاك التواص إرب
ــو  ــزه نح ــول تركي ــخيص، يتح ــزه الش ــرتاق حي الخ
ــرتب  ــل يق ــرتق يظ ــرف املخ ــوًرا، والط ــاد نف االبتع
بعــد كل ابتعــاد، ألنــه ال يعــي أنــه قــد دخــل يف حيــز 
ــائل  ــاس وس ــذ الن ــه. ويتخ ــول في ــه الدخ ــدر ب ال جي
ــخاص  ــع أش ــل م ــرار التواص ــال تك ــم يف ح حتميه
ــائل  ــذه الوس ــًا، وه ــخيص دائ ــز الش ــون احلي خيرتق
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 
هــذا  مــن  والتخلــص  احلايــة  الواقــع هلــدف  يف 
االخــرتاق، التحــول نحــو املــي بــداًل مــن الوقــوف. 
ــان  ــكان والزم ــب امل ــوع بحس ــائل وتتن ــدد الوس وتتع

ــن يقــع فيهــا التواصــل. اللذي
إن حــدوث مثــل هــذا التداخــل يكــون أكثــر شــيوًعا 
ــراف  ــدى أط ــايف ل ــن الثق ــاًلف التكوي ــال اخت يف ح
ــا  ــا عالًي ــب وعًي ــه يتطل ــوع في ــدم الوق ــل، فع التواص
ــان  ــن، لض ــن الطرف ــه ب ــاًلف وبتفاصيل ــذا االخت هب
تواصــل ناجــح. وإن وعــي أحــد الطرفــن هبــذا 
االختــاًلف دون اآلخــر، لن يكفــي للنتيجــة التواصلية 
املطلوبــة. ويظــل حــدوث هــذا اخللــل املرتتــب 
عــى هــذا التداخــل مفهوًمــا يف حــال االختــاًلف 
الثقــايف، فاملســافة الشــخصية عنــد الغــريب قد تســاوي 
ــال،  ــد العــريب عــى ســبيل املث ــة عن املســافة االجتاعي
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وحــدود اللمــس واحلــركات اجلســدية املصاحبــة 
للمســافة، املقبــول فيهــا عنــد العــرب أكثــر منــه عنــد 
غــر العــرب، ودالالت كل ذلــك ختتلــف الختــاًلف 
الثقافتــن. وهــذا مــا جيعــل املســاحة مفتوحــة لســوء 
ــي  ــاب الوع ــال غي ــل يف ح ــل التواص ــم، ولفش الفه
ــًدا  ــون معق ــا يك ــا م ــاًلف. أم ــذا االخت ــل ه بتفاصي
بعــض الــيء فهــو حدوثــه داخــل الثقافــة الواحــدة، 
ــد  ــا عن ــون مفتوًح ــج ويك ــذي ينت ــم ال ــوء الفه فس
ــاحته  ــون مس ــة، تك ــي الثقاف ــراف خمتلف ــل أط تواص
أوســع داخــل الثقافــة الواحــدة، ويعــود ذلــك لتعلــق 
ــب  ــن الصع ــية م ــخصية أو نفس ــور ش ــه بأم خلفيات
توقعهــا أو التكهــن هبــا، وقــد يصعــب االنتبــاه إليهــا 
يف الوقــت املناســب. »إن أنظمــة كاملــة مــن الســلوك 
ــل  ــل، تنتق ــن التفاصي ــات اآلالف م ــن مئ ــة م مكون
ــي  ــد أن يعط ــتطيع أح ــر، وال يس ــل إىل آخ ــن جي م
القواعــد ملــا حيــدث، وال نــدرك وجــود هــذه القوانــن 
إال عندمــا يتــم اخرتاقهــا« )هــول، 2007، ص: 92(.
ــافة،  ــاد املس ــة إبع ــون لغاي ــافة تك ــا أن إدارة املس وك
ــافة،  ــدود املس ــب ح ــة تقري ــدث لغاي ــا حت ــي أيًض فه
ــية  ــخصيات السياس ــار الش ــا ختت ــدث عندم ــا حي ك
ــائل  ــر وس ــرر ع ــور املتك ــة، الظه ــة العام واالجتاعي
بلغــة بســيطة، أو إدخــال  التحــدث  أو  اإلعــاًلم، 
الســخرية أو املزاح يف خطاب رســمي، أو يف حســابات 
رســمية مــن حســابات مواقــع التواصــل االجتاعــي. 
وختتــار الشــخصيات العامــة هــذا الســلوك، إدارة 
منهــا للمســافة، وتغيــر حدودهــا مــن املســافة العامــة 

ــباب  ــخصية، ألس ــافة الش ــل إىل املس ــدود تص إىل ح
ــث  ــه، حي ــه لدي ــل وبرناجم ــة العم ــا خط ــد تفرضه ق
يتطلــب النجــاح فيــه قرًبــا أكثــر مــن اجلمهــور، 
تعزيــًزا ملســتوى القبــول، أو اإلقنــاع، أو حتــى تعديــل 
ــياق  ــذا الس ــافة يف ه ــتواها. وإدارة املس ــمعة ومس الس
تتطلــب وعًيــا ومهــارة يف اســتعال اللغــة، واســتعال 
ــؤدي إىل  ــد ي ــارة ق ــص امله ــد، ألن نق ــركات اجلس ح
فشــل الوصــول إىل اهلــدف. إن الســياق الوحيــد 
الــذي تتحقــق فيــه إدارة املســافة بــن البــرش بنجــاح، 
وبفهــم للمقاصــد واخللفيــات الثقافيــة عــى تنوعهــا، 
ــة(  ــافة اآلمن ــه )املس ــتعمل في ــذي تس ــياق ال ــو الس ه
عــى املســتوى الصحــي عاملًيــا، وأي ســياق آخــر غــر 
ــدود  ــال وإدراك حل ــي ع ــاج إىل وع ــياق حيت ــذا الس ه
املســافات األربــع، ولســاهتا يف كل ثقافــة. كــا يتطلب 
ــو  ــه نح ــد التوج ــة عن ــاءة تواصلي ــة وكف ــارة لغوي مه
ــة.  ــة معين ــداف تواصلي ــق أه ــافات لتحقي إدارة املس
وللنجــاح يف هــذه اإلدارة، عــى الطــرف املســتفيد 
منهــا يف عمليــة التواصــل، أن تكــون لديــه املعطيــات 
الاًلزمــة خللــق االنســجام بــن مســافتن خمتلفتــن أو 
ــر عــى  ــة، ودون أن تؤث ــر، ودجمهــا بصــورة مقبول أكث
ــذ يف  ــافة إذن، تتخ ــايس. فاملس ــافة األس ــتوى املس مس
التواصــل بعديــن؛ بعــًدا مادًيــا، وبعــًدا ذهنًيــا. فالبعــد 
ــذي  ــيم ال ــا للتقس ــافة وفًق ــوع املس ــيحدد ن ــادي س امل
وضعــه هــول، وســار عليــه مــن بعــده، والــذي يعتمد 
ــل.  ــراف التواص ــن أط ــي ب ــادي الفع ــدر امل ــى الق ع
أمــا البعــد الذهنــي فيشــر إىل إدراك أطــراف التواصل 
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لنــوع املســافة حســب الظــروف الســياقية املصاحبــة، 
ــة،  ــدية املصاحب ــركات اجلس ــتعملة، واحل ــة املس واللغ
والــذي قــد ال يتفــق مــع نــوع املســافة حســب احليــز 

ــادي. امل

3-6. العنارص املصاحبة للحدث التقاريب:
ــكاًلم،  ــب أداء ال ــة تصاح ــذه اللغ ــة، وه ــد لغ للجس
اللغــة  أداء الصمــت. وتتحقــق هــذه  وتصاحــب 
مــن خــاًلل حــركات جســدية وإيــاءات حتــدث 
ــه  ــوت بدرجات ــاًلل الص ــن خ ــل، وم ــاء التواص أثن
وتنغياتــه، لتكــون عاًلمــات دالــة لعاًلمــات أخــرى، 
ــارص  ــذه العن ــرتك ه ــي تش ــات الت ــذه العاًلم ــن ه وم
ــر، املســافة. فلغــة اجلســد هــي  ــد داللتهــا أكث يف حتدي
ســلوك غــر لفظــي، ووســيلة لنقــل املعلومــات، متاًمــا 
ــرى  ــأدوات أخ ــق ب ــه يتحق ــة، ولكن ــة املنطوق كالكلم
ــة  ــركات الفيزيائي ــه، واحل ــر الوجــه وإياءات هــي تعاب
اجلســدية، واللمــس، ووضعيــة الوقــوف واهليئــة، 
ونــرة الصــوت ودرجتــه ونوعــه. وقــد تعــددت 
عنــد  تلتقــي  ولكنهــا  اجلســد،  للغــة  التعريفــات 
ــاملة  ــة ش ــد دراس ــة اجلس ــي أن لغ ــرتكة، ه ــة مش نقط
للتعاطــي واالتصــال غــر الشــفهي بــن األشــخاص، 
احلــركات  باســتخدام  ترتجــم  أو  حتــدث  والتــي 
ص:   ،2008 )رسمــك،  واملســافات  والوضعيــات 
يتعلــم  املــرء  كان  إذا  هنــا،  والســؤال   .)11-10
األعــراف اللغويــة االجتاعيــة، ويســتبطنها بصــورة ال 
واعيــة، ليطبقهــا يف املواقــف التواصليــة بصــورة أيًضــا 

يف الغالــب عفويــة وغــر مقصــودة، فهــل مــن املمكــن 
أن يســتخدم هــذه األعــراف بصــورة ال واعيــة إلدارة 
املســافة مــن خــاًلل جســده ومــا يصــدر عنــه؟ وهــل 
تغيــر حــدود املســافة هبــذه الوســيلة ســيؤثر يف نجــاح 
ــد  ــن يعتم ــذا ل ــع إن ه ــل؟ يف الواق ــل التواص أو فش
ــذي  ــي، ال ــم املتلق ــى فه ــا ع ــل أيًض ــط، ب ــه فق علي
حيتــاج املرســل اســتجابته وتعاونــه، وأيًضــا عــى 
ــت  ــا كان ــا، فكل ــا كل منه ــي إليه ــي ينتم ــة الت الثقاف

ــد. ــم أبع ــوء الفه ــرب، كان س أق
ــه،  ــر الوج ــل تعاب ــى بتحلي ــركات ُتعن ــة احل ودراس
واإليــاء، والرقــص، وهــي يف ذلــك مثــل نــرة 
ــه، هــي وســائل مســاعدة  الصــوت وتنغيمــه وتبدالت
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 عاًلمــات، وهــذه اللغــة هــي موضــوع 
ــأن  ــأهنا ش ــة ش ــات االتفاقي ــذه العاًلم ــة. وه التقاربي
ــوء  ــة لس ــون قابل ــرى، تك ــات األخ ــاق العاًلم أنس
ــاًلف  ــل االخت ــا، يف ظ ــة أحياًن ــة عالي ــم وبدرج الفه
ــهم  ــدية تس ــركات اجلس ــع احل ــافات م ــايف. واملس الثق
ــاط  ــكيل أن ــة يف تش ــات خمتلف ــاوت وكيفي ــدر متف بق
ــرو، 2016، ص: 103- ــي )ج ــل االجتاع التواص

.)104
3-6-1. حركات اجلسد واإليامءات:

ــاًلل  ــن خ ــدل م ــو ي ــدالالت، فه ــزان لل ــد خ اجلس
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حركتــه. ويــدل مــن خــاًلل ســكونه، وســكون 
ــال  ــاج لألفع ــه إنت ــا، إن ــكوًنا مادًي ــس س ــد لي اجلس
انطاًلًقــا مــن حالــة الســكون، وهــو أصــل الــدالالت 
املتولــدة عــن اإليــاءات، وهــو اللحظــة املبهمــة 
الفاصلــة بــن إياءتــن، فهــذا الســكوت هــو يف 
الواقــع جــزء مــن إيــاءات اجلســد )بنكــراد، 2005، 
ص: 210(. وســيكون أيًضــا عنــًرا دااًل عــى معنــى 
ــا  ــادرة عنه ــائل الص ــى الرس ــا، وع ــافة ونوعه املس
ومرتمًجــا هلــا. فاحلــركات اجلســدية املصاحبــة للحدث 
ــي  ــي الت ــر اللفظ ــل غ ــاط التواص ــد أن ــاريب أح التق
ــان  ــة مع ــهم يف إضاف ــة، وتس ــة تعبري ــؤدي وظيف ت
ــا،  ــود فعلًي ــاه املوج ــد معن ــدث، أو تأكي ــوع احل إىل ن
ــا  ــكاًلم. »وك ــب ال ــا تصاح ــل عندم ــا تفع ــا ك متاًم
ختتلــف اللغــة املنطوقــة مــن ثقافــة إىل ثقافــة، يمكــن 
أيًضــا أن ختتلــف بعــض إشــارات لغــة اجلســد، وبينــا 
ــة  ــة معين ــائعة يف ثقاف ــارات ش ــدى اإلش ــون إح تك
ــا يف  ــى هل ــون ال معن ــد يك ــح، ق ــر واض ــا تفس وهل
ثقافــة أخــرى، أو قــد يكــون هلــا معنــى خمتلــف متاًمــا 
ــى  ــذا ع ــق ه ــز، 2008، ص: 20(. وينطب )آالن وبيي
ــا.  ــل أيًض ــراف التواص ــن أط ــة ب ــافات الفاصل املس
ــاظ  ــا أن األلف ــظ، وك ــة لف ــي بمثاب ــاءة ه وإن كل إي
ــا إال  ــود منه ــح املقص ــددة، وال يتض ــان متع ــا مع هل
بوجــود اللفــظ يف الرتكيــب، فكذلــك اإليــاءة أو 
احلركــة اجلســدية، فــاًل يمكــن معرفــة معناهــا بمعــزل 
ــاءات أخــرى معهــا أو ظــروف ســياقية تقــع  عــن إي
ضمنهــا، أو ســلوك آخــر ترتافــق معــه، ولذلــك 

فــإن الســياق، والقواعــد االجتاعيــة، واملضامــن 
الثقافيــة، وتوقعــات جمموعــة التواصــل، تــؤدي كلهــا 
دوًرا رئيًســا يف حتديــد أنــواع لغــة اجلســد، ومعانيهــا، 
ووظيفتهــا يف الســياق الــذي وقعــت فيــه، ودالالهتــا 
ــك، 2018، ص:  ــة )رسم ــلبية أم إجيابي ــت س إن كان
25(، وعاًلقتهــا باملســافة املكانيــة الفاصلــة، وعاًلقتها 
ــل  ــراف التواص ــتغرقه أط ــذي يس ــن ال ــا بالزم أيًض
ــادهم  ــة أجس ــة ولغ ــافة املكاني ــع املس ــم م يف تعامله
معهــا. ويمكــن القــول إن مــا خيفيــه املنطــوق، أو مــا 
ــة.  ــه، تكشــفه العاًلمــات غــر املنطوق حيــاول أن خيفي
فأطــراف التواصــل مرســاًًل كان أم مســتقباًًل ســيتحكم 
ــاء  ــة وأثن ــافة املكاني ــوده يف املس ــاء وج ــه أثن يف كلات
ــن يتحكــم يف حــركات جســده  ــه ل ــه هلــا، ولكن إدارت
بالقــدر نفســه،ويمكن للطــرف اآلخــر أن يفهــم منهــا 
ــركات  ــذا أن ح ــي ه ــل يعن ــا. فه ــه منطوًق ــا مل يصل م
اجلســد حتــدث يف الغالــب بصــورة ال واعيــة؟ يف 
الواقــع هــي يف األصــل كذلــك، ولكنهــا حتــدث 
بوعــي أيًضــا وبصــورة مقصــودة عندمــا يقصــد 
ــوع  ــر ن ــتخدامها لتغي ــل اس ــراف التواص ــد أط أح
املســافة مــن رســمية إىل أقــل رســمية، أو العكــس، أو 
عندمــا يســتخدمها إليصــال معنــى حيتاجــه احلــوار، أو 

ــده. لتأكي
ــاءات  وعندمــا نتحــدث عــن حــركات اجلســد واإلي
ــا  ــة، فإنن ــافة املكاني ــع املس ــا م ــب تزامنه ــي نراق الت
نقصــد تعبــرات الوجــه مــن حيــث انبســاطها، 
عبوســها، اشــمئزازها، أو عــدم وجــود تعبــرات عــى 
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ــه،  ــرأس ووضع ــة ال ــا حرك ــد أيًض ــاًلق. ونقص اإلط
ــا  ــد أيًض ــفتن، ونقص ــة الش ــن، حرك ــة احلاجب حرك
ــل  ــة، ه ــة أم متحرك ــي ثابت ــل ه ــن ه ــة الذراع حرك
ــف أم إىل  ــودة للخل ــة، معق ــدلة أم مضموم ــي مس ه
ــذه  ــن. ه ــة القدم ــك حرك ــخ، وكذل ــام ... إل األم
احلــركات اجلســدية كلهــا حتمــل معــان إضافيــة 
تضيفهــا إىل معنــى املســافة الفاصلــة القائــم، ليرتتــب 
ــى  ــدرة ع ــا الق ــة، هل ــة ضمني ــائل تواصلي ــا رس عليه
حتديــد نــوع املســافة، والعاًلقــة، وإدارة املســافة أثنــاء 
ــل  ــراف التواص ــتعملها أط ــتعاهلا. ويس ــوار باس احل

ــافة. ــدود املس ــدد ح ــوار ليح ــة احل ــا يف بداي أيًض
3-6-2. اللمس:

للمــس أثــر مهــم يف النتائــج التــي يصــل إليهــا 
ــر  ــذا األث ــون ه ــرورة أن يك ــس بال ــل، ولي التواص
ــا ومســهًا يف نجــاح التواصــل، بــل قــد حيــدث  إجيابًي
العكــس، عندمــا يكــون اللمــس يف ســياق غــر مقبول 
ثقافًيــا، وغــر مألــوف يف العــرف االجتاعــي. وحتديد 
ــت  ــال تضمن ــف يف ح ــا خيتل ــافة وداللته ــوع املس ن
ســلوك اللمــس مــن عدمــه. فالكلــات واجلمــل 
املســتعملة لــن تعطــي األثــر نفســه يف حــال مل يرافقهــا 
ــل  ــًكا للتواص ــون مرب ــد يك ــر ق ــذا األث ــس، وه اللم
وأحياًنــا مدمــًرا لــه يف حــال مل يكــن متفًقــا مــع 
ــافة  ــر املس ــلوك. تتأث ــة للس ــة املنظم ــات الثقافي اخللفي
ــب  ــس املصاح ــل باللم ــريف التواص ــن ط ــة ب املكاني
ــة  ــة، وطريق ــس املصافح ــذا اللم ــل يف ه ــا، ويدخ هل
املصافحــة التــي قــد تكــون بيــد واحــدة فقــط، 

ــذه  ــا، وه ــرى أيًض ــف الي ــم الك ــون بض ــد تك وق
مــن شــأهنا أن تقــرب املســافة بــن املتواصلــن، 
لذلــك فهــي ال تســتعمل إال يف ظــروف ســياقية 
ــول.  ــا املقب ــافة يف حيزه ــاء املس ــان إبق ــبة، لض مناس
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 
إىل محيمــة، أو حماولــة جعلهــا كذلــك. ولكنهــا أيًضــا 
ــات  ــات يف العاًلق ــض األوق ــة يف بع ــا احلاج ــو هل تدع
الرســمية، وتكــون يف هــذا الســياق ملســة رسيعــة جــًدا 
وخاطفــة، ألن الغــرض مــن اســتخدامها هــو حماولــة 
ــة،  ــة معين ــى غاي ــول ع ــافة للحص ــة للمس إدارة مؤقت
ــي إىل  ــد حتم ــة ق ــة الريع ــه فاللمس ــت نفس ويف الوق
حــد مــا مــن ســوء الفهــم الــذي حيــدث مــع اللمــس 
الــذي يســتغرق وقًتــا أكثــر مــن ثــوان معــدودة. وهنــا 
أيًضــا نقــول إنــه كلــا كانــت الثقافــات متقاربــة، كان 
ســوء الفهــم أبعــد، ألنــه يف حــال االختــاًلف الثقــايف 
الواضــح لــن تنجــح املحاولــة، وســينتج عنهــا نتيجــة 
تواصليــة معاكســة. ويقابــل حمــاوالت تقريب املســافة 
ــة  ــا املحافظ ــدف منه ــرى اهل ــاوالت أخ ــس، حم باللم
ــادة البعــد فيهــا مــن خــاًلل عــدم  عــى املســافة أو زي
ضــم  اخللــف،  إىل  واليديــن  كالوقــوف  اللمــس، 
ــن  ــع واليدي ــبيك األصاب ــدر، تش ــن إىل الص الذراع
مســدلتن أماًمــا، أو إبقــاء اليديــن إىل اجلانبــن يف 
ســكون وعــدم حتريــك هلــا. فاللمــس إذن ممــا يمكــن 
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إدارة املســافة باســتعاله يف مواقــف تواصليــة متعــددة، 
الدعابــة  واالمتنــان،  احلــب  واملواســاة،  كالعــزاء 
ــع  ــف م ــذه املواق ــس يف ه ــأيت اللم ــتغراب. وي واالس
ــأيت  ــف. وي ــار العواط ــة إظه ــة، أو حماول ــاظ ودي ألف
ــأيت  بالصمــت أيًضــا عندمــا تكــون املســافة محيمــة. ي
اللمــس يف املواقــف التواصليــة املختلفــة متوقًعــا 
ــة،  ــل املنطوق ــا اجلم ــة تؤدهي ــة مصاحب ــا لوظيف ومؤدًي
ــزاح واحلــب، وعندمــا  ــة وامل كــا يف املواســاة والتهدئ
ــا  تكــون درجــة العاًلقــة تســمح بذلــك. ويــأيت أحياًن
ــن  ــال ب ــبيل املث ــى س ــدث ع ــا حي ــع ك ــر متوق غ
ــل، ويف  ــدد يف العم ــاًلء ج ــرؤوس، زم ــس وامل الرئي
العاًلقــات االجتاعيــة الرســمية، ويف هــذه احلــال لــن 
ــة، فقــد تــؤدي يف  ــة مضمون تكــون النتيجــة التواصلي
ــة  ــون غاي ــد يك ــور ق ــذا النف ــور، وه ــب إىل النف الغال
عنــد مــن اســتعمل اللمــس. فالوظيفــة التــي حتققهــا 
ــة  ــل درج ــة ال حتم ــف التواصلي ــة إذن يف املواق اللغ
ــل  ــا جيع ــه. فعندم ــس أو دون ــع اللم ــها م ــى نفس املعن
ــة مــن اللمــس، ســواء يف حــال  الشــخص لغتــه خالي
اإلرســال أو االســتقبال، فهــو هبــذا أيًضــا يديــر 
ــد، أو  ــة أبع ــل العاًلق ــف، ليجع ــذا املوق ــافة يف ه املس
ليحافــظ عــى حدهــا الفعــي، ويف هــذه احلــال ومــع 
ــى يف  ــس حت ــدم اللم ــيلتزم ع ــو س ــة فه ــذه الغاي ه
املواقــف التــي ُيتوقــع فيهــا اللمــس، والعكــس أيــًض 

ــس. ــو اللم ــاه نح ــال االجت ــدث يف ح حي
3-6-3. اجتاه النظر:

ــف  ــا مل ُيكش ــف ع ــهم يف الكش ــا يس ــان مم ــد العين تع

عنــه لفظًيــا، ســواء يف النظــرة أو يف اجتــاه النظــر، وهــي 
تفعــل ذلــك دون تدخــل منــا. وإذا أحســن الشــخص 
ــك يمكــن  ــإن ذل ــاء التواصــل، ف ــتخدام نظــره أثن اس
نتائــج جيــدة جــًدا. إن متابعــة  أن يصــل بــه إىل 
ــا،  ــرتك بينه ــوار مش ــة ح ــخصن يف وضعي ــر لش النظ
ــا إىل  ــر قدره ــي يش ــا الت ــة بينه ــافة الفاصل وللمس
مســافة شــخصية، قــد تكشــف عــن أبعــاد ال تتعلــق 
بنــوع العاًلقــة املرتتبــة عــى املســافة الشــخصية، 
ــر  ــاه النظ ــوزع اجت ــا بت ــر، إم ــال النظ ــدم اتص ــل ع مث
يمينًــا أو يســاًرا، أو أن يكــون اجتاهــه إىل أعــى أو 
ــاف  ــوال أض ــذه األح ــر يف ه ــاه النظ ــفل، فاجت إىل أس
داللــة إىل املســافة املكانيــة الظاهــرة، نفهــم منهــا 
ــدر  ــن الق ــد م ــع أبع ــي يف الواق ــا ه ــافة بينه أن املس
ــه  ــدم اتصال ــد ع ــر عن ــاه النظ ــر. واجت ــزي الظاه احلي
حيمــل داللــة. وحيمــل رســائل يمكنهــا أن تأخــذ 
التواصــل إىل مســار خمتلــف، ويف الغالــب لــن يكــون 
ــل  ــن رشوط التواص ــا، فم ــا أو موفًق ــل ناجًح التواص
ــا مــع فكــرة أن  الناجــح اتصــال النظــر، هــذا إذا رسن
ــة هــي مــؤرش التواصــل الناجــح.  الــدالالت اإلجيابي
ــر  ــى يف أكث ــدث حت ــر حي ــاه النظ ــافة باجت ــر املس إن تأث
أنــواع العاًلقــات 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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بعــض  يف  اجتاعيــة  وربــا  مســافة شــخصية،  إىل 
احلــاالت، والعاًلقــة التــي ُتصنــف محيمــة، هــي مــن 
فالعاًلقــات  كذلــك،  ليســت  التواصليــة  الناحيــة 
ــل  ــا تتدخ ــا، عندم ــا نراه ــرورة ك ــف بال ال ُتصن

ــا. ــد تصنيفه ــة لتعي ــارص التقاربي العن
3-6-4. الصوت:

ــة  ُتعــد درجــة الصــوت وتنغيمــه مــن الوســائل الدال
ــد  ــي، فق ــل واملتلق ــن املرس ــة ب ــة العاًلق ــى طبيع ع
تكــون ودودة، ســاخرة، آمــرة، رســمية، وقــورة، 
ــتخدم  ــي يس ــائل الت ــن الوس ــخ. وم ــولة ... إل معس
ــرات  ــة، وتعب ــكال التحي ــا أش ــوت أيًض ــا الص فيه
اللباقــة، ويتحــدد ذلــك حســب الثقافــة التــي ينتميــان 
إليهــا أو التــي ينتمــي إليهــا كل واحــد منهــا )جــرو، 
2016، ص: 103(. وينســجم املــكان انســجاًما متقنـًـا 
مــع بقيــة العنــارص الثقافيــة املتعلقــة باحلدث، فُيســتدل 
عــى ســبيل املثــال عــى مرتبــة الشــخص مــن خــاًلل 
ــة  ــى رأس الطاول ــا ع ــس هب ــي جتل ــافة الت ــدار املس مق
يف املناســبات الرســمية، والتغيــرات التــي جتــري عــى 
الصــوت عــن تغيــر مقــدار املســافة )هــول، 2007أ، 

.)61 ص: 
ــافة  ــب املس ــض يف الغال ــوت املنخف ــب الص ويصاح
احلميمــة يف الســياق الــودي العــايل، ويف الســياق 
العدائــي، وترتفــع درجــة الصــوت يف املســافات 
ــض  ــوت تنخف ــة الص ــة. فدرج ــن احلميم ــد م األبع
كلــا كانــت املســافة أقــرب إىل أن تصــل إىل اهلمــس، 
الشــخصية  املســافتن  يف  معتدلــة  هادئــة  وتكــون 

ــكاًًل  ــة ش ــة عام ــوت بصف ــذ الص ــة، ويأخ واالجتاعي
آخــر مــع املســافة العامــة. ودرجــة الصــوت وتنغيمــه 
احلــدث  ضمــن  تواصليــة  وظيفــة  أيًضــا  تــؤدي 
إلدارة  التواصــل  أطــراف  ليســتعملها  التقــاريب، 
املســافة لصالــح أهدافهــم. وتتضــح وظيفــة الصــوت 
احلميمــة  املســافتن  يف  أكــر  بصــورة  التواصليــة 
والعامــة، فالصــوت يف هاتــن املســافتن مؤثــر رئيــس 
ــن  ــن هات ــع ضم ــوب واملتوق ــر املطل ــد األث يف حتدي
ــا  ــن بعضه ــان م ــرتب خص ــا يق ــافتن، فعندم املس
ــا إذا كان  ــد وقًع ــد أش ــون التهدي ــديًدا، يك ــا ش اقرتاًب
الصــوت منخفًضــا منــه عندمــا يكــون رصاخــا، 
ــا  ــن بعضه ــن م ــرتاب حبيب ــد اق ــك عن ــر كذل واألم
ــس  ــن للرئي ــه يمك ــة فإن ــافة العام ــا يف املس ــا. أم أيًض
أو اخلطيــب عــى ســبيل املثــال أن حيافــظ عــى حــدود 
ــن  ــور م ــن اجلمه ــه وب ــة بين ــافة الفاصل ــذه املس ه
ــه  ــه، فصوت ــه وكيفيت ــة صوت ــم يف درج ــاًلل التحك خ
ــالة  ــب الرس ــا بحس ــافة وتضييقه ــيع املس ــوم بتوس يق
ــة  ــد رغب ــوت عن ــة الص ــا، فدرج ــد إيصاهل ــي يري الت
الرئيــس أو اخلطيــب يف اســتالة اجلمهــور ليســت هــي 
نفســها عندمــا يريــد إثارهتــم أو تعبئتهــم، وليســت هي 
ــذه  ــو يف ه ــم. وه ــد ختويفه ــا يري ــا عندم ــها أيًض نفس
التبــدالت ال خيــرج مــن حيــز املســافة العامــة، ولكنــه 
ــا  ــل منه ــا، لينتق ــر حدوده ــه يدي ــاًلل صوت ــن خ م
ــذا  ــر، وه ــه أكث ــد ختــدم خطاب إىل مســافات أخــرى ق
ــي،  ــي ذهن ــال نف ــال انتق ــة احل ــو بطبيع ــال ه االنتق

ــا. ــس مكانًي ولي
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3-6-5. هيئة اجلسد:
ــراف  ــد أط ــد عن ــا اجلس ــي يتخذه ــة الت ــون اهليئ ــد تك ق
التواصــل أقــل تأثــًرا باملقارنــة مــع غرهــا، ولكنهــا وإن 
كانــت أقــل فهــي ذات تأثــر وتــؤدي وظيفــة تواصليــة. 
إن الوضــع الــذي يتخــذه اجلســد مــن شــأنه كبقيــة 
ــا أو  ــافة قرًب ــدود املس ــر يف ح ــابقة أن يؤث ــارص الس العن
ــا  ــد وقوًف ــه. فاجلس ــتوى نفس ــى املس ــة ع ــًدا أو حمافظ ُبع
أو جلوًســا يتخــذ وضعيــات متعــددة، فقــد يكــون 
ــف، أو  ــاًًل إىل اخلل ــام، مائ ــاًًل لألم ــا، مائ ــا، منحنًي منتصًب
ــوس  ــال اجلل ــان يف ح ــن. والقدم ــد اجلانب ــاًًل إىل أح مائ
متجاورتــان، مفتوحتــان، إحدامهــا فــوق األخــرى. 
فعــى ســبيل املثــال مــن يقــف وظهــره مائــل إىل اخللــف، 
يضيــف إىل املســافة املكنيــة الفاصلــة بينــه وبــن حمــاوره، 
بعــًدا دفاعًيــا، وهــذا البعــد لــه تأثــر يف توســيع مســاحة 
املســافة. واجلســد املائــل إىل األمــام يقــرب املســافة أكثــر، 
ــة  ــذا يف بقي ــا. وهك ــا، أو تعاونًي ــًدا ودًي ــل بع ــه حيم ألن
ــد يف  ــذه اجلس ــع يتخ ــكل وض ــرى، ف ــاع األخ األوض
هيئتــه أثنــاء الوقــوف أو اجللــوس، ســيضيف إىل املســافة 
ــة  ــع، بمصاحب ــرى أوس ــيحمل دالالت أخ ــى، وس معن

ــا.  ــرى هل ــارص األخ العن
خامتة:
• قــدم البحــث مفهــوم املســافة بوصفــه العنــر 	

ــع  ــوم أوس ــا مفه ــارص يتضمنه ــن عن ــم ضم األه
هــو التقاربيــة، وهــذا عــى خــاًلف الدراســات 
ــارص  ــافة والعن ــن املس ــل ب ــي تفص ــة الت التواصلي
ــر  ــة، وعن ــارص احلركي ــي العن ــا، وه ــة هل املصاحب

أو فضــاء  املــكان  االجتاعــي، وعنــر  الزمــن 
احلــدث. ولذلــك فــإن تعريفــات مصطلــح التقاربية 
يف املعاجــم اللســانية املتخصصــة، كانــت كلهــا 
تقــوم عــى املســافة فقــط. واملاًلحــظ أن املســافة مــع 
كوهنــا العنــر التقــاريب األهــم، إال أن الدراســات 
ــرز  ــة ت ــات خاص ــا يف دراس ــت إليه ــة مل تلتف العربي
أمهيتهــا الوظيفيــة يف التواصــل، إنــا كانــت توردهــا 
ــد،  ــركات اجلس ــن دالالت ح ــث ع ــياق احلدي يف س
ــه،  ــادًرا عن ــراًرا ص ــد وق ــة للجس ــا حرك باعتباره
ــد  ــركات اجلس ــرض ح ــد ع ــث فق ــذا البح ــا ه أم
واإليــاءات والصــوت عــى أهنــا عنــارص مصاحبــة 
ــة  ــع دالل ــا يف صن ــرتك معه ــة، تش ــافة التقاربي ملس

ــي. ــدث التواص احل
• ــة الناجتــة عــن 	 ركــز البحــث عــى القيمــة التواصلي

ــا  ــى عرضه ــز ع ــن الرتكي ــة، ومل يك ــافة التقاربي املس
ــا  ــب، إن ــة فحس ــة خالص ــألة ثقافي ــا مس ــى أهن ع
هــي فعــل تواصــي، يتضمــن جمموعــة مــن أشــكال 
الســلوك التفاعــي املؤثــرة فيــه، واملحــددة لدالالتــه، 
ــات  ــات، باخللفي ــاء التوقع ــك يف بن ــر كل ذل ويتأث

ــة. ــة االجتاعي الثقافي
• ــي 	 ــز الفيزيائ ــو احلّي ــادي وه ــدان: م ــافة بع للمس

ــو  ــي وه ــل، وذهن ــراف التواص ــن أط ــل ب الفاص
ــد ال  ــي ق ــة، الت ــافة الفعلي ــدود املس ــرء حل إدراك امل
تتفــق مــع قــدر احلّيــز املــادي، وقدرتــه عــى الربــط 
ــظ أن  ــا. واملاًلح ــتبطنه اجتاعًي ــا اس ــا مل ــا وفًق بينه
الدراســات العربيــة مل تركــز عــى البعــد الثــاين 
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للمســافة،  التواصليــة  الصفــة  إىل  حييــل  الــذي 
ــذا  ــى ه ــز ع ــث الرتكي ــذا البح ــاول ه ــك ح ولذل
ــافات،  ــن املس ــل ب ــألة التداخ ــه ملس ــد بعرض البع

وملفهــوم إدارة املســافة.
• وصفهــا 	 التــي  املســألة  عنــد  البحــث  توقــف 

ــدث  ــه حي ــل إىل أن ــافات، ووص ــن املس ــل ب بالتداخ
حيــدث  وأيًضــا  نفســها،  املســافة  حــدي  بــن 
باالنتقــال مــن مســافة إىل أخــرى. ويــرى البحــث أن 
هــذا التداخــل ال حيــدث فقــط يف حــال االختــاًلف 
ــة  ــار الثقاف ــا يف إط ــدث أيًض ــا حي ــط، إن ــايف فق الثق
ــي  ــرف االجتاع ــم الع ــن جيمعه ــن م ــدة، وب الواح

ــه. نفس
• ــاء 	 ــي أثن ــلوكه التواص ــخص س ــارس الش ــل ي ه

ــي؟  ــد، أم دون وع ــي وقص ــافة بوع ــه للمس إدارت
ــل إىل  ــؤال، ووص ــذا الس ــد ه ــث عن ــف البح توق
أنــه عــى الرغــم مــن أن الســلوك حيــدث عفوًيــا، إال 
ــاه  ــدة عــن االنتب ــا بعي ــة ليســت دائ أن هــذه العفوي
واإلدارة، حيــث يتعلــم املــرء يف املواقــف التواصليــة 
ــه  ــي من ــها بوع ــة يارس ــد تواصلي ــة قواع املختلف

ــا.  ــافة أو تضييقه ــاحة املس ــيع مس ــًدا توس قاص
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أثر استخدام التعلم المعكوس لتنمية مهارات قراءة الخرائط الجغرافية
 لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بالقصيم

إبراهيم بن صقير الصقير )*(
كليات عنيزة الخاصة

)قدم للنشر يف 1441/6/9هـ، وقبل للنشر يف 1442/2/28هـ(
ـــم؛  ـــطة بالقصي ـــة املتوس ـــذ املرحل ـــدى تالمي ـــة ل ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــة مه ـــوس لتنمي ـــم املعك ـــتخدام التعل ـــر اس ـــة تأث ـــث إىل دراس ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــاس  ـــم، وقي ـــط بالقصي ـــث املتوس ـــف الثال ـــذ الص ـــة لتالمي ـــة الالزم ـــة واملواطن ـــات االجتامعي ـــرر الدراس ـــة يف مق ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــد مه ـــالل حتدي ـــن خ ـــك م وذل
ـــن  ـــذًا م ـــن 60 تلمي ـــث م ـــة البح ـــت عين ـــم. تكون ـــطة بالقصي ـــة املتوس ـــذ املرحل ـــدى تالمي ـــة ل ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــة مه ـــوس لتنمي ـــم املعك ـــتخدام التعل ـــر اس تأث
ـــة  ـــا جتريبي ـــاويتني، إحدامه ـــني متس ـــيمهم اىل جمموعت ـــم تقس ـــة، وت ـــم التعليمي ـــة القصي ـــع - منطق ـــه البدائ ـــم بمحافظ ـــن أكث ـــة ب ـــة ربيع ـــط بمدرس ـــث املتوس ـــف الثال ـــذ الص تالمي

ـــة. ـــة التقليدي ـــدرس بالطريق ـــة ت ـــرى ضابط ـــوس، واألخ ـــم املعك ـــالل التعل ـــن خ ـــدرس م ت
ـــني  ـــرق ب ـــاس الف ـــة لقي ـــات املرتبط ـــار ت للمجموع ـــة، واختب ـــة والضابط ـــث التجريبي ـــي البح ـــني جمموعت ـــرق ب ـــاس الف ـــتقلة لقي ـــات املس ـــار ت للمجموع ـــتخدام اختب ـــم اس وت
ـــة  ـــات املجموع ـــطي درج ـــني متوس ـــًا ب ـــرق دال إحصائي ـــود ف ـــة إىل وج ـــج الدراس ـــت نتائ ـــر،  وتوصل ـــم التأث ـــاس حج ـــا لقي ـــع إيت ـــة ملرب ـــدي باإلضاف ـــي والبع ـــني القب التطبيق
ـــني  ـــات املجموعت ـــطي درج ـــًا ملتوس ـــرق دال إحصائي ـــود ف ـــدي، ووج ـــق البع ـــح التطبي ـــة لصال ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــار مه ـــدي الختب ـــي والبع ـــق القب ـــة يف التطبي التجريبي
ـــوس  ـــم املعك ـــتخدام التعل ـــايب الس ـــر إجي ـــود تأث ـــة، ووج ـــة التجريبي ـــح املجموع ـــة لصال ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــار مه ـــدي الختب ـــق البع ـــة يف التطبي ـــة والضابط التجريبي

ـــطة. ـــة املتوس ـــذ املرحل ـــدى تالمي ـــة ل ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــة مه لتنمي
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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

(Received 04/02/2020, accepted 16/09/2020)
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 

(*) Corresponding Author:

Associate Professor, Onaizah Private Colleges.

)*( للمراسلة:

أستاذ مساعد، كليات عنيزة الخاصة.

e-mail:    dr.ibrahimalsogair@gmail.com 
DOI: 10.12816/0060896

09-06-1441



174

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

مقدمة:
ــة  إن الرتبيــة عمليــة ســامية ومتطــورة، ومل تعــد الرتبي
احلديثــة كــام كانــت يف العصــور الســابقة جمــرد تلقــني 
لــدرس أو نــص، ومل تعــد حرفــة يامرســها املعلــم 
بطريقــة آليــة، فقــد حتولــت العمليــة التعليميــة داخــل 
الصــف وخارجــه إىل نشــاط لــه أهــداف ونتائجــه التي 
ختضــع للقيــاس والتقويــم، وأصبــح للتكنولوجيا دورا 
فاعــال بــني مدخــالت هــذا النشــاط وخمرجاتــه، 
ــب دورًا  ــائل تلع ــادر والوس ــك املص ــت تل وأصبح
ــه  ــة بوج ــوي كاف ــام الرتب ــارص النظ ــر عن ــاًم لتطوي مه
عــام، وعنــارص املنهــاج عــى وجــه اخلصــوص، 
العينــني،  )أبــو  وكفــاءة  فاعليــة  أكثــر  وجعلهــا 

ص:11(. 2011م، 
ــني  ــة لتحس ــكار املطروح ــدت اآلراء واألف ــد تزاي وق
ــى  ــني ع ــاعد املتعلم ــكل يس ــا بش ــج وتطويره املناه
ــاهبم  ــات، وإكس ــال املعلوم ــورات يف جم ــة التط مواكب
ــوا  ــة ليصبح ــرات الالزم ــارات واخل ــارف وامله املع
أعضــاء فاعلــني يف جمتمعاهتــم، وحياهتــم العامــة مــن 
خــالل توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

يف التعليــم )الصاعــدي، 2013م، ص: 3-2(.
        وتعــد الدراســات االجتامعيــة مــن املقــررات 
ــا  ــاب معارفه ــم اكس ــي يت ــية الت ــية األساس الدراس
ــعودية؛  ــة الس ــة العربي ــني باململك ــا للمتعلم ومهاراهت
حيــث إهنــا تســاعدهم عــى فهــم تاريــخ وطنهــم مــن 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــخ اململك ــة تاري ــالل دراس خ
ــا  ــها وظواهره ــم وتضاريس ــدود دولته ــك ح وكذل

الطبيعيــة وثرواهتــا الطبيعيــة مــن خــالل دراســة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــا اململك جغرافي

ــارات  ــن امله ــد م ــة العدي ــا إىل تنمي ــعى اجلغرافي وتس
ــارف  ــى املع ــول ع ــني يف احلص ــاعد املتعلم ــي تس الت
ــم  ــون لدهي ــا، ويك ــون إليه ــي حيتاج ــارات الت وامله
ــارات  ــارف وامله ــذه املع ــتيعاب ه ــى اس ــدرة ع الق
ــد  ــة )عب ــورة املعرفي ــات والث ــر املعلوم ــل ع يف ظ

 .)35 ص:  2003م،  الباســط، 
ــث  ــا إىل البح ــس اجلغرافي ــون بتدري ــعى املهتم ويس
تدريــس  وطــرق  وأســاليب  اســرتاتيجيات  عــن 
ــة  ــة احلديث ــورات التكنولوجي ــب والتط ــة تتناس حديث
ــات  ــل يف املعلوم ــي اهلائ ــدم العلم ــة، والتق ــن ناحي م
ــامل،  ــو س ــا وأب ــرى )األغ ــة أخ ــن ناحي ــة م اجلغرافي

ص:171(.  2018م، 
والوســائل  األدوات  أكثــر  مــن  اخلرائــط  وتعــد 
التعليميــة املســتخدمة يف تدريــس اجلغرافيــا، وقــد 
إىل  االجتامعيــة  الدراســات  بتقســيم  العلــامء  قــام 
ــص  ــارف، وفح ــاب املع ــي: اكتس ــاالت ه ــة جم ثالث
ــة املهــارات، وقــد أظهــرت  ــم واختبارهــا، وتنمي القي
الدراســات أن املعلمــني يركــزون عــى اكتســاب 
ــوائي  ــكل عش ــارات بش ــس امله ــع تدري ــارف م املع
ــس  ــب لتدري ــامم املناس ــاء االهت ــريض، دون إعط وع
مهــارات اخلرائــط بشــكل منظــم يســاعد عــى فهمهــا 
ــواد، 2013م، ص:112(. ــا )ج ــر عمق ــكل أكث بش
املقــررات  مــن  االجتامعيــة  الدراســات  وتعــد 
ــن  ــذ م ــض التالمي ــا بع ــاين فيه ــي يع ــية الت الدراس
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ــم  ــب التعل ــة جوان ــم يف دراس ــات تعل ــود صعوب وج
املرتبطــة هبــا، وتعــد مهــارات التعامــل مــع اخلرائــط 
مــن أكثــر جوانــب التعلــم التــي يعــاين التالميــذ مــن 
ــاة  ــا، وأن معان ــة هب ــم مرتبط ــات تعل ــود صعوب وج
ــم  ــات التعل ــن صعوب ــرة م ــل املبك ــذ يف املراح التالمي
اجلغرافيــة،  اخلرائــط  قــراءة  بمهــارات  املرتبطــة 
والتعامــل معهــا ســترتتب عليــه معانــاة التالميــذ مــن 
صعوبــات تعلــم أكاديميــة مرتبطــة هبــذه املهــارات يف 
ــايض،  ــط والق ــد الباس ــة )عب ــة التالي ــل التعليمي املرح

.)46 ص:  2008م، 
ــة  ــراءة اخلريط ــى ق ــة ع ــدرة الطلب ــت ق ــام أصبح ك
وفهمهــا واســتخدامها ونقلهــا رضورة ماســة لنجــاح 
ــاة  ــور احلي ــهياًل ألم ــة وتس ــن جه ــم م ــة التعل عملي
ــاك  ــإن هن ــك ف ــع ذل ــرى، وم ــة أخ ــن جه ــة م اليومي
ــارات،  ــك امله ــني لتل ــدى املتعلم ــا ل ــا واضح ضعف
ــا  ــارات يف اجلغرافي ــج االختب ــه نتائ ــا أظهرت ــذا م وه
والتــي أشــارت لوجــود أوجــه قصــور لتحديــد 
ــى  ــدرة ع ــف الق ــبي وضع ــع النس ــات واملوق االجتاه
قــراءة رمــوز اخلرائــط واســتخدامها واقعيــا. )ســعادة، 

.)49  ،45 ص:  2001م، 
يتضــح ممــا ســبق أنــه توجــد العديــد مــن الصعوبــات 
التــي يواجههــا تالميــذ املرحلــة املتوســطة يف التعامــل 
ــارص  ــراءة عن ــث ق ــن حي ــة م ــط اجلغرافي ــع اخلرائ م
ــة،  ــراءة اخلريط ــية لق ــارات األساس ــة ويف امله اخلريط
وكذلــك مهــارات نقــل اخلريطــة؛ وذلــك نظــرا 
وعــدم  التدريــس،  يف  التقليديــة  الطريقــة  لقــراءة 

ــة  االعتــامد بشــكل كبــر عــى االســرتاتيجيات احلديث
يف التدريــس؛ وال ســيام التــي تعتمــد يف تنفيذهــا عــى 

ــاالت.  ــات واالتص ــم واملعلوم ــا التعلي تكنولوجي
والدراســات  البحــوث  مــن  العديــد  وتشــر       
إىل الــدور الــذي تلعبــه االســرتاتيجيات احلديثــة 
ــة،  ــط اجلغرافي ــع اخلرائ ــل م ــارات التعام ــر مه لتطوي
مــن  يعــد  والــذي  املعكــوس؛  التعلــم  وال ســيام 
أفضــل االســرتاتيجيات التــي ظهــرت يف اآلونــة 
األخــرة والتــي متــزج بــني التعلــم التقليــدي والتعلــم 
اإللكــرتوين بتنظيــم معــني يســاعد عــى فهــم اخلرائــط 
ــل  ــارات التعام ــان مه ــى إتق ــاعد ع ــة، ويس اجلغرافي

ــا.  معه
 (Candice & وكيتــني  كانديــس  مــن  كل  ويذكــر 
حيــول  املعكــوس  التعلــم  أن  (Katelyn, 2013؛ 

النمــوذج التعليمــي التقليــدي بحيــث يصبــح تســليم 
ــام  ــل، بين ــارج الفص ــه خ ــالع علي ــوى، واالط املحت
ــر  ــطة ُتعت ــذ األنش ــإن تنفي ــل ف ــت الفص ــم يف وق يت
ــن  ــال؛ يمك ــبيل املث ــى س ــة. فع ــات منزلي ــادًة واجب ع
ــالل  ــن خ ــة م ــواد التعليمي ــول إىل امل ــذ الوص للتالمي
مقاطــع الفيديــو أو املدونــة الصوتيــة أو الرامــج 
ــة عــر اإلنرتنــت قبــل اجتــامع الفصــل، أمــا  التعليمي
أثنــاء فــرتة الفصــل الــدرايس؛ فيعمــل املتعلمــون عــى 

ــوه. ــا تعلم ــق م ــى تطبي ــم ع ــي جتره ــطة الت األنش
وأشــار مــول (Mull,2012, p. 99) إىل أنــه مــن مبادئ 
ــم  ــني للتعل ــتعداد املتعلم ــو اس ــوس؛ ه ــم املعك التعل
ــاهدة  ــالل مش ــن خ ــة، م ــوع الدراس ــارش، وموض املب
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فيديــو، أو االســتامع جلــزء معــني، أو قــراءة املقــاالت، 
أو التفكــر يف األســئلة التــي توصلهــم للمعرفــة.

ومــن ميــزات التعلــم املعكــوس؛ زيــادة وقــت الفصل 
ــارات،  ــم امله ــز وتدعي ــاركة، وتعزي ــن املش ــد م ملزي
ــى  ــز ع ــم، والرتكي ــخصية املتعل ــة ش ــك تنمي وكذل
ــع  ــني م ــداع للمعلم ــة اإلب ــة، وحري ــلوب املناقش أس
  (Millard, 2012, p:26,ــرر ــس املق ــى نف ــاظ ع احلف

.29)

وأشــار فولتــون (Fulton, 2012, p. 20, 24) إىل أن 
ــا  ــدم طبق ــني بالتق ــمح للمتعلم ــوس يس ــم املعك التعل
ــة،  ــم الذاتي ــة ورسعته ــم اخلاص ــم وقدراهت إلمكاناهت
وإمكانيــة الوصــول اىل املحتــوى التعليمــي يف أي 
ــن  ــر م ــن أكث ــرة، وم ــى اخل ــول ع ــت، واحلص وق
ــكل  ــارش بش ــم املب ــن التعل ــتفادة م ــخص، واالس ش

ــل.  أفض
ويعتــر التعلــم املعكــوس أحــد نــامذج التعلــم املدمــج 
وأدوات  التعليــم  تكنولوجيــا  دمــج  عــى  القائــم 
ــية،  ــول الدراس ــل الفص ــات داخ ــال واملعلوم االتص
ــج  ــو مزي ــذي ه ــج ال ــم املدم ــمى بالتعل ــي تس والت
أشــكال  مــن  والعديــد  اإللكــرتوين  التعلــم  مــن 
التعلــم التقليديــة األخــرى، ويتضمــن اختيــارات 
تتعلــق بكيفيــة إتقــان املحتــوى وأشــكال خمتلفــة 
ــني  ــني وب ــم واملتعلم ــني املتعل ــال ب ــن أدوات االتص م
 (,Fransen, , املتعلمــني أنفســهم وأقراهنــم واملحتــوى
p:26, 29 ( 2006. وهــو التكامــل بشــكل واســع بــني 

ــة  ــرق التعليمي ــة والط ــة اإللكرتوني ــائط التعليمي الوس

ــر كل  ــة Trapp, , p: 28, 35, (2006). ويش التقليدي
 ( (2007 ,Condie & مــن كونــدي و لفينجســتون
 Livingston,p: 337, 348إىل أن تغيــر املامرســات 

التعليميــة؛ يتــم بمــزج التعلــم التقليــدي بالتعلــم عــى 
اإلنرتنــت، وهــو مــا يــؤدى إىل الرتكيــز عــى مهــارات 
تعليميــة مرغوبــة، وحتمــل املتعلمــني ملســئولياهتم 
ــادر  ــداول مص ــة ت ــم عملي ــم، وتنظي ــة التعل يف عملي
ــدف  ــا هي ــم، وم ــداف التعل ــن أه ــا م ــم وغره التعل
إليــه التعلــم املدمــج أيضــا؛ هــو دعــم املتعلمــني 
ــم  ــود التعل ــة يف وج ــة اإللكرتوني ــادر التعليمي باملص

ــدي. التقلي
وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات أمهيــة التعلــم 
واجلوانــب  املعــريف  التحصيــل  لتنميــة  املعكــوس 
ــة  ــت دراس ــث تناول ــني، حي ــة لــدى املتعلم املهاري
توقيــت  بــني  التفاعــل  تأثــر  )2016م(  خليفــة 
تقديــم التوجيــه وبــني األســلوب املعــريف يف بيئــة 
ــررات  ــاج املق ــارات إنت ــة مه ــوس لتنمي ــم املعك التعل
اإللكرتونيــة لــدى أعضــاء اهليئــة التدريســية املعاونــة, 
والتــي أفــادت بوجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد 
التوجيــه  تقديــم  توقيــت  بــني   )0.05( مســتوى 
ــة  ــة التجريبي ــح املجموع ــريف لصال ــلوب املع واألس
املقــررات اإللكرتونيــة، واألثــر اإلجيــايب  إلنتــاج 
للفصــل املعكــوس املصمــم بجزئيــه اإللكــرتوين 
املقــررات  إنتــاج  مهــارات  لتنميــة  والتقليــدي 
ــزة )2015م(  ــة مح ــت دراس ــام تناول ــة، ك اإللكرتوني
تأثــر اختــالف نمطــي التعليــم املدمــج )املــرن – 
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ــة  ــة الرتبي ــالب كلي ــاب ط ــوب( إلكس ــل املقل الفص
ــد  ــموعة، وق ــاج الرامــج املس ــض مهــارات إنت بع
قــد  املعكــوس  التعلــم  أن  إىل  الدراســة  أشــارت 
ــموعة  ــة مهــارات إنتــاج الرامــج املس أدى إىل تنمي
ــت  ــم، وتناول ــا التعلي ــم تكنولوجي ــالب قس ــدى ط ل
دراســة النجــار وحســن ) 2018م(؛ والتــي أشــارت 
لألســلوب  وفقــا  املعكــوس  التعلــم  فاعليــة  إىل 
املعــريف )حتمــل الغمــوض -عــدم حتمــل الغمــوض( 
ــل  ــارات ح ــة مله ــة واألدائي ــب املعرفي ــة اجلوان لتنمي
ــف  ــالب الص ــات لط ــرر الرياضي ــكالت يف مق املش

ــوي. ــاين الثان الث

مشكلة البحث: 
مــن خــالل حتليــل الباحــث لنتائــج االختبــارات 
ورصــد درجــات األســئلة التــي تقيــس مهــارات 
التالميــذ يف قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة؛ وجــد الباحــث 
تدنيــا يف مســتوى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط  يف 
اختبــارات اجلغرافيــا بوجــه عــام, وباخلرائــط اجلغرافية 
ــراء  ــث بإج ــام الباح ــد ق ــوص، وق ــه اخلص ــى وج ع
ــن )30(  ــة م ــة مكون ــى عين ــافية ع ــة استكش دراس
تلميــذًا مــن تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط الذيــن 
ــة؛  ــة واملواطن ــات االجتامعي ــرر الدراس ــون مق يدرس
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 )93.3 %( مــن 

التالميــذ يشــتكون مــن وجــود صعوبــات يف التعامــل 
ــارات  ــة مه ــة ممارس ــة, وصعوب ــط اجلغرافي ــع اخلرائ م
التعامــل معهــا؛ وذلــك نظــرا للطريقــة التقليديــة 
املتبعــة يف تدريســها؛ حيــث يقــوم املعلــم باصطحــاب 
اخلريطــة يف الفصــل، وكثــرا مــا تتعــذر رؤيتهــا 
ــذ  ــام التالمي ــدم قي ــة لع ــذ, باإلضاف ــوح للتالمي بوض
أنفســهم بالتعامــل معهــا وقراءهتــا بأنفســهم، ويقتــر 
ــام  ــط، ، ك ــم فق ــى املعل ــة ع ــة اجلغرافي ــراءة اخلريط ق
أشــار )100 %( مــن التالميــذ أن هنــاك حاجــة ماســة 
ــة  ــر تفاعلي ــورة أكث ــا يف ص ــط ووضعه ــل اخلرائ لتمثي
لفهــم آليــة قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة, والتعامــل معهــا 
بشــكل فــردي ومجاعــي، ومراجعــة املعلــم  لقراءهتــم 
ــطة  ــن األنش ــد م ــة العدي ــاء, وممارس ــب األخط لتصوي
التــي تســاعدهم عــى إتقــان مهــارات قراءهتــا بشــكل 
أفضــل مــن الطريقــة التقليديــة املســتخدمة يف الفصل؛ 
والتــي يــرى الباحــث أن ذلــك يتطابــق مــع الوســائل 
واألدوات التكنولوجيــة املقدمــة يف التعلــم املعكــوس، 
كــام قــام الباحــث بعمــل جمموعــة مــن املقابــالت مــع 
معلمــي الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة الذيــن 
يقومــون بتدريــس اجلغرافيــا واخلرائــط اجلغرافيــة 
ــم  ــن أكث ــع ب ــة ربي ــط بمدرس ــث املتوس ــف الثال للص
املتوســطة التابعــة ملنطقــة القصيــم بمحافظــة البدائــع، 
املعلمــون  وأشــار  الســعودية،  العربيــة  باململكــة 
إىل أهنــم يواجهــون العديــد مــن الصعوبــات مــع 
ــارات  ــم مله ــذ وفهمه ــاء رشح التالمي ــم أثن تالميذه
قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة حيــث ال يتمكــن التالميــذ 
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ــد،  ــن أح ــاعدة م ــط دون مس ــك اخلرائ ــراءة تل ــن ق م
ويقتــر الــرح عــى قيــام املعلــم باســتخدام اخلرائط 
ــذ  ــن التالمي ــة م ــذ دون ممارس ــام التالمي ــة أم اجلغرافي
أنفســهم؛ ممــا يعــوق فهمهــم وإتقاهنــم ملهــارات قــراءة 

ــة. ــط اجلغرافي اخلرائ
وبالرجــوع إىل البحــوث والدراســات؛ اتضــح أن 
ــط  ــراءة اخلرائ ــارات ق ــق بمه ــكالت تتعل ــاك مش هن
ــة يف املقــرر، فقــد أكــدت دراســة اليعقــويب)  اجلغرافي
وصعوبــات  مشــكالت  وجــود  عــى  2006م( 
ــدى  ــة ل ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــق بمه تتعل
العــام،  التعليــم  مــن  العــارش  الصــف  تالميــذ 
ــي  ــايض) 2008 م( الت ــط والق ــد الباس ــة عب ودراس
أشــارت إىل وجــود صعوبــات يف مهــارات قــراءة 
ــة  ــة، ودراس ــة االبتدائي ــذ املرحل ــدى تالمي ــط ل اخلرائ
املرشــد)2009م(التي أكــدت عــى وجــود مشــكالت 
يف املفاهيــم اجلغرافيــة ومهــارات قــراءة اخلريطــة لــدى 
ــة  ــة املتوســطة باململكــة العربي ــذ الصــف املرحل تالمي
مســتوى  تطويــر  إىل  احلاجــة  ومــدى  الســعودية، 
اخلرائــط  قــراءة  ملهــارات  وممارســتهم  تعلمهــم 
2010م(  وعيســى)  كامــل  ودراســة  اجلغرافيــة، 
التــي أكــدت عــى وجــود العديــد مــن الصعوبــات يف 
التعامــل مــع اخلرائــط اجلغرافيــة؛ وال ســيام مهــارات 
ــة،  ــة االبتدائي ــذ املرحل ــدى تالمي ــة ل ــراءة اخلريط ق
والذيــن حيتاجــون إىل اســتخدام أســاليب غــر تقليدية 
ــة،  ــط اجلغرافي ــع اخلرائ ــل م ــم للتعام ــة مهاراهت لتنمي
ودراســة احلمــوري) 2012م( التــي أكــدت عــى 

وجــود صعوبــات كبــرة يف مهــارات قــراءة األشــكال 
املفاهيــم  بــامدة اجلغرافيــا واكتســاب  التوضيحيــة 
اجلغرافيــة واجتاهاهتــم نحوهــا، ودراســة األغــا وأبــو 
ســامل)2018م( التــي أكــدت عــى وجــود صعوبــات 
ــدى  ــة ل ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــة يف مه بالغ

ــايس.  ــن األس ــف الثام ــالب الص ط
مــن خــالل مــا ســبق؛ تتضــح مشــكلة البحــث 
املتوســطة  املرحلــة  تالميــذ  مســتوى  تــدين  يف 
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: 
ــة  ــث اإلجاب ــذا البح ــالل ه ــن خ ــث م ــاول الباح حي

ــايل:  ــس الت ــؤال الرئي ــن الس ع
مــا تأثــر اســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة مهــارات 
قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى تالميــذ املرحلــة 

ــم؟ ــطة بالقصي املتوس
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:

ــة يف مقــرر . 	 مــا مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافي
الالزمــة  واملواطنــة  االجتامعيــة  الدراســات 
لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط بالقصيــم؟

ــة . 	 ــوس لتنمي ــم املعك ــتخدام التعل ــر اس ــا تأث م
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مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى تالميــذ 
ــطة؟ ــة املتوس املرحل

أهداف البحث:
ســعى البحــث احلــايل إىل عــالج أوجــه القصــور 
مقــرر  يف  اجلغرافيــة  اخلرائــط  قــراءة  مهــارات  يف 
تالميــذ  لــدى  واملواطنــة  االجتامعيــة  الدراســات 
ــالل: ــن خ ــك م ــم، وذل ــطة بالقصي ــة املتوس املرحل

حتديــد مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف . 	
مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة الالزمــة 

ــم. ــط بالقصي ــث املتوس ــف الثال ــذ الص لتالمي
وضــع تصــور مقــرتح لتصميــم التعلــم املعكــوس . 	

لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف 
ــدى  ــة ل ــة واملواطن ــات االجتامعي ــرر الدراس مق
باململكــة  املتوســط  الثالــث  الصــف  تالميــذ 

ــعودية. ــة الس العربي
اســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة مهــارات . 	

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى تالميــذ املرحلــة 
ــطة. املتوس

أمهية البحث: 
متثلت أمهية البحث يف:

• ــني 	 ــزج ب ــوس يم ــم املعك ــوذج للتعل ــم نم تصمي
مقاطــع الفيديــو والعــروض التقديميــة وبــني 
خــالل  مــن  واملقدمــة  اإللكرتونيــة  اخلرائــط 
املوقــع اإللكــرتوين؛ باإلضافــة للتعلــم التقليــدي 

والــذي يتناســب وطبيعــة تعلــم تالميــذ املرحلــة 
ــطة. املتوس

• ــدى 	 ــة ل ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــة مهــارات ق تنمي
ــات  ــرر الدراس ــطة يف مق ــة املتوس ــذ املرحل تالمي

ــة. ــة واملواطن االجتامعي
• حتديــد أدوات تكنولوجيــا التعليــم األكثر مناســبة 	

لتالميــذ املرحلــة املتوســطة لتعلــم مهــارات قراءة 
ــط اجلغرافية. اخلرائ

• توجيــه نظــر املســئولني جتــاه أمهيــة مهــارات قراءة 	
اخلرائــط اجلغرافيــة لتالميــذ املرحلة املتوســطة.

• ــم باململكــة 	 ــاه العاملــني بمجــال التعلي لفــت انتب
ــة  ــرتاتيجيات احلديث ــعودية إىل االس ــة الس العربي
التعلــم  والســيام  التعليــم؛  يف  املســتخدمة 

املعكــوس..

حدود البحث:
متثلت حدود هذا البحث يف: 

ــى  ــث ع ــذا البح ــق ه ــر تطبي ــة: اقت ــدود البرشي احل
ــط  ــث املتوس ــف الثال ــذ الص ــن تالمي ــذًا م )60( تلمي
ــة  ــة ملنطق ــطة التابع ــم املتوس ــن أكث ــع ب ــة ربي بمدرس
العربيــة  باململكــة  البدائــع،  بمحافظــة  القصيــم 

ــعودية الس
احلــدود الزمانيــة: الفصــل الــدرايس األول مــن العــام 

الــدرايس 2019-2020م. 
ــى  ــث ع ــق البح ــر تطبي ــة: اقت ــدود املوضوعي احل
ــدة  ــة بوح ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــة مه تنمي
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اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة يف مقــرر الدراســات 
يف  تدريســه  يتــم  والــذي  واملواطنــة،  االجتامعيــة 
الفصــل الــدرايس األول، وتصميــم التعلــم املعكــوس 
الــذي يعتمــد عــى )مقاطــع الفيديــو والعــروض 
واملقدمــة  اإللكرتونيــة(  واخلرائــط  التقديميــة 
مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين وذلــك يف اجلــزء 
ــزء  ــة يف اجل ــل الصفي ــى ورش العم ــرتوين، وع اإللك
التقليــدي لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة 
يف مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة لــدى 

ــم. ــط بالقصي ــث املتوس ــف الثال ــذ الص تالمي

جمتمع وعينة البحث:
ــث  ــف الثال ــذ الص ــن تالمي ــث م ــع البح ــون جمتم تك
ــار  ــم اختي ــعودية، وت ــة الس ــة العربي ــط باململك املتوس
ــة البحــث عشــوائيا مــن تالميــذ الصــف الثالــث  عين
املتوســط بمدرســة ربيــع بــن أكثــم املتوســطة التابعــة 
ملنطقــة القصيــم بمحافظــة البدائــع، باململكــة العربيــة 
ــذًا  ــدد )60( تلمي ــار ع ــم اختي ــث ت ــعودية، حي الس
بمتوســط عمــر زمنــي 13.5 ســنة بانحــراف معيــاري 
ــاويتني:  ــني متس ــم إىل جمموعت ــم توزيعه )1.01(، وت
إحدامهــا جتريبيــة تــم التدريــس هلــا مــن خــالل 
ــس  ــم التدري ــة ت ــرى ضابط ــوس واألخ ــم املعك التعل

ــل. ــل الفص ــة داخ ــة التقليدي ــا بالطريق هل

أدوات البحث: 
اشتمل البحث عى األدوات التالية:

اجلغرافيــة 	  اخلرائــط  قــراءة  بمهــارات  قائمــة 
املتوســط.  الثالــث  الصــف  لتالميــذ 

ــة يف 	  ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــار مه اختب
مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة.

برنامج التعلم املعكوس.	 

متغرات البحث:
اعتمد البحث عى املتغرات التالية:

املتغر املستقل: التعلم املعكوس.
املتغر التابع: مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية لتالميذ 

الصف الثالث املتوسط.

منهج البحث:         
        اعتمد البحث احلايل عى املنهجني التاليني: 

 املنهج الوصفي التحليي؛ استخدم الباحث هذا - 
املنهج لوصف وحتليل أسس تصميم التعلم 

املعكوس ومهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية يف 
مقرر الدراسات االجتامعية واملواطنة.                      

ــني) -  ــم جمموعت ــي ذو تصمي ــبه التجريب ــج ش املنه
جتريبيــة وضابطــة (مــع التطبيــق القبــي والبعــدي 
ــر  ــر املتغ ــد تأث ــك لتحدي ــث؛ وذل ألدوات البح
املســتقل )التدريــس باســتخدام التعلــم املعكــوس 
بجزئيــه اإللكــرتوين القائــم عــى مقاطــع الفيديــو 
ــة( ،  ــط اإللكرتوني ــة واخلرائ والعــروض التقديمي
واملقدمــة مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين واجلــزء 
التقليــدي القائــم عــى ورش العمــل الصفيــة 
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ــط  ــراءة اخلرائ ــارات ق ــع )مه ــر التاب ــى املتغ ع
اجلغرافيــة(؛ حيــث قــام الباحــث بتقســيم العينــة 
وفــق هــذا املنهــج إىل جمموعتــني متســاويتني: 
إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى ضابطــة؛ وذلــك 
ــر  ــن أن تؤث ــي يمك ــرات الت ــط املتغ ــد أن ضب بع
عــى نتائــج البحــث، وذلــك يف مقــرر الدراســات 
ــث  ــف الثال ــذ الص ــة لتالمي ــة واملواطن االجتامعي
مــن  األول  الــدرايس  الفصــل  يف  املتوســط 
العــام الــدرايس2019/2020، وبعــد إجــراء 
التجربــة؛ أجــرى الباحــث االختبــار البعــدي 

ــج. ــل النتائ ــم حتلي ــني،  وت للمجموعت

فروض البحث:
بعد استقراء الدراسات السابقة؛ يمكن صياغة مشكلة 

البحث يف الفرضيات التالية:
ــتوى . 	 ــد مس ــة عن ــة احصائي ــرق ذو دالل ــد ف يوج

املجموعــة  درجــات  متوســطي  بــني   )0.05(
والبعــدي  القبــي  التطبيقــني  يف  التجريبيــة 
مهــارات  املتوســطة باختبار  املرحلــة  لتالميــذ 
ــات  ــرر الدراس ــة يف مق ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ق
االجتامعيــة واملواطنــة لصالــح التطبيــق البعــدي.

ــتوى . 	 ــد مس ــة عن ــة احصائي ــرق ذو دالل ــد ف يوج
ــني  ــات املجموعت ــطي درج ــني متوس )0.05( ب
التجريبيــة والضابطــة لتالميــذ املرحلــة املتوســطة 
ــارات  ــار مه ــك الختب ــدي؛ وذل ــق البع بالتطبي
ــات  ــرر الدراس ــة يف مق ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ق

املجموعــة  لصالــح  واملواطنــة  االجتامعيــة 
التجريبيــة.

ــد . 	 ــة عن ــة احصائي ــايب ذو دالل ــر إجي ــد تأث يوج
ــوس  ــم املعك ــتخدام التعل ــتوى )0.05( الس مس
لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لــدى 

ــطة. ــة املتوس ــذ املرحل تالمي

مصطلحات البحث:
تناول البحث املصطلحات التالية:

التعلم املعكوس:   
ــا  ــأن م ــاطة ب ــوس وببس ــم املعك ــرة التعل ــق فك تتعل
ــم  ــدي؛ يت ــم التقلي ــه يف البيــت ضمــن التعل ــم عمل يت
عملــه خــالل احلصــة أو املحــارضة الصفيــة، وأن مــا 
ــم  ــارضة يف التعل ــة أو املح ــالل احلص ــه خ ــم عمل يت
ــذ  ــرف التلمي ــت، فيتع ــه يف البي ــم عمل ــدي؛ يت التقلي
ــة ســواء  ــادة الدراســية خــارج احلصــة الصفي عــى امل
ــجيله  ــم بتس ــوم املعل ــي يق ــو تعليم ــالل فيدي ــن خ م
ــوع  ــق بموض ــراءات تتعل ــني، أو ق ــرح درس مع ل

.(Brame, 2013, p. 4)الــدرس
ــة  ــه جمموع ــوس بأن ــم املعك ــث التعل ــرف8 الباح ويع
ــط  ــراءة اخلرائ ــارات ق ــم مه ــرق تعل ــاليب وط األس
اجلغرافيــة التــي يتــم صياغتهــا يف شــكل مقاطــع 
الفيديــو والعــروض التقديميــة واخلرائــط اإللكرتونيــة 
واملقدمــة مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين يتــم عرضهــا 
خــارج  املتوســط  الثالــث  الصــف  تالميــذ  عــى 
الصــف الــدرايس وقبــل ذهابــه إىل الفصــل الــدرايس 
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التقليــدي، ثــم يقــوم بتدويــن مالحظاتــه ملــا واجهــه 
ــم  ــن التعل ــزء األول م ــق اجل ــاء تطبي ــاب أثن ــن صع م
ــوم  ــرتوين؛ ليق ــم اإللك ــى التعل ــي ع ــوس واملبن املعك
املعلــم بــدوره بتوضيــح تلــك اإلشــكاالت يف اجلــزء 
الثــاين مــن التعلــم املعكــوس واملبنــي داخــل الفصــل 
التقليــدي، ويقــاس نجاحــه بمــدى تقــدم التالميــذ يف 
التعلــم وانغامســهم يف حمتــوى التعلــم هبــذه الطريقــة.

اخلرائط اجلغرافية:
ــا  ــاين )1999م، ص: 259( بأهن ــر وهببه ــا زاه يعرفه
عبــارة عــن جمموعــة رســومات خطيــة متنوعــة 
األشــكال، توضــح معــامل ســطح األرض أو جــزء منــه 
بمقيــاس رســم مناســب، مســتخدمًا رمــوزًا متعــددة 
ملعــاٍن حمــددة تظهــر مــن خالهلــا أنشــطة، وخصائص، 
وعالقــات، تســاعد القــارئ عــى تكويــن انطباعــات 
ــة  ــع املمثل ــدركات الواق ــتيعاب م ــا، واس ــة عنه دقيق

لــه. 
ــح  ــوط ليوض ــم باخلط ــا رس ــث بأهن ــا الباح ويعرفه
العالقــات املكانيــة بــني مناطــق اململكــة العربيــة 
الســعودية، كــام يوضــح االجتاهــات، واملســافات، 
واالرتفاعــات، وغرهــا مــن العوامــل، التــي يصعــب 
ــن  ــاس م ــة، وتق ــة اللفظي ــا باللغ ــر عنه ــًا التعب أحيان
ــط  ــذه اخلرائ ــع ه ــل م ــذ بالتعام ــام التالمي ــالل قي خ

ــر.  ــهولة وي بس
مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية:

يعرفهــا خــر )2006م، ص: 57( بأهنــا القــدرة 
عــى قــراءة اخلريطــة وحتليــل مــا حتتويــه مــن ظواهــر 

أقــل  يف  منهــا  املعلومــات  واســتنتاج  وتفســرها، 
وقــت ممكــن، وبأقــى رسعــة؛ وهــذا يتطلــب تنميــة 

ــة.  ــة واملامرس ــارات املتابع مه
ويعرفهــا عبــد املنعــم وأمحــد )2006م، ص: 25( 
بأهنــا قــدرة التالميــذ عــى قــراءة اخلرائــط مــن حيــث 
موضــوع اخلريطــة، وحتديــد االجتاهــات، واســتخدام 
الرســم يف  مقيــاس  الرســم، واســتخدام  مقيــاس 
ترمجــة رموزهــا، وتوقيــع البيانــات والظاهــرات عــى 

ــة. اخلريط
ويــرى الباحــث أن مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافية 
هــي: املهــارات التــي جيــب أن يكتســبها تالميــذ 
الصــف الثالــث املتوســط عنــد التعامــل مــع اخلرائــط 
ــون  ــح مضم ــالل توضي ــن خ ــك م ــة، وذل اجلغرافي
ــراءة  ــة، وق ــم اخلريط ــاس رس ــراءة مقي ــة، وق اخلريط
االجتاهــات،  وحتديــد  اخلريطــة،  )دليــل(  مفتــاح 
وحتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة، واســتخدام 
خطــوط الطــول ودوائــر العــرض، وتقــاس مــن 
خــالل الدرجــة التــي حيصــل عليهــا التلميــذ الختبــار 

ــة. ــراءة اخلريط ــارات ق مه

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ــي:  ــن، ه ــري حموري ــار النظ ــث يف اإلط ــاول الباح يتن
ــم  ــن التعل ــوس، ويتضم ــم املعك ــور األول: التعل املح
ــه  ــات تطبيق ــه ومعوق ــه ومميزات ــوس وخصائص املعك
وخطــوات تنفيــذه، والنظريــات الرتبويــة التــي يســتند 
ــط  ــراءة اخلرائ ــارات ق ــاين: مه ــور الث ــا، واملح عليه
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ــا  ــة وأمهيته ــط اجلغرافي ــن اخلرائ ــة، ويتضم اجلغرافي
ومهاراهتــا كــام يتنــاول الباحــث أيضــا إجــراءات 
البحــث وبنــاء التعلــم املعكــوس وفــق نمــوذج 
ــة  الدســوقي)2012م( للتعلــم املدمــج؛ وذلــك لتنمي
مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة، وفيــام يــي عرض 

ــل:  ــن التفصي ــيء م ــاور ب ــك املح لتل

املحور األول: التعلم املعكوس
يعــد التعلــم املعكــوس أحــد أبــرز التوجهــات احلديثة 
ــة  ــى تقليدي ــب ع ــم للتغل ــا التعلي ــال تكنولوجي يف جم
التعليــم عــر الوصــول إىل دمــج التكنولوجيــا بشــكل 
فاعــل. وتعتمــد هــذه اإلســرتاتيجية عــى عكــس مــا 
ــة مــن خــالل نقــل  ــة التقليدي ــة الصفي حيــدث يف البيئ
ــام  ــف. بين ــارج الص ــم إىل خ ــة التعل ــن عملي ــزء م ج
ــن  ــد م ــف ملزي ــت الص ــص وق ــى ختصي ــرص ع حت
ــة  ــة املهــارات املعرفي ــة وتنمي أنشــطة التعلــم اإلجرائي

ــني. ــدى املتعلم ــا ل ــة العلي والعقلي
والتعلــم املعكــوس يقــدم دجمــا فريــدا بــني نظريتــني يف 
التعلــم كان ينظــر هلــام عــى أهنــا غــر متوافقتــني، ومها 
ــه  ــوم فكرت ــط، وتق ــم النش ــدي والتعل ــم التقلي التعل
عــى أســاس قلــب العمليــة التعليميــة، فبــداًل مــن أن 
ــل  ــل الفص ــدة داخ ــم اجلدي ــون املفاهي ــى املتعلم يتلق
ــات  ــزل ألداء الواجب ــودون إىل املن ــم يع ــدرايس, ث ال
ــا؛  ــة هن ــب العملي ــدي، تقل ــم التقلي ــة يف التعل املنزلي
حيــث يتلقــى املتعلمــون يف التعلــم املعكــوس املفاهيم 
اجلديــدة للــدرس يف املنــزل مــن خــالل إعــداد املعلــم 

مقطــع فيديــو باســتخدام برامــج مســاعدة مدتــه 
ــدى  ــم يف إح ــاركته هل ــق، ومش ــني 5 – 10 دقائ ــا ب م
مواقــع الويــب أو شــبكات التواصــل االجتامعــي 
Edmo-  مثــل اليوتيــوب والفيــس بــوك أو منصــة
ــم  ــث يتعل ــة؛ حي ــع التعليمي ــن املواق ــا م do، وغره

ــم  ــرتاتيجية مفاهي ــذه اإلس ــتخدام ه ــون باس املتعلم
الــدرس اجلديــد يف املنــزل مــن خــالل التقنيــات 
احلديثــة مثــل: اهلواتــف الذكيــة أو أجهــزة احلاســوب 
املحمــول أو األجهــزة اللوحيــة؛ فيتمكنــوا مــن إعــادة 
مقطــع الفيديــو عــدة مــرات؛ ليتمكنــوا مــن اســتيعاب 
املفاهيــم اجلديــدة، كــام يمكنهــم تريــع املقطــع 
لتجــاوز األجــزاء التــي يتــم اســتيعاهبا، فتتــم مراعــاة 
الفــروق الفرديــة بــني املتعلمــني وخيتفــى عنــر 
ــتمتاع  ــويق واالس ــر التش ــة عن ــل حمل ــل، وحي املل
اختبــار  إعــداد  للمعلمــني  بالتعلــم، كــام يمكــن 
ــم  ــوم املتعل ــدة ليق ــدرس اجلدي ــم ال ــرتوين ملفاهي إلك
باإلجابــة عــن األســئلة املطروحــة، ممــا يســاعد املعلــم 
يف التعــرف عــى نقــاط الضعــف والقــوة الســتيعاهبم 

ومســتوى فهمهــم ) حســن، ص: 32, 2017م(.   
ويــرى الشــاميس )2013م( أن التعلــم املعكــوس هــو 
ــث  ــزل، بحي ــل واملن ــني الفص ــم ب ــام التعّل ــب مه قل
يقــوم املعلــم باســتغالل التقنيــات احلديثــة واإلنرتنــت 
ــع  ــي، ليّطِل ــو مرئ ــق فيدي إلعــداد الــدرس، عــن طري
املتعلــم عــى رشح املعلــم يف املنــزل، ومــن ثــم يقــوم 
التــي كانــت فروضــًا منزليــة يف  بــأداء االنشــطة 

ــة. ــامدة العلمي ــه لل ــزز فهم ــا يع ــل، م الفص
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كــام أشــارت حمفــوظ )2014 م( أن التعلــم املعكــوس 
ــذي  ــج وال ــم املدم ــكال التعل ــن أش ــكال م ــر ش يعت
ــن  ــتفادة م ــا لالس ــتخدام للتكنولوجي ــمل أي اس يش
التعلــم يف الفصــول الدراســية، ويعــد كمنظومــة 
تعليميــة متكــن املتعلمــني مــن التلقــي للمفاهيــم 
ــادر  ــن مص ــة م ــة خمتلف ــاليب تعليمي ــة بأس التعليمي
تعليميــة متعــددة كإعــادة مقطــع الفيديــو عــدة مــرات 
أو تقديــم املقطــع لتجــاوز اجلزئيــات التــي هلــم خــرة 
ــن  ــم، ويمك ــن مالحظاهت ــة تدوي ــع إمكاني ــا؛ م فيه
ــالل  ــن خ ــدة م ــم اجلدي ــاركة املفاهي ــني مش للمتعلم
املحادثــات اجلامعيــة يف إحــدى مواقــع التواصــل 

ــة.  ــي التعليمي االجتامع
ويــرى فتحــي )2015م، ص: 9( أنــه شــكل مــن 
أشــكال التعلــم املدمــج يتكامــل فيــه التعلــم الصفــي 
ــمح  ــة تس ــرتوين بطريق ــم اإللك ــع التعل ــدي م التقلي
بإعــداد املحــارضة عــر تقنيــات الويــب، ليطلــع 
عليهــا التالميــذ يف منازهلــم قبــل حضــور املحــارضة، 
وخيصــص وقــت املحــارضة حلــل األســئلة ومناقشــة 

ــرر. ــة باملق ــاريع املرتبط ــات واملش التكليف

مميزات التعلم املعكوس:
(2013, San- وهانــت ســانكي  مــن  كل   يؤكــد 
التعلــم  يف  األساســية  امليــزة  أن   key, & Hunt,)

ــدة، أو  ــة جدي ــا طريق ــط يف أهن ــت فق ــوس ليس املعك
أهنــا تنقلنــا مــن التعليــم التقليــدي، أو أهنــا تســتخدم 
ــة  ــرق الرتبوي ــني الط ــج ب ــل يف الدم ــا، ب التكنولوجي

التعليــم  تكنولوجيــا  وبــني  التعلــم(  )نظريــات 
ــم  ــة لتعل ــرص املتاح ــن الف ــد م ــذي يزي ــكل ال بالش
التالميــذ بعمــق مــن خــالل التطبيــق والتكامــل.

ــج   ــا ووينتنــــــ ــج وروان ــرى جيوجنـــــــ ــام ي ك
 (Jiugen, Ruonan, & Wenting, , 364,2014)

أن أســلوب التعلــم املعكــوس قــد قلــب التعلــم 
ــة: ــوه التالي ــن الوج ــه م ــر علي ــدي وأث التقلي

ــع . 1 ــك موق ــدي وكذل ــم التقلي ــرة التعلي ــب فك قل
التعلــم  يصبــح  حيــث  واملعلمــني:  التالميــذ 

متمركــز حــول املتعلمــني.
قلــب أســلوب التعليــم التقليــدي: حيــث يعتمــد . 2

األمثــل  االســتغالل  عــى  املعكــوس  التعلــم 
ــم  للمصــادر املوجــودة عــى شــبكة اإلنرتنــت، ث
تعلــم املهــارات وجهــا لوجــه مــع املعلــم داخــل 

ــل. الفص
التعليــم . 3 يف  التقليــدي:  التعلــم  بيئــة  قلــب 

ــالل  ــن خ ــذ م ــم التالمي ــم يعل ــدي املعل التقلي
ــا  ــددة، أم ــائط املتع ــر والوس ــبورة، والطباش الس
ــارج  ــة خ ــل املعرف ــم نق ــوس فيت ــم املعك يف التعل
الصــف ثــم التفاعــل بــني املعلــم وبــني املتعلمــني 

ــل. ــل الفص ــه داخ ــا لوج وجه

معوقات تطبيق التعلم املعكوس:
قــد يواجــه التعلــم املعكــوس صعوبــات مثــل: عــدم 
توافــر األجهــزة والرجميــات الالزمــة الروريــة 
ــز  ــني، وعج ــدى املعلم ــدرس ل ــداد ال ــجيل وإع للتس
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بعــض املعلمــني عــن توظيــف التقنيــة بمهــارة لتطويــر 
ــة،  ــع الطلب ــل م ــز والتواص ــس والتحفي ــرق التدري ط
ــة وعــدم  ومتســك بعــض املعلمــني بالطريقــة التقليدي
رغبتهــم يف التخــي عنهــا، وعــدم توافــر خدمــة 
ــذ أو  ــل التالمي ــة، وتكاس ــع الطلب ــد مجي ــت عن اإلنرتن
ــف  ــارج الص ــدرس خ ــتامع لل ــد االس ــغاهلم عن انش

2016م(. ص:24،  )أبانمــي، 

خطوات تنفيذ التعلم املعكوس:
ليــس هنــاك طريقــة واحــدة لتنفيــذ التعلــم املعكــوس، 
إال أنــه البــد للتلميــذ مــن االطــالع عــى املــادة 
ــي  ــة، فف ــة الصفي ــور إىل احلص ــل احلض ــية قب الدراس
ــم  ــو لتقدي ــه الفيدي ــد في ــذي يعتم ــدرس ال ــال ال ح
املــادة للطلبــة ورشحهــا، يتعــني عــى التلميــذ أن 
يتابــع الفيديــو املتعلــق باحلصــة الصفيــة يف اليــوم 
ــى  ــذ ع ــث التالمي ــم ح ــدرس. ويت ــبق ال ــذي يس ال
فيــام  وبخاصــة  الفيديــو،  متابعــة  أثنــاء  الرتكيــز 
يتعلــق باملشوشــات التــي مــن املمكــن أن ُتقلــل مــن 
ــف أو  ــل: اهلات ــدرس، مث ــة ال ــاء متابع ــم أثن تركيزه
األجهــزة اللوحيــة التــي يتعلــق هبــا كثــًرا طلبــة القرن 
ــدرس؛  ــة رشح ال ــاء متابع ــن. وأثن ــادي والعري احل
يقــوم التلميــذ بتدويــن املالحظــات واألســئلة، ومــن 
ــاف  ــة إيق ــن إمكاني ــتفيد م ــم أن يس ــن للمتعل املمك
ــو لتدويــن املالحظــات واألســئلة قبــل متابعــة  الفيدي
ــة  ــادة جزئي ــم إع ــتطيع املتعل ــك يس ــرح، وكذل ال
ــاء  ــون بإعط ــا يك ــبه م ــذا أش ــرح، وه ــة يف ال معين

ــه  ــرح أو تقديم ــم لل ــاف املعل ــة إيق ــم إمكاني املتعل
وإرجاعــه للخلــف أثنــاء الــرح )حســن، 2015م(، 
ــن، 2018م(. ــار وحس ــويل، 2015م(، و )النج و)مت
وينبغــي يف بدايــة احلصــة إعطــاء وقــت ألســئلة 
ــذا  ــا، وه ــوا عليه ــي اطلع ــادة الت ــول امل ــني ح املتعلم
الوقــت رضوري لإلجابــة عــن أســئلة املتعلمــني، كــام 
ــى  ــوا ع ــني اطلع ــن أن املتعلم ــد م ــمح بالتأك ــه يس أن
املــادة، فاملتعلــم الــذي اطلــع عــى املــادة؛ يســتطيع أن 

ــش. ــأل ويناق يس
وبعــد أن تتــم مناقشــة أســئلة املتعلمــني ومالحظاهتــم 
ــاط  ــز النش ــد جه ــم ق ــون املعل ــة؛ يك ــة احلص يف بداي
املمكــن  مــن  والــذي  اليــوم،  بــدرس  اخلــاص 
أن يشــتمل عــى جتــارب خمريــة أو مهــام بحثيــة 
اســتقصائية أو نشــاط تطبيقــي تعطــى للمتعلمــني 
ــار  ــى اختب ــدرس أو حت ــام يتعلــق بال حلــل مشــكلة في

ــارشة. ــة املب ــة الصفي ــاء احلص ــي، وأثن تكوين
النظريــات الرتبويــة التــي يســتند عليهــا التعلــم 

املعكــوس:
يســتند التعلــم املعكــوس عــى التعلــم النشــط ومتركــز 
التعلــم حــول املتعلــم، والتــي أســس هلــا فاجيوتســكي 
وبياجيــه 1967-1978م، وفيهــا يكــون للمتعلــم 
دور رئيــس يف عمليــة التعلــم، واســتغالل وقــت 
التعلــم الصفــي يف األنشــطة، وورش العمــل املنظمــة 
ــرض  ــس لع ــم، ولي ــن املعل ــبقا م ــا مس ــط هل واملخط
أشــارت  مــا  (Bishop, 2013) وهــذا  املعلومــات 
ــت  ــي أوضح ــة )2016م، ص: 83(؛ والت ــه خليف إلي
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ــط. ــم النش ــوس والتعل ــم املعك ــني التعل ــة ب العالق
كــام يرتبــط التعلــم املعكــوس أيضــا بنظريــة النشــاط 
لــــمور 1999م؛ حيــث يقســم التعلــم إىل جــزء يــن، 
األول يعتمــد عــى معلومــات يكتســبها الطالــب، 
والثــاين مســتمد مــن النشــاط التقليــدي للمعلومــات، 
ــات  ــة املعلوم ــة ملعرف ــب يف حاج ــون الطال ــا يك وهن
األساســية التــي متكنــه الحقــا مــن ممارســة األنشــطة 
التــي تبنــى عــى مــا تــم تكوينــه مــن معرفــة أساســية 

.(Driscoll, 2012)

وهنــا نالحــظ أن التلميــذ سيكتســب املعلومــات 
األساســية مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين الــذي 
ــي  ــة الت ــائط اإللكرتوني ــن الوس ــة م ــن جمموع يتضم
تســاعده عــى اكتســاب املعلومــات اخلاصــة بمهــارات 
ــو  ــع الفيدي ــي مقاط ــة، وه ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ق
ــام  ــة، ك ــط اإللكرتوني ــة واخلرائ ــروض التقديمي والع
أنــه يقــوم بمامرســة األنشــطة مــن خــالل ورش العمل 
الصفيــة التــي تتــم بــني املعلــم وبــني التالميــذ داخــل 
ــة. ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــا ق ــم فيه ــة يت ــرة صفي حج
ــة  ــة الرتابطي ــوس بالنظري ــم املعك ــط التعل ــام يرتب ك
واملرتبطــة   (Siemens, 2005) لســيمنز  االتصاليــة 
ــم  ــى التعل ــد ع ــث تعتم ــي؛ حي ــم التكنولوج بالتعل
الشــبكي، والتــي متكــن التالميــذ مــن تبــادل املعرفــة 
ــة  ــروض التقديمي ــو والع ــع الفيدي ــة يف مقاط املتمثل
ــى  ــة ع ــذه النظري ــتند ه ــة، وتس ــط اإللكرتوني واخلرائ
تنــوع اآلراء وتبادهلــا مــن خــالل عمليــات االتصــال 
التــي تتــم بــني التالميــذ وبعضهــم البعــض، وبينهــم 

وبــني املعلــم وبينهــم وبــني املحتــوى املقدم مــن خالل 
ــى  ــاظ ع ــب احلف ــه جي ــام أن ــرتوين، ك ــع اإللك املوق
االتصــال وكفاءتــه لتيســر عمليــات التعلــم املســتمر، 
كــام أن الربــط بــني املعلومــات املؤديــة لقــراءة اخلرائط 
ــع  ــى رف ــاعد ع ــي تس ــل الت ــن العوام ــة م اجلغرافي
جــودة عمليــات التعلــم، وهــو اهلــدف الــذي يســعى 
ــه التالميــذ واملعلمــون خــالل تنفيذهــم لألنشــطة  إلي
ــم  ــف دور املعل ــا خيتل ــن هن ــة، وم ــة و الالصفي الصفي
ــل  ــى نق ــاعد ع ــي تس ــة الت ــر البيئ ــى توف ــز ع بالرتكي
ــائل  ــن الوس ــة م ــني بمجموع ــزود املتعلم ــة وت املعرف
تســتخدم  التــي  واملصــادر  واألنشــطة  واألدوات 
ــر  ــث أن توف ــرى الباح ــدة، وي ــكار جدي ــاج أف إلنت

ــة.    ــذه النظري ــداف ه ــق أه ــوس حيق ــم املعك التعل

املحور الثاين: مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية
اخلريطــة تقــوم بــدور مهــم يف توزيــع ظاهرات ســطح 
للقــارئ  وتقدمهــا  والبريــة،  الطبيعيــة  األرض: 
العمــود  بمثابــة  تعــد  فاخلرائــط  بصــورة جيــدة، 
ــة  ــه يف دراس ــتغناء عن ــب االس ــذي يصع ــري، ال الفق
ــدون  ــا ب ــس اجلغرافي ــا؛ ألن تدري ــا وحتليله اجلغرافي
خريطــة جيعلهــا مــن أبعــد املــواد الدراســية عــن واقــع 
ــذي  ــره ال ــكاين وتف ــز امل ــف احلي ــا تص ــاة؛ ألهن احلي
يعيشــه اإلنســان، وتنقــل إليــه أشــياء كثــرة بواســطة 

ــود، 2000م(.  ــوان )أس ــط، واألل ــوط، والنق اخلط
   وُتعــد اخلرائــط مصــدرًا مهــاًم مــن مصــادر احلصــول 
الظواهــر:  فهــم  تســاعد يف  املعرفــة؛ ألهنــا  عــى 
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الطبيعيــة والبريــة، وتعمــل بذلــك عــى حتقيــق 
األهــداف التعليميــة، التــي يصعــب عــى الكثــر مــن 
الوســائل أو املصــادر األخــرى حتقيقهــا )البنعــي، 

.)140 ص:  1996م، 
فاخلريطــة وســيلة مميــزة للجغرافيــا، ووثيقــة أساســية 
لتحقيــق الفاعليــة يف تدريســها؛ وخاصــة بعد أن اتســع 
ــا  ــم اجلغرافي ــح معل ــة، وأصب ــتخدام اخلريط ــال اس جم
ــل  ــا جع ــا مم ــتخدامها ووجوده ــن اس ــتغني ع ال يس
االجتامعيــة  الدراســات  تدريــس  املتخصصــون يف 
ــم  ــرون رس ــة يعت ــة خاص ــا بصف ــة، واجلغرافي عام
اخلريطــة وقراءهتــا وتفســرها مــن بــني املهــارات 
ــة  ــات االجتامعي ــا الدراس ــز عليه ــي ترتك ــة الت املهم
والتــي تعــد ميدانــا رئيســا مــن مياديــن املنهــج 
ــم  ــن تعلي ــئولة ع ــام واملس ــم الع ــدرايس يف التعلي ال
املتعلمــني مهــارات اخلريطــة )حممــود، 2007م، ص: 

.)223
وتتضــح أمهيــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف 
أهنــا تســاعد املتعلــم عــى مالحظــة الظواهــر الطبيعيــة 
ــم  ــى فه ــم ع ــاعد املتعل ــرب، وتس ــن ق ــة ع والبري
العالقــات بــني األماكــن التي يصعــب ادراكها بأشــياء 
أخــرى، وتســاعد املتعلــم عــى مالحظــة بيئتــه املحليــة 
ــى  ــم ع ــاعد املتعل ــا، وتس ــاورة وفهمه ــات املج والبيئ
ــا  ــا حملي ــا بأماكنه ــة وربطه ــداث اجلاري ــر األح تفس
وعامليــا )حممــود، 2007م، ص: 223(، أمــا عــن 
ــاك  ــة؛ فهن ــة اجلغرافي ــارص اخلريط ــراءة عن ــة ق منهجي
ــم  ــد رس ــا عن ــن توافره ــد م ــة الب ــات رضوري متطلب

أي خريطــة، وإن تــرك أي عنــر مــن هــذه العنــارص؛ 
ــا، ألن  ــة واعداده ــم اخلريط ــال يف تصمي ــكل خل يش
تنظيــم عنــارص اخلريطــة يشــكل وحــدة متكاملــة 
حتقــق لنــا قــراءة اخلريطــة وفهمهــا بســهولة مــع 
ــامل، 2018م،  ــو س ــا وأب ــرض )األغ ــى الغ ــد ع التأكي
ص: 177(، وقــد أوضــح ســعادة )2001م، ص: 
ــل ســطح  ــا يمث 39(؛ أن اخلريطــة تعــد رســام ختطيطي
األرض كلــه أو جــزء منــه، بحيــث يتــم فيــه توضيــح 
ــى  ــاء ع ــزء بن ــك اجل ــع لذل ــبي واملوق ــم النس احلج
ــامد  ــر، واعت ــني للتصغ ــم مع ــاس رس ــتخدام مقي اس
ــا  ــة؛ مم ــاقط املعروف ــن املس ــدد م ــة حم ــقط خريط مس
يســاعد عــى توضيــح الظواهــر الطبيعيــة أو األنشــطة 

ــومة.  ــة املرس ــة اجلغرافي ــددة للمنطق ــة املتع البري
وتكمــن أمهيــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة يف 
ــط بمهــارات التفكــر كاالســتنتاج واجــراء  أهنــا ترتب
املقارنــات وتشــكيال لفرضيــات واختبارهــا، وتقويــم 
ــون  ــني حيتاج ــام أن املتعلم ــات، ك ــات واملعلوم البيان
إليهــا يف حياهتــم العمليــة، باإلضافــة إىل أن تعلــم 
ــط  ــادة اخلرائ ــني م ــل ب ــدث التكام ــارة حي ــذه امله ه
اجلغرافيــة وبــني العلــوم األخــرى مثــل علــوم األرض 
ص:  2002م،  )الســعيد،  وغرهــا  والرياضيــات 

.)145
ــة؛  ــت فطري ــة ليس ــراءة اخلريط ــة ق ــظ أن عملي ويالح
ــن  ــام م ــا مه ــل جانب ــري يمث ــل ب ــط عم ألن اخلرائ
ــب  ــن الواج ــإن م ــذا ف ــانية، ل ــة اإلنس ــب الثقاف جوان
تعلــم مهــارة قــراءة اخلريطــة، وأن يكــون ذلــك 
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التعلــم بشــكل متتابــع مــن البســيط إىل املعقــد خــالل 
ــعادة، 2001م، ص:  ــة )س ــم املختلف ــل التعلي مراح

.)44
ــامل )2018م، 177(،  ــو س ــا وأب ــن األغ ــرى كل م وي
واملرشــد )2009م، ص:161(، وخــر )2006م، 
ص: 57(، وعبــد املنعــم وأمحــد )2006م، ص: 25(، 
ــف  ــلبي وخل ــاب )2000م، ص: 68-69(، وش ودي
 ،)125 ص:  )1998م،  واجلمــل  العزيــز  وعبــد 
ــراءة  ــارات ق ــري )1995م، ص: 18( أن مه واجلوه
اخلريطــة تتمثــل يف مهــارات قــراءة عنــوان اخلريطــة، 
ــتخدام  ــارات اس ــات، ومه ــد االجتاه ــارات حتدي ومه
ومهــارات  العــرض،  ودوائــر  الطــول  خطــوط 
مقيــاس  واســتخدام  اخلريطــة،  دليــل  اســتخدام 

ــم.  الرس
 وقــد قــام الباحــث بمراجعــة كتــاب الدراســات 
االجتامعيــة واملواطنــة وحتليلــه)2019م(؛ واملقــرر 
ــل  ــطة يف الفص ــث املتوس ــف الثال ــذ الص ــى تالمي ع
الــدرايس األول، وذلــك بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات 
ــات  ــه الدراس ــت الي ــا توصل ــوء م ــة، ويف ض احلديث
اجلغرافيــة  اخلرائــط  قــراءة  ومهــارات  الســابقة 
ــث  ــل الباح ــم توص ــاب وزارة التعلي ــة يف كت املتضمن
ــة  ــة الالزم ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق إىل أن مه
لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط تتمثــل يف: توضيــح 
مضمــون اخلريطــة، وقــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة، 
ــه، وحتديــد  وقــراءة مفتــاح )دليــل( اخلريطــة ودالالت
االجتاهــات، وحتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة، 

العــرض   ودوائــر  الطــول  خطــوط  واســتخدام 
ــع. ــد املوق لتحدي

إجراءات تطبيق البحث:
ــة  ــوس لتنمي ــم املعك ــاء التعل ــث إىل بن ــعى الباح  س
مقــرر  يف  اجلغرافيــة  اخلرائــط  قــراءة  مهــارات 
تالميــذ  لــدى  واملواطنــة  االجتامعيــة  الدراســات 
املرحلــة املتوســطة، وال شــك يف أن بنــاء أي نظــام 
ــم  ــددًا للتصمي ــًا حم ــع نموذج ــد وأن يتب ــي الب تعليم
ــة. ــة املرتبط ــات الرتبوي ــوء النظري ــي، ويف ض التعليم
وألن عمليــة اختيــار نمــوذج التصميــم التعليمــي 
بشــكل جيــد؛ تضمــن املحافظــة عــى اســتمرار 
اهتــامم املتعلمــني وإثــارة دافعيتهــم ملواصلــة التعلــم، 
كــام أن التصميــم الضعيــف يســبب فشــال لعــدد 
كبــر مــن التالميــذ، فقــد ركــز الباحــث يف بنــاء 
التعلــم املعكــوس حمــل البحــث احلــايل عــى نمــوذج 
مــن  الكثــر  فعاليتــه يف  أثبــت  تعليمــي  تصميــم 
التجــارب املختلفــة لبنــاء التعلــم املدمــج، وقــد 
ــم  ــامذج التصمي ــن ن ــة م ــى جمموع ــث ع ــع الباح اطل
التعليمــي منهــا نمــوذج مخيــس(2005 م(، ونمــوذج 
عزمــي(2016م(، ونمــوذج الدســوقي( 2012م(.
وقــد أكــدت عــدة أبحــاث اســتخدمت نمــوذج 
ــن( 2018م(  ــار وحس ــة النج ــل: دراس ــوقي مث الدس
ــت  ــارص ليس ــه بعن ــى اهتامم ــر( 2015م( ع و الصف
موجــودة يف النــامذج األخــرى، مثــل: التقييــم املدخــي 
يف مرحلــة التصنيــف والتــي تناســب متامــًا بنــاء البيئــة 
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ــورة  ــه ص ــث إن ــوس، حي ــم املعك ــق التعل ــن طري ع
مــن صــور التعلــم املدمــج، هــذا فضــاًل عــن مرونتــه 
ــة  الشــديدة؛ حيــث يمكــن تطبيقــه عــى نظــم تعليمي
عديــدة كنظــم التعلــم عــن بعــد والتعلــم املبنــى عــى 
ــبته  ــه ملناس ــث لقناعت ــاره الباح ــد اخت ــوب، وق احلاس
ــج؛  ــم املدم ــى التعل ــامده ع ــث واعت ــوع البح موض
ــه  ــة بوج ــات االجتامعي ــج الدراس ــة أن مناه وخاص
هبــا  خــاص؛  بوجــه  اجلغرافيــة  واخلرائــط  عــام، 
مرحلتــان مهمتــان يف التدريــس مــن املراحــل األربعة، 
ومهــا: مرحلــة التهيئــة ومرحلــة التقويــم، وهــي 
تتناســب متامــا مــع نمــوذج الدســوقي( 2012م( 
للتصميــم التعليمــي. وبنــاء عــى مــا ســبق فقــد 
ــوقي )2012م،  ــوذج الدس ــى نم ــث ع ــد الباح اعتم
ــس  ــم رئي ــوذج تصمي ــج كنم ــم املدم ص200( للتعل
ــوس  ــم املعك ــم التعل ــه يف تصمي ــامد علي ــن االعت يمك

ــايل ــث احل ــل البح حم
ــة  ــة إضاف ــل رئيس ــبع مراح ــم إىل س ــوذج ينقس والنم
اىل مرحلــة التقييــم املدخــي؛ والتــي تبــني مــدى 
مالءمتهــا مــن عدمــه للمتطلبــات مــن ناحيــة التلميــذ 

ــي: ــل ه ــة، واملراح ــم والبيئ واملعل
أوالً: مرحلــة التقييــم املدخــي: وتتضمــن حتديــد 
والتعلــم  والتلميــذ  املعلــم  مــن  كل  متطلبــات 
ــم  ــه للتصمي ــن عدم ــبتها م ــدى مناس ــوس، وم املعك
التعليمــي؛ والتــي عــى أساســها ســتتبع املراحــل 
ــات،  ــدة متطلب ــة ع ــذه املرحل ــمل ه ــوذج، وتش للنم

ــي:   وه

1. متطلبات املعلم: 
اإلملــام بمهــارات اســتخدام احلاســوب، والقــدرة 
ــدرة  ــوس، والق ــم املعك ــام التعل ــتخدام نظ ــى اس ع
ــدا  ــوب معتم ــكل املطل ــدروس بالش ــاج ال ــى إنت ع
ــروض  ــو والع ــع الفيدي ــاج مقاط ــم وإنت ــى تصمي ع
مــن  واملقدمــة  اإللكرتونيــة  واخلرائــط  التقديميــة 
ــرتاتيجيات  ــام باس ــرتوين، واإلمل ــع اإللك ــالل املوق خ
ــم  ــرق تقيي ــق لط ــم العمي ــة، والفه ــس املختلف التدري

ــوس. ــم املعك ــع التعل ــب م ــام يتناس ــذ ب التلمي
2. متطلبات التلميذ:

امتــالك حاســوب مــزود بخدمــة االنرتنــت، والقــدرة 
عــى اســتخدامه، والرغبــة يف التعلــم.

3. متطلبات التعلم املعكوس:
للعــرض،  وســبورة  البيانــات،  عــرض  جهــاز 
التعلــم  الحتــواء  إلكرتونيــة  وبيئــة  واحلاســوب، 
العمــل  لعقــد ورش  تقليديــة  وقاعــة  املعكــوس، 

الصفيــة.

ــع  ــة أرب ــذه املرحل ــمل ه ــة: وتش ــة التهيئ ــًا: مرحل ثاني
ــوات خط

1. حتليل خربات املتعلمني بأجهزة التعلم وأدواته:
لتالميــذ  الســابقة  اخلــرات  معرفــة  هنــا  وتعنــي 
ــم  ــن أكث الصــف الثالــث املتوســط بمدرســة ربيعــة ب
باســتخدام أجهــزة احلاســوب، والتعامــل مــع املواقــع 
الوســائط  اإللكرتونيــة، وخلفيتهــم عــن تشــغيل 
الســتخدام  اخلــرة  لدهيــم  يكــون  وأن  املتعــددة، 
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تلــك األدوات، وقــد تأكــد الباحــث مــن توفــر تلــك 
ــط. ــث املتوس ــف الثال ــذ الص ــدى تالمي ــرات ل اخل

2. هتيئة املعلمني لتطبيق البحث:
 لتهيئــة املعلمــني الذيــن ســوف يقومــون بعمليــة 
التدريــس مــن خــالل التعلــم املعكــوس؛ قــام الباحث 
بدراســة آليــة التدريــس مــن خــالل التعلــم املعكوس، 
وكيفيــة تقســيم عمليــة التعلــم إىل حزأيــن: إلكــرتوين 
وتقليــدي، وذلــك مــن خــالل جتربــة اســتخدام 
وإدارة  اإللكرتونيــة  بأدواتــه  اإللكــرتوين  اجلــزء 
ــو  ــع الفيدي ــى مقاط ــتمل ع ــرتوين املش ــع اإللك املوق
اإللكرتونيــة؛  واخلرائــط  التقديميــة  والعــروض 
ــة داخــل  باإلضافــة إىل ختطيــط ورش العمــل التقليدي
ــم  ــام يتفــق مــع اجلــزء اإللكــرتوين الــذي ت الفصــل ب

ــا. ــه ذاتي تعلم
3-حتليــل املتطلبــات الواجــب توافرهــا يف اجلــزء 

اإللكــروين للتعلــم املعكــوس: 
ــث  ــة البح ــذ عين ــالك التالمي ــن امت ــق م ــم التحق ت
ــت؛  ــة االنرتن ــر خدم ــوب وتواف ــزة احلاس ــن أجه م
ــع  للتمكــن مــن اســتخدام الوســائط املوجــودة باملوق
اإللكــرتوين، وتــم بنــاء املوقــع ليعمــل عــى اهلواتــف 
يف  رغبتهــم  عنــد  التالميــذ  ليســتخدمه  الذكيــة؛ 
ــوي  ــرف ترب ــث كم ــل الباح ــم عم ــك، وبحك ذل
ملقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة بمدرســة 
ــل  ــوب متص ــل احلاس ــإن معم ــم؛ ف ــن أكث ــة ب ربيع
باإلنرتنــت، وكذلــك مســاحات املعامــل مناســبة، 
ــذ  ــة واإلضــاءة جيــدة، والتــي يمكــن للتالمي والتهوي

اســتخدامها.
4-حتديد البنية التحتية التكنولوجية:

ــوس؛  ــم املعك ــرتوين للتعل ــزء اإللك ــتخدام اجل والس
تــم توفــر خــط اتصــال باإلنرتنــت برعــة مناســبة، 
https:// وموقــع للبيئــة أعــده الباحــث عــى اإلنرتنــت
التعلــم  بيئــة  أمــا   emaps.moodlecloud.com

ــم  ــى التعل ــة ع ــة مبين ــي بيئ ــث؛ فه ــوع البح موض
ــدي(. ــرتوين والتقلي ــقيه )اإللك ــوس بش املعك

ثالثــًا: مرحلــة التحليــل: وتشــمل هــذه املرحلــة حتليــل 
املحتــوى التعليمــي باخلطــوات التالية:

ــي:  ــوى التعليم ــة للمحت ــداف العام ــد األه حتدي  - 1
قــام الباحــث بتحديــد اهلــدف العــام مــن دراســة 
التلميــذ للمحتــوى التعليمــي املقــدم مــن خــالل 
املوقــع اإللكــرتوين وورش العمــل التقليديــة، 
وقــد متثــل هــذا اهلــدف لتنميــة مهــارات يف قــراءة 
اخلرائــط اجلغرافيــة ملقــرر الدراســات االجتامعيــة 
الثالــث  الصــف  تالميــذ  لــدى  واملواطنــة 

ــط. املتوس
وخصائصهــم  التالميــذ  احتياجــات  حتديــد   - 2
العامــة: ال شــك أن التعليم باســتخدام احلاســوب 
يتطلــب توافــر مهــارات وخصائــص معينــة لــدى 
ــم  ــى يمكنهــم االســتفادة مــن التعل ــذ حت التالمي
هبــذه الطــرق، ولعــل مــن أهــم الكفايــات التــي 

ــي: ــا ي ــم املعكــوس م ــة التعل تتطلبهــا بيئ
أ/ الكفايات الشخصية وتشمل: 
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   وجــود الدافــع نحــو التعلــم، والقــدرة عــى التعلــم 
الــذايت، والقــدرة عــى تنظيــم الوقــت، والقــدرة عــى 

التعبــر واالستفســار.
احلاســوب  باســتخدام  املرتبطــة  الكفايــات  ب/ 

وتشــمل:  واإلنرنــت 
ــدرة  ــوب، والق ــع احلاس ــل م ــى التعام ــدرة ع     الق
ــول  ــى الوص ــدرة ع ــت، والق ــال باإلنرتن ــى االتص ع
ــو  ــع الفيدي ــى مقاط ــتمل ع ــرتوين املش ــع اإللك للموق
اإللكرتونيــة  واخلرائــط  التقديميــة  والعــروض 
ــل  ــرتوين والتفاع ــع اإللك ــالل املوق ــن خ ــة م واملقدم
ــدرة  ــت، والق ــات اإلنرتن ــتعراض صفح ــا، واس معه

ــرتوين. ــد اإللك ــتخدام الري ــى اس ع
القدرة عى حتميل امللفات وحفظها.

جـ/ اخلصائص العامة للتالميذ جمال البحث:
الثالــث  الصــف  تالميــذ  املســتهدفون:  التالميــذ 
املتوســط بمدرســة ربيعــة بــن أكثــم يف نفــس املرحلــة 
ــة البحــث؛  ــني 14-15 ســنة، أمــا عين ــة مــا ب العمري
ــف  ــزة هوات ــون أجه ــن يمتلك ــم مم ــم اختياره ــد ت فق
ذكيــة ولوحيــة، ومجيعهــم مــن الذكــور، ويــدرس هلــم 

ــث.   الباح

رابعــًا: مرحلــة التصنيــف: إن هــذه املرحلــة مــن 
النمــوذج هــي املرحلــة التــي تتضــح فيهــا العالقــة بــني 
ــدم  ــروين واملق ــم اإللك ــني التعل ــدي وب ــم التقلي التعل
مــن خــالل التعلــم املعكــوس، وتنقســم هــذه املرحلــة 

ــتخدم إىل: ــوقي املس ــوذج الدس ــا لنم طبق

ــكل  ــا بش ــن حتقيقه ــي يمك ــداف الت ــق األه حتقي  - 1
ــث  ــدي؛ حي ــل التقلي ــل الفص ــن داخ ــل: م أفض
ــم  ــه ليت ــًا لوج ــم وجه ــذ واملعل ــه التالمي يتواج

ــة: ــداف التالي ــق األه حتقي
التمهيــد ملوضــوع الــدرس القــادم وتعريــف التالميــذ 
ــرض  ــرتوين، وع ــع اإللك ــع املوق ــل م ــة التعام بطريق
ــل  ــاء التعام ــذ أثن ــا التالمي ــي واجهه ــكالت الت املش
مــع الوســائط واألدوات املتاحــة باملوقــع اإللكــرتوين، 
ــادة  ــذ، وإع ــة بالتالمي ــات اخلاص ــح التكليف وتصحي
ــكل  ــذ بش ــتوعبها التالمي ــي مل يس ــزاء الت رشح األج

ــد. جي
حتقيــق األهــداف التــي يمكــن حتقيقهــا إلكرتونيــا   - 2

بشــكل أفضــل: 
التقديميــة  والعــروض  الفيديــو  مقاطــع  وضــع 
واخلرائــط اإللكرتونيــة اخلاصــة بالــدرس الســابق 
عــى املوقــع اإللكــرتوين، وإنشــاء التدريبــات اخلاصــة 
بالــدرس، واســتعراض املوقــع اإللكــرتوين، وتفاعــل 
التالميــذ مــع الوســائط املتاحــة، وتعليقهــم عــى 
ــكل  ــا بش ــذ فهمه ــتطيعوا التالمي ــي مل يس ــزاء الت األج

ــد. جي

ــة  ــم: وتشــمل هــذه املرحل ــة التصمي ــًا - مرحل خامس
ــة: ــوات التالي اخلط

ــط  ــراءة اخلرائ ــارات ق ــة مه ــاء قائم ــم وبن 1 -  تصمي
قــام  املتوســطة:  املرحلــة  لتالميــذ  اجلغرافيــة 
ــة  ــوات اإلجرائي ــن اخلط ــة م ــث بمجموع الباح



192

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

اخلرائــط  قــراءة  بمهــارات  قائمــة  لتصميــم 
لتالميــذ املرحلــة املتوســطة، ويمكــن حتديــد هــذه 

ــي:  ــام ي ــوات في اخلط
أ/ حتديــد اهلــدف العــام مــن إعــداد قائمــة بمهــارات 

قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة: 
هــدف تصميــم وبنــاء قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط 
اخلرائــط  قــراءة  مهــارات  حتديــد  إىل  اجلغرافيــة 
اجلغرافيــة الالزمــة لتالميــذ الصــف الثالــث املتوســط 
ــط  ــدة اخلرائ ــها بوح ــم تدريس ــي يت ــم، والت بالقصي
والتقنيــات احلديثــة يف الفصل الــدرايس األول يف مقرر 
ــت يف  ــي متثل ــة، والت ــة واملواطن ــات االجتامعي الدراس
ــم  ــاس رس ــراءة مقي ــة، وق ــون اخلريط ــح مضم توضي
اخلريطــة، وقــراءة مفتــاح )دليــل( اخلريطــة ودالالتــه، 
وحتديــد اجتاهاتــه، وحتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة 
ــرض  ــر الع ــول ودوائ ــوط الط ــتخدام خط ــه، واس ل
ــدرايس األول  ــد املوقــع؛  وذلــك يف الفصــل ال لتحدي

مــن العــام الــدرايس 1443/1442هـــ.
ــط  ــراءة اخلرائ ــارات ق ــة مه ــوى قائم ــد حمت ب/ حتدي

ــة: اجلغرافي
لتحديــد حمتــوى قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط 
ــوات  ــن اخلط ــة م ــث بمجموع ــام الباح ــة؛ ق اجلغرافي

ــايل:  ــي كالت وه
• االطــالع عــى األدبيــات والبحــوث والدراســات 	

املرتبطــة باجلغرافيــا واخلرائــط اجلغرافيــة لتالميــذ 
املرحلــة املتوســطة. 

• ــادة 	 ــدريس مل ــاب امل ــوى الكت ــى حمت ــالع ع االط

ــى  ــرر ع ــة املق ــة واملواطن ــات االجتامعي الدراس
تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط يف الفصــل 

األول. الــدرايس 
وقــد قــام الباحــث بتحليــل مهــارات قــراءة اخلرائــط 
اجلغرافيــة بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة، 
ــات  ــي الدراس ــن معلم ــة م ــف ثالث ــام بتكلي ــام ق ك
تلــك  لتحليــل  املرحلــة  ذات  لنفــس  االجتامعيــة 
املهــارات املوجــودة يف نفــس الوحــدة، ومتــت مقارنــة 
ــاق  ــبة اتف ــم بنس ــت القوائ ــة، وتطابق ــم األربع القوائ

.)%94.6(
ــراءة  ــارات ق ــة مه ــم قائم ــد تصمي ــي عن ــد روع وق
اخلرائــط اجلغرافيــة وبناءهــا يف صورهتــا األوليــة 
اشــتامل القائمــة عــى املهــارات األساســية التــي 
الســابقة  والدراســات  البحــوث  عليهــا  اتفقــت 
والتقنيــات  اخلرائــط  وحــدة  ملحتــوى  باإلضافــة 
الثالــث  احلديثــة واملقــررة عــى تالميــذ الصــف 
مــادة  مــن  األول  الــدرايس  الفصــل  يف  املتوســط 

واملواطنــة. االجتامعيــة  الدراســات 
ت/ التحقــق مــن صــدق قائمــة مهــارات قــراءة 

اجلغرافيــة:  اخلرائــط 
لتحديــد صــدق قائمــة مهــارات اخلرائــط اجلغرافيــة؛ 
ــى  ــة ع ــا األولي ــة يف صورهت ــث القائم ــرض الباح ع
ــاتذة  ــن )3( أس ــني م ــراء واملحكم ــن اخل ــة م جمموع
 )4( إىل  باإلضافــة  )ختصــص جغرافيــا(؛  اجلامعــة 
ــس  ــني لنف ــام ومعلم ــاء األقس ــني ورؤس ــن املوجه م
التخصــص؛ حيــث طلــب رأهيــم يف فقــرات القائمــة 
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مــن حيــث مناســبة املهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافية 
لتالميــذ املرحلــة املتوســطة، وكفايتهــا ملــا يفــرتض أن 
يتقنــه التالميــذ يف تلــك املرحلــة، واالقــرتاح باإلعــادة 

ــة(. ــة أو صياغ ــذف أو إضاف )ح
  وقد قاموا باقرتاح جمموعة من التعديالت مثل: 

ضــم مهــاريت حتديــد املواقــع مــن خــالل خطــوط 	 
الطــول ودوائــر العــرض يف مهــارة واحــدة. 

إضافة مهارة قراءة مقياس الرسم. 	 
إعادة صياغة بعض املهارات.	 

ــادة  ــا الس ــار إليه ــي أش ــالت الت ــراء التعدي ــم إج ت
املحكمــون وأســفر ذلــك عــن إعــادة صياغــة بعــض 
ــة  ــارات رئيس ــل إىل )6( مه ــم التوص ــارات، وت امله
لقــراءة اخلرائــط لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة 
بالقصيــم، وأصبحــت قائمــة مهــارات قــراءة اخلرائــط 

ــة.  ــا النهائي ــتخدام يف صورهت ــزة لالس جاه
وضــع  تــم  اإلجرائيــة:  األهــداف   1 - صياغــة 
األهــداف التعليميــة ملحتــوى املقــرر للصــف 
يتــم  ســوف  والــذي  املتوســط،  الثالــث 
ــه  ــوس بجزءي ــم املعك ــتخدام التعل ــه باس تدريس
ــة  ــت عملي ــث مت ــدي(؛ حي ــرتوين والتقلي )اإللك
حتليــل املــادة العلميــة واســتخراج األهــداف 
التعليميــة منهــا، وبلــغ عــدد األهــداف اإلجرائيــة 
ــك  ــة، وذل ــوم املختلف ــتويات بل ــًا يف مس 20 هدف

ــايل:  ــو الت ــى النح ع
يف هناية الرنامج، يستطيع التلميذ أن يكون قادرا عى 

أن:

يعدد أنواع اخلرائط وفق الغرض منها. 1
يذكر أنواع اخلرائط الطبيعية. 2
يسمي أنواع اخلرائط البرية. 3
يرسم رمز مقياس الرسم اخلطي. 4
يوضح ما هو مقياس الرسم الكتايب. 5
يرح مقياس الرسم النسبي. 6
يرسم مقياس الرسم الكري. 7
يرسم رمز الرسوم النقطية . 8
يستنتج الفرق بني الرموز اخلطية واملساحية. 9

يرسم رمز الرسوم املساحية. 10
يعرف أنواع الرموز الرسومية. 11
يوضح كيف يكون اجتاه الشامل باخلريطة. 12
يرسم أشكال رسم مؤرش االجتاه. 13
يطبق الطالب اخلارطة الطبيعية . 14
جيــد عــى اخلارطــة أهــم املــوارد الطبيعيــة يف . 15

الســعودية
يوضح التوزيع السكاين للسعودية. 16
يعرف خطوط الطول. 17
يوضح أمهية دوائر العرض. 18
ــالل . 19 ــن خ ــبع م ــامل الس ــارات الع ــع ق ــدد موق حي

خطــوط الطــول ودوائــر العــرض
حيــدد موقــع دول العــامل مــن خــالل خطــوط . 20

العــرض الطــول ودوائــر 
لبيئــة  املناســب  التعليمــي  املحتــوى  تصميــم   - 3
ــة و  ــات املعرفي ــد اخللفي ــوء حتدي ــم: يف ض التعل
ــة  ــات املتاح ــد اإلمكان ــذ، وحتدي ــة للتالمي املهاري
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ــوى ككل،  ــات للمحت ــد الغاي ــات، وحتدي واملعوق
وحتليلهــا وحتديــد خريطــة موضوعــات املحتوى، 
الســابقة؛  والدراســات  للبحــوث  والرجــوع 
ــوى وإســرتاتيجيات  ــل املحت ــام الباحــث بتحلي ق
تنظيمــه؛ حيــث تــم حتديــد عنــارص املوضوعــات 
ــاص  ــوى اخل ــة املحت ــا، وتغطي ــيتم تناوهل ــي س الت
ــط  ــراءة اخلرائ ــارات ق ــة مه ــك لتنمي ــا، وذل هب
االجتامعيــة  الدراســات  مقــرر  يف  اجلغرافيــة 
التقويــم  أدوات  بنــاء  وإمكانيــة  واملواطنــة، 
والقيــاس عليهــا، كــام تــم اقــرتاح إســرتاتيجيات 
ــوس  ــم املعك ــالل التعل ــن خ ــوى م ــم املحت تنظي
ــزاء  ــد األج ــم حتدي ــث ت ــث؛ حي ــوع البح موض
ــن  ــرتوين؛ وم ــع اإللك ــى املوق ــا ع ــراد عرضه امل
َثــمَّ البــدء يف إنتاجهــا إلكرتونيــا وفــق طبيعــة كل 
ــتدعي  ــا كان يس ــزاء م ــن األج ــاك م ــزء؛ فهن ج
ــة  ــاك حاج ــت هن ــو، و كان ــع فيدي ــل مقاط عم
ــد  ــرة، وق ــرض الفك ــي لع ــرض تقديم ــاء ع لبن
ــة  ــط اإللكرتوني ــض اخلرائ ــتعانة ببع ــت االس مت
مــن خــالل Google maps وبعــض اخلرائــط 

 .google املوجــودة بمحــرك البحــث
ــر  ــوى الرنامــج تواف ــار حمت ــد اختي    وقــد روعــي عن

ــة: ــروط التالي ال
أن يغطــى املحتــوى التعليمــي األهــداف التعليمية 	 

التــي ســبق حتديدهــا ويعمــل عــى حتقيقها.
أن يكون املحتوى صحيحًا علميًا.	 
ــوازن مــن حيــث العمــق 	  ــز املحتــوى بالت أن يتمي

ــاع. واالتس
ــرض 	  ــل يف ع ــي والتكام ــع املنطق ــاة التتاب مراع

املحتــوى التعليمــي.
تقديــم اجلــزء اإللكــرتوين للتعلــم املعكــوس 	 

بشــكل متنــوع ليتناســب وطبيعــة األســلوب 
املعــريف للتالميــذ.

ــد  ــم حتدي ــم: ت ــام التعل ــطة ومه ــم األنش تصمي  - 4
املهــام التعليميــة للمتعلمــني؛ حيــث جيــب أن 
ــن  ــايب م ــكل إجي ــم بش ــذ يف التعل ــارك التلمي يش
خــالل االطــالع عــى مصــادر التعلــم املتاحــة يف 
املوقــع اإللكــرتوين، ثــم حــل األنشــطة التعليميــة 
ــة  ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــة يف مه املتمثل
واملواطنــة  االجتامعيــة  الدراســات  مقــرر  يف 
املوجــودة يف وحــدة اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة 
ــاح  ــد أت ــة، فق ــل الصفي ــالل ورش العم ــن خ م
التعلــم املعكــوس جزئــني رئيســني، وذلــك عــى 

ــايل: ــو الت النح
أ/ اجلــزء اإللكــروين: واشــتمل عــى مقاطــع الفيديو، 
اإللكرتونيــة،  واخلرائــط  التقديميــة،  والعــروض 
واملقدمــة مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين؛ والتــي 
يقــوم التلميــذ ذاتيــا بالتعامــل معهــا بعــد تدريبــه عــى 

ــرتوين. ــع اإللك ــع املوق ــل م ــة التعام كيفي
ب/ اجلــزء التقليــدي: وذلــك مــن خــالل اللقــاءات 
مــن  كل  يناقشــها  التــي  العمــل  الصفيــة، وورش 
املعلــم والتالميــذ مــن خــالل مــا تــم دراســته ذاتيــا، 
واملشــكالت التــي واجهتهــم أثنــاء تعلمهــم مــن 
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ــرتوين. ــع اإللك ــالل املوق خ
ــراءة  ــارات ق ــذ مله ــان التلمي ــو إتق ــدف ه          واهل
والتقنيــات  اخلرائــط  بوحــدة  اجلغرافيــة  اخلرائــط 

احلديثــة مــن خــالل التعلــم املعكــوس. 
والتعلــم:  التعليــم  اســرتاتيجيات  تصميــم   - 5
ــرتاتيجيات  ــن اس ــد م ــث العدي ــتخدم الباح اس
التعلــم  مثــل:  املختلفــة،  والتعلــم  التعليــم 
الذهنــي؛  والعصــف  واملحــارضة،  التعــاوين، 
ــي  ــف الذهن ــرتاتيجية العص ــتخدم إس ــث اس حي
جللــب أكــر كــم مــن اســتجابات التالميــذ، 
واســتخدم التعلــم التعــاوين لتدريــب التلميــذ عى 
ــه  ــط ب ــد مــع املجتمــع املحي التفاعــل بشــكل جي
والقيــام بــاألدوار املختلفــة يف احليــاة، واســتخدم 
معرفــة  توصيــل  أراد  إذا  املحــارضة  أســلوب 
ــي  ــف تعليم ــكل موق ــذ ل ــا للتالمي ــارة م أو مه
ــام  ــراه املعلــم مناســبًا للموقــف؛ وب حســب مــا ي
ــارات  ــتيعابية للمه ــذ االس ــدرة التالمي ــي ق ينم

واملعــارف اخلاصــة بموضــوع الوحــدة.
والتفاعــالت  التفاعــل  واجهــات  تصميــم   - 6
البينيــة: قــام الباحــث بتصميــم واجهــة التفاعــل 
ــالل  ــن خ ــى الــــ MOODLE م ــوى ع واملحت
https://emaps.moodlecloud. الرابــط 
ــذ  ــة بالتالمي ــابات اخلاص ــل احلس ــم عم com وت

واملعلــم، وقســم الباحــث املحتــوى إىل ســتة 
موضوعــات دراســية وفقــا للمهــارات األساســية 

ــتة. الس

ــا  ــق م ــوس وف ــم املعك ــل بالتعل ــم التفاع ــم تصمي وت
يــي:
ــالت 	  ــن التفاع ــة م ــوى إىل جمموع ــيم املحت تقس

اإللكرتونيــة والتقليديــة، وفــق مراحــل التحليــل 
ــابقة. الس

حتديــد لــكل جــزء مــن أجــزاء املحتــوى جمموعــة 	 
الوســائط التــي تســاعد عــى إتقانــه.

إتاحــة الفرصــة للمتعلمــني الختيــار أفضــل 	 
ــه  ــط ل ــكل ذايت وخمط ــك بش ــم؛ وذل ــرق التعل ط

ــه.  ــم ذات ــن املعل ــبقا م مس
الصفيــة 	  العمــل  ورش  مــن  جمموعــة  عمــل 

ــم،  ــذ واملعل ــني التالمي ــع ب ــي جتم ــة والت املخطط
ويتــاح فيهــا مناقشــة مشــكالت تعلمهــم يف 
املوقــع اإللكــرتوين، كــام تتيــح ورش العمــل 
التطبيــق العمــي ملــا تــم تعلمــه ذاتيــا مــن خــالل 
جمموعــة مــن اخلرائــط اجلغرافيــة، واألنشــطة 
ــة التــي تــرز وتؤكــد عــى مــا تــم تعلمــه  العملي

التالميــذ وأتقنــوه.
ــددة:  ــائط املتع ــاج الوس ــل إنت ــق عم ــد فري 7 - حتدي
ــرتوين  ــج اإللك ــاء الرنام ــه ببن ــث نفس ــام الباح ق
وإنتاجــه واملتضمــن ملقاطــع الفيديــو والعــروض 
ــن  ــة م ــة املقدم ــط اإللكرتوني ــة واخلرائ التقديمي
ببنــاء  قــام  كــام  اإللكــرتوين،  املوقــع  خــالل 
العمــل  لــورش  املتضمــن  التقليــدي  اجلــزء 
أيضــا؛ لــذا فــإن إنتــاج املــادة والوســائط -نظــرا 
ــات  ــص تقني ــوراه يف ختص ــى الدكت ــه ع حلصول
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التعليــم ومترســه ملهاراتــه- كــام قــام بإنتــاج 
ــل  ــورش العم ــط ل ــة والتخطي ــواد االلكرتوني امل

التقليديــة. 
8 - حتديــد برامــج اإلنتــاج ولغــات الرجمــة: تــم 
إنتــاج التعلــم املعكــوس وأدواتــه باســتخدام 
جمموعــة مــن الرامــج، فتــم إنتــاج الفيديــو 
تــم  كــام   ،Snagit 10 برنامــج  باســتخدام 
ــا  ــة وتصميمه ــروض التقديمي ــاج الع ــداد إنت إع
 Microsoft Power point باســتخدام 
ــة  ــط اإللكرتوني ــى اخلرائ ــول ع 2013، واحلص
والبحــث   ،Google Maps خــالل  مــن 

.Google البحــث  حمــرك  يف  عنهــا 
9 - تصميــم أدوات التقييــم والتقويــم: متثلــت أدوات 
التقويــم يف اختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط 
اجلغرافيــة واملبنــي يف ضــوء قائمــة املهــارات التــي 
ــم  ــالل التعل ــن خ ــك م ــا؛ وذل ــم التوصــل إليه ت

ــرتوين(. ــدي واإللك ــه )التقلي ــوس بجزءي املعك
10 - صدق املادة التعليمية:                                               

ــة  ــة واملبني ــادة التعليمي ــداد امل ــن إع ــاء م ــد االنته بع
ــرر  ــة يف مق ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــى مه ع
الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة؛ قــام الباحــث 
بعرضهــا عــى جمموعــة مــن املحكمــني املتخصصــني 
ــواد  ــريف امل ــن م ــة، م ــات االجتامعي ــال الدراس يف جم
واملوجهــني ورؤســاء األقســام واملعلمــني، وقــام 
ــى  ــطتها ع ــة و أنش ــادة التعليمي ــرض امل ــث بع الباح
جمموعــة مــن اخلــراء واملحكمــني يف جمــال تكنولوجيــا 

التعليــم واملناهــج وطــرق التدريــس والدراســات 
ــم،  ــددا منه ــل ع ــد تفاع ــا، وق ــة واجلغرافي االجتامعي
ــي  ــالت؛ والت ــات والتعدي ــض االقرتاح ــلوا بع وأرس
ــح  ــق، وأصب ــة التطبي ــل بداي ــث قب ــا الباح ــذ هب أخ

ــم.  ــزًا  للتصمي ــوى جاه املحت

سادســًا - مرحلــة اإلنتــاج: تــم إنتــاج أدوات التقويــم 
كالتــايل:

ــة يف 1.  ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــار مه  اختب
مقــرر الدراســات االجتامعيــة واملواطنــة، إعــداده 

ــه: وضبط
تــم االطــالع عــى بعــض االختبــارات املعــدة يف جمــال 
تدريــس الدراســات االجتامعيــة واخلرائــط اجلغرافيــة، 
تناولــت  التــي  والدراســات  البحــوث  وكذلــك 
ــة  ــدان العملي ــة يف مي ــارات التحصيلي ــداد االختب إع
ــار  ــداد االختب ــم إع ــك؛ ت ــوء ذل ــة، ويف ض التعليمي

ــة: ــوات التالي ــًا للخط وفق
حتديــد اهلــدف مــن االختبــار: هــدف االختبــار لقياس 
ــط  ــث املتوس ــف الثال ــذ الص ــاب تالمي ــدى اكتس م
ملهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة ملقــرر الدراســات 
ــة  ــون اخلريط ــح مضم ــة )توضي ــة واملواطن االجتامعي
- قــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة - قــراءة مفتــاح 
)دليــل( اخلريطــة ودالالتــه - حتديــد االجتاهــات 
- حتديــد مواقــع الظواهــر اجلغرافيــة - اســتخدام 
ــع(  ــد املوق ــرض لتحدي ــر الع ــول ودوائ ــوط الط خط
املتعلقــة بوحــدة اخلرائــط والتقنيــات احلديثــة اخلاصــة 
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بالصــف الثالــث املتوســط يف الفصــل الــدرايس األول. 
التخطيــط  عمليــة  تضمنــت  لالختبــار:  التخطيــط   
التــي يقيســها  لالختبــار حتديــد اجلوانــب املعرفيــة 
االختبــار؛ حيــث يقيــس االختبــار مهــارات قــراءة 
اخلرائــط اجلغرافيــة يف مقــرر الدراســات االجتامعيــة 
واملواطنــة لــدى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط، 
ــار: ــاء االختب ــارص بن ــي لعن ــرض تفصي ــي ع ــام ي وفي
أ/ إعــداد جــدول املواصفــات: إن اهلــدف مــن جــدول 

وقــد تــم إعــداد جــدول املواصفــات ملحتــوى املــادة 
العلميــة حســب مســتويات بلــوم املعرفيــة، وأصبــح 
ــا  ــام يوضحه ــرة ك ــار )20( فق ــرات االختب ــدد فق ع

اجلــدول الســابق حســب موضوعاهتــا 
ــوع  ــد ن ــد حتدي ــا: بع ــئلة وصياغته ــة األس ب- كتاب

املواصفــات؛ هــو التأكــد مــن أن االختبــار يقيــس مــدى 
ــة  ــب املعرفي ــوى اجلوان ــج، وحمت ــداف الرنام ــق أه حتقي
ــكل  ــبية ل ــة النس ــني األمهي ــه يب ــام أن ــها، ك ــراد قياس امل
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 

ــة املختلفــة. التــي يقيســها يف املســتويات املعرفي

ــب  ــه حس ــة مفردات ــث بصياغ ــام الباح ــار ق االختب
مســتويات بلومكــام يف اجلــدول الســابق، ومتــت 
قصــرة  إجابــات  صــورة  يف  األســئلة  صياغــة 
للمعلومــات النظريــة وإجابــات عمليــة للمعلومــات 

التطبيقيــة. 

مھارات قراءة الخرائط
مستویات بلوم

عدد الفقرات
تطبیقفھمتذكر

2013 توضیح مضمون الخریطة 
0224قراءة مقیاس رسم الخریطة 

1124قراءة مفتاح (دلیل) الخریطة ودالالتھ
0123تحدید االتجاھات 

0112تحدید مواقع الظواھر الجغرافیة
1124استخدام خطوط الطول ودوائر العرض في تحدید الموقع

461020اإلجمالي
100%50%30%20%النسبة المئویة 

جدول )1)
 جدول مواصفات اختبار مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية
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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )7(، العدد )2(،ج )1( جامعة احلدود الشمالية )ذو احلجة 1443هـ / يوليو2022م(      

 )ج( كتابــة تعليــامت االختبــار: متــت كتابــة تعليــامت 
ــون  ــي أن تك ــه، وروع ــا يف بدايت ــار ووضعه االختب
ــم  ــم، ت ــهلة الفه ــة وس ــة الصياغ ــامت واضح التعلي
ــار،  ــن االختب ــا م ــار، ومكاهن ــامت االختب ــع تعلي وض
وكذلــك تــم توزيــع الدرجــات لــكل ســؤال؛ حيــث 
تــم ختصيــص درجتــني لإلجابــة الصحيحــة، ودرجــة 
واحــدة لإلجابــة التــي هبــا جــزء صحيــح مــن 
اإلجابــة، أمــا اإلجابــة اخلاطئــة فقــد أعطيــت الدرجــة 

ــار. ــرات االختب ــة لفق ــوذج اإلجاب ــق نم ــر، وف صف
 )د( ضبــط االختبــار: مــر ضبــط االختبــار بمرحلتــني 

أساســيتني؛ وفيــام يــي الــرح بالتفصيــل:
ــورة  ــت الص ــار: ُعرض ــدق االختب ــاب ص  )1( حس
األوليــة الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة 
ــى  ــة ع ــات احلديث ــط والتقني ــدة اخلرائ ــرر بوح يف املق
جمــال  يف  املتخصصــني  املحكمــني  مــن  جمموعــة 
أســاتذة  مــن   )3( منهــم  االجتامعيــة  الدراســات 
ــام  ــاء األقس ــني ورؤس ــن املوجه ــات، و)4( م اجلامع
واملعلمــني يف اجلغرافيــا؛ وذلــك إلبــداء الــرأي حــول 
ــدى  ــي، وم ــدف التعليم ــؤال لله ــبة الس ــدى مناس م
ــكل  ــه بش ــة عبارات ــة صياغ ــارة، ودق ــع امله ــه م اتفاق
ــرى،  ــات أخ ــذ، ومقرتح ــب للتالمي ــح ومناس واض
إعــادة  بــرورة  املحكمــون  الســادة  وقــد أوىص 
صياغــة بعــض األســئلة لتتناســب مــع مســتوى 
األهــداف، مــع بعــض التعديــالت اللغويــة لألســئلة، 
ومتــت التعديــالت وفــق مالحظاهتــم، وبالتــايل أصبح 

ــدق.  ــع بالص ــار يتمت االختب

)2( التجربــة االســتطالعية: تــم تطبيــق االختبــار 
تلميــذًا   25 مــن  عينــة مكونــة  اســتطالعيا عــى 
مــن تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط مــن غــر 
 13.4 زمنــي  عمــر  وبمتوســط  البحــث،  عينــة 
ــوف  ــك للوق ــاري0.98؛ وذل ــراف معي ــنة، وانح س
ــهولة  ــل الس ــاب معام ــار، وحس ــات االختب ــى ثب ع
والصعوبــة والتمييــز ملفــردات االختبــار، وإعــادة 
ــذ  ــى التالمي ــة ع ــارات الغامض ــض العب ــة بع صياغ
ــار،  ــن االختب ــاب زم ــوح، وحس ــم بالوض ــى تتس حت

والتأكــد مــن وضــوح التعليــامت.
)3( حســاب ثبــات االختبــار: يف ضــوء التجربــة 
ــف  ــذ الص ــن تالمي ــذًا م ــى 25 تلمي ــتطالعية ع االس
الثالــث املتوســط مــن نفــس خصائــص عينــة البحث، 
ــتخدام  ــم اس ــث؛ ت ــة البح ــر عين ــر غ ــط عم وبمتوس
اســتخدم  وقــد  للثبــات،  كرونبــاخ  ألفــا  طريقــة 
الباحــث برنامــج التحليــل اإلحصائــي للبيانــات 
SPSS، وقــد بلــغ معامــل ثبــات االختبــار )0.865( 

ملعادلــة ألفــا كــرو نبــاخ، وهــذه الدرجــة جتعلنــا 
نطمئــن إىل اســتخدام هــذا االختبــار كأداة للقيــاس يف 

ــث.  ــذا البح ه
)4( االتســاق الداخــي: ولتحديــد االتســاق الداخــي؛ 
ــؤال،  ــني كل س ــاط ب ــالت االرتب ــاب معام ــم حس ت
وبــني الدرجــة الكليــة لالختبــار، ويتضــح أن األســئلة 
أظهــرت معامــالت ارتبــاط هلــا داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )0.05(، وهــذا يشــر إىل أن االختبــار يتمتــع 

بدرجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــي.
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ــردات  ــة ملف ــهولة والصعوب ــل الس ــاب معام )5( حس
الســهولة  معامــالت  حســاب  تــم  االختبــار: 
ــار؛  ــردات االختب ــن مف ــردة م ــكل مف ــة ل والصعوب
ــا  ــار م ــهولة االختب ــالت س ــت معام ــي تراوح والت
بــني )0.66- 0.75(، وقــد اعتــرت أســئلة االختبــار 
التــي بلــغ معامــل ســهولتها أكــر مــن )0.8( أســئلة 
شــديدة الســهولة، كــام تراوحــت معامــالت الصعوبــة 
مــا بــني )0.34- 0.25( وهــي تعــد معامــالت 
ســهولة وصعوبــة مقبولــة، وتــم االســتفادة مــن 
ــار  ــة لالختب ــهولة والصعوب ــالت الس ــاب معام حس
ــار  ــئلة االختب ــب أس ــتطالعيا لرتتي ــه اس ــد تطبيق عن
ــتفادة  ــت االس ــك مت ــب، وبذل ــهل إىل الصع ــن الس م
ــبة  ــن مناس ــد م ــالت للتأك ــك املعام ــاب تل ــن حس م
األســئلة ملســتوى التالميــذ؛ باإلضافــة إىل اســتخدامها 
ــهل  ــن الس ــدرج م ــئلة لتت ــي لألس ــب املنطق يف الرتتي

ــب. للصع
حســاب  تــم  التمييــز:  معامــالت  حســاب   )6(
معامــالت التمييــز لــكل ســؤال مــن أســئلة االختبــار، 
وقــد تراوحــت مــا بــني )0.35 – 0.68(؛ ممــا يشــر 
إىل أن أســئلة االختبــار ذات قــوة متييــز مناســبة تســمح 
باســتخدام االختبــار لقيــاس حتصيــل التالميــذ، وهــي 

ــة. ــز مقبول ــر معامــالت متيي تعت
تقديــر زمــن  تــم  االختبــار:  )7( حســاب زمــن 
االختبــار عــن طريــق حســاب الزمــن الــذي اســتغرقه 
ــة  ــتطالعية يف اإلجاب ــة االس ــراد العين ــن أف ــرد م كل ف
ــط  ــاب املتوس ــم حس ــم ت ــار، ث ــئلة االختب ــن أس ع

ــتغرقته  ــذي اس ــن ال ــوع الزم ــاب جمم ــايب بحس احلس
ــم،  ــى عدده ــمة ع ــة، والقس ــا لإلجاب ــة بأكمله العين

وكان متوســط الزمــن )40( دقيقــة تقريبــًا.
التأكــد مــن وضــوح التعليــامت: قبــل بــدء   )8(
ــذ  ــراءة التالمي ــى ق ــرص ع ــاك ح ــار؛ كان هن االختب
ــة  ــم اإلجاب ــنى هل ــم ليتس ــا هل ــامت، وتوضيحه للتعلي

ــليمة. ــة س ــه بطريق ــن مفردات ع

4- إنتــاج الوســائط اخلاصــة باجلــزء اإللكــروين 
للتعلــم املعكــوس: 

ــائط اخلاصــة باجلــزء اإللكــرتوين  ــاج الوس ــم إنت       ت
للتعلــم املعكــوس وتضمنــت عمليــة إنتــاج املحتــوى 
اجلغرافيــة  اخلرائــط  قــراءة  مهــارات  التعليمــي 
)توضيــح مضمــون اخلريطــة - قــراءة مقيــاس رســم 
اخلريطــة - قــراءة مفتــاح )دليــل( اخلريطــة ودالالتــه 
الظواهــر  - حتديــد االجتاهــات - حتديــد مواقــع 
الطــول ودوائــر  اســتخدام خطــوط  اجلغرافيــة - 
ــط  ــدة اخلرائ ــة بوح ــع( املتعلق ــد املوق ــرض لتحدي الع

ــة.  ــات احلديث والتقني
بنـــاء املـــادة التعليميـــة: قـــام الباحـــث باســـتخدام 
برامـــج الفيديـــو مـــن خـــالل تصويـــر ســـطح 
ــا  ــث أحيانـ ــر الباحـ ــوب , وتصويـ ــب للحاسـ املكتـ
يف توضيـــح بعـــض مهـــارات القـــراءة ، باإلضافـــة 
ـــض  ـــرض بع ـــة يف ع ـــروض التقديمي ـــتخدام الع الس
ــتخدام  ــم اسـ ــد تـ ــط، وقـ ــراءة اخلرائـ ــارات قـ مهـ
مـــا تـــم إنتاجـــه مـــن وســـائط خاصـــة باملهـــارات 
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التـــي تـــم حتديدهـــا مســـبقًا واملحـــدد هلـــا الفـــرتة 
ــا  ــية, ورفعهـ ــة تدريسـ ــن 8 - 12  حصـ ــة مـ الزمنيـ
ـــث  ـــه الباح ـــذي خصص ـــرتوين وال ـــع اإللك ـــى املوق ع
ـــم  ـــي ت ـــائط الت ـــل الوس ـــي متث ـــوس، وه ـــم املعك للتعل
ــات  ــط والتقنيـ ــدة اخلرائـ ــة بوحـ ــا واخلاصـ إنتاجهـ
احلديثـــة لتالميـــذ الصـــف الثالـــث املتوســـط، أمـــا 
بالنســـبة للجـــزء التقليـــدي؛ فتـــم ختصيـــص ورش 
عمـــل صفيـــه يلتقـــي فيهـــا الباحـــث واملتعلمـــون 
ـــع  ـــن املوق ـــم م ـــدى تعلمه ـــة م ـــف ملناقش ـــل الص داخ
ـــطة  ـــل األنش ـــم حل ـــام بينه ـــاون في ـــرتوين، والتع اإللك

بنـــاء عـــى مـــا تـــم تعلمـــه ذاتيـــا.
ــاء  ــث ببنـ ــام الباحـ ــل: قـ ــات التفاعـ ــاج واجهـ إنتـ
وتصميـــم واجهـــة التفاعـــل اخلاصـــة باملوقـــع 
اإللكـــرتوين واملصمـــم يف التعلـــم املعكـــوس، ثـــم 
ـــات  ـــم الوجه ـــع وتصمي ـــى املوق ـــادة ع ـــع امل ـــام برف ق

ــا. ــل معهـ ــول والتفاعـ ــة بالدخـ اخلاصـ

ســـابعًا: مرحلـــة التقويـــم: تشـــتمل هـــذه املرحلـــة 
عـــى اخلطـــوات الفرعيـــة التاليـــة:

ــة  ــر بيئـ ــوس: تشـ ــم املعكـ ــة التعلـ ــار بيئـ 1. اختيـ
ـــي  ـــل الت ـــن العوام ـــة م ـــم إىل جمموع ـــم والتعل التعلي
ـــز،  ـــى الرتكي ـــذ ع ـــدرة التلمي ـــى ق ـــر ع ـــن أن تؤث يمك
ـــم يف  ـــد ت ـــا، وق ـــات وتذكره ـــتيعاب املعلوم ـــى اس وع

ـــي: ـــا ي ـــدا م ـــوة حتدي ـــذه اخلط ه
املوقـــع  	 هـــو  للتعلـــم:  املناســـب  املـــكان 

اإللكـــرتوين، وأحيانـــا معمـــل احلاســـوب، 

ــة بـــن أكثـــم. ــة ربيعـ ــة بمدرسـ وقاعـــات الدراسـ
نـــوع التعلـــم املناســـب: ويشـــمل نوعـــني مـــن  	

ــع  ــتخدام املوقـ ــم: األول باسـ ــم والتعلـ التعليـ
ــة،  ــة اإللكرتونيـ ــواده التعليميـ ــرتوين ومـ اإللكـ
والثـــاين مـــن خـــالل ورش العمـــل الصفيـــة.

ــام  ــه: قـ ــوس وجتريبـ ــم املعكـ ــتخدام التعلـ 2- اسـ
الباحـــث قبـــل بدايـــة التطبيـــق بخمســـة أيـــام  
ـــاحة  ـــع املس ـــليم م ـــكل س ـــع بش ـــل املوق ـــار عم باختب
ــح  ــالل متصفـ ــن خـ ــك مـ ــه، وذلـ ــة لـ املخصصـ
اإلنرتنـــت عـــى أكثـــر مـــن جهـــاز حاســـوب، 
ـــام  ـــت، ك ـــات اإلنرتن ـــن متصفح ـــوع م ـــن ن ـــر م وأكث
ـــائط  ـــل الوس ـــات, وعم ـــل الصفح ـــار عم ـــام باختب ق
واألدوات, باإلضافـــة إىل التحقـــق مـــن تشـــغيل 
العـــروض التقديميـــة داخـــل املوقـــع دون احلاجـــة 
لوجـــود حزمـــة Microsoft office مـــن خـــالل 
 ،Google apps جوجـــل  تطبيقـــات  اســـتخدام 
ـــة  ـــاة خاص ـــالل قن ـــن خ ـــو م ـــات الفيدي ـــل ملف وعم
ــط  ــوب YouTube Channel، واخلرائـ ــى اليوتيـ عـ
اجلغرافيـــة مـــن خـــالل Google maps وصـــور 
ــام  ــك بـ ــث google، وذلـ ــرك البحـ ــط بمحـ اخلرائـ
يضمـــن رسعـــة عمـــل املوقـــع وكفـــاءة اســـتخدام 
الوســـائط، أمـــا بالنســـبة للجـــزء التقليـــدي؛ فتـــم 
التأكـــد مـــن مناســـبة املـــكان لتنفيـــذ ورش العمـــل 
ـــذ  ـــني التالمي ـــاون ب ـــل، و التع ـــرص التواص ـــة ف وإتاح
ــني  ــم وبـ ــة، وبينهـ ــن ناحيـ ــض مـ ــم البعـ وبعضهـ

املعلـــم مـــن ناحيـــة أخـــرى.
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املرحلــة  هــذه  تشــمل  التطبيــق:  مرحلــة  ثامنــًا: 
التاليــة:  الفعليــة  اخلطــوات 

1 -  االسـتخدام النهائـي للتعلـم املعكوس: بعـد التأكد 
مـن سـالمة التعلـم املعكـوس وصالحيتـه للعمـل 
مـع التالميـذ، وقـام الباحـث بتحديـد موعـد بداية 

. لتطبيق ا
النـر واإلتاحـة للتطبيـق واالسـتخدام: تـم نـر   - 2
https:// وهـو  الباحـث،  أعـده  الـذي  املوقـع 
مراعـاة  مـع   emaps.moodlecloud.com

حتديـث معلومـات املـادة بصفـة مسـتمرة، وصيانـة 
املوقـع بشـكل دوري مسـتمر للتأكد مـن صالحيته 

التطبيـق.  للعمـل خـالل فـرتة 
التطبيـق وإدارة املحتـوى: بعـد االنتهـاء مـن إعداد   - 3
والتـي  التطبيـق  مرحلـة  بـدأت  البحـث؛  أدوات 
هتـدف إىل احلصول عـى البيانـات الالزمـة الختبار 
صحة الفـروض، وقـام الباحث باالسـتعداد إلدارة 

التعلـم ومراجعـة خطواتـه لتطبيـق التجربـة. 
اختيـار عينـة البحـث: تـم اختيـار عينـة عشـوائية   - 4
مكونـة مـن 60 تلميـذًا مـن تالميـذ الصـف الثالث 

املتوسـط، وُعقـد اجتـامع لتوضيـح فكـرة البحـث، 
جمموعتـني  إىل  تقسـيمهم  وتـم  تطبيقـه،  وطريقـة 
جتريبيتـني متامثلتـني، وكل منهـام مكـون مـن )30( 
تلميـذًا، وتـم جتهيـز الـدروس حمـل التطبيـق عـى 
شـكل مقاطع فيديو وعـروض التقديميـة، وخرائط 
إلكرتونيـة مقدمـة مـن خـالل املوقـع االلكـرتوين، 
وخمطـط لـورش عمـل تعقد بشـكل تقليـدي عقب 

الدراسـة الذاتيـة للتالميـذ.
الباحـث  قـام  املجموعتـني:  تكافـؤ  مـن  التأكـد   - 5
قـراءة  ملهـارات  بالنسـبة  ذلـك-  مـن  بالتحقـق 
القبـي  التطبيـق  خـالل  -مـن  اجلغرافيـة  اخلرائـط 
الختبـار مهارات قـراءة اخلرائط اجلغرافيـة، وملعرفة 
مـا إذا كان هنالك فرق ذو داللة إحصائية ملتوسـطي 
املجموعتـني يف مهـارات قـراءة اخلرائـط اجلغرافية؛ 
Independent »ت«  اختبـار  الباحـث  اسـتخدم 
الفـروق بـني  Sample t- test؛ لتوضيـح داللـة 

املجموعتـني )التجريبيـة والضابطـة ملهـارات قراءة 
اخلرائـط اجلغرافيـة، وجـاءت النتائج كـام يوضحها 

اجلـدول التـايل:

الدرجة العددالمجموعة
درجة عمالعظمى

الداللة قیمة ت الحریة
اإلحصائیة 

مستوى 
الداللة

30 الضابطة
40

19.932.363
غیر دالة580.1550.878

3019.832.640التجریبیة

جدول رقم )2):
 تكافؤ املجموعتني التجريبية والضابطة
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ــروق  ــود ف ــدم وج ــم )2( ع ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقل مــن )0.05( 
بــني املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة الختبــار 
مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة، ممــا يبــني التكافــؤ 

ــق. ــام للتطبي ــني وصالحيته ــني املجموعت ب
6 -  تنفيـــذ التجربـــة األساســـية للبحـــث: تـــم 
تدريـــس املحتـــوى حســـب اجلـــدول الزمنـــي 
املعـــد لتدريـــس املنهـــج، و قـــد قـــام الباحـــث 
بإعـــادة صياغـــة املحتـــوى بـــام يتناســـب مـــع 
ـــث  ـــزم الباح ـــة، والت ـــة املقرتح ـــائل التعليمي الوس
ـــم  ـــن وزارة التعلي ـــرر م ـــدرايس املق ـــوى ال باملحت
ـــة  ـــات احلديث ـــط والتقني ـــدة اخلرائ ـــعودية بوح الس
يف اجلـــزء اخلـــاص بمهـــارات قـــراءة اخلرائـــط 
اجلغرافيـــة لكتـــاب الدراســـات االجتامعيـــة 
واملواطنـــة لتالميـــذ الصـــف الثالـــث املتوســـط 
وقـــام  1443/1442هــــ،  الـــدرايس  للعـــام 
ـــم  ـــها بالتعل ـــة لتدريس ـــائط املطلوب ـــز الوس بتجهي
ــام التـــزم الباحـــث باســـرتاتيجية  املعكـــوس, كـ
ــراءة  ــارات قـ ــة مهـ ــوس لتنميـ ــم املعكـ التعلـ
ـــات  ـــط والتقني ـــدة اخلرائ ـــة بوح ـــط اجلغرافي اخلرائ

احلديثـــة.
 وقـــد قـــام الباحـــث بإعـــداد وجتهـــر املـــكان 
اخلـــاص بتطبيـــق التجربـــة يف اجلـــزء التقليـــدي 
والـــذي تقـــام عليـــه ورش العمـــل, واســـتخدام 
ــة  ــان بمدرسـ ــض األحيـ ــوب يف بعـ ــل احلاسـ معمـ
ربيعـــة بـــن أكثـــم املتوســـطة, والتأكـــد مـــن وجـــود 

جهـــاز حاســـوب وجهـــاز عـــرض فـــوق الـــرأيس 
وشاشـــة عـــرض واألجهـــزة متصلـــة باإلنرتنـــت، 
كـــام يمتلـــك كل التالميـــذ هاتفـــا ذكيـــا أو لوحيـــا، 
وقـــد تـــم إعـــداد التعلـــم املعكـــوس ليتمكـــن 
ـــق  ـــم التطبي ـــاز، وت ـــن أي جه ـــه م ـــن متابعت ـــذ م التلمي
ـــة  ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــار مه ـــي الختب القب
ــة  ــس بالطريقـ ــث، والتدريـ ــي البحـ ــى جمموعتـ عـ
والتدريـــس  الضابطـــة،  للمجموعـــة  التقليديـــة 
ـــم  ـــم ت ـــة، ث ـــة التجريبي ـــوس للمجموع ـــم املعك بالتعل
ـــط  ـــراءة اخلرائ ـــارات ق ـــار مه ـــدي الختب ـــق البع التطبي

ــة. اجلغرافيـ

ملعاجلـــة  املســـتخدمة  اإلحصائيـــة  األســـاليب 
لبيانـــات:    ا

اســـتخدم الباحـــث اختبـــار ت للمجموعـــات املرتبطـــة 
لقيـــاس الفـــرق بـــني التطبيقـــني القبـــي والبعـــدي، 
ـــاس الفـــرق  ـــار ت للمجموعـــات املســـتقلة؛ لقي واختب
بـــني درجـــات املجموعتـــني التجريبيـــة والضابطـــة، 

ـــر. ـــم التأث ـــاس حج ـــا لقي ـــع إيت ومرب

نتائج البحث ومناقشتها وتفسرها:
للتوصـــل اىل نتائـــج البحـــث احلـــايل حـــول حتديـــد 
ـــارات  ـــة مه ـــوس لتنمي ـــم املعك ـــتخدام التعل ـــر اس تأث
قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة 
ــتخدام   ــث باسـ ــام الباحـ ــم؛ قـ ــطة بالقصيـ املتوسـ
اختبـــار ت للمجموعـــات املرتبطـــة للمقارنـــة بـــني 
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درجـــات التالميـــذ يف التطبيقـــني القبـــي والبعـــدي 
ــار ت  ــتخدام اختبـ ــام باسـ ــام قـ ــث، كـ ألداة البحـ
ــذ  ــني التالميـ ــة بـ ــتقلة للمقارنـ ــات املسـ للمجموعـ
ــق  ــة يف التطبيـ ــة والضابطـ ــني التجريبيـ يف املجموعتـ
البعـــدي ألداة البحـــث، كـــام تـــم اســـتخدام مربـــع  
ــم  ـــتخدام التعلـ ــر اس ــم تأثـ ــاس حجـ ــا  لقيـ إيتـ
اخلرائـــط  قـــراءة  مهـــارات  لتنميـــة  املعكـــوس 
املتوســـطة  املرحلـــة  تالميـــذ  لـــدى  اجلغرافيـــة 
بالقصيـــم، وجـــاءت النتائـــج عـــى النحـــو التـــايل: 
ــه  ــث؛ ونصـ ــؤال األول للبحـ ــى السـ ــة عـ  لإلجابـ
يف  اجلغرافيـــة  اخلرائـــط  قـــراءة  مهـــارات  »مـــا 
مقـــرر الدراســـات االجتامعيـــة واملواطنـــة الالزمـــة 
ــم؟«  ــط بالقصيـ ــث املتوسـ ــف الثالـ ــذ الصـ لتالميـ
تـــم حتليـــل البحـــوث والدراســـات الســـابقة يف 
جمـــال الدراســـات االجتامعيـــة  و اجلغرافيـــا بوجـــه 
ــا  ــارات قراءهتـ ــة ومهـ ــط اجلغرافيـ ــام، واخلرائـ عـ
بوجـــه خـــاص، كـــام تـــم حتليـــل حمتـــوى كتـــاب 
ــات  ــرر الدراسـ ــط يف مقـ ــث املتوسـ ــف الثالـ الصـ
الـــدرايس  الفصـــل  يف  واملواطنـــة  االجتامعيـــة 
ــط  ــدة اخلرائـ ــوص وحـ ــه اخلصـ ــى وجـ األول وعـ
ـــن  ـــة م ـــن جمموع ـــي تتضم ـــة؛ والت ـــات احلديث والتقني
ـــد  ـــة, وق ـــط اجلغرافي ـــراءة اخلرائ ـــة بق ـــارات اخلاص امله
ــراءة  ــة، وقـ ــون اخلريطـ ــح مضمـ ــت  توضيـ تضمنـ
مقيـــاس رســـم اخلريطـــة، وقـــراءة مفتـــاح )دليـــل( 
ـــد  ـــات، وحتدي ـــد االجتاه ـــه، وحتدي ـــة ودالالت اخلريط
مواقـــع الظواهـــر اجلغرافيـــة، واســـتخدام خطـــوط 

الطـــول ودوائـــر العـــرض  لتحديـــد املوقـــع، وتـــم 
ـــراء  ـــن اخل ـــة م ـــى جمموع ـــة ع ـــذه القائم ـــرض ه ع
االجتامعيـــة  الدراســـات  جمـــال  يف  واملحكمـــني 
تـــم  التعديـــالت؛  إجـــراء  وبعـــد  واجلغرافيـــا، 
التوصـــل إىل قائمـــة مكونـــة مـــن )6( مهـــارات رئيســـة, 

ــة.   ــارة فرعيـ ــا)20( مهـ ــم كل منهـ و تضـ
ــه  ــث، ونصـ ــاين للبحـ ــؤال الثـ ــى السـ ــة عـ لإلجابـ
»مـــا تأثـــر اســـتخدام التعلـــم املعكـــوس يف تنميـــة 
مهـــارات قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ 
املرحلـــة املتوســـطة؟«  ولإلجابـــة عـــن ســـؤال 
ــة  ــن صحـ ــق مـ ــث بالتحقـ ــام الباحـ ــث؛ قـ البحـ
فرضيـــات البحـــث املرتبطـــة بالســـؤال باســـتخدام 
األســـاليب اإلحصائيـــة املناســـبة، وذلـــك عـــى 

ــو التـــايل: النحـ
ــه   ــرض األول، و نصـ ــة الفـ ــن صحـ ــق مـ    التحقـ
»يوجـــد فـــرق ذو داللـــة احصائيـــة عنـــد مســـتوى 
املجموعـــة  درجـــات  متوســـطي  بـــني   )0.05(
ــذ  ــدي لتالميـ ــي والبعـ ــني القبـ ــة للتطبيقـ التجريبيـ
قـــراءة  مهـــارات  باختبـــار  املتوســـطة  املرحلـــة 
ـــة  ـــات االجتامعي ـــرر الدراس ـــة يف مق ـــط اجلغرافي اخلرائ

ــدي«.  ــق البعـ ــح التطبيـ ــة لصالـ واملواطنـ
ـــار ت  للمجموعـــات          قـــام الباحـــث باجـــراء اختب
لدرجـــات   Paired Sample  t-test املرتبطـــة 
ــث  ــة البحـ ــدي ملجموعـ ــي والبعـ ــني القبـ التطبيقـ
ــط  ــراءة اخلرائـ ــارات قـ ــار مهـ ــة يف اختبـ التجريبيـ

ــايل:  ــدول التـ ــق اجلـ ــك وفـ ــة، وذلـ اجلغرافيـ
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ــني  ــروق ب ــود ف ــابق وج ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
والبعــدي  القبــي  التطبيقــني  درجــات  متوســطي 

قــراءة  مهــارات  باختبــار  التجريبيــة  للمجموعــة 
اخلرائــط اجلغرافيــة يف كل مهــارة عــى حــدة، ويف 

القیاسالمھارة
الدرجــــة 
ــى العظم

قیمة تعم
ى  مستــــو

الداللـة
الداللـة عند 

0.05
حجم االثرمربع ایتا

كبیر0.897دالة640.69515.9030.000القبليتوضیح مضمون الخریطة 
5.500.509البعدي

قراءة مقیاس رسم الخریطة 
القبلي

8
3.700.794

كبیر0.870دالة13.9790.000
6.730.868البعدي

قراءة مفتاح (دلیل) الخریطة ودالالتھ
القبلي

8
3.300.596

كبیر0.946دالة22.5740.000
7.400.814البعدي

تحدید االتجاھات 
القبلي

6
3.100.712

كبیر0.908دالة16.9630.000
5.730.450البعدي

تحدید مواقع الظواھر الجغرافیة
القبلي

4
3.300.837

متوسط0.141دالة2.1830.037
3.700.466البعدي

ــر العــرض  اســتخدام خطــوط الطــول ودوائ
فــي تحدیــد الموقــع

القبلي
8

3.430.626
كبیر0.905دالة16.7670.000

70.743البعدي

االختبار الكلي
القبلي

40
19.832.640

كبیر0.962دالة26.9620.000
36.071.530البعدي

القیاسالمھارة
الدرجة 
العظمى

قیمة تعم
مستوى 

الداللة
الداللة عند 

0.05
مربع ( 

إیتا)
حجم االثر

توضیح مضمون الخریطة 
القبلي

6
40.695

كبیر0.897دالة15.9030.000
5.500.509البعدي

قراءة مقیاس رسم الخریطة 
القبلي

8
3.700.794

كبیر0.870دالة13.9790.000
6.730.868البعدي

قراءة مفتاح (دلیل) الخریطة ودالالتھ
القبلي

8
3.300.596

كبیر0.946دالة22.5740.000
7.400.814البعدي

تحدید االتجاھات 
القبلي

6
3.100.712

كبیر0.908دالة16.9630.000
5.730.450البعدي

تحدید مواقع الظواھر الجغرافیة
القبلي

4
3.300.837

متوسط0.141دالة2.1830.037
3.700.466البعدي

ــر العــرض  اســتخدام خطــوط الطــول ودوائ
ــد الموقــع لتحدی

القبلي
8

3.430.626
كبیر0.905دالة16.7670.000

70.743البعدي

االختبار الكلي
القبلي

40
19.832.640

كبیر0.962دالة26.9620.000
36.071.530البعدي

جدول  رقم)3):
 الفروق بني متوسطات درجات التطبيقني القبي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية



إبراهيم الصقري: أثر استخدام التعلم املعكوس لتنمية مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة...... 217-173

205

ــي  ــدي، فف ــق البع ــح التطبي ــة لصال ــارات الكلي امله
ــط  ــغ متوس ــة«  بل ــون اخلريط ــح مضم ــارة »توضي مه
درجــات التطبيــق القبــي )4( بانحــراف معيــاري 
التطبيــق  متوســط درجــات  بلــغ  بينــام   ,)0.695(
 ،)0.509( معيــاري  بانحــراف   )5.50( البعــدي 
درجــات  بــني  للفــروق   )tت( قيمــة  وبلغــت 
التطبيقــني القبــي والبعــدي )15.903(، وهــي قيمــة 
دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.05(، حيــث 
ــل  ــي أق ــاوي )0.00( ، وه ــوبة تس ــة املحس إن الدالل
مــن )0.05(، ويف مهــارة »قــراءة مقيــاس رســم 
ــي  ــق القب ــات التطبي ــط درج ــغ متوس ــة«  بل اخلريط
حــني  يف   ،)0.794( معيــاري  بانحــراف   )3.70(
بلــغ متوســط درجــات التطبيــق البعــدي )6.73( 
 )tــة )ت ــت قيم ــاري )0.868(، وبلغ ــراف معي بانح
ــدي  ــي والبع ــني القب ــات التطبيق ــني درج ــروق ب للف
)13.979(، وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عند مســتوى 
داللــة )0.05(، حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي 
)0.00( وهــي أقــل مــن )0.05(، ويف مهــارة »قــراءة 
ــط  ــغ متوس ــه«  بل ــة ودالالت ــل( اخلريط ــاح )دلي مفت
درجــات التطبيــق القبــي )3.30( بانحــراف معيــاري 
ــق  ــات التطبي ــط درج ــغ متوس ــني بل )0.596(، يف ح
 ،)0.814( معيــاري  بانحــراف   )7.40( البعــدي 
درجــات  بــني  للفــروق   )t )ت   قيمــة  وبلغــت 
التطبيقــني القبــي والبعــدي )22.574(، وهــي قيمــة 
دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.05(، حيــث 
ــل  ــي أق ــاوي )0.00( وه ــوبة تس ــة املحس إن الدالل

ــغ  ــات«  بل ــد االجتاه ــارة »حتدي ــن )0.05(، ويف مه م
متوســط درجــات التطبيــق القبــي )3.10( بانحــراف 
ــغ متوســط درجــات  ــاري )0.712(، يف حــني بل معي
معيــاري  بانحــراف   )5.73( البعــدي  التطبيــق 
)0.450(، وبلغــت قيمــة )تt( للفــروق بني درجات 
ــة  ــي قيم ــدي )16.963(, وه ــي والبع ــني القب التطبيق
دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.05(، حيــث 
ــل  ــي أق ــاوي )0.00(، وه ــوبة تس ــة املحس إن الدالل
ــر  ــع الظواه ــد مواق ــارة » حتدي ــن )0.05(، ويف مه م
ــي  ــق القب ــات التطبي ــط درج ــغ متوس ــة«  بل اجلغرافي
بينــام   ،)0.837( معيــاري  بانحــراف   )3.30(
بلــغ متوســط درجــات التطبيــق البعــدي )3.70( 
 )tــة )ت ــت قيم ــاري )0.466(، وبلغ ــراف معي بانح
ــدي  ــي والبع ــني القب ــات التطبيق ــني درج ــروق ب للف
)2.183(، وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى 
املحســوبة  الداللــة  إن  حيــث   ،)0.05( داللــة 
تســاوي )0.037(، وهــي أقــل مــن )0.05(، ويف 
ــر العــرض   مهــارة »اســتخدام خطــوط الطــول ودوائ
ــق  ــات التطبي ــط درج ــغ متوس ــع«  بل ــد املوق لتحدي
 ،)0.626( معيــاري  بانحــراف   )3.43( القبــي 
ــدي )7(  ــق البع ــات التطبي ــط درج ــغ متوس ــام بل بين
 )tــة )ت ــت قيم ــاري )0.743(، وبلغ ــراف معي بانح
ــدي  ــي والبع ــني القب ــات التطبيق ــني درج ــروق ب للف
)16.767( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى 
داللــة )0.05(؛ حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي 
)0.00( وهــي أقــل مــن )0.05(، ويف مهــارة قــراءة 
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ــات  ــط درج ــغ متوس ــة  بل ــة الكلي ــط اجلغرافي اخلرائ
معيــاري  بانحــراف   )19.83( القبــي  التطبيــق 
)2.640(، بينــام بلــغ متوســط درجــات التطبيــق 
البعــدي )36.07( بانحــراف معيــاري )1.530(، 
درجــات  بــني  للفــروق   )tت( قيمــة  وبلغــت 
ــة  ــي قيم ــدي )15.903( وه ــي والبع ــني القب التطبيق
دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.05(؛ حيــث 
ــل  ــي أق ــاوي )0.00( وه ــوبة تس ــة املحس إن الدالل
ــا  ــرق دال احصائي ــود ف ــي وج ــا يعن ــن )0.05(؛ مم م
ــي والبعــدي  ــني متوســطي درجــات التطبيقــني القب ب
يف اختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة لصالــح 
التطبيــق البعــدي؛ وبالتــايل تــم قبــول الفــرض األول.
            ويفــر الباحــث ذلــك؛ بــأن التعلــم املعكــوس, 
ومــا يتميــز بــه مــن خصائــص وســامت جتمــع 
بــني مميــزات كل مــن التعلــم التقليــدي و التعلــم 
مهــارات  تنميــة  عــى  ســاعدا  قــد  اإللكــرتوين؛ 
قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة؛ حيــث تضمــن اجلــزء 
MOO-  اإللكــرتوين برنامــج ادارة التعلــم اإللكــرتوين
األنشــطة  مــن  يتضمــن جمموعــة  والــذي  ؛   DLE

باخلرائــط  اخلاصــة  العمليــة  واألمثلــة  التفاعليــة 
 Google ــات ــف تطبيق ــة لتوظي ــة؛ باإلضاف اجلغرافي
ــددة؛  ــائط املتع ــن الوس ــة م ــه وجمموع Maps داخل
ــط  ــة واخلرائ ــروض التقديمي ــو والع ــع الفيدي كمقاط
ــت،  ــذ يف أي وق ــاح للتالمي ــي تت ــة؛ والت اإللكرتوني
ــذ حتضــر  ــايل يســتطيع التالمي ومــن أي مــكان؛ وبالت
ــة؛  ــص التقليدي ــم باحلص ــاء املعل ــل لق ــدروس قب ال

ــن  ــذي يتضم ــدي ال ــزء التقلي ــة للج ــذا باإلضاف ه
التفاعــالت املبــارشة بــني املعلــم وبــني التالميــذ 
ــذ يف  ــه التالمي ــم درس ــا ت ــة م ــمح بمناقش ــذي يس ال
املنــزل ذاتيــا؛ باإلضافــة حلــل األنشــطة املتنوعــة التــي 
يقدمهــا املعلــم يف الفصــل بنــاء عــى مــا تــم حتضــره 
ــم  ــى تصمي ــامد ع ــم االعت ــام ت ــزل، ك ــه باملن وتعلم
جمموعــة مــن الوســائط التــي تســتثر دافعيــة التالميــذ 
ــد  ــم وتزي ــى التعل ــني ع ــز املتعلم ــم، وحتف ــو التعل نح
ــة إىل أن  ــذا باإلضاف ــم؛ ه ــرص بقاءتأثرالتعل ــن ف م
ــة  ــات الرتبوي ــى النظري ــوس ع ــم املعك ــامد التعل اعت
ــة,  ــائل التعليمي ــى أن الوس ــد ع ــه،  وتؤك ــي تدعم الت
ــم  ــي ت ــة الت ــة واالتصالي ــطة والرتابط ــم النش والتعل
ــد  ــوس؛ ق ــل املعك ــاء الفص ــاء بن ــا أثن ــامد عليه االعت
ســاعدت عــى زيــادة تفاعــل دور املتعلــم واســتفادته 
القصــوى مــن عمليــة التعلــم، وبنائــه ملخــزون معــريف 
ــذل  ــدر، وب ــن مص ــر م ــن أكث ــم م ــالل التعل ــن خ م
اجلهــد الكتســاب املعرفــة؛ ممــا كان هلــا األثــر اإلجيــايب 
ــق  ــة ويتف ــط اجلغرافي ــراءة اخلرائ ــارات ق ــم مه يف تعل
ــن  ــار وحس ــن: النج ــة كل م ــة دراس ــع نتيج ــك م ذل
)م2018(، وخليفــة )2016م(، وأبانمــي )2016م(، 
والصفــر  )2015م(،  ومحــزة  )2015م(،  وحســن 
ــويل )2015م(،  ــي )2015م(، ومت )2015م(، وفتح
  (Jiugen, Ruonan, ــج ــان ووينتن ــج ورون وجيوجن
 ، .(Brame, 2014) (and Wenting, 2014، وبــرام 

 ،.(Bishop & Verleger, 2013) وبيشــوب وفرجلــر
 ، )(Candice & Kately, 2013 وكانديــس وكاتــي
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وجونســون (Johnson, 2013)، وســانكي وهانــت 
(Driscoll, وديســكرول ،(Sankey & Hunt, 2013)

(.2012، حيــث كانــت نتائجهــم تشــر إىل فعاليــة 

ــني. ــتوى أداء املتعلم ــع مس ــوس يف رف ــم املعك التعل
التحقــق مــن صحــة الفــرض الثــاين، ونصــه »يوجــد 
فــرق ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
التجريبيــة  املجموعتــني  درجــات  متوســطي  بــني 
ــق  ــطة بالتطبي ــة املتوس ــذ املرحل ــن تالمي ــة م والضابط

البعــدي الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة 
ــح  ــة لصال ــة واملواطن ــات االجتامعي ــرر الدراس يف مق

ــة«  ــة التجريبي املجموع
 قــام الباحــث بإجــراء اختبــار: ت  للمجموعــات 
وذلــك  Independent Sample؛  t-test املســتقلة 
التجريبيــة  البحــث  درجــات جمموعتــي  حلســاب 
والضابطــة يف التطبيــق البعــدي، وذلــك وفــق اجلدول 

ــايل:  الت

القیاسالمھارة
الدرجــة 
العظمــى

قیمة تعم
مســتوى 

الداللــة

الداللــة 
عنــــــد 
0 . 0 5

ــع  مربـــــ
ــا ایت

حجــم 
األثر

توضیح مضمون 
الخریطة 

الضابطة
6

2.970.850
كبیر0.772دالة14.0050.000

5.500.509التجریبیة

رســم  مقیــاس  قــراءة 
یطــة  لخر ا

الضابطة
8

41.114
كبیر0.659دالة10.5980.000

6.730.868التجریبیة

(دلیــل)  مفتــاح  قــراءة 
ودالالتــھ الخریطــة 

الضابطة
8

3.400.563
كبیر0.894دالة22.1390.000

7.400.814التجریبیة

تحدید االتجاھات 
الضابطة

6
2.970.765

كبیر0.834دالة17.0780.000
5.730.450التجریبیة

ــر  ــع الظواھ ــد مواق تحدی
ــة الجغرافی

الضابطة
4

3.170.874
متوسط0.13دالة2.9480.016

3.700.466التجریبیة
اســتخدام خطــوط الطــول 
فــي  العــرض  ودوائــر 

ــع ــد الموق تحدی

الضابطة
8

3.570.626
كبیر0.866دالة19.3580.000

70.743التجریبیة

االختبار الكلي
الضابطة

40
20.102.325

كبیر0.945دالة31.4270.000
36.071.530التجریبیة

جدول  رقم)4): 
الفروق بني متوسطات درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار

 مهارات قراءة اخلرائط اجلغرافية
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ــني  ــروق ب ــود ف ــابق وج ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
متوســطي درجــات املجموعتــني التجريبيــة والضابطة 
يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط 
وباملهــارات  حــدة  عــل  مهــارة  كل  يف  اجلغرافيــة 
الكليــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة، ففــي مهــارة » 
ــح مضمــون اخلريطــة« بلــغ متوســط درجــات  توضي
معيــاري  بانحــراف  الضابطــة )2.97(  املجموعــة 
)0.850(، بينامبلــغ متوســط درجــات املجموعــة 
التجريبيــة )5.50( بانحــراف معيــاري )0.509(، 
وبلغــت قيمــة تt(( للفــروق بــني درجــات التطبيــق 
والضابطــة(  التجريبيــة  للمجموعتــني)  البعــدي 
)14.005( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى 
داللــة )0.05(، حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي 
مهــارة  ويف   ،)0.05( مــن  أقــل  وهــي    ،)0.00(
» قــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة« بلــغ متوســط 
درجــات املجموعــة الضابطــة )4( بانحــراف معيــاري 
)1.114(،  بينامبلــغ متوســط درجــات املجموعــة 
التجريبيــة )6.73( بانحــراف معيــاري )0.868(، 
وبلغــت قيمــة )تt( للفــروق بــني درجــات التطبيــق 
والضابطــة  التجريبيــة  للمجموعتــني  البعــدي 
)10.598( وهــي قيمــة دالــة احصائيــا عنــد مســتوى 
داللــة )0.05(، حيــث إن الداللــة املحســوبة تســاوي 
)0.00(، وهــي أقــل مــن )0.05(، ويف مهــارة » 
قــراءة مفتــاح )دليــل( اخلريطــة ودالالتــه« بلــغ 
 )3.40( الضابطــة  املجموعــة  درجــات  متوســط 
بانحــراف معيــاري )0.563(،  بينامبلــغ متوســط 

درجــات املجموعــة التجريبيــة )7.40( بانحــراف 
ــروق  ــة )تt( للف ــت قيم ــاري )0.814(، وبلغ معي
للمجموعتــني  البعــدي  التطبيــق  درجــات  بــني 
ــة  ــة دال ــي قيم ــة )22.139( وه ــة والضابط التجريبي
ــث إن  ــة )0.05(، حي ــتوى دالل ــد مس ــا عن احصائي
الداللــة املحســوبة تســاوي )0.00(،  وهــي أقــل 
ــغ  ــات« بل ــد االجتاه ــارة »حتدي ــن )0.05(، ويف مه م
 )2.97( الضابطــة  املجموعــة  درجــات  متوســط 
متوســط  بينامبلــغ   ,)0.765( معيــاري  بانحــراف 
درجــات املجموعــة التجريبيــة )5.73( بانحــراف 
ــروق  ــة )تt( للف ــت قيم ــاري )0.450(، وبلغ معي
للمجموعتــني  البعــدي  التطبيــق  درجــات  بــني 
ــة  ــة والضابطــة )17.078(، وهــي قيمــة دال التجريبي
ــث إن  ــة )0.05(، حي ــتوى دالل ــد مس ــا عن احصائي
الداللــة املحســوبة تســاوي )0.00(،  وهــي أقــل 
ــر  ــع الظواه ــد مواق ــارة » حتدي ــن )0.05(، ويف مه م
املجموعــة  درجــات  متوســط  بلــغ  اجلغرافيــة« 
 ,)0.874( معيــاري  بانحــراف   )3.17( الضابطــة 
التجريبيــة  بينامبلــغ متوســط درجــات املجموعــة 
وبلغــت   ،)0.466( معيــاري  بانحــراف   )3.70(
قيمــة ) تt( للفــروق بــني درجــات التطبيــق البعــدي 
للمجموعتــني التجريبيــة والضابطــة )2.948(، وهــي 
ــة )0.05(،  ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــة احصائي ــة دال قيم
الداللــة املحســوبة تســاوي )0.016(،   حيــث إن 
»اســتخدام  مهــارة  يف   ،)0.05( مــن  أقــل  وهــي 
ــع«  ــد املوق ــرض  لتحدي ــر الع ــول ودوائ ــوط الط خط
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بلــغ متوســط درجــات املجموعــة الضابطــة )3.57( 
بانحــراف معيــاري )0.626(،  بينامبلــغ متوســط 
بانحــراف   )7( التجريبيــة  املجموعــة  درجــات 
ــروق  ــة )تt( للف ــت قيم ــاري )0.743(، وبلغ معي
للمجموعتــني  البعــدي  التطبيــق  درجــات  بــني 
قيمــة  وهــي    ،)19.358( والضابطــة  التجريبيــة 
دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة )0.05(، حيــث 
ــل  ــي أق ــاوي )0.00(،  وه ــوبة تس ــة املحس إن الدالل
مــن )0.05(، ويف مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة 
ــة  ــة الضابط ــات املجموع ــط درج ــغ متوس ــة  بل الكلي
)20.10( بانحــراف معيــاري )2.325(، بينامبلــغ 
متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة )36.07( 
 )tــة )ت ــت قيم ــاري )1.530(، وبلغ ــراف معي بانح
للفــروق بــني درجــات التطبيــق البعــدي للمجموعتني 
ــة  ــة دال ــي قيم ــة )31.427( وه ــة والضابط التجريبي
ــث إن  ــة )0.05(، حي ــتوى دالل ــد مس ــا عن احصائي
الداللــة املحســوبة تســاوي )0.00 ،  وهــي أقــل مــن 
ــني  ــا ب ــرق دال إحصائي ــود ف ــي وج ــا يعن )0.05(، مم
متوســطي درجــات املجموعتــني التجريبيــة والضابطة 
يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات قــراءة اخلرائــط 
اجلغرافيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة؛ وبالتــايل تــم 

ــاين. ــرض الث ــول الف قب
ـــة  ـــة التجريبي ـــأن املجموع ـــك؛ ب ـــث ذل ـــر الباح ويف
التـــي اســـتخدم فيهـــا التعلـــم املعكـــوس؛ كان هلـــا 
ـــت  ـــي مارس ـــة الت ـــة الضابط ـــن املجموع ـــة ع األفضلي
التعلـــم بشـــكل تقليـــدي، هـــذا باالضافـــة إىل أنـــه 

MOO- ـــرتوين ـــم اإللك ـــام إدارة التعل ـــالل نظ ـــن خ  م
DLE وتطبيقـــات Google maps،  ومقاطـــع الفيديـــو،  

والعـــروض التقديميـــة،  واخلرائـــط اإللكرتونيـــة 
ـــة  ـــة،  وإتاح ـــة التجريبي ـــا للمجموع ـــم توفره ـــي ت الت
ــم  ــا تـ ــة مـ ــزل،  ومناقشـ ــن املنـ ــم مـ ــة التعلـ فرصـ
تعلمـــه يف الفصـــل مـــرة أخـــرى؛ كل هـــذا ســـاعد 
عـــى متيـــز املجموعـــة التجريبيـــة مقارنـــة بـــام تـــم 
ــام أن  ــة، كـ ــة الضابطـ ــا للمجموعـ ــه تقليديـ تقديمـ
تـــدرج عـــرض مهـــارات اخلرائـــط اجلغرافيـــة،  
ـــش  ـــي يعي ـــة الت ـــة للبيئ ـــن األمثل ـــة م ـــم جمموع وتقدي
ــم،   ــادة تفاعلهـ ــى زيـ ــاعد عـ ــذ؛ سـ ــا التالميـ فيهـ
واســـتخدامهم للجـــزء اإللكـــرتوين،  كـــام ســـاعد عـــى 
ـــم  ـــامد التعل ـــدي، كـــام أن اعت حتمســـهم يف اجلـــزء التقلي
ـــه,  ـــي تدعم ـــة، والت ـــات الرتبوي ـــى النظري ـــوس ع املعك
ــطة  ـــة, والنشـ ـــائل التعليمي ــى أن الوس ــد عـ وتؤكـ
واملرتابطـــة واالتصاليـــة التـــي تـــم االعتـــامد عليهـــا 
ـــى  ـــاعدت ع ـــد س ـــوس؛ ق ـــل املعك ـــاء الفص ـــاء بن أثن
زيـــادة تفاعـــل دور املتعلـــم و اســـتفادته القصـــوى 
ـــريف كاٍف؛  ـــزون مع ـــه ملخ ـــم، وبنائ ـــة التعل ـــن عملي م
ـــة  ـــدر وحماول ـــن مص ـــر م ـــن أكث ـــم م ـــالل التعل ـــن خ م
ــذي  ــر الـ ــة؛ األمـ ــاب املعرفـ ــد الكتسـ ــذل اجلهـ بـ
ــراءة  ــارات قـ ــم مهـ ــايب لتعلـ ــر اإلجيـ ــه األثـ كان لـ
ــة  ــع نتيجـ ــك مـ ــق ذلـ ــة، ويتفـ ــط اجلغرافيـ اخلرائـ
دراســـة كل مـــن: النجـــار وحســـن )م2018(، 
وخليفـــة )2016م(، وأبانمـــي )2016م(، وحســـن 
ـــر )2015م(،  ـــزة )2015م(، والصف )2015م(، ومح



210

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

ـــج  ـــويل )2015م(، وجيوجن ـــي )2015م(، ومت وفتح
(Jiugen, Ruonan, and Went-  ــج ــان ووينتنـ ورونـ
(ing, 2014، وبـــرام(Brame, 2014) . ، وبيشـــوب 

وفرجلـــر (Bishop & Verleger, 2013).، وكانديـــس 
وكاتـــي(Candice & Kately, 2013)  ، وجونســـون
(Sankey & وســـانكي وهانـــت ،(Johnson, 2013)

(Hunt, 2013، وديســـكرول (.Driscoll, 2012)، حيـــث 

ـــوس يف  ـــم املعك ـــة التعل ـــر إىل فعالي ـــم تش ـــت نتائجه كان
رفـــع مســـتوى أداء املتعلمـــني.

ــه:  ــث، و نصـ ــرض الثالـ ــة الفـ ــن صحـ ــق مـ التحقـ
»يوجـــد تأثـــر إجيـــايب ذو داللـــة احصائيـــة عنـــد 
مســـتوى )0.05( الســـتخدام التعلـــم املعكـــوس 
ــدى  ــة لـ ــط اجلغرافيـ ــراءة اخلرائـ ــارات قـ ــة مهـ لتنميـ

تالميـــذ املرحلـــة املتوســـطة بالقصيـــم« 
ـــم  ـــاب حج ـــا، وحس ـــع إيت ـــاب مرب ـــث بحس ـــام الباح ق
ـــارات  ـــة مه ـــوس لتنمي ـــم املعك ـــتخدام التعل ـــر الس التأث
ــة  ــذ املرحلـ ــدى تالميـ ــة لـ ــط اجلغرافيـ ــراءة اخلرائـ قـ

ـــايل: ـــدول الت ـــق اجل ـــك وف ـــم، وذل ـــطة بالقصي املتوس

( القیاساألداة مربــع 
إیتــا)

حجــم 
( المجموعةاألثر مربــع 

إیتــا)
حجــم 
األثر

توضیح مضمون الخریطة 
القبلي

كبیر0.897
الضابطة

كبیر0.772
التجریبیةالبعدي

قراءة مقیاس رسم الخریطة 
القبلي

كبیر0.870
الضابطة

كبیر0.659
التجریبیةالبعدي

قراءة مفتاح (دلیل) الخریطة ودالالتھ
القبلي

كبیر0.946
الضابطة

كبیر0.894
التجریبیةالبعدي

تحدید االتجاھات 
القبلي

كبیر0.908
الضابطة

كبیر0.834
التجریبیةالبعدي

تحدید مواقع الظواھر الجغرافیة
القبلي

متوسط0.141
الضابطة

متوسط0.13
التجریبیةالبعدي

استخدام خطوط الطول ودوائر العرض لتحدید 
الموقع

القبلي
كبیر0.905

الضابطة
كبیر0.866

التجریبیةالبعدي

اختبار مھارات قراءة الخرائط الجغرافیة
القبلي

كبیر0.962
الضابطة

كبیر0.945
التجریبیةالبعدي

جدول  رقم)5): 
حساب مربع إيتاوقياس حجمتأثراستخدام التعلم املعكوس لتنمية مهارات قراءة 

اخلرائط اجلغرافية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة بالقصيم
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اإلجيــايب  التأثــر  الســابق؛  اجلــدول  مــن  يتضــح 
الســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة مهــارات قــراءة 
ــطة  ــة املتوس ــذ املرحل ــدى تالمي ــة ل ــط اجلغرافي اخلرائ
ــاب  ــالل حس ــن خ ــك م ــات ذل ــم اثب ــم، وت بالقصي
مربــع إيتــا وحجــم التأثــر؛ حيــث بلغــت قيمــة 
ــة«  ــون اخلريط ــح مضم ــارة »توضي ــا بمه ــع إيت مرب
وهــو   ,)0.897( والبعــدي  القبــي  التطبيقــني  يف 
ــني  ــا ب ــع إيت ــة مرب ــت قيم ــر، وبلغ ــر كب ــم تأث حج
ــو  ــة )0.772(؛ وه ــة والضابط ــني التجريبي املجموعت
ــا  ــع إيت ــة مرب ــت قيم ــا، وبلغ ــر أيض ــر كب ــم تأث حج
بمهــارة » قــراءة مقيــاس رســم اخلريطــة« يف التطبيقــني 
القبــي والبعــدي )0.870(, وهــو حجــم تأثــر كبــر، 
وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا بــني املجموعتــني التجريبيــة 
كبــر  تأثــر  حجــم  ؛وهــو   )0.659( والضابطــة 
ــراءة  ــارة » ق ــا بمه ــع إيت ــة مرب ــت قيم ــا، وبلغ أيض
مفتــاح )دليــل( اخلريطــة ودالالتــه« يف التطبيقــني 
تأثــر  والبعــدي )0.946(؛ وهــو حجــم  القبــي 
ــني  ــني املجموعت ــا ب ــع إيت ــة مرب ــت قيم ــر، وبلغ كب
ــر  ــم تأث ــو حج ــة )0.894(؛ وه ــة والضابط التجريبي
كبــر أيضــا، وبلغــت قيمــة مربــع إيتــا بمهــارة » 
ــدي  ــي والبع ــني القب ــات« يف التطبيق ــد االجتاه حتدي
ــة  ــت قيم ــر، وبلغ ــر كب ــم تأث ــو حج )0.908(؛ وه
ــة  ــة والضابط ــني التجريبي ــني املجموعت ــا ب ــع إيت مرب
ــت  ــا، وبلغ ــر أيض ــر كب ــم تأث ــو حج )0.834(  وه
ــر  ــع الظواه ــد مواق ــارة » حتدي ــا مله ــع إيت ــة مرب قيم
اجلغرافيــة« يف التطبيقــني القبــي والبعــدي )0.141(؛ 

ــع  ــة مرب ــت قيم ــط، وبلغ ــر متوس ــم تأث ــو حج وه
ــة والضابطــة )0.13(  ــا بــني املجموعتــني التجريبي إيت
ــة  ــت قيم ــا، وبلغ ــط أيض ــر متوس ــم تأث ــو حج وه
مربــع إيتــا بمهــارة » اســتخدام خطــوط الطــول, 
ودوائــر العــرض  لتحديــد املوقــع« يف التطبيقــني 
القبــي والبعــدي )0.905(, وهــو حجــم تأثــر كبــر، 
ــة  ــني التجريبي ــا للمجموعت ــع إيت ــة مرب ــت قيم وبلغ
والضابطــة )0.866(, وهــو حجــم تأثــر كبــر أيضــا، 
ــراءة  ــارات ق ــار مه ــا باختب ــع إيت ــة مرب ــت قيم وبلغ
القبــي  التطبيقــني  يف  الــكي  اجلغرافيــة  اخلرائــط 
كبــر،  تأثــر  حجــم  وهــو   ,)0.962( والبعــدي 
ــة  ــني التجريبي ــا للمجموعت ــع إيت ــة مرب ــت قيم وبلغ
والضابطــة )0.945(, وهــو حجــم تأثــر كبــر أيضــا؛ 
ممــا يعنــي أنــه يوجــد تأثــر إجيــايب الســتخدام التعلــم 
املعكــوس لتنميــة مهــارات قــراءة اخلرائــط اجلغرافيــة 
ــايل  ــم؛ وبالت ــطة بالقصي ــة املتوس ــذ املرحل ــدى تالمي ل

ــث.  ــث للبح ــرض الثال ــول الف ــم قب ت
ويفـــر الباحـــث ذلـــك بـــأن تطبيـــق الواقـــع 
ـــارات  ـــة مه ـــى تنمي ـــني ع ـــاعد املتعلم ـــد س ـــزز؛ ق املع
قـــراءة اخلرائـــط اجلغرافيـــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة 
الـــكايف  الوعـــي  لدهيـــم  وأصبـــح  املتوســـطة، 
بآليـــات اســـتخدامها, وتطبيقهـــا يف البيئـــة املحيطـــة؛ 
ــوى  ــرض املحتـ ــالل عـ ــن خـ ــزت مـ ــث ركـ حيـ
ـــل  ـــى التفاع ـــب ع ـــهل لألصع ـــن األس ـــله م وتسلس
مـــع التالميـــذ ,وتشـــجيعهم عـــى املشـــاركة وحـــل 
ـــروض  ـــو والع ـــع الفيدي ـــتخدام مقاط ـــطة، واس األنش
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ــة اىل  ــة؛ باإلضافـ ــط اإللكرتونيـ ــة واخلرائـ التقديميـ
اعتـــامد العديـــد مـــن األســـئلة عـــى املعلومـــات 
ـــي  ـــة الت ـــط اإللكرتوني ـــة للخرائ ـــورة, واملتضمن املص
بدورهـــا تســـاعد عـــى بقـــاء تأثـــر التعلـــم عـــى 
ـــج النجـــاح  ـــذ مســـبقا لنتائ ـــع التالمي ـــذ، وتوق التالمي
يف التعامـــل مـــع األنشـــطة؛ يزيـــد مـــن دافعيتهـــم 
ـــام  ـــل، ك ـــتوى أفض ـــول ملس ـــاد للوص ـــو االجته نح
ـــرتوين  ـــه االلك ـــوس بجزءي ـــم املعك ـــامد التعل أن اعت
والتقليـــدي عـــى نظريـــات التعلـــم؛ ســـاعد عـــى 
نجاحـــه مـــع املتعلمـــني؛ حيـــث كان للنظريـــة 
ــر  ــث توفـ ــن حيـ ــايب مـ ــر اإلجيـ ــلوكية التأثـ السـ
ـــة  ـــت النظري ـــد قام ـــتمرة، فق ـــة املس ـــة الراجع التغذي
ـــر  ـــتٍو آلخ ـــن مس ـــذ م ـــدم التالمي ـــم تق ـــة بتدعي البنائي
معتمديـــن عـــى مـــا تـــم إنجـــازه مـــن نجـــاح يف 
ـــع يف  ـــة الداف ـــامهت نظري ـــام س ـــابق، ك ـــتوى الس املس
ـــدم  ـــى التق ـــم ع ـــني، ومثابرهت ـــاط املتعلم ـــادة نش زي
ـــتمرة  ـــم املس ـــر دوافعه ـــالل تواف ـــن خ ـــم م يف التعل
ـــة  ـــة دراس ـــع نتيج ـــك م ـــق ذل ـــم،  ويتف ـــو التعل نح
كل مـــن ويفـــر الباحـــث ذلـــك بـــأن املجموعـــة 
ــق  ــا تطبيـ ــتخدام معهـ ــم اسـ ــي تـ ــة التـ التجريبيـ
ـــة  ـــن املجموع ـــة ع ـــا األفضلي ـــزز كان هل ـــع املع الواق
الضابطـــة التـــي مارســـت األنشـــطة بشـــكل 
ــالل  ــن خـ ــه مـ ــة إىل أنـ ــذا باالضافـ ــدي؛ هـ تقليـ
ــع  ــق الواقـ ــة، وتطبيـ ــزة الذكيـ ــتخدام األجهـ اسـ
ـــام  ـــذ، وب ـــص التالمي ـــع خصائ ـــق م ـــام يتف ـــزز؛ ب املع
ــدرج  ــام أن تـ ــة، كـ ــم العمريـ ــع فئتهـ ــب مـ يتناسـ

عـــرض املناطـــق اإلداريـــة، و ربطهـــا بمجتمعهـــم 
ــل  ــادة تفاعـ ــى زيـ ــاعد عـ ــم؛ سـ ــة حياهتـ وطبيعـ
ـــامد  ـــام أن اعت ـــق، ك ـــتخدامهم للتطبي ـــذ و اس التالمي
ــة،  ــات الرتبويـ ــى النظريـ ــوس عـ ــم املعكـ التعلـ
ـــة  والتـــي تدعمـــه وتؤكـــد عـــى أن الوســـائل التعليمي
ـــم  ـــي ت ـــة الت ـــة واالتصالي ـــطة والرتابط ـــم النش والتعل
االعتـــامد عليهـــا أثنـــاء بنـــاء الفصـــل املعكـــوس؛ 
قـــد ســـاعدت عـــى زيـــادة تفاعـــل دور املتعلـــم 
ـــه  ـــم، وبنائ ـــة التعل ـــن عملي ـــوى م ـــتفادته القص واس
ملخـــزون معـــريف مـــن خـــالل التعلـــم مـــن أكثـــر 
مـــن مصـــدر، وبـــذل اجلهـــد الكتســـاب املعرفـــة 
ــم  ــايب لتعلـ ــر اإلجيـ ــه التأثـ ــذي كان لـ ــر الـ األمـ
ــق  ــة،  ويتفـ ــط اجلغرافيـ ــراءة اخلرائـ ــارات قـ مهـ
ذلـــك مـــع نتيجـــة دراســـة كل مـــن: النجـــار 
ـــي  ـــة )2016م(، وأبانم ـــن )م2018(، وخليف وحس
ـــزة )2015م(،  ـــن )2015م(، ومح )2016م(، وحس
ـــويل  ـــي )2015م(، ومت ـــر )2015م(، وفتح والصف
ووينتنـــج   ورونـــان  وجيوجنـــج  )2015م(، 
(Jiugen, Ruonan, and Wenting, 2014)، وبـــرام 

 (Bishop ــر ــوب وفرجلـ .(Brame, 2014) ، وبيشـ

(Can- ــي (Verleger, 2013 &.، وكانديـــس وكاتـ

 (John-وجونســـون  ،dice & Kately, 2013) 

  (Sankey &وهانـــت وســـانكي   ،son, 2013)

(Hunt, 2013، وديســـكرول .Driscoll, 2012)(؛ 

ـــم  ـــة التعل ـــر إىل فعالي ـــم تش ـــت نتائجه ـــث كان حي
املعكـــوس يف رفـــع مســـتوى أداء املتعلمـــني.
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توصيات البحث: 
ــايل؛  ــث احل ــج البح ــه نتائ ــت إلي ــا توصل ــوء م يف ض

ــة: ــات التالي ــث بالتوصي ــويص الباح ي
االهتــامم باألســاليب احلديثــة يف عمليتــي التعليــم   - 1
ــط  ــوس واخلرائ ــم املعك ــيام التعل ــم وال س والتعل

ــة. اإللكرتوني
عقــد برامــج تدريبيــة للمعلمــني لتنميــة مهاراهتــم   - 2

يف التدريــس باســتخدام التعلــم املعكــوس.
القــرار  اختــاذ  عــى  القائمــني  نظــر  توجيــه   - 3
التعلــم املعكــوس يف  التعليمــي إىل اســتخدام 
الدراســات  جمــال  ويف  عــام  بشــكل  التعليــم 
ــة  ــدارس اململك ــاص بم ــكل خ ــة بش االجتامعي

الســعودية. العربيــة 
بنــاء معايــر تصميــم التعلــم املعكــوس يف التعليم   - 4

ــام وتوظيفها. الع
اجلــزء  لتصميــم  أخــرى  أســاليب  دراســة   - 5

املعكــوس. بالتعلــم  اإللكــرتوين 

مقرحات البحث: 
يف ضوء ما توصلت إليه نتائج البحث احلايل؛ يقرتح 

الباحث جمموعة من البحوث عى النحو التايل:
دراســة تأثــر اســتخدام التعلــم املعكــوس لتنميــة   - 1
اجلوانــب املعرفيــة واألدائيــة يف مقــررات دراســية 

أخــرى.
ــوس يف  ــم املعك ــق التعل ــات تطبي ــة معوق دراس  - 2

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــم باململك التعلي

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــرتاتيجية  ــر اس ــز. )2016م(. أث ــد العزي ــن عب ــد ب ــي، فه أبانم
ــل  ــر يف التحصي ــس التفس ــوس يف تدري ــف املعك الص
ــف  ــالب الص ــدى ط ــادة ل ــو امل ــاه نح ــدرايس واالجت ال
ــة، )173(، 21- ــة القــراءة واملعرف ــوي. جمل ــاين الثان الث

.48
ــبورة  ــر الس ــود. )2011م(. أث ــم حمم ــني، ريب إبراهي ــو العين أب
ــني  ــني واملنتظم ــة املبتدئ ــل الطلب ــى حتصي ــة ع التفاعلي
غــر الناطقــني باللغــة العربيــة. رســالة ماجســتر، كليــة 
ــامرك. ــة بالدان ــة املفتوح ــة العربي ــة، اجلامع اآلداب والرتبي
أســود، فــالح شــاكر. )2000م(. اخلارطــة ودورهــا يف تدريس 

اجلغرافيــا. جملــة اجلغرافيــا، صنعــاء، اليمن.
ــر  ــت. )2018م(. أث ــامل، طلع ــو س ــي، اب ــد املعط ــا، عب االغ
برنامــج مقــرتح يف تدريــس اجلغرافيــا عــى تنميــة مهــارة 
ــف  ــة الص ــدى طلب ــكاين ل ــذكاء امل ــة وال ــراءة اخلريط ق
الثامــن األســايس. جملــة اجلامعــة اإلســالمية للدراســات 

ــية، 26)1(، 199-170. ــة والنفس الرتبوي
البنعــي، غدنانــة ســعيد املقبــل. )1996م(. مســتوى أداء 
الطلبــة املعلمــني بجامعــة قطــر يف مهــارات قــراءة 
ــة، 10)38(، 131  ــة الرتبوي ــة. املجل ــط اجلغرافي اخلرائ

.189  –
ــارات  ــض مه ــتخدام بع ــر اس ــام. )2013م(. أث ــواد، ابتس ج
اخلرائــط اجلغرافيــة يف التحصيــل لــدى طلبــة كليــة 
الرتبيــة األساســية. جملــة كليــة الرتبيــة األساســية، 

.135-112  ،)10( بابــل،  جامعــة 
العمليــة.  اجلغرافيــة  )1995م(.  يــري.  اجلوهــري، 

املعــارف. منشــأة  اإلســكندرية: 
ــوس  ــم املعك ــة التعل ــيد. )2015م(. فاعلي ــل الس ــن، نبي حس
ــم  ــارات تصمي ــة مه ــي لتنمي ــن املرئ ــى التدوي ــم ع القائ
االختبــارات االلكرتونيــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــم  ــة وعل ــة يف الرتبي ــات عربي ــرى. دراس ــة أم الق بجامع

النفــس، 61، 176-113.
املعكــوس،  التعلــم  )2017م(.  عاطــف.  هيثــم  حســن، 
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الســحاب. دار  القاهــرة: 
محــزة، إهيــاب حممــد عبــد العظيــم. )2015م(.  أثــر اختــالف 
ــوب(  ــل املقل ــرن / الفص ــج )امل ــم املدم ــي التعلي نمط
ــاج  ــة بعــض مهــارات إنت ــة الرتبي إلكســاب طــالب كلي
الرامــج املســموعة. جملــة كليــة الرتبيــة بجامعــة حلوان، 

.106-49  ،)21(4
األشــكال  قــراءة  )2012م(.  أمحــد.  هبــة  احلمــوري، 
الصــف  لطالبــات  اجلغرافيــة  مــادة  يف  التوضيحيــة 
الســادس األســايس يف حمافظــة عــامن وأثرها يف اكتســاب 
املفاهيــم واالجتاهــات نحوهــا. رســالة ماجســتر، كليــة 

ــط ــرق األوس ــة ال ــة، جامع ــوم الرتبوي العل
خــر، فخــري. )2006م(. طرائــق تدريــس الدراســات 

االجتامعيــة. عــامن: دار املســرة للنــر والتوزيــع.
ــني  ــل ب ــر التفاع ــن. )2016م(. أث ــد حس ــب حمم ــة، زين خليف
ــة  ــريف يف بيئ ــلوب املع ــه واألس ــم التوجي ــت تقدي توقي
الفصــل املعكــوس عــى تنميــة مهــارات إنتــاج املقــررات 
ــة.  ــية املعاون ــة التدريس ــاء اهليئ ــدى أعض ــة ل االلكرتوني
ــس، 77، 67- ــم النف ــة وعل ــة يف الرتبي ــات عربي دراس

.138
إنتــاج  تكنولوجيــات  )2006م(.  عطيــة.  حممــد  مخيــس، 

الســحاب. دار  القاهــرة:  التعلــم.  مصــادر 
املعلوماتيــة  )2012م(.  إبراهيــم.  حممــد  الدســوقي، 
العلميــة. الكتــب  دار  اجليــزة:  التعليــم.  وتكنولوجيــا 
ــتخدام  ــة اس ــود. )2000م(. فعالي ــد املقص ــاس عب ــاب، اين دي
مهــارات  لتنميــة  اجلغرافيــا  تدريــس  يف  احلاســوب 
باملرحلــة  البيانيــة  والرســوم  اخلرائــط  اســتخدام 
.36 االبتدائيــة. جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة الزقازيــق، 
زاهــر، الغريــب، و هببهــاين، إقبــال. )1999م(. مهــارات 
اخلرائــط ونــامذج الكــرة األرضيــة. عــامن: دار الــروق 

ــع. ــر والتوزي للن
ــدة  ــتخدام وح ــة اس ــد. )2002م(. فعالي ــد العب ــعيد، أمح الس
اخلريطــة  قــراءة  مهــارة  لتنميــة  صغــرة  تعليميــة 
ــة  ــدى الطلب ــة ورســم قطاعاهتــا التضاريســية ل الكنتوري
جامعــة  الرتبيــة  بكليــة  جغرافيــا  بشــعبة  املعلمــني 
األزهــر. جملــة كليــة الرتبيــة جامعــة األزهــر، 113.
الشــاميس، عبــد اللطيــف. )2013م(. الفصــل املقلــوب. هيئــة 

املعرفــة والتنميــة البريــة، االمــارات، ديب.
ــز،  ــد العزي ــة، وعب ــم وخلــف، حيــي عطي شــلبي، أمحــد إبراهي
)1998م(.  أمحــد.  عــي  واجلمــل،  ســليامن  فهيمــة 
تدريــس الدراســات االجتامعيــة بــني النظريــة والتطبيــق. 

ــري. ــز امل ــرة، املرك القاه
الصاعــدي، بثينــة )2013م(. فاعليــة اســتخدام وحــدة قائمــة 
عــى املنهــج التكامــي لتنميــة مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة 
ــوراه،  ــالة دكت ــوي. رس ــث ثان ــف الثال ــذات الص لتلمي
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ــة  ــتر، كلي ــالة ماجس ــايس. رس ــارش األس ــف الع الص

ــزة. ــة غ ــة جامع الرتبي
ــم  ــتخدام نظ ــة اس ــني. )2003م(. فعالي ــط، حس ــد الباس عب
املعلومــات اجلغرافيــة عــى تنميــة بعــض املفاهيــم 
واملهــارات اجلغرافيــة لــدى طــالب كليــة الرتبية. رســالة 

ــوادي. ــوب ال ــة جن ــة، جامع ــة الرتبي ــوراه، كلي دكت
عبــد الباســط، حســني، والقــايض، خالــد. )2008م(. فاعليــة 
ــة  ــة املهــارات اإلدراكي ــم عــى تنمي ــي قائ برنامــج تدريب
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 3، 45-

.76
حممــد.  حســني  أمحــد،  و  أمحــد،  منصــور  املنعــم،  عبــد 
)2006م(. تدريــس الدراســات االجتامعيــة واســتخدام 
األنجلــو  مكتبــة  القاهــرة:  املتقدمــة.  التكنولوجيــا 

املريــة.
ABC	 نمــوذج  2016م(.  جــاد.  نبيــل  )عزمــي، 
متعــددة  االفرتاضيــة  التعلــم  بيئــات  لتصميــم   DE
ــاح ــم اإللكرتوين،=)19(،مت ــة التعلي ــتخدمني. جمل املس
h t t p : / / e m a g . m a n s . e d u . e g / i n d e x .
php?page=news&task=show&id=572&-

يف:2019/12/1.  sessionID=43.
للتصميــم  نمــوذج  تطويــر  )2015م(.  أكــرم.  فتحــي، 
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التحفيــزي للمقــرر املقلــوب وأثــره عــى نواتــج التعلــم 
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ــم  ــرتوين والتعلي ــم اإللك ــع للتعلي ــدويل الراب ــر ال املؤمت
عــن بعــد 2-3 مــارس 2015، الريــاض، اململكــة 
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ـــدى  ـــي ل ـــاب االجتامع ـــاج الره ـــرايض يف ع ـــع االف ـــرض للواق ـــتخدام التع ـــروين باس ـــاج االلك ـــة الع ـــى فاعلي ـــرف ع ـــة إىل التع ـــة احلالي ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــة  ـــانية، وكلي ـــات اإلنس ـــوم والدراس ـــي العل ـــة بكليت ـــنة التحضريي ـــاب الس ـــن ط ـــب م ـــى )500( طال ـــة ع ـــت أداة الدراس ـــقراء، وطبق ـــة ش ـــة بجامع ـــنة التحضريي ـــاب الس ط
ـــاب  ـــن  الط ـــن ب ـــا م ـــى )24( طالب ـــار ع ـــع االختي ـــام وق ـــة، ك ـــنة التحضريي ـــاب الس ـــن ط ـــي ب ـــاب االجتامع ـــار الره ـــتوى انتش ـــى مس ـــرف ع ـــة ، للتع ـــة التطبيقي ـــوم الطبي العل
الذيـــن لدهيـــم مســـتوى مرتفـــع مـــن الرهـــاب االجتامعـــي، وتـــم تقســـيمهم إىل جمموعتـــن متســـاويتن )جتريبيـــة وضابطـــة(، وقـــام الباحـــث بإعـــداد مقيـــاس للرهـــاب 
ـــة إىل أن )  ـــج الدراس ـــت نتائ ـــرايض، وتوصل ـــع االف ـــرض للواق ـــلوب التع ـــتخدام أس ـــروين باس ـــاج اإللك ـــج للع ـــداد برنام ـــام بإع ـــام ق ـــة، ك ـــاب اجلامع ـــدى ط ـــي ل االجتامع
ـــرض  ـــلوب التع ـــتخدام أس ـــروين باس ـــاج االلك ـــة الع ـــة إىل فاعلي ـــج الدراس ـــت نتائ ـــام توصل ـــي، ك ـــاب االجتامع ـــراب الره ـــم اضط ـــة لدهي ـــنة التحضريي ـــاب الس ـــن ط %22 ( م

ـــة. ـــنة التحضريي ـــاب الس ـــدى ط ـــي ل ـــاب االجتامع ـــاج الره ـــرايض يف ع ـــع االف للواق

كلامت مفتاحية: فاعلية العاج اإللكروين، التعرض للواقع االفرايض، الرهاب االجتامعي، طاب 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:
يعتــر الرهــاب االجتامعــي مــن االضطرابات النفســية 
املوجــودة يف مجيــع العصــور، ويف عرصنــا احلــايل 
ــات  ــر االضطراب ــن أكث ــي م ــاب االجتامع ــر الره يعت
النفســية املســببة لكثــري مــن األمــراض النفســية، وقــد 
حظــي الرهــاب االجتامعــي باهتــامم الباحثــن يف 
اآلونــة األخــرية؛ حيــث ركــزت بحوثهــم عــى معرفــة 

ــه. ــة علي ــريات املرتب ــتواه والتأث ــبابه ومس أس
أحــد  االجتامعــي  الرهــاب  اضطــراب  وُيعــد 
ــات  ــن اضطراب ــة ضم ــية املصنف ــات النفس االضطراب
التشــخييص  الدليــل  يف  وردت  التــي  القلــق 
(Diagnostic and Statisticalاخلامــس واإلحصائــي 
Mental Disorders DSM-V Manual Of)، ويف الدليل 

والعقليــة  النفســية  األمــراض  لتصنيــف  العــارش 
ــة  ــة العاملي ــة الصح ــن منظم ــادر م )ICD-10( الص
(Hoffart,2013)، وُيعــد الرهــاب االجتامعــي اضطرابًا 

نفســيًا واســع االنتشــار، حيــث تشــري الدراســات إىل 
ــن )%7 - %14( يف  ــا ب ــراوح م ــاره ت ــبة انتش أن نس
أغلــب املجتمعــات، وهــو اضطــراب مزمــن ومعطــل 
للحيــاة االجتامعيــة، ولكنــه قابــل للعــاج، كــام 
يرافــق مــع اضطرابــات القلــق األخــرى واالكتئــاب 

.(Pilling, 2019)

ويعتــر اضطــراب الرهــاب االجتامعــي حالــة مرضيــة 
ــه  ــاب وإحساس ــة املص ــل حرك ــؤدي إىل ش ــة ت مزعج
بمراقبــة اآلخريــن لــه، كــام أن هــذا القلــق أكــر بكثــري 
ــادة  ــدث ع ــذي حي ــل ال ــادي باخلج ــعور الع ــن الش م

ــراب  ــن باضط ــإن املصاب ــايل؛ ف ــات، وبالت يف التجمع
ــبات  ــب املناس ــرون لتجن ــي يضط ــاب االجتامع الره

.((Johnson,2007 ــة االجتامعي
أن   (Antony & Rowa, 2008(وروا انتــوين  وذكــر 
الرهــاب االجتامعــي مــن أكثــر االضطرابــات النفســية 
ــار  ــرى آغ ــة، وي ــرد باجلامع ــة الف ــى عاق ــريًا ع تأث
)Ahghar,2014(أن طلبــة اجلامعــة الذيــن يعانــون مــن 
اضطــراب الرهــاب االجتامعــي لدهيــم خوف مســتمر 
مــن التقييــم الســلبي مــن اآلخريــن، ممــا يضطرهــم إىل 

جتنــب االختــاط مــع اآلخريــن.
ــي  ــل الت ــم املراح ــن أه ــة م ــة اجلامعي ــر املرحل وتعت
يمــر هبــا الشــباب يف وقتنــا احلــارض، ونظــرًا ملــا يتمتــع 
ــرون  ــة، إذ يم ــن خصوصي ــنة االوىل م ــة الس ــه طلب ب
بمرحلــة انتقاليــة مــن املدرســة إىل اجلامعــة، ومــا 
ــات  ــريات وصعوب ــن تغي ــة م ــذه املرحل ــه ه تتضمن
أثرهــا  وتكيفــه، وينعكــس  الفــرد  تفاعــل  تعيــق 
ــاب  ــور الره ــن ظه ــي، ويتزام ــب اجلامع ــى الطال ع
االجتامعــي مــع هنايــة مرحلــة املراهقــة، ويكــون 
ــاء  الفــرد حريصــًا عــى ظهــور اجتامعــي مناســب أثن
ــة  ــل الطلب ــذي جيع ــر ال ــي، األم ــل االجتامع التفاع
باضطــراب  لإلصابــة  عرضــه  أكثــر  اجلامعيــن 

(Blanco, 2012).االجتامعــي الرهــاب 
ويشــري روســنثال  (Rosenthal ,2009)إىل أن الرهــاب 
االجتامعــي يــؤدي إىل العزلــة االجتامعيــة، فيتأثــر 
صعوبــات  ويواجــه  العلمــي،  الطالــب  حتصيــل 
ــه  ــبب يف إصابت ــد يتس ــزواج، وق ــد ال ــد عن ــام بع في
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 Veale باالكتئــاب وأمــراض القلــب، وقــد أكــد فيــل
)2003( أن كثــريًا مــن الذيــن يعانــون مــن الرهــاب 
االجتامعــي جيــدون صعوبــة يف الوظائــف األكاديميــة 

ــة. ــة واالجتامعي واملهني
العــاج  أن   (Aldrige, 2013) الدريــج  ويشــري 
اإللكــروين يقــوم عــى فكــرة خلــق بيئــة مماثلــة 
ومناظــرة للمواقــف التــي حتــدث يف البيئــة الواقعيــة،  
ومتثــل بيئــة آمنــه للفــرد يســتطيع فيهــا إعــادة معايشــة 
املوقــف املخيــف عــدة مــرات، كــام ذكــر بــوش 
للواقــع  بالتعــرض  العــاج  أن   )2018  (Bush
االفــرايض يســاعد يف عــاج نوبــات الرهــاب بشــكل 
ــى  ــيطرة ع ــوى الس ــض س ــى املري ــس ع ــس، ولي رئي
أعصابــه يف بدايــة العــاج لدخــول العــامل االفــرايض، 
وذكــر أن العــاج يســتغرق مــدة زمنيــة قصــرية، كــام 
يســاعد املــرىض بالرهــاب االجتامعــي عــى احلديــث 
االفــرايض  الواقــع  نظــارات  ألن  النــاس،  أمــام 
ــم  ــي تدرهب ــايل؛ فه ــة وبالت ــان واحلامي ــعرهم باألم تش
عــى التحكــم يف خماوفهــم وردود أفعاهلــم، وهــذا مــا 
 ( Gebara  etــن ــارا وآخري ــة جيب ــه دراس ــدت علي أك

(al., 2016 أيضــا.

ــاة  وتعتــر مرحلــة اجلامعــة مــن أهــم املراحــل يف حي
الشــباب، ومتثــل فئــة الطــاب اجلامعيــن صلــب فئــة 
ــة  ــذه الفئ ــع ه ــم أن تتمت ــن امله ــذا كان م ــباب؛ ل الش
بالصحــة النفســية اجليــدة بعيــدًا عــن الضغــوط، 
فطــاب اجلامعــة هــم قــادة املســتقبل؛ لــذا فــإن 
تقديــم الرامــج العاجيــة لعاجهــم مــن اضطــراب 

الرهــاب االجتامعــي قــد حيــد مــن التأثــريات الســلبية 
لــه؛ وذلــك مــن خــال مســاعدهتم عــى تعلــم 
لتفاعلهــم  الازمــة  واإلســراتيجيات  املهــارات 
ــة يف  ــاركة اإلجيابي ــى املش ــاعدهم ع ــي، ويس االجتامع
مواقــف بيئتهــم، وكل ذلــك قــد يلعــب دورًا يف حتســن 

ــن. ــم ولآلخري ــم لذواهت نظرهت

مشكلة الدراسة:
الطــاب  أغلــب  أن  إىل   Agha( 2016) آغــا  يشــري 
اجلامعيــن يعانــون مــن الرهــاب االجتامعــي؛ وذلــك 
ألنــه يمثــل حصيلــة مــن الذكريــات واخلــرات 
املؤملــة ارتبطــت بمواقــف اجتامعيــة معينــة تعــرض هلــا 
الطالــب يف طفولتــه؛ ممــا نجــم عنهــا إصابتــه باخلــوف 
ــف  ــم يف املواق ــل معه ــاس، والتفاع ــة الن ــن مواجه م
االجتامعيــة، كــام أوضحــت دراســة كلينجــر وآخريــن 
Klinger et al(  2005) أن نســبة شــيوع اضطــراب 

ــت  ــة بلغ ــاب اجلامع ــن ط ــي ب ــاب االجتامع الره
ــن  ــن س ــا ب ــر م ــراب يظه ــذا االضط )13%(، وأن ه
اخلامســة عــرشة وحتــى العرشيــن، ويف دراســة كل من 
ــا( Tillforas & Fur mark, 2017(؛  ــورس وفورم تيلف
توصــا إىل أن نســبة شــيوعه بــن طلبــة اجلامعــة 
ــرو  ــن عم ــة كل م ــن دراس ــت )15%(، ويف كل م بلغ
ــاره إىل )%19(  ــبة انتش ــت نس ــد( 2019( وصل وخال
ــة الطــب، أمــا دراســة عــي وكريــم  بــن طــاب كلي
(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 
ــة. ــة اجلامع ــدى طلب ل

وقــد بــدأ إحســاس الباحــث بمشــكلة الدراســة مــن 
خــال عملــه كعضــو هيئــة تدريــس، ورئيــس لوحــدة 
اإلرشــاد االكاديمــي بكليــة العلــوم والدراســات 
ــري  ــة كث ــظ رغب ــقراء؛ إذ الح ــة ش ــانية بجامع اإلنس
ــن  ــي يكــون م ــررات الت ــذف املق ــاب يف ح ــن الط م
متطلباهتــا )تقديــم عــرض( خــال أحــد أســابيع 
ــروا أن  ــباب ذك ــن األس ــؤاهلم ع ــد س ــة، وعن الدراس
ــي  ــف الت ــن املواق ــد م ــم؛ ُيع ــام زمائه ــم أم وقوفه
ــات  ــادة يف رضب ــان والزي ــرق والغثي ــم التع ــبب هل تس
القلــب؛ وذلــك نتيجــة خوفهــم مــن التقييــم الســلبي 
مــن كل مــن أســتاذ املقــرر وزمائهــم؛ وبالتــايل فهــم 
ــرر،  ــذف املق ــف بح ــذا املوق ــرض هل ــون التع يتجنب
ــة،  ــذه الدراس ــم ه ــث  لتقدي ــع الباح ــا دف ــذا م وه
لــدى  االجتامعــي  الرهــاب  مــن  للحــد  وذلــك 
طــاب اجلامعــة، إذ ُيعــد الرهــاب عائقــًا بينهــم وبــن 
ــاعدهم  ــي تس ــة الت ــة اإلجيابي ــات االجتامعي التفاع
ــة  عــى التوافــق النفــي و االجتامعــي يف هــذه املرحل
ــتخدم  ــة يس ــذه الدراس ــر، و يف ه ــن العم ــة م املهم
الباحــث طريقــة حديثــة لعــاج الرهــاب االجتامعــي، 
 (Vir-يوهــ طريقــة قائمــة عــى التعــرض االفــرايض
(tual Reality VR، ويشــري لــو   (Law, 2011)إىل أن 

ــات  ــاج االضطراب ــال يف ع ــروين فع ــاج اإللك الع
النفســية، فــإذا كان العــاج املعــريف والســلوكي يقــوم 
عــى التعريــض للمثــريات املخيفــة، فــإن الواقــع 

االفــرايض يبــدوا مناســبًا؛ ألنــه يســمح بإعــادة إنتــاج 
الواقــع ولكــن بشــكل آمــن.

ــؤال  ــن الس ــة ع ــة يف اإلجاب ــكلة الدراس ــدد مش وتتح
ــايل: الت

مــا مــدى فاعليــة العــاج اإللكــروين باســتخدام 
الرهــاب  االفــرايض يف عــاج  للواقــع  التعــرض 
االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة 
ــرة  ــم يف ف ــريه عليه ــد تأث ــدى يمت ــقراء؟ وإىل أي م ش

ــة؟ املتابع
ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس األســئلة الفرعيــة 

التاليــة:
ــدى  ــي ل ــاب االجتامع ــار الره ــتوى انتش ــا مس م  - 1 

ــقراء؟ ــة ش ــة بجامع ــنة التحضريي ــاب الس ط
 2 - هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
مقيــاس الرهــاب االجتامعــي بــن املجموعــة 
التجريبيــة وبــن املجموعــة الضابطــة يف القيــاس 
اإللكــروين  العــاج  تطبيــق  بعــد  البعــدي 

مبــارشة؟
 3 - هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
يف  التجريبيــة  املجموعــة  درجــات  متوســط 
القيــاس  بــن  االجتامعــي  الرهــاب  مقيــاس 
البعــدي وبــن التتبعــي )بعــد مــرور شــهر( مــن 

الرنامــج؟ تطبيــق 

أهداف الدراسة:
التعــرف عــى مســتوى الرهــاب االجتامعــي لــدى   - 1 
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طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء.
ــتخدام  ــروين باس ــاج االلك ــة الع ــة فاعلي معرف  - 2 
أســلوب التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج 
الســنة  طــاب  لــدى  االجتامعــي  الرهــاب 

التحضرييــة بجامعــة شــقراء.

أمهية الدراسة:
يمكــن حتديــد أمهيــة الدراســة عــى املســتوين النظري 

ــي فيام يي: والتطبيق
تعــد هــذه الدراســة - يف حــدود علــم الباحــث-   - 1 
هــي األوىل يف الســعودية التــي تســتخدم العــاج 
اإللكــروين باســتخدام أســلوب التعــرض للواقع 

االفــرايض يف عــاج الرهــاب االجتامعــي.
تقــدم الدراســة أداة لقيــاس الرهــاب االجتامعــي   - 2 

عنــد طلبــة اجلامعــة.
ــة  ــن فاعلي ــد م ــة إىل التأك ــة احلالي ــعى الدراس تس  - 3 
أســلوب  باســتخدام  اإللكــروين  العــاج 
التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج الرهــاب 

ــة. ــة اجلامع ــدى طلب ــي ل االجتامع
إمكانيــة اســتفادة املرشــدين واملعاجلــن النفســين   - 4 
مــن النتائــج التــي ســتتوصل إليهــا الدراســة 
ــن باضطــراب الرهــاب  ــة يف عــاج املصاب احلالي

ــي. االجتامع

مصطلحات الدراسة:
عرفــه   :Social Phobia االجتامعــي  الرهــاب 

مــن  حالــة  بأنــه   Johnson )2007) جوهانســون 
ــم والشــديد مــن املشــاركة يف األنشــطة  اخلــوف الدائ
االجتامعيــة، او العامــة، كاملقابــات واالجتامعــات مع 
اآلخريــن، كــام يــؤدي الرهــاب االجتامعــي إىل تركيــز 

ــن.  ــادات اآلخري ــول انتق ــاه ح االنتب
ــي  ــة الت ــة املرتفع ــًا بالدرج ــث إجرائي ــه الباح ويعرف
ــاب  ــاس الره ــبة ملقي ــب بالنس ــا الطال ــل عليه حيص

االجتامعــي املســتخدم يف الدراســة.
العــاج اإللكــروين e- Therapy: هــو برنامــج خمطــط 
ــية  ــات النفس ــن العاج ــعة م ــة واس ــمل جمموع يش
والســلوكية قدمــت بمســاعدة التكنولوجيــا الرقميــة، 
ــاج  ــع الع ــادل م ــتخدامه بالتب ــم اس ــا يت ــًا م وغالب
ــب  ــق احلاس ــن طري ــدم ع ــاج املق ــب أو الع املحوس

.(Keller, , 2017) اآليل 
 Gebara et al. 2016) )ــرون ــارا وآخ ف جيب ــرَّ ــام ع ك
ــه يقــدم العــاج عــن طريــق  العــاج االلكــروين بأن
والشــبكة  الشــخصية،  اآليل  احلاســب  أجهــزة 
اهلاتــف،  عــر  التفاعــي  والصــوت  العنكبوتيــة، 
ــروين. ــد اإللك ــق الري ــن طري ــوم ع ــاج املدع والع
Virtual reali- ــرايض ــع االف ــرض للواق ــر التع فويع
ــة  ــى فني ــتند ع ــم يس ــج منظ ــه برنام ty exposure: بأن

التعــرض، ويســتخدم تكنولوجيــا الواقــع االفرايض؛ 
والتــي متكــن الفــرد مــن الدخــول إىل بيئــة اصطناعيــة 
حتاكــي مواقــف اجتامعيــة افراضيــة؛ إذ يندمــج الفــرد 
يف هــذا العــامل االفــرايض مــن خــال عــروض ثاثيــة 

.(Calafll & Maldonado2014) ــاد األبع
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ويعرفــه الباحــث بأنــه برنامــج خمطــط ومنظــم هيــدف 
إىل التعــرض ملواقــف اجتامعيــة مشــاهبة متامــا ملواقــف 
ــتخدام  ــرايض، باس ــع االف ــة الواق ــر تقني ــة ع حقيقي

نظــارات ثاثيــة األبعــاد.

حدود الدراسة:
ــى 	  ــة ع ــرصت الدراس ــة: اقت ــدود املوضوعي احل

اإللكــروين  العــاج  فاعليــة  مــدى  معرفــة 
يف  االفــرايض  للواقــع  التعــرض  باســتخدام 
عــاج الرهــاب االجتامعــي لــدى طلبــة جامعــة 

شــقراء.
احلــدود املكانيــة والبرشيــة: طبقــت الدراســة 	 

عــى طــاب الســنة التحضرييــة بكليتــي العلــوم 
الطبيــة  والعلــوم  اإلنســانية،  والدراســات 

والتطبيقيــة بجامعــة شــقراء.
احلــدود الزمانيــة: طبقــت الدراســة يف بدايــة 	 

الــدرايس  للعــام  الثــاين  اجلامعــي  الفصــل 
1441هـــ(. )2020م/ 

اإلطار النظري:
- مفهوم الرهاب االجتامعي:

الرهــاب االجتامعــي أو القلــق االجتامعــي يقصــد بــه 
اخلــوف الغــري مقبــول للفــرد وجتنبــه للمواقــف التــي 
ــن  ــع اآلخري ــل م ــل ويتفاع ــا أن يتعام ــرض فيه ُيف
وبالتــايل؛ يكــون معرضــًا إىل نــوع مــن أنــواع التقييــم، 
ــل يف  ــي تتمث ــاب االجتامع ــية للره ــمة األساس فالس

اخلــوف الغــري واقعــي مــن التقييــم الســلبي للســلوك 
.(Chandler2006) ــر ــن اآلخ م

أن  إىل   (Christopher (2005 كريســتوفر  يشــري  كــام 
ملعنــى  مــرادف  االجتامعــي  الرهــاب  مصطلــح 
اضطــراب القلــق االجتامعــي، وأن املفهومــن وجهــان 
خلــوف واحــد نتيجــة مواقــف اجتامعيــة بعينهــا، 
ــه  ــد، تصاحب ــدر هتدي ــف مص ــذه املواق ــكل ه وتش

تغــريات فســيولوجية حــادة.
ــوف  ــه اخل ــون( Enderson (2006 بأن ــه أندرس ويعرف
ــبات  ــف أو املناس ــن املواق ــرر م ــري امل ــرط او غ املف
ينشــغل  إذ  النــاس؛  مــع  والتفاعــل  االجتامعيــة، 
ــا  ــم أدائه ــذات وتقيي ــرط بال ــي املف ــخص بالوع الش
ــر. ــكل او بآخ ــة بش ــعور بالدوني ــي، وبالش االجتامع
كــام يعرفــه التصنيــف الــدويل العــارش لاضطرابــات 
النفســية (ICD-10) الصــادر عــن منظمــة الصحــة 
امُلاحظــة  مــن  »خــوف  بأنــه   (WHO) العامليــة 
ــرد،  ــلوكياِت الف ــن لس ــل اآلخري ــن قب ــق م والتدقي
كاألكل والتحــدث أمــام النــاس، وهــذا يــؤدي بالفــرد 
.(WHO, 2012, p. 22) إىِل جتنــب املواقــف االجتامعيــة
ــه: خــوف دائــم وملحــوظ مــن  ويعرفــه الباحــث بأن
كل مواقــف التفاعــل االجتامعــي، بســبب االنشــغال 

ــن. ــامت اآلخري ــد بتقيي الزائ
وقــد حــدد الدليــل التشــخييص االحصائــي اخلامــس 
اجلمعيــة  عــن  الصــادر  العقليــة  لاضطرابــات 
االمريكيــة للطــب النفــيDSM-V معايــري تشــخيص 

ــايل: ــو الت ــى النح ــي ع ــاب االجتامع الره



عبد اهلل القحطاين: فاعلية العالج االلكتروين باستخدام أسلوب التعرض للواقع االفتراضي يف عالج الرهاب ... 249-219

225

• مــن 	 أكثــر  أو  واحــد  مــن  املســتمر  اخلــوف 
املواقــف االجتامعيــة، أو املواقــف التــي يتعــرض 
فيهــا الفــرد ألشــخاص غــري مألوفــن، أو إىل 
إمكانيــة التدقيــق مــن اآلخريــن، فيخشــى الفــرد 

أن يتــرصف بطريقــة حمرجــة أو مهينــة.
• جتنب املواقف االجتامعية التي تسبب القلق.	
• يعــرف الفــرد بــأن هــذا اخلــوف مبالــغ فيــه وغري 	

. منطقي
• ــًا، أو 	 ــًا مرضي ــق إحباط ــوف أو القل ــبب اخل يس

ــي،  ــي، أو األكاديم ــا يف األداء االجتامع انخفاض
او املهنــي لــه.

• اخلــوف أو القلــق الــذي ال يمكــن تفســريه طبيــا، 	
أو دواء أو تعاطــي املــواد املخــدرة.

يف حــاالت األفــراد حتــت ســن 18 عأمــا، جيــب 
ــل  ــى األق ــهر ع ــتة أش ــدة س ــوف مل ــتمر اخل أن يس
(,p.2022013 American Psychiatric Association,).

االجتاهات النظرية املفرسة للرهاب االجتامعي:	 
مــن خــال االطــاع عــى الدراســات الســابقة، 
ــة  ــات النظري ــن االجتاه ــد م ــاك العدي ــظ أن هن لوح
املفــرة الضطــراب الرهــاب االجتامعــي، وفيــام يــي 
عــرض لبعــض النظريــات املفــرة هلــذا االضطــراب:

1. املدرسة التحليلية:
اعتــر ســيجمون فرويــد أن القلــق يظهــر أصــًا 
كــردة فعــل حلالــة مــن حــاالت اخلطــر التــي تواجــه 
ــت أو  ــة انخفض ــذه احلال ــت ه ــإِذا انته ــخص، ف الش

تاشــت أعــراض القلــق، ولكنهــا إِذا عــادت إىِل 
ــرى2000)   ــّرة أخ ــق م ــراض القل ــرت أع ــرد؛ ظه الف

.Lipsitz & Shneier, )

ويْعتــر فرويــد مــن أوائــل الذيــن حتدثــوا عــن القلــق، 
ــة أو  ــتجابة انفعالي ــو إاِل اس ــا ه ــق م ــرى أن القل إذ ي
ــة  باســتثارة  ــة يمــر هبــا الفــرد، و مصحوب خــرة مؤمل
ــاز  ــع للجه ــي ختض ــة الت ــزة الداخلي ــن األجه ــدد م ع
ــد  ــي، وق ــاز التنف ــِب واجله ــتقل كالقل ــي املس العصب
رأى فرويــد يف القلــق إشــارة إِنــذار لألنــا حّتــى تتخــذ 
أســاليب وقائيــة ضــد مــا هيددهــا، وغالبــًا مــا يكــون 
ــة، أو  ــرات عدواني ــة أو خ ــات مكبوت ــا رغب مصدره
ــا  ــوم األن ــعور، فتق ــت يف الاش ــية كبت ــات جنس نزع
ــق  ــم القل ــها، فيراك ــن نفس ــه ع ــع في ــا تداف ــل م بعم
حتــى تصبــح األنــا رصيعــة لاهنيــــــــــار العصبــي 

 (Stein & Stein,, 2008)

 Hales and Yadofsky, ويادوفســكي  هالــز  ويشــري 
َأن  تــرى  النفــي  التحليــل  نظريــة  أن   (2003)إىل 

َأحــداث احليــاة الضاغطــة مــن األســباب املهمــة 
يف تكويــن الرصاعــات النفســية الداخليــة للفــرد، 
ــي  ــة الت ــرات اخلارجي ــري امُلؤث ــن تأث ــر م ــة أكث بدرج
ــه،  ــة ب ــه امُلحيط ــع بيئت ــه م ــرد يف عاقات ــا الف ــر هب يم
فإحســاس الفــرد بمشــاعر القلــق يكمــُن يف األصــل 
مــن احلوافــز الُعدوانيــة والرغبــات اجلنســية امَلكبوتــة 

ــر. ــذ الِصغ ُمن
عــادة  األطفــال  أن  أدلــر  الفريــد   يــرى  حــن  يف 
ــوا  ــا قورن ــم إذا م ــم وعجزه ــعرون بضعفه ــا يش م
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ــذي  ــص ال ــتقبل بالنق ــرد يف امُلس ــعر الف ــار، فيش بالكب
حيــاول تعويضــه عــن طريــق كســب حــب اآلخريــن 
وصداقتهــم لــه، لكنــه يشــعر بالقلــق إذا مــا فشــل يف 
تكويــن الصداقــات والعاقــات االجتامعيــة، كــام ركز 
)أدلــر( عــى التأثــريات الثقافيــة يف الســلوك مفرضــا 
الشــعور  وأن  بفطرهتــا،  اجتامعيــة  الشــخصية  أن 
ــح   ــد اوض ــانية، وق ــة اإلنس ــط الدافعي ــص يتوس بالنق
ــرد  ــعور الف ــد ش ــأ عن ــق ينش ــعور بالقل ــر أن الش أدل
بالنقــص االجتامعــي او العقــي او العضــوي، والــذي 
(John- دقــ يصــاب بــه الشــخص يف مرحلــة الطفولــة

son,, 2007).

ويــرى الباحــث أن املدرســة التحليليــة ركــزت عــى أن 
ــق  ــل للقل ــو إال ردود فع ــا ه ــي؛ م ــاب االجتامع الره
ــن  ــعوريًا م ــوف ال ش ــول اخل ــث يتح ــايب؛ حي العص

ــار. ــري ض ــر غ ــف آخ ــق إىل موق ــري للقل ــف مث موق
2. النظرية السلوكية:

 Davison, et al., (2004) وآخــرون  دافجــن  يــرى 
ــا  ــاين م ــلوك اإلنس ــر الس ــلوكية تعت ــة الس أن النظري
ــا  ــارات تعلمه ــادات وامله ــن الع ــة م ــو إال جمموع ه
ــه املختلفــة، وأن  ــاء مراحــل حيات الفــرد واكتســبها أثن
االضطــراب االنفعــايل الــذي يصيــب الفــرد ال خيــرج 

ــة: ــل اآلتي ــن العوام ــد م ــن واح ع
• الفشل يف اكتساب أو تعلم سلوك جديد.	
• تعلم أساليب سلوكيَّة غري مناسبة أو مرضية.	
• مواجهــة الفــرد ملواقــف متناقضــة ال يســتطيع 	

ــب. ــرار مناس ــاذ ق ــا اخت معه

• جديــدة 	 بمنبِّهــات  الفــرد  اســتجابات  ربــط 
االســتجابة. الســتثارة 

 (Heideman & Paul,(2008 ــاول ــان و ب ــري هيدم ويش
إىِل أن االضطرابــات الســلوكية والعصابيــة حســب 
النظريــة الســلوكية؛ هــي عبــارة عــن ســلوك مكتســب 
يتــم تعلمــه مــن خــال الترشيــط، إذ ركــز املعاجلــون 
يعانــون  الذيــن  املــرىض  عــى  بشــدة  الســلوكيون 
ــكاال  ــاوف او أش ــبوا خم ــن اكتس ــاب، والذي ــن الره م
مــن القلــق، حيــث يفــرض هــؤالء الســلوكيون 
ــراط  ــق االش ــن طري ــب ع ــاوف تكتس ــذه امَلخ أن ه
ــري  ــد بمث ــري حماي ــه مث ــط في ــذي يرتب ــيكي ال الكاس

ــار.  ــري س ــؤمل او غ م
أن    (Antony & Rowa, 2008)وروا انتــوين  ويــرى 
ردود أفعــال مــرىض الرهــاب االجتامعــي جتــاه القلــق 
وتفــر  متطرفــة،  ردود  هــي  الطبيعــي  اجلســمي 
النظريــة الســلوكية ذلــك بالتعلــم املســبق والتعــود عى 
االســتجابة املتطرفــة جتــاه القلــق، وتؤكــد النظريــة عى 
أن اســتجابتي اخلــوف والقلــق للمثــريات االجتامعيــة 
ــة وغــري مناســبة، ويقــوم العــاج  هــي عــادات خاطئ
ــر  ــدة أكث ــادات جدي ــم ع ــادة تعل ــى إع ــلوكي ع الس
توافقــا مــع املواقــف االجتامعيــة مــن خــال تغيــري مــا 

ــه. ــي تلي ــج الت ــه، والنتائ ــلوك نفس ــبق الس يس
إىل  تنظــر  الســلوكية  النظريــة  أن  الباحــث  ويــرى 
الرهــاب االجتامعــي باعتبــاره متعلــام مــن البيئــة التــي 
ــايب  ــم اإلجي ــت رشوط التدعي ــرد حت ــا الف ــش فيه يعي

ــلبي. والس
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3. نظرية التعلم االجتامعي:
التعلــم  نظريــة  صاحــب  بنــدورا  ألــرت  يــرى   
االجتامعــي أن القلــق هــو حالــة مرقبــة مــن التخــوف 
مــن احتــامل وقــوع حــوادث مؤملــة، ويعــزو حــدوث 
القلــق بســبب حــدوث متغــريات غــري مرغــوب فيهــا 
ــدى  ــق ل ــور القل ــي لظه ــتعداد نف ــود اس ــع وج م
ــوقي،  ــه )الدس ــلبي لقدرات ــوم الس ــة املفه ــرد نتيج الف

2004م(.
4. نظرية فعالية الذات:

 يفــرض بنــدورا أن مــرىض الرهــاب االجتامعــي 
ــم ال  ــم أهن ــة العتقاده ــف االجتامعي ــون املواق يتجنب
ــذات  ــة ال ــا )فعالي ــى مواجهته ــدرة ع ــون الق يملك
منخفضــة(، كــام يعتقــدون أن تفاعاهتــم يف املواقــف 
 (Hales االجتامعيــة ســوف تــؤدي إىل مواقــف ســلبية

.& Yadofsky, 2003م)

5. النظرية املعرفية:
تــرى امَلدرســة املعرفيــة أن النــاس يكتســبون   
ــم  ــات واملفاهي ــارف واملعلوم ــن املع ــريًا م ــًا كب خمزون
للتعامــل مــع ظــروف حياهتــم، وتســتخدم هــذه 
املعرفــة مــن خــال املاحظــة وإجــراء األحــكام 
والتــرصف بشــكل أقــرب مــا يكــون للعــامل الواقعــي 

.(Pilling, 2019)

ــريف  ــوذج املع ــر( مAhghar, 2014( أن النم ــد آغ ويؤك
تتميــز  املختلفــة  املرضيــة  احلــاالت  أن  يفــرض 
بمخططــات معرفيــة حمــددة، فمثــا االكتئــاب يرتبــط 
ــا  ــراغ، أم ــاع والف ــل والضي ــلبي للفش ــط الس باملخط

والغضــب،  والتوجــس  بالتهديــد  فيتميــز  القلــق 
وكذلــك تتميــز )البارانويــا( بموضوعــات تتعلــق 
بالريبــة واخلــوف مــن الســيطرة ومؤامــرات اآلخرين.
الشــخص  إدراك  أن  احلمــوري)2009م(  ويــرى 
ــخيص،  ــال الش ــدد للمج ــه مه ــى أن ــا ع ــادث م حل
شــديدة  انفعاليــة  اســتجابة  ظهــور  إىل  ســيؤدي 
املواقــف  تصبــح  َأن  مثــًا  يمكــن  إِذ  مرضيــة،  او 
ــامت  ــن تقيي ــلبية ع ــات س ــة بتوقع ــة املقرون االجتامعي
اآلخريــن، مواقــف هتديــد يســتجيب هلــا الفــرد 

اســتجابة خــوف مرضيــة.
الرهــاب  مــرىض  أن  الدراســات  أظهــرت  وقــد 
ــي  ــامت الت ــر إىل الكل ــا أك ــون اهتامم ــي يعط االجتامع
ــلبية،  ــه س ــريات وج ــًا، وتعب ــدًا اجتامعي ــل هتدي حتم
ــات  ــرون االوق ــل، وال ي ــى الفش ــزون ع ــم يرك فه
ــم  ــدة، ألهن ــورة جيِّ ــا بص ــا اجتامعي ــؤدون فيه ــي ي الت
مشــغولون بتوقــع الفشــل، وهــذا يلقــي بظالــه عــى 

 . (Klinger et al, , 2005)أيــة خــرة إجيابيــة

ــة  ــت أمهي ــة أعط ــة املعرفي ــث أن النظري ــرى الباح وي
ــن  ــن اآلخري ــه وع ــن نفس ــان ع ــكار االنس ــرية ألف كب
وعــن املســتقبل، وأن االنفعــاالت التــي يظهرهــا 

ــم. ــة تفكريه ــة لطريق ــي نتيج ــام ه ــاس إن الن
العاج اإللكروين:	 

ــئة  ــة الناش ــاث املامرس ــول األبح ــن حق ــل م ــو حق ه
تطبيــق  عــى  ينطــوي  برعــة، والــذي  والناميــة 
التقنيــات الرقميــة املســاعدة لتقديــم العــاج النفــي. 



228

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

وبــدأ االهتــامم بالعــاج االلكــروين قبــل عقديــن مــن 
ــة  ــدم تقني ــع تق ــن م ــة ولك ــج متباين ــع نتائ ــن م الزم
 (Keller .احلاســوب؛ تقــدم العــاج االلكــروين أيضــا

(م2017 ,,.

Andersson and Gui- ــرز ــون وجيج ــ انديرس رويذك
ــت  ــروين كان ــاج االلك ــج الع (مjpers, 2009 أن برام

بســيطة ومرتكــزة اساســًا عــى النــص املكتــوب، 
ــف  ــوب يص ــص مكت ــم ن ــى تقدي ــملت ع ــد اش وق
ــراءة  ــال ق ــن خ ــة م ــاعدة الذاتي ــراتيجيات املس اس
الشاشــة، ومــع تقــدم التكنولوجيــا أصبحــت الرامــج 
ــد  ــدة تعتم ــج اجلدي ــت الرام ــدًا، وأصبح ــر تعقي اكث
أكثــر عــى الوســائط املتعــددة ) الصــوت، والفيديــو، 
واجلرافيكــس، والرســوم(، ويعتــر العــاج بالتعرض 
العــاج  أســاليب  احــدث  االفــرايض  للواقــع 
االلكــروين، إذ حيتــوي الواقــع االفــرايض عــى حمفــز 
مولــد عــن طريــق احلاســب اآليل مكونــا مــن صــورة 

ــاد. ــة األبع ــة ثاثي او بيئ
التعرض للواقع االفرايض:	 

تتعــدد وتتبايــن مصطلحــات الواقــع االفــرايض 
 (  Jaron Lanier)ومرادفاتــه إذ يعــد جــارون النــري
ــذي  ــرايض، وال ــع االف ــح الواق ــع مصطل ــو واض ه
يشــري إىِل افــراض يشء مــا واقــع، فــام ُيعــرض عــى 
شاشــات احلاســب اآليل، ونــراه باســتخدام األجهــزة 
ــة  ــك بعملي ــط ذل ــع، ويرتب ــه واق ــرض أن ــة نف املادي
 (Virtual Reality) ومصطلــح  البــرصي،  التخيــل 
إىل  لإلشــارة  اســتخداما  املصطلحــات  َأكثــر  هــو 

تكنولوجيــا الواقــع االفــرايض )نوفــل, 2010م(.
الواقــع   Keller 2017وآخــرون( م )كيلــر  ويعــرف 
االفــرايض بأنــه بيئــة حاســوبية تفاعليــة، يكــون فيهــا 
ــا  ــي تكنولوجي ــور، وه ــع الص ــًا م ــر تفاع ــرد أكث الف
متقدمــة توفــر عروضــًا بانوراميــة ترتبــط بثاثــة 
أبعــاد، تتمثــل يف البــرص والســمع واأليــدي اخلاصــة 
ــات  ــاكاة البيئ ــوب بمح ــوم احلاس ــتخدمن، ويق باملْس
احلقيقيــة حمــاكاة ماديــة، فيشــعر املســتخدم باالنغــامس 

ــرايض. ــامل االف ــذا الع يف ه
وأشــار )مــكاي  مMclay, 2001( أن التعــرض للواقع 
االفــرايض؛ قــادر عــى خلــق شــعور مــن الواقعيــة يف 
ــه  ــى توجي ــادر ع ــج ق ــت ارشاف معال ــه حت ــة آمن بيئ
املريــض مــن خــال سلســة متاريــن التعــرض املتدرج، 
إذ يتــم حمــاكاة املثــري املخيــف يف بيئــة افراضيــة آمنــه، 
وال يــزال التعــرض للواقــع االفــرايض تقنيــة جديــدة 
ــبب  ــة بس ــة الروتيني ــة االكلينيكي ــد يف الرعاي مل تعتم
تكلفــة املعــدات املســتخدمة يف هــذا النــوع مــن 

ــاج. الع
التعــرض  أن   )Aldridge , 2013م )الدريــج  وذكــر 
بــن  للتفاعــل  نمــوذج  هــو  االفــرايض  للواقــع 
االنســان واحلاســب اآليل وفيــه ال يكون املســتخدمون 
ــى  ــو ع ــور او الفيدي ــن للص ــن خارج ــرد ماحظ جم
شاشــة احلاســب اآليل، بــل يعــدون مشــاركن فعالــن 
يف عــامل افــرايض ثاثــي األبعــاد، والواقــع االفرايض 
ــة  ــة اخلاص ــات االفراضي ــرض املوضوع ــمح بع يس
بجميــع املشــاعر اإلنســانية بصــورة مطابقــة لنظريهــا 
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يف البيئــة الطبيعيــة، كــام يتيــح الواقــع االفــرايض 
العديــد مــن األدوات والنــامذج التــي مــن املمكــن ان 
تســتخدم يف فهــم االســتجابات النفســية واالنفعاليــة.
الواقــع  أن  إىل  2018م(   Bush )بــوش،  وأشــار 
االفــرايض هــو امتــداد منطقــي للتقــدم التكنولوجــي 
للحاســوب، إذ متكــن املســتخدم مــن التفاعــل معهــا، 
ــة  ــذه البيئ ــه ه ــا حتتوي ــص م ــك بتفح ــواء كان ذل س
ــاركة  ــرص، او باملش ــمع والب ــتي الس ــق حاس ــن طري ع
والتأثــري فيهــا بالقيــام بعمليــات التعديــل والتطويــر، 
ــم  ــة يت ــة او خيالي ــة واقعي ــاكاة لبيئ ــة حم ــي عملي وه
تصورهــا وبناؤهــا عــن طريــق اإلمكانــات التــي 
ــوت  ــتخدام الص ــة باس ــا احلديث ــا التكنولوجي توفره
إلنتــاج  األبعــاد  ثاثيــة  والرســومات  والصــورة 

ــا. ــل معه ــن يتفاع ــد م ــة تش ــف حياتي مواق
 Andersson and وجيجــرز  أنديرســون  ويوضــح 
ــي  ــروين وه ــاج اإللك ــا الع Guijpers, (2009) مزاي

ــايل: كالت
يمكن للمرىض الوصول إليه عندما يناسبهم.  - 1

ــن  ــب للذي ــزل، ومناس ــتخدامه يف املن ــن اس يمك  - 2
العــاج  مــن  والوصمــة  بالقلــق  يشــعرون 

التقليــدي.
يوفــر عــاج املــرىض يف األماكــن التــي ال يوجــد   - 3

هبــا مصحــات نفســية مناســبة.
املعالــج  يســتخدم  أن  املمكــن  فمــن  متنــوع؛   - 4
النفــي بيئــات افراضيــة خمتلفــة، ومــن املمكــن 

ــض. ــة املري ــب حال ــاج ليناس ــف الع أن يتكي

اإلطالــة؛ فاملريــض مــن املمكــن أن يظــل يف   - 5
املوقــف املخيــف حتــى ينتهــي القلــق. 

 مراحل الواقع االفرايض:	 
ــح ســمرة )2011( مراحــل الواقــع االفــرايض  ُيوضِّ

كاآليت:
أجســاما  إال  تتضمــن  ال  بيئــة  وهــو   :)Reality( الواقــع 

حقيقيــة، ويشــمل النظــرة املبــارشة ألحــد مشــاهد 

ــس  ــدي لنف ــو تقلي ــرض فيدي ــي أو لع ــامل الواقع الع
املشــهد الواقعــي.

ــو  ــم(Augmented Reality) : وه ــي احلاك ــع احلقيق الواق

بيئــة واقعيــة تــزود بأجســام أو مشــاهد افراضيــة منتجــة 

بواســطة احلاســب اآليل، ويتــم تركيــب هــذه املشــاهد 
برصيــًا، أو عــن طريــق مشــاهد فيديــو افراضيــة 

ــة. ــة احلقيقي ــل البيئ داخ
 :(Augmented Virtuality) الواقــع االفــرايض احلاكــم

ويشــتمل عــى بيئــات افراضيــة، يتــم إضافــة بعــض 
ــاهد  ــذه املش ــت ه ــواء كان ــا، س ــة هل ــاهد احلقيقي املش

ــة. ــة حقيقي ــو لبيئ ــات فيدي ــة أو لقط ــاما حقيقي أجس
1 .:)Virtual Reality( الواقع االفرايض

 وهــو بيئــة ال تتضمــن إال أجســاما افراضيــة، والتــي 
ينغمــس فيهــا امُلســتخدُم بالكامــل، ويكــون قــادرًا عى 

التفاعــل مــع العــامل االصطناعــي متامــا.

الدراسات السابقة:
قــام كل مــن عمــرو وأمحــد) 2019( بدراســة هدفــت 
األفــكار  بــن  العاقــة  طبيعــة  عــن  الكشــف  إىل 
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الاعقانيــة والرهــاب االجتامعــي لــدى مســتخدمي 
ــة  ــاب كلي ــن ط ــي م ــل االجتامع ــبكات التواص ش
الوصفــي،  املنهــج  الباحثــان  اســتخدم  الطــب، 
وطبقــت الدراســة عــى عينــة قوامهــا )180( طالبــًا، 
وأعــد الباحثــان مقياســن للدراســة, أحدمهــا لقيــاس 
الرهــاب االجتامعــي واآلخــر خــاص بقيــاس األفكار 
الاعقانيــة والعقانيــة، وأشــارت النتائــج إىل انتشــار 
الرهــاب االجتامعــي بــن طــاب كليــة الطــب بنســبة 
)%19(، كــام أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن األفــكار 
السادســة )القلــق الناتــج عــن االهتــامم الزائــد(، 
واخلامســة )الامبــاالة االنفعاليــة(، والرابعــة ) توقــع 
املصائــب(، حصلــت عــى أعــى الرتــب بــن الطلبــة 
مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي، كــام 
أشــارت إىل أن هنــاك عاقــة بــن الرهــاب االجتامعــي 
ــة وعــدد ســاعات  وبــن كل مــن األفــكار الاعقاني
مســتخدمي  الطــاب  لــدى  اليومــي  االســتخدام 

ــا. ــي أيض ــل االجتامع ــبكات التواص ش
 Simadi &  ــازان ــامدي وق ــن الص ــرى كل م ــام أج ك
Gazan, (2019) دراســة هدفــت إىل حتليــل ظاهــرة 

الرهــاب االجتامعــي لــدى طــاب اجلامعــات يف 
ــي  ــط االجتامع ــري املحي ــى تأث ــرف ع األردن،  والتع
ــة  ــة الدراس ــت عين ــة، تكون ــة اجلامعي ــق بالبيئ املتعل
ــة  ــات خمتلف ــن جامع ــة م ــًا وطالب ــن )704( طالب م
دور  الختبــار  مقياســا  الباحثــان  أعــد  األردن،  يف 
حــدوث  يف  الديموغرافيــة  االجتامعيــة  املؤثــرات 
أعــراض الرهــاب االجتامعــي ، وتوصلــت نتائــج 

أكثــر  مــن  اإلدارة  مــن  اخلــوف  أن  إىل  الدراســة 
ــن  ــور م ــام مجه ــدث أم ــه التح ــريًا، يلي ــل تأث العوام
النــاس، كــام توصلــت الدراســة إىل أن الطــاب أقــل 
عرضــة للرهــاب االجتامعــي مــن الطالبــات، وأخــريًا 
الذيــن  الطلبــة  أن  إىل  الدراســة  نتائــج  توصلــت 
معدالهتــم مرتفعــة؛ أكثــر عرضــة لإلصابــة بالرهــاب 
االجتامعــي مــن الطلبــة الذيــن معدالهتــم منخفضــة.
وقــام الســامن( 2019م( بدراســة هدفــت إىل التعــرف 
ــم  ــى التنظي ــم ع ــي قائ ــج تدريب ــة برنام ــى فعالي ع
االنفعــايل لتحســن اســراتيجيات تقديــم الــذات 
الدراســة  طبقــت  االجتامعــي،  الرهــاب  خلفــض 
ــن  ــن املوهوب ــن املراهق ــة م ــًا وطالب ــى )20( طالب ع
ــنة،  ــن )14-16( س ــا ب ــم م ــت أعامره ــن تراوح مم
ــايل، و  ــم االنفع ــس التنظي ــث مقايي ــتخدم الباح واس
اســراتيجيات تقديــم الــذات، ومقيــاس الرهــاب 
االجتامعــي للمراهقــن, ومجيعهــا مــن إعــداد الباحث، 
كــام اســتخدم دليا للكشــف عــن املوهوبــن املراهقن 
مــن إعــداد  آمــال أباظــة)2014م(، وتوصلــت نتائــج 
الدراســة إىل فعاليــة الرنامــج املســتخدم لتحســن 
إســراتيجيات تقديــم الــذات وخفــض الرهــاب 

ــن. ــن املوهوب ــدى املراهق ــي ل االجتامع
وقــدم كل مــن إبراهيــم والزيتــاوي, )2019م( دراســة 
هدفــت إىل معرفــة تأثــري برنامــج معريف ســلوكي مجعي 
خلفــض مســتوى اضطــراب الرهــاب االجتامعــي 
ــة يف  ــوم الربوي ــة العل ــاب كلي ــن ط ــة م ــدى عين ل
جامعــة جــدارا، طبقــت الدراســة عــى عينــة قوامهــا 
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)22( طالبــًا وطالبــة مــن احلاصلــن عــى درجــة 
ــا  مرتفعــة بالنســبة ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي، قام
ــلوكي  ــريف س ــادي مع ــج إرش ــداد برنام ــان بإع الباحث
مجعــي خلفــض مســتوى الرهــاب االجتامعــي، وطبَّقــا 
 (Mattick & Clark, 1998) مقيــاس ماتيــك وكارك
ــة إىل  ــة الدراس ــارت نتيج ــي، وأش ــاب االجتامع للره
فاعليــة الرنامــج االرشــادي املعــريف اجلمعــي خلفــض 
ــدي  ــاس البع ــي يف القي ــاب االجتامع ــتوى الره مس

ــة. واملتابع
و  فــاروق  و  إبراهيــم  مــن  كل  أجــرى  كــام 
ســمري)2018( دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى 
فاعليــة برنامــج ارشــادي مقــرح قائــم عــى اســتخدام 
املجتمعــات االفراضيــة خلفــض الرهــاب االجتامعــي 
لــدى عينــة مــن املراهقــن، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن قســمن، القســم األول: حلســاب اخلصائــص 
ــت  ــي، وتكون ــق االجتامع ــاس القل ــيكومرية ملقي الس
ــة، والقســم  ــًا وطالب ــة الدراســة مــن )191( طالب عين
الثــاين: عينــة الدراســة األساســية  وتكونــت مــن 
ــاوي إىل  ــيمهم بالتس ــم تقس ــة، ت ــًا وطالب )20( طالب
ــة  ــدت الدراس ــة، واعتم ــة وضابط ــن: جتريبي جمموعت
عــى األدوات التاليــة: مقيــاس القلــق االجتامعــي مــن 
إعــداد إبراهيــم،)2000(، والرنامــج االرشــادي 
االفراضيــة  املجتمعــات  باســتخدام  االلكــروين 
ــة إىل  ــج الدراس ــت نتائ ــمري، وتوصل ــداد س ــن إع م
ــة الرنامــج االرشــادي باســتخدام املجتمعــات  فاعلي
االفراضيــة خلفــض الرهــاب االجتامعــي لــدى عينــة 

ــن. املراهق
بدراســة   (Keller, 2017) كيِلــر  قــام  كــام    
ــع  ــج الواق ــة برنام ــى فاعلي ــرف ع ــت إىل التع هدف
ــلوكي  ــريف س ــاج مع ــل ع ــرايض )VRT( مقاب االف
)CBT( مــن إعــداد الباحــث، وتكونــت العينــة مــن 
ــن  ــن جتريبيت ــى جمموعت ــا ع ــم توزيعه ــردًا, ت )21( ف

كالتــايل:
األوىل: وحجمهــا )13( أ-  التجريبيــة  املجموعــة 

.)VRT( فــردًا وخضعــت للعــاج
الثانيــة: وحجمهــا )8( ب-  التجريبيــة  املجموعــة 

طبَّقــا  وقــد   .)CBT( للعــاج  وخضعــت 
ــي  ــاب االجتامع ــك وكارك( للره ــاس )ماتي مقي
مســتوى  لقيــاس   (Mattick & Clark, 1998)

الرهــاب االجتامعــي لــدى عينــة الدراســة.
ــة الرناجمــن خلفــض  وقــد أشــارت النتائــج إىل فاعلي
الرهــاب االجتامعــي؛ وخاصــة رهــاب التحــدث 
أمــام العامــة؛ لكــن العــاج بالواقــع االفــرايض بــدا 
ــاب  ــن الره ــج ع ــق النات ــض القل ــة خلف ــر فاعلي أكث
االجتامعــي، كــام أشــارت نتائج الدراســة إىل اســتمرار 
ــج  ــن الرنام ــف ع ــن التوق ــهر( م ــد )ش ــن بع التحس
ــرايض. ــع االف ــرض للواق ــتخدام التع ــي باس العاج
 ((Maria & Luliana, 2017 و أجــرت ماريــا و لواليانــا
دراســة هدفــت إىل البحــث عــن حلــول الطــرق 
االجتامعــي،  الرهــاب:  أنــواع  لعــاج  العاجيــة 
والرهــاب مــن األماكــن املرتفعــة، واألماكــن املغلقــة 
ــرايض  ــع االف ــرض للواق ــاج بالتع ــتخدام الع باس



232

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

ــان  ــت الباحثت ــد قام ــرة، وق ــة مبتك ــة عاجي كطريق
بإعــداد مقيــاس لتحديــد مســتوى الرهــاب، كــام 
ــان بتصميــم برنامــج عاجــي يتكــون  قامــت الباحثت
مــن 12 جلســة عاجيــة، طبقــت الدراســة عــى عينــة 
ــاوي إىل  ــيمهم بالتس ــم تقس ــردًا، وت ــا )78( ف قوامه
جمموعتــن: املجموعــة التجريبيــة وعددهــم )39( 
ــارت  ــردًا، وأش ــة )39( ف ــة الضابط ــردًا، واملجموع ف
ــرض  ــاج بالتع ــتخدام الع ــة إىل أن اس ــج الدراس نتائ
للواقــع االفــرايض لألفــراد  الذيــن يعانــون مــن أنواع 
مــن الرهــاب، يســاعدهم يف التغلــب عــى خماوفهــم، 
ــى  ــتمرار ع ــرة، واالس ــريات املنف ــى املث ــود ع والتع
ــوع  ــذا الن ــاح يف ه ــاس النج ــن أس ــا م ــود عليه التع
مــن العــاج، كــام أثبــت الرنامــج فاعليتــه حتــى بعــد 

ــابيع. ــدة )4( أس ــج مل ــق الرنام ــن تطبي ــف ع التوق
   ( Gebara, et.al, (2016 وآخــرون  جيبــارا  وقــام 
ــاج  ــة الع ــن فاعلي ــق م ــت إىِل التحق ــة هدف بدراس
بالتعــرض للواقــع االفرايض باســتخدام صــور ثاثية 
األبعــاد لعــاج الرهــاب االجتامعــي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )21( فــردًا )11( مــن الذكــور و)10( 
مــن اإِلنــاث؛ ممــن شــخصوا وفــق DSM-IV، وقــام 
ــن  ــون م ــي املك ــج العاج ــداد الرنام ــون بإع الباحث
)12( جلســة للتعــرض ملواقــف اجتامعيــة عــر صــور 
ــة )50(  ــتغرقت كل جلس ــث اس ــاد، حي ــة األبع ثاثي

دقيقــة، وأظهــرت النتائــج مــا يــي:
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إِحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
الداللــة )( ملتوســطات درجــات أفــراد املجموعــة 

التجريبيــة يف القياســن القبــي والبعــدي بالنســبة 
ملقيــاس الرهــاب االجتامعــي، ولصالــح القيــاس 

البعــدي.
حتســن يف خفــض القلــق االجتامعــي جلميــع املقاييــس 
واألدوات املســتخدمة، واســتمرت التحســينات بعــد 
ــارت  ــام أش ــاج، ك ــة الع ــن هناي ــهر م ــة )6( أش متابع
النتائــج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة )( 
ملتوســطات درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة عــى 
القياســن البعــدي والتتبعــي بالنســبة ملقيــاس الرهــاب 
ــة إىل أن  ــج الدراس ــارت نتائ ــريًا أش ــي، وأخ االجتامع
ــة  ــة ومشــاهبة للبيئ ــة آمن الواقــع االفــرايض يقــدم بيئ

الواقعيــة.
 (Ali & Kareem, وكريــم  عــي  أجــرى  كــام 
ــاب  ــتوى الره ــم مس ــت إىِل تقيي ــة هدف (2016 دراس

االجتامعــي لــدى طلبــة كليــة التفــرد يف جامعــة 
هولــري الطبيــة يف مدينــة أربيــل، حيــث أجريت دراســة 
ــة  ــري احتاملي ــة غ ــى عين ــرد ع ــة التف ــة يف كلي وصفي
مــن )296( طالبــًا،  غرضيــة( مكونــة   – )هادفــة 
ــي  ــاب االجتامع ــاس للره ــتخدام مقي ــم اس ــث ت حي
ــم  ــن، وت ــداد الباحث ــن إع ــرة م ــن )17( فق ــون م تك
اســتعامل اإلحصــاء الوصفــي مــن خــال تقييــم 
ــي،  ــاب االجتامع ــة للره ــب املئوي ــرارات والنس التك
ــج  ــت نتائ ــد بين ــتداليل. وق ــاء االس ــك اإلحص وكذل
ــن  ــا ب ــراوح م ــاب ت ــة الط ــر غالبي ــة أن عم الدراس
) 17-22( ســنة، وهــم مــن متوســطي الدخــل، 
ــم مــن املناطــق الريفيــة، وبينــت النتائــج أن  وكله
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ــم  ــرد لدهي ــة التف ــاب كلي ــن ط ــن )%25( م ــر م أكث
ــود  ــة وج ــرت الدراس ــام أظه ــي، ك ــاب اجتامع ره
عاقــة ذات داللــة إِحصائيــة عاليــة بــن املرحلــة 
األكاديميــة وبــن مســتوى الرهــاب االجتامعــي، كــام 
ــة  ــة إحصائي بينــت الدراســة وجــود فــروق ذات دالل
ــزى  ــي تع ــة والت ــراد  العين ــات أف ــطات درج ملتوس
للجنــس ولصالــح اإلنــاث، و أوصــت الدراســة 
بــرورة إعــداد برنامــج تعليمــي تدريبــي للتخفيــف 
مــن أعــراض الرهــاب االجتامعــي لــدى طلبــة كليــة 
ــل.  ــة أربي ــة يف مدين ــري الطبي ــة هول ــرد يف جامع التف
 ( Calafell &ــادو ــل ومالدون ــة كاالفي ــريًا دراس وأخ
التعــرف  إىِل  هدفــت   (Maldonado, 2014والتــي 

ــر  ــرايض  لتطوي ــع االف ــج الواق ــة برنام ــى فاعلي ع
ــة  ــة مكون ــى عين ــت ع ــة، وكان ــارات االجتامعي امله
مــن )24( فــردًا مــن مــرىض الفصــام، قســمت العينــة 
إىِل جمموعتــن: إحدامهــا ضابطــة ومكونــة مــن )12( 
فــردًا، و األخــرى جتريبيــة و مكونــة مــن )12( فــردًا، 
ــرض  ــاج بالتع ــتخدم الع ــج يس ــا برنام ــق عليه طب
املهــارات  عــى  للتدريــب  االفــرايض  للواقــع 
االجتامعيــة، حيــث تضمــن الرنامــج )8( جلســات، 
لتطويــر  الرنامــج   فاعليــة  النتائــج  واوضحــت 
املهــارات االجتامعيــة، كــام بينــت النتائــج وجــود 
ــات  ــطات درج ــة ملتوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
القبــي  القياســن  يف  التجريبيــة  املجموعــة  أفــراد  
االجتامعــي  الرهــاب  ملقيــاس  بالنســبة  والبعــدي 
ولصالــح القيــاس البعــدي، كــام بينــت النتائــج وجود 

ــات  ــطات درج ــة ملتوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــبة  ــدي بالنس ــاس البع ــة يف القي ــة الدراس ــراد عين أف
ــة  ــح املجموع ــي، ولصال ــاب االجتامع ــاس الره ملقي
ــة  ــة، كــام توصلــت نتائــج الدراســة إىل فاعلي التجريبي
ــف  ــد التوق ــرايض بع ــع االف ــرض للواق ــج التع برنام

ــابيع.  ــدة )6( أس ــج مل ــن الرنام م

التعقيب عىل الدراسات السابقة:
ــابقة؛  ــات الس ــابق للدراس ــرض الس ــال الع ــن خ م
ــي،  ــاب االجتامع ــاول الره ــا تن ــض منه ــد أن البع نج
االلكــروين  العــاج  تنــاول  اآلخــر  وبعضهــا 
باســتخدام التعــرض للواقــع االفــرايض، كــام يتضــح 
ــا  ــة بعضه ــريات الدراس ــن متغ ــة ب ــث العاق أن بح
ببعــض لــدى طــاب اجلامعــة يف البيئــة الســعودية؛ مل 
يتطــرق إليــه أحــد حتــى وقــت إعــداد هــذه الدراســة؛ 
ــابقة  ــات الس ــة للدراس ــث إضاف ــر البح ــايل يعت وبالت
يف تناولــه فاعليــة العــاج االلكــروين باســتخدام 
التعــرض للواقــع االفــرايض يف عــاج الرهــاب 
االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة 

ــقراء. ش
أمــا فيــام خيــص العينــة بالنســبة للدراســات الســابقة؛ 
ــة  ــراد  عين ــن أف ــة م ــت قريب ــا كان ــح أن غالبيته يتض
ــب  ــارت )500( طال ــي اخت ــة، والت ــة احلالي الدراس
ــام  ــي ، بين ــاب االجتامع ــتوى الره ــى مس ــرف ع للتع
ُطبــق الرنامــج العاجــي عــى )24( طالبــا، ويف 
التجريبــي  املنهــج  اســتخدمت  التــي  الدراســات 
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وشــبه التجريبــي كانــت تــراوح عينــة الدراســة بــن 
)20-78( فــردًا، مثــل دراســة  كاالفيــل ومالدونــادو 
ــارا  ــة جيب (Calafell & Maldonado, 2014) ودراس

ــا و  ــة ماري واخــرون (Gebara et al, 2016) ودراس
ــر  ــة كيِل ــا  (Maria & Luliana,2017)ودراس لواليان
(Keller, 2017) ودراســة إبراهيــم و فــاروق و ســمري 

ــة  ــامن )2019(  ودراس ــة الس ــام )2018( ودراس ع
الدراســات  أمــا   ،)2019( الزيتــاوي  و  إبراهيــم 
فراوحــت  الوصفــي؛  املنهــج  اســتخدمت  التــي 
ــل  ــردًا، مث ــن )180- 704( ف ــا ب ــة م ــة الدراس عين
 (Ali & Kareem, 2016) وكريــم  عــي  دراســات 
ودراســة الصــامدي وقــازان )2019( ودراســة عمــرو 
وامحــد )2019(، أمــا عــى مســتوى املرحلــة العمرية؛ 
ــة  ــاب يف املرحل ــى الط ــت ع ــة ُطبق ــة احلالي فالدراس
ــم  ــي وكري ــات ع ــق يف دراس ــو مطب ــام ه ــة ك جلامعي
(Ali & Kareem, 2016) ودراســة الصــامدي وقــازان 

ــة  ــد )2019( ودراس ــرو و أمح ــة عم )2019( ودراس
ــاوي )2019(. ــم و الزيت ــق إبراهي موف

احلاليــة  فالدراســة  األدوات؛  حيــث  مــن  أمــا 
ــق يف  ــث، وتتف ــداد الباح ــن إع ــتخدمت أدوات م اس
ذلــك مــع مجيــع الدراســات الســابقة مــا عــدا دراســة 
كيِلــر )Keller, 2017( ودراســة إبراهيــم والزيتــاوي 
ــة الدراســة مقيــاس  ــا عــى عين )2019(؛ حيــث طبَّق
 (Mattick & ماتيــك وكارك للرهــاب االجتامعــي

.Clark, 1998)

ــي  ــابقة الت ــات الس ــج الدراس ــق بنتائ ــام يتعل ــا في أم

ــاج  ــرايض يف ع ــع االف ــرض للواق ــتخدمت التع اس
االجتامعــي  الرهــاب  مســتوى  مــن  التخفيــف  أو 
 (Calafell & Mal-ــادو ــل ومالدون ــ كاالفي ةكدراس
 (Gebara, 2016) ــارا ــة جيب (donado, 2014 ودراس

ودراســة (Keller, 2017) ودراســة إبراهيــم و فــاروق 
ــة )2020(  ــة احلالي ــام )2018( والدراس ــمري ع و س
، فجميعهــا أثبتــت فاعليــة هــذا األســلوب العاجــي 
ــتفاد  ــي، واس ــاب االجتامع ــراب الره ــاج اضط يف ع
ــر  ــرف أكث ــابقة يف التع ــات الس ــن الدراس ــث م الباح
ــة  ــى طريق ــي، وع ــاب االجتامع ــراب الره ــى اضط ع
ــرايض،  ــع االف ــرض للواق ــتخدام التع ــاج باس الع
ــابقة:  ــات الس ــن الدراس ــتفادة م ــه االس ــن أوج وم
بنائهــا،  وكيفيــة  الدراســة  أدوات  عــى  التعــرف 
ــة. ــج الدراس ــة نتائ ــهامها يف مناقش ــة إىل إس باإلضاف

فروض الدراسة:
ــنة 	  ــاب الس ــن ط ــي ب ــاب االجتامع ــرش الره ينت

ــقراء؟ ــة ش ــة بجامع التحضريي
ــاس 	  ــة يف مقي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج

ــة  ــة التجريبي ــن املجموع ــي ب ــاب االجتامع الره
ــدي  ــاس البع ــة يف القي ــة الضابط ــن املجموع وب
بعــد تطبيــق العــاج االلكــروين مبــارشة لصالــح 

ــة؟ ــة التجريبي املجموع
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائية يف متوســط 	 

مقيــاس  يف  التجريبيــة  املجموعــة  درجــات 
الرهــاب االجتامعــي بــن القيــاس البعــدي وبــن 
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ــي  ــاب االجتامع ــاس الره ــبة ملقي ــي بالنس التتبع
ــج؟ ــق الرنام ــن تطبي ــهر( م ــرور ش ــد م )بع

منهج وإجراءات الدراسة:
ــبه 	  ــج ش ــث املنه ــتخدم الباح ــة: اس ــج الدراس منه

التجريبــي، ولقــد اســتعان الباحــث بالتصميــم 
ــة  ــرى ضابط ــة، واألخ ــن، االوىل جتريبي ملجموعت
ــاس  ــام، والقي ــدي هل ــي والبع ــاس القب ــاع القي بإتب
العاجــي  الرنامــج  انتهــاء  بعــد  التتبعــي 
ــة  ــبته لطبيع ــك ملناس ــة، وذل ــة التجريبي للمجموع

ــث. ــذا البح ه
يف 	  الدراســة  جمتمــع  يتمثــل  الدراســة:  جمتمــع 

طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة شــقراء للعــام 
عددهــم  والبالــغ   ،)2020  -2019( اجلامعــي 

وطالبــة. )3000( طالــب 
ــة 	  ــى عين ــة ع ــراء الدراس ــم إج ــة: ت ــة الدراس عين

الســنة  طــاب  مــن  طالــب   )500( قوامهــا 
اختيارهــم  تــم  شــقراء،  بجامعــة  التحضرييــة 
قدرهــا  وبنســبة  بســيطة،  عشــوائية  بطريقــة 
تــم  حيــث  الدراســة(  جمتمــع  مــن   16.67%(
ترقيــم أفــراد  جمتمــع الدراســة )مــن 1 إىل 3000( 
وتــم وضــع األرقــام يف صنــدوق صغــري، ومــن ثــم 
قــام الباحــث بســحب عــدد ) 500( رقــم ألفــراد  
العينــة مــن أرقــام املجتمــع، وهــي مــن رقــم ) 1إىل 
3000 ( ســحبا عشــوائيا وبــدون إعــادة، ثــم طبــق 
عــى طــاب العينــة  مقيــاس الرهــاب االجتامعــي 

) إعــداد الباحــث( وذلــك للتعــرف عــى مســتوى 
ــم  ــك ت ــد ذل ــي، وبع ــاب االجتامع ــار الره انتش
ــن  ــوا ضم ــن وقع ــن الذي ــًا م ــار )30( طالب اختي
ــي،  ــاب االجتامع ــاس الره ــع  ملقي ــتوى املرتف املس
يف  املشــاركة  عــى  طالبــًا   )24( منهــم  وافــق 
الدراســة احلاليــة، وقــد تراوحــت أعامرهــم مــا بن 
)18- 24( ســنة، وبمتوســط حســايب قدره )20.4 
ســنة( وانحــراف معيــاري)1.9 ســنة( ومــدى 
ــيمهم إىل  ــم تقس ــنوات(، وت ــدره)6 س ــري ق عم
جمموعتــن: املجموعــة التجريبيــة و عددهــم )12( 
طالبــًا، حيــث طبــق عليهــم الرنامــج العاجــي، و 
ــًا، و مل  ــم )12( طالب ــة وعدده ــة الضابط املجموع

ــي. ــج العاج ــم الرنام ــق عليه يطب
التحقق من جتانس عينة الدراسة:	 
تــم التحقــق مــن جتانــس جمموعتــي الدراســة 	 

الرهــاب  ملســتوى  والتجريبيــة(  )الضابطــة 
العاجــي  الرنامــج  تطبيــق  قبــل  االجتامعــي 
املســتخدم؛ وذلــك ألن املنهــج شــبه التجريبــي 
يتطلــب حتقيــق التكافــؤ بــن جمموعــات الدراســة، 
ويتنــي  اختبــار )مــان  اســتخدام  تــم  ولذلــك 
 ،)Z( وقيمــة   )U(  )Mann-Whitney
ــبة  ــي مناس ــة، وه ــة ال معلمي ــارات إحصائي كاختب
ــن  ــق م ــك للتحق ــث، وذل ــات البح ــة بيان لطبيع
ــي  ــات جمموعت ــب درج ــن رت ــروق ب ــة الف دالل
االجتامعــي،  الرهــاب  مســتوى  يف  الدراســة 
ــا. ــل عليه ــج املتحص ــايل النتائ ــدول الت ــح اجل ويوض
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ــروق ف ــود وج ــدم ع ــدول اجل ــذا ه ــج نتائ ــح وتوض
ــة جمموع ــات درج ــب رت ــن ب ــة إحصائي ــة دالل ذات
ــة الضابط ــة املجموع ــن وب ــة التجريبي ــث البح ــة عين
أن ذلــك ويعنــي االجتامعــي،  الرهــاب ملســتوى
الرهــاب مســتوى يف متجانســتان املجموعتــن
العاجــي الرنامــج تطبيــق قبــل االجتامعــي

التجريبيــة. املجموعــة عــى املســتخدم

الدراسة: أدوات
اجلامعة طلبــة لــدى االجتامعــي الرهــاب مقيــاس  - 1

الباحــث(. إعــداد ) مــن
التعرض باســتخدام االلكــروين العــاج برنامــج  - 2

الباحــث(. إعــداد االفــرايض )مــن للواقــع
إعــداد )مــن االجتامعــي  الرهــاب مقيــاس أوالً: 

الباحــث(.
االجتامعي: الرهاب مقياس إعداد خطوات

ــدف ــاس- هب املقي ــذا هل ــداده إع يف ــث الباح ــد اعتم
ــاب الره ــخيص تش يف ــاس املقي ــة موضوعي ــق حتقي
ــة العاق ذات ــابقة الس ــس املقايي ــى ــي- ع االجتامع

ــل: ــي، مث االجتامع ــاب الره ــخيص بتش

ــيل-  وراس ــز جلون ــي االجتامع ــل اخلج ــاس مقي
.(Jones & Russell,1982)

حممــد-  ملجــدي االجتامعــي هــاب الرُّ مقيــاس
.)2004( الدســوقي 

ــم-  إلبراهي ــي االجتامع ــل اخلجـــــــــ ــاس مقي
الســامدوين)1998(.

للمقياس:  السيكومرية اخلصائص
رشوط توفــر املقيــاس؛ ســامة ضــامن يتطلــب

والثبــات. بالصــدق متيــزه يف تتمثــل أساســية
املســتخدم املقيــاس املقيــاس: حيتــوي وثبــات صــدق
ــي الت ــة اإلجاب ــب الطال ــار ــرة، وخيت ــى )35( فق ع
ــدة ع ــن ب ــن م ــارة العب ــق حتق ــة درج ــع م ــب تتناس
– ــا أحيان – ــد حماي – ــا غالب ــام– ــي )دائ وه ــارات خي

للمقياس:  الســيكومرية اخلصائــص يــي أبــدا(، وفيــام
الباحــث الصــدق )Validity(: قــام أوالً: قيــاس

ــال: خ ــن م ــاس املقي ــدق ص ــاس بقي
الظَّاهري(: مني )الصدق املُحكّ أ/ صدق

مــدى ومعرفــة املقيــاس صــدق مــن للتحقــق و
الرهــاب انتشــار مــدى قيــاس يف اســتخدامه صاحيــة
بجامعــة التحضرييــة الســنة طــاب لــدى االجتامعــي

الداللةUZمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعة
0.291-14.04131.553.51.07الضابطة

غیر دال
10.96168.5التجریبیة

جدول رقم )3(
داللة الفروق بني درجات املجموعتني: الضابطة والتجريبية يف مستوى الرهاب االجتامعي
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الظاهــري،  الصــدق عــى االعتــامد تــم شــقراء؛
ــدد ع ــى ع ــة األوليـ ــه صورت يف ــاس املقي ــرض وُع
ــض ببع ــس التدري ــة هيئ ــاء أعض ــن م ــن )9( حمكم
علــم يف املتخصصــن مــن الســعودية اجلامعــات

املقيــاس، ُثــمَّ  فقــرات قــراءة منهــم ُطلــب النفــس، إذ
ومناســبتها،  وضوحها مــدى حيــث من عليهــا احلُكــم
تعديــات إِدخــال أو املناســبة غــري الفقــرات باســتبعاد
بــام جديــدة فقــرات إِضافــة ياغــة، أو للصِّ ــة تصحيحيَّ
آراء ــور ض ــه ، ويف قيمت ــن ــُد م ويزي ــاس املقي ــدم خي
اتِّفــاق )95%(  نســبة عــى الباحــث اعتمــد امُلحكمــن؛
ذلــك؛ عــى بنــاء املقيــاس، و يف الفقــرة إِلبقــاء فَأكثــر

ــد بع ــي النهائ ــكلها ش يف ــاس املقي ــارات عب ــت صيغ
ــق1( . ــري ) ملح الظاه ــه صدق ــن م ــد التأك

الداخيل: االتساق ب- صدق
بحســاب املقيــاس صــدق بتقديــر الباحــث قــام
االجتامعــي القلــق ملقيــاس الداخــي االتســاق
ارتبــاط معامــل تقديــر خــال مــن الدراســة موضــوع
تطبيقــه بعــد للمقيــاس الكليــة الدرجــة مــع فقــرة كل
الســنة طــاب طالبــًا مــن 70 مــن مكونــة عينــة عــى
ــام ك ــج النتائ ــاءت ــقراء، وج ش ــة بجامع ــة التحضريي

اآليت:  اجلــدول يوضحهــا

االرتباطماالرتباطماالرتباطماالرتباطم

1**  0.5310**  0.6419**  0.67280.63**  

2**  0.6511**  0.5020**  0.7029**  0.51

3**  0.5812**  0.6721* 0.4630*  0.47
4**  0.61130.68**  22**  0.6931**  0.9
50.45* 140.70**  230.46*320.46* 
6** 0.6715**  0.5924*0.4833* 0.45
70.76**  160.60**  250.52**340.54** 
8* 0.5517** 0.4726**0.4935** 0.52
90.45* 180.51** 270.56**

جدول رقم )1(:
 معامات االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس الرهاب االجتامعي:

**داللة إحصائية عند مستوي الداللة 0.01.،    * داللة إحصائية عند مستوي الداللة 0.05



238

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

توضــح نتائــج اجلــدول أعــاه أن مجيــع قيــم معامات 
االرتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس و بــن 
ــن )  ــا ب ــت م ــد تراوح ــاس؛ ق ــة للمقي ــة الكلي القيم
0.45 إىل 0.76 (، وجــاءت غالبيــة فقــرات املقيــاس 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01 (، وجــاء 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذات دالل ــض اآلخ البع
ارتبــاط  عاقــة  وجــود  ذلــك  ويفــر   ،)0.05(
موجبــة ودالــة إحصائيــا إلجابــات عينــة التقنــن مــن 
ــة بجامعــة شــقراء عــى كل  طــاب الســنة التحضريي
ــة  ــة الكلي ــن الدرج ــاس وب ــرات املقي ــن فق ــرة م فق
للمقيــاس؛ وهــذا  يــدل عــى صــدق املحتــوى و 
املضمــون لفقــرات مقيــاس الرهــاب االجتامعــي 

ــي.  ــب اجلامع للطال

:)Reliability( ثانيًا: قياس الثبات
ــي؛  ــاب االجتامع ــاس الره ــات مقي ــن ثب ــد م وللتأك

ــن: ــات بطريقت ــاب الثب ــث بحس ــام الباح ق
أ- طريقة معامل ألفا كرونباخ:

قــام الباحــث بحســاب ثبــات مقيــاس الرهــاب 
كرونبــاخ،  ألفــا  معادلــة  باســتخدام  االجتامعــي 
الطريقــة  هبــذه  الثبــات  معامــل  قيمــة  وبلغــت 
املقيــاس  متتــع  النتيجــة  هــذه  وتوضــح   ،)0.88(
ــن  ــذي يطمئ ــر ال ــات، األم ــن الثب ــة م ــة عالي بدرج
الباحــث لصاحيــة املقيــاس للتطبيــق عــى الطــاب، 
وكذلــك صحــة البيانــات التــي يتــم احلصــول عليهــا 

بواســطة هــذا املقيــاس.

ب-طريقة التجزئة النصفية:
تعتمــد هــذه الطريقــة عــي جتزئــة فقــرات املقيــاس إيل 
ــف األول  ــمل النص ــث يش ــاوين، بحي ــن متس نصف
ــف  ــمل النص ــردي،  ويش ــم الف ــرات ذات الرق الفق
الثــاين الفقــرات ذات الرقــم الزوجــي ، ويتــم حســاب 
ــون  ــة كارل بريس ــتخدام معادل ــاط باس ــل االرتب معام
النصــف  عبــارات  عــي  العينــة  اســتجابات  بــن 
ــاين  ــف الث ــارات النص ــى عب ــم ع ــن نتائجه األول وب
، وقــد قــام الباحــث بحســاب ُمعامــل االْرتبــاط 
ــن  ــرة، وب ــة )17( فق ــرات الفرديَّ ــات الفق ــن درج ب
درجــات الفقــرات الزوجيَّــة )17( فقــرة، وقــد بلغــت 
قيمــة معامــل االرتبــاط  بــن النصفــن )0.87( ، وهي 
ــا ، وتــدل عــى ثبــات املقيــاس  قيمــة مقبولــة إحصائيَّ

ــتقراره. واس
طريقة تصحيح املقياس: 

يتكــون مقيــاس الرهــاب االجتامعــي يف صورتــه 
النهائيــة مــن ) 35( فقــرة ، ولقــد تــم اســتخدام 
ــد-  ــا – حماي ــام – غالب ــرت اخلاميس)دائ ــاس ليك مقي
ــاب  ــار الره ــتوى انتش ــد مس ــدا (؛ لتحدي ــا – أب أحيان
االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة 
ــاب؛  ــتجابة الط ــة اس ــد درج ــم حتدي ــام ت ــقراء، ك ش
إذ يعطــى الدرجــة دائــاًم )5 درجــات(، غالبــًا )4 
درجــات(، حُمايــد ) 3 درجــات(، أحيانــًا )درجتــان(، 
َأبــدًا )درجــة واحــدة(، وذلــك بالنســبة إىل مجيــع 
فقــرات القيــاس، وبذلــك تكــون ّأدنــى درجــة نظريــة 
يمكــن أن حيصــل عليهــا لإلجابــة عــى فقــرات 
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ــل  ــة حيص ــى درج ــة، وّأع ــي )35( درج ــاس ه املقي
ــث  ــام الباح ــة، وق ــي )175( درج ــب ه ــا الطال عليه
ــذي  ــي ال ــاب االجتامع ــاس الره ــدى مقي ــد م بتحدي
تراوحــت درجاتــه مــا بــن )35-175(، فكانــت 
ــاث  ــيمه إىِل ث ــم تقس ــي )140(. ت ــدى ه ــة امل قيم
ــاوي  ــتوى يس ــدى كل مس ــاوية، و م ــتويات متس مس
ــات  ــون درج ــك؛ تك ــي ذل ــاء ع ــة، وبن )46( درج
امُلســتوى األول )رهــاب اجتامعــي منخفــض( مــا 
بــن )35-81( درجــة، أمــا امُلســتوى الثــاين )رهــاب 
ــن )82- ــا ب ــت م ــد تراوح ــط(؛ فق ــي متوس اجتامع
ــتوى  ــات امُلس ــرصت درج ــام انح ــة، بين 128( درج
ــن )129- ــا ب ــع( م ــي مرتف ــاب اجتامع ــث )ره الثال

175( درجــة.
ثانيًا: الربنامج العاجي اإللكروين

مــن  انطاقــًا  الرنامــج  بتصميــم  الباحــث  قــام 
األســس النظريــة والتطبيقيــة للعــاج؛ بالتعــرض 
للواقــع االفــرايض، والتــي أشــارت هلــا العديــد مــن 
 Anderson الدراســات مثــل دراســة أندرســون ),
 ،)Herbelin,2005( هريبلــن  ودراســة   ،)2003
ــارا  ــة جيب ــر )Keller, 2017(، ودراس ــة كيِل ودراس
ــث  ــام الباح ــن )Gebara et al, 2016(، وق وآخري
باســتخدام  العاجــي  الرنامــج  جلســات  ببنــاء 
الرهــاب  لعــاج  االفــرايض  للواقــع  التعــرض 
االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة 
شــقراء، وبلغــت عــدد جلســات الرنامــج )10( 
جلســات بواقــع جلســتن كل أســبوع وملــدة )5( 

ــا بــن  ــدة م ــدة اجللســة الواح أســابيع، وتراوحــت م
)60- 90( دقيقــة، ثــم تــا ذلــك قيــام الباحــث 
بعــرض الرنامــج العاجــي يف صورتــه األوليــة عــى 
ــس,  ــم النف ــن يف عل ــاتذة املختص ــن األس ــة م جمموع
ــات  ــت التعدي ــد أجري ــن، وق ــم )8( حمكم وعدده
إعــداد  تــم  ثــم؛  ومــن  الرنامــج  عــى  املطلوبــة 
الصــورة النهائيــة للرنامــج باســتخدام التعــرض 
للواقــع افــرايض لعــاج الرهــاب االجتامعــي لــدى 

ــقراء. ــة ش ــة بجامع ــنة التحضريي ــاب الس ط

إجراءات تطبيق الدراسة:
الرنامــج  وتقييــم  التطبيــق  إجــراءات  تضمنــت 

التاليــة: اخلطــوات 
إجــراء القيــاس القبــي: وذلــك مــن خــال   - 1
قبــل  االجتامعــي  الرهــاب  مقيــاس  تطبيــق 
ــن  ــى املجموعت ــي ع ــج العاج ــدء يف الرنام الب

والضابطــة. التجريبيــة 
ــن )10(  ــون م ــي املك ــج العاج ــق الرنام تطبي  - 2
أفــراد  عــى  أســابيع   )5( بواقــع  جلســات 
املجموعــة التجريبيــة، ومــدة كل جلســة مــا بــن 

دقيقــة.  )90-60(
تطبيــق مقيــاس الرهــاب االجتامعــي يف هنايــة   - 3
طــاب  عــى  واألخــرية  العــارشة  اجللســة 
)قيــاس  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن 
ــتجاباهتم  ــة اس ــراد العين ــجل أف ــام س ــدي(، ك بع
لتســجيل  الرنامــج  تقييــم  اســتامرة  عــى 
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مؤرشات عــى املشــاركن، والتعــرف ماحظــات
ــد بع ــج الرنام ــم ــات، وتقيي اجللس يف ــن التحس

العاجــي. الرنامــج هنايــة
ــة جلس يف ــي االجتامع ــاب الره ــاس مقي ــق تطبي  - 4
ــج الرنام ــن ع ــف التوق ــد بع ــي التتبع ــاس للقي
التجريبيــة، ثــم املجموعــة أفــراد عــى شــهر ملــدة
ــج برنام ــا إحصائي ــا وحتليله ــج النتائ ــغ تفري ــم ت

.)SPSS,20(

الربنامج:	  يف املشاركون
اجللســة عنــوان بتحديــد ويقــوم الباحــث  - 1

ــة،  العاجي ــة اجللس ــوى حمت ــة ــة، وكتاب العاجي
عليــه. واإلرشاف الرنامــج وتطبيــق

الفيديــو(  يف )اجلرافيكــس( و)مونتــاج خمتــص  - 2
املشــاهد بإعــداد ــام للقي وذلــك األبعــاد؛ ثاثــي

ــرايض. االف ــع الواق يف
وعددهم )12( طالبًا. التجريبية املجموعة  - 3

رقم 
الفنیات محتوى الجلسةالعنوانالجلسة

مدة الجلسةالمستخدمة

تمھید وتعارف1
بــدأت  الدراســة،  الباحــث وعینــة  بیــن  فعالــة  بنــاء عالقــة عالجیــھ 
تقنیــة  باســتخدام  االلكترونــي  العالجــي  للبرنامــج  بالتعــارف وشــرح 

االفتراضــي للواقــع  التعــرض 

المناقشة
90 دقیقةوالحوار

مفھوم الرھاب 2
االجتماعي

توضیــح مفھــوم الرھــاب االجتماعــي، أســبابھ، اعراضــھ، انتشــاره، 
ــھ ــرق عالج ط

المناقشة
60 دقیقةوالحوار

قیــام المجموعــة بتقدیــم عــرض( Presentation) فــي قاعــة افتراضیــة، مشھد (1)3
وتبلیغھــم بأنھــم محــط انظــار زمالئھــم والمحاضــر.

لعب األدوار، 
90 دقیقةالمناقشة

ــن مشھد (2)4 ــدد م ــا بع ــون ممتلئ ــة؛ إذ یك ــام بالكلی ــة الطع ــي قاع ــار ف ــاول اإلفط تن
ــالب 90 دقیقةلعب األدوارالط

المواجھة 5
واالسترخاء

 (Conference Video) ــة ــر تقنی ــة عب ــاء للمجموعــة التجریبی ــل لق عم
ــة االســترخاء. ــام بفنی لمناقشــة البرنامــج بشــكل جماعــي، والقی

المواجھة، 
المناقشة، 

االسترخاء، 
الواجب المنزلي

90 دقیقة

توجیــھ رســالة توعویــة مــن أفــراد العینــة عــن مخاطــر فیــروس كورونــا مشھد (3)6
90 دقیقةلعب األدوارالمســتجد المنتشــر فــي الصیــن لمجموعــة مــن الغربــاء.

60 دقیقةلعب األدواراستقبال الضیوف في المنزل وتقدیم الضیافة لھم.مشھد (4)7

حضــور مبــاراة لكــرة القــدم والجلــوس بیــن الجماھیــر وتردیــد األھازیــج مشھد (5)8
60 دقیقةلعب األدوارمعھــم.

90 دقیقةلعب األدوارمقابلة وظیفیة؛ فیقوم أفراد العینة بالرد على أسئلة أعضاء اللجنة.مشھد (6)9

مراجعة 10
وتلخیص

مراجعــة وتلخیــص للبرنامــج العالجــي المســتخدم فــي الدراســة، وتطبیــق 
ــة  ــراد  العین ــى أف ــدى طــالب الجامعــة عل ــاس الرھــاب االجتماعــي ل مقی
(قیــاس بعــدي)، اتفــق الباحــث مــع الجمیــع علــى جلســة بعــد شــھر لتطبیــق 

المقیــاس (قیــاس متابعــة).

المناقشة
90 دقیقةوالحوار

جدول )2 ( 
االفرايض. للواقع التعرض باستخدام االلكروين العاج حمتوى
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الدراسة:  يف املستخدمة اإلحصائية املعاجلة أساليب
اإلحصائــي الرنامــج خــال ومــن الباحــث اســتخدم
التالية: اإلحصائيــة 20، األســاليب إصــدار )SPSS(

• −(Pearson Correlation بريســون ارتبــاط معامل
ــاخ كرونب ــا ألف ــل معام ــك (Coefficient، وكذل

باســتخدام الثبــات ومعامــل (Alpha Cronpak)

صــدق مــن للتحقــق وذلــك ــة؛ النصفي ــة التجزئ
الدراســة. مقيــاس حمــاور وثبــات

• و− (Frequencies and Percents) املئويــة النســب
Numeric( (؛ Means ــابية احلس ــطات املتوس
االجتامعــي . الرهــاب مســتويات عــى للتعــرف

• −(Mann-Whitney) (U) ويتنــي مــان اختبــار
البحــث فرضيــات مــن وقيمــة )Z( للتحقــق
ــات درج ــب رت ــن ب ــروق الف ــة دالل ــة ودراس
مســتوى يف ببعــض بعضهــام الدراســة جمموعتــي

االجتامعــي. الرهــاب

وتفسريها:  الدراسة نتائج مناقشة
ــا إليه ــت توصل ــي الت ــج النتائ ــة مناقش ــي ي ــام وفي
او تعارضهــا ضــوء يف احلاليــة، وذلــك الدراســة
ــات الدراس ــج ونتائ ــة الدراس ــروض ف ــع م ــاقها اتس
ــة النظري باألطــر ربطهــا إىل ــة باإلضاف الســابقة، هــذا

ــة. الدراس ــم ملفاهي

الفرضاالول:  نتائج عرضوحتليل
ــاب ط ــني ب ــي االجتامع ــاب الره ــرش « ينت ــه ونص

شــقراء؟» بجامعــة التحضرييــة الســنة
بتوزيــع الباحــث قــام الفــرض؛ هــذا عــى ولإلجابــة
لدرجاهتــم تبعــا الكليــة )500( طالــب العينــة أفــراد
بمســتوياته االجتامعــي الرهــاب ملقيــاس بالنســبة
ــابق ــع( والس واملرتف ــط واملتوس ــض ــة )املنخف الثاث
موضــح هــو كــام املقيــاس لتصحيــح كطريقــة ذكرهــا

اآليت: اجلــدول يف

المتوسط العددمستویات الرھاب االجتماعي
الحسابي

االنحراف 
النسبة المئویةالمعیاري

%12669.22.7925.2منخفض (35- 81 درجة)

%264116.42.1852.8متوسط (82- 128 درجة)

%110149.51.1422مرتفع (129-175درجة)

%500111.72.04100المجموع (35-175 درجة)

رقم )4( جدول
الدراسة )500( عينة الطاب لدى االجتامعي الرهاب مستويات
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وتوضح نتائج اجلدول أعاه ما يي:
بلــغ عــدد طــاب املســتوى املنخفــض للرهــاب 	 

االجتامعــي )126( طالبــا، وبنســبة )25.2%(، 
اســتجاباهتم  لدرجــات  حســايب  وبمتوســط 
مــن 175( درجــة،  قيمتــه )69.2  للمقيــاس 

.)2.79( معيــاري  وانحــراف 
ــاب 	  ــط للره ــتوى املتوس ــاب املس ــدد ط ــغ ع بل

االجتامعــي )264( طالبــا، ويشــكلون مــا نســبته 
لدرجــات  حســايب  وبمتوســط   ،)52.8%(
مــن   116.4( قيمتــه  للمقيــاس  اســتجاباهتم 
.)2.18( معيــاري  وانحــراف  درجــة،   )175

ــاب 	  ــع للره ــتوى املرتف ــاب املس ــدد ط ــغ ع بل
االجتامعــي )110( طالبــا، وبنســبة قدرهــا )22% 
( ، وبمتوســط حســايب لدرجــات اســتجاباهتم 
ــة ،  ــن 175( درج ــه )149.5 م ــاس قيمت للمقي
فــإن  وبذلــك   ،  )1.14( معيــاري  وانحــراف 
مســتوى انتشــار الرهــاب االجتامعــي لــدى عينــة 
الدراســة مــن طــاب الســنة التحضرييــة بجامعــة 
ويعــزو   ،)%22( مســتوى  عنــد  كان  شــقراء؛ 
ــة  ــئة االجتامعي ــة إىل التنش ــذه النتيج ــث ه الباح
ــة  ــاب بجامع ــا الط ــش فيه ــي يعي ــة الت واألرسي
اجلامعــة   طــاب  غالبيــة  إن  حيــث  شــقراء، 
تفــرض  بدويــة  او  قرويــة  بيئــة  إىل  ينتمــون 
عليهــم قيــود اجتامعيــة صارمــة أثنــاء املناســبات 
الباحــث  معايشــة  خــال  االجتامعيــة، فمــن 
هلــم وحضــور الكثــري مــن مناســباهتم؛ وجــد أن 

ــوس  ــة طق ــباب ممارس ــى الش ــون ع األرس يفرض
ــواها،  ــم س ــل جمتمعه ــددة ال يتقب ــلوكيات حم وس
وهــذا جيعــل الشــاب حتــت ضغــط التقييــم وقلــق 
ــه مــن  مــن النقــد الســلبي الــذي قــد يتعــرض ل
األقــارب، ومــن العوامــل التــي ال يمكــن أن 
نغفلهــا وتعــد ســببا النتشــار الرهــاب االجتامعــي 
لــدى طــاب اجلامعــة؛ هــو االختــاف بــن 
بيئتــي التعليــم وبــن طريقــة التعلــم يف التعليمــن 
ــف  ــة ختتل ــات اجلامع ــي، فمتطلب ــام و اجلامع الع
ــة  ــب يف اجلامع ــة، فالطال ــات املدرس ــن متطلب ع
ــارضات،  ــاء املح ــروض أثن ــم ع ــب بتقدي مطال
العمليــة،  املحــارضات  يف  زمائــه  ومشــاركة 
بــه  رصح  مــا  وهــذا  الاصفيــة،  واألنشــطة 
ــذا  ــة، ويف ه ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــة م جمموع
الصــدد  يعــزو الباحــث ارتفــاع مســتوى الرهــاب 
االجتامعــي لــدى طــاب الســنة التحضرييــة 
إىل طبيعــة الفئــة العمريــة التــي يمــرون هبــا 
يف  ذاهتــم  إىل  ونظرهتــم  اجلامعيــة(،  )املرحلــة 
ــا  ــا يرافقه ــرة، وم ــة املتأخ ــة املراهق ــل مرحل ظ
مــن تغــريات جســمية ونفســية قــد تلقــي بظاهلــا 
ــاب، ،  ــدى الط ــذات ل ــر ال ــتوى تقدي ــى مس ع
  (Heideman andــاول كذلــك ذكــر هيدمــان وب
 (Paul, 2008أن الطــاب الذيــن لدهيــم رهــاب 

ــة  ــم فرص ــدم هل ــن تق ــم؛ مل تك ــي أرسه اجتامع
ــارت  ــاعرهم،  وأش ــم ومش ــن ذواهت ــري ع للتعب
 (Simadi & Gazan, ــازان ــيامدي وج ــة س دراس
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ــه دور يف   (2019  إىل أن مفهــوم الــذات املتــدين  ل

اإلصابــة بالرهــاب االجتامعــي، كــام أن املصابــن 
ــة  ــية مفرط ــم حساس ــي لدهي ــاب االجتامع بالره
ــهم  ــن نفس ــلبية ع ــرة س ــن نظ ــبب يف تكوي تتس
وعــن املجتمــع، كــام أكــدوا عــى العاقــة الســببية 
بــن مســتوى الرهــاب االجتامعــي وبــن مســتوى 
ــن  ــك يمك ــب. كذل ــدى الطال ــذات ل ــر ال تقدي
تفســري ظهــور الرهــاب االجتامعي بشــكل واضح 
ــل  ــاب إىل العوام ــدى الط ــة ل ــة املراهق يف مرحل
ــن  ــاب م ــه الط ــا يتعلم ــة وم ــرات األرسي واخل
ــة واملخــاوف  آبائهــم بشــأن العاقــات االجتامعي
املكتســبة مــن البيئــة املحيطــة ومــن األفــراد  
الذيــن يعيشــون معهــم وال ســيام الوالديــن،  
Ali & Ka-( توأشــار دراســة عــي وكريــم
ــون  ــن يعيش ــاب الذي reem, 2016( إىل أن الط
ــودها  ــن يس ــن الطرف ــة ب ــن والعاق ــع الوالدي م
ــة  ــون لإلصاب ــرود؛ يتعرض ــي وال ــد العاطف البع
ــن  ــببًا يف تكوي ــون س ــي، وتك ــاب االجتامع بالره
اإلحبــاط  مشــاعر  النقــص، وزيــادة  مشــاعر 
والتوتــر، وكل ذلــك يــؤدي للرهــاب االجتامعــي 
 (Calafell ومــن ناحيــة أخــرى  ذكــرت دراســة ،
الرهــاب  مــرىض  أن   & Maldonado, 2014)

االجتامعيــة  املواقــف  يتجنبــون  ال  االجتامعــي 
ألن  يتجنبوهنــا  بــل  قلقهــم،  عــى  ليحافظــوا 
ــة،  ــم الذاتي ــدم فعاليته ــد بع ــارف تفي ــم مع لدهي
ــاع  ــات إىل ارتف ــض الدراس ــارت بع ــك أش كذل

ــة  ــدى طلب ــي ل ــاب االجتامع ــار الره ــبة انتش نس
اجلامعــة كــام يف دراســة كانجــر  (Klinger, 2005)؛ 
حيــث أشــارت إىل أن نســبة شــيوع اضطــراب 
ــت  ــة بلغ ــاب اجلامع ــن ط ــي ب ــاب االجتامع الره
 (Tillforas & Furmark, ودراســة     ،)13%(
(2017  أشــارت إىل أن نســبة شــيوع اضطــراب 

ــت  ــة؛ بلغ ــة اجلامع ــن طلب ــي ب ــاب االجتامع الره
 (Ali & ,وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ،)15%(
(Kareem, 2016 التــي توصلــت إىل أن )25%( من 

ــاب  ــراب الره ــن اضط ــون م ــة يعان ــة اجلامع طلب
االجتامعــي، ودراســة كل مــن  عمــرو وخالــد( 
2019م( التــي توصلــت إىل أن )19%( مــن طــاب 
ــي،   ــاب االجتامع ــن الره ــون م ــب يعان ــة الط كلي
بينــام أشــارت الدراســة احلاليــة إىل انتشــار الرهــاب 
االجتامعــي بنســبة )%22( بــن طــاب الســنة 
التحضرييــة بجامعــة شــقراء، وتــدل هــذه النتيجــة 

ــة األول. ــرض الدراس ــول ف ــى قب ع
عرض وحتليل نتائج الفرض الثاين: 

ونصــه »توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مقيــاس 
ــن  ــة وب ــة التجريبي ــن املجموع ــي ب ــاب االجتامع الره
ــق  ــد تطبي ــدي بع ــاس البع ــة يف القي ــة الضابط املجموع
املجموعــة  لصالــح  مبــارشة«  االلكــروين  العــاج 

ــة؟   التجريبي
ولإلجابــة عــى هــذا الفــرض، تــم اســتخدام اختبار 	 

 ،)Z( وقيمــة (Mann-Whitney) (U) مــان ويتنــي
ويوضــح اجلــدول التــايل النتائــج املتحصــل عليهــا.
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ــود	  وجـ ــاه؛ أعـ ــدول اجلـ ــج نتائـ ــح وتوضـ
مســـتوى عنـــد إحصائيـــة داللـــة ذات فـــروق
درجـــات رتـــب متوســـطي )0.01( بـــن
درجـــات رتـــب وبـــن التجريبيـــة املجموعـــة
الرهـــاب ملقيـــاس الضابطـــة املجموعـــة
التحضرييـــة الســـنة لطـــاب االجتامعـــي
ــارشة مبـ ــروين االلكـ ــاج العـ ــق تطبيـ ــد بعـ
املجموعـــة طـــاب لصالـــح وذلـــك  ،
فعاليـــة عـــى ذلـــك التجريبيـــة ، ويؤكـــد
ــف ختفيـ يف ــتخدم املسـ ــروين االلكـ ــاج العـ
ـــاب ط ـــدى ل ـــي االجتامع ـــاب الره ـــتوى مس
العـــاج يتضمنـــه التحضرييـــة ، ومـــا الســـنة
ملواقـــف اآلمـــن التعـــرض مـــن االلكـــروين
ــاد األبعـ ــة ــارات  ثاثيـ نظـ ــر عـ ــة اجتامعيـ
املجموعـــة االفـــرايض،  فتعـــرض للواقـــع
ــع الواقـ يف ــا ملـ ــاهبه مشـ ــاهد ملشـ ــة التجريبيـ
التحســـن،  يف كبـــري دور عليهـــا والتدريـــب
للواقـــع التعـــرض ألســـلوب أن كـــام
يف دور الدراســـة؛ يف املســـتخدم االفـــرايض

اآلخريـــن، فالطـــاب مـــع الطـــاب اندمـــاج
ــع مـ ــل التفاعـ إىل ــون يميلـ ــة املرحلـ ــذه هـ يف
جاذبيـــة إىل باإلضافـــة التكنولوجيـــا، هـــذا
ـــو ج ـــري توف ـــى ع ـــه وقدرت ـــروين االلك ـــاج الع
ـــف املواق ـــع م ـــن اآلم ـــايب اإلجي ـــل التفاع ـــن م
بالتواجـــد الطالـــب فيشـــعر االجتامعيـــة، 
ومســـؤوليته االفـــرايض العـــامل يف الفعـــي
يف ـــكي ال ـــامس االنغ ـــق حتقي ـــق طري ـــن ع ـــه عن
النـــوع هـــذا ســـاعد االفراضيـــة، كـــام بيئتـــه
ـــف مواق ـــوض خ ـــى ع ـــاب الط ـــاج الع ـــن م
تأكيـــد عـــى ســـاعدهتم خمتلفـــة اجتامعيـــة
Bush, (م2018) ــوش بـ ــر ذكـ ــام ــم،  كـ ذواهتـ
ــرايض االفـ ــع للواقـ ــرض بالتعـ ــاج العـ أن
تشـــعر مبتكـــرة عاجيـــة طريقـــة يعتـــر
ـــي،  احل ـــع بالواق ـــي االجتامع ـــاب الره ـــرىض م
ـــع م ـــرة املنف ـــة البيئ يف ـــود بالوج ـــعرون يش ـــم فه
ملواقـــف حماكاتـــه عنـــد باألمـــان اإلحســـاس
مزيـــدًا  الفـــرد تعطـــي حقيقيـــة اجتامعيـــة
ـــك ـــذات، وذل لل ـــل ـــرًا أفض وتقدي ـــة الثق ـــن م
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ــي االجتامعـ ــق القلـ ــض خفـ ــى عـ ــاعده يسـ
ــة النتيجـ ــذه هـ ــق ــه، وتتفـ انفعاالتـ ــط وضبـ
ــادو ومالدونـ ــل كاالفيـ ــة دراسـ ــة نتيجـ ــع مـ
 (Calafell & Maldonado, 2014)ودراســـة

ـــن م  (Gebara et al, 2016)ـــرون وآخ ـــارا جيب
ــل املتمثـ ــروين االلكـ ــاج العـ ــدرة قـ ــث حيـ
ــاج عـ يف ــرايض االفـ ــع للواقـ ــرض التعـ يف
ــل التفاعـ إىل ــي االجتامعـ ــاب الرهـ ــض وخفـ
ـــامل الع يف ـــري التأث ـــى ع ـــرد الف ـــدرة ق يف ـــل املتمث
ـــار ـــه ، وأش مع ـــل التعام ـــة وإمكاني ـــرايض االف
ــتخدمن املسـ أن Aldridge, 2013)) ــج الدريـ
جمـــرد ليســـوا العـــاج مـــن النـــوع هلـــذا
ـــاركن مش ـــدون يع ـــل ب ـــن؛ خارجي ـــن ماحظ
ــاد،  األبعـ ــي ثاثـ ــرايض افـ ــامل عـ يف ــن فعالـ
ـــرايض االف ـــع للواق ـــرض بالتع ـــاج الع أن ـــام ك
ــا فيهـ ــعر يشـ ــف مواقـ ــة أربعـ ــاج إنتـ ــد يعيـ
ـــد بالتهدي ـــي االجتامع ـــاب الره ـــون يعان ـــن الذي
ـــودة وامل األداء ـــي ه ـــف املواق ـــذه ـــديد، وه الش
والتوكيديـــة، وبمســـاعدة والتدقيـــق واأللفـــة

املعـــارف يتبنـــى أن املريـــض يتعلـــم املعالِـــج
ـــك وذل ـــة؛ االجتامعي ـــف املواق يف ـــلوكيات والس
ـــف مواق ـــه يواج ـــا عندم ـــه لدي ـــق القل ـــض خلف
ـــتخدم املس ـــرد للف ـــى تعط ـــام ـــة، ك الواقعي ـــاة احلي
للمواقـــف املتكـــرر للتعـــرض الفرصـــة
ـــورط الت دون ـــاب الره ـــري تث ـــي الت ـــة االجتامعي
ـــن م ـــخرية س أو ـــد نق أو ـــات إحراج ـــأي ب ـــه في

ـــه. ب ـــن املحيط

الثالث:  الفرض نتائج وحتليل عرض
يف ـــة إحصائي ـــة دالل ذات ـــروق ف ـــد توج ـــه » ال ونص
ـــاس مقي يف ـــة التجريبي ـــة املجموع ـــات درج ـــط متوس
ـــن وب ـــدي البع ـــاس القي ـــن ب ـــي االجتامع ـــاب الره
ــي االجتامعـ ــاب الرهـ ــاس ملقيـ ــبة بالنسـ ــي التتبعـ
الرنامـــج »؟ تطبيـــق ــهر( مـــن شـ مـــرور ــد )بعـ
ــتخدام اسـ الفـــرض، تـــم ــذا هـ عـــى ــة ولإلجابـ
)U( )Mann-Whitney ويتنـــي اختبـــار )مـــان
ــج النتائـ ــايل التـ ــدول اجلـ ــح ــة )z(، ويوضـ وقيمـ

عليهـــا. املتحصـــل

الداللةUZمجموع الرتبمتوسط الرتبالقیاس

676البعدي

71.50.029-
0.977
غیر دال 6.5078التتبعي

رقم )6( جدول
درجاهتم ورتب التجريبية املجموعة درجات رتب متوسطي بني الفروق داللة

االجتامعي. الرهاب مقياس املتابعة  يف فرة مرور بعد
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وتوضـــح نتائـــج اجلـــدول أعـــاه؛ عـــدم وجـــود 
ـــب  ـــطي رت ـــن متوس ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ف
ـــاج  ـــق الع ـــد تطبي ـــة بع ـــة التجريبي ـــات املجموع درج
ـــة  ـــس املجموع ـــات نف ـــب درج ـــن رت ـــروين وب االلك
بعـــد مـــرور فـــرة املتابعـــة )شـــهر( ملقيـــاس 
ــة  ــى حمافظـ ــدل عـ ــا يـ ــي، ممـ ــاب االجتامعـ الرهـ
طـــاب املجموعـــة التجريبيـــة عـــى املكاســـب 
العاجيـــة التـــي أضافهـــا الرنامـــج العاجـــي 
ـــهر.  ـــدة ش ـــج مل ـــف الرنام ـــرة توق ـــال ف ـــم خ إليه
ـــج  ـــامد الرنام ـــة إىل اعت ـــذه النتيج ـــث ه ـــزو الباح ويع
ــى  ــة عـ ــة احلاليـ ــتخدم يف الدراسـ ــي املسـ العاجـ
ـــاًم ألداء  ـــد مه ـــذي ُيع ـــب األدوار؛ وال ـــراتيجية لع اس
الســـلوك، إذ ســـاعد عينـــة الدراســـة عـــى التغلـــب 
ـــق  ـــام يتعل ـــًا في ـــة، وخصوص ـــم االجتامعي ـــى خماوفه ع
بإقامـــة عاقـــات اجتامعيـــة فعالـــة مـــع اآلخريـــن، 
إىل  النتيجـــة  هـــذه  الباحـــث  يعـــزو  وكذلـــك 
ـــي  ـــاب االجتامع ـــكلة الره ـــاب بمش ـــعار الط استش
ورغبتهـــم يف العـــاج و احلفـــاظ عـــى مـــا تعلمـــوه 
ـــث  ـــي، وقـــد الحـــظ الباح ـــاء الرنامـــج العاج أثن
ـــة  ـــة التجريبي ـــراد  العين ـــة أف ـــال مواظب ـــن خ ـــك م ذل
عـــى حضـــور اجللســـات, وتأديـــة األدوار املطلوبـــة 
ـــك   ـــه، وكل ذل ـــل وج ـــى أكم ـــات ع ـــم, والواجب منه
يـــدل عـــى فاعليـــة العـــاج االلكـــروين ونجاحـــه 
ــة  ــج العاجيـ ــة، فالرامـ ــدف الدراسـ ــق هـ يف حتقيـ
ــد  ــة بعـ ــدوث انتكاسـ ــدم حـ ــز بعـ ــة تتميـ الناجحـ
ـــج  ـــى نتائ ـــاظ ع ـــي، واحلف ـــج العاج ـــف الرنام توق

عاجيـــة إجيابيـــة  ملـــدة أطـــول. ويعـــزو الباحـــث 
ـــي  ـــج العاج ـــامد الرنام ـــا إىل اعت ـــة أيض ـــذه النتيج ه
ــذي  ــرايض الـ ــع االفـ ــرض للواقـ ــتخدم للتعـ املسـ
يكســـب الطالـــب آليـــات التعامـــل مـــع املواقـــف 
االجتامعيـــة التـــي تولـــد لديـــه املخـــاوف، وأشـــار 
مـــكاي (Mclay, 2001) إىل أن التعـــرض للواقـــع 
يف  الشـــخص  كفـــاءة  مـــن  يزيـــد  االفـــرايض 
ــام  ــا، كـ ــة وحلهـ ــكاته املختلفـ ــع مشـ ــل مـ التعامـ
ـــى  ـــاب ع ـــع الط ـــرض للواق ـــلوب التع ـــاعد أس يس
ممارســـة مـــا خيشـــون فعلـــه يف بيئـــة آمنـــه مشـــاهبه 
ـــدل  ـــه يع ـــك فإن ـــه، كذل ـــون في ـــذي يعيش ـــع ال للواق
ــادرا  ــه قـ ــا جيعلـ ــاة ممـ ــه للحيـ ــن نظرتـ ــور مـ ويطـ
ــا عليـــه  عـــى مواجهـــة التحديـــات التـــي تفرضهـ
الظـــروف االجتامعيـــة املختلفـــة، ويعـــزو الباحـــث 
ــة  ــاب يف املرحلـ ــا إىل أن الطـ ــة أيضـ ــذه النتيجـ هـ
ـــة  ـــات اجتامعي ـــة عاق ـــى إقام ـــون ع ـــة حريص اجلامعي
فعالـــة مـــع زمائهـــم يف املقـــررات الدراســـية، 
ـــذي   ـــر ال ـــة، األم ـــطة الاصفي ـــاركتهم يف األنش ومش
ـــه  ـــا تعلم ـــذ م ـــدًا لتنفي ـــعى جاه ـــب يس ـــل الطال جيع
ـــع  ـــى مجي ـــه ع ـــه و تعميم ـــاج و تطبيق ـــرة الع ـــاء ف أثن
ـــن  ـــى تكوي ـــادرا ع ـــون ق ـــة، ليك ـــف االجتامعي املواق
ـــاءه  ـــع زم ـــرام م ـــة واالح ـــودها األلف ـــات يس عاق
ــج  ــع نتائـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــق هـ ــة، وتتفـ يف اجلامعـ
 (Keller, 2017 ؛Gebara & et. al, 2016دراســـات
-Calafell & Mal ؛ Maria & Luliana, 2016 ؛

 ,(donado, 2014والتـــي أثبتـــت اســـتمرار فاعليـــة 
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ـــد  ـــى بع ـــرايض حت ـــع االف ـــرض للواق ـــلوب التع أس
ــهر  ــدة شـ ــي ملـ ــج العاجـ ــن الرنامـ ــف عـ التوقـ

وأكثـــر.

ملخص نتائج الدراسة:
يســتطيع العــاج االلكروين باســتخدام أســلوب 	 

ــج  ــدث نتائ ــرايض أن حي ــع االف ــرض للواق التع
إجيابيــة مــع الراشــدين وطلبــة اجلامعــة، يف عــاج 
االلكــروين  فالعــاج  االجتامعيــة،  خماوفهــم 
بمشــكاهتم  واعــن  أشــخاص  إىل  حيتــاج 

ــة. ــج فعال ــق نتائ ــم لتحقي وخماوفه
أن أســلوب التعــرض للواقــع االفــرايض يســاعد 	 

الفــرد عــى شــعور الفــرد بالطمأنينــة، األمــر 
الــذي جيعــل هــذا األســلوب فعــاالً يف مواجهــة 
ــاب  ــًا الره ــه وخصوص ــاب وعاج ــواع الره أن

ــي. االجتامع
يســاعد العــاج اإللكــروين عــى إتاحــة بيئــات 	 

قــد يتعــذر احلصــول عليهــا أو التواجــد فيهــا، أو 
التــي تســبب ضغطــًا شــديدًا نتيجــة التواجــد يف 

الواقــع احليــايت للفــرد.
الذيــن 	  األفــراد  اإللكــروين  العــاج  يســاعد 

لدهيــم خمــاوف اجتامعيــة عــى رؤيــة املوقــف مــن 
ــر  ــتوى اخلط ــى مس ــرف ع ــه، والتع ــع جوانب مجي
ــم  ــري فكرهت ــام تغ ــف، ك ــذا املوق ــه ه ــذي يمثل ال
طريــق  عــن  معينــة  اجتامعيــة  مثــريات  جتــاه 

ــه. ــل مع ــري والتفاع ــذا املث ــة ه معايش

توصيات الدراسة:
عمــل رشاكــة بــن املعاجلــن النفســين واملختصن 	 

بالرجميــات والــذكاء االصطناعــي لتطويــر أدوات 
تســاعد يف التقييــم والعــاج النفي.

ــة 	  ــس املختلف ــم النف ــام عل ــل يف أقس ــاء معام إنش
لتطويــر اســتخدام العــاج االلكــروين ودراســته 

ــية. ــات النفس ــاج االضطراب لع
إنشــاء عيــادات نفســية متخصصــة يف عــاج 	 

ــتخدام  ــية باس ــات النفس ــراض واالضطراب األم
التقنيــة والتكنولوجيــا احلديثــة.
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248

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

املوهوبــن[  رســالة ماجســتري غــري منشــورة. كليــة 
الربيــة، جامعــة كفــر الشــيخ، مــرص.

امُلْســتقبل  تقنيَّــات  تْأثــري  )2011م(.  مدحــت.  ســمرة، 
ــري  ــتري غ ــالة ماجس ــة[ رس ــة التَّْعليميَّ ــم البيئ ــى تصمي ع

ــرص. ــورة، م ــة املنص ــورة]. جامع منش
ــد. ) 2019م(.  ــد أمح ــن، خال ــرو و حس ــد عم ــداهلل، أمح عب
ــي  ــاب االجتامع ــا بالره ــة وعاقته ــكار الاعقاني األف
لــدى مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي. جملــة 
العلــوم الربويــة والنفســية، جامعــة البحريــن، 20)1(، 

.568-533
عيــد، حممــد إبراهيــم، و ســعيد، ســهى ســمري، و حممــد، صابــر 
ــرح  ــادي مق ــج ارش ــة برنام ــاروق. )2018م(. فاعلي ف
ــض  ــة خلف ــات االفراضي ــتخدام التجمع ــى اس ــم ع قائ
ــة  ــي، جامع ــاد النف ــة االرش ــي. جمل ــاب االجتامع الره

ــمس، 55)1(، 118-79. ــن ش ع
ــتخداماهتا  ــرايض واس ــع االف ــد )2010(. الواق ــل، خال نوف

ــع. ــرْش والتَّوزي ــج للنَّ ن: دار املناه ــامَّ ــة. ع التَّْعليميَّ

املصــادر واملراجــع األجنبيــة والعربيــة  ثانيــًا/ 
لإلنجليزيــة:  املرمجــة 

Abdullah, A. A., & Hussein, K. A. (2019). Irrational thoughts 
and their relationship to social terrorism among users 
of social networks. Journal of Educational and Psycho-
logical Sciences, 20 (1), 533-568. 

Agha, M. (2016). The Prevalence of Social Phobia among 
Students of Rafsanjani University of medical Sciences, 
Iran and its Relation with Personality Traits In 2013م. 

Ahghar, G. (2014). Effects of teaching problem solving skills 
on students’ social anxiety. International Journal of Ed-
ucation and Applied Sciences, 1 (2), 108-112.

Aldridge, S. (2003).Virtual reality can help with spider pho-
bia. International J. of Human- Computer Interaction, 
1, 1-10. 8.

Ali, S.,  Kareem, M. (2016). Assessment of social phobia 
among students of nursing college in hawler medical 
university at City-Irag. Kufa Journal for Nursing Sci-
ence, 6(2), 130-136.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders. (5th Ed.), 
Washington. American Psychiatric Pub.

Andersson, G., & Cuijpers P. (2009م). Internet-based and oth-
er computerized psychological treatments for adult de-
pression: a meta-analysis. Cognitive Behaviour Ther-
apy, 38, 196-205. 

Antony, M., & Rowa, K. (2008). Social anxiety disorder (1st 
Ed). From https://us.hogrefe.com/shop/social-anxi-
ety-disorder-pdf-epub.html.

Blanco, C.; Bragdon, L.; Schneier, F., & Liebowitz, M., . 
(2012). The evidence-based pharmacotherapy of so-
cial anxiety disorder”. The International Journal of 
Neuropsychopharmacology, 16 (1), 235–249.

Bush, J., . (2018), Viability of virtual reality exposure ther-
apy as a treatment alternative. Computers in Human 
Behavior, 24, 1032- 1040. 18.

Calafell, M.,  Maldonado, J., . (2014). A virtual reality-inte-
grated program for improving social skills in patients 
with schizophrenia. Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry, 45(1), 81-89.

Chandler, J., .(2006).Social Anxiety Disorder In Children 
and Adolescents. National center for Health and well-
ness.71- handler. National center for Health and well-
ness.

Christopher, A., . (2005). Social Anxiety and Social Phobia 
in Youth: Characteristics, Assessment, and Psycholog-
ical Treatment.

Davison, G. C.,  Neale, J. M., & Kring, A.M. (2004). Abnor-
mal Psychology. (9th Ed). NY: Wiley.

Eid, M. I., Saeed, S. S., & Mohamed, S. F. (2018). The effec-
tiveness of a counseling program based on the use of 
virtual gatherings to reduce social phobia. Journal of 
Psychological Counseling, 55 (1), 79-118.

El Desouky, M. (2004). The Social Phobia Scale, (1st Ed). 
Cairo :  The Anglo-Egyptian Library

Enderson’s, A. (2006). Shyness social anxiety, How does 
treatment for shyness - social anxiety work. Gronow-
eski clinic. Psychotherapy Assessments Research.

Gebara, C., Tito, N,. Leticia, G,.  & Francisco, L. (2016). Vir-
tual reality exposure using three-dimensional images 
for the treatment of social phobia. Revisit Brasilia de 
Psiquiatria, 38(1), 24-29.

Hales, R., & Yudofsky, S. (2003). Social phobia. In Textbook 
of Clinical Psychiatry,(4th Ed). Washington, Ameri-
can Psychiatric Publishing. pp. 572–580.

Hammouri, F. (2009). The relationship between the methods 
of thinking and irrational thoughts among Yarmouk 
University students. Journal of Educational Sciences, 
University of Damascus, 10 (3), 35-59.

Heideman, W. (2008). Combining cognitive behavioral ther-



عبد اهلل القحطاين: فاعلية العالج االلكتروين باستخدام أسلوب التعرض للواقع االفتراضي يف عالج الرهاب ... 249-219

249

apy with an alcohol intervention to reduce alcohol 
problems among socially anxious college students. 
Unpublished Ph. D. Thesis,.. University of Wisconsin- 
Milwaukee. 

Hoffaart, A. (2013). Psychotherapy for social phobia: How 
do alliance and cognitive process interact to produce 
outcome? Psychotherapy Research Journal, 22(1), 82-
94.

Ibrahim, M., & Al-Zaitawi, A. (2019). The effect of a group 
behavioral cognitive program in reducing the level of 
social phobia disorder among students of the Faculty 
of Educational Sciences. Journal of Educational Sci-
ences, 46 (1). 492-507.

Johnson, J. (2007). A comparison of cognitive behavioral 
group therapy with and without an alcohol interven-
tion to reduce socially anxious individuals’ alcohol 
consumption. Ph.D. Thesis. University of Wiscon-
sin-Mlwaukee. U.S.A. 

Jones, W. H., & Russell, D.C. (1998). The social relicence 
scale. An objective instrument to measure shyness. 
Journal of Personality Assessment, 46,629-631.

Keller, J. (2017). The Use of virtual reality technology in the 
treatment of anxiety and other psychiatric disorders. 
Journal of Harvard College, 25(3), 103-113.

Klinger, E., Bouchard, S., Légeron, M. D., Roy, S., Chemin, 
M. A., Lauer, F., Psy.D., & Nugues, P. (2005). Virtual 
reality therapy versus cognitive behavior therapy for 
social phobia: A preliminary controlled study. Cy-
berpsychology & Behavior, 8 (1), PP 76- 87. 35.

Law, EF. (2011). Videogame distraction using virtual reali-
ty technology for children experiencing cold pressor 
pain: the role of cognitive processing. Journal of Pedi-
atric Psychology, 36, 84-94. 

Lipsitz, J., & Schneier,  F. (2003). Social phobia, Epidemi-
ology and cost of illness. Pharmacoeconomics,18(58), 
123 - .

 Maria, D., & Luliana, C. (2017). An Innovative Solution 
Based on Virtual Reality to Treat Phobia. International 
Journal of Interactive World, 23(9),65-73.

McLay, R. N. (2001). A randomized, controlled trial of vir-
tual reality-graded exposure therapy for post- trau-
matic stress disorder in active duty service members 

with combat-related posttraumatic stress disorder. 
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 
14, 223-229.

Naoufel, K. (2010). Virtual reality and its educational uses. 
Amman: Dar Al-Manhaj for Publishing and Distribu-
tion.

Pilling, S. (2014). Guideline Development, Group, Recogni-
tion, assessment and treatment of social anxiety disor-
der: summary of NICE guidance.Cite uses deprecated 
parameters.  

Rosenthal, J. (2009). The effect of internet use and treatment 
sought in individuals diagnosed with social phobia. 
Dissertation of Ph.D. Walden University Veale, D. 
-Treatment of social phobia. Advances in Psy .(م2003)
chiatric Treatment. 9(4), 258-264.

Samadi, F,. & Gazan, A. (2014).  Analysis of the phenome-
non of social phobia among university students. Jour-
nal of Humanities and Social Sciences Studies, Uni-
versity Jordan, 46 (1), 301-310.

Sammadoni, I. (1998). The measure of social shyness, (1st 
Ed). Cairo,: The Anglo Egyptian Library.

Samman, A. F. (2019). The effectiveness of an emotional 
organizing training program to improve self-presenta-
tion strategies in reducing social phobia in gifted ad-
olescents. Master Thesis, College of Education, Kafr 
El-Sheikh University.

Samra, M. (2011). The effect of future technologies on de-
signing the educational environment. Master Thesis, 
Mansoura University, Egypt.

Stein, M., & Stein, D. (2008). Social anxiety disorder. Witch-
ing HU, Stein MB, Kessler RC.(1999).”Social fears 
and social phobia in a community sample of adoles-
cents and young adults: prevalence, risk factors and 
co-morbidity   Psychological Medicine, 29(2), pp 309-
323.

Tillfors, M., & Furmark, T. (2007). Social phobia in Swedish 
university students: Prevalence, subgroubs and avoid-
ant behavior, Soc. Psychiatry.

World Health Organization. (2012). The international clas-
sification of mental and behavioral disorders. clinical 
descriptions and diagnostic guidelines (ICD-10). Ge-
neva, Switzerland.

.



رضا األشرم: سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيفِ التوحد 295-251

251

www.nbu.edu.sawww.nbu.edu.sa

سلوكياُت التحدي وعالقتها بالمهاراِت االجتماعيِة 
لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيِف التوحد

رضا إبراهيم محمد األشرم)*(
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)قدم للنشر يف 1441/9/14هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/6هـ(
ـــُث  ـــدف البح ـــِة. هي ـــاراِت االجتامعي ـــوِر يف امله ـــموَن بالقص ـــم يتس ـــام أهن ـــد، ك ـــف التوح ـــراِب طي ـــاِل ذوي اضط ـــدى األطف ـــدي ل ـــلوكياُت التح ـــُر س ـــث:  تنت ـــص البح ملخ
ـــِن  ـــن اجلنس ـــروق ب ـــُد الف ـــد، وحتدي ـــف التوح ـــراِب طي ـــاِل ذوي اضط ـــدى األطف ـــة ل ـــارات االجتامعي ـــن امله ـــدي وب ـــلوكياِت التح ـــن س ـــة ب ـــاِف العالق ـــايل إىل استكش احل
ـــذا  ـــة. وهل ـــذِه الفئ ـــدى ه ـــدي ل ـــلوكيات التح ـــالِل س ـــن خ ـــِة م ـــاراِت االجتامعي ـــؤ بامله ـــة التنب ـــُد إمكاني ـــدف إىل حتدي ـــام هي ـــة، ك ـــارات االجتامعي ـــدي وامله ـــلوكياِت التح لس
ـــراِب  ـــاِل ذوي اضط ـــة لألطف ـــارات االجتامعي ـــث(، وامله ـــداُد الباح ـــن إع ـــد )م ـــِف التوح ـــراِب طي ـــاِل ذوي اضط ـــدي لألطف ـــلوكيات التح ـــايس س ـــُق مقي ـــم تطبي ـــرض؛ ت الغ
ـــد،  ـــِف التوح ـــراب طي ـــن ذوِي اضط ـــة م ـــاًل وطفل ـــاركن )82( طف ـــدُد املش ـــغ ع ـــي، وبل ـــي االرتباط ـــج الوصف ـــتخداُم املنه ـــم اس ـــث(. وت ـــداُد الباح ـــن إع ـــد )م ـــِف التوح طي
ـــالبة  ـــة س ـــة ارتباطي ـــود عالق ـــُج وج ـــرت النتائ ـــعودية. وأظه ـــاِض بالس ـــِد يف الري ـــج للتوح ـــتِة برام ـــن س ـــم م ـــم اختياره ـــنة، ت ـــن )5-12( س ـــا ب ـــم م ـــت أعامره ـــد تراوح وق
ـــلوكياِت  ـــا لس ـــة إحصائًي ـــروق دال ـــود ف ـــدم وج ـــع ع ـــد، م ـــِف التوح ـــراِب طي ـــاِل ذوي اضط ـــدى األطف ـــة ل ـــارات االجتامعي ـــن امله ـــدي وب ـــلوكياِت التح ـــن س ـــا ب ـــة إحصائًي دال
ـــلوكيات  ـــالِل س ـــن خ ـــة م ـــاراِت االجتامعي ـــؤ بامله ـــن التنب ـــام يمك ـــاث(، بين ـــور/ إن ـــوِع )ذك ـــا للن ـــد وفًق ـــف التوح ـــراِب طي ـــاِل ذوي اضط ـــة لألطف ـــارات االجتامعي ـــدي وامله التح

ـــة(.  ـــلوكيات الغريب ـــط الس ـــدي )نم التح

كلامُت مفتاحية: سلوكياُت التحدي، املهاراُت االجتامعية، اضطراُب طيف التوحد.
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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). 
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1- ُمقدمة:
ــات  ــد اضطراب ــد أح ــف التوح ــراُب طي ــُد اضط ُيع
النمــو العصبــي الذي يــؤدي إىل العجِز يف الســلوكياِت 
االجتامعيــِة التواصليــة، مــع وجــود ســلوكيات نمطيــة 
 (Americanاالهتاممــاِت مــن  حمــدودة  وجمموعــة 
(Psychiatric Association, 2013، ويؤثــُر عــى مــا 

 (Centers يقــرُب مــن 1.47٪ مــن ســكاِن العــامل
(for Disease Control and Prevention, 2014، كــام 

أن معــدالت انتشــاره مرتفعــة بنســبِة 110 لــكِل 
  .(Kogan et al., 2009) فــرد   10،000

ــذات،  ــذاُء ال ــدي )إي ــلوكيات التح ــامُط س ــُر أن وتنت
ــة(  ــلوكياُت النمطي ــة، والس ــدُم الطاع ــدواُن، وع والع
ــراب  ــال ذوي اضط ــِف األطف ــن نص ــر م ــدى أكث ل
أو  العاديــن  باألطفــاِل  مقارنــًة  التوحــد،  طيــف 
األطفــاِل ذوي اإلعاقــات النامئيــة األخــرى، كــام أهنــم 
يتســمون بالقصــوِر يف مهــاراِت التواصــل االجتامعــي 
 (Chung et al., 2012; Matson et al., 2009a; Matson

(et al., 2010a. وتؤثــُر ســلوكيات التحــدي عــى 

ــرِض  ــؤدي إىل ف ــد ت ــا ق ــدٍة؛ ألهن ــخص بش ــاِة الش حي
ــِه إىل األنشــطِة واخلدمــاِت املتاحــِة  ــوٍد عــى وصول قي
لــه يف املجتمــِع، كــام تقلــُل مــن فــرِص التنشــئة 
االجتامعيــة ممــا يؤثــُر عــى قدرتــِه عــى التعلــِم، فضــاًل 
 (Healy et al., عــن أهنــا ينجــم عنهــا الوصــم اجتامعًيــا
(2013. ويعتــُر املعلمــون ســلوكيات التحــدي عائًقــا 

ــاِل  ــة لألطف ــات التعليمي ــم اخلدم ــام تقدي ــًيا أم رئيس
ــؤدي  ــد ت ــا ق ــد؛ ألهن ــف التوح ــراِب طي ذوي اضط

ــاِج  ــن االندم ــم م ــم، ومتنعه ــِس هل ــِة التدري إىل صعوب
يف بعــِض البيئــات التعليميــة، وُتســبُب ضغوًطــا وأذًى 

 .(Rispoli et al., 2013) للمعلمــن والطــالب
مــن ثــم، ُتعــُد ســلوكيات التحــدي ســمة بــارزة لــدى 
األفــراِد ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد، وينتــُج 
ــا  ــبِب قدرهت ــلبيِة بس ــِج الس ــن النتائ ــدًدا م ــا ع عنه
عــى إحــداِث إيــذاء للــذاِت واآلخريــن، وعــدم 
ــا،  ــاظ عليه ــارات واحلف ــاِب امله ــتمرار يف اكتس االس

ــة. ــة االجتامعي ــرات الوصم ــادُة تأث وزي
ــوِر  ــد بالقص ــف التوح ــراب طي ــُف ذوو اضط ويتص
يف التواصــِل االجتامعــي، والســلوكياِت املتكــررة، 
ــة  مــع ارتفــاِع معــدالت انتشــار املشــكالت االنفعالي
 (American Psychiatricلدهيــم والســلوكية 
القصــوُر  ُيعتــُر  كــام   .Association (Apa), 2013)

ــدى  ــزًة ل ــمًة ممي ــي س ــل االجتامع ــاراِت التفاع يف مه
األفــراِد ذوي اضطــراِب طيــِف التوحد، والتي تشــمُل 
ــات  ــُم وجه ــالِت، وفه ــادأِة يف التفاع ــور يف املب القص
نظــر اآلخريــن، واســتنتاُج املعــاين مــن خــالِل املواقف 
والســياقات االجتامعيــة، ومــن اجلديــِر بالذكــِر أن 
ــن  ــُد م ــي ُتع ــل االجتامع ــل والتفاع ــوَر التواص قص
املعايــِر األساســية يف أنظمــِة التشــخيص احلاليــة 
 (Fortea et al., 2018; التوحــد  الضطــراِب طيــف 
(Wilkins, 2010. وقــد حــدَد الدليــُل التشــخييص 

ــخيص  ــَر تش ــة- معاي ــة اخلامس ــي -الطبع اإلحصائ
اضطــراب طيــف التوحــد فيــام يــي: )أ( العجــُز 
املســتمُر يف التواصــِل والتفاعــِل االجتامعــي، )ب( 
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وجــوُد أنــامط متكــررة مــن الســلوِك، واالهتاممــاِت، 
أو األنشــطِة، )ج( وجــوُد هــذه األعــراض يف الطفولــِة 
ــوُق  ــُد وتع ــراُض حت ــذه )د( األع ــام أن ه ــرة، ك املبك
 (American Psychiatric Association, األداَء اليومــي

.2013)

ــِة  ويرتبــُط اضطــراُب طيــف التوحــد بالعجــِز يف ثالث
ــُل،  ــي، والتواص ــُل االجتامع ــاملة: التفاع ــاالٍت ش جم
والســلوكياُت واالهتاممــاُت املحــدودة واملتكــررة، 
ــة  ــئِة االجتامعي ــة بالتنش ــاُت اخلاص ــُط الصعوب وترتب
باجلوانــِب األساســية للتفاعــِل االجتامعــي، مثــل 
والقصــوُر  املشــاعر،  وإدراُك  املشــرك  االهتــامُم 
تكويــن  صعوبــُة  مثــل:  االجتامعيــة،  املهــاِم  يف 
ــاط  ــُة االرتب ــا، وصعوب ــاُظ عليه ــات، واحلف الصداق
ــن  ــع اآلخري ــِف م ــعوُر بالتعاط ــراِن، والش ــع األق م

 .(Cervantes et al., 2013a)

ــي تناولــت  ورغــم كثــرة الدراســات األجنبيــة الت
ــن  ــة، لك ــارات االجتامعي ــدي، وامله ــلوكياِت التح س
ــت  ــي تناول ــة الت ــاِت العربي ــدرة يف الدراس ــاك ن هن
واملهــارات  التحــدي  ســلوكياِت  بــن  العالقــَة 
ــف  ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ــة ل االجتامعي
التوحــد، ومــن ثــم يقــوُم البحــُث احلــايل باستكشــاِف 
واملهــارات  التحــدي  ســلوكياِت  بــن  العالقــة 
ــف  ــراِب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ــة ل االجتامعي

التوحــد. 
2- مشكلُة البحث:

مالحظــة  خــالِل  مــن  البحــِث  مشــكلُة  نبعــت 

الباحــث للعديــِد مــن الســلوكياِت التــي تصــدُر عــن 
األطفــاِل ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد يف أحــِد 
ــة  ــي الرعاي ــكوى مقدم ــة وش ــِة اخلاص ــج الربي برام
ــم  ــى أدائه ــُر ع ــي تؤث ــلوكيات والت ــذِه الس ــن ه م
ــُر  ــدد تش ــذا الص ــن. ويف ه ــع اآلخري ــم م وعالقته
التقديــراُت إىل انتشــاِر ســلوكيات التحــدي لــدى 
فقــد  التوحــد،  طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــاِل 
  (Murphy et al., 2009)وجــدت مــوريف وآخــرون
ــاًل ذوي  ــن 157 طف ــة م ــٍة مكون ــِن عين ــن ب ــه م أن
ــن  ــوايل 96٪ م ــر ح ــد، أظه ــف التوح ــراب طي اضط
ــدي،  ــلوكياِت التح ــن س ــَد م ــال العدي ــؤالِء األطف ه
ومــارَس أكثــر مــن 82٪ مــن األطفــاِل نمًطــا واحــًدا 
ــارس  ــام م ــدي، بين ــلوكياِت التح ــن س ــِل م ــى األق ع
32.5٪ مــن األطفــاِل ســلوك إيــذاء الــذات، أو 
الســلوُك النمطــي، أو العــدوان. وباملثــِل وجــد جانــغ 
وآخــرون (Jang et al., 2011) أنــه مــن بــِن 84 طفــاًل 
ــارس ٪94  ــد، م ــف التوح ــراِب طي ــن ذوي اضط م
ــلوكياِت  ــن س ــِل م ــى األق ــًدا ع ــكاًل واح ــم ش منه
وســلوُك  النمطيــة،  الســلوكيات  مثــل  التحــدي 
ــكات. ويف  ــُر املمتل ــدواُن، وتدم ــذات، والع ــذاء ال إي
 (Kozlowski ــون ــكي وماتس ــٍة كوزلوفس ــٍة ثالث دراس
انتشــار  تقديــرات  تراوحــت   & Matson, 2012)

ــن ذوي  ــاِل والبالغ ــن األطف ــدي ب ــلوكيات التح س
اضطــراِب طيــِف التوحــد بــن 35.8٪ و٪94.3، 
ومــع ذلــك تشــُر غالبيــة الدراســات إىل أن مــا ال يقــُل 
عــن نصــِف األفــراد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
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ــاع  ُيظهــروَن ســلوكيات حتــدي. ومــع اســتمراِر ارتف
ــرِف إىل  ــُة إىل التع ــزداُد احلاج ــار، ت ــدالت االنتش مع
أســبابِه واآلثــاِر املرتبــة عليــه لتقديــِم خدمــٍة أفضــل 

ــد. ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط لألطف
ــِة  ــن عرقل ــَد م ــدي أن تزي ــلوكياِت التح ــُن لس ويمك
األداِء اليومــي لألفــراِد ذوي اضطراب طيــف التوحد، 
حيــث ُوجــدت عالقــة بــن ســلوكيات التحــدي 
العــدوان/  وخاصــًة  االجتامعيــة  والســلوكيات 
االجتامعيــة،  الســلوكيات  مجيــع  مــع  التدمــر، 
غــر  الســلبية  االجتامعيــة  الســلوكيات  وخاصــًة 
 .(Matson et al., 2009b) اللفظيــة والســلبية العامــة
ــدِد  ــى ع ــُر ع ــدي ُتؤث ــلوكيات التح ــإن س ــذا ف وهك
ــن؛  ــِة مــع اآلخري ــاِء، والتفاعــالِت االجتامعي األصدق
ــر  ــِة وتطوي ــى ممارس ــدرُة ع ــدَم الق ــإن ع ــايل ف وبالت
ــٍد مــن الضعــِف  مهــاراٍت جديــدٍة قــد يــؤدي إىل مزي
 .(Matson et al., 2013a) االجتامعيــة  املهــاراِت  يف 
ــا مــا يواجــُه األطفــاُل ذوو اضطــراب التوحــد  وغالًب
ــن،  ــع اآلخري ــاوين م ــكٍل تع ــب بش ــكلًة يف اللع مش
 (Matson ويفشــلون يف تكويــِن صداقــات ذات معنــى

.et al., 2013b)

ــمًة  ــة سـ ــاراِت االجتامعيـ ــوُر يف املهـ ــُر القصـ وُيعتـ
ــذا  ــدُث هـ ــد حيـ ــد، وقـ ــراِب التوحـ ــزًة الضطـ مميـ
القصـــوُر إمـــا ألهنـــم مل يتعلمـــوا القيـــام هبـــذِه 
املهـــارات وأن الســـلوكيات املطلوبـــة ليســـت يف 
ــِع  ــوُر يف الدافـ ــاك قصـ ذخـــرِة الطفـــل، أو ألن هنـ
ـــارات  ـــذِه امله ـــل هل ـــتخدام الطف ـــدِم اس ـــؤدي إىل ع ي

.(Sivaraman & Fahmie, 2018) املكتســـبة 
وعــى ضــوِء مــا ســبق يمكــُن صياغــُة مشــكلُة البحث 

احلــايل يف الســؤاِل الرئيــِس التايل:
التحــدي  ســلوكياِت  بــن  عالقــُة  توجــُد  هــل 
واملهــارات االجتامعيــِة لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب 
ــُق عــن هــذا الســؤال األســئلُة  طيــف التوحــد؟ وينبث

ــة: ــة التالي الفرعي
1.2 مــا العالقــُة بــن ســلوكياِت التحــدي واملهــارات 
االجتامعيــِة لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف 

؟  حد لتو ا
لــدى  التحــدي  ســلوكياِت  يف  الفــروُق  مــا   2.2
ــًا  ــد وفق ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط األطف

ملتغــِر النــوع )ذكــور/ إنــاث(؟ 
لــدى  االجتامعيــة  املهــاراِت  يف  الفــروُق  مــا   3.2
ــًا  ــد وفق ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط األطف

ملتغــِر النــوع )ذكــور/ إنــاث(؟ 
ــن  ــِة م ــاراِت االجتامعي ــُؤ بامله ــُة التنب ــا إمكاني 4.2 م
خــالِل ســلوكيات التحــدي لــدى األطفــاِل ذوي 

ــد؟ ــف التوح ــراِب طي اضط

3- أهداُف البحث:
هــدَف البحــُث احلــايل إىل الكشــِف عــن العالقــِة بــن 
ــِة  ــارات االجتامعي ــدي وامله ــلوكيات التح ــامِط س أن
ــد، إىل  ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ل
ــن يف  ــن املتغري ــروِق يف هذي ــرِف إىل الف ــِب التع جان

ــاث(.  ــور/ إن ــوع )ذك ــر الن ــوِء متغ ض
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4- أمهيُة البحث:
ــا  ــي ُيظهره ــدي الت ــلوكيات التح ــة س ــُر دراس تعت
ــاالً ذو  ــد جم ــف التوح ــراب طي ــاُل ذوو اضط األطف
ــراِت  ــن التأث ــد م ــبِب العدي ــرة، بس ــٍة كب ــة بحثي أمهي
ــُل أمههــا يف عــدِم  الســلبية الناجتــة عنهــا، والتــي يتمث
قدرهتــم عــى التواصــِل اجتامعًيــا، كــام أن القيــاَم 
بســلوكياِت التحــدي مرتبــط ســلًبا بالقــدرِة عــى أداِء 
املهــاِم التكيفيــة، مثــل القصــور يف مهــاراِت املســاعدة 
ــن  ــة (Cruz, 2015). م ــارات االجتامعي ــة وامله الذاتي
ثــّم ُتعــُد دراســة أنــامط ســلوكيات التحــدي )ســلوُك 
ــة(  ــلوكياُت النمطي ــدواُن، والس ــذات، والع ــذاء ال إي
ــاة  ــودِة حي ــى ج ــلبي ع ــا الس ــًرا لتأثره ــة نظ مهم
ــل احلــِد  ــراد ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد، مث األف
مــن االندمــاِج يف املجتمــِع أو البيئــات التعليميــة، 
وتقليــُل فــرص التفاعــالت االجتامعيــة، وزيــادُة 

.(Lydon et al., 2015) مشــكالُت التعلــم
من ثم تكمُن أمهيُة البحث احلايل فيام يي:

1.4 األمهيُة النظرية:
• معرفــُة ســلوكيات التحــدي األكثــر تأثــًرا يف 	

امُلعلمــن  يســاعُد  املهــاراِت االجتامعيــة؛ ممــا 
ــة،  ــر الالزم ــاِذ التداب ــى اخت ــج ع ــدوا الرام وُمع
لــدى  التحــدي  لضبــِط وتعديــِل ســلوكيات 

األطفــاِل ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد.
• ــف 	 ــراب طي ــال ذوي اضط ــِة األطف ــامُم بفئ االهت

ــُق  ــكالٍت تتعل ــن مش ــه م ــا تواجه ــد وم التوح
املهــارات  وقصــور  التحــدي  بســلوكياِت 

االجتامعيــة.
• عــدم وجــوُد – يف حــدود اطــالع الباحــث- 	

ــن  ــة ب ــِة العالق ــت بدراس ــة اهتم ــاٍت عربي دراس
متغــري البحــث لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب 

ــد. ــف التوح طي
• تزويــُد معلمــي األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 	

ــول  ــة ح ــارف متنوع ــاٍت ومع ــد بمعلوم التوح
االجتامعيــة  واملهــارات  التحــدي  ســلوكيات 
ــة. ــة اخلاص ــز الربي ــِج ومراك ــى برام ــا ع لتعميمه

2.4 األمهيُة التطبيقيُة: 
• تكمــُن األمهيــُة التطبيقيــة للبحــِث احلــايل، يف 	

ــل  ــِة العوام ــاًل يف معرف ــي، متمث ــِب الوقائ اجلان
التحــدي  ســلوكياِت  عــى  واملؤثــرة  الكامنــة 
ذوي  األطفــاِل  لــدى  االجتامعيــة  واملهــارات 
اضطــراب طيــف التوحــد؛ حتــى يمكــُن توجيــُه 
االنتبــاه إىل ختطيــط ِوإعــداِد برامــَج وقائيــة أكثــر 

ــم. ــدي لدهي ــلوكيات التح ــالِج س ــًة لع فعالي
• ــلوكيات 	 ــِم س ــًا لتقيي ــث مقياس ــدُم البح ــام يق ك

التحــدي، ومقياًســا لتقييــِم املهــارات االجتامعيــة 
لــدى األطفــال ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد، 
يمكــُن أن يســتفيد منهــام العاملــون يف جمــاِل 

ــة. ــة اخلاص الربي
• ســلوكيات 	 مقيــاِس  عــى  االعتــامد  يمكــُن 

االجتامعيــة يف  املهــارات  التحــدي، ومقيــاس 
ــة  ــادية وتدريبي ــج إرش ــداِد برام ــِط إلع التخطي
ــة  ــارات االجتامعي ــة امله ــدِف تنمي ــتقبلية هب مس
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ــدى  ــة واحلــد مــن ســلوكياِت التحــدي ل املرغوب
األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

5- مصطلحاُت البحث: 
 Autism  ASD التوحــد  طيــف  اضطــراُب   1.5

spectrum Disorder

ــة  ــة عصبي ــُة نامئي ــو حال ــد ه ــف التوح ــراُب طي اضط
تســتمُر مــدى احليــاة، وتتميــُز بضعــٍف نوعــٍي يف 
يف  واملشــاركُة  االجتامعــي،  والتفاعــِل  التواصــِل 
الطقــوِس والروتــن، ونقــُص احلساســية أو احلساســية 
الشــديدة، ويتضمــُن اضطــراُب طيــف التوحــد  ثالثــَة 
ــي  ــادُل االجتامع ــوِر: التب ــن القص ــددة م ــاالت حم جم
ــة،  ــر اللفظي ــل غ ــلوكياُت التواص ــي، وس والعاطف
واحلفــاظ  العالقــات  وإقامــة  فهــِم  يف  والقصــوُر 
ــة  عليهــا، وحيــدُث التشــخيُص عــادًة بــن ســِن الثالث
والرابعــة، مــع التعــرِف إىل املــؤرشاِت األوىل عــى 
  (Americanأهنــا ضعــُف يف التواصــِل االجتامعــي

.Psychiatric Association, Edition, F., 2013)

ــد  ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــُد باألطف وُيقص
ــِج  ــجلون يف برام ــاُل املس ــايل: األطف ــِث احل يف البح
الربيــة اخلاصــة بمدينــِة الريــاض ومــن كال اجلنســن 
)الذكــور - اإلنــاث(، والذيــن تــراوُح أعامرهــم 
الزمنيــة بــن )12-5( ســنة، وجيــري تشــخيصهم 
كتوحديــن بعــد عرضهــم عــى فريــِق تشــخيص 

ــد. ــف التوح ــراب طي اضط

 Challenging التحـــدي  ســـلوكياُت   2.5
behav iors

ــلوُك  ــا س ــى أهن ــدي ع ــلوكيات التح ــُف س ــم تعري ت
ــراِر أو  ــدِة أو التك ــُز بالش ــا ويتمي ــي ثقافًي ــر طبيع غ
املــدة التــي مــن املحتمــِل أن تتعــرَض فيهــا الســالمُة 
اجلســدية للشــخِص أو اآلخريــن خلطــٍر جســيم، 
ــاِن  ــؤدي إىل حرم ــًرا، ي ــوُن خط ــد يك ــلوك ق أو س
املجتمعيــِة  املرافــِق  إىل  الوصــوِل  مــن  الشــخِص 
العاديــة، ومــن أنــامِط ســلوكيات التحــدي العــدواُن، 
ونوبــاُت  النمطيــة،  واحلــركاُت  الــذات،  وإيــذاُء 

.(Emerson et al., 2001, p. 3) الشــديد  الغضــب 
بــام  التحــدي  لســلوكياِت  اإلجرائــي  التعريــُف 
يتناســُب مــع أهــداف البحــث احلــايل: هــي األفعــاُل 
ــِل  ــن الطف ــدُر ع ــي تص ــا الت ــة اجتامعًي ــر املقبول غ
ذي اضطــراب طيــف التوحــد وتؤثــُر يف تفاعلــِه 
العــدواين،  )الســلوُك  وتتضمــُن  اآلخريــن،  مــع 
والســلوكياُت الغريبــة، والســلوُك النمطــي، وســلوُك 
إيــذاء الــذات(، ويمكــُن قياســه مــن خــالِل الدرجــة 
التــي حيصــُل عليهــا الطفــل عــى مقيــاِس ســلوكيات 

التحــدي املســتخدم يف البحــِث احلــايل.
Social Skills 3.5 املهاراُت االجتامعية

ــن  ــُة م ــا جمموع ــة بأهن ــاراُت االجتامعي ــُف امله توص
الكفــاءاِت والســلوكياِت واالســتجاباِت التــي تســِهل 
بــدء العالقــاِت االجتامعيــِة واحلفــاُظ عليهــا، وتــؤدي 
إىل تكّيــِف ُمــريض للمدرســِة، وتســمُح للطــالِب 
بالتكيــِف مــع متطلبــاِت البيئــة االجتامعيــِة والتكيــِف 



رضا األشرم: سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيفِ التوحد 295-251

257

.(Gresham et al., 2006) معهــا
بــام  االجتامعيــة  للمهــاراِت  اإلجرائــي  التعريــُف 
ــدرُة  ــي ق ــايل: ه ــث احل ــداِف البح ــع أه ــُب م يتناس
الطفــل ذو اضطــراِب طيــف التوحــد عــى إقامــِة 
مــع  والتواصــل  والتفاعــل  العالقــات  وتكويــِن 
اآلخريــن بصــورٍة لفظيــٍة وغــر لفظيــٍة، وتشــمُل 
ــُة(،  ــاوُن، والطاع ــذات، والتع ــُط ال ــُل، وضب )التواص
ــُل  ــي حيص ــة الت ــالِل الدرج ــن خ ــها م ــُن قياس ويمك
ــة  ــارات االجتامعي ــاِس امله ــى مقي ــل ع ــا الطف عليه

املســتخدم يف البحــِث احلــايل.

6- اإلطاُر النظري يف ضوِء الدراسات السابقة:
ذوي  األطفــاِل  لــدى  التحــدي  ســلوكياُت   1.6

التوحــد  طيــف  اضطــراِب 
ُيعــد اضطــراُب طيــف التوحــد إعاقــة نامئيــة عصبيــة 
معقــدة تؤثــُر عــى عمــِل الدمــاغ وحتــدُث يف مرحلــٍة 
مبكــرة مــن النمــِو، ويتصــُف هــذا االضطــراُب 
بالعجــِز املســتمر يف التواصــِل االجتامعــي، والتفاعــُل 
ويتضمــُن  املتعــددة.  الســياقات  عــر  االجتامعــي 
اضطــراُب طيــف التوحــد ثالثــَة جمــاالت حمــددة مــن 
العجــِز: التبــادُل االجتامعــي والعاطفــي، وســلوكياُت 
ــِة  ــِم وإقام ــوُر يف فه ــي، والقص ــر اللفظ ــل غ التواص
التبــادُل  ويتضمــُن  العالقــاِت.  عــى  واحلفــاِظ 
ــامم  ــاركة االهت ــة، ومش ــَة املتبادل ــي املحادث االجتامع
والعواطــف، والقــدرُة عــى بــدِء التفاعــل االجتامعــي 
التواصــل  ســلوكياِت  وتشــمُل  لــه.  واالســتجابة 

ــُة  ــري، ولغ ــل الب ــتخداُم التواص ــي اس ــر اللفظ غ
والتعبــر  الفهــم  لتحســِن  واإليــامءاُت  اجلســد، 
ــوُر يف  ــمُل القص ــة. ويش ــالت االجتامعي ــاء التفاع أثن
العالقــاِت ضعــف القــدرة عــى ضبــِط الســلوك أثنــاء 
ــة املتنوعــة أو ضعــف املشــاركة يف  املواقــف االجتامعي
 (American Psychiatric اللعــِب أو تكويــن صداقــات

 .Association, 2013)

ــر  ــي، ُيظه ــل االجتامع ــِف التواص ــِة إىل ضع باإلضاف
أنامًطــا  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوو  األطفــاُل 
حمــددة و/ أو متكــررة مــن الســلوِك واألنشــطة و/ أو 
ــى  ــِن ع ــررة يف اثن ــامُط املتك ــى األن ــامم. وتتج االهت
ــركاُت  ــة: 1( احل ــامٍت ملحوظ ــِع س ــن أرب ــِل م األق
النمطيــة أو املتكــررة، واســتخداُم األشــياء، أو تكــراُر 
الــكالم، 2( فــرُط النشــاط و/ أو فــرط النشــاط 
للمدخــالِت احلســية و/ أو االهتاممــاُت غــر العاديــة 
ــراءاِت  ــزاُم باإلج ــة وااللت ــدُم املرون ــِة، 3( ع يف البيئ
الطقــوس  أو  التشــابِه  عــى  اإلرصاُر  أو  الروتينيــة 
ــي، و/  ــر اللفظ ــي أو غ ــلوِك اللفظ ــة يف الس النمطي
أو 4( االهتاممــاُت املحــددة واملثبتــة والتــي تكــوُن 
غــر طبيعيــة يف الركيــِز أو الشــدة، وتبــدُأ األعــراُض 

.(Boggs, 2016) ــرة ــو املبك ــرة النم ــالل ف خ
وفًقــا للتغيــراِت التــي طــرأت عــى معايــِر تشــخيص 
اضطــراب طيــف التوحــد جيــُب أن تتوفــَر أربعــة 
التشــخييص  الدليــل  ضــوِء  يف  أساســية  معايــر 
 (DSM-V1; American اإلحصائــي -الطبعــة اخلامســة
ــوُر  ــي: القص ــام ي (Psychiatric Association, 2013 ك
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يف التواصــِل االجتامعــي الــذي ال يمكــُن تفســره 
“األنــامُط  األخــرى؛  العامــة  النامئيــة  بالتأخــراِت 
أو  االهتاممــاُت  أو  للســلوِك  املتكــررُة  أو  املحــددة 
أن حتــدث هــذه األعــراُض يف  األنشــطُة”، جيــُب 
األداِء  تؤثــَر عــى  وأن  املبكــرة،  الطفولــة  مرحلــِة 
التواصــِل  يف  بالقصــوِر  يتعلــُق  وفيــام  اليومــي. 
ــوِر  ــه القص ــُع أوج ــوَن مجي ــُب أن تك ــي، جي االجتامع
ــر  ــُل غ ــة، والتواص ــة املتبادل ــُة االجتامعي يف: املعامل
ــات.  ــى العالق ــاِظ ع ــى احلف ــدرُة ع ــي، والق اللفظ
االهتاممــاُت  أو  الســلوكيات  تشــمَل  أن  وجيــُب 
ــي،  ــكالم النمط ــركاُت أو ال ــررة: احل ــددة واملتك املح
ــي،  ــلوك النمط ــِن أو الس ــارم بالروت ــزاُم الص وااللت
واالهتاممــاُت املســتمرة. ويمكــُن تصنيــُف شــدة 
ــام  ــديدة. ك ــطة أو ش ــيطة أو متوس ــا بس ــراض إم األع
تــم تصنيــُف فئــات اضطــراب طيــف التوحــد يف 
ــي - الطبعــة اخلامســة،  ــِل التشــخييص اإلحصائ الدلي
ــم  ــد، وت ــف التوح ــراب طي ــدٍة الضط ــٍة واح يف فئ
ــي يف  ــل االجتامع ــل والتفاع ــاالت التواص ــُج جم دم
التواصــل،  االجتامعــي/  القصــور  واحــٍد،  جمــاٍل 
 (American ــة ــر معروف ــة غ ــباب الدقيق ــى األس وتبق

.Psychiatric Association,, 2013)

وجتــدُر اإلشــارُة إىل أن شــدَة أعــراض اضطــراب 
ــع  ــٍر م ــايٍب وكب ــكٍل إجي ــُة بش ــد مرتبط ــف التوح طي
 (Matson et al., ــدي ــلوكيات التح ــدِة س ــراِر وش تك
(2008. وأن األطفــاَل الذيــن تأثــروا بشــدِة بأعــراِض 

ــًرا  ــم تأخ ــن لدهي ــد، أو الذي ــف التوح ــراب طي اضط

معرفًيــا أو نامئًيــا كبــًرا هــم أكثــُر عرضــًة خلطــِر 
 .(Korbut et al., 2020) ــدي ــلوكياِت التح ــة س ممارس
وترتبــُط ســلوكياُت التحــدي بشــكٍل كبــٍر بالقصــوِر 
يف التواصــِل (Cervantes et al., 2013a). وعــى الرغــِم 
مــن أن ســلوكياِت التحــدي يمكــُن أن تكــوَن مزعجــُة 
ويصعــُب التعامــِل معهــا، إال أهنــا يف الغالــِب تكــوُن 
نتيجــُة ملحــاوالِت التواصــل املحبطــة، وجيــُب أن ينظَر 
ــكاِل  ــن أش ــكٍل م ــور كش ــذا املنظ ــن ه ــا أوالً م إليه
التواصــِل، بعــُض منهــا قــد يشــمُل: االنشــغاُل 
ــُر  ــي ُتعت ــددُة والت ــة واملح ــامم النمطي ــكاِل االهت بأش
غــر طبيعيــٍة ســواء يف شــدهتا أو تركيزهــا، وااللتــزاُم 
غــر املــرِن بالروتــِن/ الطقــوس غــر الوظيفيــة 
بشــكٍل أســايٍس، والســلوكياُت احلركيــة املتكــررُة 
ــل  ــِد أو التعام ــة بالي ــل الرفرف ــة مث ــب النمطي والقوال

.(Parmenter et al., 2016) مــع األشــياِء
غــر  الســلوكياُت  التحــدي  ســلوكياُت  وتشــمُل 
وتدمــُر  العــدواُن،  مثــل:  اجتامعًيــا،  املقبولــِة 
ــُط  ــام ترتب ــذات، ك ــذاء ال ــلوكياُت إي ــكات، وس املمتل
مــع  التفاعــل  بانخفــاِض  التحــدي  ســلوكياُت 
ــرص  ــُة ف ــة، وقل ــات املجتمعي ــُة النزه ــران، وقل األق
ــذه  ــود ه ــُط وج ــك يرتب ــى ذل ــالوًة ع ــم، ع التعلي
الســلوكيات ارتباًطــا مبــارًشا بانخفــاِض الســلوكيات 
التكيفيــة مثــل مهــارات املســاعدة الذاتيــة واملهــارات 
تتنبــُأ  كــام   .(Matson et al., 2010b) االجتامعيــة 
إجيــايٍب  بشــكٍل  للطفــِل  التحــدي  ســلوكياُت 
ــاُع  ــا بعــد الصدمــة، وارتف بأعــراِض اضطــراِب م
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مســتوى الضغــوط بــن بعــض والــدي األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد، وانخفــاُض الثقــة بالنفــِس 
 (Stewart et يف قدرهتــم عــى إدارِة ســلوكيات أطفاهلــم

 .al., 2020)

ــدي  ــلوكياِت التح ــَة س ــن أن ممارس ــِم م ــى الرغ وع
ليســت مــن معايــِر تشــخيص اضطــراب طيــف 
طيــف  اضطــراب  ذوو  األطفــاَل  أن  إال  التوحــد، 
ــلوكيات  ــذه الس ــل ه ــرون مث ــا يظه ــًرا م ــد كث التوح
ــار  ــدالُت انتش ــراوُح مع (Matson et al., 2009b). وت

ــراب  ــاِل ذوي اضط ــن األطف ــدي ب ــلوكيات التح س
 (Jang et al., ٪94 طيــف التوحــد مــن 63.4٪ إىل
 2011; McTiernan et al., 2011; Murphy et al.,

(2009. وتشــمُل ســلوكيات التحــدي الســلوكيات 

الــذات،  إيــذاء  ســلوُك  مثــل:  داخلًيــا  املوجهــة 
واللعــُب غــر املعتــاد مــع األشــياِء، والطقــوُس 
النمطيــة، والســلوكياُت املوجهــة خارجًيــا، مثــل: 
العــدواُن، ونوبــاُت الغضــب، وعــدُم ضبــط الــذات، 
وتدمــُر املمتلــكات، والبيــكا )أي تنــاوُل األشــياء غر 
الصاحلــة لــألكِل( (Adams et al., 2014). وقــد ذكرت 
بوجــز (Boggs, 2016) أن ســلوكيات التحــدي حتــدُث 
نتيجــة انقطــاع التواصــل، وختــدُم واحــدًة أو أكثــر من 
الوظائــِف التاليــة: )أ( التواصــُل عنــد احلاجــة، و)ب( 
تلبيــُة حاجــة حســية، و)ج( جتنــُب الطلــب املفــرط أو 
ــي، و)هـــ(  ــامم االجتامع ــُب االهت ــف، و)د( طل املوق
ــن  ــُة الســيطرة عــى اآلخري ــُة التواصــل، وحماول حماول

ــم. ــاظ عليه ــم أو احلف ــروب منه ــم أو اهل أو جتنبه

التوحــد  يتضــُح ممــا ســبق أن اضطــراَب طيــف 
اضطراًبــا عصبًيــا يتميــُز بضعــٍف يف القــدرِة عــى 
التواصــِل وتكويــِن عالقــاٍت مــع اآلخريــن، وأن 
ــرون  ــد يظه ــف التوح ــراب طي ــاَل ذوو اضط األطف
ــُر  ــِة، وتدم ــدم الطاع ــل ع ــدي مث ــلوكيات التح س
املمتلــكات، وإيــذاُء الــذات، والعــدواُن اللفظــي 
واجلســدي، وتشــمُل جمــاالت الضعــف األخــرى 
ــِة  ــاُت يف إقام ــري، وصعوب ــل الب ــُف التواص ضع
العالقــات واحلفــاظ عليهــا، واحلــركاُت النمطيــة 
أو  باليديــِن  أو  بالــذراِع  الرفرفــة  مثــل  املتكــررُة 

الــدوران.
ــُر  ــي تؤث ــِل الت ــن العوام ــِد م ــُة العدي ــم دراس ــد ت وق
ــراِد  ــدى األف ــدي ل ــلوكياِت التح ــدالِت س ــى مع ع
ــر  ــك العم ــام يف ذل ــد ب ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــان  ــة ماكتيرن ــت دراس ــد توصل ــذكاء، وق ــة ال ودرج
مــن  أن  إىل   (McTiernan et al., 2011) وآخــرون 
ســلوكيات  بوجــوِد  املرتبطــُة  املحــددة  العوامــَل 
طيــف  اضطــراب  ذوي  األفــراِد  لــدى  التحــدي 
التوحــد القصــور االجتامعــي والتواصــي الــذي يعــُد 
ــا  ــك جزئًي ــُع ذل ــام يرج ــراِب، ورب ــًرا لالضط جوه
ــاراِت  ــن مه ــٍة م ــٍة متنوع ــٍر يف جمموع ــٍز كب إىل عج

التكيــف.
كـــام تـــم أيًضـــا دراســـُة الفـــروق بـــن النوعـــن يف 
ــُق  ــام يتعلـ ــد فيـ ــف التوحـ ــراب طيـ ــِع اضطـ جمتمـ
غـــر  النتائـــج  ولكـــن  التحـــدي،  بســـلوكياِت 
ـــام  ـــدل في ـــأ ج ـــث نش ـــات حي ـــن الدراس ـــقة ب متناس
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يتعلـــُق بتأثـــِر النـــوِع عـــى معـــدالِت ســـلوكيات 
ــف  ــراب طيـ ــراِد ذوي اضطـ ــدى األفـ ــدي لـ التحـ
 (Murphy ـــرون ـــوريف وآخ ـــدت م ـــث وج ـــد حي التوح
ـــاركِة يف  ـــة للمش ـــر عرض ـــوَر أكث (et al., 2009 أن الذك

بعـــِض ســـلوكيات التحـــدي، يف حـــِن مل جيـــد البعـــض 
 .(Kozlowski et al., 2012) اآلخـــر اختالفـــات

ــدَة  ــابقة إىل أن شـ ــاُت السـ ــت الدراسـ ــام توصلـ كـ
ـــوِد  ـــُط بوج ـــد يرتب ـــف التوح ـــراب طي ـــراض اضط أع
 (Kozlowski & Matson, ـــدي ـــلوكيات التح ـــدة س وش
(Matson et al., 2009b ;2012. باإلضافـــِة إىل عـــدم 

ــدي  ــلوكيات التحـ ــوِر سـ ــالف يف ظهـ ــود اختـ وجـ
بـــن الفئـــات العمريـــة املختلفـــة )أي األطفـــاُل 
 (Matson et al., ـــر ـــكٍل كب ـــن( بش ـــار وظاملراهق الصغ
ـــُة،  ـــو )اإلدراُك، واللغ ـــتوى النم ـــاُر مس (2010a. واعتب

ــف  ــراب طيـ ــراض اضطـ ــدُة أعـ ــُل( وشـ والتواصـ
ـــراِر  ـــات لتك ـــيئة منبئ ـــة الس ـــُة املزاجي ـــد، واحلال التوح
وشـــدِة ســـلوكياِت التحـــدي لـــدى األطفـــاِل ذوي 
 .(Korbut et al., 2020) ــد ــف التوحـ ــراب طيـ اضطـ
وبالتـــايل، فمـــن الواضـــح أن ســـلوكيات التحـــدي 
ــد  ــف التوحـ ــراب طيـ ــال ذوي اضطـ ــدى األطفـ لـ
مشـــكلة شـــائعة، وأن الســـلوكيات األكثـــر شـــيوًعا 
وانتشـــاًرا والتـــي حتـــدُث لـــدى األطفـــاِل ذوي 
العـــدواُن،  هـــي:  التوحـــد  طيـــف  اضطـــراب 
ـــواُت  ـــررة، واألص ـــة واملتك ـــم النمطي ـــركاُت اجلس وح
غـــر التقليديـــة، واللعـــُب غـــر العـــادي مـــع 

ــذات. ــذاُء الـ ــياء، وإيـ األشـ

2.6 بعُض النظريات املفرسُة لسلوكياِت التحدي:
ختتلــُف النظريــاُت املفــرُة لســلوكياِت التحــدي 
وســيتُم  أصحاهبــا،  نظــِر  وجهــاِت  باختــالِف 
اســتعراُض أهــم هــذه النظريــات عــى النحــِو التــايل: 
ــخصية  ــد ش ــُر فروي ــي: ُيف ــُل النف ــُة التحلي نظري
ــِل  ــن الطف ــة ب ــف العالق ــالِل توصي ــن خ ــرد م الف
ال  النمــوذُج  هــذا  فــإن  لفرويــد،  ووفًقــا  واألِم، 
ــامُت  ــا س ــى عليه ــي ُيبن ــُة الت ــكل –فقط-املصفوف ُيش
ــَع  ــر –أيًضا-الداف ــا ُتوف ــة، ولكنه ــخصية الالحق الش
مــن  كبــرٍة  جمموعــٍة  ظهــور  لتحفيــِز  األســايس 
ــالوة  ــِة، وع ــو املختلف ــر مراحــل النم ــلوكياِت ع الس
عــى ذلــك، فــإن هــذه الراعــات والدفاعــات التــي 
تتكــوُن يف عالقــاِت التعلــق يف الصغــِر تســتمُر لتؤكــُد 
ــاِة الفــرد يف شــكِل أنــامٍط ســلوكية  نفســها طــوال حي
خمتلفــة، ســواء كانــت هــذه الســلوكيات إجيابيــة 
ــلوكيات حتــٍد معاديــة  ــع أم س متوافقــة مــع املجتم
للمجتمــع (Uwajimogu, 2012). ويف ضــوِء مــا ســبق 
ــدوث  ــّرت ح ــي ف ــل النف ــَة التحلي ــُد أن نظري نج
ســلوكيات التحــدي نتيجــة وجــود مشــكالٍت يف 
ــن  ــرِة م ــِل املبك ــِل واألِم يف املراح ــن الطف ــِة ب العالق
ــي  ــي ينجــُم عنهــا ســلوكيات حتــٍد، والت ــه، والت حيات
َتظهــُر يف املراحــِل التاليــِة مــن عمــِر اإلنســان، وهــذه 
ــى  ــواء ع ــلبُي س ــُر س ــا تأث ــوُن هل ــلوكياُت يك الس

ــه.  ــن ب ــه أو املحيط ــخِص نفس الش
أي  أن  إىل  الســلوكيون  ُيشــُر  الســلوكية:  النظريــُة 
ــٍة  ــباٍب داخلي ــوَد أس ــرون أن وج ــم، وي ــلوٍك متعل س
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يمكــُن  للســلوِك جمــرُد خرافــة؛ وذلــك ألنــه ال 
ــارش،  ــكٍل مب ــة بش ــباب الداخلي ــذه األس ــُة ه مالحظ
ــُج عــن مشــاعِر  ــم ينت ــر املالئ ــرون أن الســلوَك غ وي
فســلوكياُت   .)1998 )عبدالرمحــن،  اإلحبــاط 
ــا  ــد والعدوان-غالًب ــذات املتعم ــذاِء ال ــدي -كإي التح
مــا تكــوُن مكتســبة، وحتــدُث نتيجــة تفاعل الشــخِص 
مــع بيئتــه املاديــة أو االجتامعيــة عــر مراحلــه النامئيــة 
(Xeniditis et al., 2001). ويف ضــوِء ذلــك نجــُد أن 

النظريــَة الســلوكية عــى عكــِس نظريــة التحليــل 
ــبُة،  ــدي مكتس ــلوكياِت التح ــُر إىل أن س ــي ُتش النف
ــِة  ــع البيئ ــِه م ــالِل تفاعل ــن خ ــخُص م ــبها الش اكتس
ــاعدُه يف  ــد تس ــلوكياُت ق ــذه الس ــه، وأن ه ــِة ب املحيط
احلصــوِل عــى مــا يريــد، أو اهلــروُب مــن املهــاِم التــي 

ــا. ــارَك فيه ــرُد يف أن يش ــُب الف ــد ال يرغ ق
ــِة  ــدورا بدراس ــم بان ــي: اهت ــُم االجتامع ــُة التعل نظري
ــد  ــن، وق ــع اآلخري ــه م ــاء تفاعل ــاِن أثن ــلوك اإلنس س
أشــاَر إىل أن الســلوَك ال ُيفهــُم إال مــن خــالِل الســياِق 
ــٍة  ــلوَك -بصف ــُم الس ــاَن يتعل ــي، وأن اإلنس االجتامع
واملســتمِر  املتبــادل  التفاعــل  خــالِل  عامة-مــن 
ــلوكيِة،  ــِة، والس ــِل املعرفي ــن العوام ــٍة م ــن جمموع ب
والبيئيــِة، وأن الســلوَك يتشــكُل مــن مالحظــِة ســلوِك 
ــه  ــن حول ــلوك م ــاُن س ــُد اإلنس ــُث يقل ــن حي اآلخري
(Picardal, 2012). ووفًقــا لنظريــِة التعلــم االجتامعــي 

فــإن ســلوكياِت التحــدي ســلوكياُت متعَلمــُة، تعلمها 
الفــرُد مــن خــالِل النمذجــِة والتعزيــِز والتكيــِف 
ــِق  ــول إىل حتقي ــِل الوص ــن أج ــك م ــِة؛ وذل ــع البيئ م

ــى أن  ــي ع ــم االجتامع ــُة التعل ــُد نظري ــه، وتؤك أهداف
ــدي  ــلوكيات التح ــاِم األوِل س ــُم يف املق ــاَن يتعل اإلنس
ــره،  ــن غ ــاهدهتا م ــق مش ــن طري ــل العدوان-ع – مث
ــران  ــالء واجل ــن والزم ــراد األرسة واملعلم ــل: أف مث
ــَد  والتلفزيــون ...إلــخ. ويف الوقــِت نفســه، فــإن تأكي
التعزيــِز  خــالِل  مــن  حيــدُث  الســلوكيات  هــذه 
ــلوِك  ــن الس ــخُص ع ــب الش ــإذا عوق ــآت، ف واملكاف
املقَلــد فإنــه ال يميــُل إىل تكــرارِه، أمــا إذا كوفــئ عليــه 
فإنــه يميــُل إىل تكــراره. وخيتلــُف بانــدورا يف تفســرِه 
لســلوكياِت التحــدي -كالعــدوان وإيــذاء الــذات...
ــن  ــه م ــرى أن ــُث ي ــلوكية، حي ــِة الس ــع املدرس إلخ-م
الصعوبــِة بمــكاٍن أن ُنرجــع مجيــع مظاهــر ســلوكيات 
 (Alvarado, التحــدي إىل التعــرض ملواقــِف اإلحبــاط
ــِة  ــابِق لنظري ــتعراِض الس ــن االس ــُح م (2011. ويتض

التعلــم االجتامعــي أهنــا تــرى أن ســلوكيات التحــدي 
ــامذَج  ــن ن ــِد م ــاكاِة والتقلي ــالِل املح ــن خ ــُة م ُمتعلم
شــاهدها الفــرُد يف البيئــِة املحيطــِة بــه، وأن هــذه 
التعزيــِز  خــالِل  مــن  تأكيدهــا  تــم  الســلوكيات 

ــآِت.  واملكاف
• ــة 	 ــُة البيولوجي ــُع النظري ــة: ُترِج ــُة البيولوجي النظري

بعــض ســلوكيات التحــدي -عــى األرجــِح- إىل 
عوامــَل وراثيــة، بينــام ُترِجــُع بعــض ســلوكيات 
وجينيــة  وراثيــة  عوامــَل  إىل  األخــرى  التحــدي 
يف نفــِس الوقــت، مثــل: الســلوُك العنيــف لــدى 
الذهانيــن،  أو  الكحوليــات  مدمنــي  األشــخاِص 
ــة  ــاِت الوراثي ــن املتالزم ــدٍد م ــُد ع ــم حتدي ــك ت وكذل
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ــلوكياِت  ــع الس ــٍة م ــاٍت متفاوت ــُط بدرج ــي ترتب الت
الالتكيفيــة بشــكٍل حمــدد، مثــل: متالزمــُة بــرادر 
Prader–Willi syndrome )اإلفــراُط يف األكِل  ويــي 
Lesh– ليش-نيهــان  ومتالزمــة  قهريــة(،  بصــورٍة 
Nyhan syndrome، وســلوُك إيــذاء الــذات. ودراســُة 

ــة البيولوجيــة هلــذه الســلوكيات قــد  العوامــل الوراثي
ــِة دوُر  ــِر يف معرف ــِم والتفس ــن الفه ــِد م ــمُح باملزي تس
العوامــل الوراثيــة املؤثــرة يف حــدوِث ســلوكياِت 
ــِم  ــن فه ــٍد م ــمُح –أيًضا-بمزي ــام تس ــدي، ورب التح
ــٍة  ــيِة بصف ــاِت النفس ــي لالضطراب ــاس البيولوج األس
ــم إدخــاُل مفهــوم الظواهــر  عامــة، وهلــذا الغــرُض ت
ــدى  ــٍة وم ــلوكيٍة معين ــر س ــِف مظاه ــلوكية؛ لوص الس
 (Uwajimogu, ــة ــِة الوراثي ــِل اجليني ــا بالعوام ارتباطه

.2012)

• كــام قــاَم بــوش (Bush, 2012) باســتعراِض دوُر 	
ــي  ــان، والت ــم اإلنس ــل جس ــة داخ ــالت العصبي الناق
ُتســهُم يف نشــأِة واســتمراِر ســلوكيات التحــدي، 
حيــث توصــَل إىل أن الببتيــدات األفيونيــة، مثــل: 
ــا  ــن  (β-endorphins)هل ــي β-إندورف ــل العصب الناق
ــدوان،  ــذات والع ــذاء ال ــلوك إي ــدوِث س ــُر يف ح تأث
الدوبامــن  مســتقبالِت  يف  شــذوًذا  هنــاك  وأن 
والســروتونن، مثــل تلــك التــي حتــدُث يف متالزمــِة 
ليــش- نيهــان، والتــي ثبــَت تأثرهــا يف حــدوِث 
بعــض ســلوكيات إيــذاء الــذات. كــام وجــد ارتباًطــا 
بــن نظــام هرمــون الســروتونن والعــدوان، وكذلــك 
مــع بعــض أشــكال الســلوك النمطــي، وســلوك إيــذاء 

ــترون  ــون التستوس ــط هرم ــك توس ــذات، وكذل ال
ــئوليُة  ــَت مس ــام ثب ــدواين. ك ــلوك الع ــدوِث الس يف ح
عــدٍد مــن مناطــق معينــٍة مــن الدمــاِغ، مثــل: القــرة، 
والفــص اجلبهــي، واللــوزة يف حــدوِث بعض أشــكال 
 Xeniditis ــدواين ــلوِك الع ــدي كالس ــلوكيات التح س

et al., 2001)).

مــن خــالِل االســتعراض الســابق للنظريــاِت املفــرِة 
ــَد  ــأَن العدي ــوُل ب ــُن الق ــدي، يمك ــلوكياِت التح لس
مــن النظريــات حاولــت تفســر ســلوكيات التحــدي 
املختلفــة؛ مــن أجــِل الوصــول إىل فهــٍم أفضــل لطبيعِة 
وأســباِب حــدوث ســلوكيات التحــدي، فبعــُض 
ــلوكيات  ــذه الس ــباب ه ــع أس ــات ُيرِج ــذه النظري ه
ــر إىل  ــا اآلخ ــع بعضه ــام ُترِج ــة، ك ــي اجليني إىل النواح
ــام  ــاغ، ك ــة الدم ــَل بني ــٍة داخ ــوهاٍت معين ــوِد تش وج
ــى دوِر  ــات ع ــذه النظري ــاب ه ــض أصح ــُز بع ُيرك
جســم  داخــَل  )اهلرمونــات(  العصبيــة  الناقــالت 
ــدي،  ــلوكيات التح ــتمرار س ــِر واس ــان يف تطوي اإلنس
وقــد حاولــت بعــض النظريــات النفســية واالجتامعيــة 
ــلوكيات  ــدوث س ــة وراء ح ــل الكامن ــة العوام معرف
ونظريــُة  الســلوكية،  النظريــُة  مثــل:  التحــدي، 
االجتامعــي.  التعلــم  ونظريــُة  النفــي،  التحليــل 
ويمكــُن القــول بــأن هــذه النظريــات قــد أســهمت يف 

ــدي. ــلوكيات التح ــخيِص س ــِر وتش تفس
لــدى  التحــدي  ســلوكيات  وتقييــُم  قيــاُس   3.6

التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــاِل 
ــم ســلوكيات التحــدي إىل  يمكــُن تقســيُم طــرق تقيي
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ثالثــِة جمــاالٍت رئيســة؛ )أ( االختبــاراُت املعياريــُة 
ومقاييــس  املقابــالت  اســتخداُم  تتضمــُن  التــي 
)يشــاُر  واالســتبيانات  املراجعــة  وقوائــم  التقييــم 
إليهــا غالًبــا باســِم الطــرق غــر املبــارشة لتقييــِم 
الســلوك(، و)ب( املالحظــُة املبــارشُة أو التحليــل 
الوصفــي، وتعنــي مالحظــُة الفــرد يف بيئتــِه الطبيعيــة، 
ــارشًة  ــبُق مب ــي تس ــة الت ــداث البيئي ــجيُل األح وتس
القيــام بالســلوِك املســتهدِف وتتبعــه بشــكٍل وصفــٍي، 
و)ج( األســاليُب التجريبيــة املعروفــة أكثــر باســِم 
 (Healy et al., التجريبيــة  الوظيفيــة  التحليــالت 
ــائل  ــوُع األدوات والوس ــُح تن ــم يتض ــن ث (2013. م

املســتخدمة يف تقييــِم وتشــخيِص ســلوكيات التحــدي 
لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، إمــا 
عــن طريــق املقابــالت، أو مقاييــس التقاريــر الذاتيــة، 
أو املالحظــُة املبــارشة للســلوِك يف البيئــِة الطبيعيــة، أو 
ــن  ــا م ــُم إكامهل ــي يت ــم الت ــس التقيي ــالِل مقايي ــن خ م

ــة.   ــي الرعاي ــل مقدم ِقب
6. 4 املهــاراُت االجتامعيــة واضطــراُب طيــف التوحــد 

Social Skills and AD

ُيعــُد القصــوُر االجتامعــي هــو الســمُة األكثــر بــروًزا 
وضعًفــا لألشــخاِص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
حيــُث يواجهــون حتديــاٍت هائلــٍة يف جمــاِل األداِء 
 (American Psychiatric Association االجتامعــِي 
ذوي  األفــراِد  درجــاُت  وتتفــاوُت   .APA, 2013)

اضطــراب طيــف التوحــد يف اكتســاِب املهــاراِت 
ــة الالزمــة بســبِب عــدم القــدرة  ــِة واالجتامعي التكيفي

ــارات  ــامت والعب ــاين الكل ــتخداِم مع ــِم واس ــى فه ع
ــامت،  ــرجاع الكل ــُث اس ــن حي ــة م ــة خاص املختلف
ومعاجلــُة املعلومــات الدالليــة، وإنتــاُج وترتيــُب 
ــن  ــدة التكوي ــٍل جي ــاراٍت ومج ــا يف عب ــامت تلقائًي الكل
القصــوُر  ويتألــُف   .)Levinson et al., 2020(
طيــف  اضطــراب  ذوي  لألشــخاِص  االجتامعــي 
التوحــد مــن عيــوٍب يف الســلوكياِت االجتامعيــِة 
األساســية )مثــل النهــُج االجتامعــي وســلوكيات 
أكثــر  اجتامعيــة  معرفيــة  ومهــارات  االســتجابة( 
ــراُت  ــه والتعب ــرات الوج ــل، إدراُك تعب ــًدا )مث تعقي
ــى  ــُر ع ــا يؤث ــن(، مم ــر اآلخري ــُة نظ ــة ووجه الصوتي
ــع  ــخاُص م ــؤالء األش ــا ه ــُل هب ــي يتعام ــِة الت الطريق
  (Cervantes etاآلخريــن وفهمهــم والــرُد عليهــم
املهــاراِت  يف  القصــور  أوجــِه  ومــن   .al., 2013b)

طيــف  اضطــراب  ذوي  لألشــخاِص  االجتامعيــة 
التوحــد القصــوُر يف )أ( اللعــُب واالســتمتاُع مــع 
ــاء، )ج(  ــجيُع األصدق ــاُج وتش ــم، )ب( االندم أقراهن
ــه، و)د(  ــون ب ــام يقوم ــكار ع ــاُء األف ــدُث وإعط التح
  (McFadden et al.,واالنتبــاه األســامء  اســتخداُم 

.2014)

 (Gresham ويف هــذا الصدد يصُف جريشــام وآخــرون
(et al., 2006 القصــوَر يف املهــاراِت االجتامعية، أوالً، 

تشــمُل حــاالت القصــور نقــَص املهــارات االجتامعيــة 
ــارة  ــُة أداء امله ــل كيفي ــة الطف ــدُم معرف ــة، وع اخلاص
ــِف  ــن املوق ــر ع ــض النظ ــتهدفة، بغ ــة املس االجتامعي
االجتامعــي، ثانًيــا، تشــمُل حــاالت القصــور يف األداِء 
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معرفــُة كيفيــِة أداء مهــارٍة اجتامعيــة ٍدون ممارســتها 
ــون  ــُة ليفنس ــرت دراس ــد أظه ــب. وق ــكٍل مناس بش
وآخــرون(Levinson et al., 2020)  وجــوُد عالقــة 
إجيابيــة بــن اللغــِة االســتقبالية والتعبريــة واملهــارات 
االجتامعيــة، وكذلــك بــن الــذكاِء اللفظــي واملهــارات 
االجتامعيــة، ووجــوُد ارتبــاط بــن املهــاراِت اللغويــة 
االجتامعيــة  واملهــارات  والعالقــات  والتفاعــالت 

ــد.   ــف التوح ــراِب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ل
6. 5 النظرياُت املفرُة للمهاراِت االجتامعية: 

ــة،  ــاراِت االجتامعي ــاُت املفــرة للمه ــددت النظري تع
وفيــام يــي عــرُض ألهــِم هــذه النظريــات:

• ــذه 	 ــاُب ه ــرى أصح ــلوكيُة: ي ــُة الس النظري
ــٍة  ــن جمموع ــارُة ع ــاين عب ــلوَك اإلنس ــُة أن الس النظري
مــن العــاداِت التــي يتعلمهــا الفــرُد، ويكتســبها أثنــاء 
مراحــل نمــوه املختلفــة، ويتحكــُم يف تكوينهــا قوانــُن 
العقــل، وهــي قــوى الكــف، وقــوى االســتثارة 
اللتــان ُتَســراِن جمموعــة االســتجابات الرطيــة، 
ــرُض  ــي يتع ــة الت ــِل البيئي ــك إىل العوام ــزون ذل ويع
هلــا الفــرد، وتــدوُر هــذه النظريــُة حــول حمــور عمليــة 
ــِه أو  ــد أو يف إطفائ ــم اجلدي ــاِب التعل ــِم يف اكتس التعل
إعادتــه، ولــذا فــإن أكثــَر الســلوك اإلنســاين مكتســُب 
قابــُل  الفــرد  ســلوَك  وأن  التعلــِم،  طريــِق  عــن 
للتعديــِل أو التغيــِر؛ بإجيــاِد ظــروف وأجــواء تعليميــة 
ــلوكية،  ــِة الس ــا للنظري ــة، 2010(. ووفًق ــة )وهب معين
ــٍة  ــن جمموع ــارُة ع ــي عب ــة ه ــارات االجتامعي ــإن امله ف
ــاهبا  ــرُد باكتس ــوُم الف ــاداِت يق ــلوكياِت والع ــن الس م

وتعلمهــا خــالل مراحــل نموه، عــر أســاليِب التنشــئِة 
االجتامعيــة، ومــن خــالِل حتكــم قــوى الكــف، 
ــِز  ــادِة حتفي ــامِن يف زي ــن تتحك ــتثارة اللت ــوى االس وق
وظهــور هــذه املهــارة عــن طريــِق تعزيزهــا وتكرارهــا 
ــارُة إذا  ــذه امله ــف ه ــُة، أو ك ــارُة مرغوب ــت امله إذا كان
ــُة أو حــذف  ــة، فمــن املمكــِن إزال ــت غــر مرغوب كان
ــن  ــك ع ــرد، وذل ــن أداِء الف ــتجابات م ــض االس بع
ــب  ــُع أو ُيصاح ــذي كان َيتب ــز ال ــاف التعزي ــِق إيق طري
هــذه االســتجابات )احلجــار، 2015(. بنــاًء عــى 
ــاَب  ــلوكيُة إىل أن اكتس ــُة الس ــُر النظري ــبق، ٌتش ــا س م
املهــارات االجتامعيــة يتــُم بطريقــٍة آليــٍة، وأنــه يمكــُن 
أن يكتســَب األفــراُد املهــارات االجتامعيــة مــن خــالِل 

ــرار. ــِز والتك ــاِت التعزي عملي
نظريــُة التعلــُم االجتامعــي: تشــُر نظريــُة التعلــم 
ــة ال  ــاراِت االجتامعي ــاَب امله ــي إىل أن اكتس االجتامع
يقــوُم عــى جمــرِد فكــرة ارتبــاط املنبهــات باالســتجابِة، 
ــة، كاإلدراِك،  ــات املعرفي ــاِط العملي ــة لنش ــام نتيج وإن
وطبًقــا  وغرهــا،  والرمــز  والتمثيــل  والتوقــِع، 
ــُر  ــدُر كب ــاَك ق ــإن هن ــي، ف ــم االجتامع ــِة التعل لنظري
مــن اكتســاِب املهــاراِت االجتامعيــِة يتــُم عــن طريــق 
ــُل  ــر َيفع ــة آخ ــرد رؤي ــالِل جم ــن خ ــة، أي م ِاملالحظ
وُيثــاُب أو ُيعاقــُب )ُمــريس، 2013(. ويــرى بانــدورا 
ــن  ــِة ب ــالِت املتبادل ــٍة للتفاع ــدُث كنتيج ــَم حَي أن التعل
ــن  ــرِد م ــة للف ــة واخلارجي ــِن الداخلي ــن البيئت كٍل م
ــة مــن جهــٍة أخــرى وهــو  ــات املعرفي جهــٍة، والعملي
ــادل، واألفــراُد  ــُد املتب ــُة التحدي ــه عملي مــا أطلــق علي



رضا األشرم: سلوكياتُ التحدي وعالقتها باملهاراتِ االجتماعية لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيفِ التوحد 295-251

265

ال يندفعــون بفعــِل القــوى الداخليــة )الدوافــُع أو 
احلاجــات(، وال بفعــِل البيئــة )مثــرات ُالبيئــة(، وإنــام 
ُيمكــُن تفســُر األداء النفــِي يف صــورِة تفاعــٍل متبادل 
ــُد أن  ــا جت ــة، وهن ــخصيِة والبيئ ــددات الش ــن املح ب
عمليــات الرميــز، واالعتبــار والتنظيــم الــذايت يكــوُن 
ــَم باخلــرِة  ــدورا أن التعل ــُر، وافــرَض بان هلــا دوُر كب
ــاراِت  ــاِب امله ــة اكتس ــاُس عملي ــو أس ــِة ه أو النمذج
2010(. كــام تســتنُد نظريــُة  االجتامعيــة )وهبــة، 
ــة  ــارات االجتامعي ــِر امله ــي يف تفس ــم االجتامع التعل
ــن  ــة م ــارات االجتامعي ــُم امله ــا نتعل ــرِة: أنن ــى فك ع
ــا مــع اآلخريــن يف ســياٍق اجتامعــٍي؛  خــالِل تفاعالتن
ــالِل  ــن خ ــة م ــارات االجتامعي ــكُل امله ــُث تتش حي
ــلوكياٍت  ــام بس ــن والقي ــلوكيات اآلخري ــة س مالحظ
مماثلــٍة هلــا (Smith & Berge, 2009). ويتضــُح مما ســبق 
ــِة،  ــى املالحظ ــى ع ــي ٌتبن ــم االجتامع ــَة التعل أن نظري
ــك  ــن؛ ولذل ــل اآلخري ــلوِك، وردود فع ــة الس ونمذج
ــة  ــارات االجتامعي ــرى أن امله ــة ت ــذه النظري ــإن ه ف
ســلوكيات مكتســبة، يتــُم تعليمهــا لألفــراِد مــن 

ــِد. ــاكاِة، والتقلي ــِة، واملح ــات: النمذج ــالِل فني خ
• ــُة النضــِج إىل أن 	 ــُة النضــُج: ُتشــُر نظري نظري

العوامــَل البيولوجيــة هــي املســئولُة عــن نضــِج الطفِل 
يف كافــِة جوانــِب النمــو، وكذلــك يف وصولــِه ملســتوى 
ــن،  ــٍت مع ــٍة يف وق ــاراٍت معين ــاِب مه ــن يف اكتس مع
مــع التأكيــِد عــى رضورِة توفــر بيئــٍة مناســبٍة، ُتســِهُم 
ــة  ــاراِت املختلف ــى امله ــه ع ــل، وتدريب ــِو الطف يف نم
-بــام فيهــا املهــارات االجتامعية-عنــد وصولــِه إىل 

ــريس، 2013(. ــبة )ُم ــِج املناس ــِة النض مرحل
التفســرات  اســتعراِض  مــن  يتضــَح  أن  ُيمكــُن 
النظريــِة للمهــاراِت االجتامعيــِة أن النظريــَة الســلوكيَة 
تعتمــُد يف تفســِر اكتســاِب املهــاراِت االجتامعيــة عــى 
ــزت  ــام رك ــلبي، بين ــايب أو الس ــواء اإلجي ــِز س التعزي
نظريــُة التعلــم االجتامعــي عــى أننــا نتعلــُم املهــاراِت 
ــن يف  ــع اآلخري ــا م ــالِل تفاعالتن ــن خ ــة م االجتامعي
ســياٍق اجتامعــٍي مــن خــالِل اخلــرِة أو النمذجــِة 
ــُة النضــج  والتقليــد أو املشــاهدة، فيــام أرجعــت نظري
إىل أن هــذه املهــارات فطريــة، وأن الــرَط الكتســاِب 
املهــارات االجتامعيــة هــو وصــوُل الفــرد إىل مســتوى 
لــه اكتســاب وتعلــُم  يتيــُح  النضــِج  معــن مــن 
املهــارات االجتامعيــة. وممــا ال شــك فيــه أن كل نظريــة 
ركــزت عــى جانــٍب يف تفســِر املهــارات االجتامعيــة، 
وأن مجيــَع هــذه النظريــات ُتســهُم بشــكٍل أو بآخــٍر يف 

ــة. ــارات االجتامعي ــاِب امله ــِر اكتس تفس
ــراِب  ــدى اضط ــي ل ــوُر االجتامع ــاُت القص 6.6 نظري

طيــف التوحــد 
أن  يبــدو  التوحــد،  طيــف  الضطــراِب  بالنســبِة 
ــدِم  ــن ع ــُم ع ــا تنج ــًا م ــة غالب ــات االجتامعي الصعوب
ــة. ويذكــُر بعــُض  معرفــِة قواعــد املهــارات االجتامعي
ــف  ــراب طي ــراد ذوي اضط ــدى األف ــه ل ــَن أن الباحث
ــاِغ  ــِق الدم ــٍز يف مناط ــاالُت عج ــُد ح ــد، توج التوح
املســؤولة عــن ربــِط املعرفــة االجتامعيــة واإلدراك 
االجتامعــي، وهــي مجعيهــا رضوريــة لتنميــِة املهــارات 
االجتامعية (Cervantes et al., 2013b). وذكَر الباحثون 
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ــت  ــة ليس ــَة االجتامعي ــُل أن البيئ ــلوكيون األوائ الس
معــززًة لألفــراِد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ممــا 
يــؤدي إىل القصــوِر االجتامعــي. بينــام تركــُز النظريــاُت 
املعــارصُة للقصــوِر االجتامعــي لــدى ذوي اضطــراب 
ــة  ــِة العصبي ــِط البيولوجي ــى اخلط ــد ع ــف التوح طي
أو  العقــي”،  “العمــى  ُيســمى  مــا  والنفســية، وأن 
العجــز األســايس يف نظريــِة العقــل، ُيســبُب القصــوَر 
االجتامعــي، عــى وجــِه التحديــد، يكــوُن لــدى 
األفــراِد ذوي اضطــراب طيــف التوحــد فهــُم واضــُح 
ــى  ــم ع ــع قدرهت ــُل م ــا يتداخ ــة، مم ــِف الفكري للمواق
التفاعــِل مــع اآلخريــن (Chevallier et al., 2012)، ممــا 
ــل  ــًة، مث ــُر حداث ــرى أكث ــاٍت أخ ــِر نظري أدى إىل تطوي

ــي. ــع االجتامع ــة الداف فرضي
ويــرى مؤيــدو فرضيــة الدافــع االجتامعــي أن األفــراَد 
“قصــوُر  لدهيــم  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي 
ــة”  ــزاِت االجتامعي ــآت للمحف ــِة املكاف ــِل قيم يف متثي
يف  القصــوُر  ويــؤدي   .(Abrams et al., 2013)

ــِه  ــاؤِل التوجي ــِة إىل تض ــآِت االجتامعي ــِة املكاف معاجل
االجتامعيــِة  األعــامِل  إىل  والســعي  االجتامعــي، 
املتباينــِة وتفضيلهــا، وســلوكياِت احلفــاظ االجتامعــي 
(Chevallier et al., 2012)، ممــا َيظهــُر يف هنايــِة املطــاف 

ــى  ــي. وع ــاُم يف األداِء االجتامع ــوُر ع ــه ُقص ــى أن ع
الرغــِم مــن أن فرضيــَة الدافــع االجتامعــي تتفــُق مــع 
النظريــاِت الســلوكية املبكــرة )أي أن البيئــَة االجتامعية 
ليســت معــزًزا(، إال أهنــا ختتلــُف عــن طريــِق الركيــِز 
عــى العالمــاِت العصبيــِة أو العصبيــة النفســية ملعاجلــِة 

ــر. ــلوِك الظاه ــن الس ــدالً م ــآت ب املكاف
ــِة  نســتطيُع القــوُل إن القصــوَر يف املهــاراِت االجتامعي
ــف  ــراب طي ــاُل ذوي اضط ــه األطف ــاين من ــذي ُيع ال
التوحــد ذو أمهيــة وقــد تــم وصفــه كواحــٍد مــن أكثــِر 
ــد  ــد، وق ــف التوح ــراِب طي ــارزِة الضط ــامت الب الس
ُيســاهُم قصــوُر املهــارات االجتامعيــة يف حــدوِث 
العالقــاِت االجتامعيــِة غــر الصحيــة، وعــدُم القــدرِة 
ــُز  ــخاِص، وتعزي ــن األش ــات ب ــِة النزاع ــى مواجه ع

ــن.  ــن اآلخري ــة ع العزل
املهــارات االجتامعيــة لــدى  6. 7 قيــاُس وتقييــُم 

التوحــد   طيــف  اضطــراِب  ذوي  األطفــاِل 
املهــارات  لتقييــِم  األســاليِب  مــن  عــدُد  ظهــَر 
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــدى األطف ــة ل االجتامعي
التوحــد، إحــدى هــذه الطــرق مالحظــُة الســلوكيات 
املســتهدفة ســواء باســتخداِم لعــِب األدواِر أو املواقــِف 
االجتامعيــِة الطبيعيــة، والطريقــُة الثانيــة هي اســتخداُم 
مقاييــس التقديــر(Matson & Wilkins, 2007) ، حيــُث 
تــم إعــداد عــدٍد مــن املقاييــِس التــي تتنــاوُل املهــارات 
ــال  ــاٍم واألطف ــٍه ع ــاِل بوج ــدى األطف ــة ل االجتامعي
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد  بوجــٍه خــاص؛ 
أشــهرها تقييــُم ماتســون للمهــاراِت االجتامعيــِة لــدى 
الصغــاِر (MESSY) لألطفــاِل مــن ُعمــِر 2 إىل 18 
ــامت  ــتخداُم تقيي ــا (Matson et al., 2013b). واس عاًم
اآلخريــن )مثــل: التقديــراُت والتقاريــر الــواردُة مــن 
الزمــالِء واملعلمــن والوالديــِن(. وُتعتــُر جــداوُل 
التقييــِم إحــدى الطــرق التــي ُتســتخدُم يف مجــِع 
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ــُب  ــِة الطفــل، وتتطل ــن يف بيئ ــن اآلخري ــاِت م املعلوم
ــن  ــون و/ أو الوالدي ــوَم املعلم ــُس أن يق ــذه املقايي ه
ــددِة  ــِر املح ــن املعاي ــدٍد م ــى ع ــاِل ع ــِم األطف بتقيي

 .(Hupp et al., 2010)

ــرِق  ــن الط ــُد م ــاَك العدي ــُظ أن هن ــبق، ُيالح ــا س مم
ــذوي  ــِة ل ــاراِت االجتامعي ــِم امله ــتخدمة يف تقيي املس
ــارشة  ــامت املب ــل التقيي ــد، مث ــف التوح ــراب طي اضط
)مثــل: املالحظــاُت الريريــة(، والتقييــامِت غــِر 
ــارشِة مــن خــالِل احلصــوِل عــى املعلومــاِت مــن  املب
املقدريــن مثــل الوالديــن واملعلمــن عــن طريــِق 
اســتخداِم مقاييــس تقديــر الســلوك، ويالحــُظ أن 
ــُز  ــا، ويرك ــا وعيوهب ــرق مميزاهت ــذه الط ــن ه ــكٍل م ل
تقييــُم املهــارات االجتامعيــة عــى حتديــِد أوجــه 
ــج  ــم نتائ ــِل وتقيي ــدى الطف ــة ل ــور االجتامعي القص

ــالج. الع
6. 8 ســلوكياُت التحــدي واملهــارات االجتامعيــة 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــاِل  لــدى 

والتداخــل(: )االرتبــاُط 
ُيمكــُن القــوُل إن ممارســَة ســلوكياِت التحــدي تعــوق 
ــراد  ــتبعاُد األف ــُم اس ــا يت ــًا م ــي، فغالب ــو االجتامع النم
ــوِل  ــن الفص ــدي م ــلوكيات حت ــرون س ــن ُيظه الذي
الدراســيِة ومــن املشــاركِة يف األنشــطِة املجتمعيــة 
ســلوكيات  ترتبــُط  كــام   .(Sturmey et al., 2008)

التواصــِل،  يف  بالقصــوِر  كبــٍر  بشــكٍل  التحــدي 
فاألطفــاُل ذوو اضطــراب طيــف التوحــد لدهيــم 
ــور األداء  ــبِب قص ــِق بس ــِر والقل ــدة للتوت ــة فري قابلي

االجتامعــي والتواصــي واملعــريف واحلــي، وهــذه 
املشــاعُر واخلــراُت مــن املحتمــِل أن تســاهَم يف ظهوِر 
ســلوكياِت التحــدي التــي يمكــُن تفســرها عــى أهنــا 
مظاهــر علنيــة للتوتــِر الداخــي أو كــرد فعــٍل مواكــب 
ارتفــاُع  ويرتبــُط   .(Lydon et al., 2015) للتكيــِف 
معــدالت ســلوكيات التحــدي بالقصــوِر يف التواصــِل 
واملهــاراِت االجتامعيــة، ويشــُر هــذا إىل تداخــِل 
ــلوكياِت  ــدوان أو الس ــل الع ــدي مث ــلوكياِت التح س
ُيظهرهــا األطفــاُل ذوو اضطــراب  التــي  الغريبــة 
طيــف التوحــد مــع قدرهتــم عــى التواصــِل اجتامعًيــا 
ــة، وأن  ــِة النامئي ــن الناحي ــب م ــتوى مناس ــى مس ع
ممارســَة ســلوكياِت التحــدي مرتبــط ســلًبا مــع األداِء 
التكيفــي، وتراجــُع املســاعدة الذاتيــة واملهــارات 
 (Cruz, 2015; Kozlowski & Matson, االجتامعيــة 

.2012; Medeiros et al., 2017)

ــن  ــَة ب ــز (Wilkins, 2010) أن العالق ــرت ويلكين ذك
ــوى  ــدي أق ــلوكيات التح ــِة وس ــاراِت االجتامعي امله
لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد أكثــر 
مــن أقراهنــٍم ذوي النمــو الطبيعــي، وأن مســتوى 
املهــارات االجتامعيــة يمكــن أن ُينبــئ عــن التبايــِن يف 
مســتوى ســلوكيات التحدي. كــام أن قصــوَر املهارات 
ــراب  ــاُل ذوو اضط ــا األطف ــي أظهره ــة الت االجتامعي
ســلوكياِت  يف  بالتفــاوِت  تنبــأت  التوحــد  طيــف 
ــى  ــِد، وع ــراِض التوح ــدِة أع ــن ش ــر م ــدي أكث التح
األخــِص فيــام يرتبــُط بالتكــراِر، ومســتويات الشــدة، 
كــام  التحــدي.  لســلوكياِت  اإلمجــايل  واملســتوى 
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 (Matson et al., ــرون ــون وآخ ــة ماتس ــدت دراس أك
(2013a أن ســلوكيات التحــدي تتوســُط العالقــة بــن 

ــة  ــارات االجتامعي ــي وامله ــل اللفظ ــاراِت التواص مه
لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وأن 
معــدَل ســلوكيات التحــدي هــو األكثــُر أمهيــة للتنبــِؤ 

ــاِل.   ــِة لألطف ــاراِت االجتامعي بامله
ــدي  ــي واجلس ــدواَن اللفظ ــوُل إن الع ــُن الق ــام يمك ك
أكثــُر وضوًحــا مــن القصــوِر يف املهــاراِت االجتامعيــة 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــاِل  لــدى 
(Hutchins et al., 2017)، ويرجــُع ذلــك عــى األرجِح 

إىل حقيقــِة أن األطفــاَل ذوو اضطــراب طيــف التوحــد 
ــة  ــم العام ــِة التعل ــن بيئ ــم ع ــُم فصله ــا يت ــًا م غالب
ويتــُم جتميعهــم مــع أطفــاٍل آخريــن ُيظهــرون ســلوًكا 
مشــاهًبا. ويف هــذا الصــدد ُتشــُر ووتــرز وهيــي 
ــدي  ــلوكياِت التح (Waters & Healy, 2012) إىل أن س

شــائعُة لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
ــت  ــام درس ــم. ك ــي لدهي ــوِر االجتامع ــُط بالقص وترتب
ــَة  ــرون (Matson et al., 2010a) العالق ــون وآخ ماتس
ــة  ــلوكيات االجتامعي ــدي والس ــلوكياِت التح ــن س ب
لــدى 153 طفاًل مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحد. 
وكانــت متغــرات الســلوك االجتامعــي )التفاعــُل مــع 
ــذات،  ــوُم ال ــراِن، ومفه ــع األق ــُل م ــار، والتفاع الكب
ــدي  ــلوكيات التح ــامط س ــي( وأن ــدوُر االجتامع وال
ــلوُك  ــي، وس ــلوُك النمط ــدواين، والس ــلوُك الع )الس
إيــذاء الــذات(، وأظهــرت النتائــُج وجــود ارتبــاط بن 
املســتوياِت املنخفضــِة للتفاعــِل مــع الكبــاِر واألقــران 

واملســتويات املرتفعــة مــن ممارســِة الســلوك النمطــي 
ــذاِء الــذات.  والســلوك العــدواين، وإىل حــٍد أقــل إلي
وهــذه الســلوكياُت هلــا تأثــُر كبــُر عــى النمــِو العــام، 
ــاِة  ــع احلي ــُل م ــذي يتداخ ــي ال ــلوك النمط ــل الس مث
االجتامعيــة واكتســاب املهــارات، وقــد يكــوُن مقدمــة 
إليــذاِء الــذات (Baeza-Velasco et al., 2014). وتزيــُد 
ســلوكياُت التحــدي مــن احتــامِل القصــور يف املهاراِت 
االجتامعيــة، والتــي تــؤدي إىل تأثــراٍت ســلبيٍة ســواء 
عــى املــدى القصــِر أو املــدى الطويــل، وفيــام يرتبــُط 
بالتأثــراِت الســلبيِة عــى املــدى القصــر فإهنــا تتمثــُل 
يف: مواجهــِة رفــض األقــران، والقصــوُر يف مهــاراِت 
اآلخريــن،  مــع  االجتامعــي  والتفاعــُل  التواصــل 
ومواجهــُة خماطــِر إيــذاء الــذات، أو إيــذاِء اآلخريــن. 
أمــا بالنســبِة للتأثــراِت الســلبيِة عــى املــدى الطويــل 
فقــد تتطــور هــذه املخاطــُر بحيــُث تتضمُن املشــكالت 
النفســيِة واألكاديميــة، كام تشــمُل قصــوًرا يف الســلوِك 
التكيفــي (Mandal-Blasio et al., 2010). كــام ُوجد أن 
ســلوكيات التحــدي تؤثــُر تأثــًرا ســلبًيا عى املهــاراِت 
االجتامعيــِة أكثــر مــن تأثرهــا عــى مهــاراِت التواصِل 
اللفظــي، وأن ســلوكيات التحــدي تؤثــُر عــى التفاعِل 
مــع اآلخريــن؛ وبالتــايل ُتقلــُل مــن فــرِص األطفــاِل يف 
تنميــِة مهاراهتــم االجتامعيــة. ومــن ثــم فــإن األطفــاَل 
واملراهقــن ذوو املســتوياِت املنخفضــة مــن ســلوكياِت 
ــن  ــل م ــٍة أفض ــاراٍت اجتامعي ــرون مه ــدي ُيظه التح
األطفــاِل واملراهقــن الذيــن ُيظهــرون مســتوياٍت 
مرتفعــٍة مــن ســلوكياِت التحــدي. عــالوة عــى ذلك، 
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ــة  ــارات االجتامعي ــتوى امله ــؤ بمس ــُن التنب ــه يمك فإن
 (Matson مــن خــالِل ظهــور ســلوكيات التحــدي
(et al., 2013a. عــى هــذا النحــو، فمــن الواضــِح أن 

ــُر بعضهــا عــى  ــة يؤث التواصــَل واملهــارات االجتامعي
بعــٍض بطريقــٍة مــا، وأن ممارســَة ســلوكيات التحــدي 
تعــوُق النمــو االجتامعــي، وتؤثــُر عــى املهــاراِت 

ــِة.  االجتامعي

7- فروُض البحث:   
ــن  ــة ع ــٍة حمتمل ــة كإجاب ــروض التالي ــُة الف ــم صياغ ت

ــث: ــكلِة البح ــارة يف مش ــئلِة املث األس
ــٍة  ــة إحصائي ــُة ذاُت دالل ــُة ارتباطي ــُد عالق 7. 1 توج
بــن ســلوكياِت التحــدي واملهــاراِت االجتامعيــة 

ــد. ــف التوح ــراِب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ل
يف  إحصائيــٍة  داللــة  ذاُت  فــروق  توجــُد  ال   2  .7
ســلوكياِت التحــدي لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراِب 
طيــف التوحــِد وفقــًا ملتغــِر النــوع )ذكــور/ إنــاث(. 
يف  إحصائيــٍة  داللــٍة  ذاُت  فــروق  توجــُد  ال   3  .7
املهــاراِت االجتامعيــِة لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراِب 
طيــِف التوحــد وفقــًا ملتغــِر النــوع )ذكــور/ إنــاث(.
7. 4 ُيمكــُن التنبــؤ باملهــاراِت االجتامعيــِة مــن خــالِل 
ســلوكيات التحــدي لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب 

طيــِف التوحــد. 
8- حمدداُت البحث:

8. 1 املحدداُت املوضوعيُة:
  اقتــَر موضــوُع البحــِث عــى تنــاوِل العالقــات بــن 

ــة،  ــه العلمي ــوارِد بفروض ــِو ال ــى النح ــراِت ع املتغ
ســلوكيات  أنــامِط  يف  الفــروق  دالالت  وحتليــُل 
التحــدي )الســلوُك العــدواين، والســلوكياُت الغريبــة، 
والســلوُك النمطــي، وســلوُك إيــذاء الــذات(، وأبعــاُد 
ــذات،  ــُط ال ــُل، وضب ــة )التواص ــارات االجتامعي امله
والتعــاوُن، والطاعــُة( باختــالِف النــوع )ذكــور/ 

ــاث(. إن

8. 2 املحدداُت املكانيُة: 
تــّم تطبيــُق البحــُث احلــايل عــى )82( طفــاًل وطفلــًة 
مــن ذوي اضطــراِب طيــف التوحــِد امللتحقــن بســتِة 
ــُة  ــاض )اململك ــِة الري ــِة بمدين ــِة اخلاص ــج للربي برام

ــعودية(. ــُة الس العربي
8. 3 املحدداُت البرشيُة:

اقتــَر البحــُث احلــايل عــى )82( طفــاًل وطفلــة 
مــن ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد البســيط يف ســتِة 
ــت  ــاض تراوح ــِة الري ــِة بمدين ــِة اخلاص ــج للربي برام
أعامرهــم الزمنيــة بــن )12-5( ودرجــة ذكائهــم 
ــي  ــدق اخلارج ــوِر الص ــن منظ ــن )109-90(، وم ب
ــِع  ــى مجي ــث ع ــذا البح ــج ه ــُم نتائ ــُن تعمي ــال يمك ف
ــج  ــد يف برام ــِف التوح ــراِب طي ــاِل ذوي اضط األطف
أو مراكــز الربيــة اخلاصــة األخــرى يف امُلــدِن األخــرى 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــل اململك داخ
احلــايل  البحــُث  حتــدد  الزمنيــُة:  املحــدداُت   4  .8
ــن  ــدرايُس األول م ــُل ال ــي الفص ــٍة وه ــدوٍد زمني بح

2020 م. الــدرايِس  العــاِم 
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9- إجراءاُت البحث: 
9. 1 منهُج البحث: 

 اعتمــد البحــُث احلــايل عــى املنهــِج الوصفــِي االرتباطِي، 
ــُث تــم وصــُف واقــع ســلوكيات التحــدي، وواقــع  حي
املهــارات االجتامعيــة، وعالقتهــام ببعضهــام البعــض 

ــد.  ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــدى األطف ل
9. 2 عينُة البحث: 

اشــتمل جمتمــُع البحــث عــى مجيــِع التالميــذ ذوي 
ــج  ــدارِس/ برام ــيط بم ــد البس ــف التوح ــراِب طي اضط
ــِة  ــاض باململك ــِة الري ــة بمدين ــِة االبتدائي ــج باملرحل الدم
العربيــة الســعودية ممــن تراوحــت أعامرهــُم الزمنيــُة 
ــن )90-109(،  ــم ب ــة ذكائه ــنة ودرج ــن 12-5 س ب
ــغ  ــة يبل ــِم عين ــى حج ــث ع ــُق أدوات البح ــم تطبي وت
)82( طفــاًل وطفلــة مــن ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد 
ــم  ــت أعامره ــا تراوح ــوًرا، و)25( إناًث ــِع )57( ذك بواق
بــن )12-5( ســنة، بمتوســِط )7,37( عاًمــا، وانحــراٍف 

معيــاري )2,60(. 
9. 3 أدواُت البحث:

متثلت أدواُت البحث يف:
ــاِل  ــدى األطف ــدي ل ــلوكيات التح ــاُس س 9. 3. 1 مقي

ــث(. ــداُد: الباح ــد )إع ــف التوح ــراِب طي ذوي اضط
ــاِل  ــدى األطف ــة ل ــارات االجتامعي ــاُس امله 9. 3. 2 مقي

ــث(.  ــداُد: الباح ــد )إع ــف التوح ــراِب طي ذوي اضط
وفيام يي عــرُض هلذيِن املقياسن: 

ــاِل  ــدى األطف ــدي ل ــلوكياُت التح ــاُس س 9. 3. 1 مقي
ــث(. ــداُد: الباح ــد )إع ــف التوح ــراِب طي ذوي اضط

هــدف مقيــاُس ســلوكياُت التحــدي إىل تقديــِر مســتوى 
ــراب  ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ــدي ل ــلوكيات التح س
طيــِف التوحــد مــن خــالِل الوالديــن/ معلم/ـــة الربيــة 
اخلاصــة/ املدرب/ـــة، وقــد اعتمــد الباحــُث يف إعــداِد 
ــاِر  ــواردة يف اإلط ــادِر ال ــن املص ــِد م ــى العدي ــاِس ع املقي
 (Harris et al., 1994; Healy et al., النظــري للبحــِث 
 2013; Matson & Rivet,2007; Mahan & Matson,

ــا  (McGuire et al., 2016; Tyrer et al., 2016 ;2011، وم

ــُث  ــٍح لســلوكياِت التحــدي مــن حي ــه مــن توضي تضمن
اآلثــار املرتبــة عليهــا وأعراضهــا وأدوات تقييمهــا. وقــد 
ــارة،  ــن )36( عب ــُة م ــِه النهائي ــاُس يف صورت ــوَن املقي تك
ــة  ــن 36- 108 درج ــا ب ــاس م ــات املقي ــراوُح درج وت
ــدواين،  ــلوُك الع ــي: الس ــامٍط ه ــِة أن ــى أربع ــة ع موزع
ــلوُك  ــي، وس ــلوُك النمط ــة، والس ــلوكياُت الغريب والس
إيــذاِء الــذات، يتــُم اإلجابــُة عليهــا باختيــاِر إجابــة 
ــُق  ــُق/ تنطب ــات، وهــي: )تنطب واحــدة مــن ثــالِث إجاب
ــٍة  ــاس بطريق ــُق املقي ــُم تطبي ــُق(، ويت ــا/ ال تنطب إىل حٍدم
ــد  ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــى األطف ــٍة ع فردي
مــن )12-5( ســنة، وليــس هنــاك زمــُن حمــدُد لإلجابــِة. 
ــكِل  ــة ل ــِع درج ــى وض ــِح ع ــُة التصحي ــُد طريق وتعتم
اســتجابة عــى النحــِو التــايل: تنطبــُق= )3(، وتنطبــُق إىل 
حــدٍ مــا= )2(، وال تنطبــُق= )1(. ويمكــُن معرفــة مــدى 
ارتفــاع درجــة أنــامط ســلوكيات التحــدي لــدى الطفــِل 
ذي اضطــراب طيــف التوحــد من عدمــِه بجمــِع درجات 
ــاس لتعطــي  ــامِط املقي ــم مجــع أن كل نمــٍط عــى حــدٍة، ث
الدرجــة الكليــة لســلوكياِت التحــدي، فالدرجــُة العليــا 
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ــا  ــُة الدني ــة، والدرج ــدي مرتفع ــلوكيات التح ــي س تعن
تعنــي ســلوكيات التحــدي منخفضــة. وهــذه األنــامُط هــي: 
ــات  أو نوب ــال ــي أفع ــرات( ويعن ــدواين )9 فق ــلوُك الع الس
الطفــل ذي اضطــراب طيــف التوحــد والتــي  غضــب
ــكات،  ــخاص أو املمتل ــد األش ــرر ض متك ــكٍل بش ــدُث حت
والتــي تســبُب إيــذاًء أو رضًرا لفظًيــا، أو جســدًيا، أو تدمًرا 
ــرات(  ــة )8 فق ــلوكيات الغريب ــي الس ــكاِت. وتعن للممتل
الترفــاُت الشــاذة للطفــِل ذي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــِة واآلداب  ــِر الثقافي ــوِف أو املعاي ــن املأل ــرُج ع ــي خت الت
ــام ُيشــر الســلوُك النمطــي )9 العامــة داخــل املجتمــع. بين
فقــرات( إىل حــركاٍت أو أفعــاٍل أو أصــواٍت حتــدُث بشــكٍل 
ــة  ــدو عادي ــدد، وتب ــدُف حم ــا ه ــس هل ــرر، ولي ــٍت ومتك ثاب
ــُة  ــد، وغريب ــف التوح ــراب طي ــِل ذي اضط ــبِة للطف بالنس
ــُد  ــة وحت ــرد العادي ــطة الف ــُل أنش ــن، وتعط ــبِة لآلخري بالنس
مــن قيامــِه بمهــاٍم أخــرى. ويقصــُد بســلوِك إيــذاء الــذات 
)10 فقــرات( إحلــاق الطفــل ذو اضطــراب طيــف التوحــد 
يتضمــُن  الــرضر بنفســه بصــورٍة متعمــدٍة، وهــذا الســلوُك

األرضار التــي حدثــت بالفعــِل أو التــي ُيتوقــُع حدوثهــا مــا 
ــلوك.  ــذا الس ــج ه يعال مل

ــا )40(  ــٍة قوامه ــى عين ــاس ع ــِق املقي ــُث بتطبي ــام الباح وق
مــن األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد للتحقــِق مــن 

اخلصائــِص الســيكومرية للمقيــاِس عــى النحــِو التــايل:
اخلصائُص السيكومرية ملقياِس سلوكيات التحدي:

صــدُق املقيــاس: تــم التحقــُق مــن صــدِق املقيــاس بالطــرِق 
: تية آل ا

• صدُق املحكمن:	
ــن  ــدٍد م ــى ع ــة ع ــِه األولي ــاِس يف صورت ــرُض  املقي ــم ع ت
األســاتذِة املتخصصــن ىف جمــايل الصحــة النفســية والربيــة 
وأرقــام  أعــداد   )1( اجلــدوُل  ويوضــُح  اخلاصــة))1(*(، 
ــض  ــة بع ــل صياغ ــذف وتعدي ــد ح ــاس بع ــارات املقي عب

ــون.  ــار املحكم ــام أش ــارات ك العب

1. )*( يتقــدم الباحــث بالشــكر لألســاتذة املحكمــن مــن قســمي 
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــس بجامع ــم النف ــة وعل ــة اخلاص الربي

ــالمية. ــعود اإلس س

عدُد العباراتأرقاُم العباراتأبعاُد مقیاس سلوكیات التحدي
10من 1: 10السلوُك العدواني

10من 11: 20السلوكیاُت الغریبة
10من 21: 30السلوُك النمطي

10من 31: 40سلوُك إیذاء الذات
40اإلجمالي

جدوُل )1( 
أبعاُد مقياس سلوكيات التحدي وأعداد وأرقام عبارات كل ُبعد منها

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتية ألدواِت البحث.
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  الصدُق التالزمُي: 
    تــم اســتخداُم مقيــاس ســلوكيات التحــدي لــدى 
 (Alاألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إعــداد

(Sawi, 2014، يف حســاِب صــدق مقيــاس ســلوكيات 

تــم  البحــِث احلــايل، حيــُث  املســتخدم يف  التحــدي 
تطبيــُق املقيــاس املســتخدم يف البحــِث احلــايل عــى )40( 
ــام  ــم ق مــن األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ث
ــدى  ــدي ل ــلوكيات التح ــاس س ــِق مقي ــُث بتطبي الباح
(Al األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد إعــداد

ــل  ــاُب معام ــم حس ــة، وت ــس العين ــى نف (Sawi, 2014 ع

ــذي  ــاِس ال ــى املقي ــم ع ــن درجاهت ــون ب ــاط برس ارتب

يتضــُح مــن جــدوِل )2( أن قيــَم الصــدق الــذايت 
ــُة  ــن )0,873- 0,960( وهــي قيمــُة مقبول تراوحــت مــا ب
ــلوكياِت  ــاِس س ــدِق مقي ــُر إىل ص ــا يش ــا، مم إحصائًي
طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــاِل  لــدى  التحــدي 

ــايل. ــث احل ــده الباح ــذي أع ــد ال التوح

ــغ  ــد بل ــك، وق ــاس املح ــايل واملقي ــث احل ــده الباح أع
قيمــُة معامــل االرتبــاط بينهــام (0,773) وهــي قيمــُة دالــُة 
ــُة  ــُة ومرتفع ــة مقبول ــى قيم ــد(0,01) ، وه ــا عن إحصائًي
إحصائًيــا، ممــا يشــُر إىل صــدِق مقيــاِس ســلوكيات 
التحــدي لــدى األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 

ــايل. ــث احل ــده الباح ــذي أع ال
• الــذايت 	 الصــدق  حســاُب  تــم  الــذايت:  الصــدُق 

ــاِس  ــاِت للمقي ــالِت الثب ــى معام ــامِد ع ــاِس باالعت للمقي
وأنامطــه التــي اســتخرجت بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، حيــُث 
حيســُب الصــدق الــذايت بحســاِب اجلــذر الربيعــي ملعامــِل 

ــايل: ــدوِل )2( الت ــام يف اجل ــك ك ــاس، وذل ــات املقي ثب

• االتســاق 	 حســاُب  تــم  الداخــيل:  االتســاُق 
ــدي  ــلوكيات التح ــاس س ــاراِت مقي ــي لعب الداخ
ــد  ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ل
وذلــك بحســاِب معامــل االرتبــاط بــن كِل عبــارٍة 
والدرجــِة الكليــِة للمقيــاِس عــى النحــِو اآليت: 

الصدُق ال ذاتيُمعامُل الثباتالمكوُنم

7630,873,السلوُك العدواني1

7650,874,السلوكیاُت الغریبة2

8510,922,السلوُك النمطي3

8810,938,سلوُك إیذاء الذات4

9230,960,الدرجةُ الكلیة

جدوُل )2(
 الصدُق الذايت ملقياِس سلوكيات التحدي )ن = 40(

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتية ألدواِت البحث.
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 يتضـــُح مـــن اجلـــدوِل )3( أن مجيـــَع قيـــم معامـــالت 
ـــة  ـــارة والدرجـــة الكلي ـــن درجـــِة كل عب ـــاط ب االرتب
ــتوى )0,01(،  ــد مسـ ــة عنـ ــم دالـ ــاِس قيـ للمقيـ
ماعـــدا العبـــارات )25-16-11-9-6( فهـــي 
ــارات  ــام العبـ ــتوى )0,05(، بينـ ــد مسـ ــُة عنـ دالـ

ـــم  ـــك ت ـــة، ولذل ـــر دال ـــي غ )23-19-12-7( فه
ـــن  ـــاط ب ـــل االرتب ـــاُب معام ـــم حس ـــام ت ـــا. ك حذفه
ـــذي  ـــِد ال ـــة للُبع ـــة الكلي ـــارٍة والدرج ـــِة كل عب درج
ـــدوِل )4(  ـــام باجل ـــُج ك ـــت النتائ ـــه وكان ـــي إلي تنتم

ـــايل: الت

ُمعامُل االرتباطالعبارةُُمعامُل االرتباطالعبارةُُمعامُل االرتباطالعبارةُ

1,**41815,**67329,**500

2,**32416*,34030,**523

3,**52317,**58431,**606

4,**60818**,49432,**630

5,**60519,29733,**451

6*,33720,**57434,**655

7,23621,**58335,**499

8*,*61922,**41036,**554

9,*33623,19437**,462

10,**53824,**52138**,626

11,*38925,*37739**,607

12,01926,**45740,**654

13,**54127,**406

14,**72028,**635

جدوُل )3(
 ُمعامُل االرتباط بن درجِة كل عبارة والدرجة الكلية ملقياِس سلوكيات التحدي )ن = 40( 

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتية ألدواِت البحث.
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ـــم معامـــالت  ـــَع قي  يتضـــُح مـــن جـــدوِل )4( أن مجي
ـــة  ـــارٍة والدرجـــة الكلي ـــن درجـــِة كل عب ـــاط ب االرتب
للُبعـــِد الـــذي تنتمـــي إليـــه دالـــُة عنـــد مســـتوى 

ــالت  ــم معام ــَع قي ــدوِل )5( أن مجي ــن ج ــُح م  يتض
االرتبــاط بــن درجــِة كل ُبعــد والدرجــة الكليــة 
للمقيــاِس دالــة عنــد مســتوى )0,01(، ويوضــُح 

ــاط  ــل االرتبـ ــاُب معامـ ــم حسـ ــام تـ )0,01(. كـ
ـــاِس  ـــِة للمقي ـــة الكلي ـــد والدرج ـــِة كل ُبع ـــن درج ب

ـــدوِل )5(: ـــام باجل ـــُج ك ـــت النتائ وكان

اجلــدوُل )6( الصــورُة النهائيــة لتوزيــِع عبــارات 
مقيــاس ســلوكيات التحــدي عــى كِل ُبعــد مــن 

أبعــاده:

سلوُك إیذاء الذاتالسلوُك النمطيالسلوكیاُت الغریبةالسلوُك العدواني
معامُل االرتباطرقُم معامُل االرتباطرقُم معامُل االرتباطرقُم معامُل االرتباطرقُم 

1,**53611,**41121,**71831,**844
2,**53112--------22,**67832,**782
3,**53013,**69023------33,**507
4,**69914,**83324,**69834,**787
5,**71315,**69525,**73635,**700
6,**58116,*38726,**74136,**754
7------17,**71527,**61137,**682
8,**68918,**58028,**67538,**760
9,**53519-----29,**49939,**703
10,**53320,**62830,**70740*,*686

جدوُل )4(
 معامل االرتباط بن درجة كل عبارة ملقياس سلوكيات التحدي والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه )ن = 04(  

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

ُمعامُل االرتباطالبُعدم 
791**,السلوُك العدواني1
880**,السلوكیاُت الغریبة2
788**,السلوُك النمطي3
799**,سلوُك إیذاء الذات4

جدول )5(
 معامل االرتباط بن درجة كل ُبعد والدرجة الكلية ملقياِس سلوكيات التحدي )ن = 40(
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• ـــا 	 ـــل ألف ـــتخداِم ُمعام ـــاس باس ـــاُت املقي ثب
كرونبـــاخ: تـــم حســـاُب ُمعامـــل ثبـــات مقيـــاس 
ــا  ــل ألفـ ــتخداِم معامـ ــدي باسـ ــلوكيات التحـ سـ

ــاِد  ــات لألبع ــالت الثب ــدوِل )7( أن ُمعام ــن ج ــُح م يتض
 )0 ــن ),763 - ,923 ــا ب ــت م ــة تراوح ــة الكلي والدرج

ُمعامـــل   )7( اجلـــدوُل  ويوضـــُح  كرونبـــاخ، 
ـــة  ـــاِس والدرج ـــاِد املقي ـــن أبع ـــد م ـــكِل ُبع ـــات ل الثب

الكليـــة.  

ومجيعهــا ُمعامــالت ثبــات مقبولــة، ممــا يشــُر إىل الثقــِة يف 
النتائــِج التــي أمكــن التوصــُل إليهــا مــن خــالِل املقيــاس.

جدوُل )6(
 الصورُة النهائيُة لتوزيِع عبارات مقياس سلوكيات التحدي عىل كِل ُبعد من أبعاده

 وذلك بعد حذف العبارات )7-21-91-32( ألهنا غر دالة )ن = 04(
المجموُعأرقاُم العبارات في المقیاِسأبعاُد المقیاسم

99-8-7-6-5-4-3-2-1السلوُك العدواني1

178-16-15-14-13-12-11-10السلوكیاُت الغریبة2

269-25-24-23-22-21-20-19-18السلوُك النمطي3

3510-34-33-32-31-30-29-28-27 -36سلوُك إیذاء الذات4

36إجمالي عبارات المقیاس

ُمعامُل الثباتالبُعدم
763,السلوُك العدواني1
765,السلوكیاُت الغریبة2
851,السلوُك النمطي3
881,سلوُك إیذاء الذات4

923,الدرجةُ الكلیة

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

جدوُل )7(
 ُمعامالت الثبات لألبعاِد والدرجة الكلية ملقياِس سلوكيات التحدي )ن = 40(
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• التجزئــة 	 طريقــة  باســتخداِم  املقيــاُس  ثبــاُت   
ــتخداِم  ــات باس ــل الثب ــاُب ُمعام ــم حس ــة: ت النصفي
ــد  ــغ )0.736(، وبع ــة وبل ــة النصفي ــة التجزئ طريق
التصحيــح باســتخداِم معادلــة ســبرمان بــراون 
بلــغ ُمعامــل الثبــات )0.848( وهــو ُمعامــل ثبــات 

ــه. ــوق ب ــن الوث يمك
ــاِل  ــدى األطف ــة ل ــارات االجتامعي ــاُس امله 9. 3. 2 مقي

ــث(  ــداُد الباح ــد )إع ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
قــام الباحــُث بإعــداِد مقيــاِس املهــارات االجتامعيــة 
ــامًدا  لــدى األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد اعت
 (Avcil et al., ــوِع ــُق باملوض ــرِي املتعل ــى األدِب النظ ع
 2015; Bellini, 2008; Gresham et al., 2010; Laugeson

 et al., 2009; Matson et al., 2013b; Murray et al., 2009;

(Rotheram-Fuller et al., 2013. واشــتمل املقيــاُس يف 

صورتــه النهائيــة عــى )28( عبــارة، وتــراوح درجــات 
املقيــاس مــا بــن 28- 84 درجــة، حيــُث ُأعطــي لــكِل 
فقــرة منهــا وزًنــا مدرًجــا وفــق ســلم )ليكــرت( الثالثــي 
إىل  تنطبــُق  )تنطبــُق/  االجتامعيــة  املهــارات  لتقديــِر 
ــِب )3،  ــى الرتي ــا ع ــُل رقمًي ــُق(، ومتث ــا/ ال تنطب حٍدم
ــُس  ــاالت تقي ــة جم ــراُت أربع ــذه الفق ــت ه 2، 1(، وغط
النحــِو اآليت: )مهــاراُت  املهــارات االجتامعيــة عــى 
ومهــاراُت  الــذات،  ضبــط  ومهــاراُت  التواصــل، 
ــل )9  ــاراُت التواص ــة(. مه ــاراُت الطاع ــاون، ومه التع
فقــرات( وُيقصــُد هبــا قــدرُة الطفــل ذو اضطــراب طيــف 
ــاِه واالســتامِع والتفاعــل  التوحــد عــى التحــدِث واالنتب
ــر  ــٍة أو غ ــورٍة لفظي ــن بص ــع اآلخري ــاعر م ــادل املش وتب

ــاِج يف  ــِف واالندم ــى التكي ــاعده ع ــي تس ــة، والت لفظي
ــذات  ــط ال ــاراُت ضب ــب. ومه ــكٍل مناس ــِع بش املجتم
)5 فقــرات( وتعنــي قــدرُة الطفــل ذو اضطــراب طيــف 
التوحــد عــى التحكــِم يف انفعاالتــه وأقوالــِه وســلوكياته 
ــل:  ــة، مث ــِف البيئي ــع املواق ــُب م ــٍة تتناس ــٍة مالئم بطريق
حتمــُل عواقــب ســلوكه، والتعبــُر عــن الغضــِب بصــورٍة 
مناســب.  بشــكٍل  للمضايقــِة  واالســتجابُة  مناســبة، 
ومهــارُة التعــاون )7 فقــرات( وُيقصــد هبــا تفاعــل 
إجيــايب بــن الطفــل ذي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــٍة  ــٍر أو مهم ــاز أم ــِل إنج ــن أج ــر م ــخٍص أو أكث ــع ش م
ــع  ــاركة م ــيق واملش ــادل والتنس ــل والتب ــل التفاع ــا مث م
ــم  ــق يف أعامهل ــروح الفري ــم ب ــُش معه ــالء، والعيـ الزم
وأنشطتـــهم اليـــومية، وامليــُل للحيــاِة اجلامعيــة. ومهــارُة 
الطاعــة )7 فقــرات( تعنــي قــدرُة الطفــل ذي اضطــراب 
ــاُع  ــار، واتب ــِر الكب ــاِل ألوام ــى االمتث ــد ع ــف التوح طي

ــه. ــة ل ــادات املوجه ــَن واإلرش ــَح والقوان اللوائ
اخلصائُص السيكومرتيُة ملقياِس املهارات االجتامعية:

صــدُق املقيــاس: تــم التحقــُق مــن صــدِق املقيــاس 
بالطــرِق اآلتيــة:

• ــِه 	 ــاس يف صورت ــم عــرُض املقي صــدُق املحكمــن: ت
األوليــة عــى عــدٍد مــن األســاتذِة املتخصصــَن يف جمــايل 
ويوضــُح  اخلاصــة))2(*(.  والربيــة  النفســية  الصحــة 
اجلــدوُل )8( أعــداد وأرقــام عبــارات املقيــاس بعــد 
ــار  ــام أش ــارات ك ــض العب ــة بع ــل صياغ ــذِف وتعدي ح

املحكمــون. 
ــة  ــمي الربي ــن قس ــن م ــاتذة املحكم ــكر لألس ــث بالش ــدم الباح 2. )*( يتق
ــالمية. ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــس بجامع ــم النف ــة وعل اخلاص
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• الصدُق التالزمي: 	
     اسـتخدَم الباحـُث مقيـاس املهـارات االجتامعيـة لـدى 
األطفـاِل ذوي اضطـراب طيـف التوحـد إعـداد )السـيد، 
2010(، يف حسـاِب صـدق مقيـاس املهـارات االجتامعيـة 
امُلعـد للبحـِث احلايل، حيـُث تم تطبيـُق املقيـاِس عى )40( 
قـاَم  ثـم  التوحـد،  طيـف  اضطـراب  ذوي  األطفـاِل  مـن 
الباحـُث بتطبيِق مقياس املهـارات االجتامعية لدى األطفاِل 
 )2010 ذوي اضطـراب طيـف التوحـد إعـداد )السـيد، 
عـى نفـِس العينـة، وقام بحسـاِب معامـل ارتباط برسـون 
بـن درجاهتم عـى املقيـاِس امُلعد للبحـِث احلـايل واملقياس 

املحـك، وقـد بلـغ قيمـة معامـل اإلرتبـاط بينهـام)0,998( 
وهـي قيمُة دالـة إحصائًيا عنـد )0,01(، وهى قيمـُة مقبولُة 
ومرتفعـة إحصائًيـا، ممـا يشـُر إىل صـدِق مقيـاس املهارات 
االجتامعيـة لـدى األطفـاِل ذوي اضطـراب طيـف التوحد 

الـذي أعـده الباحـُث للبحـِث احلايل.
• الصـدُق الـذايُت: تم حسـاُب الصدق الـذايت للمقياِس 	

باالعتـامِد عـى معامـالِت الثبـات للمقيـاِس وأبعـاده 
التي اسـتخرجت بطريقـِة ألفاكرونباخ، حيُث حيسـُب 
الصدق الذايت بحسـاِب اجلـذر الربيعـي ملعامِل ثبات 

املقيـاس، وذلك كـام يف اجلـدوِل )9( التايل:

عدُد العباراتأرقاُم العباراتأبعاُد المھارات االجتماعیة
9من 1: 9مھاراُت التواصل  
7من 10: 16مھاراُت ضبط الذات

9من 17: 25مھاراُت التعاون
7من 26: 32مھاراُت الطاعة

32المجموُع

جدوُل )8(
 أبعاُد مقياس املهارات االجتامعية وأعداد وأرقام عبارات كل ُبعد منها )ن=04(

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

الصدُق الذاتُيُمعامُل الثباُتالبُعدم
844,0,918مھاراُت التواصل  1
697,0,834مھاراُت ضبط الذات2
757,0,870مھاراُت التعاون3
829,0,910مھاراُت الطاعة4

909,0,953الدرجةُ الكلیة

جدوُل )9(
 الصدُق الذايت ملقياِس املهارات االجتامعية )ن=40(



278

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

يتضـــُح مـــن جـــدوِل )9( أن قيـــَم الصـــدق 
ـــي  ـــن )0,834 - 0,953( وه ـــت ماب ـــذايت تراوح ال
قيمـــُة مقبولـــُة إحصائًيـــا، ممـــا يشـــُر إىل صـــدِق 
مقيـــاِس املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى األطفـــاِل 
ــدُه  ــذي أعـ ــد الـ ــف التوحـ ــراب طيـ ذوي اضطـ

ــث. الباحـ

يتضـــُح مـــن اجلـــدوِل )10( أن مجيـــَع قيـــم 
معامـــالت االرتبـــاط بـــن درجـــِة كِل عبـــارة 
ــد  ــة عنـ ــم دالـ ــاِس قيـ ــة للمقيـ ــة الكليـ والدرجـ
مســـتوى )0,01(، ماعـــدا العبـــارات )-1-10

ــتوى  ــد مسـ ــُة عنـ ــى دالـ 23-21-16-11( فهـ

• االتســـاُق الداخـــُيل: تـــَم حســـاُب االتســـاق 	
املهـــارات  مقيـــاس  لعبـــاراِت  الداخـــي 
االجتامعيـــة لـــدى األطفـــاِل ذوي اضطـــراِب 

ــِو اآليت: ــى النحـ ــد عـ ــف التوحـ طيـ
ــة كل  ــن درجـ ــاط بـ ــُل االرتبـ ــاُب ُمعامـ - حسـ

ــاِس. ــة للمقيـ ــة الكليـ ــارة والدرجـ عبـ

 )14-15-22-25( العبـــارات  بينـــام   ،)0,05(
ـــم  ـــام ت ـــا. ك ـــم حذفه ـــك ت ـــة ولذل ـــُر دال ـــي غ فه
ـــارة  ـــة كل عب ـــن درج ـــاط ب ـــل االرتب ـــاب ُمعام حس
ــه  ــي إليـ ــذي تنتمـ ــِد الـ ــة للُبعـ ــة الكليـ والدرجـ

ــدوِل )11(. ــام يف جـ ــُج كـ ــاءت النتائـ وجـ

ُمعامُل االرتباطُالعبارةُُمعامُل االرتباطُالعبارةُُمعامُل االرتباطالعبارةُ
1,*39112,**51923,*384
2,**65613**,68324,**416
3,**63114,09025,222
4,**59715,05526,**629
5,**48316,*40427,**552
6**,64717**,64328,**546
7,**67218*,*56229,**614
8*,*52519,**59230,**603
9*,*64620**,50631**,609
10,*40621,*40432**,668
11,*52222,280

جدول )10(
 ُمعامُل االرتباط بن درجة كل عبارة والدرجة الكلية ملقياِس املهارات االجتامعية )ن=40(

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.
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ــالت  ــم ُمعام ــَع قي ــدوِل )11( أن مجي ــن ج ــُح م  يتض
ــة  ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب ــن درج ــاط ب االرتب
للُبعــد الــذي تنتمــي إليــه دالــة عنــد مســتوى )0,01(. 

      يتضــُح مــن جــدوِل )12( أن مجيــَع قيــم ُمعامــالت 
االرتبــاط بــن درجــة كل ُبعــد والدرجــة الكليــة 
للمقيــاِس دالــُة عنــد مســتوى )0,01(، ويوضــُح 

ــة كل  ــن درج ــاط ب ــُل االرتب ــاب ُمعام ــم حس ــام ت ك
ُبعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاِس كــام يتضــُح يف 

جــدوِل )12(.

ــارات  ــِع عب ــُة لتوزي ــورُة النهائي ــدوُل )13( الص اجل
مقيــاس املهــارات االجتامعيــة عــى كِل ُبعــد مــن 

ــاده. أبع

مھارات الطاعةمھارات التعاونمھارات ضبط الذاتمھارات التواصل  
معامل االرتباطرقم معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم معامل االرتباطرقم العبارة

1,**56010,**57917,**78326,**771
2,**70211,**62918,**67927,**666
3,**64212,**76619,**68628,**684
4,**76813,**77420,**62229,**620
5,**49014--------21,**70430,**730
6,**71915--------22-------31,**743
7,**72116,**63223,**68032,**737
8,**72524,**449
9,**68825-------

جدوُل )11(
 ُمعامل االرتباط بن درجة كل عبارة والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه ملقياِس املهارات االجتامعية )ن=40(

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

ُمعامُل االرتباطالبُعدم 
871**,مھاراُت التواصل  1
747**,مھاراُت ضبط الذات2
787**,مھاراُت التعاون3
859**,مھاراُت الطاعة4

جدوُل )12(
 ُمعامل االرتباط بن درجة كل ُبعد والدرجة الكلية ملقياِس املهارات االجتامعية )ن=40(
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• ثبـــاُت املقيـــاس باســـتخداِم ُمعامـــل ألفـــا 	
ـــاس  ـــات مقي ـــُل ثب ـــاُب ُمعام ـــم حس ـــاخ: ت كرونب
ـــا  ـــل ألف ـــتخداِم ُمعام ـــة باس ـــارات االجتامعي امله

يتضـــُح مـــن جـــدوِل )14( أن ُمعامـــالت 
ـــت  ـــة تراوح ـــة الكلي ـــاِد والدرج ـــات لألبع الثب
ـــالت  ـــا ُمعام ـــن (,697 - 909,0) ومجيعه ـــا ب م

ــل  ــدوُل )14( ُمعامـ ــُح اجلـ ــاخ، ويوضـ كرونبـ
الثبـــات لـــكِل ُبعـــد مـــن أبعـــاِد املقيـــاس 

ــة.   ــة الكليـ والدرجـ

ـــِج  ـــِة ىف النتائ ـــُر إىل الثق ـــا يش ـــة، مم ـــات مقبول ثب
ــالِل  ــن خـ ــا مـ ــل إليهـ ــن التوصـ ــى أمكـ التـ

املقيـــاس.

المجموُعأرقاُم العباراِت في المقیاِسأبعاُد المقیاسم

99-8-7-6-5-4-3-2-1مهاراُت التواصل  1

145-13-12-11-10مهاراُت ضبط الذات2

217-20-19-18-17-16-15مهاراُت التعاون3

287-27-26-25-24-23-22مهاراُت الطاعة4

28إجمالي عبارات المقیاس

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

املصدُر: اخلصائُص السيكومرتيُة ألدواِت البحث.

جدوُل )13(
 الصورُة النهائية لتوزيِع عبارات مقياس املهارات االجتامعية عىل كل ُبعد من أبعادِه 

وذلك بعد حذف العبارة )25-22-15-14( ألهنا غُر دالة 

ُمعامُل الثباتالمكوُنم
844,مھاراُت الت          واصل  1
697,مھاراُت ضبط الذات2
757,مھاراُت التعاون3
829,مھاراُت الطاعة4

909,الدرجةُ الكلیة

جدوُل )14(
 ُمعامالُت الثبات لألبعاِد والدرجُة الكلية ملقياِس املهارات االجتامعية )ن=40(
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• التجزئــة 	 طريقــة  باســتخداِم  املقيــاس  ثبــاُت 
النصفيــة: تــم حســاُب ُمعامــل الثبــات باســتخداِم 
طريقــة التجزئــة النصفيــة وبلــغ )0.698( وبعــد 
ــراون  ــبرمان ب ــة س ــتخداِم معادل ــح باس التصحي
بلــَغ ُمعامــل الثبــات )0.822( وهــو ُمعامــُل 

ــه. ــوق ب ــُن الوث ــات يمك ثب

10- نتائُج فروض البحث ومناقشتها:
10. 1 عرُض نتائج الفرض األول:

ـــة  ـــُد عالق ـــه “توج ـــى أن ـــرُض األوُل ع ـــُص الف ين

ـــاط  ـــالت االرتب ـــدوِل )15( أن ُمعام ـــن اجل ـــُح م يتض
دالـــُة عنـــد مســـتوى )0.01(، بينـــام ُمعامـــالت 
ـــد  ـــُة عن ـــاط )-0.275، -0.222، -0.241( دال االرتب
مســـتوى )0.05( ممـــا يـــدُل عـــى وجـــوِد عالقـــة 

ـــلوكياِت  ـــن س ـــة ب ـــٍة إحصائي ـــة ذاُت دالل ارتباطي
لـــدى  االجتامعيـــة  واملهـــارات  التحـــدي 
األطفـــاِل ذوي اضطـــراِب طيـــف التوحـــد”. 
ــاُب  ــم حسـ ــرض تـ ــذا الفـ ــن هـ ــِق مـ وللتحقـ
ُمعامـــل االرتبـــاط بـــن متوســـطات درجـــات 
األطفـــال املشـــاركن عـــى مقيـــاِس ســـلوكيات 
ـــارات  ـــة وامله ـــة الكلي ـــادِه والدرج ـــدي بأبع التح
االجتامعيـــة بأبعادهـــا والدرجـــة الكليـــة لـــدى 
ـــدوُل  ـــا اجل ـــي حيدده ـــِث والت ـــاركن يف البح املش

ــايل: )15( التـ

ارتباطيـــة ســـالبة بـــن أنـــامِط ســـلوكيات التحـــدي 
واملهـــارات االجتامعيـــة بأبعادهـــا لـــدى األطفـــاِل 
ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد املشـــاركن يف 

البحـــِث.

م
          المھاراُت 
االجتماعیة

سلوكیاُت التحدي 
مھاراُت ضبط مھارات ُالتواصل  

الذات
مھاراُت 
التعاون

مھاراُت 
الطاعة

الدرجةُ 
الكلیة

**0.410-**0.328-**0.330-**0.468-**0.313-السلوُك العدواني1
**0.593-** 0.502-**0.510-**0.505-**0.505-السلوكیاُت الغریبة2
**0.470-** 0.402-**0.406-*0.275-**0.463-السلوُك النمطي3
**0.345-**0.316-*0.241-*0.222-**0.348-سلوُك إیذاء الذات4
**0.453-**0.429-**0.351-**0.364-**0.388-الدرجةُ الكلیة5

جدوُل )15( 
ُمعامُل االرتباُط بن درجات املشاركن يف مقياِس سلوكيات التحدي بأبعادِه، ومقياُس املهارات االجتامعية بأبعادِه 

والدرجُة الكلية )ن = 82(

املصدُر: التحليُل اإلحصائي للبياناِت باستخداِم SPSS ن = ) 82( طفاًل 
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مناقشــُة نتائــُج الفــرض األول: تــم التحقــُق مــن 
ــة  ــة ارتباطي ــد عالق ــه توج ــو “أن ــرض ِاألول وه الف
ســالبة بــن ســلوكيات التحــدي )الســلوُك العــدواين، 
ــذاُء  ــي، وإي ــلوُك النمط ــة، والس ــلوكياُت الغريب والس
الــذات( وبــن املهــارات االجتامعيــة )التواصــُل، 
لــدى  والطاعــُة(  والتعــاوُن،  الــذات،  وضبــُط 
األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. ومــن 
ثــّم، فــإن ارتفــاَع درجــة ســلوكيات التحــدي تــؤدي 
ــدى  ــة ل ــارات االجتامعي ــتوى امله ــاِض مس إىل انخف
ــاءت  ــد. وج ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط األطف
ــاُل ذوو  ــُم األطف ــُث يتس ــة حي ــُة منطقي ــذه النتيج ه
املهــاراِت  يف  بقصــوٍر  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
ــلوك  ــاع الس ــك ارتف ــل، وكذل ــة والتواص االجتامعي
العــدواين والســلوكيات النمطيــة واملتكــررة، ويمكــُن 
تفســُر هــذه النتيجــُة بعــدِة طــرق: أوالً مــن املرجــِح 
أن يكــوَن لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد الذيــن ُيظهــرون ســلوكيات التحــدي فرًصــا 
قليلــة لالشــراِك يف األنشــطِة والتعلــِم والتنشــئة 
االجتامعيــة، كــام أنــه عنــد العمــل مــع األطفــاِل 
ذوي ســلوكيات التحــدي يعــاين مقدمــو الرعايــة 
ــاركة  ــص املش ــايل، ونق ــاِق االنفع ــن اإلره ــَر م الكث
يف التفاعــالِت اإلجيابيــة وكثــرة جتنبهــم، وقــد تكــوُن 
هنــاك عالقــة حمتملــة أخــرى هــي أن األطفــاَل الذيــن 
لدهيــم تفاعــالت قليلــة مــن جانــِب الكبــار واألقــران 
هــم أكثــر عرضــًة إلظهــاِر ســلوكيات التحــدي مــن 
ــزداُد  ــم، وي ــن حوهل ــع م ــل م ــرض التفاع ــِل ف أج

ــا  ــي غالًب ــًدا بســبِب القصــوِر يف اللغــِة الت ــُر تعقي األم
ــاِت  ــاِت واالهتامم ــن الرغب ــِر ع ــؤدي إىل التعب ــا ت م
عــر التواصــل غــر اللفظــي. كــام أن التكــراَر الكثــر 
ــن  ــودُة ب ــدي املرص ــلوكيات التح ــدُة س ــبًيا وش نس
املشــاركن ُيعــُد أحــد أســباب هــذه العالقــة. وهنــاك 
ــا  ــا م ــه غالًب ــا بأن ــُة أيًض ــذِه النتيج ــُل هل ــُر حمتم تفس
ــد  ــف التوح ــراب طي ــل ذي اضط ــران الطف ــر أق َينظ
ــّم  ــن ث ــلبي، وم ــكٍل س ــدي بش ــلوكياِت التح إىل س
فــإن وجــوَد ســلوكيات التحــدي يمكــُن أن يؤثــَر عــى 
عــدِد الصداقــات والتفاعــالت مــع اآلخريــن، وبالتايل 
وتنميــِة  لتطويــِر  لألطفــاِل  أقــل  فــرٍص  إعطــاُء 
ــا  ــا م ــال غالًب ــبيِل املث ــى س ــة، ع ــم االجتامعي مهاراهت
يــؤدي وجــود ســلوكيات التحــدي إىل االســتبعاِد مــن 
ــَح  ــه مــن املحتمــِل أن تصب الفصــِل الــدرايس. كــام أن
ســلوكيات التحــدي حاجــًزا ومعوًقــا يف التفاعــِل 
االجتامعــي املقبــول، ممــا يشــُر إىل احلاجــِة إىل معاجلــِة 
مثــل هــذه الســلوكيات مــن أجــِل اكتســاب املهــارات 

ــِع. ــبة يف املجتم ــة املناس االجتامعي
النتيجــُة مــع مــا ذكرتــه ماتســون  وتتفــُق هــذه 
ــز (Matson & Wilkinsy, 2007) عــن وجــوِد  وويلكين
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن )ســلوُك إيــذاء 
ــكات،  ــُر املمتل ــدي، وتدم ــدواُن اجلس ــذات، والع ال
املناســب  غــر  والســلوُك  النمطــي،  والســلوُك 
ــُر  ــد يؤث ــا ق ــي مم ــور االجتامع ــدُة القص ــيًا( وش جنس
بشــكٍل ســلبٍي عــى التفاعــِل االجتامعــي. كــام تتفــُق 
ــرون  ــج دراســة ماتســون وآخ ــع نتائ ــذه النتيجــُة م ه
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(Matson et al., 2009a) التــي أشــارت إىل أن املهارات 

االجتامعيــة الســلبية )اللفظيــُة الســلبية، والســلبيُة 
غــر اللفظيــة، والســلبيُة العامــة( ترتبــُط بشــكٍل 
إجيــايب مــع )العــدوان/ التدمــر، والســلوُك النمطــي، 
ــة(، وأن  ــلوك العام ــكالُت الس ــاُت، ومش واالضطراب
هنــاك عالقــة إجيابيــُة مهمــة بــن املهــاراِت االجتامعيــة 
إيــذاء  التدمــر، وســلوُك  اإلجيابيــة و)العــدواُن/ 
الســلوك  ومشــكالُت  واالضطرابــاُت،  الــذات، 
ــة  ــج دراس ــع نتائ ــُة م ــذه النتيج ــُق ه ــة(. وتتف العام
ماتســون وآخــرون (Matson et al., 2010b) حيــُث 
وجــدت ارتباًطــا بــن املســتوياِت املنخفضــة للتفاعــِل 
ــلوكياِت  ــٍع لس ــراٍر مرتف ــران بتك ــاِر واألق ــع الكب م
ــلوُك  ــي والس ــلوُك النمط ــك الس ــام يف ذل ــدي ب التح

ــذات. ــذاء ال ــلوُك إي ــدواين وس الع
ــون  ــة ماتس ــج دراس ــع نتائ ــُة م ــذه النتيج ــُف ه وختتل
وآخــرون  (Matson et al., 2013a)حيــث أظهــرت 
ــن  ــد الذي ــف التوح ــراب طي ــاَل ذوو اضط أن األطف
ــدي  ــلوكياِت التح ــن س ــٍة م ــدالٍت مرتفع ــم مع لدهي
كان  التواصــِل  مهــاراِت  يف  بقصــوٍر  املصحــوب 
لدهيــم مهــاراُت اجتامعيــة أفضــل مــن أولئــك الذيــن 
ــدي  ــلوكياِت التح ــن س ــة م ــدالٍت مرتفع ــم مع لدهي
ــروا  ــن أظه ــاَل الذي ــل، وأن األطف ــارات تواص ومه
ــدي، كان  ــلوكيات التح ــن س ــٍة م ــدالٍت منخفض مع
ــاًل  ــم ضئي ــي عليه ــل اللفظ ــارات التواص ــُر مه تأث
النتائــِج  ُيعــزى عــدُم االتســاق يف  للغايــة. وقــد 
التــي توصــل إليهــا البحــُث احلــايل إىل االختــالِف يف 

ــتخدمة. ــاِت املس العين
التحــدي  ســلوكياِت  فــإن  النتائــج  هلــذه  ووفًقــا 
تؤثــُر بصــورٍة ســلبيٍة عــى املهــاراِت االجتامعيــة؛ 
العالجيــة عــى  الرامــُج  ُتركــز  لذلــك جيــُب أن 
الســلوكيات  لتطويــِر  الســلوكية  االســراتيجياِت 
التحــدي،  البديلــة وتقليــل ســلوكيات  الوظيفيــة 
ــط  ــُل، وضب ــة )التواص ــارات االجتامعي ــُن امله وحتس

والطاعــُة(. والتعــاوُن،  ُالــذات، 
ــِج الفــرض األول اخلــاص بدراســِة  نســتنتُج مــن نتائ
ــارات  ــدي ومس ــلوكيات التح ــامِط س ــن أن ــة ب العالق
ــت  ــذي أثب ــرض ال ــوُل الف ــة قب ــارات االجتامعي امله
التحليــل اإلحصائــي أنــه توجــد عالقــُة مبــارشُة 
ــارات  ــدي ومس ــلوكياِت التح ــامِط س ــن أن ــلبية ب س
املهــارات االجتامعيــِة لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب 

ــد. ــف التوح طي

10. 2 عرُض نتائج الفرض الثاين:
ــروق  ــُد ف ــه “ال توج ــى أن ــاين ع ــرُض الث ــُص الف ين
ــدى  ــدي ل ــلوكياِت التح ــة يف س ــة إحصائي ذات دالل
األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وفقــًا ملتغــِر 
ــرض  ــذا الف ــاِر ه ــاث(.” والختب ــور/ إن ــوع )ذك الن
ــن  ــروق ب ــاِب الف ــار )ت( حلس ــتخداُم اختب ــم اس ت
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــات األطف ــط درج متوس
ــة  ــا املختلف ــدي بأبعاده ــلوكياِت التح ــد يف س التوح
والدرجــة الكليــة، وكانــت النتائــُج كــام هــي موضحــة 

ــايل: ــدوِل )16( الت باجل
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ــة  ــر دال ــَة )ت( غ ــدوِل )16( أن قيم ــن اجل ــُح م يتض
لســلوكياِت  الكليــة  للدرجــِة  بالنســبِة  إحصائًيــا 
التحــدي واألبعــاد كٍل عــى حــده؛ وهــذا يعنــي 
ــروق  ــُد ف ــه ال توج ــري أي أن ــرض الصف ــوُل الف قب
ــدى  ــدي ل ــلوكياِت التح ــة يف س ــة إحصائي ذات دالل
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وفقــًا ملتغــِر 

ــاث(. ــور/ إن ــوع )ذك الن

ــود  ــدم وج ــَن ع ــاين: تب ــرض الث ــج الف ــُة نتائ ُمناقش
ــة يف ســلوكياِت التحــدي  ــة إحصائي ــروٍق ذات دالل ف
لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وفًقــا 
ــا  ــوِء م ــُة يف ض ــذه النتيج ــُر ه ــُن تفس ــوِع. ويمك للن
يــأيت: أن ســلوكياِت التحــدي لــدى الذكــوِر واإلنــاِث 
ــواء؛  ــٍد س ــى ح ــد ع ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
حيــُث ال توجــُد فــروق بينهــم يف ســلوكياِت التحــدي 

االنحراُفالمتوسطُالعدُدالمجموعةُسلوكیاُت التحدي
قیمةُ ”ت“المعیاري

مستوى
الداللة

السلوُك العدواني
5715.634.74ذكور

غیر دالة1.35
2514.163.97إناث

السلوكیاُت الغریبة
5715.913.60ذكور

غیر دالة0.41
2515.563.41إناث

السلوُك النمطي
5727.754.21ذكور

غیر دالة1.32
2516.404.43إناث

سلوُك إیذاء الذات
5713.854.27ذكور

غیر دالة0.564
2513.323.22إناث

الدرجةُ الكلیة 
لسلوكیاِت التحدي

غیر دالة5763.1514.391.84ذكور
2556.8414.08إناث

جـدوُل )16(
 نتائُج اختبار النسبة التائية بن متوسطي درجات األطفال ذوي اضطراِب طيف التوحد تبًعا ملتغِر النوع 

)ذكور – إناث( يف مقياِس سلوكيات التحدي بأبعادِه والدرجة الكلية )ن=82( 

املصدُر: التحليُل اإلحصائي للبياناِت باستخداِم SPSS ن = ) 82( طفاًل 
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نظــًرا لطبيعــِة أعــراض التوحــد، وقــد يرتبــُط وجــود 
ــال  ــدى األطف ــدي ل ــلوكيات التح ــامط س ــدة أن وش
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بســبِب تأثــر العوامل 
الثقافيــة بــدوِن تفرقــة بــن الذكــور واإلنــاث. وأيًضــا 
ــُر  ــد، غ ــف التوح ــراب طي ــاَل ذوو اضط ــأن األطف ب
ــم،  ــع بيئته ــِل م ــة للتفاع ــائِل املقبول ــن للوس مدرك
فيســتخدمون ســلوكيات التحــدي كوســيلٍة للتحكــِم 
أو  االنتبــاه  جلــذِب  ذلــك  كان  ســواء  بيئتهــم،  يف 
الــذايت، ولتلبيــِة احتياجاهتــم  التحفيــز  ألغــراِض 
غــر  املناســب  البديــل  الســلوك  يكــوُن  عندمــا 
معــروف هلــم (Fodstad et al., 2009). ومــن املحتمــِل 
أن يكــون َمســتوى ومقــدار الدعــم الــذي ُيقــدم 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــاث ذوي اضط ــاِل اإلن لألطف
ال خيتلــُف عــن مســتوى ومقــدار الدعــِم املقــدم 
ــايل  ــد، وبالت ــف التوح ــراب طي ــوِر ذوي اضط للذك
فــإن تقديــَم الدعــم الــكايف لألطفــاِل ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد يف بيئــاِت التعليــم املختلفــة، مــع 
تقديــم مســتوًى عــاٍل مــن دعــِم األقــران واملعلمــن؛ 
ــدى  ــدي ل ــلوكيات التح ــِل س ــى تقلي ــُل ع ــد يعم ق

ــد.  ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط األطف
ــكي  ــه كوزلوفس ــا ذكرت ــع م ــُة م ــذه النتيج ــُق ه وتتف
أن  مــن   (Kozlowski et al., 2012) وآخــرون 
ســلوكيات التحــدي لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب 
ــه ال  ــوع، وأن طيــف التوحــد ال ختتلــُف باختــالِف الن
يوجــُد اختــالف بن الذكــوِر واإلنــاث بشــكٍل كبٍر يف 
إظهــاِر ســلوكيات التحدي باســتثناِء ســلوكن حمددين 

ــراب  ــوُر ذوو اضط ــدي، فالذك ــلوكياِت التح ــن س م
طيــف التوحــد يميلــون إىل الــراِخ أو إلقــاء األشــياء 
عــى اآلخريــن، والســلوُك النوعــي غــر الالئــق أكثــر 
مــن اإلنــاِث ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. وهكــذا 
عــى الرغــِم مــن أن بعــَض االختالفــات قــد لوحظت 
بــن الذكــور واإلنــاث يف أنــواِع ســلوكيات التحــدي، 
فــإن النــوَع ال يبــدو مرتبًطــا بقــوٍة بوجــوِد ســلوكيات 
التحــدي لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف 
 (Holden & Gitlesen, التوحــد. كــام مل جتــد دراســات
 2006; Kozlowski & Matson, 2012; McTiernan

(et al., 2011; Murphy et al., 2009 أي فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة بــن النوعــن يف درجــاِت ســلوكيات 
التحــدي. ومتشــًيا مــع النتائــج الســابقة وجــدت 
بغــداديل وآخــرون (Baghdadli et al., 2003) أن متغــَر 
ــذات.  ــذاء ال ــلوِك إي ــر لس ــل خط ــن عام ــوع مل يك الن
ــان  ــة ماكتيرن ــج دراس ــع نتائ ــُة م ــذه النتيج ــُق ه وتتف
وآخــرون (McTiernan et al., 2011) حيــث مل يتنبــأ 
ــوِد  ــة بوج ــل املقدم ــاعات التدخ ــوع وس ــر والن العم
ســلوكيات التحــدي وتكرارهــا وخطورهتــا لــدى 

ــد.  ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط األطف
مـع  ولكـن  متباينـة  نتائـج  أخـرى  دراسـُة  وأظهـرت 
تكـرار أو شـدة مرتفعـة قليـاًل يف سـلوكياِت التحـدي 
مـن  التوحـد  طيـف  اضطـراب  ذوي  اإلنـاِث  لـدى 
كـام   .(Holtmann et al., 2007) عاًمـا   18-6 عمـر 
ختتلـُف النتيجـة احلالية مـع ذكرته مكلينتـوك وآخرون 
ذوو  الذكـوَر  أن  مـن   (McClintock et al., 2003)
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اضطـراب طيف التوحد أكثُر بشـكٍل ملحـوٍظ من اإلناِث 
التحـدي  سـلوكياِت  يف  التوحـد  طيـف  اضطـراب  ذوي 
خاصـة السـلوك العـدواين. وقد يرجـُع سـبب االختالف 
الدراسـات  بعـض  ونتائـج  الثـاين  الفـرض  نتيجـِة  بـن 
السـابقة إىل اختـالِف املرحلة العمريـة، أو اختالف أدوات 

القيـاس املسـتخدمة يف هـذه الدراسـات.
الفـرض  قبـوُل  يتـم  الثـاين  الفـرض  نتائـج  عـى  وبنـاًء 
الصفـري أي أنـه ال توجـُد فـروق ذات داللـة إحصائيـة 
اضطـراب  ذوي  األطفـاِل  لـدى  التحـدي  سـلوكياِت  يف 
طيـف التوحـد وفقـًا ملتغـِر النـوع )ذكـور/ إنـاث(، وأن 
هنـاك قـدًرا ضئياًل مـن االختالفـاِت والتباين بـن الذكور 
واإلنـاث يف أنـامِط سـلوكيات التحدي؛ لذلـك ال يبدو أن 

النـوَع يرتبـُط بقـوٍة بوجـوِد سـلوكيات التحـدي، وحتـى 
عندمـا يمكـُن مالحظـة بعـض االختالفـات، فـإن حجَم 

هـذه االختالفـات ضئيـل.
10. 3 عرُض نتائج الفرض الثالث:

“ال توجـُد فـروق ذات  ينـُص الفـرُض الثالـث عـى أنـه 
داللـة إحصائيـة يف املهـاراِت االجتامعيـة لـدى األطفـال 
ذوي اضطـراب طيـف التوحد وفقـًا ملتغِر النـوع )ذكور/ 
اختبـار  نتائـج  التـايل   )17( اجلـدوُل  ويوضـُح  إنـاث(. 
)ت(-حلسـاِب الفـروق بـن متوسـطي درجـات األطفال 
ذوي اضطـراب طيـف التوحـد يف املهـاراِت االجتامعيـة 
بأبعادهـا املختلفـة والدرجـة الكليـة؛ وفًقـا ملتغـِر النـوع 

)ذكـور/ إنـاث(.

مستوى الداللةقیمةُ ”ت“االنحراُف المعیاريالمتوسطُالعدُدالمجموعةُالمھاراُت االجتماعیة

مھاراُت التواصل  
5717.504.92ذكور

غیُر دالة0.316
2517.163.77إناث

مھاراُت ضبط الذات
577.262.60ذكور

غیُر دالة0.791
256.802.02إناث

مھاراُت التعاون
5710.223.12ذكور

غیُر دالة0.041
2510.202.04إناث

مھاراُت الطاعة
5713.013.51ذكور

غیر دالة0.268
2513.243.33إناث

الدرجةُ الكلیةُ للمھاراِت االجتماعیة
5748.0112.37ذكور

غیر دالة0.226
2547.408.65إناث

جـدوُل )17( 
نتائُج اختبار النسبة التائية بن متوسطي درجات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تبًعا 
ملتغِر النوع  )ذكور – إناث( يف مقياِس املهارات االجتامعية بأبعاده والدرجة الكلية )ن=82(

املصدُر: التحليُل اإلحصائي للبياناِت باستخداِم SPSS ن = ) 82( طفاًل 
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يتضـــُح مـــن اجلـــدوِل )17( أن قيمـــَة )ت( 
ـــا بالنســـبِة للدرجـــِة الكليـــِة  ـــر دالـــة إحصائًي غ
للمهـــاراِت االجتامعيـــِة واألبعـــاد كٍل عـــى 
ـــري  ـــرُض الصف ـــوُل الف ـــي قب ـــذا يعن ـــده؛ وه ح
ـــة  ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــد ف ـــه ال توج أي أن
يف املهـــاراِت االجتامعيـــة لـــدى األطفـــال ذوي 
ـــوع  ـــِر الن ـــًا ملتغ ـــد وفق ـــف التوح ـــراب طي اضط

)ذكـــور/ إنـــاث(.
ــرت  ــث: أظهـ ــرض الثالـ ــج الفـ ــُة نتائـ مناقشـ
النتائـــُج عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصائًيـــا 
بـــن األطفـــاِل الذكـــور واإلنـــاث ذوي اضطـــراب 
ـــزو  ـــة، ويع ـــاراِت االجتامعي ـــد يف امله ـــف التوح طي
الباحـــُث عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصائًيـــا 
ـــاراِت  ـــال يف امله ـــات األطف ـــطات درج ـــن متوس ب
ــس  ــالِف اجلنـ ــن اختـ ــِم مـ ــة بالرغـ االجتامعيـ
إىل التأخـــِر يف املهـــاراِت اللغويـــة وأســـاليِب 
ـــدى  ـــدي ل ـــلوكيات التح ـــة س ـــل وممارس التواص

األطفـــاِل ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد.
ــوَر يف  ــأن القصـ ــُة بـ ــذه النتيجـ ــَرُ هـ ــد ُتفـ وقـ
املشـــاركِة االجتامعيـــِة قـــد حيـــدُث إمـــا ألن 
املهـــارَة مل ُتتعلـــم وأن الســـلوكيات املطلوبـــة 
ـــع  ـــز الداف ـــل، أو ألن عج ـــرِة الطف ـــت يف ذخ ليس
يـــؤدي إىل عـــدِم اســـتخدام الطفـــل للمهـــاراِت 
 .(Sivaraman & Fahmie, 2018) املكتســـبة 
ـــة  ـــلوكياِت النمطي ـــإن الس ـــك، ف ـــِة إىل ذل باإلضاف
ـــز  ـــل اهل ـــد مث ـــِف التوح ـــراِب طي ـــة باضط املرتبط

ــل  ــُم الطفـ ــا توصـ ــا مـ ــِد غالًبـ ــة باليـ والرفرفـ
ـــُد  ـــا يزي ـــِه، مم ـــن أقران ـــة ع ـــة اجتامعي ـــُق عزل وختل
 (Boggs, مـــن إعاقـــِة التواصـــل مـــع اآلخريـــن

.2016)

وتتفـــُق هـــذه النتيجـــُة مـــع نتائـــِج دراســـة 
ماتســـون وآخـــرون  (Matson et al., 2009b)التـــي 
أشـــارت إىل عـــدِم وجـــود فـــروق يف املهـــاراِت 
االجتامعيـــة بـــن األطفـــاِل ذوي اضطـــراب 
طيـــف التوحـــد عـــى أســـاِس النـــوع )ذكـــور/ 

إنـــاث(.
ويتبـــُن ممـــا ســـبق قبـــوُل الفـــرض الصفـــري 
للفـــرِض الثالـــث وهـــو عـــدم وجـــود فـــروق 
دالـــة إحصائًيـــا يف املهـــاراِت االجتامعيـــة، بـــن 
ـــاث مـــن األطفـــاِل ذوي اضطـــراب  الذكـــور واإلن
ـــذا  ـــة ه ـــاُت صح ـــم إثب ـــد ت ـــد، وق ـــف التوح طي

الفـــرض كليـــًا.
10. 4 عرُض نتائج الفرض الرابع:

ــُن  ــه “يمكـ ــى أنـ ــع عـ ــرُض الرابـ ــُص الفـ ينـ
التنبـــؤ باملهـــاراِت االجتامعيـــة مـــن خـــالِل 
ســـلوكياِت التحـــدي لـــدى األطفـــاِل ذوي 
ــُق  ــم التحقـ ــد”. وتـ ــف التوحـ ــراب طيـ اضطـ
ـــدار  ـــل االنح ـــتخداِم حتلي ـــرض باس ـــذا الف ـــن ه م
 Multiple Linear Regressionاملتعـــدد املتـــدرج
ـــة  ـــاراِت االجتامعي ـــؤ بامله ـــِة التنب  Analysis ملعرف
ـــدوُل )18(  ـــدي واجل ـــلوكيات التح ـــِة س بمعلومي

التـــايل يوضـــُح ذلـــك:
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يتضــُح مــن اجلــدوِل )18( أن قيمــَة “ف” ملعرفــِة داللــة 
ــة  ــاراِت االجتامعي ــة يف امله ــلوكيات الغريب ــهام الس إس
بلغــت )43,31( وهــي قيمــُة دالــة إحصائًيــا عنــد 
ــلوكيات  ــِر الس ــَة “ت” ملتغ ــتوى )0,01(، وأن قيم مس
ــا  ــة إحصائًي ــة دال ــي قيم ــت )6,58( وه ــة بلغ الغريب
عنــد مســتوى )0,01(، وبالتــايل فــإن اإلســهاَم النســبي 
ــِة  ــؤ باملهــاراِت االجتامعي ــِة يف التنب للســلوكياِت الغريب
دال إحصائًيــا، أي أن املهــارات االجتامعيــة يمكــُن 
ــاِد  ــن أبع ــط م ــد فق ــد واح ــالِل ُبع ــن خ ــا م ــُؤ هب التنب

ــة. ــلوكياُت الغريب ــو الس ــدي وه ــلوكيات التح س
 ويمكــُن صياغــُة معادلــة التنبــؤ باملهــاراِت االجتامعيــة 

مــن خــالِل ســلوكيات التحــدي كالتــايل: 

املهــارات االجتامعيــة مــن  فــإن درجــَة  وبالتــايل 
ــلوكيات  ــة= -1,899× الس ــلوكيات الغريب ــالِل الس خ

.77,84 الغريبــة+ 

ــدوِل  ــن اجل ــُن م ــع: يتب ــرُض الراب ــج الف ــُة نتائ مناقش
)18( أن املهــارات االجتامعيــة يمكــُن التنبــؤ هبــا مــن 
ــو  ــدي وه ــلوكياِت التح ــن س ــط م ــد فق ــٍط واح نم
الســلوكياِت الغريبــة؛ بمعنــى إنــه يمكــُن التنبــُؤ 
األطفــاِل  لــدى  االجتامعيــِة  املهــاراِت  بمســتوى 
ــض  ــالِل بع ــن خ ــد م ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــامِط  ــُد أن ــوَر أح ــُث إن ظه ــدي حي ــلوكيات التح س
مــع  اجتامعــه  أو  بمفــردِه  التحــدي  ســلوكياِت 
ــلبٍي  ــكٍل س ــُر بش ــرى يؤث ــدي األخ ــلوكياِت التح س
ــذه  ــُر ه ــُن تفس ــة. وُيمك ــاراِت االجتامعي ــى امله ع
النتيجــُة يف أن وجــوَد ســلوكيات التحــدي لــدى 
األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــؤرًشا 
ــِن  ــن املمك ــوُن م ــد يك ــة، وق ــاراِت االجتامعي للمه
ــؤدي إىل  ــدي ي ــلوكيات التح ــامط س ــاَض أن أن انخف
ــف  ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــن األطف ــر ب ــٍل أكث تفاع
التوحــد، وإذا حــدث االثنــان يف وقــٍت واحــد، أو إذا 
ــاٍض يف  ــران إىل انخف ــالِت األق ــادُة يف تفاع أدت الزي

المھاراُت االجتماعیةُ 

المتغیراُت 
المنبئة

” ر“ 
المتعدد

 ” ” ر2
المتعدد

” ر2 ” 
المعدل

”ف“ 
وداللتھا

قیمةُ 
”ت“BBetaالثابت

وداللتھا

البعُد الثاني
(السلوكیاُت 

الغریبةُ)
0,5930,3510,343**43,3177,84-1,899-0,0593**6,58

جدوُل )18(
 نتائُج حتليل االنحدار املتعدد املتدرج للتنبِؤ باملهاراِت االجتامعية بمعلوميِة سلوكيات التحدي )ن = 82(

املصدُر: التحليُل اإلحصائي للبياناِت باستخداِم SPSS ن = ) 82( طفاًل 
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ــاِب  ــادُة يف اكتس ــدُث زي ــد حت ــدي ق ــلوكيات التح س
ــا  ــك أيًض ــُر ذل ــُن تفس ــة. ويمك ــارات االجتامعي امله
ــلوكياُت  ــدي )الس ــلوكيات التح ــام زادت س ــه كل بأن
الغريبــة( كلــام قللــت مــن فــرِص التفاعــل االجتامعــي 
ــِع  ــة واملجتم ــي الرعاي ــراِن ومقدم ــع األق ــب م املناس
بشــكٍل عــام. وبالتــايل ُيعتــر ظهــوُر ســلوكيات 
ــارات  ــتوى امله ــة بمس ــِل املنبئ ــد ُالعوام ــدي أح التح
ــف  ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ــة ل االجتامعي
التوحــد. كــام أن ســلوكيات التحــدي قــد تعيــُق نمــو 
املهــارات الرضوريــِة الالزمــة حلــدوِث االندمــاج 
ــع،  ــل املجتم ــة داخ ــِة املالئم ــالت االجتامعي والتفاع
كــام تــؤدي إىل الرفــِض واإلقصــاِء مــن ِقبــل الزمــالء 
ــف  ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــة لألطف ــي الرعاي ومقدم

ــد.  التوح
ــون  ــة ماتس ــِج دراس ــع نتائ ــُة م ــذه النتيج ــُق ه وتتف
وآخــرون (Matson et al., 2013a) بأنــه يمكــُن التنبــؤ 
ــور  ــالِل ظه ــن خ ــة م ــارات االجتامعي ــتوى امله بمس
ــُر  ســلوكيات التحــدي، وأن ســلوكيات التحــدي تؤث
تأثــًرا ســلبًيا عــى املهــاراِت االجتامعيــة، وتؤثــُر 
ــن  ــل م ــايل ُتقل ــن؛ وبالت ــع اآلخري ــِل م ــى التفاع ع
فــرِص األطفــال يف تنميــِة مهاراهتــم االجتامعيــة. 
 (Waters & Healy, ونتائــج دراســة ووتــرز وهيــي
ــاراِت  ــِؤ بامله ــِة التنب ــارت إىل إمكاني ــي أش  (2012الت

ــة  ــرات اخلارجي ــرار املتغ ــالِل تك ــن خ ــة م االجتامعي
ــة، وأن  ــلوكيات الغريب ــذات، والس ــذاء ال ــلوِك إي لس
ــى  ــلبي ع ــُر س ــه تأث ــذات ل ــذاء ال ــلوك إي ــراَر س تك

ــاراُت  ــُن امله ــا تتحس ــة، وعندم ــاراِت االجتامعي امله
االجتامعيــُة تنخفــُض الســلوكيات العدائيــة. ويوضــُح 
ــة  ــدرات االجتامعي ــة الق ــات أمهي ــذه العالق ــاُه ه اجت
يف تنظيــِم الســلوكيات االجتامعيــِة املناســبِة وغــُر 
ــِج  ــع نتائ ــا م ــُة أيًض ــذه النتيج ــُق ه ــام تتف ــبة. ك املناس
ــارت إىل  ــي أش ــز (Wilkins, 2010) الت ــة ويلكين دراس
أن درجــات املهــارات االجتامعيــة ُيمكــُن أن تتنبــأ 
لــدى  التحــدي  درجــاِت ســلوكيات  بالتبايــِن يف 
األطفــاِل ذوي اضطــراِب طيــف التوحــد بدرجــٍة 
أعــى مــن شــدِة أعــراِض اضطــراِب طيــف التوحــد، 
ــتوياُت  ــراِر، ومس ــُق بالتك ــام يتعل ــِص في ــى األخ وع
ســلوك إيــذاء الــذات، والدرجــُة الكليــة لســلوكياِت 
ــة  ــِج دراس ــع نتائ ــُة م ــذه النتيج ــُق ه ــدي. وتتف التح
ماتســون وآخــرون  (Matson et al., 2009a)حيــُث 
غــر  الســلبيُة  االجتامعيــُة  الســلوكياُت  ســامهت 
ــِؤ  ــٍر يف التنب ــكٍل كب ــة بش ــلوكية العام ــة والس اللفظي
ــة،  ــلوكية العام ــكالت الس ــدواين واملش ــلوِك الع بالس
ــلبية  ــة الس ــُر اللفظي ــلوكيات غ ــِة إىل أن الس باإلضاف
ــي. ــلوِك النمط ــِؤ بالس ــٍر يف التنب ــكٍل كب ــامهت بش س
ــرِض  ــِج الف ــن نتائ ــُح م ــبق، يتض ــا س ــى م ــاًء ع بِن
ــارت  ــُث أش ــٍي، حي ــكٍل جزئ ــَق بش ــه حتق ــع أن الراب
ــِؤ  ــُج إىل قــدرِة »الســلوكيات الغريبــة« عــى التنب النتائ
باملهــاراِت االجتامعيــة لــدى األطفــاِل ذوي اضطــراِب 
ــرى  ــامط األخ ــة األن ــدم إمكاني ــد، وع ــِف التوح طي
لســلوكياِت التحــدي )الســلوُك العــدواين، والســلوُك 
التنبــِؤ  عــى  الــذات(  إيــذاء  وســلوُك  النمطــي، 
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ــذات،  ــُط ال ــُل، ضب ــة )التواص ــاراِت االجتامعي بامله
ــراِب  ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ــُة( ل ــاوُن، الطاع التع

ــد. ــِف التوح طي
11- استنتاجاُت البحث:

ســعى البحــُث احلــايل إىل الكشــِف عــن طبيعــِة العالقة 
بــن ســلوكياِت التحــدي واملهــارات االجتامعيــة لدى 
األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وبعــد 
ــى  ــامِد ع ــا باالعت ــث واختباره ــروض البح ــة ف صياغ
األســاليِب اإلحصائيــِة املناســبة، وانطالًقــا مــن النتائِج 
ــتناًدا إىل  ــرها اس ــا وتفس ــا وعرضه ــل عليه املتحص
الــراِث النظــري والدراســات الســالفة الذكــر، وهــذا 
ــاس  ــدي ومقي ــلوكيات التح ــاس س ــق مقي ــد تطبي بع
ــاِل ذوي  ــن األطف ــة م ــى عين ــة ع ــارات االجتامعي امله
اضطــراِب طيــف التوحــد، والــذي ُقــدر عددهــم بـــ 
ــا  ــُل إىل م ــم التوص ــن، ت ــن كال النوع ــاًل م )82( طف

يــي:
ــن  ــا ب ــة إحصائًي ــُة دال ــة ارتباطي ــُد عالق 11. 1 توج
أنــامِط ســلوكيات التحــدي )الســلوُك العــدواين، 
النمطــي،  والســلوُك  الغريبــة،  والســلوكياُت 
وإيــذاُء الــذات( ومســاراُت املهــارات االجتامعيــة 
والتعــاوُن،  الــذات،  وضبــُط  )التواصــُل، 
اضطــراب  ذوي  األطفــاِل  لــدى  والطاعــُة( 
ــا  ــذا م ــِث وه ــاركن يف البح ــد املش ــف التوح طي
تــم افراضــه، وقــد جــاءت هــذه العالقــُة يف 
االجتــاِه الســالب، فكلــام ارتفعــت ســلوكياُت 
التحــدي انخفضــت املهــاراُت االجتامعيــة لدهيــم 

والعكــُس صحيــح.
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــُد  ال   2  .11
ذوي  األطفــاِل  بــن  التحــدي  ســلوكياِت  يف 
ــوع،  ــِر الن ــا ملتغ ــد تبًع ــِف التوح ــراِب طي اضط
ــُص  ــام خي ــاويان في ــاث متس ــوَر واإلن أي أن الذك
ــذا  ــدي، وه ــلوكيات التح ــامط س ــتويات أن مس
ــروق  ــود ف ــدِم وج ــن ع ــث م ــه البح ــا افرض م
ــا ملتغــِر النــوع،  دالــة يف ســلوكياِت التحــدي تبًع

ــا. ــق كلًي ــرُض حتق ــذا الف ــايل فه وبالت
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــُد  ال   3  .11
ذوي  األطفــاِل  بــن  االجتامعيــة  املهــاراِت  يف 
ــوع،  ــر الن ــا ملتغ ــد تبًع ــف التوح ــراب طي اضط
ــاث يف  ــور واإلن ــِؤ الذك ــى تكاف ــدُل ع ــا ي ــذا م ه
ــس  ــايل لي ــة، وبالت ــارات االجتامعي ــاراِت امله مس
ــه  ــا افرض ــذا م ــك، وه ــر يف ذل ــوع أث ــِر الن ملتغ
يف  دالــة  فــروق  وجــود  عــدِم  مــن  البحــث 

املهــاراِت االجتامعيــة تبًعــا ملتغــِر النــوع. 
11. 4 يمكــُن التنبــُؤ بدرجــاِت املهــارات االجتامعيــة 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــاِل ذوي اضط ــدى األطف ل
مــن خــالِل نمــط واحــد فقــط لســلوكياِت 
ــُث  ــة(، حي ــلوكياُت الغريب ــو )الس ــدي وه التح
باملهــاراِت  التنبــؤ  إمكانيــُة  النتائــُج  أظهــرت 
ــدي،  ــلوكيات التح ــالِل س ــن خ ــة م االجتامعي

ــا. ــَق جزئًي ــرُض حتق ــذا الف ــايل فه وبالت
عنهــا  أســفر  التــي  فالنتائــُج  األخــِر  ويف   5  .11
ــراب  ــال ذوي اضط ــول األطف ــايل ح ــُث احل البح
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ــض  ــِج بع ــع نتائ ــت م ــد اتفق ــد ق ــف التوح طي
ــه  ــت إلي ــا خلص ــع م ــت م ــات واختلف الدراس
دراســات أخــرى، وهــذا يعــوُد بالطبــِع إىل تبايــن 
خصائــص العينــات وأدوات القيــاس املســتخدمة 
يف البحــِث احلــايل عــن الدراســاِت األخــرى، 
ــة  ــة واالجتامعي ــر الثقافي ــان واألط ــك الزم وكذل

ــرى. ــاُت دون األخ ــذه الدراس ــز ه ــي مُتي الت

12- توصياُت البحث:
صــاَغ الباحــُث التوصيــات التاليــة يف ضــوِء مــا 

أســفرت عنــه نتائــج البحــث احلــايل:
برامــج عالجيــة وتدريبيــة  1 رضورُة إعــداد   .12
خمططــة ومنظمــة تراعــي حاجــات األطفــال 
تكــون  ِالتوحــد، وأن  ذوي اضطــراب طيــف 
ــِة  ــايس ملعاجل ــكٍل أس ــة بش ــج موجه ــك الرام تل

ســلوكيات التحــدي.
12. 2 االهتــامُم بالرامــِج التــي جتمــُع بــن التدخالت 
املعرفيــة والســلوكية مــع العــالج باألدويــِة يف 
احلــِد مــن ســلوكيات التحــدي وتنميــُة املهــارات 
اضطــراب  ذوي  األطفــاِل  لــدى  االجتامعيــة 

ــد. ــف التوح طي
12. 3 رضورُة تدريــب وإرشــاد وتوجيــه مقدمــي 
الرعايــة والوالديــن بطــرِق رعايــة األطفــال ذوي 
اضطــراِب طيــف التوحــد وتنميــُة مهاراهتــم 

ــة. االجتامعي
12. 4 تشــجيُع األطفــال ذوي اضطــراب طيــِف 

التوحــد عــى املشــاركِة اإلجيابيــة يف األنشــطِة 
الربويــة واالجتامعيــة والثقافيــِة والرياضيــة فهــي 
ــم،  ــدي لدهي ــلوكيات التح ــِض س ــاعُد يف خف تس
الســلوكيات  هــذه  أن  البعــض  يعتــُر  حيــُث 
حماولــة مــن األطفــاِل ذوي اضطــراب طيــف 
ــه.  ــن ب ــعِ واملحيط ــع املجتم ــلِ م ــد للتواص التوح
5 رضورُة تدريــب األطفــال ذوي اضطــراب   .12
تنظيــِم  عــى  الصغــر  منــُذ  التوحــد  طيــف 
انفعاالهتــم والتحكــُم فيهــا، وإدراُك مشــاعرهم، 

وتنميــُة مهاراهتــم االجتامعيــة.  

13- آفاُق البحث املستقبليُة: 
ــال  ــُة األطف ــِة ُمقارن ــِد للغاي ــن املفي ــيكوُن م 1.13 س
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد غــر املصحــوِب 
اإلعاقــة  ذوي  باألطفــاِل  الفكريــة  باإلعاقــِة 
ــن  ــة ب ــة العالق ــم طبيع ــِل فه ــن أج ــة م الفكري
االجتامعيــة  واملهــارات  التحــدي  ســلوكيات 

ــل. ــكٍل أفض بش
2.13 ينبغــي أن تبحــَث الدراســاُت املســتقبلية أيًضــا 
ــري( يف  ــتقبايُل والتعب ــوي )االس دوُر األداء اللغ
العالقــِة بــن ســلوكياِت التحــدي واملهــارات 
اضطــراِب  ذوي  األطفــاِل  لــدى  االجتامعيــة 

ــد. ــِف التوح طي
ــُط  ــام يرتب ــًة في ــة، خاص ــوث إضافي ــراُء بح 3.13 إج
ــايل ويف  ــث احل ــي ألدواِت البح ــدِق اخلارج بالص

ــرى. ــاٍت أخ ــى فئ ــِق ع ــا للتطبي قابليته
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ودرجــة  مســتوى  بــن  العالقــة  دراســُة   4.13
حــدوث  وزيــادة  التوحــد  طيــِف  اضطــراِب 
ذوي  األطفــاِل  لــدى  التحــدي  ســلوكيات 

التوحــد. طيــِف  اضطــراِب 
ــة بــن األطفــاِل ذوي اضطــراِب  5.13 دراســُة ُمقارن
طيــِف التوحــد واملراهقــن ذوي اضطــراِب طيِف 
التوحــد يف املهــاراِت االجتامعيــة وســلوكيات 

ــدي.  التح

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

احلجــار، وفــاء خليــل حســن )2015(. املهــارات االجتامعيــة 
وعالقتهــا بالضغــوط النفســية لــدى املــرأة القياديــة 
ــة،  ــة الربي ــتر، كلي ــالة ماجس ــزة. رس ــات غ بمحافظ

ــزة. ــالمية، غ ــة اإلس اجلامع
الســيد، أرشف أمحد عبدالقــادر )2010(. املهــارات االجتامعية 
لــدى أطفــال األوتيــزم ذوي األداء املرتفــع واملنخفــض: 
دراســة مقارنــة. املؤمتــر العلمــي اكتشــاف ورعايــة 
املوهوبــن بــن الواقــع واملأمــول، كليــة الربيــة، جامعــة 
بنهــا- يف الفــرة مــن 15-14 يوليــو 2010، ص-291

.352
ــارات  ــاس امله ــي )2013(. مقي ــى فرغ ــى مصطف ــريس، من م
االجتامعيــة للمراهقــات. جملــة االرشــاد النفــي -مركــز 

ــي، 30، 291-308. ــاد النف االرش
ــخصية.  ــات الش ــيد )1998(. نظري ــد الس ــن، حمم ــد الرمح عب

ــع. ــر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــرة: دار قب القاه
وهبــة، هــدى إبراهيــم عبــد احلميــد )2010(. املهــارات 
النفســية  الوحــدة  بأعــراض  وعالقتهــا  االجتامعيــة 
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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(

ـــوء  ـــعودية، يف ض ـــة الس ـــة العربي ـــط يف اململك ـــاين املتوس ـــف الث ـــه للص ـــاب الفق ـــة يف كت ـــي املتضمن ـــر اإلبداع ـــارات التفك ـــة مه ـــة إىل معرف ـــت الدراس ـــث:  هدف ـــص البح ملخ
ـــع  ـــوى مجي ـــن حمت ـــة م ـــذه الدراس ـــي هل ـــع األص ـــّون املجتم ـــل. وتك ـــع أو التفاصي ـــكالت، والتوس ـــية للمش ـــة، واحلساس ـــة، واألصال ـــة، واملرون ـــي: الطالق ـــر اإلبداع ـــارات التفك مه
ـــدرايس األول،  ـــل ال ـــط، للفص ـــاين املتوس ـــف الث ـــاط، للص ـــاب النش ـــب وكت ـــاب الطال ـــن: كت ـــه يف اجلزأي ـــاب الفق ـــار كت ـــم اختي ـــطة، وت ـــة املتوس ـــالمية للمرحل ـــة اإلس ـــب الرتبي كت
ـــاًء  ـــوى بن ـــل املحت ـــم حتلي ـــد ت ـــوى، وق ـــل املحت ـــي لتحلي ـــي التحلي ـــج الوصف ـــث املنه ـــتخدم الباح ـــة. واس ـــوائية للدراس ـــًة عش ـــدرايس )1435/1434هــــ(؛ عين ـــام ال ـــوع ع املطب
ـــي:  ـــب ه ـــب بالرتتي ـــاب الطال ـــوى كت ـــواردة يف حمت ـــة ال ـــي الرئيس ـــر اإلبداع ـــارات التفك ـــة إىل أن مه ـــت الدراس ـــة. وتوصل م ـــي املحكَّ ـــر اإلبداع ـــارات التفك ـــة مله ـــى قائم ع
ـــل  ـــع أو التفاصي ـــارة التوس ـــرد مه ـــط، ومل ت ـــواردة فق ـــارات ال ـــا )%89.65( للمه ـــة قدره ـــبة مئوي ـــكالت، وبنس ـــية للمش ـــم احلساس ـــة، ث ـــم املرون ـــة، ث ـــم األصال ـــة، ث الطالق
ـــواردة  ـــارات ال ـــا )%65.50( للمه ـــة قدره ـــبة مئوي ـــة، وبنس ـــم املرون ـــة، ث ـــم األصال ـــة، ث ـــب: الطالق ـــة بالرتتي ـــارات التالي ـــاط امله ـــاب النش ـــوى كت ـــا وردت يف حمت ـــًا. بين مطلق
ـــارات  ـــن مه ـــع؛ لتضم ـــدى والتتاب ـــة امل ـــاء مصفوف ـــة؛ بن ـــات الدراس ـــم توصي ـــن أه ـــًا. وكان م ـــل مطلق ـــع أو التفاصي ـــكالت والتوس ـــية للمش ـــا احلساس ـــرد مهارت ـــط، ومل ت فق
التفكـــر اإلبداعـــي: الطالقـــة، واملرونـــة، واألصالـــة، واحلساســـية للمشـــكالت، والتوســـع أو التفاصيـــل يف حمتـــوى كتـــاب الفقـــه يف اجلزأيـــن: كتـــاب الطالـــب وكتـــاب 

ـــع. ـــدى والتتاب ـــة امل ـــَق مصفوف ـــط وف ـــاين املتوس ـــف الث ـــاط، للص النش

كلامت مفتاحية: كتب الرتبية اإلسالمية، مهارات التفكر اإلبداعي.
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مقدمة:
ــد  ــه ُيع ــر لدي ــاراِت التفك ــُة مه ــاِن وتنمي ــاُء اإلنس بن
ــة يف أي  ــة التعليمي ــداف العملي ــن أه ــًا م ــًا رئيس هدف
ــة مــن دول العــامل؛ ليتكيــف الفــرد مــع املجتمــع  دول
املحــي، والعاملــي، ويســتطيع العيــش بســالم مــع َمــن 

ــر. ــة يف التفك ــارات عالي ــه وبمه حول
التعليــم  أمــام  الــذي يقــف  والتحــدي احلقيقــي 
ومســؤويل صانعــي املناهــج التعليميــة هــو تنميــة 
مهــارات التفكــر لــدى املتعلــم بــكل أنواعــه، ســواء 
كان تفكــرًا ناقــدًا، أو تفكــرًا منطقيــًا، أو تفكــرًا 

ــًا.  إبداعي
والعلــوم  والثقافــة  للرتبيــة  العربيــة  واملنظمــة 
)اإليســكو( التابعــة جلامعــة الــدول العربيــة يف اجتــاع 
دمشــق، عــام 2008م، ُتشــر إىل أنــه عــى الرغــم مــن 
ــر ملحــوظ  املحــاوالت التــي تســعى إىل حتقيــق تطوي
ــرة  ــى كث ــد ع ــا زال يعتم ــز م ــإن الرتكي ــج؛ ف يف املناه
ــة  ــا احلالي ــج بأوضاعه ــل املناه ــا جع ــات، مم املعلوم
قــارصة عــن حتقيــق أهدافهــا، وتتصــف بالعجــز 
ــض  ــالب، وخف ــي للط ــر العلم ــباع التفك ــن إش ع
كان ال  ولذلــك  لدهيــم؛  واإلبــداع  االبتــكار  روح 
بــد مــن اســتخدام مهــارات التفكــر، وتضمينهــا 
ــن  ــز ع ــر والعج ــف بالفق ــى ال تتص ــج حت يف املناه
ــة التفكــر لــدى الطــالب، وخاصــة أن التفكــر  تنمي
العلمــي يف املناهــج ُيعــد رضورة تربويــة مســتقبلية )يف 

ســالمة،2013(.      
إن التعليــم اليــوم يشــهد حتديــًا كبــرًا أمــام املتغــرات 

ــبوقًا  ــن مس ــكل مل يك ــات بش ــق املعلوم ــة كتدف احلديث
مــن قبــل، وهــذا حُُيتــم عــى النظــم التعليميــة يف الدول 
ــرتاتيجيات  ــاليب و اس ــرق وأس ــر يف ط ــد النظ أن ُتعي
ــة  ــالب ملواجه ــد الط ــا أن ُتع ــا، فعليه ــس لدهي التدري
ــة  ــى ممارس ــم ع ــتمرة بتدريبه ــرات املس ــك املتغ تل
التفكــر بمهاراتــه اإلبداعيــة، وتزويدهــم بأكــر قــدر 
ممكــن من هــذه املهــارات، وهــذا يتطلــب إعــادة النظر 
ــطتها  ــية، وأنش ــا الدراس ــج، وأهدافه ــوى املناه يف حمت

ــر،2008(. ــا )البك ــة، وأدوات تقويمه التعليمي
حمتــوى  مــن  يتضمنــه  ومــا  املــدريس  والكتــاب 
ــد  ــه تزوي ــن خالل ــم م ــذي يت ــاء األول ال ــل الوع يظ
الطــالب باملعــارف، والعلــوم، واملفاهيــم، واحلقائــق، 
العمليــة  ُيعــد أهــم عنــٍر يف  والنظريــات. كــا 
ــيٍّ  ــوًى علم ــاء حمت ــه بن ــن خالل ــم م ــة؛ إذ يت التعليمي
ــذا  ــادة ه ــي م ــي ه ــداع الت ــارات اإلب ــى مه ــم ع قائ

البحــث العلمــي. 
ويؤكــد ذيــاب )2007( أن الكتــاب املــدريس ُيعد أداة 
مهمــة مــن أدوات التعليــم والتعلــم، ونظــرًا ملا نشــهده 
مــن تطــور رسيــع يف حياتنــا املعــارصة كان ال بــد مــن 
ــن  ــية م ــب الدراس ــات الكت ــة ملحتوي ــة دائم مراجع
أجــل حتليلهــا، وتقويمهــا، وتطويرهــا؛ حيــث حتتــاج 

الكتــب إىل تقويــم وتطويــر مســتمر. 
ــاب  ــاج أي كت ــم وإنت ــإن تصمي ــك ف ــى ذل ــاء ع وبن
مــدريس ال بــد أن خيضــع ملعايــر دقيقــة عنــد صياغــة 
ــارات  ــم ومه ــه مفاهي ــد تضمين ــى عن ــواه أو حت حمت
ــارات  ــا مه ــن ضمنه ــا، وم ــر العلي ــاالت التفك ملج
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التفكــر اإلبداعــي، وذلــك مــن خــالل بنــاء مصفوفــة 
ــي  ــر اإلبداع ــارات التفك ــة مه ــع لتنمي ــدى والتتاب امل

ــال. ــبيل املث ــى س ع
ومناهجهــا  التعليميــة  النظــم  الهتــام  ونتيجــة 
ــم  ــت وزارات التعلي ــد اهتم ــر؛ فق ــارات التفك بمه
ــدى  ــداع ل ــة اإلب ــم بتنمي ــي هتت ــدول الت ــة ال يف كاف
ــي يف  ــر اإلبداع ــارات التفك ــن مه ــا بتضم جمتمعاهت

)احلميــي،2019(. الدراســية  الكتــب 
ومــواد الرتبيــة اإلســالمية، وكتبهــا املتعــددة يف مراحل 
ــة  ــن املهم ــد امليادي ــّد أح ــة، ُتع ــام املختلف ــم الع التعلي
ــة  ــر وتنمي ــى التفك ــدرة ع ــة الق ــهم يف تنمي ــي تس الت
ــارات  ــا مه ــن ضمنه ــن، وم ــدى املتعلم ــداع ل اإلب
التفكــر اإلبداعــي. فالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
التــي هــي املحتــوى العلمــي هلــذه املــواد فقــد اهتمــت 
بالتفكــر وإعــال العقــل واحلــث عليــه فــاهلل ســبحانه 
ــه  ــه بعقل ــائر خملوقات ــن س ــان ع ــص اإلنس ــاىل خ وتع
ــل  ــال العق ــره بإع ــر وأم ــز التفك ــو مرك ــذي ه ال
والتفكــر يف ملكوتــه ســبحانه، كــا قــال تعــاىل )إن يف 
ذلــك آليــات لقــوم يتفكــرون( اجلاثيــة:13، وألمهيــة 
ــة  ــد وردت )642( آي ــم فق ــرآن الكري ــر يف الق التفك
ــاوات  ــوت الس ــر يف ملك ــان إىل التفك ــو اإلنس تدع
ــة اإلســالمية  ــا نالــت مــواد الرتبي واألرض؛ ومــن هن
ــرى.  ــواد األخ ــة امل ــن بقي ــن ب ــة م ــذه اخلصوصي ه
ــاك  ــد أن هن ــص جي ــذا التخص ــب ه ــل يف كت واملتأم
ــة  ــوت اهلل وتنمي ــر يف ملك ــن التفك ــًا ب ــًا وثيق تالزم
مهــارات التفكــر بــكل أنواعــه مــن مهــارات التأمــل، 

ومهــارات التحليــل، ومهــارات التفكــر الناقــد، 
ــث إن  ــي؛ حي ــر اإلبداع ــي، والتفك ــر املنطق والتفك
القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف كثــرًا مــا 

ــر. ــل والتفك ــوان إىل التأم يدع
والتفكــر اإلبداعــي عمليــة عقليــة عليــا جتعــل 
ــاج  ــل إنت ــن أج ــه م ــر في ــراد التفك ــل امل ــرد يتأم الف
ــار إىل  ــا أش ــوف، ك ــر املأل ــى غ ــة ع ــياء إبداعي أش
ــي  ــر اإلبداع ــأن التفك ــي )2009( ب ــك احلمي ذل
عمليــة عقليــة هادفــة، تــؤدي إىل إنتــاج وابتــكار 
ــاء  ــهم يف بن ــذا ُيس ــة، وه ــر مألوف ــدة وغ ــياء جدي أش
ــإن  ــك ف ــا؛ ولذل ــن إنتاجيته ــد م ــات، ويزي املجتمع
ُيعــد رضورة  التفكــر اإلبداعــي  تنميــة مهــارات 

ملحــة ينبغــي تضمينهــا يف الكتــب الدراســية.  
ويــرى فتــح اهلل )1429( بــأن املتتبــع لــأدب الرتبوي 
ــن  ــرن العرشي ــن الق ــرة م ــة األخ ــود الثالث يف العق
ــاء  ــة التفكــر أثن ــدًا بتنمي ــًا متزاي ــاك اهتام جيــد أن هن
التعلــم الرســمي ألنــه جيعــل التعليــم أفضــل ويــؤدي 
إىل زيــادة ذكاء املتعلــم ممــا جيعلهــم قادريــن عــى 
أن يتحدثــوا بطالقــة ويشــاركون يف اختــاذ القــرار 

ــب. املناس
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 )2005( التــي أوصت 
ــن  ــي م ــر اإلبداع ــارات التفك ــة مه ــرورة تنمي ب
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ــل  ــي - بالــرورة - حتلي خــالل املناهــج، وهــذا يعن
حمتــوى مناهــج التعليــم عامــًة، وحمتــوى منهــج 
الرتبيــة اإلســالمية خاصــة؛ ملعرفــة مهــارات التفكــر 

ــا.  ــة فيه ــي املتضمن اإلبداع
وكذلــك دراســة ياســن )2013( التــي أوصــت 
بــرورة تنميــة مهــارات التفكــر، ودراســة احلــدايب 
وآخريــن )2010( التــي أوصــت بقيــاس أثــر املناهــج 

ــي. ــر اإلبداع ــارات التفك ــة مه يف تنمي
ــال  ــة يف جم ــات قليل ــوى دراس ــد س ــث مل جي والباح
ــة  ــات نظري ــب ويف ختصص ــذه الكت ــوى ه ــل حمت حتلي
ــة،  ــات االجتاعي ــة، والدراس ــة العربي ــرى؛ كاللغ أخ
ــة، بينــا مل جيــد أي دراســة تناولــت  واللغــة اإلنجليزي
ــالمية  ــة اإلس ــص الرتبي ــب ختص ــوى كت ــل حمت حتلي
ــي  ــر اإلبداع ــارات التفك ــن مه ــدى تضم ــة م ملعرف

ــة.  ــذه الدراس ــال ه ــي جم ــا، وه فيه
ــة  ــب الرتبي ــوى كت ــة حمت ــأن طبيع ــث ب ــع الباح ويتوق
ــة،  ــر بعام ــارات التفك ــة بمه ــا عالق ــالمية هل اإلس
ومهــارات التفكــر اإلبداعــي بخاصــة؛ ألهنــا الوعــاء 
احلقيقــي الــذي يضــم يف حمتــواه املفاهيــم والقيــم 
ــة  ــول الرشيع ــى أص ــة ع ــق القائم ــادئ واحلقائ واملب
إىل  حتتــاج  والتــي  والســنة؛  الكتــاب  اإلســالمية: 
ــك  ــالب. ولذل ــا للط ــة يف توصيله ــارات إبداعي مه
ــب  ــوى كت ــل حمت ــة لتحلي ــراء دراس ــث إج رأى الباح
الرتبيــة اإلســالمية ملعرفــة مــدى مــا تتضمنــه، ومــا ال 
تتضمنــه، مــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف املرحلــة 

املتوسطة يف اململكة العربية السعودية. 

مشــكلة الدراســة: تتمثل مشــكلة الدراســة يف الســؤال 
اآليت: مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة وغــر 
ــط  ــاين املتوس ــف الث ــه للص ــاب الفق ــة يف كت املتضمن
يف اململكــة العربيــة الســعودية، يف ضــوء مهــارات 

ــي؟ ــر اإلبداع التفك
ــة يف  ــام للدراس ــؤال الع ــل الس ــة: يتمث ــئلة الدراس أس
اآليت: مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة وغــر 
املتضمنــة يف كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف 
اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء مهــارات التفكــر 
اإلبداعــي؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال العــام األســئلة 

الفرعيــة اآلتيــة:
مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي الــالزم تضمينهــا . 1

املتوســط يف  الثــاين  الفقــه للصــف  يف كتــاب 
ــعودية؟  ــة الس ــة العربي اململك

مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف . 2
كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة 

ــعودية؟  ــة الس العربي
مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي غــر املتضمنــة يف . 3

كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة 
العربيــة الســعودية؟ 

هتــدف الدراســة إىل معرفــة  أهـــداف الدراســـة: 
مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة وغــر املتضمنة 
ــة  ــط يف اململك ــاين املتوس ــف الث ــه للص ــاب الفق يف كت
التفكــر  مهــارات  ضــوء  يف  الســعودية،  العربيــة 
ــام إىل  ــدف الع ــذا اهل ــل ه ــن تفصي ــي. ويمك اإلبداع

ــو اآليت: ــى النح ــداف ع ــدة أه ع
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حتديد مهارات التفكر اإلبداعي الالزم تضمينها . 1
يف كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط يف اململكة 

العربية السعودية.
حتديد مهارات التفكر اإلبداعي املتضمنة يف كتاب . 2

الفقه للصف الثاين املتوسط يف اململكة العربية 
السعودية. 

حتديد مهارات التفكر اإلبداعي غر املتضمنة . 3
يف كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط يف اململكة 

العربية السعودية.

أمهية الدراسة:
أوالً: األمهية العلمية:

ــال . 1 ــت جم ــي تناول ــة الت ــات العلمي ــة الدراس قل
مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف مقــررات الرتبيــة 
ــن  ــل م ــطة بالتفصي ــة املتوس ــالمية يف املرحل اإلس
ــة،  ــطة التعليمي ــوى، واألنش ــل املحت ــث حتلي حي
ــة  ــررات؛ ملعرف ــذه املق ــم يف ه ــن، والتقوي والتاري

ــارات. ــذه امله ــر ه ــدى تواف م
ــي يف . 2 ــر اإلبداع ــارات التفك ــن مه ــة تضم أمهي

كتــب الرتبيــة اإلســالمية يف مراحــل التعليــم 
املختلفــة بعامــة واملرحلــة املتوســطة بخاصــة.

ــاب . 3 ــوى كت ــل حمت ــة يف حتلي ــة علمي ــم دراس تقدي
ــة  ــة العربي ــطة يف اململك ــة املتوس ــه للمرحل الفق
واملقرتحــات  بالتوصيــات  لأخــذ  الســعودية 

ــالمية. ــة اإلس ــب الرتبي ــة لكت املالئم
ــة . 4 ــد مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمن حتدي

ــاين  ــف الث ــه للص ــاب الفق ــة يف كت ــر املتضمن وغ
املتوســط يف اململكــة العربيــة الســعودية، يف ضــوء 

ــي. ــر اإلبداع ــارات التفك مه
ثانيًا: األمهية العلمية:

ستســهم هــذه الدراســة يف بنــاء مصفوفــة املــدى . 1
ــاب  ــي يف كت ــر اإلبداع ــارات التفك ــع مله والتتاب

ــط . ــاين املتوس ــف الث ــه للص الفق
ــتزود وزارة . 2 ــا س ــة وتوصياهت ــذه الدراس ــج ه نتائ

– بقائمــة مــن  – إن شــاء اهلل تعــاىل  التعليــم 
مهــارات التفكــر اإلبداعــي الــالزم تضمينهــا يف 
كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة 
ــر  ــارات التفك ــوء مه ــعودية، يف ض ــة الس العربي

ــي. اإلبداع
االســتقصاء . 3 عــى  بنــاًء   - الدراســة  هــذه  إن 

ومصــادر املعلومــات املتاحــة للباحــث - جديــدة 
ــا. يف جماهل

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية:

مهــارات التفكــر اإلبداعــي هــي: الطالقــة، واملرونة، 
ــع أو  ــكالت، والتوس ــية للمش ــة، واحلساس واألصال

ــة يف املحتــوى. ــل املتضمن التفاصي
احلدود املكانية: 

حمتــوى كتــاب الفقــه للفصــل الــدرايس األول يف 
ــف  ــاط للص ــاب النش ــب وكت ــاب الطال ــن: كت اجلزأي
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  املتوســط، يف  الثــاين 

)1434هـ/1435هـــ(. عــام  واملطبــوع 
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احلدود الزمانية:
ــة  ــرتة الزمني ــة يف الف ــذه الدراس ــت ه أجري  
وقــت  وهــو  املقــرر،  الكتــاب  لتحليــل  الالزمــة 
التطبيــق الفعي لتحليــل املحتــوى من1438/1/3هـ 

1438هـــ. /2 /3 إىل
مصطلحات الدراسة:

:)skill( املهارة
ــا:  ــارة بأهن ــرون )2003( امله ــحادة، وآخ ــّرف ش ُيع
»القيــام بعمليــة معينــة بدرجــة مــن الرسعــة واإلتقــان 
املبــذول«)ص302(.  اجلهــد  يف  االقتصــاد  مــع 
ويقصــد باملهــارة يف هــذه الدراســة قــدرة الفــرد عــى 
أداء مهمــٍة مــا بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة يف الرسعــة 

ــل. ــت أق ــن، ويف وق ــد ممك ــل جه ــان، وبأق واإلتق
 :)Thinking( التفكر

ســولو  عــن  نقــاًل   )2010( الصــايف  يذكــر 
ــات  ــن العملي ــلة م ــر سلس ــأن التفك (Solo,1998) ب

ــدة،  ــات جدي ــتجابة ملعلوم ــدث اس ــي حت ــة الت الذهني
فهــو جمموعــة مــن املعاجلــات الذهنيــة املعرفيــة التــي 
يقــوم هبــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض ملنبــه يتــم اســتقباله 

ــواس.   ــن احل ــر م ــدة، أو أكث ــق واح ــن طري ع
ــه: »  ــر بأن ــرون)2003( التفك ــحادة، وآخ ــّرف ش ُيع
ــي  ــة الت ــر املرئي ــة غ ــاطات العقلي ــن النش ــلة م سلس
يقــوم هبــا الدمــاغ، عندمــا يتعــرض ملثــر يتم اســتقباله 
ــر مــن احلــواس اخلمســة،  عــن طريــق واحــدة أو أكث
ــرة«)ص123(.  ــف أو اخل ــى يف املوق ــن معن ــًا ع بحث
ــه  ــف؛ ليتأمل ــتثرها املوق ــة يس ــة عقلي ــر عملي فالتفك

العقــل بحثــًا عــن إجابــة لــه. 
:)Creativity( اإلبداع

ــه:  ــداع بأن ــرون )2003( اإلب ــحادة، وآخ ــّرف ش ُيع
جديــدة  عالقــات  تكويــن  عــى  العقــل  قــدرة   «
حُتــدث تغيــرًا يف الواقــع، ...وهــو نــوع مــن التفكــر 
اإلنتاجــي، وفيــه ينتــج الطالــب حلــوالً متنوعــة 
ــداع:  ــدة« )ص15(. فاإلب ــكلة الواح ــددة للمش متع
مألوفــة  وغــر  جديــدة  وحلــول  بدائــل  إنتــاج 

للمشــكالت. 
: )Creative Thinking( التفكر اإلبداعي

ــر  ــس (Torrance,1979, p.13) أن التفك ــرى توران ي
اإلبداعــي: عمليــة عقليــة إلدراك الثغــرات املفقــودة، 
وفــرض الفــروض حللهــا، واختبــار صحتهــا، والتعبر 
ــن  ــا م ــا، أو تعديله ــادة اختباره ــج، وإع ــن النتائ ع
ــه ال  ــرى بأن ــدة. وي ــج جدي ــول إىل نتائ ــل الوص أج
ــا. ــكلة م ــي بمش ــه دون إدراك، أو وع ــن حدوث يمك

التفكــر  أن   )2003( وآخــرون  شــحادة،  ويثبــت 
اإلبداعــي عمليــة فكريــة، ُتنتــج ســلوكًا معينــًا، 
يســاعد املتعلــم عــى إدراك عــدد كبــر مــن العالقــات 
ــة(، واجِلــدة )األصالــة(.  )الطالقــة(، والتنــوع )املرون
وُيعرفــه جــروان)2007( بأنــه:« نشــاط عقــي مركــب 
وهــادف، توجهــه رغبــة قويــة يف البحــث عــن حلــول 
معروفــة  تكــن  مل  أصيلــة  نواتــج  إىل  التوصــل  أو 
نشــاط  اإلبداعــي  فالتفكــر  ســابقًا«)ص76(. 
ــات  ــول، ومقرتح ــن حل ــث ع ــب يبح ــي، مرك عق
ــر  ــة. ويش ــرق إبداعي ــا بط ــكلٍة م ــل مش ــة، حل بديل
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جــروان)2007( إىل أن اختبــارات التفكــر اإلبداعــي 
األكثــر شــيوعًا أوضحــت أن أهــم مهــارات التفكــر 
اإلبداعــي، التــي يمكــن قياســها، هــي: الطالقــة 
بأنواعهــا )اللفظيــة، واملعــاين، واألشــكال(، واملرونــة، 

ــكالت. ــية للمش ــة، واحلساس ــة، واإلفاض واألصال
  (Creative Thinkingــي ــر اإلبداع ــارات التفك مه

:Skills)

ــاء عــى مــا ســبق مــن تعريفــات؛ فــإن مهــارات   وبن
ــة  ــذه الدراس ــا - يف ه ــد هب ــي ُيقص ــر اإلبداع التفك
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــد أك ــى تولي ــم ع ــدرة املتعل - ق
ــدد  ــكلة، أو ع ــا، أو مش ــٍف م ــل ملوق ــول والبدائ احلل
ــر  ــدى تفك ــي تتح ــف الت ــكالت. واملواق ــن املش م
املتعلــم، بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة واإلتقــان؛ 
ــوًى  ــة يف حمت ــرات معين ــه بمث ــتثارة عقل ــة الس نتيج
ــة،  ــة، واألصال ــة، واملرون ــي: الطالق ــن ه درايٍس مع
ــل.      ــع أو التفاصي ــكالت، والتوس ــية للمش واحلساس

املرحلة املتوسطة:
هــي احللقــة الوســطى مــن حلقــات التعليــم العــام يف 
ــا وزارة  ــرشف عليه ــعودية، وت ــة الس ــة العربي اململك
التعليــم، ويلتحــق هبــا الطالــب بعــد اجتيــاز املرحلــة 
االبتدائيــة، ومــدة الدراســة هبــا ثــالث ســنوات 
ــن  ــن فصل ــة م ــية مكون ــنة دراس ــية، وكل س دراس
دراســين، ويلتحــق الطالــب بعدهــا باملرحلــة الثانويــة 

ــد،2012، ص: 76(. ــم محي ــد احلكي )عب
كتاب الفقه: 

ــاين  ــف الث ــه يف الص ــم تدريس ــذي يت ــاب ال ــو الكت ه

املتوســط، ويتكــون مــن جــزء يــن: كتــاب الطالــب، 
ــام 1434- ــه يف الع ــم تدريس ــاط، وت ــاب النش وكت

ــم، 1429(. ــة والتعلي 1435هـــ. )وزارة الرتبي

اإلطار النظري:
التفكر اإلبداعي:

يتفــق الرتبويــون عــى أن التعليــم مــن أجــل التفكــر، 
ــة  ــداف الرتبي ــن أه ــر، م ــارات التفك ــم مه أو تعلي
والتعليــم، كــا ذكــره جــروان )2007( عــى مســتوى 
ــات  ــع السياس ــى مجي ــي ع ــذا ينبغ ــات؛ ول املجتمع
أنــواع  ممارســة  إىل  املتعلمــن  توجيــه  التعليميــة 
مهــارات التفكــر، مثــل: التفكــر املنطقــي، والتفكــر 
ــارات  ــن مه ــا م ــي وغره ــر اإلبداع ــد، والتفك الناق
التفكــر. فاملــدارس واجلامعــات مــا ُوجــدت إال مــن 
ــع  ــف م ــم؛ ليتكي ــدى املتعل ــر ل ــة التفك ــل تنمي أج
جمتمعــه املحــي، أو اإلقليمــي، أو العاملــي. ومــن أهــم 
مصــادر تعلــم التفكــر هــو تضمــن مهــارات التفكــر 

ــية.  ــب الدراس ــوى الكت يف حمت
ــواع التفكــر الــذي  ــوع مــن أن والتفكــر اإلبداعــي ن
البــد مــن تضمــن مهاراتــه اإلبداعيــة يف حمتــوى 
الكتــب الدراســية بعامــة، ويف كتــب الرتبية اإلســالمية 
 (Honig, 2001) هونــج  وُيعرفــه  خــاص.  بوجــه 
بأنــه: »التفكــر املتشــعب الــذي يتضمــن حتطيــم 
وتقســيم األفــكار القديمــة، وعمــل روابــط جديــدة، 
وتوســيع حــدود املعرفــة، وإدخــال األفــكار العجيبــة 
ــن  ــدة م ــج جدي ــكار ونوات ــد أف ــة؛ أي تولي واملدهش
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خــالل التفاعــل الذهنــي، وزيــادة املســافة املفاهيميــة 
ــرات«)ص34(.  ــن خ ــبه م ــا يكتس ــرد وم ــن الف ب

بــأن   (Vanderbos, 2006) فانديروبــس  وُيشــر 
التفكــر اإلبداعــي مــا هــو إال العمليــة العقليــة التــي 
أو حلــول جديــدة  ابتــكارات جديــدة،  إىل  تقــود 
ــاط  ــي نش ــر اإلبداع ــة. فالتفك ــكالت املطروح للمش
ــات  ــول، ومقرتح ــن حل ــث ع ــب يبح ــي، مرك عق

ــة.  ــرق إبداعي ــا بط ــكلٍة م ــل مش ــة، حل بديل
واملوســى  البكــر)2008(،  مــن  كلٌّ  وُيوضــح 
ــو  ــا ه ــي م ــر اإلبداع ــالوي)2016( أن التفك واملح
إال إنتــاج اجلديــد مــن األفــكار والتفاصيــل التــي هــي 
ــدة  ــة معق ــة ذهني ــه حال ــداع، وأن ــة اإلب ــر عملي جوه
تتصــف بالشــمولية والتعقيــد. ولــذا فــإن هــذه احلالــة 
ــة  ــه املعرفي ــرد جوانب ــا الف ــتجمع فيه ــة يس اإلبداعي
والوجدانيــة وانفعاالتــه وأخالقياتــه للوصــول إىل 
ــد األفــكار.  مســتوى عــاٍل مــن التفكــر املعقــد لتولي
ــر  ــة للتعب ــرات متنوع ــون تعب ــتخدم الباحث ــد يس وق
عــن مفهــوم التفكــر اإلبداعــي، مثــل: التفكــر 
ــا  ــي، ك ــد، والتفكرالتجانب ــر املتباع ــج، والتفك املنَت

ــكاري.  ــر االبت ــمى بالتفك ــد يس ق
عــى   - الرتبويــة  واألدبيــات  الدراســات  وتتفــق 
الرغــم مــن اختالفاهتــا حــول حتديــد طبيعــة اإلبــداع، 
مهــارات  أهــم  أن  عــى   - اإلبداعــي  والتفكــر 
التفكــر اإلبداعــي هــي الطالقــة واملرونــة واألصالــة، 
ودراســة  عبــادة)1993(،  دراســة  يف  ورد  كــا 
حنــورة)1997(.  ودراســة  أبوحطــب)1993(، 

وبعضهــم أضــاف مهــارة احلساســية للمشــكالت 
ــة  ــا يف دراس ــر، ك ــة الذك ــالث اآلنف ــارات الث للمه
صالــح)2011(  ودراســة  الرقعــاوي)2012( 
 (Harold, Ray & وإيفــا  ودراســة هارولــد وراي 
 (Hong ودراســة  هونــج وميليجــرام Eva, 2014)

ــروان)2007(  ــر ج ــا يذك (Milgram, 2010 & ، بين

أن اختبــارات التفكــر اإلبداعــي األكثــر شــيوعًا 
ــي،  ــر اإلبداع ــارات التفك ــم مه ــأن أه ــت ب أوضح
والتــي يمكــن قياســها، مخــس مهــارات هــي: مهــارة 
وطالقــة  اللفظيــة،  )الطالقــة  بأنواعهــا  الطالقــة 
املرونــة،  ومهــارة  األشــكال(،  وطالقــة  املعــاين، 
ومهــارة  اإلفاضــة،  ومهــارة  األصالــة،  ومهــارة 

احلساســية للمشــكالت. وهــي بالتفصيــل: 
و  جــروان)2007(  ذكــر   :  )Fluency( الطالقــة 
الصــايف)2005( أن الطالقــة تعنــي القــدرة عــى 
ــات  ــل أو املرتادف ــن البدائ ــن م ــدد ممك ــر ع ــد أك تولي
أو األفــكار أو املشــكالت أو االســتعاالت أو الرســوم 
أو الصــور أو األشــكال عنــد االســتجابة ملثــٍر معــن، 
ــايس.  ــت قي ــد، ويف وق ــهولة يف التولي ــة وس وبرسع
ــة اســتدعاء وتذكــر ملعلومــات وخــرات  وهــي عملي
ــة  ومفاهيــم ســابقة لــدى املتعلــم. وتتكــون مــن ثالث

ــي: ــواع، ه أن
أكــر . 1 إنتــاج  الكلــات:  أو  اللفظيــة  الطالقــة 

ــروف  ــات واحل ــاظ والكل ــن األلف ــن م ــدر ممك ق
معينــة. ورشوط  بخصائــص 

ــدر . 2 ــر ق ــاج أك ــاين: إنت ــة أو املع ــة الفكري الطالق
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ممكــن مــن األفــكار جتــاه مثــر مــا، وقــد تكــون 
ــة  ــون مركب ــد تك ــردة، وق ــة أو مف ــرة كلم الفك
ــورة أو  ــث أو ص ــة أو حدي ــوان آلي ــدة كعن ومعق

ــدة.   ــكارًا موح ــي أف ــة تعط مجل
طالقــة األشــكال والصــور والرســوم: رســم . 3

واألشــكال  الصــور  مــن  ممكــن  قــدر  أكــر 
ــي  ــر وضع ــة ملث ــوط التوضيحي ــوم واخلط والرس

بــري.  أو 
ــكار  ــد أف ــى تولي ــدرة ع ــة )Flexibility(: الق املرون
متنوعــة ليســت مــن األفــكار املتوقعــة، وهــي حتــول 
ــى  ــف؛ بمعن ــر أو املوق ــر املث ــع تغ ــر م ــار التفك مس
ــام  ــر، فاالهت ــي يف التفك ــود الذهن ــف باجلم أال يتص
ــتجابات،  ــكار أو االس ــوع األف ــى تن ــب ع ــا ينص هن
فالرتكيــز هنــا عــى الكيــف دون الكــم، بخــالف 
مهــارة الطالقــة. ومــن أشــكال املرونــة: املرونــة 
إعــادة  ومرونــة  التكيفيــة،  واملرونــة  التلقائيــة، 
ــوه. ــم ونح ــوم قدي ــن مفه ــي ع ــف، أو التخ التعري
األصالــة )Originality(: ُيقصــد هبــا اجِلــّدة والتفــرد؛ 
بمعنــى أن تكــون الفكــرة جديــدة مل يســبق هلــا أحــد، 
وتفــرد هبــا صاحبهــا، فالفكــرة ال تعــّد أصيلــة إال إذا 

كانــت تطــرح ألول مــرة. 
(Sensitivity to Prob� للمشــكالت  احلساســية 
حساســية  بــأن   )2002( مجــل  أوضــح   :lems)

مــا،  مشــكلٍة  بوجــود  الوعــي  هــي  املشــكالت 
واكتشــافها، وحتــري املعلومــات عنهــا، نتيجــة للمرور 
بموقــف أو مثــٍر مــا، جعلــه يشــعر ويتحســس بوجود 

مشــكلة. فاكتشــاف املشــكلة والتحقــق مــن وجودهــا 
ــراد أرسع  ــض األف ــا، فبع ــل هل ــوات احل ــو أول خط ه
ــا،  ــق منه ــكلة، والتحق ــة املش ــم يف مالحظ ــن غره م

ــا. ــى حله ــل ع والعم
التوســع أو التفاصيــل )Elaboration(: بــّن الصــايف 
)2005( التوســع بأنــه القــدرة عــى إضافــة تفاصيــل 
جديــدة ومتنوعــة لفكــرة مــا، أو حــل مشــكلة، 
ومتنوعــة  جديــدة  وتفاصيــل  إضافــات  وتقديــم 
ــباعها،  ــا، وإش ــى تطويره ــاعد ع ــأهنا أن تس ــن ش م

ــا. وتنفيذه

الدراسات السابقة:
ــل  ــددة يف مراح ــه املتع ــالمية بكتب ــة اإلس ــرر الرتبي مق
ــهم يف  ــي تس ــة الت ــن املهم ــد امليادي ــام أح ــم الع التعلي
ــدى  ــة م ــداع. وملعرف ــر واإلب ــارات التفك ــة مه تنمي
تضمــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف هــذه الكتــب 
التــي هــي جمــال هــذه الدراســة؛ فقــد متــت مراجعــة 
ــال  ــت جم ــي تناول ــة الت ــة واألجنبي ــات العربي الدراس
ــر  ــدد كب ــث إىل ع ــل الباح ــة، وتوص ــة احلالي الدراس
مــن الدراســات يف جمــال مهــارات التفكــر اإلبداعــي، 
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، 
ــواد  ــاهبة مل ــة املش ــات النظري ــة بالتخصص ــا عالق أو هل
الرتبيــة اإلســالمية؛ كاللغــة العربيــة، أو االجتاعيات، 
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أو اللغــة اإلنجليزيــة، أو دراســات أجنبيــة حديثــة هلــا 
عالقــة باملهــارات ذاهتــا؛ ولــذا فــإن الدراســة احلاليــة 
ــية  ــة الدراس ــات يف املرحل ــذه الدراس ــع ه ــابه م تتش
ــة البحــث، وختتلــف يف املحتــوى والنتائــج.  ومنهجي

أوالً: الدراســات التــي تناولــت حتليــل مهــارات 
اإلبداعــي: التفكــر 

ــة  ــة دراس ــة العربي ــي باللغ ــات الت ــم الدراس ــن أه م
مــدى  معرفــة  إىل  هتــدف  التــي   )2008( البكــر 
إســهام التدريبــات املتضمنــة يف كتــب النصــوص 
مهــارات  تنميــة  يف  املتوســطة  باملرحلــة  املقــررة 
التفكــر اإلبداعــي: الطالقــة واملرونــة واألصالــة 
لــدى الطــالب. وتكونــت عينــة الدراســة مــن حتليــل 
التدريبــات املتضمنــة يف حمتــوى كتــب النصــوص 
املقــررة عــى طــالب املرحلــة املتوســطة يف عــام 
اخلاصــة  التدريبــات  عــدا  مــا  2007/2006م، 
واســتخدم  املصاحبــة.  النشــاطات  يف  بالقــراءة 
الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يقــوم عــى 
ــة  ــق أداة حمكم ــم تطبي ــون، وت ــل املضم ــلوب حتلي أس

لتحليــل املحتــوى. 
وتوصلــت الدراســة إىل َضعــف مســتوى إســهام 
التدريبــات املتضمنــة يف كتــب النصــوص األدبيــة 
العربيــة  اململكــة  يف  املتوســطة  باملرحلــة  املقــررة 
الســعودية يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى 

الطــالب.
وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة احلاليــة يف منهجية 
ــات  ــت التدريب ــة تناول ــذه الدراس ــث إال أن ه البح

املتضمنــة يف املحتــوى بخــالف الدراســة احلاليــة 
ــه  ــطته وتدريبات ــع أنش ــوى بجمي ــت املحت ــي تناول الت
ــة  ــزت الدراس ــة، ومتي ــكاله التخطيطي ــوره وأش وص
ــي،  ــر إلبداع ــارات التفك ــع مه ــا مجي ــة بتناوهل احلالي
ــط. ــارات فق ــالث مه ــر ث ــة البك ــت دراس ــا تناول بين
ــد  ــدف حتدي ــراين )2016( هب ــة الزه ــاءت دراس وج
األربــع:  بمهاراهتــا  اإلبداعيــة  القــراءة  مهــارات 
ــة، والتفاصيــل الالزمــة  ــة، واألصال الطالقــة، واملرون
لطــالب الصــف الثــاين املتوســط، وتقويــم نشــاطات 
التعلــم يف ضوئهــا. وقــد تكونــت عينــة الدراســة 
ــراءة  ــارة الق ــًا بمه ــًا متعلق ــاطًا تعلي ــن )358( نش م
ــط  ــاين املتوس ــف الث ــدة، للص ــي اخلال ــرر لغت يف مق
لكتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط املطبــوع لعــام 
املنهــج  الباحــث  واســتخدم  1436/1435هـــ، 
الوصفــي لتحليــل املحتــوى القائــم عــى وحــدة 

املضمــون. 
وتوصلــت الدراســة إىل أن نشــاطات التعلــم الــواردة 
يف املقــرر هــي: ســت مهــارات تتعلــق بالطالقة بنســبة 
20.7%، ومخــس مهــارات تتعلــق باملرونــة بنســبة 
ــبة  ــة بنس ــق باألصال ــارات تتعل ــع مه 13.2%، وأرب
ــبة  ــل بنس ــق بالتفاصي ــارات تتعل ــع مه 5.6%، وأرب
ــن  ــبًة مــن ب ــذه املهــارة هــي األعــى نس 42.7%، وه
تلــك املهــارات، والحظــت الدراســة غيــاب التــوازن 
تدرجهــا  وعــدم  النشــاطات،  بنــاء  يف  والشــمول 
ــاين  ــف الث ــالب الص ــة لط ــارات الالزم ــب امله حس
املتوســط. وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة احلاليــة 
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يف تناوهلــا للصــف الثــاين املتوســط، بينــا اختلفــت يف 
ــة يف  ــراءة اإلبداعي ــارة الق ــت مه ــا؛ إذ بحث موضوعه
ــة،  ــة العربي ــاب اللغ ــوى كت ــم يف حمت ــاطات التعل نش
ــوى  ــت املحت ــي تناول ــة الت ــة احلالي ــالف الدراس بخ
وأشــكاله  وصــوره  وتدريباتــه  أنشــطته  بجميــع 
التخطيطيــة. ومتيــزت الدراســة احلاليــة بتناوهلــا مجيــع 
مهــارات التفكــر اإلبداعــي، بينــا تناولــت هــذه 

ــط. ــارات فق ــع مه ــة أرب الدراس
ــت  ــالوي )2016( فهدف ــى واملح ــة املوس ــا دراس أم
إىل حتليــل حمتــوى كتــاب الدراســات االجتاعيــة 
والوطنيــة للصــف األول املتوســط يف ضــوء مهــارات 
ــة،  ــة، واألصال ــة، واملرون ــي: الطالق ــر اإلبداع التفك
وحساســية املشــكالت. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
كتــاب الصــف األول املتوســط للفصلــن الدراســين 
األول والثــاين لكتــاب الطالبــة وكتــاب النشــاط، 
للعــام 1435/1434هـــ. واســتخدم الباحثــان املنهج 
ــم  ــث ت ــوى بحي ــل املحت ــى حتلي ــم ع ــي القائ الوصف
ــر  ــارات التفك ــل، ومه ــدًة للتحلي ــرة وح ــاد الفق اعت

ــل.  ــًة للتحلي ــي فئ اإلبداع
الطالقــة  مهــارة  أن  إىل  الدراســة  توصلــت  وقــد 
ــارات  ــة امله ــن بقي ــن ب ــب األول م ــاءت يف الرتتي ج
وبنســبة )56.33%(، وهــي نســبة متوســطة، أمــا 
ــبة  ــاين بنس ــب الث ــاءت يف الرتتي ــة فج ــارة املرون مه
)19.88%(، وجــاءت مهــارة احلساســية للمشــكالت 
ــارة  ــم مه ــبة )12.67%(، ث ــث بنس ــب الثال يف الرتتي
ــن  ــبة )11.10%( م ــع بنس ــب الراب ــة يف الرتتي األصال

ــارات.  ــك امله ــن تل ب
وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة احلاليــة يف الصف 
التحليــي،  الوصفــي  املنهــج  وتطبيــق  الــدرايس 
وختتلــف يف كوهنــا تناولــت حمتــوى كتــب الدراســات 
ــوى  ــت حمت ــة تناول ــة احلالي ــا الدراس ــة، بين االجتاعي
كتــاب الفقــه فقــط. ومتيــزت الدراســة احلاليــة بتناوهلا 
ــت  ــا تناول ــي، بين ــر اإلبداع ــارات التفك ــع مه مجي

ــط. ــارات فق ــع مه ــة أرب ــذه الدراس ه
 بينــا دراســة الصــالل وبنــت الدابــس )2018( 
هتــدف إىل معرفــة مــدى توافــر مهــارات التفكــر 
اإلبداعــي: الطالقــة، واملرونــة، واألصالــة، والتوســع 
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 والتارين، 
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.
وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل توافـــر مهـــارات 
التفكـــر اإلبداعـــي يف املحتـــوى بنســـبة )%32(، 
ــارات،  ــع مهـ ــى أربـ ــة عـ ــب متفاوتـ ــة بنسـ موزعـ
هـــي: مهـــارة الطالقـــة بنســـبة )47.2%(، وتلتهـــا 
ـــة  ـــارة األصال ـــم مه ـــبة )38%(، ث ـــة بنس ـــارة املرون مه
ـــبة  ـــل بنس ـــارة التفاصي ـــرًا مه ـــبة )24.8%(، وأخ بنس
)17%(. وبلـــغ متوســـط توافـــر مهـــارات التفكـــر 
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يف حمتـــوى كتـــاب الطالبـــة بنســـبة )30.6%(، بينـــا 
ــوى  ــارات بمحتـ ــذه املهـ ــر هـ ــبة توافـ ــت نسـ بلغـ

ــن )%35(.  ــاب التاريـ كتـ
وهـــذه الدراســـة مســـحية وصفيـــة حتليليـــة يف 
حمتـــوى كتـــب اللغـــة اإلنجليزيـــة بالتطبيـــق عـــى 
كتـــايب الطالبـــة والتاريـــن، فهـــي تتفـــق مـــع 
ـــية  ـــة الدراس ـــة واملرحل ـــة يف املنهجي ـــة احلالي الدراس
التـــي تدرســـها، وختتلـــف يف اجلنـــس وجمـــال 
ــوى  ــة حمتـ ــة احلاليـ ــت الدراسـ ــق؛ إذ تناولـ التطبيـ
كتـــاب الفقـــه فقـــط. ومتيـــزت الدراســـة احلاليـــة 
ـــا  ـــي، بين ـــر اإلبداع ـــارات التفك ـــع مه ـــا مجي بتناوهل
هـــذه الدراســـة تناولـــت أربـــع مهـــارات فقـــط.
ــا تقويـــم  وقـــدم العـــزام )2019( دراســـة هدفهـ
ـــر  ـــارات التفك ـــوء مه ـــات يف ض ـــاب االجتاعي كت
واألصالـــة،  واملرونـــة،  الطالقـــة،  اإلبداعـــي: 
وتكونـــت  املشـــكالت.  مـــن  واحلساســـية 
عينـــة الدراســـة مـــن حتليـــل حمتـــوى كتـــاب 
ـــوع يف  ـــط املطب ـــف األول املتوس ـــات للص االجتاعي
ـــة  ـــة يف مجهوري ـــة احلل ـــام 2018/2017م، بمدين ع
العـــراق، واســـتخدم الباحـــث املنهـــج الوصفـــي 
التحليـــي، وتـــم تطبيـــق أداة حمكمـــة لتحليـــل 

ــوى.  املحتـ
ـــة  ـــاريت الطالق ـــة أن مه ـــج الدراس ـــت نتائ ـــد بين وق
واملرونـــة قـــد توافرتـــا يف الكتـــاب، أمـــا مهارتـــا 
ـــا  ـــد كانت ـــكالت فق ـــن املش ـــية م ـــة واحلساس األصال

غـــر متوافرتـــن يف الكتـــاب مطلقـــًا.

وتتفـــق الدراســـة احلاليـــة مـــع هـــذه الدراســـة يف 
ـــف  ـــة، وختتل ـــوع الدراس ـــية وموض ـــة الدراس املرحل
املـــادة الدراســـية ويف املنطقـــة؛ إذ إهنـــا دراســـة 
ُأجريـــت يف العـــراق. ومتيـــزت الدراســـة احلاليـــة 
ـــا  ـــي، بين ـــر اإلبداع ـــارات التفك ـــع مه ـــا مجي بتناوهل

هـــذه الدراســـة تناولـــت أربـــع مهـــارات فقـــط.
هدفـــت  دراســـة   )2019( احلميـــي  وقـــدم 
مهـــارات  توافـــر  مـــدى  عـــن  الكشـــف  إىل 
التفكـــر اإلبداعـــي يف كتـــاب اللغـــة اإلنجليزيـــة 
العربيـــة  للصـــف األول املتوســـط يف اململكـــة 
ـــل  ـــن حتلي ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــعودية، وتكون الس
ــام  ــة املقـــرر عـ ــة اإلنجليزيـ حمتـــوى كتـــاب اللغـ
1439/1438هــــ، واملشـــتمل عـــى كتـــاب الطالـــب 
وكتـــاب التاريـــن وكتـــاب القواعـــد، واســـتخدم 
ـــق  ـــم تطبي ـــي، وت ـــي التحلي ـــج الوصف ـــث املنه الباح
أداة لتحليـــل املحتـــوى مكونـــة مـــن )17( مهـــارة 
ــي:  ــية، هـ ــارات رئيسـ ــالث مهـ ــى ثـ ــة عـ موزعـ
ـــرة  ـــرت الفق ـــة، واخت ـــة، واألصال ـــة، واملرون الطالق

وحـــدًة للتحليـــل.
ـــر  ـــارات التفك ـــة إىل أن مه ـــت الدراس ـــد توصل وق
اإلبداعـــي قـــد تكـــررت )123( مـــرة يف كتـــاب 
ـــث  ـــط؛ حي ـــف األول املتوس ـــة للص ـــة اإلنجليزي اللغ
ـــرار  ـــة األوىل بتك ـــة يف املرتب ـــارة الطالق ـــاءت مه ج
ـــرار  ـــة بتك ـــارة املرون ـــا مه ـــرة، وتلته ـــغ )114( م بل
ــرة  ــة األخـ ــاءت يف املرتبـ ــرات، وجـ ــغ )5( مـ بلـ
مهـــارة األصالـــة بتكـــرار بلـــغ )4( مـــرات. 



 صاحل املقاطي: حتليل حمتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مهارات... 331-297

309

ـــه  ـــن لدي ـــاب التاري ـــن أن كت ـــج ع ـــفت النتائ وكش
ـــا  ـــرة، بين ـــت )49( م ـــث بلغ ـــرارات؛ حي ـــى تك أع
ـــغ  ـــرة؛ إذ بل ـــة األخ ـــد يف املرتب ـــاب القواع ـــاء كت ج
ـــة  ـــذه الدراس ـــق ه ـــرة. وتتف ـــه )30( م ـــرار في التك
مـــع الدراســـة احلاليـــة يف املرحلـــة الدراســـية. 
ـــارات  ـــع مه ـــا مجي ـــة بتناوهل ـــة احلالي ـــزت الدراس ومتي
ـــت  ـــة تناول ـــذه الدراس ـــا ه ـــي، بين ـــر اإلبداع التفك

ثـــالث مهـــارات فقـــط.

ــارات  ــال مهـ ــة يف جمـ ــات األجنبيـ ــًا: الدراسـ ثانيـ
ــي: ــر اإلبداعـ التفكـ

مل جيـــد الباحـــث أي دراســـة أجنبيـــة هلـــا عالقـــة 
بتحليـــل حمتـــوى الكتـــب يف جمـــال مهـــارات 
ــات  ــض الدراسـ ــوى بعـ ــي سـ ــر اإلبداعـ التفكـ
ـــي،  ـــر اإلبداع ـــارات التفك ـــال مه ـــة يف جم التجريبي
وليســـت يف حتليـــل املحتـــوى، وســـأذكر أحـــدث 

دراســـتن منهـــا فقـــط، وهـــي: 
 (Dwi,Damris دراســـة دواي ودامـــرس وأرسيـــل
ـــارات  ـــر مه ـــدف إىل تطوي ـــي هت (Asril, 2019 & الت

ــاء يف  ــي الكيميـ ــدى معلمـ ــي لـ ــر اإلبداعـ التفكـ
ـــل  ـــة والتواص ـــارات الطالق ـــاس مه ـــيا لقي اندونيس
ـــتخدمت  ـــم، واس ـــدى طالهب ـــال ل ـــية واخلي واحلساس
ـــم  ـــتقصائي لتصمي ـــحي االس ـــج املس ـــة املنه الدراس
أداة لقيـــاس مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي وفقـــًا 

.(Borg and Gall) ــوذج لنمـ
وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل نمـــوذج حمكـــم 

ـــية  ـــل واحلساس ـــة والتواص ـــارات الطالق ـــاول مه يتن
ـــة.  ـــة عالي ـــارات بفاعلي ـــذه امله ـــس ه ـــال ويقي واخلي
ـــر  ـــارات التفك ـــد مه ـــة بتحدي ـــذه الدراس ـــزت ه متي
ـــت  ـــالب وبن ـــدى الط ـــها ل ـــالزم قياس ـــي ال اإلبداع
ــارات  ــك املهـ ــي تلـ ــًا، وهـ ــًا خاصـ ــا مقياسـ هلـ
اإلبداعيـــة التـــي تناولتهـــا الدراســـة احلاليـــة 

بالتحليـــل. 
(Rit� ــس ــس وبيكنـ ــرت وكراجينـ ــة ريـ ــا دراسـ  أمـ
(ter,Crijns & Biekens, 2020 فهدفهـــا تعزيـــز 

مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي لـــدى الطـــالب 
ــن،  ــادي والعرشيـ ــرن احلـ ــات القـ ــة حتديـ ملواجهـ
وطبقـــت الدراســـة عـــى عينـــة جتريبيـــة مـــن 
ـــوا  ـــث خضع ـــًا؛ حي ـــم )133( طالب ـــالب عدده الط
ـــام درايس  ـــدة ع ـــاعة، مل ـــة )140( س ـــدورة تدريبي ل
لتنميـــة مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي، و)65( 
طالبـــًا كانـــوا بالرنامـــج وانســـحبوا مل يســـتكملوا 
ــبه  ــج شـ ــة املنهـ ــتخدمت الدراسـ ــج واسـ الرنامـ
التجريبـــي. وتـــم قيـــاس درجـــة إبـــداع الطـــالب 
ـــف  ـــب ويف منتص ـــد التدري ـــل وبع ـــن قب للمجموعت

ــج. الرنامـ
ــى  ــب عـ ــة إىل أن التدريـ ــت الدراسـ ــد توصلـ وقـ
اإلبـــداع أدى إىل زيـــادة مهـــارات الطـــالب يف 
تكويـــن األفـــكار اإلبداعيـــة ومرونتهـــا مـــع 

االحتفـــاظ باألصالـــة.
تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة احلاليـــة يف 
ـــذه  ـــا ه ـــا، بين ـــم تناوهل ـــي ت ـــداع الت ـــارات اإلب مه
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ـــبه  ـــة ش ـــا دراس ـــث أهن ـــة؛ حي ـــف يف املنهجي ـــة ختتل الدراس
جتريبيـــة، والدراســـة احلاليـــة دراســـة حتليـــل حمتـــوى.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
تـــم تطبيـــق املنهـــج الوصفـــي التحليـــي )حتليـــل 
ـــي  ـــث العلم ـــج البح ـــر مناه ـــاره أكث ـــوى(، باعتب املحت
مالءمـــة ألهـــداف الدراســـة؛ إذ متكـــن الباحـــث 
وصفـــًا  املدروســـة  الظاهـــرة  وصـــف  بواســـطته 
ــع  ــا تقـ ــرها كـ ــًا، وتفسـ ــًا، وكميـ ــًا منظـ موضوعيـ
وذلـــك عـــن طريـــق  )طعيمـــة،2004، ص :95(.
التحليـــل  لوحـــدة  املنظـــم  التكـــراري  الرصـــد 
املختـــارة، ســـواًء كانـــت موضوعـــًا، أو كلمـــًة، أو 
مفـــردًة )العســـاف، 1408هــــ، ص:235(، أو مجلـــة، أو 
ـــم، أو  ـــرآن الكري ـــن الق ـــًا م ـــًا رشعي ـــة، أو نص ـــبه مجل ش

ــة. ــنة النبويـ السـ

جمتمع الدراسة وعينته:
ــن  ــة مـ ــذه الدراسـ ــي هلـ ــع األصـ ــون املجتمـ يتكـ
ـــه يف  ـــاب الفق ـــًا يف كت ـــًا متضمن ـــاطًا تعليمي )113( نش
ـــاب النشـــاط للصـــف  ـــب وكت ـــاب الطال ـــن: كت اجلزأي
ــعودية،  ــة السـ ــة العربيـ ــط يف اململكـ ــاين املتوسـ الثـ
ـــدرايس  ـــام ال ـــوع للع ـــدرايس األول، املطب ـــل ال للفص
مـــدارس  تدريســـه يف  )1435/1434هــــ(، ويتـــم 
ـــة  ـــم يف اململك ـــوزارة التعلي ـــة ل ـــام، التابع ـــم الع التعلي
ـــوائي  ـــار العش ـــع االختي ـــد وق ـــعودية. وق ـــة الس العربي
ـــون  ـــاب؛ ليك ـــذا الكت ـــى ه ـــة ع ـــة العنقودي بالطريق
ـــة  ـــن بقي ـــن ب ـــطة م ـــة املتوس ـــة يف املرحل ـــة الدراس عين
كتـــب الفقـــه املقـــررة يف مجيـــع املراحـــل. ويمكـــن 
توضيـــح خصائـــص عينـــة الدراســـة مـــن خـــالل 

اجلـــدول رقـــم )1( اآليت:

عدد الكتاب
الصفحات

عدد 
الوحدات

المجموع عدد األنشطة التعلیمیة في الكتاب حسب تصنیف الوحدة 
الكلي

تقویمتمارینفّكرالمحتوى
مجموع 
األنشطة 
التعلیمیة

كتاب 
8372772276363الطالب

كتاب 
ال یوجد تصنیف مثل تصنیف كتاب 317النشاط

5050الطالب

المجموع 
11414113الكلي

جدول رقم (1(
خصائص عينة الدراسة: كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط (كتاب الطالب، وكتاب النشاط)
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أدوات الدراســة: لتحقيــق أهــداف الدراســة، قــام 
الباحــث باســتخدام األدوات التاليــة:

أوالً: قائمــة رصــد مهــارات التفكــر الــالزم تضمينهــا 
ــاب الطالــب  ــن: كت ــاب الفقــه يف اجلزأي ــوى كت يف حمت
مهــارات   )5( مــن  واملؤلفــة  النشــاط،  وكتــاب 
رئيســة، هــي مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتفــق 
ــية  ــة، واحلساس ــة، واألصال ــة، واملرون ــا: الطالق عليه
للمشــكالت، والتوســع أو التفاصيــل؛ لتكــون معيــارًا 
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 )8( مــؤرشات، 
ــة  ــارة األصال ــؤرشات، ومه ــة )7( م ــارة املرون ومه
للمشــكالت  احلساســية  ومهــارة  مــؤرشات،   )8(
ــل )3(  ــع أو التفاصي ــارة التوس ــؤرشات، ومه )3( م

ــؤرشات.   م
ــة  ــل املحتــوى، وتســمى بطاق ــم أداة حتلي ــًا: تصمي ثاني
حتليــل املحتــوى، وهــي نفــس قائمــة رصــد مهــارات 
ــه  ــاب الفق ــا يف كت ــالزم توافره ــي ال ــر اإلبداع التفك
ــراض  ــتخدامها ألغ ــم اس ــطة، وت ــة املتوس يف املرحل
حتليــل حمتــوى كتــاب الفقــه يف اجلزأيــن: كتــاب 

ــاط.  ــاب النش ــب، وكت الطال
إجراءات تطبيق الدراسة:

أوالً- بناء أداة الدراسة:
قــام الباحــث يف هــذه املرحلــة بتحديــد مهــارات 
التفكــر اإلبداعــي الــالزم تضمينهــا يف كتــاب الفقــه 

ــة: ــوات اآلتي ــًا للخط ــطة، وفق ــة املتوس يف املرحل
والبحــوث . 1 الرتبــوي،  األدب  عــى  االطــالع 

ــت  ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــة، والدراس العلمي
مهــارات التفكــر اإلبداعــي بصفــة عامــة يف 

كتــب دراســية خمتلفــة.
للمرحلــة . 2 العــام  التعليــم  نظــام  اســتقراء 

وكتبــه  وسياســاته،  وأهدافــه،  املتوســطة، 
ــة  ــة العربي ــط يف اململك ــم املتوس ــة يف التعلي املطبق
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 
ــاب درايس يف  ــث أي كت ــد الباح ــم، ومل جي للتعلي
نظــام التعليــم تنــاول مهــارات التفكــر اإلبداعــي 
بوصفهــا مــادًة مســتقلة، وكذلــك مل جيــد أي 
مهــارات  عــى  للتدريــب  تعليمــي  برنامــج 

التفكــر اإلبداعــي.
ــر . 3 ــارات التفك ــة مه ــى قائم ــث ع ــد الباح اعتم

وحتكيمهــا  تصميمهــا  تــم  التــي  اإلبداعــي 
بوصفهــا معيــارًا لقيــاس مــدى توافــر هــذه 
الدراســة، وتتكــون هــذه  املهــارات يف عينــة 

القائمــة مــن )29( مــؤرشًا يــدل عليهــا.
مقياســًا . 4 لتكــون  الدراســة؛  أداة  حتكيــم  تــم 

يمكــن اســتخدامها يف التطبيــق عــى العينــة، 
وقــد تــم حتكيــم هــذه األداة )االســتبانة، أو 
املقيــاس( للتأكــد مــن صــدق حمتــوى قائمــة 
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ــا  ــالزم تضمينه ــي ال ــر اإلبداع ــارات التفك مه
يف كتــب الرتبيــة اإلســالمية للمرحلــة املتوســطة، 
ــوح  ــدى وض ــث: م ــن حي ــارات م ــط العب وضب
املــؤرشات  هــذه  انتــاء  ومــدى  املــؤرشات، 
للمهــارات الرئيســة للتفكــر اإلبداعــي، ومــدى 
ــالب،  ــة للط ــة العمري ــؤرش للمرحل ــبة امل مناس
وتعديــل مــا يــراه املحكمــون مــن تعديــل أو 

ــل.  ــرتاح البدي اق
قــام الباحــث باعتــاد مهــارات التفكــر اإلبداعي . 5

ــم  ــي ت ــؤرشًا الت ــا الـــ)29( م ــة بمؤرشاهت الرئيس
حتكيمهــا، وذلــك بتحويلهــا إىل فئــات التحليــل، 

وهــو مــا تــم تســميته ببطاقــة حتليــل املحتــوى. 
ــذه . 6 ــوء ه ــه يف ض ــاب الفق ــل كت ــم حتلي ــرًا ت وأخ

ــة.  البطاق

ثانيًا- حتليل املحتوى:
)حتليــل  التحليــي  الوصفــي  املنهــج  تطبيــق  تــم 
ــه  ــاب الفق ــوى كت ــل حمت ــل حتلي ــن أج ــوى( م املحت
ــة؛  ــل املحكم ــوء أداة التحلي ــة( يف ض ــة الدراس )عين
للكشــف عــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة 
للمرحلــة  اإلســالمية  الرتبيــة  كتــب  حمتــوى  يف 

ــة: ــوات اآلتي ــى اخلط ــاًء ع ــطة، بن املتوس
اإلبداعــي . 1 التفكــر  مهــارات  قائمــة  حتويــل 

الــالزم تضمينهــا يف مقــررات الرتبيــة اإلســالمية 
حمتــوى  لتحليــل  أداٍة  إىل  املتوســطة  للمرحلــة 
ــة الدراســة( بعــد التأكــد مــن  كتــاب الفقــه )عين

ثبــات أداة التحليــل. 
ــه؛ . 2 ــاب الفق ــوى كت ــل حمت ــة لتحلي ــم بطاق تصمي

ــات.  ــع املعلوم ــل مج ــن أج م
ــا . 3 ــه، ك ــراد حتليل ــه امل ــاب الفق ــوى كت ــد حمت حتدي

ــة. ــة الدراس ــدود وعين ــح يف ح ــو موض ه
ــم مهــارات . 4 ــي ملفاهي ــزام بالتعريــف اإلجرائ االلت

ــل  ــة حتلي ــراء عملي ــاء إج ــي أثن ــر اإلبداع التفك
املحتــوى، كــا هــو موضــح يف مصطلحــات 

ــة. الدراس
ــة املضمــون . 5 اعتــاد وحــدة التحليــل: وهــي دالل

ــح،  ــة، أو مصطل ــرد يف كلم ــد ت ــي ق ــرة، الت للفك
ــة، أو  ــبه مجل ــة، أو ش ــارة، أو مجل ــرة، أو عب أو فق
ــورة أو  ــي، أو ص ــاط تعليم ــي، أو نش ــص رشع ن
أشــكال توضيحيــة أو ختطيطيــة، أو تدريبــات 

ــة. ــئلة تقويمي ــن وأس ومتاري
مهــارات . 6 وهــي  التحليــل،  فئــات  اعتــاد 

اإلبداعــي. التفكــر  ومــؤرشات 
فاحصــة، . 7 قــراءة  للمحتــوى  الباحــث  قــراءة 

ــة، ودقيقــة؛ مــن أجــل اســتنباط مهــارات  ومتأني
التفكــر اإلبداعــي.

التــي . 8 اإلبداعــي  التفكــر  مهــارات  رصــد 
)عينــة  الفقــه  كتــاب  يف  املحتــوى  يتضمنهــا 
ــكل  ــد ل ــرار واح ــاء تك ــك بإعط ــة(، وذل الدراس
مهــارة أو مــؤرش يظهــر أثنــاء عمليــة التحليــل.

توزيــع هــذه املهــارات أو املــؤرشات التــي تظهــر . 9
أثنــاء عمليــة التحليــل عــى فئــات التحليــل 
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املعتمــدة، بنــاًء عــى تصميــم بطاقــة حتليــل 
املحتــوى ملهــارات التفكــر اإلبداعــي.

تفريــغ املهــارات املتضمنــة يف حمتــوى كتــاب . 10
الفقــه يف بطاقــة حتليــل املحتــوى للمهــارات) 

ــق(. ــر امللح انظ
التحليــل األول . 11 الباحــث بمراجعــة  قيــام 

للتأكــد مــن ســالمة التحليــل وصحتــه.
املئويــة . 12 والنســب  التكــرارات  حســاب 

والرتــب ملهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف 
ــه. ــاب الفق ــوى كت حمت

وأخــرًا قيــاس ثبــات عمليــة حتليــل املحتوى . 13
لكتــاب الفقــه، وذلــك بتطبيــق معادلــة هولســتي 
حلســاب االتفــاق بــن التحليــل األول والتحليــل 

الثــاين، وفــق اخلطــوة اآلتيــة:
ثالثًا- ثبات عملية التحليل:

ولقيــاس ثبــات عمليــة التحليــل قــام الباحــث بإجراء 
ــداره  ــي مق ــل زمن ــن، وبفاص ــه مرت ــل بنفس التحلي
أســبوع، وتــم تطبيــق ذلــك عــى عينــة الدراســة. كــا 
أن الباحــث قــام بمراجعــة التحليــل األول للتأكــد من 
ــل  ــراء التحلي ــام بإج ــم ق ــن ث ــل، وم ــالمة التحلي س
الثــاين كــا تــم بيانــه آنفــًا، ولتحديــد معامــل الثبــات 

تــم تطبيــق معادلــة هولســتي: 
وهــي تســاوي = معامــل االتفــاق بــن التحليــل األول 

ــل الثاين.  والتحلي

حيث إن:
ن: عدد املهارات املتفق عليها.

ح1: عدد املهارات يف التحليل األول.
ح2: عدد املهارات يف التحليل الثاين.

ــل األول،  ــراء التحلي ــن إج ــبوع م ــرور أس ــد م وبع
ــه  ــاب الفق ــوى كت ــل حمت ــادة حتلي ــث بإع ــام الباح ق
مــرة أخــرى، وبلــغ عــدد املهــارات يف التحليــل األول 
ــل  ــارات يف التحلي ــدد امله ــغ ع ــارًة، وبل )261( مه
ــق  ــارًة، واتف ــارق )16( مه ــارًة، بف ــاين )245( مه الث

ــارًة. ــى )245( مه ــالن ع التحلي
ــث  ــام الباح ــل ق ــات يف التحلي ــل الثب ــاب معام وحلس
ــبة  ــن أن نس ــابقة، فتب ــتي الس ــة هولس ــق معادل بتطبي
ــي  ــت (%96,84)، وه ــوى بلغ ــل املحت ــات حتلي ثب
ــا  ــة، مم ــات مرتفع ــة ثب ــى درج ــدل ع ــة ت ــبة عالي نس

ــن. ــن التحليل ــج ب ــاق النتائ ــد اتس يؤك

أسلوب حتليل البيانات:
األســاليب  احلاليــة  دراســته  الباحــث يف  اســتخدم 

اآلتيــة: اإلحصائيــة 
التكــرارات: حيــث تــم حســاب جمموع تكــرارات . 1

اإلبداعــي  التفكــر  مهــارات  مــن  مهــارة  كل 
ــه. ــاب الفق ــوى كت ــواردة يف حمت ال

النســب املئويــة: حيــث تــم حســاب النســبة املئويــة . 2
لتكــرارات كل مهــارة مــن مهــارات التفكــر 

ــه. ــاب الفق ــوى كت ــواردة يف حمت ــي ال اإلبداع

ــل الثاين.  والتحلي
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معادلــة هولســتي )Holsti(: حلســاب معامــل . 3
ــث  ــل الباح ــن قب ــوى م ــل املحت ــات لتحلي الثب

ــل. ــريت التحلي ــه يف م نفس
نتائج الدراسة وتفسرها:

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:
ــا  ــالزم تضمينه ــي ال ــر اإلبداع ــارات التفك ــا مه م
ــة  ــط يف اململك ــاين املتوس ــف الث ــه للص ــاب الفق يف كت

ــعودية؟  ــة الس العربي
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال، فقــد توصــل الباحــث 
ــا يف  ــالزم تضمينه ــي ال ــر اإلبداع ــارات التفك إىل مه
حمتــوى كتــب الرتبيــة اإلســالمية للمرحلــة املتوســطة، 
وعددهــا )29( مهــارًة أو مــؤرشًا، ويمكــن تضمينهــا 
يف حمتــوى مجيــع كتــب الرتبيــة اإلســالمية، وهــي كــا 

يف اجلــدول رقــم )2(:

المؤشراتالمھارة

1
 

.
قة

طال
ال

إثارة تفكیر المتعلم بإعطائھ تصوراً ذھنیاً للوحدة الدراسیة أو الموضوع المراد دراستھ.. 1
استنتاج أكبر قدر ممكن من المفاھیم الفقھیة والشواھد واألحكام والفوائد واألدلة المشابھة للنص.. 2
إثارة تفكیر المتعلم من خالل األشكال والرسوم التخطیطیة.. 3
إثارة تفكیر المتعلم من خالل الصور التوضیحیة.. 4
إنتاج أكبر قدر ممكن من المواقف أو الحلول أو البدائل المتعددة لحل مشكلة ما.. 5
إثارة مھارة الطالقة لدى المتعلم بأكبر قدر ممكن من التطبیقات والتدریبات العملیة للنص.. 6
تدریب المتعلم على تلخیص األفكار وكتابة التقاریر والمقاالت القصیرة حول موضوع معین.. 7
تنوع صیغ تقویم مھارة الطالقة (اذكر، قارن، بین، وضح العالقة، اكتب، دلل، صحح الخطأ). 8

2
 

.
نة

رو
الم

یتضمن المحتوى أمثلة متعددة للمفاھیم الفقھیة المتنوعة.. 9
یحــث المحتــوى المتعلــم علــى أن یســتدل علــى موضــوع الــدرس بنصــوص شــرعیة غیــر المذكــورة . 10

بأكثــر مــن طریقــة فــي الموضــوع ذاتــھ.
یعطي المحتوى المتعلم الحریة في التعبیر عن ذاتھ.. 11
یعطي المحتوى المتعلم الفرصة في نقد األفكار واآلراء حول الموضوع.. 12
ــذي . 13 ــع ال ــن األحــكام الشــرعیة والواق ــط بی ــم یرب ــة تجعــل المتعل ــف تعلیمی ــوى مواق یتضمــن المحت

یعیشــھ.
ــر . 14 ــة مھــارات التفكی ــة أو مفتوحــة لتنمی ــات متعــددة أو اختیاری ــوى أســئلة ذات إجاب یتضمــن المحت

ــة. بأنمــاط مختلف
یتضمن المحتوى صیغاً متنوعة لتقویم مھارة المرونة (علل، كیف تعالج، دلل على، صنف). 15

 جدول رقم (2(
مهارات التفكر اإلبداعي الالزم تضمينها يف حمتوى كتاب الفقه للصف الثاين املتوسط
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ــؤال  ــن السـ ــة عـ ــة باإلجابـ ــج املتعلقـ النتائـ
ــاين: الثـ

مـــا مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي املتضمنـــة 
ـــط يف  ـــاين املتوس ـــف الث ـــه للص ـــاب الفق يف كت

اململكـــة العربيـــة الســـعودية؟ 
ويمكـــن معرفـــة اإلجابـــة مـــن خـــالل مـــا 

يـــي:

التفكـــر  مهـــارات  توافـــر  مـــدى  أوالً: 
اإلبداعـــي الرئيســـة  )الطالقـــة، واملرونـــة، 
للمشـــكالت،  واحلساســـية  واألصالـــة، 
ـــايب:  ـــة يف كت ـــل( املتضمن ـــع أو التفاصي والتوس

الطالـــب، والنشـــاط:
ويمكـــن معرفـــة ذلـــك مـــن خـــالل دراســـة 

اجلـــدول رقـــم )3( اآليت:

3
 

.
الة

ص
األ

یُتیح المحتوى للمتعلم إنتاج شيء جدید من خالل المواقف التعلیمیة.. 16

یمنح المحتوى المتعلم الفرصة لتقدیم استجابات أصیلة غیر مكررة داخل مجموعات النقاش.. 17

یتحدى المحتوى فكر المتعلم للبحث أو إنتاج حلول جدیدة غیر مألوفة.. 18

یســتثیر المحتــوى عقــل المتعلــم مــن خــالل الصــور واألشــكال التوضیحیــة إلیجــاد تفســیرات غیــر . 19
مألوفة.

یوجھ المحتوى المتعلم إلى كتابة مقال او تلخیص فكرة بأسلوب جدید.. 20

یحث المحتوى المتعلم على اكتشاف أوجھ الشبھ واالختالف في األحكام الفقھیة المختلفة.. 21

یُتیح المحتوى للمتعلم فرصة التعبیر عن الخیال تجاه المواقف المختلفة.. 22

ــتخرج، . 23 ــن، اس ــرح، برھ ــل: (اقت ــة، مث ــارة األصال ــم مھ ــة لتقوی ــاً معین ــوى صیغ ــن المحت یتضم
ــخ) ــتنبط ...إل اس

ة 
ــی

س
سا

لح
ا

ت
كال

شــ
یساعد المحتوى المتعلم على اكتشاف المشكالت االقتصادیة.. 24للم

یساعد المحتوى المتعلم على إیجاد حلول جدیدة للمشكالت بعد اكتشافھا.. 25

یتضمن المحتوى صیغاً معینة لتقویم مھارة الحساسیة . 26

و 
أ

ع 
ســ

تو
ال

ــل
صی

تفا
ل

ــددة . 27ا ــول متع ــدم حل ــا، ویق ــي فھمھ ــم ف ــع المتعل ــدة یتوس ــة جدی ــكالت اقتصادی ــوى مش ــدم المحت یق
ــا. ــة لھ ودقیق

إعادة كتابة الفكرة أو نص معین بإضافة المزید من الصور والتفصیالت الجدیدة.. 28

یتضمن المحتوى صیغاً معینة لتقویم مھارة األصالة. . 29
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بنــاًء عــى دراســة اجلــدول الســابق رقــم )3( يتضح أن 
جممــوع مهــارات التفكــر اإلبداعي الرئيســة )الطالقة، 
للمشــكالت،  واحلساســية  واألصالــة،  واملرونــة، 
ــاب  ــوى كت ــة يف حمت ــع( املتضمن ــل أو التوس والتفاصي
الفقــه يف اجلزأيــن: )كتــاب الطالــب، وكتاب النشــاط( 
ــب  ــاب الطال ــن كت ــث تضم ــارًة؛ حي ــغ )272( مه بل
)194( مهــارة، وكتــاب النشــاط )78( مهــارًة، وهــذا 
يــدل عــى قلــة املهــارات املتضمنــة يف كتــاب النشــاط 
ــظ  ــا يالح ــب. ك ــاب الطال ــه بكت ــت مقارنت ــا مت إذا م
ــايب:  ــع يف كت ــل أو التوس ــارة التفاصي ــر مه ــدم تواف ع
ــية  ــارة احلساس ــر مه ــدم تواف ــاط، وع ــب والنش الطال
مــن املشــكالت يف كتــاب النشــاط، وضعــف توافرهــا 

يف كتــاب الطالــب؛ حيــث بلغــت )3( مهــارات فقــط، 
وبنســبة مئويــة قدرهــا )%1.55(، وجــاءت يف املرتبــة 
ــى  ــدل ع ــذا ي ــارات. وه ــة امله ــن بقي ــن ب ــة م الثالث
وجــود ضعــف يف توافــر مهــارات التفكــر اإلبداعــي، 
ــب  ــايب: الطال ــا يف كت ــبي هل ــع النس ــل يف التوزي وخل

والنشــاط بصفــة عامــة.  
ـــد  ـــب نج ـــاب الطال ـــارات يف كت ـــذه امله ـــا ه وإذا تأملن
ـــث  ـــة األوىل؛ حي ـــاءت يف املرتب ـــة ج ـــارة الطالق أن مه
بلـــغ تكـــرار هـــذه املهـــارة )115( مـــرة، وبنســـبة 
مهـــارة  الرتبـــة  (%59,28). وتالهـــا يف  قدرهـــا 
املرونـــة؛ وبتكـــرار قـــدره )41( مـــرة، ومتثـــل مـــا 
ــاءت  ــة جـ ــة الثالثـ ــبته )%21.134(. ويف املرتبـ نسـ

 المھارة

كتاب النشاطكتاب الطالب
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1%114754.04%13241.025%11559.28الطالقة
3%35620.59%21519.23%4121.134المرونة
2%26624.26%33139.74%3518.04األصالة

الحساســیة 
4%400031.10%31.55للمشــكالت

التوســع أو 
لتفاصیل 000000000ا

لمجمــوع  ا
%272100%78100%194100الكلــي

جدول رقم (3(
التكرارات والنسب املئوية وترتيبها ملهارات التفكر اإلبداعي الرئيسة (الطالقة، واملرونة، واألصالة، 

واحلساسية للمشكالت، والتوسع أو التفاصيل) املتضمنة يف كتايب: الطالب والنشاط
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ــرار  ــدد تكـ ــغ عـ ــث بلـ ــة؛ حيـ ــارة األصالـ مهـ
ـــا  ـــة قدره ـــبة مئوي ـــرة، وبنس ـــارة )35( م ـــذه امله ه
ـــارة  ـــاءت مه ـــرة ج ـــة األخ (%18,04). ويف الرتب

ـــذه  ـــرار ه ـــغ تك ـــد بل ـــكالت؛ فق ـــية للمش احلساس
ــا  ــة قدرهـ ــبة مئويـ ــرات، وبنسـ ــارة )3( مـ املهـ
(%1,55)، بينـــا مل تـــرد مهـــارة التوســـع أو 

التفاصيـــل مطلقـــًا يف كتـــاب الطالـــب.
وإذا مـــا متـــت مقارنـــة تلـــك املهـــارات بـــا ورد 
ــة  ــارة الطالقـ ــد أن مهـ ــاط؛ نجـ ــاب النشـ يف كتـ
ــرار  ــغ تكـ ــث بلـ ــة األوىل؛ حيـ ــاءت يف املرتبـ جـ
هـــذه املهـــارة )32( مـــرة، وبنســـبة قدرهـــا 
ـــة؛  ـــارة األصال ـــة مه ـــا يف الرتب (%41,025). وتاله

وبتكـــرار قـــدره )31( مـــرة، ومتثـــل مـــا نســـبته 
)%39.74(، وبفـــارق بســـيط جـــدًا بـــن توافـــر 
ـــة  ـــاءت يف املرتب ـــا ج ـــن. بين ـــن املهارت ـــبة هات نس
الثالثـــة واألخـــرة مهـــارة املرونـــة؛ حيـــث بلـــغ 
ـــبة  ـــرة، وبنس ـــارة )15( م ـــذه امله ـــرار ه ـــدد تك ع
مئويـــة قدرهـــا (%19,23). ومل تـــرد مهارتـــا: 
احلساســـية للمشـــكالت والتوســـع أو التفاصيـــل 
مطلقـــًا يف كتـــاب النشـــاط؛ مـــع أن هاتـــن 
ـــاط،  ـــاب النش ـــا يف كت ـــي تواجدمه ـــن ينبغ املهارت
ـــب  ـــا ل ـــارات؛ ألهن ـــة امله ـــن بقي ـــر م ـــبة أك وبنس

اإلبـــداع.
ــي  ــر اإلبداعـ ــارات التفكـ ــب مهـ ــاء ترتيـ وجـ
ــى  ــارات عـ ــكي للمهـ ــوع الـ ــة يف املجمـ الرئيسـ
ـــط  ـــاين املتوس ـــف الث ـــه للص ـــاب الفق ـــتوى كت مس

يف اجلزأيـــن: كتـــاب الطالـــب وكتـــاب النشـــاط 
كالتـــايل:

ـــث  ـــة؛ حي ـــارة الطالق ـــاءت مه ـــة األوىل ج يف املرتب
بلـــغ عـــدد تكـــرار هـــذه املهـــارة )147( مـــرة، 
ـــبة  ـــي نس ـــا )%54.04(، وه ـــة قدره ـــبة مئوي وبنس
متوســـطة. ويف املرتبـــة الثانيـــة مهـــارة األصالـــة 
بتكـــرار قـــدره )66( مـــرة، وبنســـبة مئويـــة 
قدرهـــا )24.26%(، وهـــي نســـبة قليلـــة. بينـــا 
ـــرار  ـــة بتك ـــة الثالث ـــة يف املرتب ـــارة املرون ـــاءت مه ج
قـــدره )56( مـــرة، وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا 
)20.59%(، وهـــي نســـبة قليلـــة أيضـــًا. ويف املرتبـــة 
ـــكالت،  ـــية للمش ـــارة احلساس ـــاءت مه ـــرة ج األخ
ـــغ  ـــث بل ـــر؛ حي ـــكاد ُتذك ـــدًا ال ت ـــة ج ـــبة قليل وبنس
تكرارهـــا )3( مـــرات، وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا 
التوســـع أو  بينـــا مل تـــرد مهـــارة   .)1.10%(
التفاصيـــل يف كتـــاب الفقـــه يف اجلزأيـــن مطلقـــًا. 
وهبـــذا يكـــون ترتيـــب ورود مهـــارات التفكـــر 
ــة يف  ــارة الطالقـ ــة كاآليت: مهـ ــي الرئيسـ اإلبداعـ
املرتبـــة األوىل، ثـــم األصالـــة، ثـــم املرونـــة، ثـــم 
ــارة  ــرد مهـ ــا مل تـ ــكالت. بينـ ــية للمشـ احلساسـ
يف  الفقـــه  كتـــاب  يف  التفاصيـــل  أو  التوســـع 

ــًا.  ــن مطلقـ اجلزأيـ
ـــة  ـــة املتعلق ـــارات الفرعي ـــر امله ـــدى تواف ـــًا: م ثاني
ـــب،  ـــايب: الطال ـــة يف كت ـــة املتضمن ـــارة الطالق بمه
ـــك  ـــن ذل ـــة ع ـــة اإلجاب ـــن معرف ـــاط: ويمك والنش

ـــم )4( اآليت: ـــدول رق ـــة اجل ـــالل دراس ـــن خ م
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 بنـاًء عـى دراسـة اجلـدول السـابق رقـم )4( يتضح أن 
جممـوع تكرار املهـارات الفرعيـة املتعلقة بمهـارة الطالقة 
كتـاب  اجلزأيـن:  يف  الفقـه  كتـاب  حمتـوى  يف  املتضمنـة 
الطالـب وكتاب النشـاط، بلغ )147( تكـرارًا للمهارات 

الفرعيـة؛ حيـث تضمـن كتاب الطالـب )115( تكـرارًا، 
وكتـاب النشـاط )32( تكـرارًا للمهـارة الفرعيـة، وهـذا 
يف  املتضمنـة  الفرعيـة  املهـارات  تكـرار  قلـة  عـى  يـدل 
كتـاب النشـاط إذا مـا متـت مقارنتهـا بكتـاب الطالـب. 
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1
 

.
القة
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ا

المتعلــم . 1 تفكیــر  إثــارة 
ــاً للوحــدة  بإعطائــھ تصــوراً ذھنی
ــراد  ــوع الم ــیة أو الموض الدراس

دراســتھ.

3328.69%20003322.44%2

اســتنتاج أكبــر قــدر ممكــن . 2
مــن المفاھیــم الفقھیــة والشــواھد 
واألدلــة  والفوائــد  واألحــكام 

للنــص. المشــابھة 

65.22%500064.08%6

مــن . 3 المتعلــم  تفكیــر  إثــارة 
والرســوم  األشــكال  خــالل 

. لتخطیطیــة ا
86.95%426.25%4106.80%5

مــن . 4 المتعلــم  تفكیــر  إثــارة 
التوضیحیــة.  الصــور  3%32114.28%339.37%1815.65خــالل 

ــدر ممكــن مــن . 5 ــر ق ــاج أكب إنت
المواقــف أو الحلــول أو البدائــل 

ــا. ــددة لحــل مشــكلة م المتع
21.74%813.12%632.04%8

ــدى . 6 ــة ل ــارة الطالق ــارة مھ إث
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــم بأكب المتعل
التطبیقــات والتدریبــات العملیــة 

ــص. للن

65.22%5515.62%2117.48%4

علــى . 7 المتعلــم  تدریــب 
وكتابــة  األفــكار  تلخیــص 
القصیــرة  والمقــاالت  التقاریــر 

معیــن. موضــوع  حــول 

43.48%726.25%464.08%6

تنــوع صیــغ تقویــم مھــارة . 8
بیــن،  قــارن،  (اذكــر،  الطالقــة 
دلــل،  اكتــب،  العالقــة،  وضــح 

الخطــأ) صحــح 

3833.04%11959.37%15738.77%1

%147100%32100%115100المجموع الكلي

جدول رقم (4(
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
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كـا يالحـظ عـدم توافر املهارتـن رقم )1( ورقـم )2( يف 
النشـاط.  كتاب 

كتـاب  يف  الفرعيـة  املهـارات  تكـرار  عـدد  تأملنـا  وإذا 
الطالـب نجد أن املهارة رقـم )8( جاءت يف املرتبة األوىل؛ 
حيـث بلغ تكـرار هذه املهـارة )38( مـرة، وبنسـبة مئوية 
قدرهـا (%33,04). وتالهـا يف الرتبـة املهـارة رقـم )1(، 
وبتكـرار قـدره )33( مرة، ومتثـل ما نسـبته )28.69%(. 
ويف املرتبـة الثالثـة جـاءت املهـارة رقـم )4(؛ حيـث بلـغ 
مئويـة  وبنسـبة  مـرة،   )18( املهـارة  هـذه  تكـرار  عـدد 
قدرهـا (%15,65). وتلتهـا يف الرتبـة املهـارة رقـم )3(؛ 
فقـد بلغ تكـرار هـذه املهـارة )8( مـرات، وبنسـبة مئوية 
مكـرر  اخلامسـة  املرتبـة  يف  وجـاءت   .)6,95%( قدرهـا 
املهارتـان رقـم )2( ورقـم )6(؛ فقد بلغ تكـرار كٍل منها 
)6( مـرات، وبنسـبة مئوية قدرهـا )%5,22( لـكل مهارة 
منهـا. وجـاءت يف املرتبـة السـابعة املهارة رقـم )7(؛ فقد 
بلـغ تكرار هـذه املهارة )4( مـرات، وبنسـبة مئوية قدرها 
املهـارة  األخـرة،  الثامنـة، وهـي  املرتبـة  )%3,48(. ويف 
رقـم )5(؛ فقـد بلـغ تكـرار هـذه املهـارة مرتن، وبنسـبة 

مئويـة قدرهـا (1,74%).
وإذا مـا متـت مقارنـة تلـك املهـارات الفرعيـة بـا ورد يف 
كتـاب النشـاط نجد أن املهـارة رقم )8( جـاءت يف املرتبة 
األوىل؛ حيـث بلغ تكرار هـذه املهارة )19( مرة، وبنسـبة 
املهـارة  الرتبـة  يف  وتالهـا   .(59,37%) قدرهـا  مئويـة 
رقـم )6(؛ وبتكـرار قـدره )5( مـرات، ومتثـل مـا نسـبته 
)15.62%(. بينـا جـاءت يف املرتبـة الثالثـة املهـارة رقـم 
)4(؛ حيـث بلـغ عـدد تكـرار هـذه املهـارة )3( مـرات، 

الرابعـة  املرتبـة  ويف   .(9,37%) قدرهـا  مئويـة  وبنسـبة 
مكـرر جـاءت املهارتـان رقـم )3( ورقـم )7(؛ فقـد بلغ 
تكـرار كٍل منهـا مرتن، وبنسـبة مئوية قدرهـا (6,25%) 
لـكل مهـارة منهـا. ويف املرتبة السادسـة، وهـي األخرة، 
املهـارة رقـم )5(؛ حيث بلغ عـدد تكرار هـذه املهارة مرة 
تـرد  بينـا مل   .(3,12%) واحـدة، وبنسـبة مئويـة قدرهـا 
املهارتـان رقـم )1( ورقـم )2( مطلقـًا يف كتاب النشـاط؛ 
وقـد تكـون هاتـان املهارتـان مهمتـن يف كتـاب الطالـب 

دون كتـاب النشـاط.
الفرعيـة  اإلبداعـي  التفكـر  مهـارات  ترتيـب  وجـاء 
املتعلقـة بمهـارة الطالقـة يف املجمـوع الـكي للمهـارات 
عـى مسـتوى كتـاب الفقـه للصـف الثـاين املتوسـط يف 

كالتـايل: النشـاط  وكتـاب  الطالـب  كتـاب  اجلزأيـن: 
يف املرتبـة األوىل جـاءت املهـارة رقـم )8(؛ حيـث بلـغ 
مئويـة  وبنسـبة  مـرة،   )57( املهـارة  هـذه  تكـرار  عـدد 
قدرهـا )%38.77(، وهـي نسـبة أقـل من املتوسـط. ويف 
املرتبـة الثانية املهـارة رقـم )1(، بتكرار قـدره )33( مرة، 
وبنسـبة مئويـة قدرهـا )22.44%(، مع مالحظـة أن هذه 
املهـارة مل تـرد إال يف كتـاب الطالـب فقـط. بينـا جـاءت 
املهـارة رقـم )4( يف املرتبـة الثالثـة، بتكـرار قـدره )21( 
املرتبـة  ويف   .)14.28%( قدرهـا  مئويـة  وبنسـبة  مـرة، 
الرابعـة جـاءت املهـارة رقـم )6(؛ حيـث بلـغ تكرارهـا 
)11( مـرة، وبنسـبة مئويـة قدرهـا )%7.48(. وجـاءت 
يف املرتبـة اخلامسـة املهـارة رقـم )3(؛ حيث بلـغ تكرارها 
)10( مـرات، وبنسـبة مئوية قدرهـا )%6.80(. وجاءت 
يف املرتبـة السادسـة مكـرر املهارتان رقـم )2( ورقم )7(؛ 
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حيـث بلـغ تكـرار كلٍّ منهـا )6( مـرات، وبنسـبة مئويـة 
مـع مالحظـة أن املهـارة رقـم )2( مل  قدرهـا )4.08%(،
تـرد يف كتـاب النشـاط. وجـاءت يف املرتبة الثامنـة، وهي 
بلـغ تكرارهـا )3(  املهـارة رقـم )5(؛ حيـث  األخـرة، 

مـرات، وبنسـبة مئويـة قدرهـا )2.04%(.
 ويالحـظ بصفـة عامـة ضعـف ورود املهـارات الفرعيـة 
ملهـارة الطالقـة يف حمتوى كتـاب الفقـه يف اجلزأين: كتاب 

أعـى متوسـط عـى  بلـغ  إذ  النشـاط؛  الطالـب وكتـاب 
املهـارة رقـم )8(، وبلغـت  الفرعيـة  املهـارات  مسـتوى 
نسـبتها املئوية )%38.77(، وهي نسـبة أقل من املتوسط.
بمهـارة  املتعلقـة  الفرعيـة  املهـارات  توافـر  مـدى  ثالثـًا: 

والنشـاط:  الطالـب  كتـايب:  يف  األصالـة 
ذلـك مـن خـالل دراسـة  يمكـن معرفـة اإلجابـة عـن 

اآليت:  )5( رقـم  اجلـدول 
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ــاج شــيء . 1 ــم إنت ــوى للمتعل ــح المحت یُتی
ــة.  ــف التعلیمی ــن خــالل المواق ــد م 4%862812.12%25.7جدی

یمنــح المحتــوى المتعلــم فرصــة  تقدیــم . 2
داخــل  اســتجابات أصیلــة غیــر مكــررة 

ــاش. ــات النق مجموع
720%1516.1%31218.2%1

یتحــدى المحتــوى فكــر المتعلــم للبحــث . 3
4%5812.12%339.7%514.3أو إنتــاج حلــول جدیــدة غیــر مألوفــة.

ــن . 4 ــم م ــل المتعل ــوى عق ــتثیر المحت یس
التوضیحیــة  واألشــكال  الصــور  خــالل 

إلیجــاد تفســیرات غیــر مألوفــة. 
514.3%339.7%5812.124

یوجــھ المحتــوى المتعلــم إلــى كتابــة . 5
ــد. ــلوب جدی ــرة بأس ــص فك ــال أو تلخی 1%11218.2%5825.8%411.4مق

یحــث المحتــوى المتعلــم علــى اكتشــاف . 6
األحــكام  فــي  الشــبھ واالختــالف  أوجــھ 

ــة. ــة المختلف الفقھی
38.6%600034.5%8

یُتیــح المحتــوى للمتعلــم فرصــة التعبیر . 7
7%757.6%626.45%38.6عــن الخیــال تجــاه المواقــف المختلفة.

معینــة . 8 صیغــاً  المحتــوى  یتضمــن 
لتقویــم مھــارة األصالــة مثــل (اقتــرح، 

( اســتنبط  اســتخرج،  برھــن، 
617.1%2412.9%41015.15%3

%66100%31100%35100المجموع الكلي

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
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بنـاًء عـى دراسـة اجلـدول السـابق رقـم )5( يتضـح أن 
جممـوع تكرار املهـارات الفرعيـة املتعلقة بمهـارة األصالة 
كتـاب  اجلزأيـن:  يف  الفقـه  كتـاب  حمتـوى  يف  املتضمنـة 
الطالـب وكتـاب النشـاط، بلـغ )66( تكـرارًا للمهارات 
تكـرارًا   )35( الطالـب  كتـاب  الفرعيـة؛ حيـث تضمـن 
 )31( النشـاط  كتـاب  وتضمـن  الفرعيـًة،  للمهـارات 
تكـرارًا، وجممـوع عـدد هـذه التكـرارات قريب جـدًا 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 تقريبـًا. 
وإذا تأملنـا هـذه املهـارات الفرعية يف كتـاب الطالب نجد 
أن املهـارة رقـم )2( جـاءت يف املرتبـة األوىل؛ حيـث بلـغ 
تكـرار هـذه املهـارة )7( مرات، وبنسـبة قدرهـا )20%(. 
وتالهـا يف الرتبـة املهـارة رقـم )8(؛ وبتكـرار قـدره )6( 
الثالثـة  املرتبـة  (%17.1). ويف  مـا نسـبته  مـرات، ومتثـل 
مكـرر جـاءت املهارتـان رقـم )3( ورقـم )4(؛ حيث بلغ 
عـدد تكـرار كٍل منهـا )5( مـرات، وبنسـبة مئويـة قدرها 
(%14,3) لـكل مهـارة منهـا. ويف املرتبة اخلامسـة جاءت 

املهـارة رقـم )5(؛ فقد بلـغ تكرار هذه املهـارة )4( مرات، 
املرتبـة  يف  وجـاءت   .(11,4%) قدرهـا  مئويـة  وبنسـبة 
فقـد  )7(؛  ورقـم   )6( رقـم  املهارتـان  مكـرر  السادسـة 
بلـغ تكـرار كلٍّ منهـا )3( مـرات، وبنسـبة مئويـة قدرهـا 
)%8,6( لـكل مهـارة منهـا. وجـاءت يف املرتبـة الثامنـة، 

وهـي األخـرة، املهـارة رقـم )1(؛ فقـد بلـغ تكـرار هذه 
املهـارة مرتـن، وبنسـبة مئويـة قدرهـا (5,7%).

ورد  بـا  الفرعيـة  املهـارات  تلـك  مقارنـة  متـت  مـا  وإذا 
يف كتـاب النشـاط نجـد أن املهـارة رقـم )5( جـاءت يف 
املرتبـة األوىل؛ حيـث بلـغ تكرار هـذه املهـارة )8( مرات، 
وبنسـبة مئويـة قدرهـا (%25,8). وتالها يف املرتبـة املهارة 
رقـم )1(؛ وبتكـرار قـدره )6( مـرات، ومتثـل مـا نسـبته 
)%19.35(، بينـا جـاءت يف املرتبـة الثالثـة املهـارة رقـم 
)2(؛ حيـث بلـغ عـدد تكـرار هـذه املهـارة )5( مـرات، 
الرابعـة  املرتبـة  (. ويف  16,1%( قدرهـا  مئويـة  وبنسـبة 
جـاءت املهـارة رقـم )8(؛ فقد بلـغ تكرارهـا )4( مرات، 
اخلامسـة  املرتبـة  ويف   .(12,9%) قدرهـا  مئويـة  وبنسـبة 
مكـرر جـاءت املهارتـان رقـم )3( ورقـم )4(؛ حيث بلغ 
عـدد تكـرار كٍل منهـا )3( مـرات، وبنسـبة مئويـة قدرها 
)%9,7(. ويف املرتبة السـابعة جاءت املهـارة رقم )7(؛ فقد 
بلـغ تكرارهـا مرتـن، وبنسـبة مئويـة قدرهـا (6,45%). 
بينـا مل تـرد املهـارة رقم )6( مطلقـًا يف كتاب النشـاط، مع 
رضورة توافرهـا؛ إذ تتعلـق باملهـارات يف اكتشـاف أوجـه 

الشـبه واالختـالف بـن املفاهيـم الفقهيـة.
وجاء ترتيـب مهارات التفكـر اإلبداعي الفرعيـة املتعلقة 
عـى  للمهـارات  الـكي  املجمـوع  يف  األصالـة  بمهـارة 
مسـتوى كتاب الفقـه للصف الثـاين املتوسـط يف اجلزأين: 

كتـاب الطالـب وكتـاب النشـاط كالتايل:
يف املرتبـة األوىل جـاءت املهارتـان رقـم )2( ورقـم )5(؛ 
حيـث بلـغ عـدد تكـرار كٍل منهـا )12( مـرة، وبنسـبة 
مئويـة قدرهـا )%18.2(، وهـي نسـبة قليلـة جـدًا. ويف 
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املرتبـة الثالثـة املهـارة رقـم )8(، بتكـرار قـدره )10( 
بينـا   .)15.15%( قدرهـا  مئويـة  وبنسـبة  مـرات، 
 )4( ورقـم   )3( ورقـم   )1( رقـم  املهـارات  جـاءت 
يف املرتبـة الرابعـة مكـرر، بتكـرار قـدره )8( مـرات 
لـكل مهارة، وبنسـبة مئويـة قدرهـا )%12.12( لكل 
واحـدة منهـا. ويف املرتبة السـابعة جاءت املهـارة رقم 
)7(؛ حيـث بلـغ تكرارها )5( مـرات، وبنسـبة مئوية 
قدرهـا )%7.60(. وجـاءت يف املرتبـة الثامنـة، وهـي 
تكرارهـا  بلـغ  حيـث  )6(؛  رقـم  املهـارة  األخـرة، 
)3( مـرات، وبنسـبة مئويـة قدرهـا )%4.50(، وقـد 
وردت هـذه املهـارة يف كتـاب الطالـب، بينـا مل ترد يف 

ويالحـظ بصفـة عامة ضعـف ورود  كتـاب النشـاط.
املهـارات الفرعيـة ملهـارة األصالـة يف حمتـوى كتـاب 
الفقـه يف اجلزأيـن: كتـاب الطالـب وكتـاب النشـاط؛ 
إذ بلـغ أعى متوسـط عـى مسـتوى املهـارات الفرعية 
املهارتـان رقـم )2( ورقـم )5(، وبلغت النسـبة املئوية 
ربـع  أقـل مـن  نسـبة  منهـا )%18.2(، وهـي  لـكل 

املتوسـط العـام.
رابعـًا: مـدى توافـر املهـارات الفرعية املتعلقـة بمهارة 

املرونـة يف كتـايب: الطالب، والنشـاط: 
ويمكـن معرفـة اإلجابـة عن ذلـك من خالل دراسـة 

اآليت: اجلدول رقـم )6(
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تعــدد المفاھیــم الفقھیــة المتنوعــة إلثــارة مھــارة . 1
6%500023.6%24.9المرونــة لــدى المتعلــم.

الــدرس . 2 موضــوع  علــى  المتعلــم  اســتدالل 
مــن  بأكثــر  المذكــورة  غیــر  شــرعیة  بنصــوص 

طریقــة.
12.4%716.7%523.6%6

3%3814.3%3213.3%614.6استثارة حریة المتعلم في التعبیر عن ذاتھ. . 3
حــول . 4 واآلراء  األفــكار  لنقــد  المتعلــم  إثــارة 

معیــن. 5%258.9%5320%24.9موضــوع 

ــم فــي الربــط بیــن األحــكام . 5 اســتثارة قــدرة المتعل
ــذي یعیشــھ. ــع ال 3%3814.3%3213.3%614.6الشــرعیة والواق

اإلجابــة . 6 خــالل  مــن  المرونــة  مھــارة  تنمیــة 
ــة أو  ــددة أو اختیاری ــات متع ــئلة ذات إجاب ــى أس عل

مفتوحــة.
1229.3%116.7%51323%2

تنــوع صیــغ تقویــم مھــارة المرونــة (علــل، كیــف . 7
1%11832%1640%1229.3تعالــج، دلــل علــى، صنــف)

%56100%15100%41100المجموع الكلي

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
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ـــاًء عـــى دراســـة اجلـــدول الســـابق رقـــم )6( يتضـــح  بن
أن جممـــوع تكـــرار املهـــارات الفرعيـــة املتعلقـــة 
ـــه  ـــاب الفق ـــوى كت ـــة يف حمت ـــة املتضمن ـــارة املرون بمه
ـــغ  ـــاط، بل ـــاب النش ـــب وكت ـــاب الطال ـــن: كت يف اجلزأي
ـــن  ـــث تضم ـــة؛ حي ـــارات الفرعي ـــرارًا للمه )56( تك
ـــًة،  ـــارات الفرعي ـــرارًا للمه ـــب )41( تك ـــاب الطال كت
ـــكي  ـــوع ال ـــرارًا، واملجم ـــاط )15( تك ـــاب النش وكت
ــوع  ــن املجمـ ــدًا مـ ــب جـ ــرارات قريـ ــذه التكـ هلـ
ــة يف  ــة املتضمنـ ــارات الفرعيـ ــرار املهـ ــكي لتكـ الـ
ــاط  ــب والنشـ ــايب: الطالـ ــة يف كتـ ــارة األصالـ مهـ

بفـــارق )10( تكـــرارات. 
ــاب  ــة يف كتـ ــارات الفرعيـ ــذه املهـ ــا هـ وإذا تأملنـ
الطالـــب نجـــد أن املهارتـــن رقـــم )6( ورقـــم )7( 
ـــرار  ـــغ تك ـــث بل ـــرر؛ حي ـــة األوىل مك ـــا يف املرتب جاءت
كلٍّ منهـــا )12( مـــرة، وبنســـبة قدرهـــا )29.3%( 
لـــكٍل منهـــا. وتالهـــا يف الرتبـــة مكـــرر املهارتـــان 
ـــرات،  ـــدره )6( م ـــرار ق ـــم )5(؛ وبتك ـــم )3( ورق رق
ـــة  ـــة اخلامس ـــبته )%14.60(. ويف املرتب ـــا نس ـــل م ومتث
ــان رقـــم )1( ورقـــم )4(؛  ــاءت املهارتـ مكـــرر جـ
حيـــث بلـــغ عـــدد تكـــرار كلٍّ منهـــا  مرتـــن، وبنســـبة 
ــارة منهـــا. ويف  ــا (%4,9) لـــكل مهـ ــة قدرهـ مئويـ
ـــارة  ـــاءت امله ـــرة، ج ـــي األخ ـــابعة، وه ـــة الس املرتب
رقـــم )2(؛ فقـــد بلـــغ تكـــرار هـــذه املهـــارة مـــرة 

واحـــدة، وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا (2,4%).
ــة  ــارات الفرعيـ ــة تلـــك املهـ ــا متـــت مقارنـ وإذا مـ
بـــا ورد يف كتـــاب النشـــاط نجـــد أن املهـــارة رقـــم 

)7( جـــاءت يف املرتبـــة األوىل؛ حيـــث بلـــغ تكـــرار 
ـــا )40%(.  ـــبة قدره ـــرات، وبنس ـــارة )6( م ـــذه امله ه
ــرار  ــم )4(؛ وبتكـ ــارة رقـ ــة املهـ ــا يف املرتبـ وتالهـ
ــبته )20%(.  ــا نسـ ــل مـ ــرات، ومتثـ ــدره )3( مـ قـ
بينـــا جـــاءت يف املرتبـــة الثالثـــة مكـــرر املهارتـــان 
رقـــم )3( ورقـــم )5(؛ حيـــث بلـــغ عـــدد تكـــرار 
ـــا (13,3%)  ـــة قدره ـــبة مئوي ـــن، وبنس ـــا مرت كلٍّ منه
ـــاءت  ـــرر ج ـــة مك ـــة اخلامس ـــا. ويف املرتب ـــكل منه ل
ـــرار  ـــغ تك ـــد بل ـــم )6(؛ فق ـــم )2( ورق ـــان رق املهارت
كلٍّ منهـــا مـــرة واحـــدة، وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا 
(%6,7) لـــكلٍّ منهـــا. بينـــا مل تـــرد املهـــارة رقـــم 

ـــدد  ـــة بتع ـــا عالق ـــاط، وهل ـــاب النش ـــًا يف كت )1( مطلق
ـــا  ـــي هل ـــاط تعليم ـــرد أي نش ـــة؛ إذ مل ي ـــم الفقهي املفاهي

يف كتـــاب النشـــاط، مـــع أمهيتهـــا.
وجـــاء ترتيـــب مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي 
ــوع  ــة يف املجمـ ــارة املرونـ ــة بمهـ ــة املتعلقـ الفرعيـ
ــه  ــاب الفقـ ــتوى كتـ ــى مسـ ــارات عـ ــكي للمهـ الـ
للصـــف الثـــاين املتوســـط يف اجلزأيـــن: كتـــاب 

الطالـــب وكتـــاب النشـــاط كالتـــايل:
ـــث  ـــم )7(؛ حي ـــارة رق ـــاءت امله ـــة األوىل ج يف املرتب
بلـــغ عـــدد تكرارهـــا )18( مـــرة، وبنســـبة مئويـــة 
ــا. ويف  ــأس هبـ ــبة ال بـ ــي نسـ ــا )%32(، وهـ قدرهـ
املرتبـــة الثانيـــة مهـــارة رقـــم )6(، بتكـــرار قـــدره 
)13( مـــرة، وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا )%23(. بينـــا 
ـــة  ـــم )5(، يف املرتب ـــم )3( ورق ـــان رق ـــاءت املهارت ج
ـــكل  ـــرات ل ـــدره )8( م ـــرار ق ـــرر، وبتك ـــة مك الثالث



324

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

منهـــا، وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا )%14.30( لـــكل 
ـــارة  ـــاءت امله ـــة ج ـــة اخلامس ـــا. ويف املرتب ـــدة منه واح
رقـــم )4(؛ حيـــث بلـــغ تكرارهـــا )5( مـــرات، 
وجـــاءت   .)8.90%( قدرهـــا  مئويـــة  وبنســـبة 
يف املرتبـــة السادســـة مكـــرر، وهـــي األخـــرة، 
ـــرار  ـــغ تك ـــث بل ـــم )2(؛ حي ـــم )1( ورق ـــان رق املهارت
ـــا )3.6%(  ـــة قدره ـــبة مئوي ـــن، وبنس ـــا مرت كٍل منه
ــف  ــة ضعـ ــة عامـ ــظ بصفـ ــا. ويالحـ ــكلٍّ منهـ لـ
ـــوى  ـــة يف حمت ـــارة املرون ـــة مله ـــارات الفرعي ورود امله
ـــاب  ـــب وكت ـــاب الطال ـــن: كت ـــه يف اجلزأي ـــاب الفق كت

ــتوى  ــى مسـ ــط عـ ــى متوسـ ــغ أعـ ــاط؛ إذ بلـ النشـ
املهـــارات الفرعيـــة املهـــارة رقـــم )7(؛ إذ بلـــغ 
ـــن  ـــل م ـــبة أفض ـــي نس ـــة )%32(، وه ـــبتها املئوي نس
نســـبة املهـــارات الفرعيـــة الـــواردة ضمـــن مهـــارة 

األصالـــة.
ـــة  ـــة املتعلق ـــارات الفرعي ـــر امله ـــدى تواف ـــًا: م خامس
ـــه، يف  ـــاب الفق ـــكالت يف كت ـــية للمش ـــارة احلساس بمه

ـــاط:  ـــاب النش ـــب وكت ـــاب الطال ـــن: كت اجلزأي
ـــالل  ـــن خ ـــك م ـــن ذل ـــة ع ـــة اإلجاب ـــن معرف ويمك

دراســـة اجلـــدول رقـــم )7( اآليت:

سة
رئی

 ال
رة

ھا
الم

المھارات الفرعیة

كتاب النشاطكتاب الطالب

لي
الك

ع 
مو

مج
النسبة ال

المئویة 
للمجموع 

الكلي

الترتیب 
على 

مستوى 
الكتابین

رار
لتك

ا

النسبة 
یبالمئویة

رت
الت

رار
لتك

ا

النسبة 
یبالمئویة

رت
الت

1
 

.
الت

شك
للم

ة 
سی

سا
لح

ا
عد . 1 یســا
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المحتــوى المتعلــم علــى 
جدیــدة  حلــول  إیجــاد 
للمشــكالت بعد اكتشــافھا. 

133.33%000133.33%

یتضمــن . 3
المحتــوى صیغــاً معینــة 
لتقویــم مھارة الحساســیة 

.

133.33%000133.33%

%003100%3100المجموع الكلي

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
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ــم )7(  ــابق رقـ ــدول السـ ــة اجلـ ــى دراسـ ــاًء عـ بنـ
ــة  ــارات الفرعيـ ــرار املهـ ــوع تكـ ــح أن جممـ يتضـ
ـــة  ـــكالت املتضمن ـــية للمش ـــارة احلساس ـــة بمه املتعلق
يف حمتـــوى كتـــاب الفقـــه يف اجلزأيـــن: كتـــاب 
الطالـــب وكتـــاب النشـــاط، بلـــغ )3( تكـــرارات 
للمهـــارات الفرعيـــة يف كتـــاب الطالـــب، بينـــا مل 
ـــاط  ـــاب النش ـــارات يف كت ـــك امله ـــرار لتل ـــرد أي تك ي

مطلقـــًا. 
ــاب  ــة يف كتـ ــارات الفرعيـ ــذه املهـ ــا هـ وإذا تأملنـ
ـــالث  ـــارات الث ـــع امله ـــرار مجي ـــد أن تك ـــب نج الطال
ـــغ  ـــث بل ـــدة؛ حي ـــة واح ـــاوية ويف مرتب ـــاءت متس ج

تكـــرار كلٍّ منهـــا مـــرة واحـــدة، وبنســـبة قدرهـــا 
ــا.  ــكلٍّ منهـ )%33.33( لـ

ويالحـــظ بصفـــة عامـــة َضعـــف ورود املهـــارات 
ـــوى  ـــكالت يف حمت ـــية للمش ـــارة احلساس ـــة مله الفرعي
كتـــاب الفقـــه، إذا مـــا متـــت مقارنتهـــا ببقيـــة 

املهـــارات الفرعيـــة.
ـــة  ـــة املتعلق ـــارات الفرعي ـــر امله ـــدى تواف ـــًا: م سادس
ـــه يف  ـــاب الفق ـــل يف كت ـــع أو التفاصي ـــارة التوس بمه

ـــاط:  ـــاب النش ـــب، وكت ـــاب الطال ـــن: كت اجلزأي
يمكـــن معرفـــة اإلجابـــة عـــن ذلـــك مـــن خـــالل 

دراســـة اجلـــدول رقـــم )8( اآليت:

سة
رئی

 ال
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یقــدم المحتــوى مشــكالت اقتصادیة . 1
ــدم  ــا، ویق ــي فھمھ ــم ف ــع المتعل ــدة یتوس جدی

حلــوالً متعــددة ودقیقــة لھــا.
لم ترد ھذه المھارة بمھاراتھا الفرعیة في  كتاب الفقھ في 

الجزأین: كتاب الطالب وكتاب النشاط مطلقاً
إعــادة كتابــة الفكــرة أو نــص معیــن . 2

ــالت  ــور والتفصی ــن الص ــد م ــة المزی بإضاف
الجدیــدة.

یتضمــن المحتــوى صیغــاً معینــة . 3
لتقویــم مھــارة التوســع. 
المجموع الكلي

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
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بنــاًء عــى دراســة اجلــدول الســابق رقــم )8( يتضــح 
مهــارة  يف  املتضمنــة  الفرعيــة  املهــارات  مجيــع  أن 
ــه  ــاب الفق ــًا يف كت ــرد مطلق ــل مل ت ــع أو التفصي التوس
يف اجلزأيــن: كتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط، وهــذا 
يــدل عــى عــدم التــوازن والشــمولية يف توزيــع تلــك 

ــا.  ــبي هل ــوزن النس ــق ال ــارات وف امله
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

مــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي غــر املتضمنــة يف 
كتــاب الفقــه للصــف الثــاين املتوســط يف اململكــة 

العربيــة الســعودية؟ 
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حتليــل حمتــوى عينــة 

الدراســة، واتضــح اآليت:
أن مهــارات التفكــر اإلبداعــي الرئيســة متوافــرة . 1

ــكالت،  ــية للمش ــارة احلساس ــدا مه ــا ع ــا م كله
فلــم تتوافــر بمهاراهتــا الفرعيــة يف كتــاب النشــاط 
ــل مل  ــع أو التفاصي ــارة التوس ــا أن مه ــًا، ك مطلق
ــاب  ــن: كت ــه يف اجلزأي ــاب الفق ــًا يف كت ــرد أيض ت

ــًا. ــاط مطلق ــاب النش ــب وكت الطال
أن بعــض مهــارات التفكــر اإلبداعــي الفرعيــة مل . 2

تــرد يف كتــاب النشــاط مطلقــًا، وهــي: املهــارات 
ــرد  ــة مل ت ــارة الطالق ــة: يف مه ــام التالي ذات األرق
مهــارة  ويف   ،)2،  1( األرقــام  ذات  املهــارات 
األصالــة مل تــرد املهــارة ذات الرقــم )6(، ويف 
ــم )1(،  ــارة ذات الرق ــرد امله ــة مل ت ــارة املرون مه
تــرد  مل  للمشــكالت  احلساســية  مهــارة  ويف 
املهــارات ذات األرقــام )3،2،1(، ويف مهــارة 

ذات  املهــارات  تــرد  مل  التفاصيــل  أو  التوســع 
ــن:  ــه يف اجلزأي ــاب الفق ــام )3،2،1( يف كت األرق

ــاط.    ــاب النش ــب وكت ــاب الطال كت

نتائج الدراسة:
التفكــر  	 مهــارات  حتديــد  األوىل:  النتيجــة 

اإلبداعــي الــالزم تضمينهــا يف حمتــوى كتــب 
ــث  ــطة؛ حي ــة املتوس ــالمية للمرحل ــة اإلس الرتبي
بلــغ عددهــا )5( مهــارات رئيســة، وهــي: مهــارة 
واحلساســية  واألصالــة،  واملرونــة،  الطالقــة، 
للمشــكالت، والتوســع أو التفاصيــل، وبلــغ 
ــة الــالزم تضمينهــا )29(  عــدد املهــارات الفرعي
ــا  ــن تضمينه ــي، ويمك ــر اإلبداع ــارة للتفك مه
اإلســالمية.  الرتبيــة  كتــب  حمتــوى  مجيــع  يف 
وهــذه النتيجــة تــدل عــى شــمول هــذه الدراســة 
جلميــع مهــارات التفكــر اإلبداعــي اخلمســة 
ــارات  ــت مه ــي تناول ــات الت ــع الدراس ــا مجي بين
التفكــر اإلبداعــي مل تشــتمل ســوى عــى ثــالث 
مهــارات فقــط هــي الطالقــة واملرونــة واألصالــة 
العــزام  ودراســة   )2008( البكــر  كدراســة 
بينــا   .)2019( احلميــي  ودراســة   )2019(
املوســى  الزهــراين )2016( ودراســة  دراســة 
واملحــالوي )2016( ودراســة الصــالل، وبنــت 
الدابــس)2018( مل تتنــاول ســوى أربــع مهــارات 

ــط.   فق
النتيجــة الثانيــة: أن جممــوع مهــارات التفكــر  	
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ــاب  ــوى كت ــة يف حمت ــة املتضمن ــي الرئيس اإلبداع
الطالــب بلــغ )4( مهــارات، هــي: الطالقــة، 
ــكالت،  ــية للمش ــة، واحلساس ــة، واألصال واملرون
ــي:  ــارات، ه ــغ )3( مه ــاط بل ــاب النش ويف كت
ــوع  ــن املجم ــة، م ــة، واألصال ــة، واملرون الطالق
الــكي ملهــارات التفكــر اإلبداعــي الرئيســة، 

ــة. ــارات رئيس ــا )5( مه ــغ عدده والبال
النتيجــة الثالثــة: أن جممــوع مهــارات التفكــر  	

ــب  ــاب الطال ــوى كت ــة يف حمت ــي املتضمن اإلبداع
ــاط  ــاب النش ــة، ويف كت ــارة فرعي ــغ )26( مه بل
ــكي  ــوع ال ــن املجم ــة م ــارًة فرعي ــغ )19( مه بل
ملهــارات التفكــر اإلبداعــي الفرعيــة البالــغ 
عددهــا )29( مهــارًة فرعيــة. وهــذه النتيجــة 
ــث  ــابقة حي ــات الس ــع الدراس ــن مجي ــف ع ختتل
ــاط  ــب والنش ــايب الطال ــوى كت ــت حمت ــا تناول أهن
غالبــًا  تناولــت  الســابقة  الدراســات  بينــا 
جــاءت  وهلــذا  فقــط  واألنشــطة  التدريبــات 

النتائــج خمتلفــة الختــالف املحتــوى.
لتوافــر  	 املئويــة  النســبة  أن  الرابعــة:  النتيجــة 

مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف حمتــوى 
كتــاب الطالــب بلغــت )%89.65(، وبتكــرار 
بلــغ )194( تكــرارًا جلميــع املهــارات املتضمنــة. 
ــت  ــا مت ــة إذا م ــبة مرتفع ــد نس ــبة ُتع ــذه النس وه
ــض  ــا بع ــت هل ــي توصل ــب الت ــا بالنس مقارنته
ــت  ــالل، وبن ــة الص ــابقة كدراس ــات الس الدراس
الدابــس )2018(؛ حيــث توافــرت مهــارات 

ــط. ــبة %32 فق ــة بنس ــي األربع ــر اإلبداع التفك
لتوافــر  	 املئويــة  النســبة  النتيجــة اخلامســة: أن 

مهــارات التفكــر اإلبداعــي املتضمنــة يف حمتــوى 
كتــاب النشــاط بلغــت )%65,50(، وبتكــرار بلــغ 
)78( تكــرارًا جلميــع املهــارات املتضمنــة. وهــذه 

ــدة. ــبة جي ــي نس ــط، وه ــوق املتوس ــبة ف النس
ــر  	 ــارات التفك ــع مه ــة: أن توزي ــة السادس النتيج

ــن:  ــه يف اجلزأي ــاب الفق ــوى كت ــي يف حمت اإلبداع
ــاب النشــاط، جــاء بصــورة  ــاب الطالــب وكت كت
ــف  ــة، وال تتص ــب متفاوت ــة، وبنس ــر متوازن غ
بالشــمولية لكامــل املهــارات الرئيســة واملهــارات 
ــع  ــب مجي ــاب الطال ــث ورد يف كت ــة؛ حي الفرعي
املهــارات الرئيســة مــا عــدا مهــارة التوســع 
أو التفاصيــل. بينــا مل يــرد يف كتــاب النشــاط 
ــة،  ــارات رئيســة، هــي: الطالق ســوى ثــالث مه
التوزيــع  عــن  فضــاًل  واألصالــة؛  واملرونــة، 
العشــوائي للمهــارات الفرعيــة الــواردة يف حمتوى 

ــن.   الكتاب
النتيجــة الســابعة: أن مهــارات التفكــر اإلبداعــي  	

ــف  ــه للص ــاب الفق ــوى كت ــة يف حمت ــر املتضمن غ
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــط يف اململك ــاين املتوس الث
ــان يف  ــب، ومهارت ــاب الطال ــارة يف كت ــي: مه ه
ــر  ــارات التفك ــق بمه ــا يتعل ــاط، في ــاب النش كت
واملرونــة،  )الطالقــة،  الرئيســة  اإلبداعــي 
ــع  ــكالت، والتوس ــية للمش ــة، واحلساس واألصال
بمهــارات  يتعلــق  فيــا  بينــا  التفاصيــل(.  أو 
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ــد  ــرد فق ــي مل ت ــة الت ــي الفرعي ــر اإلبداع التفك
ــة،  ــارات فرعي ــب )3( مه ــاب الطال ــت يف كت بلغ
مهــارات   )10( بلغــت  النشــاط  كتــاب  ويف 

ــة. فرعي
التفكــر  	 مهــارات  أن  الثامنــة:  النتيجــة 

اإلبداعــي الرئيســة الــواردة يف حمتــوى كتــاب 
ــة  ــة العربي ــطة يف اململك ــة املتوس ــه للمرحل الفق
ــاب  ــزء األول )كت ــق باجل ــا يتعل ــعودية، في الس
بالرتتيــب:  التاليــة  املهــارات  هــي  الطالــب( 
ثــم  املرونــة،  ثــم  األصالــة،  ثــم  الطالقــة، 
احلساســية للمشــكالت، ومل تــرد مهــارة التوســع 
ــزء  ــق باجل ــا يتعل ــا في ــًا. بين ــل مطلق أو التفاصي
ــارات  ــد وردت امله ــاط( فق ــاب النش ــاين )كت الث
ــم  ــة، ث ــم األصال ــة، ث ــب: الطالق ــة بالرتتي التالي
املرونــة، ومل تــرد مهارتــا احلساســية للمشــكالت، 
والتوســع أو التفاصيــل مطلقــًا. وتتفــق هــذه 
ــت  ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــع الدراس ــة م النتيج
مهــارات التفكــر اإلبداعــي الثالثــة يف الرتتيــب: 

الطالقــة واألصالــة واملرونــة فقــط.  

توصيــات الدراســة: يف ضــوء النتائــج التــي توصلــت 
هلــا الدراســة؛ فــإن الباحــث يــويص بــاآليت:

ــاين . 1 ــف الث ــه للص ــاب الفق ــوى كت ــن حمت تضم
املتوســط مهــارات التفكــر اإلبداعــي: الطالقــة، 
ــكالت،  ــية للمش ــة، واحلساس ــة، واألصال واملرون
ــدى  ــة امل ــق مصفوف ــل، وف ــع أو التفاصي والتوس

ــاب. ــذا الكت ــع هل والتتاب
رضورة تضمــن مهــاريت احلساســية للمشــكالت . 2

والتوســع أو التفاصيــل يف حمتــوى عينــة الدراســة، 
الطالــب،  كتــاب  اجلزأيــن:  يف  الفقــه  كتــاب 

ــاط.  ــاب النش وكت
بنــاء مصفوفــة املــدى والتتابــع ملهــارات التفكــر . 3

واألصالــة،  واملرونــة،  الطالقــة،  اإلبداعــي: 
أو  والتوســع  للمشــكالت،  واحلساســية 
يف  الفقــه  كتــاب  يف  وتضمينهــا  التفاصيــل، 
النشــاط. وكتــاب  الطالــب،  كتــاب  اجلزأيــن: 

بنــاء مصفوفــة املــدى والتتابــع ملهــارات التفكــر . 4
واألصالــة،  واملرونــة،  الطالقــة،  اإلبداعــي: 
واحلساســية للمشــكالت، والتوســع أوالتفاصيل، 
ــاب  ــن: كت ــه يف اجلزأي ــاب الفق ــا يف كت وتضمينه

ــاط. ــاب النش ــب، وكت الطال
بنــاء برنامــج لتنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي . 5

مــن خــالل تدريــس مــواد الرتبيــة اإلســالمية يف 
املرحلــة املتوســطة. 

مقرتحــات الدراســة: يف ضــوء النتائــج التــي توصلــت 
هلــا الدراســة؛ فــإن الباحــث يقــرتح اآليت:

مهــارات . 1 جمــال  يف  علميــة  دراســات  إجــراء 
التفكــر عامــة، ويف مهــارات التفكــر اإلبداعــي 
ــارات  ــذه امله ــر ه ــدى تواف ــة م ــًة، ومعرف خاص
ــل  ــالمية يف مراح ــة اإلس ــب الرتبي ــوى كت يف حمت

ــة. ــم املختلف التعلي
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ــوى . 2 ــي يف حمت ــر اإلبداع ــارات التفك ــن مه تضم
كتــب الرتبيــة اإلســالمية عــى اختــالف املراحــل 
ــتواه  ــم ومس ــوع التعلي ــالف ن ــية، واخت الدراس
التــي  اإلبداعــي  التفكــر  مهــارات  يف ضــوء 

ــة. ــذه الدراس ــا ه ــت هل توصل
بنــاء مصفوفــة املــدى والتتابــع ملهــارات التفكــر . 3

ــة،  ــي خاص ــر اإلبداع ــارات التفك ــة، ومه عام
جلميــع مراحــل التعليــم العــام املختلفــة، ويف 
تلــك  توزيــع  ليتــم  خمتلفــة؛  دراســية  مــواد 
املهــارات وفــق التوزيــع النســبي ألهــداف املــواد 
ــية  ــل الدراس ــب املراح ــة يف كت ــية املختلف الدراس

ــة. املختلف
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دور المؤسسات األهلية في تمكين المرأة السعودية وفق رؤية المملكة العربية 
السعودية )2030( 

دراسة ميدانية على المؤسسات األهلية بمدينة الرياض
سعد بن راشد الزير)*(

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 )2030( مـــن خـــال مـــا تقدمـــه هـــذه 
ـــة،  ـــات الوصفي ـــط الدراس ـــي إىل نم ـــة تنتم ـــذه الدراس ـــون ه ـــرا لك ـــي؛ ونظ ـــادي والتعليم ـــذايت واالقتص ـــن ال ـــاالت التمك ـــعودية يف جم ـــرأة الس ـــن امل ـــة لتمك ـــات األهلي املؤسس
ـــت  ـــة بلغ ـــى عين ـــة ع ـــت الدراس ـــد طبق ـــام 2020م، وق ـــاض لع ـــة الري ـــة يف مدين ـــات األهلي ـــات يف املؤسس ـــع املوظف ـــامل جلمي ـــي الش ـــح االجتامع ـــج املس ـــث منه ـــتخدم الباح اس

ـــة. ـــات الدراس ـــع بيان ـــتبانة كأداة جلم ـــتخدام االس ـــة باس )100( موظف
ـــعودية  ـــرأة الس ـــة للم ـــات األهلي ـــه املؤسس ـــا تقدم ـــال م ـــن خ ـــارز م ـــم الب ـــم الدع ـــة تقدي ـــت الدراس ـــا: أثبت ـــج أبرزه ـــن النتائ ـــة م ـــة إىل جمموع ـــذه الدراس ـــت ه ـــد توصل وق
يف جمـــال التمكـــن الـــذايت بـــام يعينهـــا عـــى تطويـــر الـــذات مهاريـــًا وعلميـــًا وتكنولوجيـــًا، كـــام توصلـــت الدراســـة إىل أن املؤسســـات األهليـــة تســـاهم بشـــكل ملحـــوظ 
ـــامهة  ـــة املس ـــا فرص ـــة ملنحه ـــج املتنوع ـــن الربام ـــد م ـــال العدي ـــن خ ـــًا م ـــًا وتعليمي ـــا اقتصادي ـــك بتأهيله ـــة )2030(؛ وذل ـــة اململك ـــات رؤي ـــق متطلب ـــرأة وف ـــن امل ـــم متك يف دع

لتحقيقأهـــداف التنميـــة الســـعودية املســـتدامة. 
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املبحث األول
مدخل إىل مشكلة الدراسة وأمهيتها:

مشكلة الدراسة:   - 1
التنميــة هــي عنــر رئيــس حلــدوث االســتقرار 
املجتمعــات،  يف  واالجتامعــي  اإلنســاين  والتطــور 
وهــي كذلــك عمليــة تطــور شــامل أو جزئــي، وتتخذ 
أشــكاالً وأبعــادًا متعــددة هتــدف إىل االرتقــاء بالوضع 
ــتقرار  ــة واالس ــة الرفاهي ــوالً إىل عملي ــري وص الب
ــة  ــة واالجتامعي ــه االقتصادي ــام يتوافــق مــع احتياجات ب
والفكريــة، وكذلــك بــام يتوافــق مــع إمكانياتــه. 
ــة  ــًا باخللفي ــون مرتبط ــا يك ــاًم م ــة دائ ــف التنمي وتعري
العلميــة والنظريــة والسياســية واالقتصاديــة التــي 
ــبيل  ــي س ــف، فع ــذا التعري ــب ه ــا صاح ــع هب يتصن
املثــال؛ فــإن االقتصاديــن يعرفــون التنميــة بأهنــا 
ــة  ــتوى اإلنتاجي ــة يف مس ــادة الرسيع ــن الزي ــارة ع عب
ــتوى  ــى مس ــواء ع ــي س ــل القوم ــة والدخ االقتصادي
ــن أن  ــتوى األرس، يف ح ــى مس ــى ع ــراد أو حت األف
علــامء االجتــامع يعرفــون التنميــة بأهنــا عبــارة عــن أي 
تغــر اجتامعــي حيــدث بطريقــة مقصــودة وخمطــط هلــا 
ــون  ــى تك ــات حت ــلوكيات والثقاف ــر الس ــدف تغي هب
إجيابيــة ومنتجــة ومرنــة )أبو النــر وحممــد،2017م، 

.)66 ص: 
ــرأة يف  ــاركة امل ــة؛ مش ــة التنمي ــات عملي ــن متطلب وم
حــركات التنميــة؛ حيــث إهنــا تشــكل نصــف تعــداد 
العربيــة  للمــرأة  ولقــد أصبــح  تقريبــًا،  الســكان 
ــال  ــن خ ــة م ــاالت التنمي ــة يف جم ــاطات ملموس نش

املؤسســات األهليــة يف معظــم البلــدان العربيــة. وقــد 
ظهــرت منظــامت خاصــة هبــا مثــل مجعيــات ســيدات 
ــة  ــت رعاي ــامل حت ــيدات األع ــس س ــامل وجمال األع
ــي زاد  ــد العامل ــى الصعي ــة، وع ــدول العربي ــة ال جامع
االهتــامم بــدور املــرأة يف عمليــة التنميــة وإعطــاء 
ــك  ــدور، وكذل ــذا ال ــوم هب ــا لتق ــة هل ــة الكامل الفرص
األمــم  مقدمتهــا  ويف  الدوليــة  املنظــامت  أطلقــت 
ــعارات  ــدة ش ــة ع ــل الدولي ــة العم ــدة، منظم املتح
التنميــة،  املــرأة رشيــك يف عمليــة  أمههــا شــعار 
ــز، 1427ه،  ــد العزي ــك عب ــة املل ــات جامع )مطبوع

.)32 ص: 
االقتصاديــة  التنميــة  يف  املــرأة  دور  إغفــال  ويعــد 
واالجتامعيــة والسياســية بمثابــة إهــدار للجهــود التــي 
تبــذل بشــكل أو بآخــر. ولتصبــح هــذه اجلهــود ذات 
ــا  ــو م ــرأة وه ــة دور امل ــد أمهي ــن تأكي ــد م ــة؛ ال ب قيم
نــادت بــه املؤمتــرات الدوليــة التــي تؤمــن بــدور املــرأة 
ــة  ــي بالعاق ــتوى الوع ــع مس ــذا ارتف ــة؛ ل يف التنمي
ــا  ــرأة فيه ــامهة امل ــة ومس ــاح التنمي ــن نج ــة ب الطردي
ــق  ــن حتقي ــه ال يمك ــع؛ ألن ــف املجتم ــا نص بوصفه
تنميــة حقيقيــة دون إســهام كل عنارصهــا؛ ومــن 
ــن  ــا م ــرأة ومتكينه ــاع امل ــوض بأوض ــح النه ــم يصب ث
ــًا  ــيًا ورئيس ــًا أساس ــة مطلب ــة التنمي ــاركة يف عملي املش
ــرة،  ــو ط ــة )أب ــات التنموي ــات كل املجتمع يف توجه

.)6 ص:  2006م، 
وبنــاًء عــى مــا ســبق؛ يمكــن القــول بــأن أحــد أهــم 
ــار  ــام أش ــة- ك ــدان العربي ــة يف البل ــات التنمي معوق
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ــة لعــام 2002م  ــة االنســانية العربي ــر التنمي ــه تقري إلي
ــا يف  ــرأة ودوره ــش امل ــام يف هتمي ــكل ع ــن بش - يكم
العمليــة التنمويــة  ؛ باإلضافــة +-لنقــص احلريــة 
واملعرفــة ، وكذلــك فــإن عمليــة إدمــاج املــرأة يف 
قضيــة التنميــة؛ يتطلــب أن تصبــح النســاء جــزءًا 
ــع  ــك وض ــية ، وكذل ــة األساس ــودات التنمي ــن جمه م
ــاركات  ــاء مش ــار النس ــى اعتب ــة ع ــراتيجية قائم إس
التنميــة ، وحتســن كل  ومســتفيدات مــن خطــط 
ــرص  ــة الف ــة بإتاح ــية والعملي ــاء املعيش ــاع النس أوض
ــة  ــة االجتامعي ــة االقتصادي ــاركة يف التنمي ــن للمش هل
ــي، 2008م،  ص:   ــن جلي ــية ) اب ــة والسياس والثقافي

.)5 -4
وتؤمــن اململكــة العربيــة الســعودية بــأن التنميــة 
ــور  ــدم والتط ــرة التق ــس يف مس ــر رئي ــة عن البري
ــة  ــط التنمي ــداف خط ــن أه ــن ب ــم، وم ــكل األم ل
ــرأة يف  ــام امل ــر أم ــم ومؤث ــة دور مه ــعودية؛ إتاح الس
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 
ــتفادة  ــعودية لاس ــرأة الس ــة للم ــات تطويري مروع
ــا يف  ــا وتوظيفه ــن تعليمه ــة م ــربات املراكم ــن اخل م

ــع، 2017م، ص: 21(. ــة )الربي ــال التنمي جم
يف  الســعودية  املــرأة  وأســهمت  شــاركت  وقــد 
ــازات  ــن اإلنج ــر م ــت الكث ــا، وحقق ــة جمتمعه هنض
والنجاحــات يف املياديــن املتعــددة واملختلفــة، وىف 

وقــت قصــر, أصبحــت رشيــكًا قويــًا وفاعــًا يف جمــال 
التنميــة بمفهومهــا الشــامل ، ولقــد أتــاح هلــا املجتمــع 
فرصــة املشــاركة يف العديــد مــن املياديــن يف القطاعــن 
األهــي واحلكومــي؛ وذلــك بفضــل مــا حققتــه املــرأة 
الســعودية مــن نجاحــات كثــرة ومتعــددة وإرصارهــا 
عــى أن تكــون عنــرًا مهــاًم وفعــاالً يف دفــع مســرة 
نجــاح  ويعــود  وعجلتهــا،  جمتمعهــا  يف  التنميــة 
ــاركتها  ــة مش ــعودية ألمهي ــًا إىل إدراك الس ــرأة أيض امل
ــق  ــل نصــف املجتمــع، وال يمكــن حتقي باعتبارهــا متث
ــات إىل أن  ــر الدراس ــها ،وتش ــم هتميش ــة إذا ت التنمي
ــذ  ــدأ من ــة ب ــال التنمي ــعودية يف جم ــرأة الس ــاركة امل مش
عهــد امللــك عبــد العزيــز -رمحــه اهلل - حيــث بــدأت 
بدورهــا يف جمــال التعليــم مــن خــال الكتاتيــب 
النســائية )امليــزر، 2015م، ص ص: 127- 129(.   
ــع  ــاق واس ــى نط ــرأة ع ــن امل ــح متك ــر مصطل وظه
ــراتيجيات  ــن إس ــايس م ــزء أس ــعينيات كج يف التس
وسياســات التنميــة االقتصاديــة يف تلــك احلقبــة، وقــد 
ظهــر ذلــك رصحيــًا 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، 
ــرأة  ــة دور امل ــعان ألمهي ــي واإلدراك الواس ــذا الوع فه
ــم  ــة األم ــس يف صياغ ــد انعك ــة؛ ق ــات التنمي يف عملي
ــرب  ــمَّ اعت ــن َث ــة؛ وم ــة للتنمي ــداف األلفي ــدة أله املتح
ذلــك اجلــزء األســايس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
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يف العــامل، ويعــد مفهــوم التمكــن مــن أكثــر املفاهيــم 
اعرافــًا باملــرأة كعنــر مهــم وفاعــل يف التنميــة؛ 
وبذلــك فــإن التمكــن يعنــى إدمــاج املــرأة يف أنشــطة 
التنميــة الرئيســة ؛وذلــك هبــدف زيــادة النشــاط 
االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي هلــا )املركــز 

الديمقراطــي العــريب، 2019م، ص: 121(.
اكتســاب  عــى  املــرأة  يســاعد  الــذي  والتمكــن 
الســيطرة عــى حياهتــا وتنميــة قدراهتــا عــى املشــاركة 
ــن اإلدراك  ــدة بتباي ــة فري ــي حال ــام ه ــع؛ إن يف املجتم
والتزويــد  املشــاركة  يســتدعي  حيــث  ملعانيهــا؛ 
باملعرفــة والدعــم والتوعيــة، والتمكــن أصبــح األكثر 
ــامت  ــم املنظ ــج معظ ــات وبرام ــتخدامًا يف سياس اس
ــًا  ــم اعراف ــر املفاهي ــد أكث ــو يع ــة، وه ــر احلكومي غ
ــاًء  ــة وبن باملــرأة كعنــر مهــم وفاعــل يف جمــال التنمي
عــى ذلــك فالتمكــن يســعي للقضــاء عــى كل مظاهر 
التمييــز ضدهــا مــن خــال اإلليــات التــي تعنيهــا عى 
ــن  ــوم التمك ــإن مفه ــذا ف ــذات، وهل ــى ال ــامد ع االعت
ــل  ــن الرج ــاركة ب ــة ومش ــر تفامهي ــة أكث ــل التنمي جيع
ــة  ــرد رعاي ــة جم ــون التنمي ــم ال تك ــن ث ــرأة؛ وم وامل
ــة  ــة االجتامعي ــون التنمي ــام تك ــاء وإن ــة للنس اجتامعي
ــارص  ــة لتمكــن النســاء مــن امتــاك عن وســيلة فاعل
ــن  ــا م ــي متكنه ــة، والت ــة واالجتامعي ــوة االقتصادي الق
ــذات واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات  ــامد عــى ال االعت
ــوض،  ــا ) آل ع ــب حياهت ــع جوان ــط بجمي ــي ترتب الت

.)40  ,19 ص:  ص  2014م، 
وبالنظــر إىل رؤيــة اململكــة 2030م فيــام خيــص متكــن 

ــرأة  ــي للم ــر احلقيق ــس التقدي ــا تعك ــد أهن ــرأة، نج امل
ــة لتؤكــد عــى  الســعودية؛ حيــث جــاءت هــذه الرؤي
ــزت يف  ــي متي ــعودية الت ــرأة الس ــة للم ــرة اإلجيابي النظ
عــدة جمــاالت، ومــن أهــداف الرؤيــة بالنســبة لتمكن 

املــرأة؛ نذكــر مــا يــي:
رفــع نســبة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل مــن   - 1

.)30%  - 22%(
زيــادة مســامهة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف   - 2

ــج املحــى مــن )20- 30%(. إمجــإىل النات
ختفيض معدل البطالة من )11.6% - 7%(.  - 3

 4 -رفــع نســبة مدخــرات األرس الســعودية مــن 
.)10% إمجــإىل دخلهــا مــن )6% - 

تدريــب أكثــر مــن 500 ألــف موظــف حكومــي   - 5
عــن بعــد وتأهيلهــم لتطبيــق مبــادئ تنميــة 

ــة. ــزة اململك ــة يف أجه ــوارد البري امل
وبنــاًء عــى ذلــك؛ فــإن الرؤيــة ســتمنح املــرأة الفرصة 
ــة لتشــكل عنــرًا مهــاًم  خــال العــرة أعــوام املقبل
ــوأ  ــأن تتب ــال ب ــا املج ــح هل ــة، وتفس ــق التنمي لتحقي
ــنوات  ــال الس ــة خ ــة يف الدول ــة مهم ــع قيادي مواق

ص: 364،365(. ص  2017م،  )احلــريب،  املقبلــة 
وممــا ال شــك فيــه أن املنظــامت غــر احلكوميــة تقــدم 
جمــاالت  يف  ومتنوعــة  كثــرة  اجتامعيــة  خدمــات 
ــي  ــث العلم ــم والبح ــة والتعلي ــل الصح ــدة مث عدي
ــال  ــن خ ــك م ــم ذل ــا، ويت ــة وغره ــة املحلي والتنمي
رشحيــة واســعة مــن املؤسســات واهليئــات واملنظــامت 
ــاء  ــا البن ــكل يف جمموعه ــى تش ــة والت ــر احلكومي غ
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املؤســي للقطــاع اخلــري والتطوعــي، وفــق مــا 
جــاء يف ميثــاق األمــم املتحــدة الصــادر يف عــام 
1994م؛ والــذي اعتــرب املنظمــة غــر احلكوميــة هــي 
ــون أو  ــاؤه مواطن ــح، وأعض ــادف للرب ــر ه ــان غ كي
مجاعــات مــن املواطنــن ينتمــون إىل دولــة واحــدة أو 
أكثــر. كــام تلعــب املنظــامت غــر احلكوميــة )األهليــة( 
الــدور األكــرب يف تنميــة املجتمــع بــكل فئاتــه وجماالته؛ 
نظــرا لكوهنــا متــس كل املجــاالت اخلدميــة واخلريــة 
والتطوعيــة والصناعيــة واحلكوميــة، فــا يتوقــف 
ــن،  ــة كمتعاون ــات تطوعي ــم خدم ــد تقدي ــا عن دوره
وإنــام يمتــد دورهــا ألكــرب مــن ذلــك يف جمــال الــدور 
مجعــان،  )بــن  للمجتمــع،  اإلصاحــي  التنمــوي 

.)174 ص:  2015م، 
ــات  ــال املؤسس ــن خ ــرأة م ــن امل ــر إىل متك وبالنظ
ــن  ــون م ــا تك ــاًم م ــة دائ ــذه القضي ــإن ه ــة؛ ف األهلي
كان  وقــد  املؤسســات،  تلــك  أعــامل  أولويــات 
ــات  ــداف كل املروع ــم أه ــد أه ــرأة أح ــن امل متك
ــام )1995م(.  ــذ ع ــات من ــك املؤسس ــة لتل التنموي
ــرأة  ــن امل ــى متك ــات ع ــك املؤسس ــت تل ــد عمل ولق
ــق  ــرق لتحقي ــائل والط ــن الوس ــد م ــتخدام العدي باس
التمكــن ذاتيــًا واقتصاديــًا وتعليميــًا وسياســيًا وزيــادة 
  (Panda,كفاءهتــا الذاتيــة الســتثامر طاقاهتــا وإمكاناهتــا

.2000, pp: 2-3)

وبنــاًء عــى ماســبق؛ وبعــد مــا تــم عرضــه مــن إطــار 
ــة  ــكلة الدراس ــإن مش ــابقة؛ ف ــات س ــري ودراس نظ
احلإليــة تتحــدد يف قضيــة رئيســة، وهــي التعــرف عــى 

ــعودية  ــرأة الس ــن امل ــة يف متك ــات األهلي دور املؤسس
ــة 2030م. ــة اململك ــق رؤي وف

أمهية الدراسة العلمية والعلمية:  - 2
تكمــن األمهيــة العلميــة يف التعــرف عــى الواقــع 
النظــري ذاتيــًا واقتصاديــًا وتعليميــًا يف عمليــات 
ــة  ــق رؤي ــتدامة وف ــاملة واملس ــة الش ــة االجتامعي التنمي
ــس  ــى األس ــرف ع ــك التع ــة )2030(. وكذل اململك
النظريــة لتمكــن املــرأة مــن خــال املؤسســات 
ــامهة  ــة املس ــة إىل حماول ــعودية. إضاف ــة يف الس األهلي
يف تأثــراء اجلانــب النظــري يف جمــاالت متكــن املــرأة 
بشــكل خــاص ويف جمــال الدراســات االجتامعيــة 
بشــكل عــام. أمــا مــن ناحيــة األمهيــة العمليــة؛ فقــد 
ــدور  ــن ل ــع الراه ــم الوض ــة يف تقيي ــهم الدراس تس
املؤسســات األهليــة يف جمــال متكــن املــرأة.  وكذلــك 
ــة مهمــة يف املجتمــع وهــي  ــاول هــذه الدراســة فئ تتن
فئــة اإلنــاث، وهــي رشحيــة كبــرة متثــل حــوإىل 
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(. 
  أهداف الدراسة:1- 

ــس  ــدف الرئي ــق اهل ــة لتحقي ــة احلإلي ــعي الدراس تس
ــن  ــة يف متك ــات األهلي ــد دور املؤسس ــإىل: » حتدي الت
ــن  ــق م ــة )2030(« وينبث ــة اململك ــق رؤي ــرأة وف امل
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ــى: ــة ه ــداف فرعي ــة أه ــدف ثاث ــذا اهل ه
ــًا يف  ــرأة ذاتي ــن امل ــات يف متك ــد دور املؤسس حتدي  - 1

ــة )2030م(. ــة اململك ــوء رؤي ض
ــرأة  ــن امل ــة يف متك ــات األهلي ــد دور املؤسس حتدي  - 2

ــة )2030م(. ــة اململك ــوء رؤي ــًا يف ض اقتصادي
ــرأة  ــن امل ــة يف متك ــات األهلي ــد دور املؤسس حتدي  - 3

ــة )2030م(. ــة اململك ــوء رؤي ــًا يف ض تعليمي

 تساؤالت الدراسة:	- 
يتحدد التساؤل الرئيس للدراسة احلإلية يف:

ــق  ــرأة وف ــن امل ــة يف متك ــات األهلي ــا دور املؤسس م
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعوديه )2030م(؟

وينبثق منه )3( تساؤالت فرعية تتمثل فيام يي:
مــا دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة ذاتيــًا   - 1

يف ضــوء رؤيــة اململكــة )2030م(؟
مــا دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة   - 2
)2030م(؟ اململكــة  رؤيــة  ضــوء  يف  اقتصاديــاً 
مــا دور املؤسســات األهليــة يف متكــن املــرأة   - 3
)2030م(؟ اململكــة  رؤيــة  ضــوء  يف  تعليميــاً 

 مفاهيم الدراسة:	- 
تقوم الدراسة احلإلية عى مفهومن رئيسين:

مفهوم التمكني: 	 
يشــر مفهــوم التمكــن إىل االســراتيجيات التــي 
أفــراد  مســاعدة  أجــل  مــن  املــامرس  هبــا  يقــوم 
املجتمــع عــى حتقيــق مطالبهــم املروعــة ملســاعدهتم 
عــى أن يصبحــوا قادريــن عــى مواكبــة كل الضغــوط 

وكذلــك  املجتمــع،  هبــا  يمــر  التــي  واملواقــف 
ــة  التحــوالت مــن خــال زرع األمــل وتقليــل املقارن
ــا  ــوة وتدعيمه ــاط الق ــد نق ــؤ وحتدي ــداث التكاف وإح
وجتزئــة  االجتامعيــة  وقدراتــه  الشــخص  داخــل 
املشــكات للقــدرة عــى حلهــا )الســكري، 2000م، 

.)362 ص: 
ــتها  ــم ممارس ــة تت ــه عملي ــًا بأن ــن أيض ــرف التمك ويع
مــع النــاس أو املنظــامت أو اجلامعــات التــي ال متتلــك 
القــوة ليصبحــوا عــى وعــي بتفاعــات وديناميــكات 
القــوى التــي تؤثــر يف حياهتــم، وتعليمهــم كيــف 
ــى  ــول ع ــم للحص ــة مهاراهت ــا وتنمي ــون معه يتعامل
احلياة. )فــرج، 2007م، ص:  التأثــرات يف  بعــض 

.)2152
ــه:  ــة بأن ــذه الدراس ــًا يف ه ــن إجرائي ــرف التمك ويع
متارســها  التــي  العمليــة  االســراتيجيات  تلــك 
ــًا  ــعودية ذاتي ــرأة الس ــم امل ــة لدع ــات األهلي املؤسس
واقتصاديــًا وتعليميــًا بــام يمكنهــا مــن املشــاركة 
يف جمــاالت التنميــة وفــق رؤيــة اململكــة العربيــة 

2030م. الســعودية 
مفهوم املؤسسات األهلية: 	 

ــة  ــة االجتامعي ــة والتنمي ــوارد البري ــت وزارة امل عرف
باململكــة العربيــة الســعودية املؤسســات األهليــة 
ــر  ــخاص فأكث ــة أش ــن مخس ــة م ــة مؤلف ــا: أي هيئ بأهن
ومســجلة رســميًا لــدي الــوزارة وغرضهــا األســايس 
نفــع مــادي أو منفعــة شــخصية أو حتقيــق أي أهــداف 
أخــري ال تتعــارض مــع نظــام وأحــكام قانــون 
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املؤسســات األهليــة باململكــة )حافــظ، 2003م، ص: 
.)45

ــة  ــتمر مؤلف ــم مس ــة ذات تنظي ــا جمموع ــرف بأهن وتع
اعتباريــة  أو  طبيعيــة  صفــة  ذوى  أشــخاص  بــن 
ــل  ــن أج ــك م ــاس؛ وذل ــح يف األس ــة للرب ــر هادف غ
ــن  ــل أو م ــرب والتكاف ــراض ال ــن أغ ــرض م ــق غ حتقي
ــؤون  ــوزارة )وزارة الش ــدده ال ــي حت ــاط دين ــل نش أج
االســامية واالوقــاف والدعــوة واالرشــاد( كنشــاط 
ــوي أو  ــي أو ترب ــى أو بيئ ــايف أو صح ــي أو ثق اجتامع
ــتهلك )وزارة  ــة املس ــق بحامي ــاط يتعل ــي أو نش تعليم
ــة، 1437ه، ص:  ــة االجتامعي ــة والتنمي املــوارد البري

.)8
وتعــرف املؤسســات األهليــة إجرائيــًا يف الدراســة 
ــي  ــة الت ــر احلكومي ــات غ ــا: كل املؤسس ــة بأهن احلإلي
املؤسســات األهليــة  قانــون  تأسيســها وفــق  تــم 
ــه وال  ــل بأحكام ــعودية وتعم ــة الس ــة العربي باململك
ــل  ــاالت العم ــة جم ــل يف كاف ــح، وتعم ــدف للرب هت

ــعودية. ــرأة الس ــن امل ــا متك ــي ومنه األه
املبحث الثانى

اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  )Empowerment( أوالً: التمكني

1- يف مفهوم التمكني: 
ــعينيات  ــر يف تس ــًا ظه ــًا حديث ــن مفهوم ــد التمك يع
القــرن العريــن، ولقــد ارتبــط باحلــركات االجتامعية 
ــذ  ــة، ومن ــة واالجتامعي ــوق املدني ــادت باحلق ــي ن الت
ذلــك الوقــت اســتخدم مفهــوم التمكــن بعــدة 

معــاٍن ويف جمــاالت متعــددة كاملجــال االقتصــادي 
ــة.  ــاالت التنمي ــك جم ــيايس، وكذل ــي والس واالجتامع
ــًا  ــم اعراف ــر املفاهي ــن أكث ــوم م ــذا املفه ــرب ه ويعت
ــال  ــك فع ــر ورشي ــا كعن ــًا بقضاياه ــرأة وارتباط بامل
ــح  ــث ال تصب ــل؛ حي ــب الرج ــة بجان ــال التنمي يف جم
التنميــة جمــرد خدمــات رعايــة للمــرأة، وإنــام تصبــح 
أداة فعالــة لتمكــن املــرأة جمتمعيــًا؛ وذلــك مــن خــال 
مســاعدهتا عــى امتــاك عنــارص القــوة بــكل جوانبهــا 

ــة. ــة والتعليمي ــة واالقتصادي االجتامعي
وتــوىل املجتمعــات العربيــة يف الوقــت احلــارض اهتاممًا 
كبــرًا لبنــاء تقدمهــا يف كافة املجــاالت وحتقيــق رفاهية 
أبنائهــا وســعادهتم وحتســن مســتوى معيشــتهم؛ 
وذلــك مــن خــال وضــع اإلســراتيجيات واخلطــط 
ــذا  ــا؛ ل ــات أبنائه ــتثامر طاق ــج واس ــة والربام التنموي
أصبــح االهتــامم بتمكــن املــرأة يف اجلوانــب السياســية 
ــي  ــا الت ــم القضاي ــن أه ــة م ــة واالجتامعي واالقتصادي
ــد  ــعودية. فق ــة الس ــة العربي ــادة اململك ــا ق ــم هب اهت
ــع  ــن ورف ــة الوط ــر يف خدم ــرأة دور كب ــح للم أصب
مســرة التنميــة، ولقــد أكــدت قيــادات اململكــة عــى 
ــا املــرأة وحقوقهــا  ــز قضاي االســتمرار يف دعــم وتعزي
وفقــًا للريعــة االســامية مــع رضورة تكافــؤ الفرص 
يف جمــال التعليــم والتدريــب يف كافــة املســتويات؛ 
ــع  ــة )2030م( لرف ــة اململك ــاءت رؤي ــد ج ــذا فق ل
ــوق  ــبة مشــاركتها يف س ــزز نس ــرأة وتع ــة امل ــن مكان م
الســابق  عــن  زيــادة   8% نســبة  لتشــكل  العمــل 

.)897-898 ص:  ص  2018م،  )ياســن، 
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2- أسس ومبادئ متكني املرأة: 
ــادئ  ــس واملب ــى األس ــرأة ع ــن امل ــة متك ــوم عملي تق
ــس  ــى األس ــرأة ع ــن امل ــة متك ــوم عملي ــة: تق التالي
واملبــادئ التاليــة: أن يكــون لدهيــا القــدرة عــى 
التفكــر بموضوعيــة يف املواقــف التــي حتتــاج لتغيــر. 
وأن يكــون لدهيــا القــدرة عــى تعلــم املهــارات التــي 
تســاعدها عــى حتســن مهاراهتــا وســلطتها الشــخصية 
ــات  ــادر واملعلوم ــا املص ــر لدهي ــة. أن يتوف أو اجلامعي
التــي متكنهــا مــن صناعــة قرارهتــا بنفســها. وكذلــك 
أن يكــون لدهيــا القــدرة عــى الصمــود واإلرصار 
اجلامعيــة.  القــرارات  وخاصــة  قراراهتــا  عــى 
وأن يكــون لدهيــا القــدرة عــى إدمــاج نفســها يف 
ــى  ــادرة ع ــون ق ــتمرة. وأن تك ــر املس ــات التغي عملي
ــة  ــاركة، فعملي ــدأ املش ــذايت. ومب ــا ال ــز تصوره تعزي
ــة،  ــن جه ــاركة م ــى املش ــًا ع ــى أساس ــن تبن التمك
ــن  ــا م ــاركة يف حله ــكاهتا واملش ــاس بمش واإلحس
ــذات  ــى ال ــامد ع ــدأ االعت ــك مب ــرى. وكذل ــة أخ جه
ومــدى االحســاس باملســؤولية. وأخــرا مبــدأ العدالــة 
االجتامعيــة، فمدخــل التمكــن يســعى إلحــداث 
املجتمــع  أفــراد  بــن  املســاواة  وحتقيــق  العدالــة 
ــة.  ــات املحروم ــن الفئ ــاع ع ــض، والدف ــم ببع بعضه

.)823 ص:  ،2017م،  )أمحــد 
3- أنواع التمكن:

ينقسم التمكن إىل العديد من األنواع منها:
التمكن الذايت: 	 

(conger and kanun- وكانوجــو كونجــر   يعتــرب 

التمكــن  مفهــوم  وصــف  مــن  أول   go ,1988)

ــة  ــب االجتامعي ــق باجلوان ــام يتعل ــة في ــذايت؛ وخاص ال
للفــرد؛ ومــا يتعلــق أيضــًا بالســلطة وامتــاك املــوارد 
واإلمكانــات، وبيَّنــا أن التمكــن الذاتــى لــه عــدة 
معــان متشــاهبة مثــل القــدرة والكفــاءة وتقديــر الــذات، 
وإدراك الفــرد للعاقــة بــن مــا حيتــاج إليــه الفــرد وبــن 
ــام)1997م(  ــه، ويف ع ــوم ب ــب أن يق ــذي جي ــدور ال ال
عــرف روالنــدز(Rowlands ) التمكــن الــذايت بأنــه 
الثقــة يف النفــس وتطويرهــا وعــدم االعتــامد عــى 
اآلخريــن, وبمعنــى آخــر االعتــامد عــى الــذات ، وأشــار 
ــمل )  ــذايت يش ــن ال ــان )2000م( إىل أن التمك زيمرم
ــذات  ــلوكية( وال ــة، والس ــة، والتفاعلي ــذات الداخلي ال
ــى  ــه ع ــول قدرات ــرد ح ــدات الف ــى معتق ــة تعن الداخلي
ــدرة  ــى ق ــة تعن ــة والتفاعلي ــة اخلارجي ــم يف البيئ التحك
الفــرد عــى التفاعــل مــع اآلخريــن واجلانــب الســلوكي 
 (Mary &. ــه ــه وكفاءت ــز ذات ــرد لتعزي ــود الف ــى جه يعن

 Yoseph, 2013, pp. 166- 167)

ومتكــن املــرأة ذاتيــًا يعنــى بــكل بســاطة حصوهلــا 
عــى فــرص وفــرة مــن التعليــم حتــى تســتطيع اختــاذ 
قراراهتــا بجديــة لنفســها ولعائلتهــا، ومتكنهــا اقتصاديــًا 
مــن االعتــامد عــى نفســها مــن خــال املروعــات، كــام 
يعنــي التمكــن الــذايت العمليــة التــي تزيــد فيهــا املــرأة 
مــن دوافعهــا وقوهتــا ومعنوياهتــا لتصبــح أكثــر كفــاءة 
ــل  ــة مث ــة الوطني ــج التنموي ــرًا يف الربام ــة وتأث وفاعلي
ــج  ــن الربام ــا م ــة وغره ــة والسياس ــم والصح التعلي

.(Neriaphiri & Manuere, 2018, p. 58 التنمويــة) 
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- التمكني االقتصادي:
أهــم جمــاالت  التمكــن االقتصــادي أحــد  يعــد 
نشــاط املؤسســات األهليــة؛ حيــث يتصــدر جوانــب 
ــار  ــا يمكــن فهمــه يف إط ــرى، وهــو م ــن األخ التمك
ــدي  ــر ل ــة الفق ــد مكافح ــامت بقص ــك املنظ ــل تل عم
تقاريــر عديــدة عــن دور  املــرأة، ولقــد كشــفت 
الــدول  يف  الفقــر  مكافحــة  يف  األهليــة  املنظــامت 
ــى أرض  ــات ع ــل مروع ــال عم ــن خ ــة؛ م العربي
واملؤسســات  املنظــامت  اســتطاعت  فقــد  الواقــع, 
ــن  ــد م ــم العدي ــهم يف تقدي ــة أن تس ــة العربي األهلي
القــروض الصغــرة للنســاء الفقــرات، وقــد حظيــت 
ــة،  ــار العربي ــر يف كل األقط ــامم كب ــة باهت ــرأة املعيل امل
وكذلــك عملــت تلــك املنظــامت عــى تدريــب النســاء 
وتأهيلهــن، ومســاعدهتن إلجيــاد فــرص عمــل مائمة 

.)267 ص:  2016م،  )الكــوح، 
- التمكني االجتامعي:

عرفتــه  كــام  االجتامعــي  التمكــن  مفهــوم  يشــر 
ــى  ــدل ع ــه ي ــة بأن ــة الدولي ــة للتنمي ــة الكندي املنظم
مــدى حتكــم األفــراد يف حياهتــم ووضــع جــدول رقــم 
أعامهلــم اخلــاص واكتســاب املهــارات واخلــربات حلــل 
مشــكاهتم ممــا يزيــد مــن ثقتهــم يف أنفســهم وقدراهتم 
وكاالت  وعرفتــه  ذواهتــم.  عــى  االعتــامد  عــى 
املســاعدات اإلنامءيــة الرســمية بأنــه تعبــر اصطاحي 
يســتخدم عمومــًا لوصــف العمليــة التــي تصبــح 
ــة؛  ــم اخلاص ــن بأوضاعه ــة ملم ــات املهمش ــا الفئ هب
بحيــث يتمكنــون مــن تنظيــم أنفســهم مجاعيــًا لتــزداد 

قدراهتــم عــى االســتفادة مــن اخلدمــات العامــة، 
ولقــد ســجلت املؤسســات األهليــة نشــاطًا ملموســًا 
يف جمــال التمكــن االجتامعــي مــن خــال العديــد مــن 
ــة، والصحــة  األنشــطة مثــل التعليــم ومكافحــة األمي

.)268-267 2016 ص ص:  )الكــوح، 
- التمكني السيايس:

ــرأة إىل  ــول امل ــة بوص ــر الكفيل ــاذ التداب ــى اخت ويعن
مناصــب يف الســلطة وعمليــات اختــاذ القــرار وصنعه، 
واملشــاركة الكاملــة فيــه، وهــو عمليــة تتبنى سياســات 
ــى  ــب ع ــدف التغل ــة هب ــاكل قانوني ــراءات وهي وإج
ــة  ــرص املتكافئ ــامن الف ــاواة، وض ــدم املس ــكال ع أش
ــاركة  ــع ويف املش ــوارد املجتم ــتخدام م ــراد يف اس لألف

ــوح، 2016، ص: 267(. ــية )الك السياس
- متكني املرأة يف التعليم:

عنــد احلديــث عــن التمكــن؛ البــد مــن التأكيــد عــى 
ــن  ــن وب ــن التمك ــة ب ــة وإجيابي ــة قوي ــود عاق وج
تعليــم املــرأة، فالتعليــم يعــد عنــرًا أساســيًا وفاعــًا 
ــاعدة  ــدف إىل مس ــن هي ــن. والتمك ــة التمك يف عملي
ــا أو  ــز قدراهت ــا وتعزي ــتوى مهاراهت ــع مس ــرأة لرف امل
ــاهبا معــارف جديــدة ومهــارات تعينهــا عــى  إكس
ــرص  ــى ف ــول ع ــل واحلص ــوق العم ــة يف س املنافس
ــة بدخــل مناســب. لذلــك عمــدت كثــر مــن  وظيفي
ــة  ــراتيجيات خاص ــر اس ــى تطوي ــة ع ــدول العربي ال
للنســاء  التعليميــة  اخلدمــات  مســتوى  لتحســن 
ومســاعدهتن للوصــول إىل تلــك اخلدمــات     ) ناجي، 

.)343-342 ص:  ص  2014م، 
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وانطاقــًا مــن نصــوص الريعــة اإلســامية وحتقيقــًا 
ــة  ــاءًا برؤي ــعودية وانته ــة الس ــط التنمي ــداف خط أله
اململــك )2030(؛ فقــد اهتمــت اململكــة العربيــة 
الســعودية باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة، ومنــح 
ــا  ــام فيه ــه ب ــع مراحل ــم يف مجي ــرص للتعلي ــات ف الفتي
التعليــم العــإىل ليســاهم يف عمليــة متكــن املــرأة أســوة 
ــد  ــعودية. وق ــة يف الس ــرة التنمي ــم مس ــال لدع بالرج
ــع  ــم مجي ــة تض ــاء جامع ــرأة بإنش ــامم بامل ــد االهت امت
ــرأة  ــة للم ــة والصحي ــة والعلمي ــات األدبي التخصص
الســعودية حتــت مســمى )جامعــة األمــرة نــورة بنــت 
ــل  ــك؛ ب ــى ذل ــر ع ــر األم ــن(، ومل يقت ــد الرمح عب
امتــد إىل دعمهــا وتعزيــز فرصهــا يف برامــج االبتعــاث 
ــرق  ــل الط ــا بأفض ــة لتأهيله ــارج اململك ــة خ للدراس
والوســائل العلميــة والعامليــة الســتثامر طاقاهتــا يف 
ــزر،2015، ص: 128(. ــاء )املي ــة والبن ــال التنمي جم

4- أهداف التمكني:
ــة  ــق جمموع ــراتيجية إىل حتقي ــن كاس ــعي التمك يس
مــن األهــداف منهــا: إنتــاج املعرفــة والعمــل املبــارش 
ــامل  ــاون يف األع ــز التع ــع. وتعزي ــكان املجتم ــع س م
التشــاركية. وجعــل ســكان املجتمــع يســتخدمون 
مــع  العمــل  أجــل  مــن  وقدراهتــم  إمكاناهتــم 
ــتخدام  ــى اس ــع ع ــراد املجتم ــجيع أف ــن. وتش اآلخري
ــًا.  ــم ذاتي ــات لتمكينه ــارات واملعلوم ــارف وامله املع
املجتمــع  إضافــة إىل إكســاب قطاعــات وســكان 
ــى  ــات. )اهلزان ــع السياس ــر يف صن ــى التأث ــدرة ع الق

.)144  ،143 ص:  ص  2017م،  وآخــرون، 

املــرأة  وضــع  حتســن  إىل  التمكــن  يســعى  كــام 
ــًا.  ــًا وقانوني ــًا واجتامعي ــيًا واقتصادي ــا سياس ومتكينه
ــع.  ــز يف املجتم ــكال التميي ــع أش ــى مجي ــاء ع والقض
كــام هيتــم بتحقيــق مبــدأ املســاواة يف املشــاركة يف 
ــة  ــة كاف ــع. وإزال ــرار يف املجتم ــة الق ــات صناع عملي
ــاء  ــة النس ــة بطال ــرأة وحمارب ــد امل ــف ض ــكال العن أش
ــة للمــرأة  ــة القانوني ــل احلامي وفقرهــن. وكذلــك تفعي
أثنــاء املنازعــات. )خــوري، 2006م، ص: 228(.

5- معوقات متكني املرأة:
ــات  ــد مــن التحدي ــة متكــن املــرأة العدي تواجــه عملي

واملعوقــات منهــا مــا يــي:
- املعوقات الشخصية:

حــدد كاظــم )2016م( العديــد مــن معوقــات متكــن 
ــا:  ــذايت ومنه ــخيص ال ــب الش ــة باجلان ــرأة املرتبط امل
ــؤولياهتا  ــن مس ــق ب ــى التوفي ــرأة ع ــدرة امل ــدم ق ع
األرسيــة وبــن مســئولياهتا االجتامعيــة. وضعــف 
املؤهــات  حمدوديــة  وكذلــك  جســديًا.  املــرأة 
واخلــربات لــدي املــرأة وتصلــب املــرأة لرأهيــا وعــدم 
ــرأة  ــة امل ــف ثق ــر. وضع ــرأي اآلخ ــرأة لل ــل امل تقب
ــادة  ــارات القي ــف مه ــة إىل ضع ــها؛ باإلضاف يف نفس
ــا.  ــس انفعاالهت ــرأة ق ــم امل ــة حتك ــا وقل واإلدارة لدهي
ــدم  ــذ وع ــط والتنفي ــى التخطي ــا ع ــف قدرهت وضع

ــع. ــا املجتم ــام بقضاي ــى اإلمل ــا ع قدرهت
كــام أشــار بيــاري )1992م( إىل املعوقــات التــي 
ــة منهــا: مــا يتعلــق  ــرأة الســعودية يف التنمي تواجــه امل
بمعوقــات تتصــل بالعمــل ومنهــا: عــدم تقديــر 



سعد الزير: دور املؤسسات األهلية يف متكني املرأة السعودية وفق رؤية اململكة العربية السعودية )2030(..... 366-333

343

ــامم  ــدم االهت ــرأة. وع ــدور امل ــل ل ــاء يف العم الرؤس
النظــام  وكذلــك  للمــرأة.  االبتكاريــة  بالنواحــي 
اليومــي الــذي يســود العمــل والنظــرة الروتينيــة لدور 
املــرأة يف برامــج التنميــة. ومنهــا مــا يتعلــق بمعوقــات 
األزواج  بعــض  رفــض  ومنهــا:  بــاألرسة  تتصــل 
لعمــل املــرأة، وإرهاقهــا وعــدم اهتاممهــا بأمــور 
ــم.  ــة هب ــاء ورضورة العناي ــة إىل األبن ــا؛ باإلضاف منزهل
ومنهــا معوقــات تتعلــق باملجتمــع الســعودي أيضــًا، 
وكذلــك نظــرة املجتمــع الســعودي املحــدودة لــدور 
املــرأة يف املجتمــع، وعــدم االهتــامم باإلعــام عــن دور 
ــزل،  ــو املن ــرأة ه ــكان امل ــار م ــة، واعتب ــرأة يف التنمي امل
وســيادة بعــض القيــم باملجتمــع الســعودي التــي 

ــة. ــال التنمي ــرأة يف جم ــاركة امل ــوق مش تع
وذكــرت الزامــل )2017م( أن مــن صعوبــات متكــن 

املــرأة يف عمليــة التنميــة مــا يــي:
• قلــة االهتــامم بتقديــم الــدورات التدريبيــة للنســاء 	

ــع كفاءهتن. ــات لرف العام
• قلة القدرات واملهارات السياسية للمرأة.	
• ضعــف إدراك ســكان املجتمــع للــدور املجتمعــي 	

املهــم الــذي تقــوم بــه املــرأة.
• ــان 	 ــال وحرم ــى الرج ــن ع ــض امله ــور بع قص

ــا. ــل فيه ــن العم ــاء م النس
• تفتقــر املــرأة العربيــة عمومــًا إىل التأهيــل الــازم 	

لكثــر مــن املهــن واألعــامل.
• ســيادة الشــعور عنــد بعــض الفتيــات بعــدم 	

للعمــل. احلاجــة 

ثانيًا: دور املؤسسات األهلية يف متكني املرأة  
ــرات  ــم يف التغ ــرأة دور مه ــه أن للم ــك في ــا ال ش مم
ــل نصــف  ــي تطــرأ عــى املجتمــع؛ حيــث إهنــا متث الت
ــب دوًرا  ــة تلع ــات األهلي ــة، واملؤسس ــه البري ثروت
كبــًرا يف تقديــم اخلدمــات اخلريــة واالجتامعيــة وفــق 
ــات  ــة. ودور املؤسس ــا الدول ــي حتدده ــات الت السياس
ــامالً كثــرة  ــمل أع ــة ليــس حمــدودًا بــل يش األهلي
ــات  ــع فئ ــا جلمي ــة وغره ــة وتعليمي ــة صحي متنوع
املجتمــع ومنهــا املــرأة، وتســعى املؤسســات األهليــة 
العمــل  يف  للمشــاركة  للمــرأة  وتأهيــل  دعــم  إىل 
االجتامعيــة  املجــاالت  يف  والرســمي  التطوعــي 
وآخــرون،  )ســعدون  والسياســية  واالقتصاديــة 

.)9 ص:  2014م، 
لتقديــم  األهليــة  املؤسســات  اســراتيجيات   -

: هتــا ما خد
• ــث 	 ــارات: حي ــة امله ــب وتنمي ــراتيجية التدري إس

ــل  ــوم بنق ــج تق ــدم برام ــات تق ــك املؤسس إن تل
ــات  ــع متطلب ــق م ــام يتواف ــا ب ــارات وتنميته امله

ــل. ــوق العم س
• والواجبــات: ومــن 	 باحلقــوق  الوعــي  تنميــة 

ضمــن اســراتيجيات التمكــن أيضــًا؛ التــي 
تقــوم هبــا تلــك املؤسســات؛ تنميــة وعــي املــرأة 
ــا  ــا مم ــة لدهي ــة املعرف ــا وتنمي ــا وواجباهت بحقوقه
ــة. ــرص املتاح ــن الف ــا م ــى متكينه ــاعدها ع يس

• ــة 	 ــة الفرص ــى إتاح ــا يعن ــو م ــة: وه ــارة عادل جت
أمــام املــرأة الفقــرة للمشــاركة يف أنشــطة جتاريــة 
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ــادي. ــا االقتص ــم دخله ــن دع ــا م ــة متكنه عادل
• ــم 	 ــات يت ــي مجاع ــة: وه ــاعدة الذاتي ــة املس مجاع

وهــي  النســاء  مــن  جمموعــة  مــن  تشــكيلها 
ــه  ــاركن في ــاط يش ــوم بنش ــرة تق ــة صغ جمموع

مجيعــًا لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة.
بنــاء القــدرات: وهــي عبــارة عــن برامــج تقــوم هبــا 
املؤسســات األهليــة لدعــم متكــن املــرأة وتقــوم عــى 
أســاس تنميــة القــدرات الذاتيــة والشــخصية للمــرأة، 
وقــد تكــون هــذه الربامــج قائمــة عــى الراكــة 
ــاص أو  ــاع اخل ــن القط ــة وب ــات األهلي ــن املؤسس ب

.(Narumugai & Kumar,2017, p. 760) احلكومــي 
وتعمــل تلــك املؤسســات عــى تقديــم خدمــات 
صحيــة وتعليميــة وثقافيــة، كــام يوجــد تزايــد يف 
عــدد املؤسســات األهليــة التــي تعمــل يف جمــال 
ــي  ــى تبن ــل ع ــات تعم ــى مجعي ــاملة، وه ــة الش التنمي
ــم  ــل والتعلي ــن التأهي ــع ب ــاملة جتم ــة ش رؤي تنموي
تقديــم  وبــن  املســتفيدة،  للفئــات  والتدريــب 
ــن،  ــادي للمواطن ــتوى االقتص ــع املس ــات ورف اخلدم
ــال  ــن جم ــى حتس ــل ع ــًا تعم ــات أيض ــاك مجعي وهن
ــل  ــباب العاط ــغيل الش ــر وتش ــه الفق ــة ومواجه البيئ
ــاء  ــوائية واألحي ــق العش ــر املناط ــل وتطوي ــن العم ع
ــات تعمــل يف  ــاك مجعي وحتســن أحــوال ســكاهنا وهن
جمــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان )شــكر، 2005م، 

.)12 ص: 
ــع  ــة املجتم ــى توعي ــة ع ــات األهلي ــرص املؤسس وحت
بقضايــا املــرأة ودورهــا يف عمليــة التنميــة االجتامعيــة؛ 

والنــدوات  املطبوعــات  خــال  مــن  وذلــك 
واملؤمتــرات. كــام تقــدم الربامــج اإلعاميــة عــن 
ــرأة  ــوق امل ــع بحق ــة املجتم ــى بتوعي ــي ُتعن ــرأة والت امل
ــاه  ــت انتب ــات بلف ــوم املؤسس ــث تق ــا؛ حي وقضاياه
ــا،  ــل أقراهن ــم مث ــرأة يف التعلي ــق امل ــو ح ــع نح املجتم
ــرأة  ــوق امل ــن حق ــاع ع ــات بالدف ــوم املؤسس ــام تق ك
ــك  ــي. وكذل ــتبعاد االجتامع ــز واالس ــا التميي يف قضاي
توعيــة املجتمــع املــرأة بحقهــا يف الوظائــف احلكوميــة 
اخلاصــة، وكذلــك تــوىل الناصــب القياديــة، والركيــز 
 (Awan, 2012, عى توعيــة األزواج بحقــوق الزوجــة

.pp. 454 ,455)

ويف اململكة العربية السعودية:
واملؤسســات  للجمعيــات  الــدويل  املركــز  وفــق 
ــن  ــد م ــيس العدي ــم تأس ــد ت ــه ق ــة؛ فإن ــر الربحي غ
املؤسســات غــر الربحيــة لتقديــم املســاعدات للفقراء 
واملحتاجــن وحتســن ظــروف احليــاة والتدريــب 
ــذه  ــرى، وه ــة األخ ــات االجتامعي ــم واخلدم والتعلي
املــوارد  وزارة  إرشاف  حتــت  تعمــل  املؤسســات 
ــة الســعودية. فقــد نــص  ــة االجتامعي ــة والتنمي البري
ــعودي  ــة الس ــات األهلي ــات واملؤسس ــام اجلمعي نظ
ــخ  ــد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )8( بتاري اجلدي
19 /2 /1437هـــ يف اململكــة العربيــة الســعودية 
عــى أن هــذا النظــام هيــدف إىل تنظيــم العمــل األهــي 
وتطويــره ومحايتــه؛ باإلضافــة إىل االســمهم يف التنميــة 
ــع  ــن يف إدارة املجتم ــامهة املواط ــز مس ــة وتعزي الوطني
وتطويــره وتفعيــل ثقافــة العمــل التطوعــي بــن أفــراد 
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)املاريــة،  االجتامعــي  التكافــل  وحتقيــق  املجتمــع 
.)170-174 ص:  ص  2017م، 

وتعمــل هــذه املؤسســات باململكــة العربيــة الســعودية 
عــى مشــاركة املــرأة يف األعــامل التطوعيــة يف جمــاالت 
الثقــايف  واجلانــب  واإلحســان  العطــف  ســتة: 
ــة،  ــة واملهني ــطة التعاوني ــة واألنش ــى واملدافع والعلم
كــام أن خدمــات التطــوع التــي تقــوم هبــا املــرأة 
داخــل تلــك املؤسســات تقــوم عــى قضايــا الشــباب 
ــا االجتامعيــة والديــن واخلدمــات الصحيــة.  والقضاي
ــرأة  ــدأت امل ــًا ب ــعودية أيض ــة الس ــة العربي ويف اململك
تنخــرط يف الشــأن العــام والعمــل املجتمعــي املرتبطــة 
ــا املــرأة واألرسة. وتقــوم املؤسســات باململكــة  بقضاي
ــن  ــد م ــال العدي ــن خ ــرأة م ــن امل ــى متك ــل ع بالعم
األبعــاد: )البعــد الديمغــرايف والبعــد االقتصــادي 
ــة مثــل منظــامت حقــوق  واألبعــاد السياســية والدولي
االنســان الدوليــة وخاصــة فيــام خيــص حقوق املــرأة(. 
ــن  ــعودية م ــرأة الس ــن امل ــات بتمك ــدأت املؤسس وب
خــال منظــامت العمــل األهــي التــي تعمــل يف حقوق 
املــرأة والفتــاة التــي تقــوم عــى إرســاء مبــدأ العدالــة 
وعــدم التمييــز ومشــاركة املــرأة يف العمــل املجتمعــي، 
ــوارد  ــرأة بامل ــط امل ــات برب ــك املؤسس ــوم تل ــام تق ك
ــل  ــرأة ألج ــن امل ــة لتمك ــرص املتاح ــة والف املجتمعي
املشــاركة يف جمتمعهــا مثــل مجعيــة النهضــة الســعودية 

.(Nasseef, 2015, pp. 51-54)

وهبــذا نجــد أن املؤسســات األهليــة والتــي بلــغ 
ــل  ــاض تعم ــة الري ــة يف مدين ــا )108( مؤسس عدده

الشــخيص  الــذايت  املــرأة  متكــن  جمــاالت  كل  يف 
واالقتصــادي والتعليمــي، حيــث مل تعــد جهــود 
تلــك املؤسســات قــارصة عــى تقديــم اإلحســان 
واملســاعدات املاليــة للمــرأة الفقــرة فقــط، بــل امتــد 
عملهــا ملجــاالت عديــدة لتطويــر قــدرات املــرأة 
ودعمهــا للمســامهة يف برامــج التنميــة املجتمعيــة؛ 
بقيــة  األهليــة  املؤسســات  هــذه  تســاهم  وهبــذا 
ــة لتحقيقأهــداف وأبعــاد  ــة واألهلي اجلهــات احلكومي
رؤيــة اململكــة )2030م(؛ والتــي أكــدت عــى أمهيــة 
ــية  ــارص األساس ــد العن ــعودية كأح ــرأة الس ــن امل متك

التــي اعتمدهتــا الرؤيــة يف أهدافهــا ومبادراهتــا.
ــن  ــعودية لتمك ــة الس ــة العربي ــود اململك ــًا: جه ثالث

ــة )2030م(: ــة اململك ــق رؤي ــرأة وف امل
ــاء يف  ــا ج ــال م ــن خ ــة م ــود اململك ــح جه - تتض
اهلــدف االســراتيجي  للرؤيــة) رقــم 1،3،6( لدعــم 
ــاع  ــة القط ــى بتنمي ــي: ويعن ــر الربح ــاع غ ــو القط نم
ــذا  ــح ه ــره ليصب ــه وتأث ــادة تنوع ــي وزي ــر الربح غ
ــة  ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــز البني ــن ركائ ــاع م القط
احلكومــي  الدعــم  ملنظومــة  ومســاندًا  اململكــة  يف 
اهلــدف  يف  وجــاء  للوظائــف،  مهــاًم  ومصــدرًا 
ــر  ــامت غ ــن املنظ ــم 2،3،6( متك ــراتيجي ) رق االس
ــق  ــى حتقي ــذا يعن ــق، وه ــر أعم ــق أث ــة لتحقي الربحي
ــامت  ــق للمنظ ــي العمي ــر االجتامع ــتدامة واألث االس
غــر الربحيــة وتعزيــز دورهــا يف االبتــكار وقيــام 
هــذه املنظــامت بتقديــم اخلدمــات بجــودة عإليــة 
؛وذلــك مــن خــال بنــاء منظومــة متقدمــة ومتطــورة 
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لدعــم تطورهــا، وجــاء يف هــذا اهلــدف أيضــًا متكــن 
ــد  ــاق ليزي ــث االنف ــن حي ــة م ــر الربحي ــامت غ املنظ
مــن) %21( يف عــام 2015م ليصــل إىل) %51( حتــى 
ــي ،2018م -  ــول الوطن ــج التح ــام2020م )برنام ع

.)56،57،58 ص:  ص  2020م، 
ــخ  ــورة بتاري ــة املن ــث باملدين ــي الثال ــاء الوطن ويف اللق
ــه-  ــض توصيات ــاء يف بع ــو 2004م؛ ج 24-26 يوني

فيــام خيــص متكــن املــرأة- مــا يــي:
• ــهل 	 ــى تس ــة حت ــة االجتامعي ــز اخلدم ــر مراك ن

عمليــات التدخــل املهنــي يف العقبــات التــي 
تواجــه املــرأة يف كل حــي وكل مــكان.

• ــات 	 ــة مجعي ــة بإقام ــادرات األهلي ــح للمب التري
ــة. ــوق األرسي ــا واحلق ــاندة للقضاي مس

• ــة 	 ــة واإلعامي ــة والربوي ــات التعليمي ــام اجله قي
ــي  ــوم احلقيق ــتوى املفه ــع مس ــو رف ــا نح بواجبه

ــه. ــة في ــب اإلجيابي ــراز اجلوان ــرأة وإب ــل امل لعم
• ــى 	 ــات متخصصــة للمــرأة تعن ــام مجعي رضورة قي

بحقوقهــا واملحافظــة عليهــا والعنايــة هبــا، وعــى 
رأســها املجلــس األعــى للمــرأة واألرسة.

• مشــاركة املــرأة يف وضــع اخلطــط وتغيــر املناهــج 	
مشــاركة فاعلــة وفــق دراســات وبرامــج تعتمــد 
ــك  ــز املل ــورات )مرك ــن تط ــتجد م ــا يس ــى م ع

ــز،2004م، ص ص: 23-15(.  ــد العزي عب
ثالثًا: النظريات املفرسة للدراسة

البنائية الوظيفية:
تعتقــد البنائيــة الوظيفيــة أن املجتمــع أو املؤسســة 

ــا  ــا أو أجزائه ــن حجمه ــر ع ــض النظ ــا -بغ أو غره
وظيفيــًا،  ومتســاندة  مرابطــة  أهنــا  واختافاهتــا- 
وأي  متكاملــة،  األصــل  يف  هــي  األجــزاء  وهــذه 
تغــر يطــرأ عــى أحــد أجزائهــا؛ ينعكــس بالــرورة 
ــق  ــزء أو نس ــام أن كل ج ــرى. ك ــزاء األخ ــى األج ع
ــباع  ــرض إش ــه بغ ــود لطبيعت ــة تع ــف بنيوي ــه وظائ ل
حاجــات األفــراد املنتمــن لــه أو غــره من املؤسســات 
واالســتقرار.  التــوازن  حتقيــق  هبــدف  األخــرى؛ 
ويتضــح مــن ذلــك أن اهلــدف الرئيــس جلميــع النظــم 
أو األجــزاء؛ يتمثــل يف املحافظــة عــى اســتمرار البنــاء 
ــب، 2007، ص: 45(. ــه )اخلطي ــتقراره وتوازن واس
ــن  ــار أن متك ــا باعتب ــة هن ــف النظري ــن توظي ويمك
التنميــة االجتامعيــة  الســعودية يف جمــاالت  املــرأة 
املختلفــة )ذاتيــًا، اقتصاديــًا، تعليميــًا(؛ يعــرب عــن 
الوظيفــة التــي يمكــن أن تســهم هبــا وتؤدهيــا يف 
البنــاء االجتامعــي، إذا مــا أخذنــا يف االعتبــار أن نســبة 
اإلنــاث يف املجتمــع الســعودي تشــكل حــوإىل% 49.  
ــا يف  ــم تواجده ــن حج ــزز م ــرأة يع ــن امل ــام أن متك ك
املجتمــع؛ مــن خــال املشــاركة يف العمــل والوظائــف 
عــى املســتوى احلكومــي واألهــي واخلــري لتحقيــق 

ــع. ــتقرار للمجتم ــوازن واالس الت
رابعًا: الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:
 نجــد يف دراســة فــراج )2003م( أهنــا كانــت هتدفــت 
إىل تقويــم برامــج التنميــة البريــة يف املؤسســات 
األهليــة بمحافظــة الفيــوم بجمهوريــة مــر العربيــة 
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يف جمــاالت عديــدة كالتعليــم والرعايــة الصحيــة 
وزيــادة الدخــل. وتوصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود 
ــة وبــن املؤسســات  تعــاون بــن املؤسســات احلكومي
ــة،  ــة البري ــاالت التنمي ــامل جم ــر أع ــة لتيس األهلي
كــام توصلــت الدراســة إىل أن األنشــطة التعليميــة 
والصحيــة تزيــد يف احلــر عــن الريــف، كــام أن 
ــي  ــن وع ــد م ــة تزي ــات األهلي ــداد املؤسس ــادة أع زي
ــا  ــة والقضاي ــم والصح ــا التعلي ــو قضاي ــن نح املواطن
العتيبــي(  دراســة  أظهــرت  بينــام  االقتصاديــة. 
التعاونيــات  عــى  التعــرف   )22 ص:  2011م، 
النســائية لتحقيــق التمكــن االقتصــادي للمــرأة، وقــد 
ــا:  ــج منه ــن النتائ ــد م ــة إىل العدي ــت الدراس توصل
أن التعاونيــات النســوية عــرب اســتغاهلا خلدمــات 
االقتصــادي  للتمكــن  وســيلة  املصغــر  التمويــل 
للمــرأة مــن خــال توفــر إليــات املــروع يف بداياتــه، 
واألخــذ بيــد املــرأة خللــق مروعــات اقتصاديــة 
واجتامعيــة أكثــر صابــة وانتاجــًا، والتعاونيــات هــي 
ــامد  ــة واالعت وســيلة للعمــل إليــدوي واخلدمــة الذاتي
نجــم  دراســة  عــى  وباالطــاع  الــذات.  عــى 
يف  التنمويــة  املؤسســات  دور  وعنواهنــا  )2013م( 
متكــن املــرأة الفلســطينية؛ نجــد أن الدراســة توصلــت 
للعديــد مــن النتائــج؛ أمههــا: أن املؤسســات التنمويــة 
تؤهــل املــرأة سياســيًا لتتــوىل مناصــب قياديــة وتدافــع 
عــن حقــوق املــرأة والعمــل عــى املســاواة بينهــا وبــن 
ــن  ــى حتس ــات ع ــك املؤسس ــل تل ــام تعم ــل، ك الرج
مســتوي معيشــة املــرأة مــن خــال املروعــات 

ــا  ــويق ملنتجاهت ــإليب التس ــرأة أس ــم امل ــرة وتعل الصغ
مثــل:  املهــارات  بعــض  عــى  املــرأة  وتــدرب 
اإلســعافات األوليــة، وتقديــم االستشــارات التثقيفيــة 
هلــا والــدورات التوعويــة. وكذلــك نجد أن يف دراســة 
ســليم وباحشــوان)2014م(؛ والتــي توصلــت إىل أن 
املؤسســات األهليــة تقــوم بتمكــن املــرأة مــن خــال 
ــات يف  ــاص للفتي ــم خ ــة وتعلي ــول تقوي ــل فص عم
ــة  ــج تدريبي ــذ برام ــة، وتنفي ــم املختلف ــل التعلي مراح
ــو  ــج حم ــاركة يف برام ــب اآلىل، واملش ــال احلاس يف جم
األميــة للســيدات الريفيــات، وتوفــر إعانــات شــهرية 
الســيدات  وتدريــب  القــادرات.،  غــر  للفتيــات 
وتوفــر  الصغــرة،  املروعــات  عــى  الريفيــات 
ــا  ــي تعوهل ــك الت ــة تل ــألرس وخاص ــايل ل ــم امل الدع
امــرأة، وتوفــر قــروض ميــرسة للســيدات، ومســاعدة 
املــرأة عــى االندمــاج يف املجتمــع. بينــام هدفــت 
ــت إىل  ــي هدف ــوح  )2016م(؛ والت ــو الفت ــة أب دراس
التعــرف عــى دور املؤسســات األهليــة يف متكــن 
ــد  ــة إىل العدي ــت الدراس ــد توصل ــيًا، فق ــرأة سياس امل
ــوم  ــة تق ــات األهلي ــا: أن املؤسس ــج أمهه ــن النتائ م
ــارف  ــة املع ــال تنمي ــن خ ــيًا م ــرأة سياس ــن امل بتمك
السياســية لدهيــا،  وهــذه املعــارف متثلــت يف التوعيــة 
بالعمليــة االنتخابيــة واالســتامع آلراء اآلخريــن ، 
وتدعيــم احلريــات وتدعيــم وترســيخ القيم السياســية 
ــى  ــة ع ــات األهلي ــل املؤسس ــك تعم ــة ، وكذل اخلاص
ــك يف  ــل ذل ــرأة ويتمث ــيايس للم ــاه الس ــن االجت تكوي
ــية،  ــا السياس ــث يف القضاي ــن احلدي ــرأة م ــن امل متك
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والتعبــر عــن آرائهــا يف مشــاركة املــرأة سياســيًا 
وتعمــل عــى تشــكيل قناعتهــا السياســية واختــاذ 
ــة عــى متكــن  القــرارات السياســية، وتســاعد اجلمعي
املــرأة سياســيا مــن خــال عقــد حمــارضات سياســية 

ــة. ــامل التطوعي ــاركة يف األع ــا واملش لتوعيته
ويف هـــذا اخلصـــوص وباالطـــاع عـــى بعـــض 
باكـــي  دراســـة  نجـــد  األجنبيـــة  الدراســـات 
(Bakshi,2003) هدفـــت إىل تقييـــم الربامـــج املعـــدة 

واالقتصـــادي  االجتامعـــي  الوضـــع  لتحســـن 
ــة  ــا احلكومـ ــي تنفذهـ ــاال(، والتـ ــرأة يف )كمبـ للمـ
ـــرات  ـــاء الفق ـــي للنس ـــب املهن ـــج التدري ـــل: برنام مث
وبرنامـــج  باملنـــزل  املعيلـــة  املـــرأة  وبرنامـــج 
ــج  ــف وبرامـ ــا العنـ ــاء وضحايـ ــاعدات للنسـ املسـ
املعاشـــات التقاعديـــة لألرامـــل وبرامـــج الصحـــة 
ـــدى  ـــة م ـــت الدراس ـــد أوضح ـــرأة، ولق ـــم للم والتعلي
اســـتفادة النســـاء مـــن تلـــك الربامـــج وخاصـــة برامـــج 
التوعيـــة الصحيـــة وخدمـــات األمومـــة والطفولـــة 
واخلدمـــات التعليميـــة. وكانـــت دراســـة مولســـاكا 
حتليـــل  إىل  هدفـــت  والتـــي  (Mulcasa , 2003)؛ 

ـــدين  ـــع امل ـــامت املجتم ـــه منظ ـــدم ب ـــذي تق ـــدور ال ال
يف مواجهـــة املعوقـــات االجتامعيـــة والثقافيـــة التـــي 
ـــة  ـــج تنمي ـــة يف برام ـــاركة الكامل ـــن املش ـــرأة م ـــع امل متن
ـــة إىل أن  ـــت الدراس ـــث توصل ـــدا؛ حي ـــرأة يف أوغن امل
ـــن  ـــي م ـــتبعاد اجتامع ـــش واس ـــن هتمي ـــاين م ـــرأة تع امل
ـــدم  ـــة وع ـــات الوطني ـــوارد واخلدم ـــى امل ـــول ع احلص
القـــدرة عـــى املشـــاركة يف عمليـــات صنـــع القـــرار 

ـــام  ـــيايس. بين ـــاع الس ـــرأة يف القط ـــش امل ـــاذه وهتمي واخت
 (Alzoubi &  نجـــد دراســـة الـــزويب وعبـــد الرمحـــن
ــي دور  ــرف عـ ــول التعـ (Abdelrahman , 2014  حـ

املؤسســـات احلكوميـــة وغـــر احلكوميـــة يف متكـــن 
ــعودية يف  ــة السـ ــة العربيـ ــة يف اململكـ ــرأة املطلقـ املـ
ــد  ــة إىل العديـ ــت الدراسـ ــد توصلـ ــران(؛ فقـ )نجـ
مـــن النتائـــج منهـــا: أن املنظـــامت غـــر احلكوميـــة 
ـــة  ـــرأة املطلق ـــن امل ـــوم بتمك ـــة تق ـــات األهلي واملؤسس
ـــة  ـــاركة يف عملي ـــل املش ـــن أج ـــا م ـــال متكينه ـــن خ م
ـــت  ـــك توصل ـــا، وكذل ـــك حريته ـــرار ومتل ـــع الق صن
ـــن  ـــوم بتمك ـــة تق ـــات األهلي ـــة إىل أن املؤسس الدراس
ــي  ــن العلمـ ــال التمكـ ــن خـ ــة ممـ ــرأة املطلقـ املـ
مـــن خـــال الربامـــج القائمـــة عـــى التعليـــم 
االقتصـــادي،  التمكـــن  وكذلـــك  والتدريـــب، 
ــي. ويف  ــن االجتامعـ ــيايس والتمكـ ــن السـ والتمكـ
 (Dsouza & Reddy, 2017  دراســـة دوســـوزا وريـــد
ــامت  ــى دور املنظـ ــرف عـ ــت للتعـ ــي هدفـ ( ؛والتـ
ــل  ــة الطفـ ــرأة وتنميـ ــن املـ ــة لتمكـ ــر احلكوميـ غـ
مـــن خـــال برامـــج )كارفاكاتـــا( احلكوميـــة، فقـــد 
ـــا :  ـــج أمهه ـــن النتائ ـــد م ـــة إىل العدي ـــت الدراس توصل
ـــة  ـــات األهلي ـــة واملؤسس ـــر احلكومي ـــامت غ أن املنظ
ـــة  ـــات احلكومي ـــا املؤسس ـــزت عنه ـــأدوار عج ـــوم ب تق
واخلاصـــة يف جمـــاالت متكـــن املـــرأة والطفـــل، 
كـــام أن املؤسســـات األهليـــة تســـاعد عـــى تدعيـــم 
الريفيـــة  للمـــرأة  االقتصاديـــة  التنميـــة  عمليـــة 
مـــن خـــال تشـــكيل مجاعـــات املســـاعدة الذاتيـــة 
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للنســـاء وإدخاهلـــم يف مروعـــات لزيـــادة الدخـــل 
االقتصـــادي هلـــن كـــام تعمـــل عـــى تقليـــل حـــدة 
ـــات  ـــن القطاع ـــيق ب ـــوم بالتنس ـــا تق ـــام أهن ـــر ، ك الفق
واهليئـــات املســـؤولة عـــن تنميـــة الطفـــل؛ يف حـــن 
 (Hossain and Khatun, أن دراســـة حســـن وخاتـــون
(2017؛ هدفـــت للتعـــرف عـــى دور املؤسســـات األهليـــة 

يف التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الريفيـــة يف )زنجبـــار(، 
ـــل  ـــج لع ـــن النتائ ـــد م ـــة للعدي ـــت الدراس ـــد توصل وق
أمههـــا: أن املؤسســـات األهليـــة يف )زنجبـــار( تقـــوم 
بمبـــادرات تنميـــة وعـــي املـــرأة الريفيـــة وتوجيههـــا 
ـــون  ـــد تك ـــي ق ـــات الت ـــة واإلمكان ـــرص املتاح ـــو الف نح
ســـببًا يف متكينهـــا وتنميـــة قدراهتـــا وتعزيـــز مكانتهـــا 
االجتامعيـــة واالقتصاديـــة. كـــام أن تلـــك املؤسســـات 
تعمـــل عـــى متكـــن املـــرأة الريفيـــة سياســـيًا أيضـــًا 
ـــيايس  ـــا الس ـــة دوره ـــا بأمهي ـــة وعيه ـــال تنمي ـــن خ م
وقدرهتـــا عـــى صنـــع واختـــاذ القـــرار؛ وذلـــك مـــن 
خـــال مشـــاركتها السياســـية ومشـــاركتها يف تدعيـــم 
ـــاي  ـــة ناروموج ـــام دراس ـــادي. بين ـــل األرسة االقتص دخ
ـــوان  ـــي بعن ـــار(Narumugai & Kumar,2017) وه وكوم
ـــرأة«؛  ـــن امل ـــة متك ـــاه قضي ـــة جت ـــات األهلي »دور املؤسس
ـــة يف  ـــات األهلي ـــى دور املؤسس ـــرف ع ـــت إىل التع هدف
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: 
جهـــود 	  وتدعيـــم  الريفيـــة.  املـــرأة  تعليـــم 

ـــاء  ـــة. وبن ـــرأة الريفي ـــود امل ـــم جه ـــة. وتنظي احلكوم
نـــامذج قابلـــة للتدخـــل والتجريـــب مـــع املـــرأة. 
وتدعيـــم عمليـــة مشـــاركة املـــرأة ومتكينهـــا. 
ـــة.  ـــرأة الريفي ـــدى امل ـــادة ل ـــارات القي ـــم مه وتدعي
ــا.  ــي هلـ ــن التكنولوجـ ــة التمكـ ــم عمليـ وتدعيـ
ــة. ــاءة عإليـ ــة ذات كفـ ــج تدريبيـ ــم برامـ وتقديـ

إجراء نظم التقييم والتقدير.	 
وبناءعـــي مـــا ســـبق؛ يتضـــح للباجـــث مـــن الدراســـات 
ــابقة واألدبيـــات العلميـــة؛ أن موضـــوع متكـــن  السـ
ــة ليســـت وليـــدة  ــه يعـــد قضيـــة عامليـ املـــرأة وبحثـ
ــة.  ــرات طويلـ ــذ فـ ــودة منـ ــا موجـ ــوم، ولكنهـ إليـ
ـــم  ـــع أه ـــًا م ـــق تقريب ـــا تتف ـــًا بأهن ـــول أيض ـــتطيع الق ونس
املجـــاالت التـــي يمكـــن مـــن خاهلـــا متكـــن املـــرأة 
ــات  ــدت الدراسـ ــث أكـ ــع، حيـ ــا يف املجتمـ ودعمهـ
ــة  ــة والتعليميـ ــة واالقتصاديـ ــب الذاتيـ ــة اجلوانـ أمهيـ
لتمكـــن املـــرأة بمنحهـــا فرصـــًا أكـــرب للمشـــاركة يف 
ـــون  ـــد يك ـــع. وق ـــتدامة يف املجتم ـــة املس ـــج التنمي برام
هلـــذه الدراســـة إضافـــة جديـــدة للـــراث العلمـــي يف 
جمـــال متكـــن املـــرأة الســـعودية حلداثتهـــا ومواكبتهـــا 
ملنطلقـــات رؤيـــة اململكـــة )2030(، والتـــي ركـــزت 
ــرأة  ــن املـ ــرص متكـ ــادة فـ ــى زيـ ــر عـ ــكل كبـ بشـ
الســـعودية يف املجتمـــع. كـــام أن هـــذه الدراســـة قـــد 
ـــاص  ـــكل خ ـــة بش ـــات األهلي ـــدور املؤسس ـــت ب اهتم
ــد  ــا قـ ــعودي ممـ ــع السـ ــرأة يف املجتمـ ــن املـ يف متكـ
ـــي  ـــرأة الت ـــن امل ـــاالت متك ـــاول جم ـــز يف تن ـــا تتمي جيعله

تتيحهـــا املؤسســـات األهليـــة يف الســـعودية.
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املبحث الثالث  
 الدراسة امليدانية للبحث:

اإلجراءات املنهجية للدراسة:	 
فيــام خيــص نــوع الدراســة؛ فــإن هــذه الدراســة تنتمــي 
الوصفيــة  الدراســات  الدراســة احلإليــة إىل نمــط 
التحليليــة التــي هتــدف إىل مجــع البيانــات مــن الواقــع 
امليــداين وحتليلهــا والوصــول إىل نتائــج يتــم الوصــول 
مــن خاهلــا إىل تعميــامت. وفقــًا لنــوع الدراســة فــإن 
املنهــج املســتخدم هــو منهــج املســح االجتامعــي 
عــن طريــق العينــة. امــا حــدود الدراســة فــإن 
ــات  ــاء العام ــة النس ــمل كاف ــة تش ــا البري حدوده
ــا  ــاض وعدده ــة الري ــة يف مدين ــات األهلي يف املؤسس
)108( مؤسســة، وتــم تطبيــق الدراســة احلإليــة عــى 
ــاء  ــن النس ــردة م ــا )100( مف ــة قوامه ــة تعمدي عين
ــاض  ــة الري ــة بمدين ــات األهلي ــات يف املؤسس العام
ــث املــكان فقــد  خلدمــة أغــرض الدراســة. ومــن حي
تــم تطبيــق هــذه الدراســة بمدينــة الريــاض. يف 

ــام )2020 م.( ــن ع ــف األول م النص
أداة الدراسة:	 

ــى أداة  ــات ع ــع املعلوم ــرض مج ــث لغ ــد الباح اعتم
واحــدة وهــي اســتامرة اســتبيان حيــث تضمنــت 
بعــض األســئلة ذات العاقــة بموضــوع البحــث 
وأهدافــه وتســاؤالته؛ والتــي صاغهــا الباحــث بدقــة. 
ــة  ــة وثاث ــات األولي ــن البيان ــتبانة م ــت االس وتكون
ــي –  ــن التعليم ــذايت – والتمك ــن ال ــاد: )التمك أبع

ــادي(. ــن االقتص التمك

صدق وثبات األداة:	 
الصدق الظاهرى« صدق املحكمن«:

بــام    تــم عــرض االســتبانة ىف صورتــه األوليــة 
ــر  ــكل متغ ــة ب ــارات مرتبط ــاد وعب ــن أبع ــه م حيتوي
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــدد )5( م ــى ع ــرات ع ــن املتغ م
ــم  ــة – قس ــوم االجتامعي ــة العل ــن )كلي ــس م التدري
االجتــامع واخلدمــة االجتامعيــة - جامعــة اإلمــام 
ــم  ــب منه ــث ُطل ــامية(؛ حي ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم

ــث: ــن حي ــارة م ــة كل عب ــى صاحي ــم ع احلك
 ارتباط العبارة بالبعد املراد قياسه. أ. 
سامة الصياغة اللغوية للعبارة.ب. 
ــدف ج.  ــتبانة واهل ــون االس ــارة بمضم ــاط العب ارتب

ــا. منه
ــاد د.  ــن أبع ــد م ــب أى بع ــارات تناس ــة عب إضاف

غــر  العبــارات  بعــض  حــذف  أو  االســتبانة 
باالســتبانة. املرتبطــة 

ــن  ــاق ب ــبة االتف ــاب نس ــم حس ــك؛ ت ــى ذل ــاء ع وبن
الســادة املحكمــن للعبــارات التــى يشــملها كل بعــد 
مــن أبعــاد االســتامرة اخلاصــة باالســتبانة، وقــد بلغت 
نســبة االتفــاق )%80(، ثــم تــم تعديــل العبــارات أو 
ــن  ــاق ب ــبة االتف ــل نس ــى مل تص ــك الت ــتبعاد تل اس
املحكمــن عليهــا عــى أقــل مــن )%80(، لتصــل 
االســتبانة إىل صورهتــا النهائيــة، وكانــت عــى النحــو 

ــإىل: الت
البيانات األولية: وتضمنت )6( أسئلة.

البعــد األول: اشــتمل عــى )13( عبــارة حــول » دور 
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ــًا  املؤسســات األهليــة ىف متكــن املــرأة الســعودية ذاتي
ــة )2030م(.  وفــق رؤي

ــول »  ــارة ح ــى ) 13( عب ــتمل ع ــى: اش ــد الثان البع
دور املؤسســات األهليــة  ىف  متكــن  املــرأة الســعودية  

ــة )2030م(.  ــق رؤي ــًا  وف اقتصادي
 البعــد الثالــث: اشــتمل عــى ) 15  ( عبــارة  حــول » 
دور املؤسســات األهليــة  ىف  متكــن  املــرأة الســعودية  

تعليميــًا  وفــق رؤيــة )2030م(.

من خــال نتائــج املعامــات االحصائيــة باجلدول الســابق؛ 
يتضــح أن معامــل ثبــات أبعــاد االســتبانة واملجمــوع الــكي 
ــات  ــتوى الثب ــإن مس ــة ف ــذه النتيج ــى ه ــاء ع ــة. وبن مرتفع
ــث  ــر البح ــة نظ ــن وجه ــًا م ــد ماءم ــوى األداة يع ملحت

ــي. العلم
األسإليب االحصائية املستخدمة ىف البحث:	 

ــج  ــتخدام برنام ــث باس ــات أداة البح ــل بيان ــم حتلي          ت
Statistical Pack- ــة ــوم االجتامعي ــة للعل ــزم االحصائي احل
age for Social Sciences والتــي يرمــز هلــا بـــ (SPSS( وتــم 

اســتخدام االســإليب االحصائيــة لوصــف اخلصائــص 
ــى  ــتجابتهم ع ــف اس ــث ووص ــة البح ــة لعين الديمغرافي
ــة،  ــب املئوي ــرارت والنس ــال التك ــن خ ــرات األداة م فق
خــال  مــن  األداة  وفقــرات  األبعــاد  قــوة  ولتحديــد 

ثبات األداة:   
ــتخدام  ــم اس ــة، ت ــات أداة الدراس ــن ثب ــق م  للتحق
ــة  ــاخ Cronbach’s Alpha والتجزئ ــة ألفــا كرونب معادل
النصفيــة)Split-Half) ؛ للتأكــد مــن االتســاق الداخي 
لفقــرات األداة، حيــث تــم اســتخراج معامــل الثبــات 
عــى مســتوى األداة بالكامــل وعــى مســتوى االبعــاد، 
واجلــدول رقــم التــإىل يبــن معامــل الثبــات ألداة 

ــا: ــة وأبعاده الدراس

معامــات الوســط املرجــح والــوزن املرجــح والقــوة 
تــم  كــام  املرجحــة.   احلســابية  واملتوســطات  النســبية 
One Way( اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن األحــادى

ANOVA( الختبــار الداللــة االحصائيــة للفــروق بــن 

ــن  ــة والتباي ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات احلس املتوس
ــاد  ــن األبع ــروق ب ــد الف ــار )F( لتحدي ــال اختب ــن خ م
األساســية للدراســة واملتغــرات الديمواغرفيــة )العمــر 
ــراد  ــدد أف ــة - ع ــة العلمي ــة – الدرج ــة االجتامعي – احلال

األرسة – عــدد ســنوات اخلــربة(. 
- نتائج الدراسة:

-النتائــج املتعلقــة بوصــف البيانــات األوليــة ألفــراد عينــة 
البحــث:

العمر  - 1

معامل التجزئة النصفیة لجتمان معامل الفا كرونباخاالبعادم
0.7690.761البعد االول1

0.8540.703البعد الثانى2

0,8940.852البعد الثالث3
0.8160.806االستبانة ككل4

جدول رقم )1(
معامل ثبات االستبانة باستخدام معامل )ألفا كرونباخ( والتجزئة النصفية 
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ــة 	  ــراد عين ــع أف ــابق أن توزي ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
البحــث تبعــًا ملتغــر العمــر متقــارب بــن الفئــات الثــاث، 
حيــث بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث الواقعــة يف فئــة )مــن 
ســنة 20 ألقــل مــن 35 ســنة( = )36( فــردًا بنســبة مئويــة 

مقدارهــا )36 %( مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.
ــة البحــث الواقعــة يف فئــة )مــن  كــام بلــغ عــدد أفــراد عين

ــراد 	  ــن أف ــابق أن )%55( م ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
البكالوريــوس ممــا  العينــة حاصــات عــى درجــة 
يعنــي ارتفــاع مســتوى تأهيلهــن وانعــكاس ذلــك عــى 
جــودة االســتجابة املتوقعــة. تليهــا فئــة احلاصــات عــى 
ــادة  ــًا عــى زي الدبلــوم )%35( ممــا يعطــي مــؤرشًا إجيابي
ــة  ــة واملهني ــات العلمي ــى الدبلوم ــات ع ــرص احلاص ف

ســنة 35 ألقــل مــن 45( = )28( فــردًا بنســبة مئويــة 
ــة. ــة الدراس ــراد عين ــإىل أف ــن إمج ــا )28 %( م مقداره

وأيضــًا بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث الواقعــة يف فئــة )من 
45 ســنة فأكثــر( = )36( فــردًا بنســبة مئويــة مقدارهــا )36

%( مــن إمجــإىل أفــراد عينة الدراســة. 
2 -الدرجة العلمية: 

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 
ــك يف  ــاعد ذل ــد يس ــه ق ــت ذات ــًا، ويف الوق ــذا منطقي ه

ــر يف االســتجابات.  ــة أكث احلصــول عــى واقعي
3- احلالة االجتامعية: 

المعامالت االحصائیةم
الترتیبالنسبة %التكرار العمـــر

1%3636من 20 القل من 35 سنة1
2%2828من 35 ألقل من 45 سنة2
1مكرر%453636 سنة فأكثر3

100 %100المجموع

جدول رقم )2(
 يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفقًا ملتغري السن )ن = 100(

المعامالت االحصائیةم
الترتیبالنسبة %التكرار الدرجة العلمیة

63%6ثانوي فأقل1
352%35دبلوم2

551%55بكالوریوس3

4%44دراسات علیا4

جدول رقم )3(
 يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفقًا ملتغري الدرجة العلمية )ن = 100(
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن معظــم أفــراد عينــة 	 
البحــث متزوجــات بعــدد )60( فــردًا وبنســبة مئويــة 

مقدارهــا )60 %( مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.
- بينــام بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث مــن األرامــل 
ــة مقدارهــا )10 واملطلقــات )10( أفــراد بنســبة مئوي

ــراد  ــع أف ــابق أن توزي ــدول الس ــن اجل ــح م    يتض
ــراد األرسة  ــدد أف ــر ع ــًا ملتغ ــة وفق ــة الدراس عين
ــة  ــإىل: بلــغ عــدد أفــراد العين جــاء عــى النحــو الت
ــة التــي عــدد أفرادهــا )أقــل مــن 6 أفــراد(  يف الفئ
ــن  ــا )36 %( م ــة مقداره ــبة مئوي ــردًا بنس )36( ف
ــدد  ــغ ع ــن بل ــة. يف ح ــة الدراس ــراد عين ــإىل أف إمج
ــا  ــم م ــم أرسه ــن حج ــة الذي ــة الدراس ــراد عين أف

%( مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة.
ــر  ــة البحــث مــن غ ــراد عين ــدد أف ــغ ع - يف حــن بل
املتزوجــات )30( فــردًا وبنســبة مئويــة بلغــت )30 %( 

مــن إمجــإىل أفــراد عينــة الدراســة. 
4- عدد أفراد األرسة:

ــبة  ــردًا بنس ــراد( )52( ف ــن 9 أف ــل م ــن )6 ألق ب
ــة  ــراد عين ــإىل أف ــن إمج ــا )52 %( م ــة مقداره مئوي
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــدد أف ــغ ع ــام بل ــة. ك الدراس
ــر( )12( فــردًا  ــة )مــن 9 أفــراد فأكث الواقعــة يف فئ
وبنســبة مئويــة مقدارهــا )12 %( مــن إمجــإىل أفــراد 

ــة. ــة الدراس عين
عدد سنوات اخلربة:. 5

المعامالت االحصائیةم
الترتیبالنسبة %التكرار الحالة االجتماعیة

1%6060متزوجة1
3%1010أرملة أو مطلقة2
2%3030غیر متزوجة3

100 %100المجموع

جدول رقم )4(
 يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفقًا ملتغري احلالة االجتامعية )ن = 100(

جدول رقم )5(
 يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفقًا ملتغري عدد أفراد األرسة )ن = 100(

ــراد  ــع أف ــابق أن توزي ــدول الس ــن اجل ــح م ــبة    يتض ــردًا بنس ( ف ــراد( )  أف

المعامالت االحصائیةم
الترتیبالنسبة %التكرارعدد افراد االسرة

362 %36أقل من 6 أفراد1

1%5252من 6 ألقل من 9 أفراد2

3%1212من 9 افراد  فأكثر3
100 %25المجموع
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ــة  ــراد عين ــب أف ــابق أن أغل ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
البحــث لدهيــن خــربة )أقــل مــن 4( ســنوات، حيــث 
ــا  ــة مقداره ــبة مئوي ــردًا، وبنس ــن )62( ف ــغ عدده بل

ــة الدراســة. ــراد عين )62 %( مــن إمجــإىل أف
ــة خــربة  ــة الدراســة يف فئ - كــام بلــغ عــدد أفــراد عين
» مــن) 4 ألقــل مــن 6 (ســنوات » )25( فــردًا بنســبة 
مئويــة مقدارهــا )25 %( مــن إمجــإىل أفــراد عينــة 

ــة. الدراس
ــن  ــة م ــة يف فئ ــة الدراس ــراد عين ــدد أف ــغ ع ــام بل - بين

لدهيــن خــربة مــن 6 فأكثــر » )13( فــردًا بنســبة مئويــة 
ــة الدراســة.  ــراد عين مقدارهــا )13 %( مــن إمجــإىل أف
وبذلــك يكــون تنــوع مــدة اخلــربة جمــاالً جيــدًا 
ــال  ــة يف جم ــربات متنوع ــم خ ــم يض ــول إىل تقيي للوص
ــن  ــد م ــد يزي ــا ق ــة مم ــات األهلي ــل يف املؤسس العم

ــات. ــة البيان مصداقي
نتائج الدراسة وفقًا ألبعاد املقياس:	 

البعد األول: دور املؤسسات األهلية ىف متكني  املرأة 
ذاتيًا  وفق رؤية )2030م(

جدول رقم )6(
 يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري عدد سنوات اخلربة ن = 100

الوسطالتكرار المرجحالإلى حد مانعمالعبارةم
الترتیبالقوة النسبیة (%)الوزن المرجحالمرجح

ككك

تساعد المؤسسات األھلیة1
4%851502852.859595على االكتفاء الذاتي

تساعد المؤسسات األھلیة2
5%871032842.8494.794.7على حریة االختیار

تساعدني المؤسسات3
مكرر5%871032842.8494.794.7األھلیة على تطویر الذات

4
تقدم المؤسسات األھلیة
دورات تدریبیة للمرأة

لتنمیة مھارتھا
782202782.7892.792.7%7

تساعد المؤسسات األھلیة5
المرأة على  االعتماد

على  الذات
792102792.79

93
93%6

جدول رقم )  7  (
 دور املؤسسات األهلية  ىف  متكني  املرأة السعودية  ذاتيًا  وفق رؤية )2030م(  « )ن=100 (

المعامالت االحصائیةم
الترتیبالنسبة %التكرارعدد سنوات الخبرة

621 %62أقل من 4 سنوات1

2%2525من 4 ألقل من 6 سنوات2

133%13من 6 سنوات  فأكثر3
100 %100المجموع
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يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن القـــوة 
 )94.3%( بنســـبة  البعـــد  هلـــذا  النســـبية 
)282.9( وتعدهـــذه  ومتوســـط مرجـــح   
ــبية  ــوة النسـ ــا للقـ ــدًا طبقـ ــة جـ ــبة قويـ النسـ
التـــي حصلـــت عليهـــا عبـــارات املـــؤرش ممـــا 

ــي: يعنـ
نجـــاح املؤسســـات األهليـــة يف دعـــم - 

ـــة  ـــات ذاتي ـــن مقوم ـــه م ـــام حتتاج ـــرأة في امل
ـــول  ـــى الدخ ـــدرة ع ـــا الق ـــخصية متنحه وش
ـــة  ـــارة وثق ـــي بمه ـــي والعم ـــال املهن يف املج

شـــخصية عإليـــة.
ـــا -  ـــت يف براجمه ـــة عني ـــات األهلي أن املؤسس

ــاء  ــس واالكتفـ ــة يف النفـ ــدم الثقـ ــام خيـ بـ
الـــذايت للمـــرآة الســـعودية عنايـــة مؤثـــرة 

وإجيابيـــة.
املؤسســـات األهليـــة مـــن خـــال -  أن 

ـــتوى  ـــع مس ـــى رف ـــت ع ـــا؛ حرص خدماهت
املهـــارات الشـــخصية يف املجـــال العلمـــي 
واملهنـــي والتكنولوجـــي، وهـــذا يتوافـــق 
مـــع منطلقـــات رؤيـــة اململكـــة )2030( 
لتأهيـــل واســـتثامر الكـــوادر الوطنيـــة 
ــة.  ــة التنمويـ ــاريع الرؤيـ ــامهة يف مشـ للمسـ
البعد الثانى : دور املؤسسات األهلية  ىف  متكني  

املرأة اقتصاديًا  وفق رؤية )2030م(

الوسطالتكرار المرجحالإلى حد مانعمالعبارةم
الترتیبالقوة النسبیة (%)الوزن المرجحالمرجح

ككك

6
تساعد المؤسسات األھلیة
المرأة على تغییر البیئة

الخارجیة
703002702.70

90
90%8

7
تھتم المؤسسات األھلیة
ببرامج التنمیة البشریة

للمرأة
مكرر871032842.8494.794.7%5

8
  تقدم المؤسسات االھلیة
برامج تعلیمیة مفیدة

.للمرأة
مكرر703002702.709090%8

9
تساعد المؤسسات

األھلیة المرأة على اتخاذ
القرارات الحیاتیة

90552852.85
95

مكرر95%4

10
تقدم المؤسسات األھلیة

دورات للتعامل مع
المستجدات التكنولوجیة

95412942.94
98

98%2

11
تقدم المؤسسات األھلیة
برامج تأھیلیة  مناسبة

للمرأة
801912792.799393%6

12
تقدم المؤسسات األھلیة
للمرأة برامج للتوعیة
بحقوقھا وواجباتھا

861402862.8695.395.3%3

13
تقدم المؤسسات األھلیة
دورات للمرأة  تتعلق
بمتطلبات سوق العمل

100003003100100%1

المؤشر ككل
القوة النسبیةمجموع التكرارات المرجحةمجموع األوزان المرجحةالوسط الحسابيالمتوسط المرجح

(%)

282.92.831226.1367894.3%
قویة جداً
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جدول رقم ) 8 (
 دور املؤسسات األهلية  ىف  متكني  املرأة السعودية  اقتصاديًا  وفق رؤية )2030م(ن=100

العبارةم
التكرارالإلى حد مانعم

المرجح
الوسط
القوة النسبیةالوزن المرجحالمرجح

الترتیب(%)
ككك

1

تقوم المؤسسات
األھلیة  بتدریب

المرأة  على
األعمال
الحرفیة

891012882.889696%4

2

تقوم المؤسسات
األھلیة  بتدریب

المرأة  على
مھارات سوق

العمل

91722892.8996.396.3%3

3

تقدم المؤسسات
األھلیة  قروضاً
میسرة للمرأة
المعیلة  لسد

حاجاتھا

772122752.7591.791.7%8

4

تقدم المؤسسات
  األھلیة

مساعدات
  اقتصادیة للمرأة

الفقیرة

95502852.859595%6

5
تقدم المؤسسات

  األھلیة
مساعدات مادیة
للمرأة المعیلة

مكرر90912892.8996.396.3%3

6

تقدم المؤسسات
األھلیة  قروضاً
میسرة للمرأة
المعیلة  إلقامة

مشروعات
اقتصادیة

98202982.98

99.3

99.3%1

7

تساعد
المؤسسات

  األھلیة  المرأة
على إیجاد

فرصة عمل

مكرر98202982.9899.399.3%1

8

تقوم المؤسسات
األھلیة بتخطیط
وتنفیذ  برامج
وورش لتمكین
المرأة اقتصادیاً

712902712.7190.390.3%9

9

تقوم المؤسسات
األھلیة بإلحاق

الفتیات
بالشركات
والمصانع
للعمل  بھا

مكرر752502752.7591.791.7%8

10

تساعد
المؤسسات

  األھلیة المرأة
  المعیلة  على

نفقات أبنائھا في
التعلیم

90642862.8695.395.3%5
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ـــبية  ـــوة النس ـــابق أن الق ـــدول الس ـــن اجل ـــح م يتض
ـــط  ـــبة )%95.3( ومتوس ـــاءت بنس ـــد ج ـــذا البع هل
مرجـــح )209(، وتعدهـــذه النســـبة عإليـــة جـــدًا 
ــا  ــت عليهـ ــي حصلـ ــبية التـ ــوة النسـ ــا للقـ طبقـ
عبـــارات املـــؤرش اخلاصـــة باســـتامرة االســـتبانة، 
ـــه  ـــوم ب ـــذي تق ـــه ال ـــدور وفعإليت ـــراء ال ـــي ث ـــا يعن مم
ـــعودية يف  ـــرأة الس ـــن امل ـــة لتمك ـــات األهلي املؤسس
أهـــم املجـــاالت احليويـــة يف املجتمـــع أال وهـــو 
ـــى أن  ـــج ع ـــت النتائ ـــد دل ـــك فق ـــاد. وبذل االقتص
ـــرأة  ـــر بامل ـــكل كب ـــى بش ـــة تعن ـــات األهلي املؤسس

ـــال:  ـــن خ ـــعودية م الس
دعـــم املـــرأة الســـعودية الكتســـاب مهـــارات - 

األعـــامل احلرفيـــة والتكنولوجيـــة.
ــل -  ــوق العمـ ــعودية لسـ ــرأة السـ ــل املـ تأهيـ

ــن. ــع إمكاناهتـ ــب مـ ــي تتناسـ ــرق التـ بالطـ

ــذايت -  ــاء الـ ــايل لاكتفـ ــم املـ ــم الدعـ - تقديـ
أو للقيـــام بمروعـــات صغـــرة تكفـــل هلـــا 
ـــة  ـــكاهتن املالي ـــل مش ـــب أو حل ـــل املناس الدخ
الناجتـــة عـــن القـــروض أو زيـــادة أعبـــاء 

احليـــاة.
مســـاعدهتن بعـــد التأهيـــل للحصـــول عـــى - 

الفـــرص الوظيفيـــة املناســـبة لتأهيلهـــن.
ــا  ــي تقدمهـ ــطة التـ ــج واألنشـ ــذه الربامـ وكل هـ
املؤسســـات األهليـــة يف جماهلـــا تعـــد رافـــدًا 
مهـــاًم جلهـــود الدولـــة لتحقيـــق أهـــداف الرؤيـــة 
ــات  ــتثامر الطاقـ ــة واسـ ــبة البطالـ ــف نسـ لتخفيـ

ــدًا. ــة جيـ البريـ

البعد الثالث: دور املؤسسات األهلية  ىف  متكني  
املرأة تعليميًا  وفق رؤية )2030م(.

العبارةم
التكرارالإلى حد مانعم

المرجح
الوسط
القوة النسبیةالوزن المرجحالمرجح

الترتیب(%)
ككك

11

تقدم المؤسسات
األھلیة   سلعاً
رخیصة الثمن

للمرأة

92802922.9297.397.3%2

12

توفر
المؤسسات

األھلیة  للمرأة
معامل تدریبیة

للحرف البسیطة

مكرر891102892.8996.396.3%3

13

تدفع المؤسسات
األھلیة  تكإلىف
التعلیم  ألبناء

األمھات المعیلة

821802822.829494%7

المؤشر ككل

القوة النسبیةمجموع التكرارات المرجحةمجموع االوزان المرجحةالوسط الحسابيالمتوسط المرجح
(%)

2092.091238.83717
95.3%.

قویة جدا
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العبارةم
التكرارالإلى حد مانعم

المرجح
الوسط
المرجح

الوزن
المرجح

القوة
النسبیة
(%)

الترتیب
ككك

  تساعد المؤسسات األھلیة1
8%881112872.8795.795.7المرأة على  القراءة والكتابة

2
  تساعد المؤسسات األھلیة
على  توعیة المرأة  بأھمیة

التعلیم
881022862.8695.395.3%9

3
  تحارب المؤسسات األھلیة
ظاھرة تسرب الفتیات من

التعلیم
811902812.8193.793.7%11

  تقدم المؤسسات األھلیة4
7%90912892.8996.396.3دروس تقویة  للفتیات

  تنظم المؤسسات األھلیة5
دورات لتعلم  الكمبیوتر
وتكنولوجیا المعلومات

91812902.9096.796.7%6

6
  تقوم المؤسسات األھلیة
بفتح فصول محو األمیة

لألمھات
85872782.7892.792.7%13

7
  تقوم المؤسسات األھلیة

  بتوعیة المجتمع بأھمیة تعلیم
المرأة

801912792.799393%12

8
  تقوم المؤسسات األھلیة
  بتوفیر معلمات لدورات

التقویة للفتیات
752412742.7491.39114

9
  توفر المؤسسات األھلیة

مستلزمات العملیة التعلیمیة
للمرأة

98202982.9899.399.3%1

10

  تقوم المؤسسات األھلیة
بعمل  ندوات ودورات

توعیة  وإرشاد للمرأة حول
أھمیة التعلیم

96312952.95
98.3

98.3%3

11
  تقوم المؤسسات األھلیة

بتنفیذ دورات لتحفیظ القران
الكریم لألمھات والفتیات

98112972.979999%2

12
   تقوم المؤسسات األھلیة
بعمل  دورات تدریبیة

لألمھات حول تربیة األبناء
95412942.94

98
98%4

13
  تقوم المؤسسات األھلیة
بتكریم الفتیات المتفوقات

في التعلیم
92802922.9297.397.3%5

14

  تقوم المؤسسات األھلیة
  بتوعیة المجتمع  بعدم

التمییز بین الرجل والمرأة
في مجال التعلیم

851322832.8394.394.3%10

جدول رقم )9( 
 دور املؤسسات األهلية  ىف  متكني  املرأة السعودية  تعليميًا  وفق رؤية )2030م( ) ن=100(
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النســبية  الســابق أن القــوة  يتضــح مــن اجلــدول 
ــت )95.6%(،  ــة بلغ ــبة عإلي ــاءت بنس ــد ج ــذا البع هل
وتعدهــذه النســبة متميــزة جــدًا وفقــًا للقــوة النســبية 
التــي حصلــت عليهــا عبــارات املــؤرش اخلاصــة 
باســتامرة االســتبانة. ويمكننــا القــول بــأن نتائــج هــذه 
الدراســة أبــرزت الــدور اجليــد والفعــال للمؤسســات 
وذلــك  الســعودية؛  املــرأة  متكــن  جتــاه  األهليــة 
ــي  ــة والرق ــات للتنمي ــم املؤه ــد أه ــق أح ــن طري ع
ــا نعنــي التعليــم. فقــد بينــت الدراســة  والتطــور وهن

ــى: ــت ع ــات حرص ــذه املؤسس أن ه
- مشاركة الدولة يف القضاء عى األمية حسب ما 

أوردته خطط التنمية السعودية.
ــم لــدى املــرأة  ــة التعلي - رفــع مســتوى الوعــي بأمهي
الســعودية ودوره يف منحهــا فرصــة التمكــن الوظيفــي 

والقيــادي.
ــم  ــة يف التعلي ــرص الدراس ــى ف ــرأة ع ــاعدة امل - مس
العــايل وحماولــة جتــاوز العقبــات التــي قــد حتــول دون 

ذلــك.
ــروف  ــة الظ ــوي لتهيئ ــايل واملعن ــم امل ــم الدع - تقدي

املناســبة حلصوهلــن عــى مؤهــات تعليميــة مناســبة.
مناقشة البحث:

ــد  ــاءت لتؤك ــة ج ــج الدراس ــأن نتائ ــول ب ــن الق يمك
ــة:  ــة الثاث ــاالت الدراس ــرأة يف جم ــن امل ــة متك أمهي
الــذايت واالقتصــادي والتعليمــي بشــكل عــام، وهــذا 

ــإىل: ــو الت ــى النح ــر ع يظه
يف جمــال التمكــن الــذايت؛ أوضحــت نتائــج الدراســة 
ــة يف  ــذي متارســه املؤسســات األهلي ــر ال ــدور الكب ال
ــد  ــال العدي ــن خ ــًا م ــعودية ذاتي ــرأة الس ــن امل متك
مــن الربامــج املتنوعــة التــي تقدمهــا تلــك املؤسســات 
ــات  ــعوديات العام ــاء الس ــاض للنس ــة الري يف مدين
مــا توصلــت  تتفــق مــع  بذلــك  لدهيــن، وهــي 
 (Narumugaiوكومــار ناروموجــاي  دراســة  إليــه 
2014م(  وباحشــوان(  وســليم   & Kumar,2017)

 (Hossain and Khatun,ودراســة حســن وخاتــون
 ((Mulcasa , 2003ــا ــة مولكاس ــك دراس (2017 وكذل

ــإن  ــك ف ــاء. وبذل ــذايت للنس ــن ال ــة التمك ــن أمهي م
هــذا النــوع مــن التمكــن حيقــق مــا دعــت إليــه جلنــة 
األمــن والغــذاء؛ والتــي نــادت بتعزيــز ثقــة وقــدرات 

العبارةم
التكرارالإلى حد مانعم

المرجح
الوسط
المرجح

الوزن
المرجح

القوة
النسبیة
(%)

الترتیب
ككك

15
  تقدم المؤسسات األھلیة
دورات  إرشادیة للمرأة
حول التعلیم الجامعي

مكرر801822782.7894.394.3%10

المؤشر ككل

مجموع االوزانالوسط الحسابيالمتوسط المرجح
المرجحة

مجموع التكرارات
المرجحة

القوة
النسبیة
(%)

286.72.871435.24301
95.6%
جداً قویة
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املــرأة لتيســر عمليــة متكينهــا يف املجتمــع )جلنــة 
العاملــى،2017م، ص ص 3،4(.  والغــذاء  األمــن 
كــام أن متكــن املــرأة ذاتيــًا كــام هــو يف نتائــج البحــث 
ــن  ــدة م ــم املتح ــه األم ــا حددت ــع م ــى م ــإىل يتامش احل
أبعــاد لتمكــن املــرأة أبرزهــا البعــد الــذايت الســتثامر 
 (Rafiqul , 2011,pp. القــدرات البريــة يف املجتمعــات

.97-98)

ــت  ــد بين ــادي؛ فق ــن االقتص ــق بالتمك ــام يتعل ــا في أم
ــع  ــة م ــات األهلي ــل املؤسس ــة تفاع ــة احلإلي الدراس
ــاء  ــروف للنس ــة الظ ــم وهتيئ ــال دع ــن خ ــك م ذل
ــن  ــك بمنحه ــن ؛وذل ــات لدهي ــعوديات العام الس
وبذلــك  االقتصــادي،  للتمكــن  متنوعــة  فرصــًا 
تتفــق مــع مــا تؤكــده دراســة العتيبــي )2011م( 
ودراســة ســليم و باحشــوان )2014م( و بــاكايش 
(Bakshi,2003)، وكذلــك دراســة كل مــن حســن 

وخاتــون  (Hossain & Khatun, 2017) و ناروموجــاي 
حيــث  (Narumugai & Kumar,2017)؛  وكومــار  
ــادي  ــن االقتص ــة التمك ــى أمهي ــا ع ــت مجيعه اتفق
لتوفــر البيئــة املناســبة للمــرأة للمشــاركة يف املجتمــع 
بقعإليــة واســتثامر طاقاهتــا يف عمليــات التنميــة. وهبــذا 
تتحقــق بعــض أهــداف التمكــن كــام بينهــا )خــوري، 
2013م(، وكذلــك اهلزانــى وآخــرون )2017م، ص 
ــن  ــن التمك ــوع م ــذا الن ــام أن ه ص: 143,144(. ك
ــن  ــات متك ــن معوق ــد م ــب العدي ــى جتن ــاعد ع يس
ــن  ــق بالتمك ــا يتعل ــا م ــل أبرزه ــددة ولع ــرأة املتع امل
ــل 1993م،  ــا اخلي ــا )أب ــار إليه ــام أش ــادي ك االقتص

ص ص50,51,52(.
ــق  ــام يتعل ــة في ــج الدراس ــرز نتائ ــن أب ــث ع وللحدي
ــد  ــم؛ نج ــال التعلي ــعودية يف جم ــرأة الس ــن امل بتمك
ــدور  ــج ال ــدت النتائ ــث أك ــة؛ حي ــاءت إجيابي ــا ج أهن
لدعــم  األهليــة  للمؤسســات  والفعــال  اإلجيــايب 
املــرأة ومتكينهــا تعليميــًا مــن خــال تنــوع اخلدمــات 
التأهيليــة واملاديــة والتدريبيــة لرفــع مســتوى كفاءاهتن 
ــاالت  ــة يف جم ــزة واملنتج ــاركة املتمي ــن للمش وإعداده
التنميــة املختلفــة. ومــا توصلــت إليــه الدراســة توافــق 
مــع مــا توصلــت إليــه العديــد مــن الدراســات التــي 
ــًا مثــل دراســة  تناولــت جوانــب متكــن املــرأة تعليمي
)2004م(،  وباحشــوان  وســليم  )2003م(  فــراج 
 (Alzou- نوكذلــك دراســة الــزويب وعبــد الرمحــ
(bi & Abdelrahman , 2014. فقــد توصلــت هــذه 

ــد  ــم كأح ــى التعلي ــز ع ــات إىل رضورة الركي الدراس
ــاره  ــه باعتب ــع ألمهيت ــرأة يف املجتم ــن امل ــم متك دعائ
يمثــل أهــم أدوار املؤسســات األهليــة لتمكــن املــرأة 
ــيد )2005م، ص  ــك س ــح ذل ــام أوض ــع، ك يف املجتم
ــد )2017، ص ص:  ــك أمح ص 298-300(، وكذل

 .)840-834
ولعلنــا نســتنتج هنــا أن عمليــات متكــن املــرأة -كــام 
ــى  ــد ع ــة- تؤك ــذه الدراس ــج ه ــا نتائ ــارت إليه أش
ــا.  ــف هب ــي تتص ــة الت ــات األهلي ــص املؤسس خصائ
ــر  ــارشة أو غ ــة مب ــن أدوار تطوعي ــه م ــوم ب ــا تق وم
ــة  ــة الربحي ــية االقتصادي ــن التنافس ــدًا ع ــارشة بعي مب
لســد احتياجــات املجتمــع )الكفارنــة، 2015م، ص: 
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تعتــرب أرسع حركــة  فاملؤسســات األهليــة   .)149
وأكثــر مرونــة للتعامــل مــع األنشــطة التطوعيــة 
للمســامهة يف دعــم املــرأة وحتقيــق مصاحلهــا مــن 
خــال برامــج التمكــن املتنوعــة )ســلطان،2003م، 
ص: 5(. ولعــل نتائــج هــذه الدراســة تتفــق مــع 
مجيــع الدراســات املذكــورة أعــاه فيــام توصلــت 
ــة الدعــم واملســاعدة للمــرأة يف مجيــع  إليــه مــن إجيابي
جمــاالت التمكــن املبــارشة كــام هــو واضــح يف نتائــج 
ــام ورد  ــارشة ك ــر مب ــا، أو غ ــة ومثياهت ــذه الدراس ه
ــم )2013م(  ــراج )2003م( ونج ــة ف ــج دراس يف نتائ
وغرهــا؛ والتــي أبــرزت اجلانــب التدريبــي مــن 

ــدوات. ــدورات والن ــال ال خ
  باإلضافــة إىل ذلــك؛ تــربز لنــا نتائــج الدراســة الــدور 
الــذي تقــوم بــه املؤسســات األهليــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية حتقيقــًا ملبــادئ رؤيــة اململكــة 
)2030(؛ والتــي خصــت املــرأة بكثــر مــن االهتــامم 
ــل  ــا وتفعي ــال متكينه ــن خ ــا م ــا ومبادراهت يف خططه
مشــاركاهتا لاســتفادة مــن قدراهتــا وإمكاناهتــا خلدمــة 
2018، ص:  التنميــة الشــاملة )اجلربــوع،  خطــط 
ــًا  ــًا واقتصادي ــرأة ذاتي ــن امل ــد متك ــك يع 22(. وكذل
وتعليميــًا لــدى املؤسســات واجلمعيــات األهليــة كــام 
تــربزه نتائــج هــذه الدراســة تطبيقــًا عمليــًا لألهــداف 
اإلســراتيجية للرؤيــة مــن خــال هتيئتهــا لتــويل 
ــا  ــي توفره ــف الت ــغل الوظائ ــة، وش ــب قيادي مناص
الرؤيــة هلــا للقيــام بعملهــا يف جمــاالت النمــو والتنميــة 
بــكل كفــاءة واقتــدار )اهليئــة العامــة لإلحصــاء، 

2018م(. ديســمرب، 
ــا تقدمــه املؤسســات  ــأن م وأخــرًا نســتطيع القــول ب
األهليــة مــن خدمــات وبرامــج بغــرض متكــن املــرأة 
يف شــتى املجــاالت االجتامعيــة والتعليميــة والسياســية 
واالقتصاديــة والذاتيــة والثقافيــة؛ يعــد عمــًا وظيفيــًا 
مهــاًم ملنظــامت املجتمــع املــدين تتســاند مــن خالــه مع 
ــزاء  ــع األج ــا م ــل دوره ــة لتكم ــات احلكومي املؤسس
األخــرى. وهــي بذلــك تؤكــد مــا تــراه البنائيــة 
الوظيفيــة باعتبــار املؤسســات األهلية هلــا وظيفة ودور 
منــوط هبــا تنعكــس تأثراتــه ونتائجــه عــى االســتفادة 
ــف  ــوإىل نص ــل ح ــع متث ــربى يف املجتم ــة ك ــن رشحي م
املجتمــع وهــي النســاء، وبذلــك تســاعد عــى التوازن 
واالســتقرار الناشــئ عــن اســتثامر هــذه الطاقــات يف 
جمــاالت التنميــة وســد احتياجاهتــا، وكذلــك العمــل 
ــراط  ــا لانخ ــدم هتيئته ــكات ع ــف مش ــى ختفي ع
ــكات  ــا مش ــأ عنه ــد ينش ــي ق ــل والت ــوق العم يف س
ــة  ــا نتيج ــراف وغره ــة واالنح ــل البطال ــرى مث أخ

ــر واحلاجــة.  الفق

توصيات الدراسة:
وزيــادة  املؤسســات  مــن  النــوع  هــذا  دعــم   - 1
ــن  ــدى مؤسســيها أو املتربع ــا ل املســاعدات هل
وبرامــج  خدمــات  لتقديــم  الفرصــة  ملنحهــا 

أفضــل وألكــرب عــدد مــن املســتفيدات.
ــال  ــن خ ــرأة م ــل امل ــى تأهي ــز ع ــادة الركي زي  - 	
الــدورات التدريبيــة لتنميــة اجلوانــب واملهــارات 
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ــخصية. الش
ــات  ــل يف املؤسس ــجيعها للعم ــرأة وتش ــم امل دع  - 	
املهــارات  الكتســاب  اخلريــة  واجلمعيــات 
واخلــربات يف جمــال خدمــة املجتمــع بشــكل عــام 

ــاص. ــكل خ ــاء بش والنس
حــث وتوجيــه املؤسســات األهليــة عــى توســيع   - 4
جمــال  يف  للمــرأة  والرعايــة  اخلدمــات  دائــرة 

االبتعــاث اخلارجــي والتأهيــل العــإىل.
إجــراء العديــد مــن الدراســات والبحــوث التــي   - 5
تتنــاول العوائــق واحلوافــز التــي تواجــه املــرأة يف 
جمــاالت التمكــن يف املجتمــع بــام خيــدم أهــداف 

ــة )2030( م. ــة اململك ورؤي

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

جمــاالت  )1993م(.  صالــح  اهلل  عبــد  نــورة  اخليــل،  أبــا 
االســتثامر املتاحــة أمــام املــرأة الســعودية يف املروعــات 
ــة  ــة، دراس ــة ميداني ــاض، دراس ــة الري ــرة بمدين الصغ
غــر منشــورة، مركــز البحــث، كليــة العلــوم اإلداريــة، 

ــعود، 26-18.  ــك س ــة املل جامع
ابــن جليــي، ريــاض)2008م(: متكــن املــرأة، املــؤرشات 
واألبعــاد التنمويــة، جملــة جــرس التنميــة: املعهــد العــريب 

.15-2  ،)7(72 للتخطيــط، 
ــد. )2016م(. دور  ــادق حمم ــد الص ــام عب ــوح، وس ــو الفت أب
ــة  ــيًا دراس ــرأة سياس ــن امل ــة يف متك ــات األهلي املؤسس
ــة  ــة الرقي ــة بمحافظ ــات احلقوقي ــى املؤسس ــة ع مطبق
ــة  ــة املري ــة: اجلمعي ــة االجتامعي ــة اخلدم ــر، جمل بم

.340-289  ،)55( االجتامعيــن،  لألخصائيــن 
التنميــة  مدحــت)2017م(.  ياســن  حممــد،  النــر  أبــو 
املســتدامة )مفهومهــا، أبعادهــا، ومؤرشاهتــا(، القاهــرة، 

ــر. ــب والن ــة للتدري ــة العربي املجموع
أبــو طــرة، منــى حســن )نوفمــرب- 2006م(. دور املــرأة 
التحديــات  االجتامعيــة  التنشــئة  عمليــة  يف  العربيــة 
واملواجهــة، مؤمتــر املــرأة يف جمتمعاتنــا عــى ســاحة أطــر 
ــة  ــة، كلي ــات املعرفي ــز الدراس ــة، مرك ــة متباين حضاري
ــاين،  ــزء الث ــر، اجل ــمس، م ــن ش ــة ع اآلداب، جامع

2006م. 14-16 نوفمــرب  مــن 
أمحــد، نجــاح رحومــة )2017م(. مامــح إســراتيجية مقرحة 
ــرأة  ــن امل ــة لتمك ــات األهلي ــوي للجمعي ــدور الرب لل
األميــة يف مــر، جملــة الربيــة, كليــة الربيــة، 172)2(، 

.873-804
آل عــوض، نجــاء بنــت صالــح )2014م(. معوقــات متكــن 
العربيــة  اململكــة  يف  القانونيــة  حقوقهــا  مــن  املــرأة 
ــن،  ــد الرمح ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة األم ــعودية، جامع الس
االجتامعيــة  البحــوث  يف  الواعــدة  البحــوث  مركــز 
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سهام بنت صالح العلوال 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر يف 1/26/ 1442هـ، وقبل للنشر يف 1442/4/17هـ(
ـــن )2001- ـــا ب ـــرة م ـــال الف ـــعودية خ ـــة الس ـــة العربي ـــط للمملك ـــم األوس ـــارة يف اإلقلي ـــات احل ـــرار املوج ـــع تك ـــن واق ـــف ع ـــث إىل الكش ـــدف البح ـــث:  ه ـــص البح ملخ
ـــة  ـــد منطق ـــًا يف حتدي ـــي ممث ـــج اإلقليم ـــاع املنه ـــم اتب ـــث؛ ت ـــن البح ـــدف م ـــق اهل ـــة. ولتحقي ـــل الزراعي ـــاج املحاصي ـــى إنت ـــا ع ـــا، وتأثريه ـــة هل ـــس املصاحب ـــارص الطق 2019م( وعن
ـــى  ـــث ع ـــق البح ـــا ُطب ـــي، بين ـــاج الزراع ـــارة يف اإلنت ـــات احل ـــري املوج ـــى تأث ـــرف ع ـــًا يف التع ـــي ممث ـــج التطبيق ـــة إىل املنه ـــذا باإلضاف ـــة، ه ـــط للمملك ـــم األوس ـــة باإلقلي الدراس
ـــا  ـــرية. ك ـــر األخ ـــنوات الع ـــال الس ـــى خ ـــرارة العظم ـــات احل ـــًا يف درج ـــًا طفيف ـــاك ارتفاع ـــج أن هن ـــه النتائ ـــفرت عن ـــا أس ـــم م ـــل. وأه ـــم وحائ ـــاض والقصي ـــق الري مناط
ـــع )843(  ـــة بواق ـــة الثاني ـــاض يف املرتب ـــاءت الري ـــا ج ـــة، بين ـــرة الدراس ـــال ف ـــة خ ـــهدت )902( موج ـــث ش ـــارة، حي ـــات احل ـــث املوج ـــن حي ـــة األوىل م ـــم يف املرتب ـــأيت القصي ت
ـــا  ـــم، تلته ـــاض والقصي ـــن الري ـــة األوىل يف كل م ـــدة يف املرتب ـــة الش ـــارة فائق ـــات احل ـــاءت املوج ـــة. وج ـــجلت )748( موج ـــي س ـــل الت ـــاءت حائ ـــرية ج ـــة األخ ـــة، ويف املرتب موج
ـــة  ـــات معدل ـــا املوج ـــة األوىل، تلته ـــدة يف املرتب ـــة الش ـــارة ضعيف ـــات احل ـــاءت املوج ـــث ج ـــل، حي ـــع يف حائ ـــس الوض ـــى عك ـــدة، ع ـــة الش ـــم ضعيف ـــدة، ث ـــة الش ـــات معدل املوج
ـــؤ  ـــة التنب ـــج إمكاني ـــت النتائ ـــا أوضح ـــة. ك ـــة كامل ـــرة الدراس ـــال ف ـــة خ ـــد )18( موج ـــث مل تتع ـــة حي ـــة للغاي ـــت منخفض ـــدة؛ فكان ـــة الش ـــارة فائق ـــات احل ـــا املوج ـــدة، أم الش
ـــط  ـــى والضغ ـــرارة العظم ـــة احل ـــال درج ـــن خ ـــاض، وم ـــة الري ـــاح يف منطق ـــة الري ـــبية ورسع ـــة النس ـــال الرطوب ـــن خ ـــة م ـــة الدراس ـــام يف منطق ـــكل ع ـــارة بش ـــات احل باملوج
ـــاض،  ـــة الري ـــة يف منطق ـــاف والفاكه ـــروات واألع ـــاج اخل ـــى إنت ـــارة ع ـــات احل ـــلبي للموج ـــري س ـــود تأث ـــج وج ـــت النتائ ـــا أوضح ـــل. ك ـــم وحائ ـــن القصي ـــوي يف كل م اجل
ـــود  ـــة وج ـــج الدراس ـــت نتائ ـــم تثب ـــل فل ـــا يف حائ ـــًا. أم ـــم أيض ـــة يف القصي ـــى الفاكه ـــة ع ـــريات إجيابي ـــم، وتأث ـــوب يف القصي ـــاج احلب ـــى إنت ـــلبية ع ـــريات س ـــا تأث ـــت هل ـــا كان بين

ـــة. ـــي يف املنطق ـــاج الزراع ـــى اإلنت ـــارة ع ـــات احل ـــري للموج تأث

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 
for the Kingdom of Saudi Arabia: A Study in the Applied Climate for the 

Period (2001-2019 AD)
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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:
نظــرًا  بالــغ  باهتــام  املناخيــة  الدراســات  حتظــى 
ــطة  ــى أنش ــر ع ــي يؤث ــر طبيع ــاخ كعن ــة املن ألمهي
ــى  ــي ع ــاط الزراع ــام، ويف النش ــكل ع ــان بش اإلنس
وجــه اخلصــوص. وتعــد الزراعــة مــن أهــم األنشــطة 
ــرًا ألن  ــعودية نظ ــة الس ــة العربي ــة يف اململك االقتصادي
ــا  ــور بأنواعه ــة للتم ــدول املنتج ــم ال ــن أه ــة م اململك
املحاصيــل  تأثــري  إىل  باإلضافــة  هــذا  املختلفــة، 
ــي،  ــن الغذائ ــارش يف األم ــري املب ــارش وغ ــة املب الزراعي
ــري  ــال توف ــن خ ــة م ــروة احليواني ــة الث ــك تنمي وكذل
ــاج الزراعــي املطلــوب مــن األعــاف. ويشــهد  اإلنت
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن اململك ــط م ــم األوس اإلقلي
ــرى  ــق األخ ــة باملناط ــة مقارن ــرارة مرتفع ــات ح درج
مــن اململكــة إىل جانــب نــدرة الرطوبــة النســبية 
ــر بشــكل كبــري  )النافــع، 2019م(، األمــر الــذي يؤث
ــات  ــة واملوج ــذه املنطق ــاف يف ه ــار اجلف ــى انتش ع

ــنة. ــهر الس ــم أش ــارة  (Heat Waves)ملعظ احل
 (Meehl & Tebaldi, 2004) ــدي ــل وتيبال ــري ميه ويش
ــم  ــة تتس ــاد اجلوي ــم األرص ــر يف عل ــة احل إىل أن موج
ــة،  ــام متتالي ــة أي ــن ثاث ــل ع ــة ال تق ــرة زمني ــا ف بأهن
يرافقهــا  الصيــف،  فصــل  يف  تكــون  مــا  وغالبــًا 
حــدوث ارتفــاع كبــري يف درجــات احلــرارة مــع ازدياد 
الرطوبــة النســبية ، وتتفــاوت تعريفــات موجــة احلــر، 
ولكنهــا تقــاس يف العمــوم بالنســبة إىل معــدالت 
درجــات احلــرارة العظمــى يف املنطقــة التــي تتعــرض 
لتلــك املوجــة، ويــؤدي تفــاوت مفهــوم الطقــس 

ــارة  ــدان احل ــن البل ــاردة وب ــدان الب ــن البل ــار ب احل
ــرارة  ــات احل ــث إن درج ــف؛ حي ــاف التعري إىل اخت
التــي يمكــن أن تعــد عاديــة عنــد أشــخاص مــن دول 
املناطــق احلــارة قــد تعــد يف الوقــت ذاتــه كموجــة حــر 

.(Robinson, 2001) يف دول املناطــق البــاردة
ــة  ــا اهليئ ــي أصدرهت ــة الت ــر املتعاقب ــارت التقاري وأش
ــاخ  ــاخ (IPCC) إىل أن املن ــري املن ــة بتغ ــة املعني الدولي
ــد مــن حــاالت التطــرف يف الطقــس؛ ممــا  شــهد املزي
ترتــب عليــه تغــريًا ملحوظــًا يف املنــاخ العاملــي، ومــن 
أبــرز مظاهــر التطــرف املناخــي: موجــات احلــر، 
التــي مل تعــد تقتــر عــى البلــدان احلــارة فقــط؛ بــل 
طــال البلــدان املعدلــة والبــاردة يف الســنوات األخــرية 

)نــارص، )2017م(.
ــرة  ــن ظاه ــج ع ــي النات ــي العامل ــري املناخ ــر التغ ويؤث
ــي  ــرارة، والت ــة احل ــى درج ــراري ع ــاس احل االحتب
العريــن،  القــرن  بدايــة  يف  االرتفــاع  يف  بــدأت 
وواصلــت االرتفــاع بشــكل متســارع منــذ بدايــة 
التســعينيات مــن القــرن املــايض، حيــث بلغــت هــذه 
الزيــادة )1.8ْم( بنهايــة القــرن املــايض. ويــؤدي التغري 
املناخــي إىل زيــادة تعــرض اململكــة العربيــة الســعودية 
ــبب  ــدة بس ــول والش ــة الط ــارة خمتلف ــات احل إىل املوج
باإلضافــة  هــذا  احلــراري،  االحتبــاس  ظاهــرة 
إىل زيــادة شــدة املنخفــض املوســمي واملنخفــض 
ــر  ــف، األم ــل الصي ــال فص ــعودي خ ــراري الس احل
الــذي يســّهل مــن عمليــة حــدوث موجــات احلــر يف 
اإلقليــم األوســط مــن اململكــة )الطراونــة، 2011م(.
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تأسيســًا عــى مــا ســبق؛ ونظــرًا ألمهيــة اإلنتــاج 
ــة الســعودية، والتأثــريات  الزراعــي يف اململكــة العربي
املحتملــة للموجــات احلارة عليــه خصوصــًا يف مناطق 
وســط اململكــة، فإنــه مــن األمهيــة الوقــوف عــى اجتاه 
درجــات احلــرارة العظمــى يف اإلقليــم األوســط 
للمملكــة، والوقــوف عــى تكــرار موجــات احلــر ومــا 
ــا  ــن خاهل ــن م ــس يمك ــاالت طق ــن ح ــا م يصاحبه
ــة إىل  ــذا باإلضاف ــات، ه ــذه املوج ــرار ه ــؤ بتك التنب
التعــرف عــى مــدى وجــود تأثــري للموجــات احلــارة 

ــة. ــل الزراعي ــاج املحاصي ــى إنت ع

مشكلة البحث:
ــام  ــكل ع ــعودية بش ــة الس ــة العربي ــرض اململك تتع
إىل سلســلة مــن املوجــات احلــارة عــى مــدار العــام، 
ممــا  اململكــة؛  وســط  مناطــق  عــى  وخصوصــًا 
ــة  ــان والبيئ ــى اإلنس ــلبية ع ــريات س ــبب يف تأث يتس
عمومــًا، وعــى األنشــطة الزراعيــة وإنتــاج املحاصيــل 
خصوصــًا. وعــى ســبيل املثــال ال احلــر؛ تعرضــت 
منطقتــي الريــاض والقصيــم يف الثــاين والعريــن 
مــن شــهر يوليــو )2017م( إىل موجــة حــارة شــديدة 
ــى )50ْم(،  ويف  ــرارة العظم ــة احل ــا درج ــزت فيه ناه
األول مــن يوليــو )2018م( تأثــرت منطقــة الريــاض 
بموجــة حــارة جتــاوزت فيهــا درجــات احلــرارة 
العظمــى 48ْم، وكانــت مصحوبــة بنشــاط يف الريــاح 
الســطحية املثــرية لألتربــة؛ ممــا أدى إىل انعــدام الرؤيــة 
ملــدة مخســة  النهــار، واســتمرت  األفقيــة خــال 

ــرت  ــو) 2019م(؛ تأث ــن يوني ــادس م ــام، ويف الس أي
ــت  ــارة وصل ــة ح ــعودية بكتل ــة الس ــة العربي اململك
فيهــا درجــة احلــرارة العظمــى إىل )49ْم(،  وتأثــر هبــا 
القطــاع األوســط والقطــاع الرقــي والقطــاع الغــريب 
للمملكــة. ويف اخلامــس والعريــن مــن شــهر يونيــو 
)2019م( تعرضــت اململكــة إىل موجــة حارة شــديدة 
اقربــت فيهــا درجــة احلــرارة مــن 50ْم رافقتهــا ريــاح 
البــوارح، واســتمرت ملــدة أســبوع كامــل )اهليئــة 
العامــة لألرصــاد ومحايــة البيئــة، )2017-2019م(.
وتؤثــر املوجــات احلــارة ســلبًا عــى إنتــاج املحاصيــل 
الزراعيــة؛ فوفقــًا لدراســة أعدهــا شــونغ وآخــرون يف 
 ،(Chung, et al, 2014) ــة ــات املتحــدة األمريكي الوالي
وانخفــض إنتــاج حمصــول الــذرة بنســبة )%38( خال 
)2011م(؛  عــام  يف  مثيلــه  عــن  )2012م(  العــام 
وذلــك نتيجــة تعــرض البــاد ملوجــات حارة شــديدة. 
كــا أشــارت دراســة هاتفيلــد وبروجــر التــي أجريــت 
 (Hatfield and Prueger, 2015) ــدة ــات املتح يف الوالي
ــديد  ــر الش ــات احل ــلبية ملوج ــريات س ــود تأث إىل وج
عــى اإلنتــاج الزراعــي بشــكل عــام وخصوصــًا عــى 
ــورد  ــا ريف ــة أعدهت ــوب. ويف دراس ــروات واحلب اخل
 (Wreford and Adger, وإدجــر يف اململكــة املتحــدة
احلــر  ملوجــات  التارخييــة  التأثــريات  عــن   2014)

ــت  ــدة، أثبت ــة املتح ــة يف اململك ــى الزراع ــاف ع واجلف
ــه  ــري الــذي تعرضــت ل ــر الســلبي الكب الدراســة التأث
ــة  ــًا، واململك ــا عموم ــة يف أوروب ــل الزراعي املحاصي
ــا  ــام )2003(؛ مم ــوص ع ــه اخلص ــى وج ــدة ع املتح
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كان لــه التأثــري الكبــري عــى االقتصــاد يف أوروبــا. كــا 
أشــارت دراســة جوســو وآخــرون والتــي أجريــت يف 
الربازيــل (Gusso, et al, 2014) حــول رصــد موجــات 
ــة يف  ــل الصيفي ــة املحاصي ــى تنمي ــا ع ــر وتأثرياهت احل
ــا  ــول الصوي ــاج ف ــاض إنت ــل إىل انخف ــوب الربازي جن
بنســبة )%28.7( نتيجــة تعــرض البــاد إىل موجــات 

حــارة فائقــة الشــدة.
كــا يــرى املوســوي )2016( أن اخلصائــص املناخيــة 
املرافقــة ملوجــات احلــر تكــون قاســية ومتطرفــة؛ ممــا 
ــة،  ــة املختلف ــب البيئ ــى جوان ــه أرضارًا ع ــج عن ينت
ــول  ــة ملحص ــة املائي ــزارع للحص ــد امل ــث إن حتدي حي
ــدد  ــة لع ــري كافي ــون غ ــد تك ــا ق ــهر م ــن يف ش مع
مــن أيــام ذلــك الشــهر، األمــر الــذي يــر بالنبــات 
والربــة ويعرضهــا للملوحــة وتصبــح املشــكلة أكــرب 

ــا. ــن تصوره م
يتضــح ممــا ســبق؛ أن موجــات احلــر تؤثــر ســلبًا عــى 
إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة؛ ومــن هنــا جــاء البحــث 
احلــايل لتتبــع تغــري درجــات احلــرارة العظمــى يف 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن اململك ــط م ــم األوس اإلقلي
ــد  ــن )2019-2001م(، وحتدي ــا ب ــرة م ــال الف خ
ــا  ــرض هل ــي تتع ــارة الت ــات احل ــرار املوج ــدى تك م
مناطــق الريــاض والقصيــم وحائــل، هــذا باإلضافــة 
ــب  ــي تصاح ــس الت ــارص الطق ــى عن ــرف ع إىل التع
ــدوث  ــا يف ح ــؤ هب ــة التنب ــارة، وإمكاني ــات احل املوج
هــذه املوجــات يف منطقــة الدراســة، وكذلــك التعــرف 
ــل  ــة حماصي ــى إنتاجي ــارة ع ــات احل ــري املوج ــى تأث ع

ــة. ــاف والفاكه ــروات واألع ــوب واخل احلب

أسئلة البحث:
سعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

العظمــى ( 1 احلــرارة  درجــات  تغــري  اجتــاه  مــا 
العربيــة  يف اإلقليــم األوســط مــن للمملكــة 
ــن )-2001 ــا ب ــن م ــال الفرت ــعودية خ الس

و)2019-2011م(؟ 2010م( 
ــم ( 2 ــارة يف اإلقلي ــات احل ــرار املوج ــع تك ــا واق م

ــال  ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــط للمملك األوس
الفــرة مــا بــن )2019-2001م(؟

للموجــات ( 3 املصاحبــة  الطقــس  عنــارص  مــا 
احلــارة يف اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة 

الســعودية؟
مــا تأثــري املوجــات احلــارة عــى اإلنتــاج الزراعــي ( 4

العربيــة  اململكــة  مــن  األوســط  اإلقليــم  يف 
الســعودية؟

أهداف البحث:
هدف البحث إىل حتقيق ما ييل:

ــى ( 1 ــرارة العظم ــات احل ــري درج ــاه تغ ــد اجت حتدي
العربيــة  يف اإلقليــم األوســط مــن للمملكــة 
الســعودية خــال الفرتــن)2010-2001م( 

2019-2011م(. و)
الكشــف عــن واقــع تكــرار املوجــات احلــارة يف ( 2

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــط للمملك ــم األوس اإلقلي



سهام العلوال: املوجات احلارة وتأثريها يف اإلنتاج الزراعي يف اإلقليم األوسط للمملكة العربية السعودية: دراسة .... 406-367

371

ــرة )2001-2019م(؟ ــال الف خ
ــات ( 3 ــة للموج ــس املصاحب ــارص الطق ــد عن حتدي

احلــارة يف اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة 
ــعودية؟ الس

املوجــات احلــارة عــى ( 4 الكشــف عــن تأثــري 
مــن  اإلقليــم األوســط  الزراعــي يف  اإلنتــاج 

الســعودية. العربيــة  اململكــة 

أمهية البحث:
تتمثل أمهية البحث يف اآليت:

التأثــريات ( 	 عــن  الكشــف  يف  البحــث  يســهم 
ــري  ــراري والتغ ــاس احل ــرة االحتب ــلبية لظاه الس
املناخــي واملتمثــل يف املوجــات احلــارة التــي 
ــى  ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــا اململك ــرض هل تتع
ــة، حيــث تعــد ظاهــرة  ــاج املحاصيــل الزراعي إنت
ــي  ــا الت ــم القضاي ــن أه ــراري م ــاس احل االحتب

تشــغل العــامل يف العــر احلديــث.
يعــد البحــث مــن البحــوث احلديثــة التــي تتنــاول ( 	

العاقــة بــن املوجــات احلــارة واإلنتــاج الزراعــي 
لقلــة  نظــرًا  الســعودية؛  العربيــة  اململكــة  يف 
ــي  ــة- الت ــم الباحث ــد عل ــى ح ــات- ع الدراس

ــة. ــارة يف اململك ــات احل ــت املوج تناول
عــى ( 	 كبــري  بشــكل  املناخــي  التطــرف  يؤثــر 

املنظومــة االقتصاديــة، ومــن ثــم يؤثــر عــى 
التنميــة املســتدامة باململكــة، األمــر الــذي يامس 
ــن  ــل م ــة )2030(، وجيع ــة اململك ــداف رؤي أه

يف  املؤثــرة  العوامــل  كافــة  دراســة  األمهيــة 
املســتدامة. وتنميتهــا  اململكــة  اقتصاديــات 

مصطلحات البحث:
:(Heat Waves) املوجات احلارة

ــة  ــة املتطرف ــر املناخي ــن الظواه ــر م ــة احل ــد موج ُتع
التــي مل حتــظ بتعريــف موحــد يمكــن تطبيقــه يف مجيــع 
ــريات  ــاف املتغ ــبب اخت ــك بس ــامل؛ وذل ــق الع مناط
املناخيــة هلــذه املناطــق واختــاف ظروفهــا الطبيعيــة؛ 
لــذا فــإن تعريــف هــذه الظاهــرة تعريــف نســبي 
خيتلــف مــن منطقــة إىل أخــرى حســب ظروفهــا 

ــة. ــة واملناخي الطبيعي
 (World ــة ــاد اجلوي ــة لألرص ــة العاملي ــا املنظم وتعرفه
(Meteorological Organization WMO بأهنــا: فــرة 

مــن الطقــس احلــار غــري املعتــاد )احلــد األقــى 
واحلــد األدنــى ومعــدل درجــة احلــرارة اليومــي( 
ــة  ــام متتالي ــة أي ــدة ثاث ــتمر مل ــا، تس ــة م ــى منطق ع
ــة مــن الســنة عــى  عــى األقــل، خــال الفــرة الدافئ
أســاس الظــروف املناخيــة املحليــة )القائمــة بمحطــة 
ــة  ــروف احلراري ــجيل الظ ــع تس ــي(، م ــد املناخ الرص
.(WMO, 2018, p.6) ــا ــوى هل ــدود القص ــاه احل أع
كــا يعرفهــا صــربي )2001م، ص7( بأهنــا: “ســيادة 
ــاح هــواء ســاخن ملنطقــة مــا، بحيــث ترتفــع  أو اجتي
ــات  ــس درج ــى إىل مخ ــرارة العظم ــة احل ــا درج خاهل
ــل  ــرة ال تق ــتمر لف ــام، وتس ــا الع ــوق معدهل ــة ف مئوي
عــن ثاثــة أيــام متواصلــة، وإن العنريــن املحدديــن 
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ــتغرقها  ــي تس ــة الت ــرة الزمني ــا الف ــر مه ــة احل ملوج
املوجــة احلــارة وشــدة احلــرارة التــي يمكــن أن تصــل 

ــى”. ــرارة العظم ــة احل ــا درج إليه
وتعــرف إجرائيــًا بأهنــا: ارتفــاع درجــة حــرارة اهلــواء 
اجلــوي وتأثــره بالرطوبــة النســبية بالقــدر الــذي 
يســبب ختطــي قيمــة قرينــة االنزعــاج احلــراري، 
ــام  ــة أي ــن ثاث ــل ع ــرة ال تق ــك لف ــتمرارها كذل واس
الريــاض والقصيــم وحائــل.  متتاليــة يف كل مــن 
ــم  ــراري؛ ُتقس ــاج احل ــة االنزع ــات قرين ــًا لعتب ووفق
الدراســة املوجــات احلــارة إىل ثــاث فئــات )ضعيفــة 

ــدة(. ــة الش ــدة، وفائق ــة الش ــدة، ومعدل الش
اإلنتاج الزراعي:

ــايل  ــه إمج ــة بأن ــة احلالي ــًا يف الدراس ــرف إجرائي ويع
ــه  ــاف والفواك ــروات واألع ــوب واخل ــاج احلب إنت

ــل. ــم وحائ ــاض والقصي ــة الري ــن منطق يف كل م
اإلقليمي األوسط للمملكة العربية السعودية:

وتــم متثيــل اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة 
الســعودية يف كل مــن منطقــة الريــاض والقصيــم 

وحائــل.
اخللفية النظرية للبحث:

تنــاول عــدد مــن الدراســات موجــات احلــر وتأثرياهتا 
الســلبية عــى اإلنســان والبيئــة، حيــث قــام  روبنســون 
املوجــات  تعريــف  بتنــاول   ،(Robinson, 2001)

ــى  ــارة ع ــات احل ــري املوج ــن تأث ــف ع ــارة والكش احل
حيــاة اإلنســان، حيــث قــام الباحــث بتحليــل البيانات 
الســاعية خــال الفــرة )1990-1951م( يف) 178 ( 

حمطــة مناخيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، لتحديد 
معايــري العتبــات احلراريــة املناســبة اعتــادًا عــى 
 ، (NWS)ــس ــات الطق ــي خلدم ــز الوطن ــري املرك معاي
ــى  ــهد ع ــة تش ــج أن كل والي ــت النتائ ــث أوضح حي
ــنوات،  ــر س ــارة كل ع ــات ح ــاث موج ــل ث األق
ــدالت  ــع مع ــا ترتف ــدث عندم ــات حت ــذه املوج وأن ه
احلــرارة هنــارًا وليــًا يف آن واحــد، وأن هــذه املوجــات 
ــط  ــل ال هتب ــى األق ــاعة ع ــرة )48 ( س ــتمرت لف اس
خاهلــا عتبــات درجــات احلــرارة بنســبة )%1( ليًا أو 
هنــارًا، وحــددت الدراســة عــددًا مــن الواليــات التــي 
تشــهد أكــرب قــدر مــن املوجــات احلــارة، ومــا تســببه 
مــن تأثــريات وبائيــة ومرضيــة، خصوصــًا يف األجــزاء 

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــة مــن الوالي اجلنوبي
ــري  ــري التغ ــة )2011م( تأث ــة الطراون ــت دراس وتناول
املناخــي عــى موجــات احلــر التــي يتعــرض هلــا 
ــا  ــدة م ــرة املمت ــف يف الف ــل الصي ــال فص األردن خ
لتحديــد  وذلــك  )2010-1980م(؛  عامــي  بــن 
ــل  ــى، وحتلي ــرارة العظم ــة احل ــام لدرج ــاه الع االجت
ــن  ــر م ــات احل ــة ملوج ــة العام ــص اإلحصائي اخلصائ
ــفرت  ــث أس ــدة؛ حي ــول والش ــدد والط ــث الع حي
النتائــج عــن وجــود ارتفــاع يف املعــدل الشــهري 
ــرارة  ــة احل ــك درج ــى وكذل ــرارة العظم ــة احل لدرج
ــات  ــدد املوج ــاع ع ــى ارتف ــس ع ــا انعك ــة؛ مم اليومي
ــال  ــة خ ــة الدراس ــا منطق ــت هل ــي تعرض ــارة الت احل
ــرد. ــكل مط ــن )1980-2010م( بش ــا ب ــرة م الف
ــى  ــاخ ع ــري املن ــامل)2013م( تأث ــة س ــت دراس وتناول
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اإلنتــاج الزراعــي يف اإلقليــم شــبه اجلــاف باســتخدام 
نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف نيجرييــا، فقــد توصلت 
والفصليــة  الشــهرية  املعــدالت  أن  إىل  الدراســة 
ــو  ــا لنم ــة ماءمته ــف يف درج ــاخ ختتل ــارص املن لعن
ــادرات والنمــو اخلــري وإثــار املحاصيــل التــي  الب
ــة  ــف درج ــايل ختتل ــا؛ وبالت ــث عليه ــق البح ــم تطبي ت
ماءمــة املنــاخ لزراعــة كل حمصــول يف املنطقــة. كــا أن 
اإلنتــاج الزراعــي يتعــرض لبعــض األخطــار املناخيــة 
ــرارة  ــات احل ــديد يف درج ــاع الش ــن االرتف ــة ع النامج
ــريات  ــه تأث ــون ل ــا يك ــاف؛ مم ــؤدي إىل اجلف ــي ت والت

ــي.  ــاج الزراع ــى اإلنت ــلبية ع س
 (Gusso, et al, وقامــت دراســة جوســو وآخــرون
املوجــات احلــارة يف  تأثــري  بالتعــرف عــى   2014)

جنــوب الربازيــل عــى نمــو املحاصيــل الصيفيــة 
وإنتاجهــا، حيــث متــت دراســة الــدورة الصيفيــة 
حلــدوث  حساســة  تكــون  التــي  الصويــا  لفــول 
ــن  ــا ب ــرة م ــال الف ــة خ ــرارة املرتفع ــات احل درج
وجــود  إىل  النتائــج  وأشــارت  )2012-2003م(. 
تأثــريات ســلبية للموجــات احلــارة عــى إنتــاج فــول 

الصويــا.
  (Siebert and ــورت ــيربت و إي ــة س ــت دراس وتناول
ــاج  ــى اإلنت ــارة ع ــات احل ــري املوج  (Ewert, 2014 تأث

الزراعــي يف املســتقبل، فقــد أشــارت الدراســة إىل 
ــز ثــاين أكســيد  أن املوجــات احلــارة تعمــل عــى تركي
ــن أن  ــذي يمك ــر ال ــوي؛ األم ــواء اجل ــون يف اهل الكرب
ــون  ــد يك ــا ق ــل، بين ــض املحاصي ــدًا لبع ــون مفي يك

ــح  ــتفاد القم ــال؛ اس ــبيل املث ــى س ــا، فع ــرًا لغريه م
الربيعــي يف معظــم املناطــق مــن تغــري املنــاخ، يف حــن 
انخفــض حمصــول الــذرة الشــامية يف مناطــق زراعيــة 
أخــرى. أمــا فيــا خيــص فــول الصويــا؛ فهنــاك حالــة 
ــات  ــن املوج ــة ع ــريات النامج ــن للتأث ــدم اليق ــن ع م
ــاق  ــى النط ــك ع ــول، وذل ــذا املحص ــى ه ــارة ع احل

ــي. العامل
 ،(Chung, et al, 2014) وآخــرون  شــونغ  وقــام 
ــاج  ــى إنت ــارة ع ــات احل ــري املوج ــن تأث ــف ع بالكش
حمصــول الــذرة، والتعــرف عــى تأثريهــا عــى األمــن 
الغذائــي يف املجتمعــات الناميــة، فقــد قامــت الدراســة 
ــامية  ــذرة الش ــول ال ــاج حمص ــن إنت ــة ي ــد مقارن بعق
العــام 2013م،  بنظــريه يف  2012م  العــام  خــال 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  تأثــرت  حيــث 
بموجــات شــديدة احلــرارة خــال العــام 2012م 
ــاف،  ــن اجلف ــرية م ــبة كب ــدوث نس ــا أدى إىل ح ؛ مم
ــة،  ــل الزراعي ــاج املحاصي ــى إنت ــر ع ــذي أث ــر ال األم
الســيا حمصــول الــذرة الشــامية كأحــد أهــم حماصيــل 
احلبــوب يف البــاد، والــذي تعتمــد عليــه نســبة 
ــة  ــت الدراس ــة. وتوصل ــات الغذائي ــن املنتج ــرية م كب
ــذرة يف  ــاج ال ــى إنت ــاد ع ــلبي ح ــري س ــود تأث إىل وج
ــديدة،  ــارة الش ــات احل ــبب املوج ــام 2012م؛ بس الع
وســائل  اســتخدام  بــرورة  الدراســة  وأوصــت 
اإلنــذار املبكــر حتــى ال تتكــرر هــذه األزمــة يف 

ــة. ــوام املقبل األع
وجــود  إىل  )2015م(  ســليان  دراســة  وأشــارت 
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تأثــريات ســلبية للتغــري املناخــي عــى إنتاجيــة الصمــغ 
الغــريب يف حمليــة النهــود بالســودان؛ حيــث توصلــت 
ــديد  ــاع الش ــار، واالرتف ــة األمط ــة إىل أن قل الدراس
ــارص  ــي العن ــاح ه ــة الري ــرارة ورسع ــات احل يف درج
ــث  ــريب؛ حي ــغ الع ــاج الصم ــى إنت ــريًا ع ــر تأث األكث
ــن  ــهاب م ــجرة الش ــى ش ــارة ع ــات احل ــرت املوج أث

ــجرة. ــول الش ــة وط ــر واإلنتاجي ــث العم حي
 (Hatfield،ــر ــد وبروج ــات فيل ــة ه ــت دراس وتناول
(and Prueger, 2015 تأثــري درجــات احلــرارة القصوى 

عــى نمــو النبــات وتطــوره، حيــث هدفــت الدراســة 
إىل التعــرف عــى وســائل التعايــش وتأقلــم النبــات مع 
املوجــات احلــارة املتطرفــة مــن خــال عــدة مراحــل 
ــي  ــل ه ــذه املراح ــم ه ــات، وأه ــو النب ــا نم ــر هب يم
ــي  ــل الت ــع املحاصي ــًا م ــح، وخصوص ــة التلقي مرحل
ــاردة  ــات ب ــاح يف أوق ــوب اللق ــاء حب ــاج إىل إلق حتت
مــن النهــار، ونتيجــة حلــدوث املوجــات احلــارة؛ فــإن 
ــار،  ــة اإلزه ــريًا يف مرحل ــر كث ــات تتأخ ــذه النبات ه
حيــث توصلــت الدراســة إىل أن تأثــري النبــات ال 
يكــون عــى اجلــزء اخلــاص بــاألوراق أو عــى اجلــزء 
ــارة  ــات احل ــرب للموج ــري األك ــا التأث ــري، وإن اخل
عــى النبــات يكــون يف مرحلــة التكاثــر، ولذلــك فــإن 
ــص  ــال يتقل ــبيل املث ــى س ــامية ع ــذرة الش ــول ال حمص
ــارة،  ــات احل ــره باملوج ــة لتأث ــبة %90-80 نتيج بنس
هــذا باإلضافــة إىل التأثــريات التــي ختلفهــا املوجــات 
احلــارة عــى اجلفــاف ممــا يؤثــر بالتبعيــة عــى الربــة.
 (Wreford and Adger, ــر ــورد و إدج ــة ريف ــا دراس أم

(2014؛ فتناولــت التكيــف يف الزراعــة مــن حيــث 

التأثــريات املناخيــة الســابقة ملوجــات احلــر واجلفــاف 
عــى الزراعــة يف اململكــة املتحــدة. وأشــارت الدراســة 
إىل موجــة احلــر التــي شــهدهتا أوروبــا عــام 2003م، 
وتســببت يف أرضار كبــرية للمحاصيــل الزراعيــة؛ 
ــر  ــرية. وخماط ــة كب ــة إىل أرضار اقتصادي ــذا باإلضاف ه
حــدوث مثــل هــذه احلــاالت مســتقبًا. كــا أشــارت 
مــع  التكيــف  يف  تاريــخ  للزراعــة  أن  الدراســة 
ــدى  ــي م ــة بتق ــت الدراس ــك قام ــات، لذل الصدم
احلــر  موجــات  عــن  النامجــة  األرضار  انخفــاض 
املتطرفــة تارخييــًا بمــرور الوقــت يف القطــاع الزراعــي 
يف اململكــة املتحــدة. وقــد تــم مقارنــة تأثــري حــاالت 
اجلفــاف املاثلــة أو موجــات احلــر عــى مــدى العقــود 
ــن  ــد م ــبة للعدي ــه بالنس ــدو أن ــة، ويب ــة املاضي األربع
املنتجــات الزراعيــة؛ حــدث انخفــاض يف الــرر 
ــي  ــاع الزراع ــري إىل أن القط ــا يش ــت، مم ــرور الوق بم

ــي. ــري املناخ ــع التغ ــبيًا م ــد نس ــكل جي ــف بش يتكي
ــد  ــاب)2015م(؛ فق ــن ووه ــد الرمح ــة عب ــا دراس أم
تناولــت خصائــص املوجــات احلراريــة املؤثــرة يف 
ــاخ العــراق. هبــدف التعــرف عــى معــدل أطــوال  من
املوجــات احلراريــة املؤثــرة يف العــراق لــدورة مناخيــة 
ــريت  ــث اخت ــًا؛ حي ــر عام ــد ع ــدة أح ــرى ومل صغ
وهــي:  العــراق؛  مناطــق  متثــل  حمطــات  ثــاث 
املوصــل وبغــداد والبــرة. كــا تــم ربــط أيــام 
حــدوث املوجــات احلــارة مــع العنــارص املناخيــة ذات 
ــج الدراســة عــن أن العــراق  العاقــة، وأســفرت نتائ
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ــرة  ــة ظاه ــارة نتيج ــات احل ــن املوج ــد م ــر بالعدي يتأث
ــي. ــرار العامل االح

وتناولــت دراســة املوســوي)2016م(، خصائــص 
ــث  ــراق، حي ــة يف الع ــا البيئي ــر وتأثرياهت ــات احل موج
ــة  ــة كالرطوب ــات املناخي ــل البيان ــث بتحلي ــام الباح ق
النســبية والضغــط اجلــوي، هــذا باإلضافــة إىل رسعــة 
ــة ملوجــات احلــر؛  ــاح، كحــاالت طقــس مصاحب الري
حيــث توصلــت الدراســة إىل أن املوجــات احلــارة 
يصاحبهــا ارتفــاع يف معــدالت الرطوبــة النســبية، 
الريــاح  أن  كــا  اجلــوي،  الضغــط  يف  وانخفاضــًا 
ــر  ــات احل ــق موج ــي تراف ــة الت ــة الرسع ــارة عالي احل
يف العــراق؛ تؤثــر بشــكل كبــري عــى صحــة اإلنســان 

ــة. ــات الزراعي ــًا املنتج ــة وخصوص والبيئ
ــر  ــات احل ــارص )2017م( موج ــة ن ــت دراس وناقش
ــنوات  ــر س ــال الع ــة خ ــاري الليبي ــة أوب يف مدين
األوىل مــن القــرن احلــايل؛ وذلــك للتعــرف عــى هــذه 
ــذا  ــدة؛ ه ــدة أو الش ــث امل ــن حي ــواًء م ــات، س املوج
باإلضافــة إىل عددهــا وتكرارهــا، وتوصلــت الدراســة 
إىل أن موجــات احلــر تتكــرر بكثــرة يف مدينــة أوبــاري 
يف خمتلــف الفصــول،  لكــن أكثرهــا وضوحــًا؛ تلــك 
التــي حتــدث يف فصــول الربيــع والصيــف واخلريــف، 
ــتاء  ــل الش ــًا يف فص ــا أيض ــن وجوده ــم م ــى الرغ ع
ــول  ــس الفص ــا بعك ــًا هب ــه مرحب ــون في ــذي تك وال
ــر  ــات احل ــد موج ــن أن أش ــا تب ــرى، ك ــة األخ الثاث
ــم يف  ــف ث ــهر الصي ــدث يف أش ــرارًا؛ حت ــا تك وأكثره
شــهر ســبتمرب، ويبــدأ موســمها يف أبريــل وينتهــي يف 

ــي  ــري املناخ ــام للتغ ــاه ع ــح اجت ــن مل يتض ــر، لك أكتوب
مــع الزمــن؛ ربــا بســبب قــر املــدة؛ وفقــدان 

ــهر. ــض األش ــات لبع البيان
ــح )2018م(، إىل  ــزوز وصال ــة ع ــعت دراس ــا س ك
ــدار  ــارة ومق ــات احل ــرارات املوج ــن تك ــف ع الكش
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 )7( درجــات فأكثــر إىل جانــب 
ــهري،  ــا الش ــاوي معدهل ــرب أو تس ــرارة أك ــة ح درج
بــرط اســتمرار هــذه احلالــة ليومــن متتاليــن كحــد 
أدنــى. وأشــارت النتائــج إىل تعــرض البــرة خــال 
فــرة الدراســة )2013-1992م( إىل )21( موجــة 
تركــزت يف فصــل الصيــف، أمــا تكرارهــا الســنوي؛ 
ــزداد  ــا ت ــرى، إال أهن ــنة إىل أخ ــن س ــًا م ــاء متذبذب فج

ســنة بعــد أخــرى.
(Nori-Sar- وســعت دراســة نــوري ســارما وآخــرون
ــات  ــري املوج ــم معاي ــز فه (ma, et al, 2019، إىل تعزي

احلــارة والتأثــريات الصحيــة املرتبــة عليهــا لتحســن 
ــة؛  ــدان النامي ــات يف البل ــذه املوج ــر هل ــذار املبك اإلن
حيــث قــام الباحثــون بجمــع بيانــات املوجــات 
احلــارة التــي تعرضــت إليهــا أربعــة مناطــق يف شــال 
غــريب اهلنــد، وحســاب اخلطــر النســبي للوفيــات التي 
ــق.  ــذه املناط ــى ه ــارة ع ــات احل ــاء املوج ــت أثن حدث
ــة  ــة خمتلف ــن )13( موج ــة م ــة عين ــذت الدراس واخت
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املــدة والشــدة. وأوضحــت النتائــج أن نســبة الوفيــات 
املحتملــة بســبب املوجــات احلــارة تتوقــف عــى طــول 
ــة  ــع للموج ــوم الراب ــن الي ــر م ــدأ اخلط ــة، إذ يب املوج
احلــارة، أمــا يف حالــة املوجــات شــديدة احلــرارة فتبــدأ 
مرحلــة اخلطــر مــن اليــوم الثــاين للموجــة. وتوصلــت 
الدراســة إىل تصنيــف املوجــات احلــارة إىل عــدد مــن 
الفئــات وفقــًا خلطورهتــا عــى حيــاة اإلنســان، حيــث 
يمكــن االســتفادة مــن هــذا التصنيــف يف حتديــد 
ــا  ــارة، وم ــات احل ــن املوج ــر م ــذار املبك ــات اإلن أوق
تســببه مــن مشــكات مجــة عــى حيــاة اإلنســان، هــذا 

ــة. ــة واالقتصادي ــا الصحي ــة إىل تأثرياهت باإلضاف
ــى  ــاخ ع ــري املن ــت تأث ــي تناول ــات الت ــن الدراس وم
العربيــة  باململكــة  الوســطى  املنطــق  يف  الزراعــة 
الســعودية دراســة عطــا )2017م(؛ والتــي هدفــت إىل 
حتليــل عنــارص املنــاخ املؤثــرة عــى النشــاط الزراعــي 
ــة الســعودية  يف املنطقــة الوســطى مــن اململكــة العربي
مــع إيضــاح درجــات هــذا التأثــر مــن خــال التطبيــق 
ــح،  ــول القم ــا حمص ــل، منه ــن املحاصي ــدد م ــى ع ع
والطاطــم، والربتقــال. وتوصلــت الدراســة إىل وجود 
عاقــات ارتباطيــة مبــارشة بــن عنــارص املنــاخ املتمثلة 
يف درجــات احلــرارة والرطوبــة النســبية وإنتاجيــة 

ــورة. ــة املذك ــل الزراعي املحاصي

منهجية البحث:
لتحقيــق اهلــدف مــن البحــث؛ تــم اتبــاع املنهــج 
اإلقليمــي متمثــًا يف حتديــد منطقــة الدراســة باإلقليــم 

املنهــج  إىل  باإلضافــة  هــذا  للمملكــة،  األوســط 
التطبيقــي ممثــًا يف التعــرف عــى تأثــري املوجــات 

احلــارة عــى اإلنتــاج الزراعــي.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة؛ تــم اســتخدام األســاليب 
اإلحصائيــة التاليــة:

لتحديــد ( 1  : (Time Series)الزمنيــة الساســل 
االجتــاه العــام لدرجــات احلــرارة العظمــى يف 
منطقــة الدراســة املتمثلــة يف حمطــات الرصــد 
ــل( خــال  ــم، حائ ــي )الريــاض، القصي املناخ
وذلــك  )2019-2001م(؛  بــن  مــا  الفــرة 
ملعرفــة التغــريات يف اجتــاه درجــات احلــرارة عــرب 

ــن. الزم
2 )(Time Se- ــة ــل الزمني ــتخدام الساس ــؤ باس التنب

ــن  ــة ب ــاد العاق ــك إلجي (ries Forecasting: وذل

تكــرار املوجــات احلــارة، وبــن عنــارص الطقــس 
املصاحبــة حلدوثهــا، وذلــك للحصــول عــى 
نمــوذج يمكــن مــن خالــه التنبــؤ باحتاليــة 
حــدوث هــذه املوجــات، وحتديــد العنــارص التــي 

ــة. ــكل حال ــؤ ل ــتخدامها يف التنب ــن اس يمك
3 )(Spearman Cor- ســبريمان  ارتبــاط  معامــل 

relation: وذلــك إلجيــاد العاقــة بــن تكــرار 

املوجــات احلــارة، وبــن اإلنتــاج الزراعــي يف 
اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة الســعودية.

قرينــة تــوم لانزعــاج احلــراري: اعتمــد البحــث ( 4
عــى حــدود قرينــة تــوم(Thom)  لانزعــاج 
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ــات  ــرار املوج ــد تك ــع لتحدي ــراري، كمرج احل
ــة  ــة العربي ــط للمملك ــم األوس ــارة يف اإلقلي احل
تــوم  قرينــة  تطبيــق  تــم  حيــث  الســعودية. 
ــة النســبية  باســتخدام عنــري احلــرارة والرطوب
ــك  ــل؛ وذل ــم وحائ ــاض والقصي ــن الري يف كل م
للتعــرف عــى مــدى تكــرار املوجــات احلــارة يف 

ــا. كل منه
واهتــم عــدد مــن الباحثــن بإيضــاح درجــة االنزعــاج 
ــات  ــد درج ــان عن ــه اإلنس ــعر ب ــذي يش ــراري ال احل
ــة  ــبية املصاحب ــة النس ــرة بالرطوب ــة متأث ــرارة معين ح
ــور  ــذي ط ــوم Thom ال ــؤالء ت ــل ه ــن أوائ ــا. وم هل
ــح  ــه مصطل ــق علي ــراري، وأطل ــد احل ــاس اجله مقي
قرينــة االنزعــاج احلــراري.. حيــث وضــع تــوم عــام 
ــراري  ــاج احل ــة االنزع ــد درج ــة لتحدي 1959م عاق

يف ظــل ظــروف مناخيــة معينــة، معتمــدًا يف ذلــك عــى 
درجــة احلــرارة والرطوبــة النســبية، أو درجــة حــرارة 
(Thom, 1959, الرمومــر اجلــاف، والرطوبــة النســبية
(pp. 57-66. ويتــم التعبــري عــن قرينــة تــوم لانزعــاج 

(Yousif & Tahir, 2013, p. احلــراري بالنمــوذج التــايل
:36)

حيث إن:
DI: قرينة االنزعاج احلراري.

الواحــد  مــن  ككــرس  النســبية  الرطوبــة   :RH
. لصحيــح ا

Td: درجة حرارة الرمومر اجلاف.

ــرة  ــة املؤث ــات احلراري ــات للعتب ــوم تصنيف ــع ت ووض
ــدول )1(. ــح يف ج ــو موض ــا ه ك

مستوى الراحةقرینة االنزعاج 
DI < 10(بارد) انزعاج شدید

10 < DI < 15(بارد) انزعاج معدل
15 < DI < 18(بارد) راحة نسبیة
18 < DI < 21راحة تامة
21 < DI < 24(10-50% من الناس یشعرون بعدم الراحة) (دافئ) راحة نسبیة
24 < DI < 27(100% من الناس یشعرون بعدم الراحة) (حار) انزعاج معدل
27 < DI < 29(حار) انزعاج شدید

DI > 29(حار) إجھاد كبیر وخطیر على الصحة

 جدول (1)
 حدود قرينة االنزعاج احلراري لتوم

   Thom, E. C. (1959). The Discomfort Index. WeatherWise, (12), 57 :املصدر       
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ــث  ــوم Thom يف البح ــة ت ــدود قرين ــتنادًا إىل ح  واس
احلــايل؛ تــم تــوزع املوجــات احلــارة مــن حيــث الشــدة 

إىل ثــاث فئــات، وهــي كالتــايل:
ضعيفــة الشــدة: وهــي التــي تزيــد فيهــا قيمة ( 1

القرينــة عــن 24 وتصــل إىل 27 )انزعــاج معــدل(.
ــة ( 2 ــة القرين ــا قيم ــد فيه ــدة: وتزي ــة الش معدل

ــديد(. ــاج ش ــل إىل 29 )انزع ــن 27 وتص ع
ــة ( 3 ــة القرين ــا قيم ــد فيه ــدة: وتزي ــة الش فائق

ــة(. ــى الصح ــري ع ــري وخط ــاد كب ــن 29 )إجه ع
ــة  ــام متتالي ــة أي ــي كل ثاث ــارة ه ــة احل ــد املوج وتع

ــورة. ــات املذك ــة الفئ ــة القرين ــا قيم ــغ فيه تبل
مصادر البيانات واملعلومات:

الســنويب ( 1 للقيــاس  )وفقــًا  اليوميــة  البيانــات 
(Synoptic measurement) لعنــارص املنــاخ خــال 

فــرة الدراســة املمتــدة مــا بــن عامــي )2001 - 
2019م(؛ وذلــك ملحطــات )الريــاض، القصيــم، 
حائــل( يف اإلقليــم األوســط مــن اململكــة العربيــة 
ــة  ــاد ومحاي ــة األرص ــا هيئ ــعودية، ومصدره الس

ــة. البيئ
الزراعــي ملحاصيــل ( 2 اإلنتــاج  إمجــايل  بيانــات 

ــه(،  ــاف، الفواك ــروات، األع ــوب، اخل )احلب
ــا  ــي )2012-2001م(، ومصدره ــن عام ــا ب م
ــدره  ــذي تص ــنوي، ال ــي الس ــاب اإلحصائ الكت

ــاء. ــة لإلحص ــة العام اهليئ
منطقة الدراسة:

ــرية مــن وســط  ــة الوســطى مســاحة كب تشــغل املنطق

اململكــة العربيــة الســعودية، تنحــر فلكيــًا بــن 
دائــريت عــرض 28-20 شــاالً تقريبــًا، وخطــي طــول 
48-40 رشقــًا تقريبــًا. وتضــم ثــاث مناطــق إداريــة 
ــة  ــم، ومنطق ــة القصي ــاض، ومنطق ــة الري ــي منطق ه

ــل. حائ
ــق  ــن املناط ــرب ب ــي األك ــاض ه ــة الري ــد منطق وتع
مســاحة380.000  عــى  تقــع  حيــث  الثــاث، 
كيلومــر مربــع )النشــوان، 2017م(، وهــي تتوســط 
ــا  ــرب هضاهب ــى أك ــع ع ــة، وتق ــرة العربي ــبه اجلزي ش
ــرا  ــوايل 600 م ــدر بح ــات تق ــد بارتفاع ــة نج هضب
فــوق ســطح البحــر. وتتنــوع أراضيهــا مــا بــن التال 
ــيل  ــا وادي الس ــن أمهه ــي م ــة، والت ــة اجلاف واألودي
ــذي  ــة وال ــة املنطق ــم أودي ــا أه ــة، ومه ووادي حنيف
ــي.  ــوب الرق ــريب إىل اجلن ــال الغ ــن الش ــا م يقطعه
كــا تضــم بعــض التكوينــات اجلرييــة واحلافــات مثــل 
ــة  ــة العرم ــرب وحاف ــن الع ــة وتكوي ــن اجلبيل تكوي
وحافــة هيــت وحافــة طويــق؛ والتــي متتــد عى شــكل 
قــوس مــن جنوهبــا الغــريب إىل شــاهلا الغــريب. كــا ال 
ــال  ــري وجب ــال الن ــل جب ــال مث ــض اجلب ــن بع ــو م ختل
األبانــات. وتنتــر يف املنطقــة األحــواض الرمليــة 
والكثبــان، والتــي مــن أمههــا: نفــود الثويــرات ونفــود 
الــرس ونفــود الدحــي. كــا حتدهــا مــن الــرق رمــال 
ــا  ــت أراضيه ــة حت ــزن املنطق ــاء. وختت ــراء الدهن صح
امليــاه يف تكوينــات جوفيــة تغــذي املنطقــة منهــا 
تكويــن الوســيع والبيــاض. أمــا منــاخ الريــاض فهــو 
ــتاًء،  ــارد ش ــًا ب ــاف صيف ــار ج ــاري ح ــراوي ق صح
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ــاح  ــا الري ــود فيه ــة، وتس ــة ومتذبذب ــا قليل وأمطاره
ــون  ــا تك ــًا م ــي غالب ــة الت ــالية الرقي ــالية والش الش

ــقا، 1995م(. ــار )س ــة والغب ــة باألترب حممل
ــاحة73.000 ــى مس ــع ع ــم؛ فتق ــة القصي ــا منطق أم

كيلومــر مربــع فــوق أرض قليلــة االرتفــاع، وال 
ــال يف  ــة واجلب ــوءات الصخري ــض النت ــن بع ــو م ختل
ــدرع  ــا لل ــود يف تكوينه ــي تع ــة، والت ــا الغربي أطرافه
ــة خــف  ــة وحاف ــال اجلل ــم، ومنهــا جب العــريب القدي

وصفــراء الــرس وحافــة ســاق، وكذلــك بعــض 
ــواض  ــية، واألح ــة والتيس ــة العرم ــاب؛ كهضب اهلض
الرمليــة مثــل نفــود املظهــور. ويقطــع املنطقــة وادي 
الرمــة أطــول أوديــة اجلزيــرة العربيــة والــذي يمتــد 
حتــى يصــب يف نفــود الثويــرات، وتتصــل بــه 
ــاء  ــا وادي الرش ــعاب، منه ــة والش ــن األودي ــدد م ع
وشــعيب جــرار. كــا أن مناخهــا حــار جــاف صيفــًا 

ــتاًء. ــر ش ــارد ممط ب

شكل (1) موقع وحدود منطقة الدراسة
املصدر: من عمل الباحثة استنادًا إىل اخلارطة اإلدارية للمملكة العربية السعودية.
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أمــا منطقــة حائــل فتقــع عــى مســاحة 116.000
كيلومــر شــال غــرب اململكــة العربيــة الســعودية بــن 
خطــي طــول 44-39، ودائــريت عــرض 28-25 تقريبًا. 
ــل شــمر،  والــذي  ــرز معاملهــا التضاريســية جب ومــن أب
يتميــز بامتــداده عــى شــكل قــوس يضــم جمموعــة مــن 
اجلبــال أمههــا جبــال أجــا املمتــدة مــن اجلنــوب الغــريب 
إىل الشــال الرقــي وجبــال ســلمى املمتــدة مــن الشــال 
الرقــي إىل اجلنــوب الغــريب، ويتخللهــا بعض الشــعاب 
ــا  ــط هب ــار وحتي ــدة ووادي مش ــل وادي عق ــة مث واألودي

مناقشة النتائج:
يتنــاول هــذا اجلــزء تكــرار املوجــات احلــارة يف كل مــن 
الريــاض والقصيــم وحائــل والتنبــؤ هبــا، حيــث نتنــاول 
اجتــاه التغــري يف درجــات احلــرارة العظمــى خــال فــرة 
الدراســة ما بــن )2019-2001م( يف اإلقليم األوســط 
للمملكــة العربيــة الســعودية. كــا ســيتم حــر تكــرار 
ــال  ــن خ ــا م ــؤ هب ــة والتنب ــارة يف املنطق ــات احل املوج
ــة  ــاد العاق ــم إجي ــا، ث ــة هل ــس املصاحب ــاالت الطق ح
ــل  ــاج املحاصي ــن إنت ــارة وب ــات احل ــرار املوج ــن تك ب

ــة. الزراعي

ــة  ــات الرملي ــرب املنخفض ــد أك ــود أح ــراء النف ــن صح م
يف اجلزيــرة العربيــة، كــا تنتــر فيهــا بعــض الساســل 
اجلبليــة مثــل: جبــل الطــوال وجبــل هنــادة وجبــل ســاق 
ــع  ــة، ويقط ــاه اجلوفي ــاق للمي ــن س ــه تكوي ــع حتت الواق
ــل ووادي  ــا: وادي حائ ــة منه ــن األودي ــدد م ــة ع املنطق
بالقاريــة  مناخهــا  ويتســم  األديــرع،  ووادي  هدبــاء 
أيضــًا؛ فهــو حــار صيفــًا بــارد شــتاًء )ســقا، 1995م(.

ويبــن جــدول )2( إحداثيــات حمطــات الرصــد املناخــي 
املســتخدمة يف البحــث.

أوالً: اجتاه تغري درجات احلرارة العظمى يف منطقة 
الدراسة:

ــة  ــى درج ــرأت ع ــي ط ــريات الت ــى التغ ــرف ع للتع
احلــرارة العظمــى خــال الفــرة مــا بــن )2001-
العربيــة  للمملكــة  األوســط  اإلقليــم  يف  2019م( 
الســعودية؛ تــم حســاب معــدل درجــة احلــرارة العظمــى 
للعقديــن األخرييــن يف مناطــق الريــاض والقصيــم 
ــنوي. ــهري والس ــتوين الش ــى املس ــك ع ــل، وذل وحائ

1- اجتاه درجات احلرارة العظمى يف منطقة الرياض:

رقم المحطة
المحطة

دائرة العرض 
االرتفاع خط الطول (شرقاً)(شماالً)

(متر)
00648 ً 39 َ 46 24ْ ً 47 َ 24 40437ْالریاض
12648 ً 46 َ 43 00ْ ً 18 َ 26 40405ْالقصیم
241015 ً 41 َ 41 24ْ ً 26 َ 27 40394ْحائل

جدول (2) 
ارتفاع وإحداثيات حمطات منطقة الدراسة

املصدر: اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة، املركز الوطني لألرصاد والبيئة.
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ويوضــح جــدول )3( أن معــدل درجــة احلــرارة 
بلــغ  األول  العقــد  خــال  الريــاض  يف  العظمــى 
33.9ْم، كــا بلــغ33.5ْم خــال العقــد األخــري أيضــًا 
ــجل  ــد س ــن، فق ــن العقدي ــف ب ــاف طفي ــع اخت م

انخفاضــًا بواقــع 0.4ْم.
ــرارة  ــة احل ــدل درج ــكل )2( أن مع ــن ش ــظ م وياح
ــال  ــتقرًا خ ــون مس ــكاد يك ــاض ي ــى يف الري العظم
ــال  ــنة خ ــهر الس ــتوى أش ــى مس ــة ع ــرة الدراس ف

ــا  ــى ذروهت ــرارة العظم ــة احل ــغ درج ــن. وتبل العقدي
خــال أشــهر الصيــف، وعــى األخــص شــهري 
يوليــو وأغســطس، بينــا تنخفــض إىل أدنــى مســتوى 
ــر. ــهر يناي ــدًا يف ش ــتاء وحتدي ــهر الش ــال أش ــا خ هل

ــات  ــاه درج ــى اجت ــة ع ــك بدق ــى ذل ــرف ع وللتع
ــرة الدراســة  ــال ف ــاض خ ــرارة العظمــى يف الري احل
ــال  ــن خ ــا م ــم متثيله ــن )2001-2019م(؛ ت ــا ب م

ــايل: ــكل الت ــن يف الش ــو مب ــا ه ــة ك ــة الزمني السلس
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2010-200120.624.129.334.140.143.044.144.241.035.827.822.333.9

2019-201121.523.828.133.139.342.544.143.841.135.526.622.233.5

جدول (3)
(  تغري درجات احلرارة العظمى بالرياض خالل العقدين األخريين للفرتة (2019-2001م) (مْ

املصدر: اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة، املركز الوطني لألرصاد والبيئة.

شكل (2) تغري درجات احلرارة العظمى يف الرياض خالل العقدين األخريين للفرتة ما بني (2001-2019م) 
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ــات  ــتقرار درج ــم )3( اس ــكل رق ــن الش ــح م ويتض
ــنوات  ــدى س ــى م ــاض ع ــى يف الري ــرارة العظم احل
ــح  ــئ وواض ــاع مفاج ــدوث ارتف ــدا ح ــة، ع الدراس
ــنوي  ــدل الس ــغ املع ــد بل ــام2010م، فق ــال الع خ
ــدل  ــى مع ــا كان أدن ــام 34.9ْم، بين ــذا الع ــال ه خ
ســنوي لدرجــات احلــرارة العظمــى يف الريــاض 

33.1ْم، والــذي تــم تســجيله عــام 2011م. كــا 
الســنوي  املعــدل  يف  النســبي  االســتقرار  ياحــظ 
ــة  ــرة الدراس ــال ف ــى خ ــرارة العظم ــات احل لدرج

ــن34-33ْم. ــا ب ــراوح م ــذي ي وال

2 - اجتاه درجات احلرارة العظمى يف القصيم:

شكل (3) السلسلة الزمنية لدرجات احلرارة العظمى يف الرياض خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)
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2010-200120.024.228.934.139.843.144.044.841.936.427.622.133.9
2019-201121.624.429.033.539.843.144.945.042.536.727.122.534.2

جدول (4)
( تغري درجات احلرارة العظمى بالقصيم خالل العقدين األخريين للفرتة ما بني(2001-2019م) (مْ

املصدر: اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة، املركز الوطني لألرصاد والبيئة.
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يشــري جــدول )4( إىل أن معــدل درجــة احلــرارة 
العظمــى يف القصيــم بلغ خــال العقــد األول33.9ْم، 
ــا ارتفــع خــال العقــد األخــري مســجًا 34.2ْم. بين
ــرارة  ــة احل ــدل درج ــكل )4( أن مع ــن ش ــظ م وياح
ــو  ــا ه ــتقرًا ك ــون مس ــكاد يك ــم ي ــى يف القصي العظم
احلــال يف حمطــة الريــاض إذا مــا قارّنــا املعــدالت عــى 

ــد  ــث ال توج ــا، حي ــنة وفصوهل ــهر الس ــتوى أش مس
ــن. ــن العقدي ــارزة ب ــات ب اختاف

وللتعــرف بدقــة عــى اجتــاه درجــات احلــرارة العظمى 
ــن  ــا ب ــة م ــرة الدراس ــال ف ــم خ ــة القصي يف منطق
ــم متثيلهــا مــن خــال السلســة  )2001-2019م(؛ ت

الزمنيــة كــا هــو مبــن بينــا يــيل:

شكل (4) تغري درجات احلرارة العظمى يف القصيم خالل العقدين األخريين للفرتة ما بني (2019-2001م)

شكل (5) السلسلة الزمنية لدرجات احلرارة العظمى يف القصيم خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)
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التصاعــدي  االجتــاه   )5( شــكل  مــن  ويتضــح 
القصيــم، حيــث  العظمــى يف  لدرجــات احلــرارة 
بلغــت ذروة املعــدل الســنوي لدرجــات احلــرارة 
ــاه العــام  العظمــى 35.1ْم خــال العــام 2010م، ت

يشـري جـدول )5( إىل أن معدل درجة احلـرارة العظمى يف 
حائـل بلـغ خـال العقـد األول 30.4مْ، بينـا بلغ خال 
العقـد األخـري مسـجًا30.5ْم، أي أنه مسـتقر إىل حدٍ ما.

وياحـظ من شـكل )6( أن معدل درجـة احلرارة العظمى 
حمطتـي  يف  احلـال  هـو  كـا  باالسـتقرار  يتسـم  حائـل  يف 
الريـاض والقصيـم إذا مـا قارّنـا املعـدالت عـى مسـتوى 

2017م بواقــع 34.9ْم، أمــا عــى مســتوى فــرة 
ــتقرة  ــد مس ــرارة تع ــات احل ــد أن درج ــة؛ فنج الدراس
إىل حــدٍ مــا، حيــث تــراوح بــن 34.5-33.3ْم.

3 - اجتاه درجات احلرارة العظمى يف حائل:

أشـهر وفصـول السـنة، حيث ال توجـد اختافـات بارزة 
العقدين. بـن 

العظمـى  احلـرارة  درجـات  اجتـاه  عـى  بدقـة  وللتعـرف 
يف منطقـة حائـل خـال فـرة الدراسـة ما بـن )2001-
2019م(، تـم متثيلهـا مـن خال السلسـة الزمنيـة كا هو 

مبـن بينـا ييل:
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2010-200117.821.125.530.335.138.939.840.838.333.324.519.730.4

2019-201118.721.125.129.535.239.040.440.738.833.223.920.030.5

جدول (5)
(  تغري درجات احلرارة العظمى يف حائل خالل العقدين األخريين للفرتة ما بني (2001-2019م) (مْ

املصدر: اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة، املركز الوطني لألرصاد والبيئة.

شكل (6) تغري درجات احلرارة العظمى يف حائل خالل العقدين األخريين للفرتة ما بني (2001-2019م) 
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التصاعــدي  االجتــاه   )7( شــكل  مــن  ويتضــح 
لدرجــات احلــرارة العظمــى يف حائــل، حيــث بلغــت 
ــى  ــرارة العظم ــات احل ــنوي لدرج ــدل الس ذروة املع
31.8ْم خــال العــام 2010م، بينــا ناحــظ ارتفاعــًا 
نســبيًا يف املعــدل الســنوي لدرجــات احلــرارة خــال 
ــوام  ــال األع ــح خ ــذي يتض ــر ال ــاين، األم ــد الث العق
درجــة  معــدل  بلــغ  حيــث  و2015م،  2012م، 
احلــرارة العظمــى 30.7م، وعــام 2016م، حيــث 
ســجل 30.9ْم، وكذلــك عــام 2017م، الــذي ســجل 

31.2ْم. إال أنــه مــن املاحــظ بشــكل عــام انخفــاض 
معــدالت درجــات احلــرارة العظمــى يف حائــل عنهــا 
ــود  ــذي يع ــر ال ــم، األم ــاض والقصي ــن الري يف كل م

ــر. ــطح البح ــن س ــاع ع ــارق االرتف لف
االجتاه العام لتغري درجة احلرارة العظمى يف اإلقليم 

األوسط باململكة:
ويمكــن إجيــاز االجتــاه العــام لتغــري درجــات احلــرارة 
العظمــى يف اإلقليــم األوســط للمملكــة العربيــة 

ــيل:  ــا ي ــح بين ــو موض ــا ه ــعودية ك الس

شكل (7) السلسلة الزمنية لدرجات احلرارة العظمى يف حائل خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)

االتجاه العامحائلالقصیمالریاضالفترة الزمنیة
2010-200133.8633.9230.4332.74
2019-201133.4634.1830.4732.70

جدول (6)
 تغري درجة احلرارة العظمى وسط اململكة العربية السعودية خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)

املصدر: اهليئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة، املركز الوطني لألرصاد والبيئة.
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يشــري كل مــن اجلــدول رقــم )6( والشــكل رقــم 
)8( إىل اســتقرار درجــة احلــرارة العظمــى يف اإلقليــم 
األوســط مــن اململكــة العربيــة الســعودية خــال فــرة 
ــال  ــجلت خ ــد س ــة )2019-2001م(، فق الدراس
ــا ســجلت خــال العقــد  العقــد األول 32.74ْم، بين
ــن  ــر ب ــروق تذك ــد ف ــري 32.70ْم، أي ال توج األخ
ــي  ــعة الت ــنوات التس ــرة األوىل والس ــنوات الع الس
ــكل  ــى بش ــرارة العظم ــات احل ــدل درج ــا يف مع تليه

عــام.
وياحــظ ارتفــاع درجــة احلــرارة العظمــى يف القصيــم 
ــا  ــو م ــاض، وه ــه يف الري ــي علي ــا ه ــة ب ــًا مقارن أيض
يتضــح جليــًا خــال الســنوات التســع األخــرية، أمــا 
حائــل فتقــل كثــريًا عــن كل مــن الريــاض والقصيــم 

ــد  ــى، وق ــرارة العظم ــة احل ــدل درج ــث مع ــن حي م
ــر  ــطح البح ــن س ــا ع ــارق ارتفاعه ــك إىل ف ــود ذل يع
والــذي يبلــغ 1015 مــرًا، بينــا تقــع كل مــن الرياض 
ــرًا،  ــغ 648 م ــه والبال ــاع ذات ــى االرتف ــم ع والقصي
ــاض؛  ــة الري ــرب منطق ــال غ ــع ش ــم تق إال أن القصي
ــف يف  ــاع الطفي ــى االرتف ــس ع ــذي ينعك ــر ال األم

ــاض. ــا يف الري ــا عنه ــى هب ــرارة العظم ــات احل درج
ثانيًا: املوجات احلارة وسط اململكة العربية السعودية 

وحاالت الطقس املصاحبة هلا:
ــارة يف كل  ــات احل ــرار املوج ــزء تك ــذا اجل ــاول ه يتن
ــة إىل  ــم وحائــل، هــذا باإلضاف مــن الريــاض والقصي
حــاالت الطقــس املصاحبــة لــكل منهــا خــال الفــرة 

ــن)2001-2019م(. ــا ب م

شكل (8) تغري درجة احلرارة العظمى وسط اململكة العربية السعودية خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)
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أ- تكرار املوجات احلارة يف منطقة الرياض وحاالت 
الطقس املصاحبة هلا:

1- تكرار املوجات احلارة يف الرياض:
ــاض  ــارة يف الري ــات احل ــرار املوج ــى تك ــرف ع للتع
تــم  )2001-2019م(؛  بــن  مــا  الفــرة  خــال 

ــي  ــة ه ــار أن املوج ــارة، باعتب ــات احل ــر املوج ح
التــي تســتمر لثاثــة أيــام متصلــة، وذلــك مــن خــال 
حســاب قرينــة تــوم )Thom( لانزعــاج احلــراري يف 
ــات اســتنادًا إىل  الريــاض، مــع توزيعهــا إىل ثــاث فئ

ــيل: ــا ي ــة ك ــدود القرين ح

الشھر

السنة
التكرار دیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریلمارسفبرایر

السنوي

200100224798952250

2002001538109782053

200300343888761048

200400212567585041

200500253579464146

2006000227610552039

2007001336710773047

200800263879760048

2009001346710762046

2010024437911410045

201100035588350037

201200123597952043

201300122767883145

201400136658440037

201500110559762036

2016001455676110045

201700034896770044

201800467575431042

20190003684101091051

التكرار 
02276268121135158120116304843الشھري

جدول (7) 
إمجايل تكرار املوجات احلارة يف الرياض خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)
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الريـاض  أن  إىل   )9( والشـكل   )7( اجلـدول  يشـري 
)2019-2001م(  الدراسـة  فـرة  خـال  شـهدت 
وكان  احلـارة،  املوجـات  حـاالت  مـن  حالـة   843
عـام 2002م هـو أكثرهـا عـى اإلطـاق، حيـث بلـغ 
عـدد املوجـات احلـارة خـال هـذا العـام 53 موجـة، 
51 موجـة. فيـا كان عـام  تـاه عـام 2019م بواقـع 
2015م، هـو أقـل السـنوات التـي شـهدت موجـات 

هــي  األكــرب  النســبة  أن  إىل   )8( جــدول  ويشــري 
للموجــات فائقــة الشــدة يف منطقــة الريــاض، حيــث 
بلغــت 381 موجــة خــال فــرة الدراســة، تلتهــا فئــة 

حـارة، حيث سـجل خـال هـذا العـام 36 موجة. 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 قيـًا 
مرتفعـة ابتـداًء مـن شـهر يونيـو وحتـى شـهر أكتوبر.
كـا تم تصنيـف املوجات احلـارة يف منطقـة الرياض إىل 

ثـاث فئات كا هـو موضح يف جـدول )8(:

املوجــات معدلــة الشــدة بواقــع 252 موجــة، وأخــريًا 
املوجــات ضعيفــة الشــدة والتــي بلــغ تكرارهــا 210

ــة. موج

شكل (9) إمجايل تكرار املوجات احلارة يف الرياض خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)

جدول (8)
 تصنيف املوجات احلارة يف منطقة الرياض من حيث الشدة خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)
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سنویاًدیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریلمارسفبرایرینایر

0226457000393304210ضعیفة الشدة

0011643651612792000252معدلة الشدة

0001185611914638300381فائقة الشدة

02276268121135158120116304843المجموع
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ويشــري شــكل )10( إىل أن املوجــات احلــارة فائقــة الشــدة تبلغ 
ذروهتــا خــال فصــل الصيــف، وحتديــدًا يف شــهر أغســطس، 
أمــا املوجــات معدلــة الشــدة فتبلــغ أقصاهــا يف شــهري يونيــو 
وســبتمرب، بينــا تركــز املوجــات احلــارة ضعيفــة الشــدة خــال 
الفــرة مــن فربايــر وحتــى مايــو، وكذلــك خــال الفــرة مــن 

ســبتمرب وحتــى ديســمرب.

وياحــظ مــن جــدول )10( أن معامــل التحديــد 
للعاقــة االرتباطيــة بــن املتغــريات املســتقلة واملتغــري 
ــا أن  ــة. ك ــة مرتفع ــي قيم ــغ 0.462، وه ــع بل التاب
اختبــار عشــوائية البواقــي أســفر عــن أهنــا غــري دالــة 

2- التنبــؤ باملوجــات احلــارة يف الريــاض مــن خــالل حــاالت 
الطقــس املصاحبــة هلــا:

للتعــرف عــى حــاالت الطقــس املصاحبــة للموجات احلــارة يف 
منطقــة الريــاض، والتــي يمكــن التنبــؤ مــن خاهلــا بحــدوث 
ــة  ــؤ بالساســل الزمني ــم اســتخدام أســلوب التنب املوجــات؛ ت

كــا هــو موضــح يف جــدول )10(.

إحصائيــًا، حيــث بلــغ مســتوى الداللــة 0.890، عنــد 
درجــات حريــة 16، وهــو أكــرب مــن 0.05، ومــن ثــم 
ــدل  ــا ي ــوائية؛ مم ــم بالعش ــوذج تتس ــي النم ــإن بواق ف

ــق. ــه للتطبي ــى صاحيت ع
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شكل (10) تصنيف املوجات احلارة يف منطقة الرياض من حيث الشدة خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)

النموذج
العناصر 

المستخدمة في 
التنبؤ

معامل التحدید 
(R2)

Ljung-Box Q (18) اختبار عشوائیة البواقي

درجات الحریة اإلحصاءات
(df)الداللة

الموجات 
20.4629.539160.890الحارة

جدول (10)
 اإلحصاء الوصفي لنموذج التنبؤ باملوجات احلارة  بواسطة السالسل الزمنية يف منطقة الرياض
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ويشــري جــدول )11( إىل أن هنــاك عنريــن من أصل 
مخســة يمكــن مــن خاهلــا التنبــؤ بحــدوث املوجــات 
احلــارة يف منطقــة الريــاض، ومهــا: الرطوبــة النســبية، 
ورسعــة الريــاح، فقــد كان مســتوى داللــة )ت( لــكل 
مــن هذيــن العنريــن أصغــر مــن 0.05.؛ هــذا 

ــدل املتحــرك  ــذايت واملع ــدار ال ــة إىل أن االنح باإلضاف
ــا  ــا 0.000؛ مم ــكل منه ــة )ت( ل ــتوى دالل ــغ مس بل
ــارة  ــات احل ــدوث املوج ــؤ بح ــن التنب ــه يمك ــي أن يعن
يف منطقــة الريــاض باســتخدام املعامــات االفراضيــة 

الناجتــة عــن النمــوذج للعنريــن معــًا.

العناصر المستخدمة في النموذج
التنبؤ بالموجات الحارة

المعامالت 
االفتراضیة

الخطأ 
الداللة(ت)المعیاري

التنبؤ 
بالموجات 

الحارة

(AR) 0.2720.0684.0180.000االنحدار الذاتي
(MA) 0.8790.06713.1320.000المعدل المتحرك

0.014-0.0152.476-0.038الرطوبة النسبیة
0.005-0.4070.1422.869سرعة الریاح

جدول (11)
 نموذج االنحدار الذايت والمعدالت املتحركة (ARIMA)  للتنبؤ باملوجات احلارة يف منطقة الرياض

رة لنموذج السالسل الزمنية  للتنبؤ باملوجات احلارة يف منطقة الرياض شكل (11) القيم املشاهدة والقيم املقدَّ
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ــق  ومــن خــال شــكل )11( يمكــن ماحظــة التطاب
(Observed val- ــاهدة ــم املش ــن القي ــن كل م ــام ب الت
رة (Fit values)، والناجتــة  (ues، وبــن القيــم املقــدَّ

عــن نمــوذج التنبــؤ باملوجــات احلــارة يف منطقــة 
ــا  ــرة م ــة للف ــل الزمني ــال الساس ــن خ ــاض م الري
النمــوذج  أن  يعنــي  ممــا  )2001-2019م(؛  بــن 
ــو  ــًا، وه ــًا مرتفع ــات متثي ــل البيان ــدًا، ويمث ــد ج جي
ــت  ــي بلغ ــد (R2) الت ــل التحدي ــة معام ــه قيم ــا أكدت م

..46.2

ب- تكرار املوجات احلارة يف منطقة القصيم وحاالت 
الطقس املصاحبة هلا:

1- تكرار املوجات احلارة يف القصيم:
للتعــرف عــى تكــرار املوجــات احلــارة يف القصيــم خال 
الفــرة مــا بــن)2001-2019م(؛ تــم حــر املوجــات 
ــة  ــتمر لثاث ــي تس ــي الت ــة ه ــار أن املوج ــارة، باعتب احل
ــوم  ــة ت ــاب قرين ــال حس ــن خ ــك م ــة، وذل ــام متصل أي
ــم؛ مــع توزيعهــا  (Thom) لانزعــاج احلــراري يف القصي

إىل ثــاث فئــات اســتنادًا إىل حــدود القرينــة كــا يــيل:

جدول (12)
 إمجايل تكرار املوجات احلارة يف القصيم خالل الفرتة ما بني(2001-2019م)

الشھر

السنة
التكرار دیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریلمارسفبرایرینایر

السنوي

20010013321088101046
200200026756690041
200300005566881039
2004002248654100041
200500044499571043
200600016669872045
200700042277881039
20080032358101071049
2009000337910854049
2010015518811780054
2011001178710760047
20120004281010592050
2013002234108573044
201400226399860045
20150112691010860053
20160022581010961154
20170000891110952054
201800305101011950053
2019000091010101061056

التكرار 
02223988123161169142135201902الشھري
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يشــري جــدول )12( وشــكل )12( إىل أن القصيــم 
)2019-2001م(  الدراســة  فــرة  خــال  شــهدت 
902 حالــة مــن حــاالت املوجــات احلــارة، وكان للعــام 
ــث  ــات، حي ــذه املوج ــن ه ــرب م ــب األك 2019م النصي
بلــغ عــدد املوجــات احلــارة خــال هــذا العــام 56

ــام 2007م  ــك ع ــام 2003م، وكذل ــا كان ع ــة. في موج
مهــا أقــل األعــوام التــي شــهدت موجــات حــارة، حيــث 

هــي  األكــرب  النســبة  أن  إىل   )13( جــدول  ويشــري 
ــث  ــم، حي ــة القصي ــدة يف منطق ــة الش ــات فائق للموج
بلغــت 548 موجــة خال فــرة الدراســة بنســبة 57.4%

ســجل خــال كل منهــا 39 موجــة. كــا ياحــظ انتشــار 
ــم  ــنة يف القصي ــهر الس ــدار أش ــى م ــارة ع ــات احل املوج
بشــكل عــام بمعــدالت متفاوتــة، إال أهنــا تصــل ذروهتــا 
يف شــهر أغســطس، كــا أن املوجــات احلــارة تســجل قيــًا 
مرتفعــة ابتــداًء مــن شــهر يونيــو وانتهــاًء بشــهر أكتوبــر.

كــا تــم تصنيــف املوجــات احلــارة يف منطقــة القصيــم إىل 
ثــاث فئــات كــا هــو موضــح يف جــدول )13(:

ــات  ــة املوج ــا فئ ــة، تلته ــات يف املنطق ــايل املوج ــن إمج م
ــات  ــريًا املوج ــة، وأخ ــع 216 موج ــدة بواق ــة الش معدل

ــة. ــا 168 موج ــغ تكراره ــي بل ــدة والت ــة الش ضعيف
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شكل (12) إمجايل تكرار املوجات احلارة يف القصيم خالل الفرتة ما بني (2019-2001م)

الشھر
سنویاًدیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریلمارسفبرایرینایرالشدة

02202610000486191168ضعیفة الشدة
0011232442110603510216معدلة الشدة
00114679140159781400518فائقة الشدة
02223988123161169142135201902المجموع

جدول (13)
 تصنيف املوجات احلارة يف منطقة القصيم من حيث الشدة  خالل الفرتة ما بني(2001-2019م)
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ــة  ــارة فائق ــات احل ــكل )13( إىل أن املوج ــري ش ويش
الصيــف،  فصــل  خــال  ذروهتــا  تبلــغ  الشــدة 
ــة  ــات معدل ــا املوج ــطس، أم ــهر أغس ــدًا يف ش وحتدي
ــبتمرب؛  ــو وس ــهري يوني ــا يف ش ــغ أقصاه ــدة؛ فتبل الش
ــدة فصــل  ــة الش ــا تركــز املوجــات احلــارة ضعيف بين

ــر. ــهر أكتوب ــة إىل ش ــذا باإلضاف ــع؛ ه الربي

وياحــظ مــن جــدول )14( أن معامــل التحديــد 
ــن  ــتقلة وب ــريات املس ــن املتغ ــة ب ــة االرتباطي للعاق
املتغــري التابــع بلــغ 0.406، وهــي قيمــة مرتفعــة. كــا 
ــري  ــا غ ــن أهن ــفر ع ــي أس ــوائية البواق ــار عش أن اختب

ــالل  ــن خ ــم م ــارة يف القصي ــات احل ــؤ باملوج 2- التنب
ــا: ــة هل ــس املصاحب ــاالت الطق ح

ــات  ــة للموج ــس املصاحب ــاالت الطق ــى ح ــرف ع للتع
ــن  ــؤ م ــن التنب ــي يمك ــم؛ والت ــة القصي ــارة يف منطق احل
خاهلــا بحــدوث املوجــات؛ تــم اســتخدام أســلوب التنبؤ 
ــدول )14(. ــح يف ج ــو موض ــا ه ــة ك ــل الزمني بالساس

ــًا، فقــد بلــغ مســتوى الداللــة 0.147،  دالــة إحصائي
ــن 0.05،  ــرب م ــو أك ــة 17، وه ــات حري ــد درج عن
ــوائية؛  ــم بالعش ــوذج تتس ــي النم ــإن بواق ــم ف ــن ث وم

ــق. ــه للتطبي ــى صاحيت ــدل ع ــا ي مم
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شكل (13) تصنيف املوجات احلارة يف منطقة القصيم من حيث الشدة  خالل الفرتة ما بني (2019-2001م)

العناصر المستخدمة النموذج
في التنبؤ

معامل التحدید 
(R2)

Ljung-Box Q (18) اختبار عشوائیة البواقي

درجات الحریة اإلحصاءات
(df)الداللة

الموجات 
الحارة

20.40627.864170.147

جدول (14)
 اإلحصاء الوصفي لنموذج التنبؤ باملوجات احلارة بواسطة السالسل الزمنية  يف منطقة القصيم
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ويشــري جــدول )15( إىل أن هنــاك عنريــن مــن 
ــدوث  ــؤ بح ــا التنب ــن خاهل ــن م ــة يمك ــل مخس أص
ــة  ــا: درج ــم، ومه ــة القصي ــارة يف منطق ــات احل املوج
احلــرارة العظمــى، والضغــط اجلــوي، حيــث كان 
ــن  ــن العنري ــن هذي ــكل م ــة )ت( ل ــتوى دالل مس

أصغــر مــن 0.05. باإلضافــة إىل أن املعــدل املتحــرك 
بلــغ مســتوى داللــة )ت( لــه 0.000؛ ممــا يعنــي أنــه 
ــة  ــارة يف منطق ــات احل ــدوث املوج ــؤ بح ــن التنب يمك
ــة  ــة الناجت ــات االفراضي ــتخدام املعام ــم باس القصي

ــًا. ــن مع ــوذج للعنري ــن النم ع

العناصر المستخدمة في النموذج
التنبؤ بالموجات الحارة

المعامالت 
االفتراضیة

الخطأ 
الداللة(ت)المعیاري

التنبؤ 
بالموجات 

الحارة

(MA) 0.6010.0649.4010.000المعدل المتحرك
0.2000.0553.6360.000درجة الحرارة العظمى

0.002-0.0743.119-0.230الضغط الجوي

جدول (15)
 نموذج االنحدار الذايت والمعدالت املتحركة (ARIMA)  للتنبؤ باملوجات احلارة يف منطقة القصيم

رة لنموذج السالسل الزمنية للتنبؤ باملوجات احلارة يف منطقة القصيم شكل (14) القيم املشاهدة والقيم املقدَّ
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ماحظــة  يمكــن  )14(؛  شــكل  خــال  ومــن 
 (Observedــاهدة ــم املش ــن القي ــن كل م ــق ب التطاب

ــة  رة (Fit values)، الناجت ــدَّ ــم املق ــن القي (values، وب

عــن نمــوذج التنبــؤ باملوجــات احلــارة يف منطقــة 
ــا  ــرة م ــة للف ــل الزمني ــال الساس ــن خ ــم م القصي
بــن)2001-2019م(؛ ممــا يعنــي أن النمــوذج جيــد 
ــا  ــو م ــًا، وه ــًا مرتفع ــات متثي ــل البيان ــدًا، ويمث ج
ــت  ــي بلغ ــد )R2( والت ــل التحدي ــة معام ــه قيم أكدت

.40.6

ج- تكــرار املوجــات احلــارة يف منطقــة حائــل وحــاالت 
الطقــس املصاحبــة هلــا:

1- تكرار املوجات احلارة يف حائل:
للتعــرف عــى تكــرار املوجــات احلــارة يف حائــل خــال 
الفــرة مــا بــن)2001-2019م(؛ تــم حــر املوجات 
ــة  ــتمر لثاث ــي تس ــي الت ــة ه ــار أن املوج ــارة، باعتب احل
أيــام متصلــة، وذلــك مــن خــال حســاب قرينــة تــوم 
ــا  ــع توزيعه ــل، م ــراري يف حائ ــاج احل (Thom( لانزع

إىل ثــاث فئــات اســتنادًا إىل حــدود القرينــة كــا يــيل:

الشھر

السنة
التكرار دیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریلمارسفبرایرینایر

السنوي

200100025786640038
200200016987650042
2003000263951090044
200400004666680036
200500035476640035
200600016569880043
2007000285106380042
200800126645850037
200900025546640032
2010001346510650040
201100006759760040
201200029778880049
2013000036107720035
201400055448860040
201500017496950041
201600036585690042
201700023665872039
201800215576670039
201900006452782034

التكرار 
0043210510412812213111840748الشھري

جدول (16)
 إمجايل تكرار املوجات احلارة يف حائل خالل الفرتة ما بني(2001-2019م)
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يشـري جـدول )16( وشـكل )15( إىل أن حائـل شـهدت 
خـال فـرة الدراسـة )2019-2001م( 748 حالـة من 
حـاالت املوجـات احلـارة، وكان للعـام 2012م النصيب 
األكـرب من هـذه املوجـات، فقد بلـغ عدد املوجـات احلارة 
2009م،  بينـا كان عـام  49 موجـة.  العـام  خـال هـذا 
هـو أقـل األعـوام التـي شـهدت موجـات حـارة، حيـث 

ويشــري جــدول )17( إىل أن النســبة األكــرب مــن املوجــات 
الشــدة،  ضعيفــة  للموجــات  هــي  حائــل  يف  احلــارة 
حيــث بلغــت 402 موجــة خــال فــرة الدراســة بنســبة 
ــا  ــل، تلته ــارة يف حائ ــات احل ــايل املوج ــن إمج %53.7 م
فئــة املوجــات معدلــة الشــدة بواقــع 328 موجــة، بنســبة 

أن  الشـكل  مـن  وياحـظ  موجـة.   32 خالـه  ُسـجلت 
املوجـات احلـارة يف حائـل تبـدأ شـدهتا ابتـداًء مـن فصـل 
الربيـع وانتهـاًء بفصـل اخلريف؛ فيـا تنعدم متامـًا يف فصل 

ء. لشتا ا
وتـم تصنيـف املوجـات احلـارة يف منطقة حائـل إىل ثاث 

فئـات كـا هو موضـح يف جـدول )17(:

%43.8 وأخــريًا املوجــات فائقــة الشــدة والتــي بلــغ 
تكرارهــا 18 موجــة فقــط، أي أن الغالبيــة العظمــى 
ــل تــراوح بــن ضعيفــة إىل  مــن املوجــات احلــارة يف حائ
معدلــة الشــدة، وذلــك عــى العكــس متامــًا مــن نظريهتــا 

ــم. ــاض والقصي ــن الري يف كل م
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شكل (15) إمجايل تكرار املوجات احلارة يف حائل خالل الفرتة ما بني(2001-2019م)

الشھر
سنویاًدیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریلمارسفبرایرینایرالشدة

0043197522457311240402ضعیفة الشدة
00018519510958600328معدلة الشدة
00000198000018فائقة الشدة
0043210510412812213111840748المجموع

جدول (17) 
تصنيف املوجات احلارة يف منطقة حائل من حيث الشدة خالل الفرتة ما بني(2001-2019م)
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احلــارة  املوجــات  أن  عــى   )16( شــكل  ويؤكــد 
ضعيفــة الشــدة هــي األكثــر انتشــارًا يف حائــل، تتلوهــا 
املوجــات معدلــة الشــدة؛ أمــا املوجــات فائقــة الشــدة 
ــر  ــرى، األم ــات األخ ــة باملوج ــر مقارن ــكاد ال تذك فت
الــذي يعكــس اعتــدال حــاالت الطقــس معظــم 
أوقــات الســنة يف منطقــة حائــل إذا مــا قورنــت بــكل 

ــم. ــاض والقصي ــن الري م

وياحــظ مــن جــدول )18( أن معامــل التحديــد 
ــن  ــتقلة وب ــريات املس ــن املتغ ــة ب ــة االرتباطي للعاق
ــة.  ــة منخفض ــي قيم ــغ 0.107، وه ــع بل ــري التاب املتغ
ــا  ــن أهن ــفر ع ــي أس ــوائية البواق ــار عش ــا أن اختب ك

ــالل  ــن خ ــل م ــارة يف حائ ــات احل ــؤ باملوج 2- التنب
ــا: ــة هل ــس املصاحب ــاالت الطق ح

للتعــرف عــى حــاالت الطقــس املصاحبــة للموجــات 
ــن  ــؤ م ــن التنب ــي يمك ــل، والت ــة حائ ــارة يف منطق احل
ــم اســتخدام أســلوب  خاهلــا بحــدوث املوجــات، ت
التنبــؤ بالساســل الزمنيــة كــا هــو موضــح يف جــدول 

.)18(

دالــة إحصائيــًا، حيــث بلــغ مســتوى الداللــة 0.000، 
ــن 0.05،  ــر م ــو أصغ ــة 18، وه ــات حري ــد درج عن
ومــن ثــم فــإن بواقــي النمــوذج ال تتســم بالعشــوائية؛ 

ــق. ــه للتطبي ــدم صاحيت ــى ع ــدل ع ــا ي مم
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شكل (16) تصنيف املوجات احلارة يف منطقة حائل من حيث الشدة خالل الفرتة ما بني (2001-2019م)

العناصر المستخدمة النموذج
معامل التحدید (R2)في التنبؤ

Ljung-Box Q (18) اختبار عشوائیة البواقي
الداللةدرجات الحریة (df)اإلحصاءات

الموجات 
الحارة

20.10774.678180.000

جدول (18)
 اإلحصاء الوصفي لنموذج التنبؤ باملوجات احلارة بواسطة السالسل الزمنية يف منطقة حائل
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ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــدول )19( إىل أنه ع ــري ج ويش
ــل  ــن أص ــن م ــاك عنري ــوذج إال أن هن ــودة النم ج
مخســة يمكــن مــن خاهلــا التنبــؤ بحــدوث املوجــات 
احلــارة يف منطقــة حائــل، ومهــا: درجــة احلــرارة 
ــتوى  ــث كان مس ــوي، حي ــط اجل ــى، والضغ العظم

داللــة )ت( لــكل مــن هذيــن العنريــن أصغــر 
ــدوث  ــؤ بح ــن التنب ــه يمك ــي أن ــا يعن ــن 0.05؛ مم م
باســتخدام  حائــل  منطقــة  يف  احلــارة  املوجــات 
النمــوذج  عــن  الناجتــة  االفراضيــة  املعامــات 

ــًا. ــن مع للعنري

النموذج
العناصر المستخدمة 
في التنبؤ بالموجات 

الحارة

المعامالت 
الداللة(ت)الخطأ المعیارياالفتراضیة

التنبؤ بالموجات 
الحارة

درجة الحرارة 
العظمى

0.2690.0644.2290.000

0.001-0.0993.339-0.330الضغط الجوي

جدول (19) 
نموذج االنحدار الذايت والمعدالت املتحركة (ARIMA) للتنبؤ باملوجات احلارة يف منطقة حائل

رة لنموذج السالسل الزمنية للتنبؤ باملوجات احلارة يف منطقة حائل شكل (17) القيم املشاهدة والقيم املقدَّ
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ــق  ومــن خــال شــكل )17( يمكــن ماحظــة التطاب
 ،(Observed values) بــن كل مــن القيــم املشــاهدة
ــوذج  ــن نم ــة ع رة(Fit values) ، الناجت ــدَّ ــم املق والقي
التنبــؤ باملوجــات احلــارة يف منطقــة حائــل؛ وذلــك من 
ــن)2001- ــا ب ــرة م ــة للف ــل الزمني ــال الساس خ

ــه  ــا أكدت ــو م ــة، وه ــبة ضعيف ــن بنس 2019م( ، ولك
ــد 10.7. ــي مل تتع ــد )R2( الت ــل التحدي ــة معام قيم

إنتــاج  عــىل  وتأثريهــا  احلــارة  املوجــات  ثالثــًا: 
اململكــة: وســط  الزراعيــة  املحاصيــل 

للتعــرف عــى تأثــري املوجــات احلــارة يف اإلقليــم 
ــر  ــم ح ــعودية؛ ت ــة الس ــة العربي ــط للمملك األوس
ــوب،  ــة يف )احلب ــة املتمثل ــل الزراعي ــايل املحاصي إمج

وذلــك  والفواكــه(؛  واألعــاف،  واخلــروات، 
ــال  ــنوي، خ ــي الس ــاب اإلحصائ ــوع إىل الكت بالرج
ــات  ــًا للبيان ــن )2001-)2012م(؛ وفق ــا ب الفــرة م
ــيل  ــا ي ــاد، وفي ــة لألرص ــة العام ــدى اهليئ ــرة ل املتواف

ــك: ــل ذل تفصي
ــىل  ــاض ع ــة الري ــارة يف منطق ــات احل ــري املوج أ-تأث

ــة: ــل الزراعي ــاج املحاصي إنت
للكشــف عــن مــدى تأثــري للموجــات احلــارة يف 
املحاصيــل  إنتــاج  إمجــايل  عــى  الريــاض  منطقــة 
الزراعيــة؛ تــم مجــع البيانــات اخلاصــة بإنتــاج احلبــوب 
يف  بأنواعهــا  والفواكــه  واألعــاف  واخلــروات 
ــدول  ــن يف ج ــو مب ــا ه ــك ك ــاض، وذل ــة الري منطق

:)20 (

فواكھأعالفخضرواتحبوبالسنة

2001575773931057976423246992
20026147631026052968104248917
200365995911145361242281254184
200462435412358971312105266110
200555761312341601179299284573
200654494611241321120194294507
200754459011352331245261303179
200833891811745411424740307528
200917697411314591431825297755
201020538012633571938347335432
201120059313196191946817335975
201214769513068382096516402255

جدول (20)
 إمجايل إنتاج املحاصيل يف منطقة الرياض خالل الفرتة ما بني (2012-2001م)

املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي (2001-2012م).
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ولتحديـــد العاقـــة االرتباطيـــة بـــن تكـــرار 
املوجـــات احلـــارة عـــى اختـــاف شـــدهتا وبـــن 
إنتـــاج املحاصيـــل الزراعيـــة يف منطقـــة الريـــاض؛ 
(Spearmanـــبريمان ـــاط س ـــل ارتب ـــاب معام ـــم حس ت

ارتباطيــة  عاقــة  وجــود  إىل   )21( جــدول  يشــري 
ــارة  ــات احل ــرار املوج ــن تك ــًا ب ــة إحصائي ــية دال عكس
ــث  ــروات، حي ــاج اخل ــن إنت ــاض وب ــة الري يف منطق
بلــغ معامــل االرتبــاط -0.729، عنــد مســتوى داللــة 
ــة  ــد عاق ــا توج ــن 0.01. ك ــر م ــو أصغ 0.007، وه
ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيــًا بــن تكــرار املوجــات 
احلــارة يف منطقــة الريــاض وبــن إنتــاج الفاكهــة، حيــث 
بلــغ معامــل االرتبــاط -0.582، عنــد مســتوى داللــة 
ــت  ــك أوضح ــن 0.05، كذل ــر م ــو أصغ 0.047، وه
النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيــًا 
بــن تكــرار املوجــات احلــارة يف منطقــة الريــاض 
ــاط  ــاج األعــاف، حيــث بلــغ معامــل االرتب وبــن إنت
-0.578، عنــد مســتوى داللــة 0.050؛ ممــا يشــري إىل 
تأثــر إنتــاج كل مــن اخلــروات والفاكهــة واألعــاف 
ــات  ــرار املوج ــا ازداد تك ــلبًا كل ــاض س ــة الري يف منطق
ــس  ــة، والعك ــدهتا يف املنطق ــاف ش ــى اخت ــارة ع احل

  (Correlationبـــن إمجـــايل تكـــرار املوجـــات 

ــتقل،  ــري مسـ ــاض كمتغـ ــة الريـ ــارة يف منطقـ احلـ
ــة  ــة يف املنطقـ ــل الزراعيـ ــاج املحاصيـ ــن إنتـ وبـ

ــة. ــريات تابعـ كمتغـ

ــه  صحيــح. وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إلي
ــاخ  ــة املن ــت بدراس ــي قام ــا، 2017م( الت ــة )عط دراس
وأثــره عــى الزراعــة يف املنطقــة الوســطى باململكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
ــة  ــة دال ــة ارتباطي ــد عاق ــرى، ال توج ــة أخ ــن جه م
إحصائيــًا بــن تكــرار املوجــات احلــارة يف منطقــة 
ــل  ــغ معام ــث بل ــوب، حي ــاج احلب ــن إنت ــاض وب الري
ــارة 0.425،  ــات احل ــرار املوج ــوب بتك ــاط احلب ارتب
ــة 0.169، وهــو أكــرب مــن 0.05. ــد مســتوى دالل عن

ب-تأثري املوجات احلارة يف منطقة القصيم عى إنتاج 
املحاصيل الزراعية:

للكشــف عــن مــدى تأثــري للموجــات احلــارة يف منطقــة 
ــم  ــة؛ ت ــل الزراعي ــاج املحاصي ــايل إنت ــى إمج ــم ع القصي
ــاج احلبــوب واخلــروات  ــات اخلاصــة بإنت مجــع البيان
واألعــاف والفواكــه بأنواعهــا يف منطقــة القصيــم، 

ــن يف جــدول )22(: ــك كــا هــو مب وذل

0.01 دال عند مستو (**)  0.05 دال عند مستو (*) 

جدول (21)
 العالقة بني املوجات احلارة وبني اإلنتاج الزراعي يف منطقة الرياض خالل الفرتة ما بني (2012-2001م)

المحاصیل

االرتباط
الفاكھةاألعالفالخضرواتالحبوب

-0.582*-0.578*-0.726**0.425معامل االرتباط
0.1690.0070.0500.047الداللة
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ولتحديــد العاقــة االرتباطيــة بــن تكــرار املوجــات احلــارة 
عــى اختــاف شــدهتا وبــن إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة يف 
ــبريمان  ــاط س ــل ارتب ــاب معام ــم حس ــم؛ ت ــة القصي منطق

(Spearman Correlation) بــن إمجــايل تكــرار املوجــات 

ــاج  ــن إنت ــتقل، وب ــري مس ــم كمتغ ــة القصي ــارة يف منطق احل
ــة. ــريات تابع ــة كمتغ ــة يف املنطق ــل الزراعي املحاصي

فواكھأعالفخضرواتحبوبالسنة
20014590282055141023490142304
2002664800200139493360146977
2003675342223173436334156740
2004606045282979385408192746
2005549999290816343378219506
2006513650334585322649214251
2007436223328177356533220815
2008259625342495335825217649
2009144738328189338571222602
2010146183287872493117232101
2011126872304993514029236955
201291874309386541188246749

جدول (22)
 إمجايل إنتاج املحاصيل يف منطقة القصيم خالل الفرتة ما بني(2012-2001م)

املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي (2001-2012م).

0.01 دال عند مستو (**)  0.05 دال عند مستو (*) 

 جدول (23)
 العالقة بني املوجات احلارة واإلنتاج الزراعي يف منطقة القصيم خالل الفرتة ما بني (2012-2001م)

المحاصیل

االرتباط
الفاكھةاألعالفالخضرواتالحبوب

0.598*0.3620.127-0.798**معامل االرتباط
0.0020.2470.6950.040الداللة
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يشـري جـدول )23( إىل وجـود عاقـة ارتباطيـة عكسـية 
منطقـة  يف  احلـارة  املوجـات  تكـرار  بـن  إحصائيـًا  دالـة 
القصيـم وبـن إنتـاج احلبـوب، فقد بلـغ معامـل االرتباط 
-0.798، عنـد مسـتوى داللـة 0.002، وهـو أصغر من 
0.01. كـا توجـد عاقـة ارتباطيـة طرديـة دالـة إحصائيًا 
بـن تكـرار املوجات احلـارة يف منطقـة القصيم وبـن إنتاج 
عنـد   ،0.589 االرتبـاط  معامـل  بلـغ  حيـث  الفاكهـة؛ 
مسـتوى داللـة 0.040، وهـو أصغر من 0.05، مما يشـري 
إىل تأثـر إنتـاج احلبـوب يف منطقة القصيم سـلبًا كلـا ازداد 
تكـرار املوجـات احلـارة عـى اختـاف شـدهتا يف املنطقة، 
والعكـس صحيـح، يف حـن يتأثـر إنتـاج الفاكهـة إجيابـًا 
بزيـادة املوجـات احلـارة يف املنطقـة؛ وربـا يرجـع ذلك إىل 
ختصـص منطقة القصيـم يف إنتـاج التمور والتـي تزدهر يف 

احلارة.   األجـواء 

مـن جهـة أخـرى، ال توجد عاقـة ارتباطيـة دالـة إحصائيًا 
بـن تكـرار املوجات احلـارة يف منطقـة القصيم وبـن إنتاج 
اخلـروات أو األعـاف؛ حيث بلـغ معامل ارتبـاط إنتاج 
اخلروات بتكـرار املوجات احلارة 0.362، عند مسـتوى 
داللـة 0.247، وهـو أكـرب مـن 0.05، كـا بلـغ معامـل 
ارتبـاط إنتاج األعـاف بتكـرار املوجات احلـارة 0.127، 

عنـد مسـتوى داللـة 0.695، وهو أكرب مـن 0.05.
إنتـاج  عـىل  حائـل  منطقـة  يف  احلـارة  املوجـات  ج-تأثـري 

الزراعيـة: املحاصيـل 
للكشـف عـن مـدى تأثـري للموجـات احلـارة يف منطقـة 
حائـل عـى إمجـايل إنتـاج املحاصيـل الزراعيـة؛ تـم مجـع 
البيانـات اخلاصـة بإنتاج احلبوب واخلـروات واألعاف 
والفواكـه بأنواعهـا يف منطقـة حائـل، وذلـك كـا هو مبن 

يف جـدول )24(:

فواكھأعالفخضرواتحبوبالسنة
200133503318694872778103705
200234148619018263204100353
200335921618018877081126049
2004420954246626179371147135
2005436973314065174201156824
2006453336328887174053155269
2007471129326525196462167685
2008434133332176225890161649
2009273254310155221523159074
2010274630264967253958149078
2011277753284583260687146867
2012224357289191279581135085

جدول (24)
 إمجايل إنتاج املحاصيل يف منطقة حائل خالل الفرتة ما بني (2012-2001م)

املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي (2001-2012م).
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ولتحديـــد العاقـــة االرتباطيـــة بـــن تكـــرار 
املوجـــات احلـــارة عـــى اختـــاف شـــدهتا وبـــن 
ــة حائـــل؛  ــة يف منطقـ ــاج املحاصيـــل الزراعيـ إنتـ
(Spear- تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط ســـبريمان

يشــري جــدول )25( إىل عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة 
دالــة إحصائيــًا بــن تكــرار املوجــات احلــارة يف منطقــة 
ــة؛  ــل الزراعي ــن املحاصي ــاج أي م ــن إنت ــل وب حائ
حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط احلبــوب -0.018، عنــد 
مســتوى داللــة 0.957، وهــو أكــرب مــن 0.05، فيــا 
ــات  ــروات باملوج ــاج اخل ــاط إنت ــل ارتب ــغ معام بل
عنــد مســتوى داللــة 0.601،  احلــارة -0.168، 
ــاط  ــل ارتب ــا معام ــن 0.05، أم ــرب م ــك أك ــو كذل وه
ــد  ــغ -0.025، عن ــارة فبل ــات احل ــاف باملوج األع
ــاط  ــل ارتب ــك معام ــة 0.940، وكذل ــتوى دالل مس
الفاكهــة -0.404، عنــد مســتوى داللــة 0.193، 
ــى  ــدل ع ــذي ي ــر ال ــن 0.05؛ األم ــرب م ــا أك ومجيعه
عــدم وجــود تأثــري للموجــات احلارة، ســواًء بالســلب 
أو اإلجيــاب، عــى اإلنتــاج الزراعــي يف منطقــة حائــل. 
وربــا يرجــع ذلــك إىل أن معظــم املوجــات احلــارة يف 

(man Correlation بـــن إمجـــايل تكـــرار املوجـــات 

احلـــارة يف منطقـــة حائـــل كمتغـــري مســـتقل، 
املنطقـــة  يف  الزراعيـــة  املحاصيـــل  وإنتـــاج 

ــة. ــريات تابعـ كمتغـ

منطقــة حائــل تقــع ضمــن املوجــات ضعيفــة الشــدة، 
ــاض  ــن الري ــه يف كل م ــي علي ــا ه ــس مم ــى العك ع

ــم. والقصي

التوصيات:
ــج؛  ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــوء م يف ض

ــيل: ــا ي ــة ب ــويص الباحث ت
 اختــاذ التدابــري الازمــة ملعاجلــة األرضار النامجــة 1. 

ــارة يف  ــات احل ــن املوج ــج ع ــاف النات ــن اجلف ع
ــعودية؛  ــة الس ــة العربي ــط للمملك ــم األوس اإلقلي
ــص  ــات تقل ــتخدام تقني ــال اس ــن خ ــك م وذل
مــن االحتياجــات املائيــة للمحاصيــل؛ وفقــًا 
لنوعيــة كل حمصــول مــع العمــل عــى زيــادة 

ــة. ــبة للزراع ــاه املناس ــدادات باملي اإلم

المحاصیل

االرتباط
الفاكھةاألعالفالخضرواتالحبوب

-0.404-0.025-0.168-0.018معامل االرتباط
0.9570.6010.9400.193الداللة

0.01 دال عند مستو (**)  0.05 دال عند مستو (*) 

جدول (25) 
العالقة بني املوجات احلارة واإلنتاج الزراعي يف منطقة حائل خالل الفرتة ما بني (2012-2001م)
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التــي . 2 النباتيــة  البحــوث  مــن  املزيــد  إجــراء 
للجفــاف  املقاومــة  املحاصيــل  بزراعــة  هتتــم 
واملحاصيــل قصــرية املوســم بــدالً مــن االعتــاد 
مــن  الكثــري  تتطلــب  التــي  املحاصيــل  عــى 
ــد  ــا يزي ــًا؛ مم ــًا طوي ــب موس ــة، أو تتطل الرطوب
مــن احتــاالت تعــرض املحاصيــل للجفــاف.

ــة التــي تســهم . 3 تطبيــق بعــض املارســات الزراعي
ــك:/  ــال ذل ــة، مث ــة الرب ــى رطوب ــاظ ع يف احلف
التــي تعمــل  البقوليــات واألعشــاب  زراعــة 
ــاه؛  ــاظ باملي ــة لاحتف ــدرة الرب ــن ق ــى حتس ع
ــة  ــواد العضوي ــتخدام امل ــة إىل اس ــذا باإلضاف ه
ــائش  ــى احلش ــاء ع ــدات للقض ــمدة واملبي واألس
التــي تعمــل عــى رسعــة فقــدان امليــاه عــن طريق 

ــل. ــاب املحاصي ــى حس ــح ع النت
بواســطة . 4 أو  مصطنــع،  بشــكل  امليــاه  توفــري   

فاعليــة  األكثــر  الطــرق  مــن  وهــي  الــري، 
ــي  ــز االصطناع ــد التحفي ــاف؛ ويع ــة اجلف ملكافح
ــاه األمطــار يف الوقــت احلــارض وســيلة مهمــة  ملي
ــر  ــرق األكث ــن الط ــاف م ــة اجلف ــة ملكافح للغاي
فاعليــة ملكافحــة اجلفــاف؛ هــذا مــن جهــة، ومــن 
ــائع  ــلوب ش ــو أس ــري ه ــإن ال ــرى؛ ف ــة أخ جه
ــة  ــن حاج ــزء م ــري ج ــع لتوف ــاق واس ــى نط ع

املحصــول للميــاه.
اســتخدام الوســائل التقنيــة احلديثــة واالستشــعار . 5

عــن ُبعــد للتنبــؤ بموجــات احلــر، ومــدى تأثريهــا 
ــاج  ــة اإلنت ــري حلاي ــول املط ــات اهلط ــى كمي ع

ــة  ــارب العاملي ــن التج ــتفادة م ــي، واالس الزراع
ــال. ــذا املج ــة يف ه الناجح

 االهتــام بزراعــة املحاصيــل التــي تتحمــل املنــاخ . 6
شــبه اجلــاف كــا هــو احلــال يف منطقــة الدراســة.

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ســامل، حممــد زاكــي الســيد. )2013م(. أثــر املنــاخ عــى اإلنتاج 
الزراعــي يف اإلقليــم شــبه اجلــاف يف نيجرييــا باســتخدام 
نظــم املعلومــات اجلغرافيــة. رســالة ماجســتري غــري 
منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات اإلفريقيــة، 

ــرة. ــة القاه جامع
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.1-19
ــالة  ــر يف األردن. رس ــات احل ــيل. )2001(. موج ــربي، ع ص
العليــا،  الدراســات  دكتــوراه غــري منشــورة، كليــة 

اجلامعــة األردنيــة.
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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 un-
forgivable.

Research Question no. 3:

The T-test in Table (4) indicated that upper-level soc-
cer 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) re-
spectively. This is due to a thriving cumulative train-
ing program that includes physical, technical, and 
psychological skills. A group of researchers (Weston, 
Bird, Helsen, Nevill, & Castagna, 2011) recommend-
ed 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 objec-
tives, 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 Sau-
di Soccer Federation and modified by the researcher 
is capable of referee performance during matches. In 
conclusion, results indicate that many significant cor-
relations exist between study variables that were previ-
ously 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 stud-
ies 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 influen-
tial 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 sug-
gest that match management is related to the referee’s 
self-confidence attribute. Data in Table (3) confirmed 
the significant relationships between the self-confi-
dence 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, call-
ing 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 sta-
tistically significant correlation within the match man-
agement. For this reason, the researcher believes that 
the controllability trait is of prime importance for the 
soccer referee because the referee often manages im-
portant 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, Fother-
gill & 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, includ-
ing taking a decision, gathering information, and as-

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 with-
out hesitation, which requires a proper timing based on 
referee confidence, information, understanding of soc-
cer 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 twen-
ty-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 com-
monly 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 refer-
ee 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 ref-
eree commits more errors and tends to blame others or 
external factors. Responsibility traits are also reflect-
ed 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 refer-
ee 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 research-
ers (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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Discussion

Overall, the results indicate a significant relationship 
between all variables in this study, confirming the qual-
ity of data that can be determined for future training for 
soccer referees. Evidence of outcomes from the statis-
tical procedure is supported in all research questions.

Research Question no. 1:

Results in Table (2) indicated that the primary person-
ality 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 be-
cause the soccer rules are incredibly detailed. The ref-
eree must be very confident of himself and his knowl-
edge 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 par-
ticular. 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, primar-
ily 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 perfor-
mance 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 re-
spect shown by others is one of the most critical so-
ciability factors motivating refereeing football in Ger-
many.
Controllability trait and match management are signifi-
cantly connected where referees are usually vulnera-
ble 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 in-
fluences. When this state is exacerbated may lead to 
the cancellation of the match, which perhaps is con-
sidered 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.    

Trait
Upper-Level Referee

(n =23)
Lower-Level Referee

(n = 23) t-Value
M SD M 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**

Table (4). 
T-test for Upper-Level and Lower-Level of Referees and Match Management.

Note: N = 46, t (2.70), **p = 0.01
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Trait Match Management MD R
M SD M SD

Self-confidence 49.2 6.43 72.12 7.08 22.96 0.759**
Controllability 53.04 5.97 72.12 7.08 19.12 0.735**
Decision-making 50.5 4.97 72.12 7.08 23.31 0.687**
Focus attention 54.54 5.83 72.12 7.08 17.28 0.796**
Responsibility 49.82 5.25 72.12 7.08 22.36 0.712**
Sociability 32.58 3.59 72.12 7.08 39.6 0.582**

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 stan-
dard 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 

Research Question no. 3:
Are there any individual differences in the person-
ality traits between upper and lower levels referees 
based on match management?
The mean, standard deviation, and “T” values were cal-
culated between the upper and lower quarters’ means 
N (46) of the scale axes as shown in Table (4), which 

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 statisti-
cally significant correlation between the referees’ respon-
sibility and their management of the game at R = **0.712 
was also found. Moreover, there was a statistically sig-
nificant correlation between the referees’ sociability and 
their management of the match at R = **0.582,

showed statistically significant differences between up-
per-level N (23) soccer referees and lower-level N (23) 
soccer referees in all dimensions of the personality traits 
scale (self-confidence, controllability, decision-mak-
ing, 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.

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

Table (2). 
Personality Traits Distribution for Referees in Saudi Arabia

Note: N = 100

Table (3). 
Correlation Coefficient between Personality Traits and Match Management.

Note: N= 100, r = 0.267**, 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-

  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 Ara-
bia? was presented in Table 2. The second research 
question: What is the relationship between the person-
ality 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 refer-
ees based on match management? was presented in 

erees (Level 1, Level 2, & level 3) and dependent vari-
ables (Self-confidence, Controllability, Decision-mak-
ing, Focus Attention, Responsibility, and sociability) 
as shown in Table (1).

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 refer-
ees’ personality traits.  The Self-confidence trait was 
the highest percental value reported, while the deci-
sion-making trait was the lowest percental value re-
ported among Saudi soccer referees.

Referee Level 1 Referee Level 2 Referee Level 3
M SD M SD M SD

 Self-confidence 76.7 3.95 72.2 4.02 65.8 5.41
Ref. 1 2.348* 4.496**
Ref. 2 5.41**

Controllability 74.3 3.71 68.7 4.22 63.8 4.49
Ref. 1 3.50* 4.99**
Ref. 2 2.93**

Decision-making 76.8 2.69 71.6 3.24 65.6 3.69
Ref. 1 3.602** 7.521**
Ref. 2 4.617**

Focus attention 77.4 4.09 70.7 3.13 65.1 3.87
Ref. 1 4.324** 7.531**
Ref. 2 4.023**

Responsibility 78.2 3.12 73.1 3.67 67.5 4.38
Ref. 1 3.092** 4.964**
Ref. 2 3.50**

Sociability 37 3.46 31.1 1.85 25.8 2.15
Ref. 1 5.090** 8.746**
Ref. 2 6.005**

Table (1). 
Descriptive statistics of ANOVA between IV. And V.

Note: N=100. * p < .05 - **p < .01
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3- Are there any individual differences in the person-
ality traits between upper and lower levels referees 
based on match management?

Research Terms

Referee: The referee is the person of authority in a va-
riety 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 empower-
ing a referee to implement the rules of a sporting match 
between competitors at a specific time and place.
Personality: The distinct sets of behaviours, cogni-
tions, and emotional patterns that evolve from biologi-
cal 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 pat-
terns 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 com-
parative 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 sur-
vey to collect sufficient information on the personality 
traits of soccer referees and study them. He also used 
the comparative causal approach to clarify the relation-
ship 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.

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 refer-
ees 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 dimen-
sions of personality traits including self-confidence 
(13), decision-making (14), responsibility (14), con-
trollability (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 Fed-
eration (REA-SA): A form of listed items that describe 
three dimensions related match management, includ-
ing the accuracy and reliability of decision, match con-
trollability, 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 ques-
tionnaires 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 sur-
veyed 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 ref-
erees. 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’ phys-
ical efficiency and psychological variables and their 
relationship to performance level. He assessed 50 foot-
ball 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 distin-
guished by personal traits based on high rated scores, 
including intelligence, controllability, trustworthiness, 
commitment, and low level of state anxiety, respective-
ly.
A study by Batayneh and Maqableh (2016) aimed 
to identify how Jordanian football referees applied 
some personality features during the match. A sam-
ple 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, prob-
lem-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 assis-
tant 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 & Maqa-
bleh, 2016)

Study Significance 

This study purports to be a significant contribution to 
the soccer industry. Many sports federations and gov-
ernment organizations will benefit, especially in the 
future tasks of recruiting, training, developing, evalu-
ating, and promoting soccer referees in Saudi Arabia. 
Our contribution hopes to impact the following posi-
tively:
• To identify major personality traits for Saudi soc-

cer referees.
• To determine the weak points that are associated 

with Saudi soccer referees.
• To design a qualitative measure to assess the per-

sonality traits of soccer referees.
• To provide psychological assessment for promot-

ing 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 occu-
pational 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 personal-
ity traits of  soccer referees, this study seeks in partic-
ular 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 be-
tween 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 extra-
version, openness, and agreeableness also reported a 
high emotion-focused coping strategy. Whereas ath-
letes 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 ref-
erees are distinguished by self-confidence, emotional 
control, decision-making, focus attention, responsibil-
ity 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. Hand-
ball 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 rela-
tions. 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 fo-
cus, 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, Pla-
Cortés, and Avilés-Antón (2014) examined the differ-
ences in personality profiles of Spanish elite and non-
elite basketball referees. They found that elite referees 
reported higher incompetence, assertiveness, and neu-
roticism and lower openness, agreeableness and con-
scientiousness from non-elite referees and other popu-
lations. 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 perfor-
mance 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 pre-
match self-control, and ego depletion was negatively 
associated with self-rated match performance. 
A recent research study (Giel & Breuer, 2020) investi-
gated how personality traits were determined to contin-
ue refereeing football in Germany. Results showed that 

some factors that positively predict referees intention 
to continue refereeing football included self-orienta-
tion, 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 sus-
pected threats and aggression. Friman, Nyberg, and 
Norlander (2004) asked referees to describe their sub-
jective experiences based on four main themes were 
identified as: perceived sources of threats and aggres-
sion, reactions to threats, managing stressful situations, 
and referee motivation. Results showed that when crit-
ical decisions against home-team referees were experi-
enced, some important sources of threat and aggression 
were identified. Accordingly, the referees´ reactions to 
the threat and violence theme were loss of concen-
tration, 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 be-
haviour 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 differ-
ent branches of individual and team sports. Results re-
vealed 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 refer-
ees’ 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 ref-
erees. One hundred eighty-five referees responded to 
several assessments, including mental toughness, locus 
of control, assertiveness, and social comparison. Find-
ings indicated that professional referees - for all scales 
- scored significantly higher than the Intermediates and 
amateurs’ referees, perhaps because professional ref-
erees 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 ref-
erees 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 refer-
ee 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 sit-
uations 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 ref-
eree’s license requires successfully passing the fitness 
and performance test to become an official soccer ref-
eree. There is no doubt that referee performance is cru-
cial in match management. To show fair judgment, the 
referee should be present at all time, have enough mo-
bility, and adopt a good position during soccer match-
es. Zeinab, Ali, Hassan, and Seyyed (2015) evaluated 
referees’ performance-related match management in 
the Iran premier League. A sample including 107 soc-
cer referee’s data was analyzed in a constructed perfor-
mance model. Results revealed that duties performing, 
accurate interpretation and application of rules, fitness, 
personal characteristics and match control are positive-
ly related to referees’ performance.
Cognitive skills are also crucial to referees’ perfor-
mance. Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, and 
Taheri (2011) compared the visual skills of two soccer 
referees’ groups, successful and unsuccessful in deci-
sion making, using video clips of soccer matches to 
assess the decision-making success of 41 national ref-
erees from Iran and international referees in Asia. Re-
sults revealed that the successful group had better visu-
al 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, Wil-
liams, & Helsen, 2016., Baptista, Serra, McAlinden, & 

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 observ-
able search behaviours are directed toward foul play 
situations, both elite and sub-elite referees score more 
accurate decisions. Another critical study of perceptu-
al-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 per-
formed significantly better than their sub-elite counter-
parts: in overall decision-making performance, antici-
pation, 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 whis-
tle” 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 percep-
tion 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 play-
ers, 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 stra-
tegic, 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. Per-
sonality 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 incor-
rect 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 intention-
ally bias referees’ decisions.
Another researcher examined a potential form of ref-
eree 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 fre-
quently 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 be-
haviour 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). Pub-
lic 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. Specifi-
cally, 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 specta-
tors.
Factors not limited only to public pressure and match 
difficulty play an essential role in influencing deci-
sion-making. Weston, Bird, Helsen, Nevill, and Cast-
agno (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 

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 con-
sidered intentionally or unintentionally for destabi-
lizing soccer matches, it will result in biased referee 
decision making. A group of researchers (Lane, Nevill, 
Ahmad, & Balmer, 2006) explored experienced refer-
ees’ 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 re-
action, (8) Control, (9) Professionalism, (10) Personal-
ity, (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 re-
spectively (Lane, Nevill, Ahmad, & Balmer, 2006)
      The environmental climate could distract soccer 
referees’ attention and fatigue, thus causing referee er-
rors and misjudgments. This case was brought up by 
the Brazilian referees’ comments concerning the next 
FIFA World Cup in Qatar, which will take place un-
der extreme weather conditions. A study by Houssein 
et al. (2016) evaluated the effect of heat on referees’ 
performance. They found that referees’ physical ac-
tivity-induced dehydration was responsible for phys-
ical, psychomotor, and cognitive performance reduc-
tions. 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 match-
es 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 lo-
cation and a lack of security, caused the highest av-
erage 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 al-
lowances 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 manage-
ment, 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 - relation-
ship 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 ref-
eree 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 ref-
erees’ professional skills. Thus the researcher was mo-
tivated 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 soc-
cer referees’ personality traits related to match man-
agement. 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 re-
searcher 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 

traits and match management of Saudi soccer 
referees? 

3. 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 de-
manding 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 de-
cision at the right time, referees still perform irregular-
ly 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, & Castag-
no, 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 econo-
my were both significantly improved.

Referees Studies

Many empirical studies in soccer arbitration demon-
strated the differences in referees’ ability to manage 
matches. Page and Page (2010) investigated the abil-
ity 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 home-
team 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 scien-
 tific 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 coun-
tries worldwide, given great attention by the media, 
sports federations, and governments. Perhaps this ex-
plains 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 soc-
cer, 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’ perfor-
mance 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,’ con-
flict between competitors, pressure from coaches, and 
aggression from fans. The soccer referee must mon-
itor 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 re-
quires 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-

ing a decision reported that attention to basic percep-
tual tasks would decrease as the distance/visible angle 
increases on the soccer field (Hüttermann, Ford, Wil-
liams, Varga, & Smeeton, 2019). A study by (Hancock 
& Ste-Marie, 2013) addresses the role that years of ar-
bitration have on decision-making. Results across vari-
ous 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 accu-
rate, consistent, and timing the right decisions.      
Many soccer organizations and federations have real-
ized the difficulty of the soccer arbitration profession 
due to the diversity of roles and responsibilities as-
signed 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 character-
istics do not exist independently, nor do they affect be-
haviour individually, but are regulated dynamically to 
contribute to individual mental and physical activity, 
this unified, complex dynamic regulation makes mea-
suring personality traits difficult. For this reason, most 
personality tests measure some aspects or features of 
an individual and cannot possibly measure all the com-
ponents 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 ad-
dress 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, tech-
nical, 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 weak-
nesses involved in applying regulations to protect ref-



407-421 Ahmed M. Alsentali: Assessing Personality Traits of Saudi Soccer Referees & Matches Management Relationship

407

www.nbu.edu.sawww.nbu.edu.sa

Assessing Personality Traits of Saudi
 Soccer Referees & Matches Management Relationship

Ahmed M. Alsentali (*)
Northern Border University 

(Received 13/06/2020, accepted 16/09/2020)

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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