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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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و



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، 
مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. وٕاذا 
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
1995م(، وٕاذا تكرر االقتباس من المصدر 
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 اهللا 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 
لإلنجليزي،  نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9
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، 
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)قدم للنشر يف 1442/3/6هـ، وقبل للنشر يف 1443/4/7هـ(

ـــا  ـــرج عنه ـــع احل ـــكام لرف ـــن أح ـــه م ـــت ب ـــا اختص ـــان م ـــك ببي ـــرأة ، وذل ـــن امل ـــة تكوي ـــه لطبيع ـــدى مراعات ـــام، وم ـــر اإلس ـــراز ي ـــث إىل إب ـــذا البح ـــدف ه ـــث :  هي ـــص البح ملخ
ـــن  ـــكام ع ـــض األح ـــاّص يف بع ـــز خ ـــا متيي ـــون هل ـــتدعى أن يك ـــا اس ـــل مم ـــن الرج ـــا ع ـــض أحواهل ـــا وبع ـــرأة يف تكوينه ـــاف امل ـــث يف اخت ـــذا البح ـــكالية ه ـــن إش ـــادات ، وتكم يف العب
ـــان  ـــا وبي ـــا ، وإبرازه ـــع أمهه ـــة جلم ـــذه الّدراس ـــاءت ه ـــذا ج ـــة ؛ ل ـــورة متفرق ـــائل بص ـــذه املس ـــًا ه ـــاء قدي ـــاول الفقه ـــد تن ـــا ، وق ـــرج عنه ـــًا للح ـــا ورفع ـــًا عليه ـــال ؛ ختفيف الرج
ـــح  ـــول الراج ـــول إىل الق ـــا والوص ـــم  وحتليله ـــاء وأدلته ـــوال الفقه ـــتقراء أق ـــق اس ـــن طري ـــتقرائي ، ع ـــي ، واالس ـــي التحلي ـــن الوصف ـــال املنهج ـــن خ ـــا، م ـــتفادة منه ـــدى االس م
ـــدم  ـــة، وع ـــن النجاس ـــرأة م ـــوب امل ـــل ث ـــب ذي ـــّا يصي ـــو ع ـــرأة ، كالعف ـــن امل ـــا ع ـــرج فيه ـــع احل ـــي رف ـــكام الت ـــن األح ـــر م ـــة يف كث ـــج مهّم ـــث إىل نتائ ـــل البح ـــد توّص ـــا، وق منه
ـــي  ـــزكاة يف احل ـــوب ال ـــدم وج ـــا ، وع ـــة عليه ـــة واجلاع ـــوب اجلمع ـــدم وج ـــاء ، وع ـــض والنفس ـــى احلائ ـــاة ع ـــاء الص ـــوب قض ـــدم وج ـــة ، وع ـــل اجلناب ـــعر يف غس ـــض الش نق
ـــد  ـــة بع ـــن مزدلف ـــراف م ـــوداع ،واالن ـــواف ال ـــوب ط ـــدم وج ـــذر، وع ـــض لع ـــة للحائ ـــواف اإلفاض ـــة ط ـــاع ، وصح ـــل واإلرض ـــال احلم ـــا ح ـــر هل ـــواز الفط ـــتعمل ، وج املس

ـــر . ـــوم النح ـــر ي ـــل فج ـــة قب ـــي واإلفاض ـــل والرم ـــف اللي منتص

كلامت مفتاحية: احلرج ، الساحة ، اجلنابة ، النجاسة ، التزين ، الفطر ، طواف .

*****
The Rule of Adversity Bringing Facilitation and its Branches in the 
Jurisprudence of Imam Ibn Baz, ‘May God Have Mercy on Him’

(Received 23/10/2020, accepted 13/11/2021)

Abstract: This research aims to highlight the ease of Islam and its consideration of the nature of women And that is by explaining the specific provisions that they 
have to take into account on the subject of worship, The problem of this research is in the difference of women in their composition and some of their conditions from 
men which required her to have a special distinction in some rulings from men in order to mitigate her, In the past, jurists dealt with these issues separately, therefore, 
this study came to collect the most important of them and to show the extent of benefiting from them through the descriptive, analytical, and inductive method  by 
extrapolating the sayings of the jurists and their evidence, analyzing them, and arriving at the most correct statement and the research has reached important results 
in many of the rulings in which I take care of women like pardoning what happens to a woman’s clothes of impurity and not to invalidate the hair in the washing of 
impurity, it is not obligatory to perform prayer on a menstruating and postpartum woman, it is not necessary to perform marital duties, zakat is not obligatory on used 
jewelers, the permissibility of not fasting during pregnancy and breastfeeding , the validity of onrush encompassing for a menstruating woman for an excuse, the 
farewell circumambulation is not obligatory and leaving MUZDALIFAH after midnight and stoning JAMARAT before dawn on the Day of Sacrifice.

Keywords: take into account, tolerance, impurity, adornment, fasting, circumambulation.
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مقدمة
ــى  ــول اهلل ص ــى رس ــام ع ــاة والس ــد هلل والص احلم

ــد: ــن وااله، وبع ــه وم ــه وصحب ــه وعــى آل اهلل علي
ــان  ــة اإلي ــاده نعم ــى عب ــم اهلل ع ــم نع ــن عظي ــإن م ف
بجميــع  اإلســام  اعتنــى  فلقــد   ، واإلســام 
فقــال   ، باإلكــرام  آدم  بنــي  وخــص  املخلوقــات 
ْمنَا َبنِــي آَدَم﴾ اإلرساء آيــة : 70،  تعــاىل: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ــُت  ــا َخَلْق ــال: ﴿َوَم ــه ، فق ــن بعبادت ــم واجل ــم أمره ث
ــة : 56،  ــات آي ــُدوِن﴾ الذاري نَس إاِلَّ لَِيْعُب ــنَّ َواإْلِ اجْلِ
ــادات؛  ــبحانه، العب ــم س ــا رشع هل ــة م ــن مجل وكان م
كالطهــارة والصــاة والــزكاة والصــوم واحلــج، وهــي 
ــرأة  ــت امل ــا كان ــاث ، ومل ــور واإلن ــى الذك ــة ع واجب
ــدية  ــور اجلس ــض األم ــال يف بع ــن الرج ــف ع ختتل
البنيــان، واحلمــل والــوالدة  والنفســية؛ كضعــف 
خّصهــا  العاطفــة   وغلبــة  واحليــض،  والرضاعــة 
ــا  ــقة عنه ــرج واملش ــِع احل ــٍة يف رف ــِد عناي ــرع بمزي ال
ــا  ــف فيه ــي ختتل ــكام الت ــض األح ــا بع ــل هل ، وجع
عــن الرجــال، ونظــرًا لظهــور بعــض األصــوات التــي 
ــدم  ــرأة، وع ــم امل ــًا وزورًا بظل ــام ظل ــي اإلس ترم
تكريمهــا، وإضافــة إىل رد هــذه الشــبه ودحضهــا مــن 
قبــل أهــل العلــم، كانــت احلاجــة ماســة أيضــًا إلبــراز 
اختصــاص املــرأة ببعــض األحــكام دون الرجــال عند 
الفقهــاء ممــا فيــه ختفيــف عليهــا مــن ناحيــة، وحفــظ 
ــن  ــا م ــرض هل ــه، أو يع ــاج إلي ــا حتت ــا وم خلصوصيته
ــع  ــوان: »رف ــث بعن ــذا البح ــكان ه ــرى، ف ــة أخ ناحي

ــة » . ــة فقهي ــادات دراس ــرأة يف العب ــن امل ــرج ع احل

أمهية البحث :
تتمثــل أمهيــة هــذا البحــث يف إبــراز مراعــاة اإلســام 
يف تريعاتــه لطبيعــة تكويــن املــرأة اجلســدي والنفــي 
ــي راعــى فيهــا  ــة لألحــكام الت مــن خــال ذكــر أمثل
اإلســام طبيعــة املــرأة، فرفــع عنهــا احلــرج فيهــا، إىل 
جانــب الــرد ضمنــًا عــى الذيــن حياولــون اإلهيــام بــأن 

املــرأة ظلمــت يف اإلســام .

مشكلة البحث : 
تتمثل مشكلة البحث يف األسئلة التالية:

هــل راعــى اإلســام يف تريعاتــه طبيعــة . 	
؟ واجلســدي  النفــي  املــرأة  وتكويــن 

ــف . 	 ــق املكل ــذي يلح ــرج ال ــود باحل ــا املقص م
ــادة ؟ ــد أداء العب عن

هــل املــرأة ظلمــت يف اإلســام يف بعــض . 	
األحــكام كــا يدعــي البعــض؟

مــا األحــكام اخلاصــة باملــرأة يف بــاب الطهــارة . 	
والصــاة والــزكاة والصــوم واحلــج التــي رفــع 

فيهــا اإلســام املشــقة واحلــرج عنهــا؟

أهداف البحث: 
هيدف البحث إىل حتقيق عدد من األهداف، منها:

إبــراز مــدى مراعــاة اإلســام يف تريعاتــه . 	
لطبيعــة تكويــن املــرأة اجلســدي والنفــي.

ــا . 	 ــى فيه ــي راع ــكام الت ــن األح ــة م ــر أمثل ذك
ــرج  ــا احل ــع عنه ــرأة، فرف ــة امل ــام طبيع اإلس



سعود بن ملوح العنزي، عبداخلالق حممد عبداخلالق أمحد : األحكام املتعلقة برفع احلرج عن املرأة يف العبادات: دراسة فقهية 388-357

359

وتوثيقهــا وتوضيحهــا يف  لدراســتها  فيهــا، 
ــا . ــتفادة منه ــم االس ــا يعظ ــاص مم ــث خ بح

الــرد ضمنــًا عــى الذيــن حياولــون اإلهيــام بــأن . 	
املــرأة ظلمــت يف اإلســام .

ــذي . 	 ــي ال ــاط العلم ــامهة يف النش ــة املس حماول
ــا .  ــرأة ودوره ــام بامل ــدف إىل االهت هي

الدراسات السابقة :
ــى  ــا - ع ــدر جهدن ــه - ق ــا علي ــا اطلعن ــف في مل نق
دراســة حديثــة أفــردت لدراســة هــذا املوضــوع 
بشــكل مســتقل ، ومــا وقفنــا عليــه منــه إّنــا يتحــدث 

ــك : ــن ذل ــام م ــه ع ــرأة بوج ــص امل ــا خي ــن م ع
ــكام  ــن أح ــرأة م ــه امل ــص ب ــا ختت ــوان »م ــة بعن دراس
ــرى  ــة أم الق ــة جامع ــور يف جمل ــث منش ــاة« بح الص
لعلــوم الريعــة والدراســات اإلســامية ملؤلفــه: 
ــة جامعــة أم  ــد الســام ) جمل ــح آل عب ــن صال أمحــد ب
ــامية. ع  ــات االس ــة والدراس ــوم الريع ــرى لعل الق
ــن  ــه ع ــه مؤلف ــم في ــد تكل 	5, ج 1:71-0		(، وق
مــا خيــص املــرأة مــن أحــكام يف الصــاة كإمامــة املرأة، 
ولبــاس املــرأة ومــكان املــرأة يف الصــاة، ونحــو ذلــك 
ومل يتعــرض ملــا فيــه رفــع احلــرج عــن املــرأة يف الصاة 
بشــكل خــاص، وهنــاك دراســة بعنــوان أثــر احلاجــة 
يف العبــادات عنــد املــرأة دراســة فقهيــة للباحثــة منــال 
ــتر  ــالة ماجس ــوزان رس ــد اهلل الف ــن عب ــي ب ــت ع بن
بجامعــة القصيــم. وقــد جــاء بحثنــا خمتلًفــا عــن 
ــائل  ــم املس ــه أله ــث تناول ــن حي ــات م ــذه الدراس ه

ــان  ــرأة لبي ــن امل ــقة ع ــرج واملش ــا احل ــع فيه ــي رف الت
اهتــام اإلســام يف تريعاتــه باملــرأة وعــدم إمهاهلــا أو 

ــا. ظلمه

خطة البحث :
ــى  ــة، ع ــث وخامت ــة مباح ــة وثاث ــى مقدم ــي ع  ُبن

ــايل: ــو الت النح
أمــا املقدمــة: فهــي لبيــان أمهيــة هــذا البحــث، وهدفه، 

. خطته و
ــو  ــى النح ــاءت ع ــد ج ــة فق ــث الثاث ــا املباح وأم

ــايل: الت
ــا  ــع فيه ــي رف ــكام الت ــو يف األح ــث األول: فه املبح
احلــرج عــن املــرأة يف الطهــارة والصــالة، وفيــه ثالثــة 

ــب : مطال
املطلب األول: معنى رفع احلرج لغة، واصطاحًا.

املطلــب الثــاين: رفــع احلــرج عــن املــرأة يف الطهــارة، 
وفيــه مســألتان : 

ــن  ــرأة م ــل امل ــب ذي ــا يصي ــو ع ــألة األوىل: العف املس
ــات. النجاس

املســألة الثانيــة: إعفــاء املــرأة مــن نقــض شــعر رأســها 
يف الغســل.

املطلــب الثالــث: رفــع احلــرج عــن املــرأة يف الصــاة، 
وفيــه مســألتان : 

املســألة األوىل: عــدم وجــوب الصــاة وقضائهــا عــى 
احلائــض والنفســاء.

اجلاعــة  صــاة  وجــوب  عــدم  الثانيــة:  املســألة 
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عليهــا. واجلمعــة 
ــن  ــرج ع ــع احل ــائل رف ــو يف مس ــاين: فه ــث الث املبح
ــان : ــه مطلب ــج، وفي ــوم واحل ــزكاة والص ــرأة يف ال امل
احلــي  يف  الــزكاة  وجــوب  عــدم  األول:  املطلــب 

. ملســتعمل ا
املطلــب الثــاين: جــواز الفطــر هلــا حــال احلمــل 
واإلرضــاع إن خافــت عــى نفســها، أو ولدهــا .
املبحــث الثالــث يف : مســائل رفــع احلــرج عــن املــرأة 

يف احلــج، وفيــه مطلبــان : 
املطلب األول : يف طواف احلائض، وفيه مسألتان :

املســألة األوىل يف : طــواف اإلفاضــة إذا حاضــت 
ــرأة. امل

ــة : عــدم وجــوب طــواف الــوداع عــى  املســألة الثاني
ــض.  احلائ

ــة  ــن مزدلف ــراف م ــواز االن ــاين : يف ج ــب الث املطل
إىل منــى بعــد منتصــف الليــل، والرمــي قبــل الفجــر، 

ــألتان : ــه مس وفي
ــة إىل  ــن مزدلف ــراف م ــواز االن ــألة األوىل : ج املس

ــل.  ــف اللي ــد منتص ــى بع من
املسألة الثانية : جواز الرمي قبل فجر يوم النحر. 

ــم  ــي ت ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــان أه ــي لبي ــة: فه ــا اخلامت وأم
ــث. ــذا البح ــال ه ــن خ ــا م ــل إليه التوص

منهج البحث:
يتبع الباحثان يف كتابة هذا البحث منهجن مها:

يقــوم . 	 بــأن  وذلــك  االســتقرائي،  املنهــج 
ــوع،  ــذا املوض ــائل ه ــتقراء مس ــان باس الباحث

مــا  بعــد  علمّيــا،  ترتيبــًا  ترتيبهــا  وإعــادة 
ــي  ــم الرع ــع العل ــن مراج ــرة ب ــت متناث كان

ومصــادره.
املنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك بــأن يقــوم . 	

ــم،  ــاء، وأدلته ــوال الفقه ــل أق ــان بتحلي الباحث
ومناقشــاهتا وترتيبهــا ترتيبــًا منهجّيــًا بغيــة 
الوصــول إىل القــول الراجــح يف املســائل حمــل 

ــث )	(. البح

إجراءات البحث: 
يقــوم الباحثــان عنــد ذكــر املســائل حمــل البحــث بــا 

يــي:
توضيــح املســألة، وعمــل مدخــٍل هلــا غالبــًا – . 	

إن احتــاج األمــر لذلــك-.
ــث . 	 ــل البح ــألة حم ــاء يف املس ــوال الفقه ــر أق ذك

ــب. ــكل مذه ــة ل ــة األصيل ــادر الفقهي ــن املص م
ــان . 	 ــواردة يف املســألة وبي ــة األقــوال ال ذكــر أدل

ــاج إىل  ــا حيت ــة م ــا، ومناقش ــة منه ــه الدالل وج
ــة. مناقش

ختريــج األحاديــث مــن املصــادر املعتمــدة، . 	
مــع ذكــر القــوال الراجــح وبيــان أســباب 

الرتجيــح.
كتابة اآليات حسب مصف املدينة.. 5  .5

	.  راجــع يف ذلــك املعنــى: أبجديــات البحــث يف العلــوم الرعيــة 
ــاري  ص 66،  و ص 	7 . ــد األنص لفري
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املبحــث األول: األحــكام التــي رفــع فيهــا احلــرج عــن 
املــرأة يف الطهــارة والصــالة وفيــه ثالثــة مطالــب:
املطلب األول : مفهوم رفع احلرج لغة واصطالحًا

ــن،  ــن كلمت ــون م ــايف يتك ــب إض ــرج مرك ــع احل رف
مهــا: »رفــع« و »حــرج«، ولفهــم معنــى هــذا املركــب 

ــان ذلــك نقــول:  ــه، ولبي ــل جزأي ــّد مــن حتلي ال ب
ــَخْفِض يف كل يشء،  ــض الـ ــُع نقي ْف ــة : الرَّ ــع لغ الرف
َرَفَعــه َيْرَفُعــه ًرْفَعــًا، واألصــل يف مــادة الرفــع: العلــو، 
عــا،  إذا  بنفســه  ارتفاعــًا  الــيء  ارتفــع  يقــال: 
ــه  ــه قول ــيء، ومن ــن ال ــيء م ــك ال ــع: تقريب والرْف
بــة  ْرُفوَعــٍة﴾ ]الواقعــة: 		[ أي ُمَقرَّ تعــاىل: ﴿َوُفُرٍش مَّ

.)	 هلم)
ــوع،  ــد الوق ــة بع ــمل اإلزال ــا يش ــو م ــًا: ه واصطاح

ــول)	(.  ــل احلص ــع قب واملن
ــد،  ــٌل واح ــم أص ــراء واجلي ــاء وال ــة: احل ــرج لغ واحل
يــق، وقيــل: أضيــق الضيــق،  واحلــرج يف األصــل: الضِّ
ــِرٌج:  ــَرٌج وَح ــٌل َح ــدًا ورج ــٌق ج ــه َضيِّ ــاه أن ومعن
َضّيــق الصــْدر، والتحريــج: التضييــق، والـــِحْرُج 
ــه أي  ــم، وأحرج ــاِرُج: اآلث ــم. واحل ــَحَرُج : اإلث والـ

ــم )	(. َج: تأث ــرَّ ــه، وحَتَ آثم
ــقة  ــه مش ــا في ــه: م ــاطبي بأن ــه الش ــًا : عرف واصطاح

ــيده،  ــن س ــة )0441/2(، واب ــب اللغ ــري، هتذي ــر: ألزه 	.   انظ
املحكــم )021/2(، لســان العــرب )862/5(.

	. ابــن محيــد، رفــع احلــرج يف الريعــة اإلســامية ضوابطــه 
)ص15(. وتطبيقاتــه 

ــادة:  ــة )577/1 ــــ م ــب اللغ ــم هتذي ــري، معج ــر: األزه 	. انظ
حــرج(، وابــن منظــور، لســان العــرب )601/3 (

ــادات  ــاد)5(. وعــى هــذا، فــا كان مــن معت فــوق املعت
ــًا. ــًا اصطاح ــد حرج ــا يع ــقات، ف املش

وُعــّرف بأّنــه: منــع وقــوع أو بقــاء احلــرج عــى العبــاد 
ــد  ــه بع ــه أو تدارك ــداء أو بتخفيف ــه ابت ــع حصول بمن

حتقــق أســبابه)6(
ــو  ــال : ه ــرج أن يق ــف احل ــب يف تعري ــّل األنس ولع
ــادة  ــر املعت ــقة – غ ــن املش ــف م ــا يف التكلي ــة م إزال
ــه، أو  ــه، أو بتخفيف ــن أصل ــف م ــع التكلي ــه-؛ برف في

ــآالً. ــاالً أو م ــه، ح ــر في بالتخي
ــع  ــا، م ــث فيه ــة احلن ــن؛ بإباح ــرج يف اليم ــع احل كرف
ــع  ــائل. فرف ــن املس ــك م ــو ذل ــا، أو بنح ــر عنه التكف

ــدة)7(. ــد الش ــون إال بع ــرج ال يك احل
وإّنــا كان هــذا التعريــف هــو األنســب لكونــه مانعــًا 
ــات  ــن التعريف ــره م ــه غ ــا تناول ــامًا مل ــًا وش جامع

ــرى. األخ
املطلــب الثــاين : رفــع احلــرج عــن املــرأة يف الطهــارة ، 

وفيــه مســألتان :
ــن  ــرأة م ــل امل ــب ذي ــا يصي ــو ع ــألة األوىل : العف املس

ــات النجاس
ــرت يف  ــن الس ــد م ــرأة بمزي ــام امل ــاط اإلس ــد أح لق
ــا  لباســها، ومــن ذلــك أمــره هلــا بإرخــاء ثوهبــا ؛ لئ
ــث أم  ــاء يف حدي ينكشــف يشء مــن قدميهــا ، كــا ج

5.  الشاطبي، املوافقات )951/2(.
6.  الباحسن، رفع احلرج يف الريعة اإلسامية )ص5	(.

7.  انظــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،املوســوعة الفقهيــة 
)		/			(، وابــن محيــد، رفــع احلــرج يف الريعــة اإلســامية 

)ص57(
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ســلمة ريض اهلل عنهــا َقاَلــْت: ُســِئَل َرُســوُل اهللَِّ َصــىَّ 
ــرُّ امْلَــْرَأُة ِمــْن َذْيِلَهــا)8(؟ َقــاَل:  اهللُ َعَلْيــِه َوَســلََّم: َكــْم جََتُ
ا« . ُقْلــُت: إًِذا َينَْكِشــُف َعنَْهــا َقــاَل: »ِذَراٌع  »ِشــْرً
ــا  ــرأة لثوهب ــر امل ــك أن ج ــِه«)9(، وال ش ــُد َعَلْي اَل َتِزي
ــر  ــل تطه ــة، فه ــن النجاس ــيء م ــًا ل ــه أحيان يعّرض

ــر؟  ــى طاه ــوب ع ــرور الث ــة بم ــذه النجاس ه
ــاء  ــى أن امل ــاء ع ــق الفقه ــول : اتف ــك نق ــان ذل ولبي
ــا  ــوا في ــة)0	(، واختلف ــل النجاس ــر يزي ــر املطه الطاه
عــداه مــن املائعــات واجلامــدات)		(، ومــن مجلــة مــا 
اختلفــوا فيــه مــرور ذيــل ثــوب املــرأة عــى نجاســة، 

ــده أو ال ؟ ــا بع ــره م ــل يطه ه
اختلف الفقهاء يف ذلك عى قولن: 

القــول األول: ال تطهــر النجاســة بمــرور الثــوب 
ــرأة  ــوب امل ــل ث ــل ذي ــب غس ــل جي ــر، ب ــى طاه ع
ــب  ــول ذه ــذا الق ــة، وإىل ه ــه النجاس ــذي أصابت ال
احلنفيــة)		(، والشــافعية)		( وهــو مشــهور احلنابلــة)		(، 

8 . ذيل املرأة كل ثوب تلبسه إذا جرته عى األرض من خلفها.
9 . أخرجــه أبــو داود )ك: اللبــاس، بــاب يف قــدر الذيــل، ح: 
7114(، والرتمــذي )ك: اللبــاس، بــاب مــا جــاء يف جــر 
ذيــول النســاء، ح: 2371(، والنســائي )ك: اللبــاس، بــاب 
ــاب  ــاس، ب ــه )ك: اللب ــن ماج ــاء، ح: 9335(، واب ــول النس ذي
ــاين يف  ــه األلب ــون؟، ح: 0853(، وصحح ــم يك ــرأة ك ــل امل ذي

››السلســلة الصحيحــة‹‹ )رقــم: 064(.
0	.  »موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسامي« )1/ 045(:

.  انظر: ابن رشد، بداية املجتهد )09/1(.  		
		.  انظــر: الرخــي، املســبوط )18/1(، والكاســاين، بدائــع 

 ،)48/1( الصنائــع 
		. انظر: الشافعي، األم )58/1(، والنووي، املجموع )59/1(.

ــاف  ــويت، كش ــاف )423/1(، والبه ــرداوي، اإلنص ــر: امل 		.  انظ

واختاره ابن املنذر)5	(.
القــول الثــاين: التفصيــل) فــإن كانــت النجاســة 
ــا)6	(، وإن  ــل إليه ــل الواص ــن الذي ــو ع ــة، فمعف يابس
ــى  ــه ال ُيعف ــة أّن ــد املالكي ــهور عن ــة، فاملش ــت رطب كان
ــر)18(،  ــه َيْطه ــة أن ــة يف رواي ــد احلنابل ــا)7	(، وعن عنه

ــم)0	( .  ــن القي ــن تيمية)19(،واب ــار اب ــي اختي وه
األدلة: 

أدلــة أصحــاب القــول األول وهــم القائلــون : بعــدم 
طهــارة الثــوب املــرأة بمــروره عــى طاهــر، بــل جيــب 

غســل ذيلــه الــذي أصابتــه النجاســة بــا يــي :
الدليل األول: من الكتاب :

َاِء َماًء َطُهوًرا﴾  	ـ عموم قوله تعاىل: ﴿ َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ
]الفرقان: 48[.

وجــه الداللــة : أّن اآليــة نصــت عــى أّن التطهــر مــن 

القناع )981/1(.

5	. ابن املنذر، األوسط )071/2(.

6	. انظــر: خليــل، خمتــر خليــل )ص81(، والنفــراوي، الفواكــه 
الــدواين )842/1(.

7	.  ومقابــل املشــهور : أنــه ُيعفــى عنهــا .احلطــاب، مواهــب اجلليل 
جــزي،  وابــن   ،)002/1( الذخــرة  والقــرايف،   ،)251/1(
ــى  ــة ع ــض املالكي ــرتض بع ــة )ص82(. واع ــن الفقهي القوان
ــق  ــة ال تعل ــة اليابس ــأن النجاس ــة: ب ــة اليابس ــده بالنجاس تقيي
ــاب  ــده!. وأج ــا بع ــره م ــى يطه ــى حت ــأي يشء يبق ــوب، ف بالث
آخــرون عــن هــذا االعــرتاض: بــأن النجاســة قــد تكــون 
ــَره. انظــر:  ــرَّ عــى مــا بعــده، َطهَّ غبــارًا يعلــق بالثــوب، فــإذا َم

احلطــاب، مواهــب اجلليــل )251/1(. 
18.  انظــر: ابــن تيميــة، جممــوع الفتــاوى )115/12(، واملــرداوي، 

اإلنصــاف )423/1(.
19.  انظر: املرداوي، اإلنصاف )423/1(.

0	.  ابن القيم، إغاثة اللهفان )741/1(.
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النجاســة إّنــا يكــون باملــاء الطهــور )		(.
ــي  ــن النب ــا ورد ع ــوص ب ــذا خمص ــأن ه ــش: ب ونوق
ــف  ــفل اخل ــارة أس ــار، وطه ــتجار باألحج ملسو هيلع هللا ىلص باالس

ــه)		(. بدلك
الدليل الثاين: من السنّة:

	ــــ َعــْن َأْســَاَء ريض اهلل عنهــا َقاَلــْت: َجــاَءِت اْمــَرَأٌة 
َم َفَقاَلــْت: َأَرَأْيــَت إِْحَداَنــا  النَّبِــيَّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ
ــمَّ  ــُه، ُث تُّ ــاَل: »حَتُ ــُع؟ َق ــَف َتْصنَ ــْوِب، َكْي ــُض يِف الثَّ حَتِي
ــر  ــِه«)		(، فأم ــيِّ فِي ــُه، َوُتَص ــاِء، َوَتنَْضُح ــُه بِامْلَ َتْقُرُص
ــن  ــرأة م ــل امل ــب ذي ــا يصي ــه م ــاء، ومثل ــه بامل بغلس

ــة)		(. نجاس
وجــه الداللــة: احلديــث ظاهــر الداللــة عــى أن 
تطهــر النجاســة إنــا يكــون باملــاء لاقتصــار عليــه يف 

ــث   احلدي
ونوقــش: بــأن هنــاك فرقــًا بــن األمريــن؛ وبــأن 
ــرأة  ــل امل ــارة ذي ــف يف طه ــا خف ــم إّن ــارع احلكي الش
ــرأة،  ــل امل ــب ذي ــا يصي ــرة م ــوى؛ ولكث ــوم البل لعم
ــرره،  ــرة؛ لتك ــقة كب ــك مش ــل ذل ــر بغس ــي األم فف

وهــي منتفيــٌة يف رشعنــا)5	(. 

		. اجلامع ألحكام القرآن« )31/ 93(

		.  انظر: ابن قاسم، حاشية الروض املربع )843/1(
		.  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه)1/ 55(: )ك: الوضــوء، بــاب 

غســل الــدم،ح: 722(،ومســلم)ك: الطهــارة، بــاب 
نجاسة الدم ، ح: 192(

		.  انظر: البهويت، رشح منتهى اإلرادات )201/1(.

5	. انظر: ابن تيمية، الفتاوى الكرى )852/1(.

ــه  ــون بأّن ــم القائل ــاين: وه ــول الث ــاب الق ــة أصح أدل
ــة، ال  ــت يابس ــل إىل إن كان ــل الواص ــن الذي ــى ع يعف

ــي : ــا ي ــا، ب ــى عنه ــا يعف ــة، ف ــت رطب إن كان
ــن  ــن ب ــد الرمح ــن عب ــم ب ــٍد إلبراهي ــن أم ول 	ــــ ع
ـَـا َســَأَلْت ُأمَّ َســَلَمَة -ريض اهلل عنهــا- َزْوَج  عــوف، َأهَّنَّ
النَّبـِـيِّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقاَلــْت: إيِنِّ اْمــَرَأٌة ُأطِيــُل 
َذْيــِي، َفَأْمــِي يِف امْلَــَكاِن اْلَقــِذِر، َفَقاَلــْت: َقــاَل َرُســوُل 

ــَدُه«)6	(. ــا َبْع ــُرُه َم اهللَِّ صــى اهلل عليــه وســلم : »ُيَطهِّ
وجــه الداللــة : احلديــث رصيــح يف أن ذيــل املــرأة إذا 

مــرت بــه عــى نجاســة ، فإنــه يطهــر بــا بعــده. 
ــة  ــت النجاس ــا إذا كان ــى م ــك ع ــة ذل ــل املالكي ومح
يابســة، ألن النجاســة الطريــة إذا أصابــت ثوبــًا أو 
ــاع)7	(. ــره بإمج ــك أوغ ــزل بالدل ــًا، مل ت ــًا أو نع خف
ــرأٍة ال  ــن ام ــه ع ــول؛ ألن ــث جمه ــه حدي ــش: بأن ونوق
ــى  ــك ع ــُحمل ذل ــح، لـ ــو ص ــا)28(، ول ــرف حاهل يع
، فــا  الرطبــة  النجاســة  أمــا  اليابســة،  النجاســة 

ــننه 582/1 )ك:  ــو داود يف س ــد )092/6(، وأب ــه أمح 6	.  أخرج
الطهــارة، بــاب يف األذى يصيــب الذيــل، ح: 383(، وابــن 
ــاب األرض  ــننها، ب ــارة وس ــننه433/1)ك: الطه ــه يف س ماج
ــننه781/1  ــذي يف س ــًا، ح: 135(، والرتم ــا بعض ــر بعضه يطه
)ك: أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء يف الوضــوء من الـــموطِئ، 
ح: 341(، والدارمــي يف ســننه 575/1)ك: الطهــارة، بــاب 
ــن  ــه اب ــد ضعف ــًا، ح: 967(، وق ــا بعض ــر بعضه األرض يطه
املنــذر يف األوســط )071/2(، والنــووي يف املجمــوع )69/1(، 
)وســنده   :)951/1( املصابيــح  مشــكاة  يف  األلبــاين  وقــال 
ضعيــف؛ جلهالــة املــرأة أم ولــد إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن، لكــن 
احلديــث صحيــح؛ ألن لــه شــاهدًا بســند صحيــح( ويعنــي بــه 

ــه. ــيأيت خترجي ــهل، وس ــد األش ــي عب ــن بن ــرأة م ــث امل حدي

.  انظر: ابن القصار، عيون املسائل )838/2(  	7
28.  انظر: القرايف، الذخرة )002/1(.
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الغســل)29(.  إال  يطهرهــا 
وأجيــب: بــأن احلديــث صححــه عــدد مــن املحققن، 
وأن مــا ذكرتــم تقييــد ملــا أطلقــه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنــه 
عليــه الصــاة والســام مل يفــرق بــن النجاســة الرطبة 

واليابسة)0	(.
	ــــ أن امــرأة مــن بنــي عبــد األشــهل قالــت: قلــت يا 
رســول اهلل! إن لنــا طريقــًا إىل املســجد مبنيــة، فكيــف 
نفعــل إذا ُمطرنــا؟ فقــال ملسو هيلع هللا ىلص : ››َأَلْيــَس َبْعَدَهــا َطِريــٌق 
ــِذِه‹‹)		(. َأْطَيــَب ِمنَْهــا‹‹، قالــت: بــى. قــال: ››َفَهــِذِه هِبَ
وجــه الداللــة: أن احلديــث رصيــح يف أن األرض 
ــة،  ــن نجاس ــاب م ــق بالثي ــد عل ــا ق ــل م ــرة تزي الطاه
ــا  ــه م ــرد علي ــة، فــا ي ــح يف األرض الرطب ــه رصي وأن
يــرد عــى حديــث أم ســلمة الســابق مــن احتاليــة أن 

ــة)		(. ــة يابس ــون النجاس تك
القــول الراجــح: بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهم 
واملناقشــات التــي وردت عليهــا ، فإننــا نــرى أّن 
القــول الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول 
الثــاين القائــل بــأن ذيــل ثــوب املــرأة إذا أتــت بــه عــى 
ــك  ــد ذل ــه بع ــرت ب ــر إذا م ــه يطه ــة فإّن أرض نجس

.  انظــر: ابــن املنــذر، األوســط )071/2(، والنــووي، املجمــوع   29
.)69/1(

0	.  انظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى )084/12(.
ــو داود يف ســننه 682/1 )ك:  		.  أخرجــه أمحــد )5344/6(، وأب
الطهــارة، بــاب يف األذى يصيــب الذيــل، ح: 483(، وابــن 
ــاب األرض  ــننها، ب ــارة وس ــننه633/1 )ك: الطه ــه يف س ماج
يطهــر بعضهــا بعضــًا، ح: 335(، وصححــه األلبــاين يف املشــكاة 

.)851/1(
املصابيــح  مشــكاة  رشح  املفاتيــح  مرقــاة  القــاري،  انظــر:   .		

.)174/2(

ــن األرض  ــة ب ــرق يف النجاس ــرة ، وال ف ــأرض طاه ب
ــة  ــول- والرطب ــاب الق ــع أصح ــد مجي ــة؛ -عن اليابس
ــى  ــة ع ــة األدل ــه، لراح ــض من ــول البع ــو ق ــا ه ك
ــوم  ــا، ومعل ــن ظاهره ــا ع ــا رصف هل ــك، وتأويله ذل
أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص أذن للنســاء بــأن يرخــن ثياهبــن 
ذراعــًا، وممــا ال شــك فيــه أّن النجاســة تعلــق هبــا إذا 
ــاء  ــله بامل ــاء بغس ــر النس ــا، وأم ــرت هب ــا ، أو م القته
فيــه حــرج ومشــقة عــى النســاء، ولــو أراد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
غســله باملــاء لذكــر ذلــك، ألنــه ال جيــوز تأخــر البيــان 

ــة. ــت احلاج ــن وق ع

املســألة الثانيــة : إعفــاء املــرأة مــن نقــض شــعر رأســها 
يف الغســل

اتفــق الفقهــاء عــى أن املــرأة إذا كانــت جنبــًا أو 
ــل)		(؛  ــا الغس ــب عليه ــا، وج ــن حيضه ــرت م طه
ــإَِذا  ــْرَن َف ــٰى َيْطُه ــنَّ َحتَّ ــاىل: ﴿ َواَل َتْقَرُبوُه ــه تع لقول
ــرة:  ــُم اهللَُّ ﴾]البق ــُث َأَمَرُك ــْن َحْي ــنَّ ِم ــْرَن َفْأُتوُه َتَطهَّ

.]			
كــا اتفقــوا كذلــك عــى عــدم وجــوب نقــض شــعر 
ــَلَمَة  ــْن ُأمِّ َس ــا روي َع ــة)		(؛ مل ــل اجلناب ــرأة يف غس امل
ريض اهلل عنهــا َقاَلــْت: ُقْلــُت َيــا َرُســوَل اهللَِّ إين اْمــَرَأٌة 
ــاَل: »الَ  ــِة .َق ــَر َرْأيِِس َفَأْنُقُضــُه لُِغْســِل اجْلَنَاَب َأُشــدُّ َضْف
ثـِـي َعــَى َرْأِســِك َثــَاَث َحَثَيــاٍت ُثــمَّ  ــَا َيْكِفيــِك َأْن حَتْ إِنَّ

		.  انظر: مراتب اإلمجاع البن حزم )ص: 12(
		.  انظر: ابن قدامة، املغني )661/1(، 
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ــل  ــَن‹‹)5	(، وألن األص ــاَء َفَتْطُهِري ــِك امْلَ ــَن َعَلْي ُتِفيِض
وجــوب نقــض الشــعر؛ ليتحقــق وصــول املــاء إىل مــا 
ــه  ــة ؛ ألن ــل اجلناب ــه يف غس ــي عن ــله ، فعف ــب غس جي

ــه)6	(. ــر فيشــق ذلــك في يكث
واختلفــوا يف وجــوب نقضــه يف غســل احليــض عــى 

قولــن : 
ــها  ــعر رأس ــض ش ــرأة نق ــزم امل ــول األول: ال يل الق
احلنفيــة)7	(،  مذهــب  وهــو  احليــض،  غســل  يف 
واملالكيــة)38(، والشــافعية)39(، وهــو قــول عكرمــة)0	(، 
ــل  ــا إذا وص ــن م ــق ب ــم يف التفري ــاف بينه ــى خ ع
املــاء إىل أصــول الشــعر املضفــور، فــا جيــب نقضــه، 
ــد  ــه عن ــذ نقض ــب حينئ ــه، فيج ــدم وصول ــن ع وب

األكثريــن)		(.
ذهــب  وإليــه  نقضــه،  يلزمهــا  الثــاين:  القــول 

ــاب  ــض، ب ــه )1/ 952(: )ك: احلي ــلم يف صحيح ــه مس 5	. أخرج
ــلة، ح: 033(. ــر املغتس ــم ضفائ حك

6	.  ابن قدامة، املغني )661/1(.
ــق  ــر الرائ ــع )43/1(، البح ــع الصنائ ــاين، بدائ ــر: الكاس 7	. انظ

)45/1(، وابــن عابديــن، حاشــيته )351/1(.
ــوقي،  ــل )213/1(، والدس ــب اجللي ــاب، مواه ــر: احلط 38.  انظ

ــوقي )431/1(. ــية الدس حاش
املجمــوع  والنــووي،   ،)041/1( األم  الشــافعي،  انظــر:   .39

.)422/1( املحتــاج  مغنــي  والربينــي،   ،)512/1(
. أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف 47/1 )ك: الطهــارات، يف   	0
ــُه  املــرأة تغتســل أتنقــض شــعرها، رقــم:608( عــن عكرمــة، َأنَّ
ُســِئَل َعــِن اْمــَرَأٍة َتْغَتِســُل ِمــَن اجْلَنَاَبــِة َواحْلَْيــِض، َقــاَل: )ُتْرِخــي 
ــْعِر،  َواِئــَب َوَتُصــبُّ َعــَى َرْأِســَها امْلَــاَء َحتَّــى َتُبــلَّ ُأُصــوَل الشَّ الذَّ

َواَل َتنُْقــُض هَلَــا َرْأَســَها(.
.  انظر: ابن رجب، فتح الباري )111/2(.  		

احلنابلــة)		(، والظاهريــة)		(، وهــو قــول احلســن 
مــن  الباجــي  واختــاره  ووكيــع)		(،  وطــاووس 

املالكية)5	(. 
األدلة: 

ــول األول  ــاب الق ــتدل أصح ــول األول: اس ــة الق أدل
ــه ال يلــزم املــرأة نقــض شــعر رأســها يف  القائلــون بأّن
غســل احليــض، بأدلــة مــن الســنة، واألثــر، واملعقول: 

الدليل األول من السنّة :
ــَاء -ريض  ــَة -ريض اهلل عنهــا- َأنَّ َأْس ــْن َعاِئَش 	 - َع
َم َعــْن  ــِه َوَســلَّ اهلل عنهــا- َســَأَلْت النَّبِــيَّ َصــىَّ اهللَُّ َعَلْي
ــا  ــنَّ َماَءَه ــُذ إِْحَداُك ــاَل: » َتْأُخ ــِض. َفَق ــِل امْلَِحي ُغْس
ــَى  ــمَّ َتُصــبُّ َع ــوَر ُث ــُن الطُُّه ــُر َفُتْحِس ــْدَرهَتَا َفَتَطهَّ َوِس
ــُؤوَن  ــَغ ُش ــى َتْبُل ــِديًدا َحتَّ ــًكا َش ــُه َدْل ــَها َفَتْدُلُك َرْأِس

ــاَء‹‹)6	(. ــا امْلَ ــبُّ َعَلْيَه ــمَّ َتُص ــَها ُث َرْأِس
	 - عــْن ُعَبْيــِد ْبــِن ُعَمــْرٍ َقــاَل َبَلــَغ َعاِئشــة –ريض اهلل 
عنهــا- َأنَّ َعْبــَد اهللَِّ ْبــَن َعْمــٍرو–ريض اهلل عنــه-  َيْأُمــُر 
النَِّســاَء إَِذا اْغَتَســْلَن َأْن َينُْقْضــَن ُرُءوَســُهنَّ َفَقاَلــْت: َيــا 
َعَجًبــا اِلْبــِن َعْمــٍرو َهــَذا َيْأُمــُر النَِّســاَء إَِذا اْغَتَســْلَن َأْن 
ِلْقــَن ُرُءوَســُهنَّ  َينُْقْضــَن ُرُءوَســُهنَّ َأَفــَا َيْأُمُرُهــنَّ َأْن حَيْ

.  انظــر: ابــن قدامــة، املغنــي )561/1(، وابــن مفلــح، الفــروع   		
ــاف )652/1(. ــرداوي، اإلنص )502/1(، وامل

.  انظر: ابن حزم، املحى )73/2(.  		
ــح  ــب، فت ــن رج ــي )661/1(، واب ــة، املغن ــن قدام ــر: اب . انظ  		

.)801/2( البــاري 
.  انظر: الباجي، املنتقى )69/1(.  	5

.  أخرجــه مســلم )ك: احليــض، بــاب اســتحباب اســتعال   	6
املغتســلة مــن احليــض فرصــة مــن مســك يف موضــع الــدم، ح: 

.)233
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َلَقــْد ُكنْــُت َأْغَتِســُل َأَنــا َوَرُســوُل اهللَِّ -صــى اهلل عليــه 
وســلم- ِمــْن إَِنــاٍء َواِحــٍد َوالَ َأِزيــُد َعــَى َأْن ُأْفــِرَغ َعــَى 

َرْأيِِس َثــَاَث إِْفَراَغــاٍت)7	(.
ــض  ــو كان النق ــه ل ــن: أن ــن احلديث ــة م ــه الدالل وج
ــواز  ــدم ج ــث ، لع ــي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلدي ــره النب ــًا لذك واجب
ــه، دّل  ــان عــن وقــت احلاجــة ، فلــا مل يبين تأخــر البي
ــة  ــكار عائش ــة إىل أّن إن ــه باإلضاف ــدم وجوب ــى ع ع
ــن عمــرو يف احلديــث   ريض اهلل عنهــا للنقــض مــن اب
الثــاين دليــل عــى عــدم وجوبــه ، إذ لــو كان النقــض 

ــه . ــا أنكرت ــًا م واجب
الدليل الثاين من األثر:

َهــاِت َأْوالَِدِه  ــِن ُعَمــَر ، َوُأمَّ ــٍع َأنَّ نَِســاَء اْب 	 - َعــْن َنافِ
ُكــنَّ َيْغَتِســْلَن ِمــَن اجْلَنَاَبــِة َواحْلَْيــِض َوالَ َينُْقْضــَن 

ــا)48(. َه ــَن يِف َبلِّ ــْن ُيَبالِْغ ــُهنَّ ، َوَلِك ُرُؤوَس
	 - َعــْن َجابـِـٍر ريض اهلل عنــه َقــاَل: »احْلَاِئــُض َواجْلُنُُب 

َيُصبَّــاِن امْلَــاَء َعــَى ُرُءوِســِهَا َواَل َينُْقَضاِن«)49(.
ــة رصحيــة عــى  ــداّلن دالل ــران ي ــة : األث وجــه الدالل
أّنــه ال جيــب عــى املــرأة نقــض شــعرها لغســل اجلنابــة 

واحليــض.
الدليــل الثالــث مــن املعقــول : أنــه موضــع مــن البدن، 

.  أخرجــه مســلم )ك: احليــض، بــاب حكــم ضفائــر املغتســلة،   	7
.)133 ح: 

ــد الــرزاق )272/1(،  .  أخرجــه ابــن أيب شــيبة )47/1(، وعب  48
ــح. ــناده صحي ــه: إس ــال حمقق ــننه )082/1(، وق ــي يف س والدارم
.  أخرجــه ابــن أيب شــيبة )ك: الطهــارات، يف املــرأة تغتســل   49

أتنقــض شــعرها، رقــم: 208(. 
ــن  ــر ع ــن أيب الزب ــد روي ع ــر. وق ــه منك ــب :ورفع ــن رج ــال اب ق

ــاري )011/2(: ــح الب ــح . فت ــو أص ــًا، وه ــر موقوف جاب

فاســتوى فيــه احليــض واجلنابة، كســائر البــدن)50(.
ــزم  ــه يل ــون: بأّن ــاين القائل ــول الث ــاب الق ــة أصح أدل
املــرأة نقــض شــعر رأســها يف غســل احليــض بــام يــي :

الدليل األول من السنّة :
ــَن  ــَد اهللَِّ ْب ــا- َأنَّ َعْب ــة–ريض اهلل عنه ــن عائش 	 -  ع
َعْمــٍرو–ريض اهلل عنــه-   قالــت: َخَرْجنَــا ُمَوافِــَن 
››َمــْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللَِّ  َرُســوُل  َفَقــاَل  ــِة  جَّ احْلِ ِذي  ــَاِل  هِلِ
َأينِّ  َلــْواَل  َفــإيِنِّ  َفْلُيْهِلــْل،  بُِعْمــَرٍة  هُيِــلَّ  َأْن  َأَحــبَّ 
ــَرٍة  ــْم بُِعْم ــلَّ َبْعُضُه ــَرٍة‹‹، َفَأَه ــُت بُِعْم ــُت أَلَْهَلْل َأْهَدْي
، َوُكنْــُت َأَنــا مِمَّــْن َأَهــلَّ بُِعْمــَرٍة،  َوَأَهــلَّ َبْعُضُهــْم بَِحــجٍّ
َفَشــَكْوُت  َحاِئــٌض،  َوَأَنــا  َعَرَفــَة  َيــْوُم  َفَأْدَرَكنِــي 
إىَِل النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقــاَل: ››َدِعــي ُعْمَرَتــِك، َواْنُقــِي 
ــى  ‹‹، َفَفَعْلــُت، َحتَّ َرْأَســِك، َواْمَتِشــطِي، َوَأِهــيِّ بَِحــجٍّ
مْحَــِن  إَِذا َكاَن َلْيَلــُة احْلَْصَبــِة َأْرَســَل َمِعــي َأِخــي َعْبــَد الرَّ
ْبــَن َأيِب َبْكــٍر، َفَخَرْجــُت إىَِل التَّنِْعيــِم، َفَأْهَلْلــُت بُِعْمــَرٍة 

ــَريِت. ــَكاَن ُعْم َم
ــْدٌي َواَل  ــَك َه ــْن َذلِ ٍء ِم ــْن يِف يَشْ ــاٌم: َومَلْ َيُك ــاَل ِهَش َق

ــٌة)	5(. ــْوٌم َواَل َصَدَق َص
ــه)	5(  ــن ماج ــيبة)	5( واب ــن أيب ش ــد اب ــة عن ويف رواي
ــعرك  ــي ش ــض: ››انق ــا يف احلي ــال هل ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق أن النب

.  ابن قدامة، املغني )661/1(.  50
ــرأة شــعرها  ــاب نقــض امل .  أخرجــه البخــاري )ك: احليــض، ب  5	
عنــد غســل املحيــض، ح: (، وأخرجــه مســلم )ك: احلــج، بــاب 

بيــان وجــوه اإلحــرام وأنــه جيــوز إفــراد احلــج، ح: 1121(.
.  ابــن أيب شــيبة، املصنــف )ك: الطهــارات، بــاب يف املــرأة كيــف   5	

تؤمــر أن تغتســل، ح: 568(.
.  ابــن ماجــه، الســنن )ك: الطهــارة وســننها، بــاب يف احلائــض   5	

ــل، ح: 146(. ــف تغتس كي



سعود بن ملوح العنزي، عبداخلالق حممد عبداخلالق أمحد : األحكام املتعلقة برفع احلرج عن املرأة يف العبادات: دراسة فقهية 388-357

367

واغتســي‹‹)	5(.
ــي أمــر عائشــة ريض اهلل عنهــا  ــة: أن النب وجــه الدالل
ــره ملسو هيلع هللا ىلص  ــال احليض، يؤكده أم ــها ح ــعر رأس ــض ش بنق
باالمتشــاط، وال يكــون إال يف شــعر غــر مضفــور)55(.
ــه:  ــب بقول ــن رج ــام اب ــره اإلم ــا ذك ــذا ب ــش ه ونوق
»وهــذا احلديــث ال داللــة فيــِه عــى واحــد ِمــن 
األمريــن؛ فإن غســل عائشــة الــِذي أمرهــا النبــي 
ــًا،  ــت حائض ــل كان ــض، ب ــن احلي ــن ِم ــِه مَل يك ملسو هيلع هللا ىلص ب
ــع  ــد انقط ــو كاَن َق ــه ل ــود، فإن ــذ موج ــا حينئ وحيضه
حيضهــا لطافــت للعمــرة، ومل حتتــج إىل َهــذا الســؤال، 
ــل  ــا وهت ــال حيضه ــل يف ح ــا أن تغتس ــن أمره ولك
باحلــج، َفهــَو غســل لإلحــرام يف حــال احليــض، َكــا 
أمــر أســاء بنــت عميــس ملــا نفســت بــذي احلليفــة أن 

ــل)56( ». ــل وهت تغتس
ونوقــش أيضــًا: بأنــه وإن ثبــت األمــر بالغســل، 
فإنــه حيمــل عــى االســتحباب؛ ألنــه أمرهــا باملشــط، 

ــه أوىل)57(. ــن رضورت ــو م ــا ه ــب، ف ــس بواج ولي
ــوُل  ــاَل َرُس ــاَل: َق ــُه، َق ــٍس َريِضَ اهللُ َعنْ ــْن َأَن 	 - َع
ــْت  ــا َنَقَض ــْن َحْيِضَه ــْرَأُة ِم ــَلِت امْلَ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا اْغَتَس
ــَلْت  ــنَاٍن، َوإَِذا اْغَتَس ــيٍّ َوُأْش ــَلْتُه بَِخْطِم ــْعَرَها َوَغَس َش
.  ابــن أيب شــيبة، املصنــف )ك: الطهــارات، بــاب يف املــرأة كيــف   5	
تؤمــر أن تغتســل، ح: 568(، ابــن ماجــه، الســنن )ك: الطهــارة 

وســننها، بــاب يف احلائــض كيــف تغتســل، ح: 146(.
قــال األلبــاين يف ››الصحيحــة‹‹ )663/1، رقــم: 881(: وهــذا   
ــاء  ــا يف اثن ــو عندمه ــيخن، وه ــى رشط الش ــح ع ــند صحي س

ــوداع.  ــة ال ــا يف حج ــة حيضه ــة يف قص ــث عائش حدي
)( ابن قدامة، املغني )661/1(.  55

.  »فتح الباري البن رجب« )2/ 401(:  56
.  انظر: ابن قدامة، املغني )761/1(.  57

ــُه‹‹)58(. ْت ــاَء َوَعَرَ ــْت َعــَى َرْأِســَها امْلَ ــٍة َصبَّ ِمــْن َجنَاَب
ــعر  ــض الش ــح يف نق ــث رصي ــة: احلدي ــه الدالل وج

ــة)59(. ــض دون اجلناب ــن احلي ــل م ــد الغس عن
ونوقــش : بــأّن احلديــث ضعيــف ال يمكن االســتدالل 

. به 
ــوب  ــل وج ــول : أن األص ــن املعق ــاين م ــل الث الدلي
ــب  ــا جي ــاء إىل م ــول امل ــق وص ــعر ليتحق ــض الش نق
ــر  ــه يكث ــة؛ ألن ــل اجلناب ــه يف غس ــي عن ــله، فعف غس
ــى  ــي ع ــه، فبق ــض بخاف ــه، واحلي ــك في ــق ذل فيش

مقتــى األصــل يف الوجــوب)60(.
ويمكــن أن يناقــش: بــأن الواجــب هــو وصــول املــاء 
إىل أصــول الشــعر، حتــى ولــو كان الشــعر مضفــورًا.
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
وأدلتهــم واملناقشــات التــي وردت عليهــا ، فإننــا نــرى 
ــاب  ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــو م ــح ه ــول الراج أّن الق
ــعر  ــض الش ــوب نق ــدم وج ــل بع ــول األول القائ الق

ــي : ــا ي ــك مل ــض؛ وذل ــل احلي لغس
	. قــوة األدلــة التــي اســتدلوا هبــا ، ورصاحتهــا 
يف عــدم وجــوب نقــض الشــعر لغســل احليــض 

وســامتها مــن املناقشــة .

.  أخرجــه الطــراين يف ››الكبــر‹‹ )062/1( واللفــظ لــه،   58
والبيهقــي يف ››الكــرى‹‹ )ك: الطهــارة، بــاب تــرك املــرأة نقــض 
ــعرها، ح: 368(.  ــول ش ــاء إىل أص ــول امل ــت وص ــا إذا علم قروهَّن
قــال اهليثمــي يف املجمــع)372/1(: )رواه الطــراين يف الكبــر، وفيــه 

ســلمة بــن صبيــح اليحمــدي، ومل أجــد مــن ذكــره(.
وقال األلباين يف ››الضعيفة‹‹ )243/2، رقم: 739(: ضعيف.

.  انظر: ابن رجب، فتح الباري )801/2(.  59
.  ابن قدامة، املغني )661/1(.  60
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ــام يف  ــاحة اإلس ــر وس ــرز ي ــول ي ــذا الق 	. أن ه
ــة  ــة عام ــن بصف ــن املكلف ــرج ع ــقة واحل ــع املش رف

ــة . ــة خاص ــرأة بصف ــن امل وع
املطلــب الثالــث: رفــع احلــرج عــن املــرأة يف الصــالة، 

وفيــه مســألتان:
املســألة األوىل: عــدم وجــوب الصــالة وقضائهــا عــى 

احلائــض والنفســاء
مل يعــذر اهلل تعــاىل مســلًا يف تــرك الصــاة مــا دام عقله 
ــد  ــا، فق ــاة يف وقته ــتطع أداء الص ــن مل يس ــه، وم مع
ــتطاعته،  ــد اس ــا عن ــبحانه أن يقضيه ــه س ــب علي أوج
ولكنــه جــل شــأنه اســتثنى املــرأة مــن هــذا األصــل، 
ــها،  ــا ونفاس ــال حيضه ــاة ح ــن أداء الص ــا م فمنعه

وذلــك ملــا يــي : 
الدليــل األول مــن الســنة: قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: ››الَ ُتْقَبــُل َصــَاٌة 

ــوٍر‹‹)	6(.  بَِغْرِ ُطُه
ــة  ــة رصحي ــث دالل ــث دّل احلدي ــة : حي ــه الدالل وج
عــى عــدم قبــول الصــاة وعــدم صحتهــا ممــن لــك 

ــك)	6(. ــاء كذل ــض والنفس ــرًا واحلائ ــن متطه يك
الطهــارة رشط  أن   : املعقــول  مــن  الثــاين  الدليــل 
يف صحــة الصــاة، وهــو منتــف حــال احليــض 

 .)6	 والنفــاس)
ومل يوجــب عليهــا قضــاء مــا فاهتــا يف تلــك احلــال؛ ملــا 

الطهــارة  بــاب وجــوب  الطهــارة،  .  أخرجــه مســلم )ك:   6	
.)422 ح:  للصــاة، 

	6  .  األجوبــة عــن املســائل املســتغربة مــن كتــاب البخــاري البــن 
ــد الــر )ص231(: عب

	6  .  »بداية املجتهد وهَّناية املقتصد« )1/ 74(:

يــي مــن األدلــة :
الدليل األول من السنة :

	. حديــث معــاذة قالــت: َســَأْلُت َعاِئَشــَة َفُقْلــُت: َمــا 
ــاَة؟  ــِي الصَّ ــْوَم َوال َتْق ــِي الصَّ ــِض َتْق ــاُل احْلَاِئ َب
ــْوِم،  ــُر بَِقَضــاِء الصَّ ــا َذلِــَك، َفنُْؤَم ــْت: ››َكاَن ُيِصيُبنَ َقاَل

ــاِة‹‹)	6( ــاِء الصَّ ــُر بَِقَض َوال ُنْؤَم
ــى  ــة ع ــة رصحي ــدّل دالل ــث ي ــة : احلدي ــه الدالل وج
عــدم قضــاء الصــاة عــى احلائــض ــــ ومثلهــا 
ــر  ــث » وال نؤم ــه يف احلدي ــًا، لقول ــاء ــــ أيض النفس

.)65( الصــاة«  بقضــاء 
:–ريض اهلل عنــه-  	. حديــث َأيِب َســِعيٍد اخْلُــْدِريِّ
َقــاَل:  عنــه-  اهلل  َعْمــٍرو–ريض  ْبــَن  اهللَِّ  َعْبــَد  َأنَّ 
ــاِء!  ــَرَ النَِّس ــا َمْع ــاَل: ››َي ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَق ــَرَج َرُس خ
ــَن:  ــاِر‹‹، َفُقْل ــِل النَّ ــَر َأْه ــنَّ َأْكَث ــإيِنِّ ُأِريُتُك ــَن، َف ْق َتَصدَّ
 ، اللَّْعــَن  ››ُتْكثِــْرَن  َقــاَل:  اهللِ؟  َرُســوَل  َيــا  َوبِــَم 
َوَتْكُفْرَن اْلَعِشــَر، َمــا َرَأْيــُت ِمــْن َناِقَصــاِت َعْقــٍل 
 ،›› ــاِزِم ِمــْن إِْحَداُكــنَّ ُجــِل احْلَ َوِديــٍن َأْذَهــَب لُِلــبِّ الرَّ
ُقْلــَن َوَمــا ُنْقَصــاُن ِدينِنـَـا َوَعْقِلنـَـا َيــا َرُســوَل اهللَِّ؟ َقــاَل: 
ُجــِل؟‹‹  ››َأَلْيــَس َشــَهاَدُة امْلَــْرَأِة ِمْثــَل نِْصــِف َشــَهاَدِة الرَّ
ُقْلــَن: َبــَى. َقــاَل: ››َفَذلـِـِك ِمــْن ُنْقَصــاِن َعْقِلَهــا. َأَلْيــَس 
ــاَل:  ــَى. َق ــَن: َب ــْم؟‹‹ ُقْل ــلِّ َومَلْ َتُص ــْت مَلْ ُتَص إَِذا َحاَض

ــا‹‹)66(.  ــاِن ِدينَِه ــْن ُنْقَص ــِك ِم ››َفَذلِ
ــوم  ــاء الص ــوب قض ــاب وج ــض، ب ــلم )ك: احلي ــه مس .  أخرج  6	

ــاة، ح: 533(. ــض دون الص ــى احلائ ع

.  النووي،  رشح صحيح مسلم« )4/ 62(.  65

.  أخرجــه البخــاري )ك: احليــض، بــاب تــرك احلائــض الصــوم،   66
ــان  ــان اإلي ــان نقص ــاب بي ــان، ب ــلم )ك: اإلي ح: 403 (، ومس
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ــى  ــة ع ــة رصحي ــدل دالل ــث ي ــة : احلدي ــه الدالل وج
عــدم وجــوب قضــاء الصــاة عليهــا إذا حاضــت)67(.
ــقاط  ــى إس ــوا ع ــث أمجع ــاع : حي ــن اإلمج ــل م الدلي
فــرض الصــاة عــن احلائــض، وأمجعــوا عــى أن 
قضــاء مــا تركــت مــن الصــاة يف أيــام حيضتهــا غــر 

ــا )68(. ــب عليه واج
ــي  ــرة الت ــقة الكب ــول : املش ــن املعق ــاين م ــل الث الدلي
ــوم  ــاة يف الي ــرر الص ــرة تك ــاء، لكث ــا بالقض تلحقه
ــع  ــا، ورف ــاىل هب ــة اهلل تع ــن رمح ــك م ــة، وذل والليل

ــا . ــرج عنه احل
وهــذا كلــه مــن رمحــة اهلل تعــاىل ولطفــه باملــرأة، حيــث 

مل يكلفهــا بــا يشــق عليهــا، أو بــا يوقعهــا يف احلــرج.
اجلاعــة  صــاة  وجــوب  عــدم  الثانيــة:  املســألة 

عليهــا واجلمعــة 
ــرأة  ــى امل ــب ع ــه ال جي ــى أّن ــة ع ــة األربع ــق األئم اتف
ــا  ــًا هل ــك حفظ ــة )69( وذل ــة واجلمع ــور اجلاع حض
ــبب  ــة بس ــرج ، أو الفتن ــن احل ــه م ــرض ل ــد تتع ــا ق مم
ــان .  ــاد الزم ــع فس ــة م ــاة، خاص ــا إىل الص خروجه

واألدلة عى ذلك من السنّة كثرة جدًا منها : 
ــِه  تِ ــْن َعمَّ ، َع ــَوْيٍد اأْلَْنَصــاِريِّ ــِن ُس ــِد اهللَِّ ْب ــْن َعْب 	. َع

بنقصان الطاعات ..، ح: 97 (.
67.  ابن رجب، فتح الباري )2/ 331(
.  ابن املنذر، اإلمجاع )ص53، 04(  68

. انظــر: الزيلعــي، تبيــن احلقائــق رشح كنــز الدقائــق )931/1   69
عــى  املحتــار  رد  عابديــن،  وابــن  الشــلبي(،  حاشــية  مــع 
 ،)032/2( الذخــرة  والقــرايف،   ،)665/1( الدراملختــار 
ــافعي، األم  ــوقي )533/1(، والش ــية الدس ــوقي، حاش والدس
واملــرداوي،    ،)791/4( املجمــوع  والنــووي،   ،)472/1(
.)062/1( اإلرادات  منتهــى  رشح   ،)212/2( اإلنصــاف 

َــا َجــاَءْت  ، َأهَّنَّ ــاِعِديِّ ُأمِّ مُحَْيــٍد اْمــَرَأِة َأيِب مُحَْيــٍد السَّ
ــَاَة  النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلــْت: َيــا َرُســوَل اهللَِّ! إيِنِّ ُأِحــبُّ الصَّ
ــَاَة  ــَن الصَّ ــِك حُتِبِّ ــُت َأنَّ ــْد َعِلْم ــاَل: ››َق ــَك. َق َمَع
ــِك  ــْن َصَاتِ ــِك ِم ــْرٌ َل ــِك َخ ــِك يِف َبْيتِ ــي، َوَصَاُت َمِع
يِف ُحْجَرتِــِك، َوَصَاُتــِك يِف ُحْجَرتِــِك َخــْرٌ ِمــْن 
ــِك يِف َداِرِك، َوَصَاُتــِك يِف َداِرِك َخــْرٌ َلــِك ِمــْن  َصَاتِ
ــِجِد  ــِك يِف َمْس ــِك، َوَصَاُت ــِجِد َقْوِم ــِك يِف َمْس َصَاتِ
َقْوِمــِك َخــْرٌ َلــِك ِمــْن َصَاتـِـِك يِف َمْســِجِدي‹‹، َقــاَل: 
ــا  ــْن َبْيتَِه ٍء ِم ــَى يَشْ ــِجٌد يِف َأْق ــا َمْس ــَي هَلَ ــَرْت َفُبنِ َفَأَم
ــزَّ  ــْت اهللََّ َع ــى َلِقَي ــِه َحتَّ ــيِّ فِي ــْت ُتَص ــِه، َفَكاَن َوَأْظَلِم

.)70( ــلَّ َوَج
	. َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة-ريض اهلل عنها- َعْن َرُســوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

.)7	(›› ــُه َقاَل: ››َخــْرُ َمَســاِجِد النَِّســاِء َقْعُر ُبُيوهِتِــنَّ َأنَّ

70. أخرجــه أمحــد )73/54، رقــم: 09072(، وابــن خزيمــة 
ــنن  ــن الس ــا م ــا فيه ــاة، وم ــة يف الص ــاب اإلمام )59/3،   كت
خمتــر مــن كتــاب املســند ،  بــاب اختيــار صــاة املــرأة يف 
ــا  ــجد قومه ــا يف مس ــا، وصاهت ــا يف داره ــى صاهت ــا ع حجرهت
عــى صاهتــا يف مســجد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ح: 
9861(، وابــن حبــان )695/5، كتــاب الصــاة ،  بــاب فــرض 
متابعــة اإلمــام،   ذكــر البيــان بــأن صــاة املــرأة كلــا كانــت أســرت 
ــع‹‹  ــي يف ››املجم ــال اهليثم ــا ح: 7122(، ق ــم ألجره كان أعظ
)33/2، 43(: )رواه أمحــد ورجالــه رجــال الصحيــح غــر عبــد 
اهلل بــن ســويد األنصــاري، وثقــه ابــن حبــان(. وحســن األلبــاين 

ــم: 043(. ــب‹‹ )رق ــب والرتهي ــح الرتغي يف ››صحي

ــة  ــن خزيم ــم: 24562(، واب ــد )461/44، رق ــه أمح . أخرج  7	
ــنن  ــن الس ــا م ــا فيه ــاة، وم ــة يف الص ــاب اإلمام )29/3(   كت
خمتــر مــن كتــاب املســند،   بــاب اختيــار صــاة املــرأة يف بيتهــا 
عــى صاهتــا يف املســجد ، واحلاكــم )723/1(   كتــاب الطهــارة 
  ومــن كتــاب اإلمامــة، وصــاة اجلاعــة، والبيهقــي يف ››الســنن 
ــات  ــواب إثب ــاع أب ــاة،   مج ــاب الص ــرى‹‹ )781/2( كت الك
إمامــة املــرأة وغــره،   بــاب خــر مســاجد النســاء  قعــر  بيوهتــن 
قــال األلبــاين يف ››صحيــح اجلامــع‹‹ )626/1، رقــم: 2265(: 

ــح. صحي
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ــْو َأْدَرَك  ــْت: »َل ــا، َقاَل ــَة َريِضَ اهللَُّ َعنَْه ــْن َعاِئَش 	. َع
َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمــا َأْحــَدَث النَِّســاُء مَلَنََعُهــنَّ َكــَا ُمنَِعــْت 

ــَل‹‹ )	7(. اِئي ــي إرِْسَ ــاُء َبنِ نَِس
ففيــه دليــل عــى أنــه ال ينبغــي للنســاء أن خيرجــن إىل 

املســاجد إذا حــدث يف النــاس الفســاد)	7(.
ــدم  ــى ع ــا ع ــدّل يف جمموعه ــا ت ــة كله ــذه األدّل فه
ــًا  ــة ؛ رفع ــة أو اجلمع ــرأة للجاع ــروج امل ــوب خ وج
للحــرج واملشــّقة عنهــا ، وأّن األفضــل هلــا فعــل ذلــك 

ــا . ــة هل ــا وصيان ــًا عليه ــا حفاظ يف بيته
ــزكاة  ــرأة يف ال ــن امل ــرج ع ــع احل ــاين : رف ــث الث املبح

ــان : ــه مطلب ــوم ، وفي والص
احلــي  يف  الــزكاة  وجــوب  عــدم  األول:  املطلــب 

ملســتعمل ا
ــّي  ــزكاة يف احل ــوب ال ــاء يف وج ــن الفقه ــاف ب ال خ

املحرم)	7(باإلمجــاع)75(  .

ــاب  ــه)1/ 371( )ك: األذان، ب ــاري يف صحيح ــه البخ 	7.  أخرج
بالليــل والغلــس، ح: 968(،  املســاجد  النســاء إىل  خــروج 
ومســلم يف صحيحــه )1/ 923( )ك: الصــاة، بــاب منــع نســاء 

ــجد، ح: 544(. ــل املس ــي إرسائي بن

	7.  انظر: ابن بطال، رشح صحيح البخاري )174/2(.
	7.  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )1/ 791(

ــه  ــرم لعين ــان: حم ــو نوع ــّرم : وه ــّي املح ــان احل ــووي يف بي ــال الن  ق
ــرم  ــة، وحم ــب والفض ــن الذه ــر م ــق واملجام كاألواين واملاع
ــه -  ــذي يملك ــاء ال ــي النس ــل بح ــد الرج ــأن يقص ــد، ب بالقص
كالســوار واخللخــال - أن يلبســه غلانــه، أو قصــدت املــرأة بحي 
الرجــل - كالســيف واملنطقــة - أن تلبســه هــي أو تلبســه جوارهيا 
أو غرهــن مــن النســاء، أو أعــد الرجــل حــي الرجــال لنســائه 
ــا،  ــا وغلاهَّن ــاء لزوجه ــي النس ــرأة ح ــدت امل ــه، أو أع وجواري

ــة )2/ 062( ــرام .الروض ــك ح ــكل ذل ف
.   ابــن القطــان، اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع )1/ 791( ،   75

)831 )ص:  البيــان  غايــة   ،)062  /2( الطالبــن  روضــة 

واختلفــوا يف وجــوب الــزكاة يف احلــّي املبــاح )76(عــى 
قولن:

القــول األول: وجــوب الــزكاة يف احلــي املبــاح، وإليــه 
ذهــب احلنفّيــة )77(، والشــافعّية يف مقابــل األظهــر)78(، 
وأمحــد يف إحــدى الروايتــن عنه)79(.وبه قــال الزهري، 

والثوري80.
للبــس  املتخــذ  النســاء  حــي  أن  الثــاين:  القــول 
والتجمــل ال زكاة فيــه، وإليــه ذهــب مجهــور الفقهــاء 
مــن املالكيــة )81(، والشــافعّية يف أحــد قــويل الشــافعّي 
وهــو األظهــر عندهــم )82(، واحلنابلــة يف الروايــة 
ــم  ــب عنده ــر املذه ــي ظاه ــد ، وه ــن أمح ــة ع الثاني
ــو  ــادة، وأب ــعبي، وقت ــم، والش ــال القاس ــه ق )83( و ب

عبيد)84(.

ــادة بلبســه  ــا جــرت الع ــاح للنســاء  :كل م ــد باحلــي  املب .  يقص  76
ــه« )ص73(: ــدة الفق ــة .عم ــب والفض ــن الذه م

ــر  ــم، البح ــن نجي ــق )1/ 772( ، واب ــن احلقائ ــي، تبي .  الزيلع  77
الرائــق )2/ 342(

.   النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن )2/ 062( ،   78
. العقــود )1/ 893(  واألســيوطي، جواهــر 

ــاف )3/  ــرداوي، اإلنص ــي )3/ 24( ، وامل ــة، املغن ــن قدام .  اب  79
.)831

. ابن قدامة، املغني )3/ 24(  80
. عبــد الوهــاب، املعونــة عى مذهــب عــامل املدينــة )ص: 673(،   81

واإلرشاف عــى نكــت مســائل اخلــاف )1/ 004(.
.   النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن )2/ 062( ،   82

العقــود )1/ 893( . واألســيوطي، جواهــر 
ــاف )3/  ــرداوي اإلنص ــي )3/ 14(، وامل ــة، املغن ــن قدام .   اب  83

.  )831
.   ابن قدامة، املغني )3/ 14( .  84
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األدلة :
أوالً : أدلــة أصحــاب القــول األول القائلــون بوجوب 

الــزكاة يف احلــي املبــاح، بــا يي: 
ِذيــَن  الدليــل األول مــن الكتــاب : قولــه تعــاىل ﴿ َوالَّ
ــبِيِل اهللَِّ  ــا يِف َس ــَة َواَل ُينِفُقوهََّنَ ــَب َواْلِفضَّ َه َيْكنُِزوَن الذَّ

ُهــم بَِعــَذاٍب َألِيــٍم﴾ }التوبــة:		{. ْ َفَبرِّ
وجــه الداللــة: أن اآليــة وردت عامــة، مــن غــر 
تفريــق ، فّدلــت عــى وجــوب الــزكاة يف احلــّي املبــاح، 

ــره)85(. وغ
ــرو  ــن عم ــا روي ع ــنّة : م ــن الس ــاين م ــل الث الدلي
ــت  ــرأة أت ــده، أن ام ــن ج ــه، ع ــن أبي ــعيب، ع ــن ش ب
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومعهــا ابنــة هلــا، ويف يــد ابنتهــا 
مســكتان غليظتــان مــن ذهــب، فقــال هلــا: » أتعطــن 
ــورك  ــرك أن يس ــال: »أي ــت: ال، ق ــذا؟«، قال زكاة ه
ــال:  ــار؟« ، ق ــن ن ــوارين م ــة س ــوم القيام ــا ي اهلل هب
ــا هلل  ــت: مه ــي ملسو هيلع هللا ىلص، وقال ــا إىل النب ــا، فألقته فخلعته

ــوله)86(. ــل ولرس ــز وج ع
وجــه الداللــة: يمكــن توجيــه هــذا الدليــل بأنــه إنــا 
وجبــت الــزكاة يف احلــي املبــاح ؛ لســؤاله ملسو هيلع هللا ىلص للمــرأة 
عــن أداء الــزكاة فيــه بقولــه هلــا: » أتعطــن زكاة هــذا؟ 

ــي،  ــرآن )8/ 621( والزيلع ــكام الق ــع ألح ــي، اجلام .   القرطب  85
ــع )2/ 71(  ــع الصنائ ــق )1/ 772(  بدائ ــن احلقائ تبي

.   »ســنن أيب داود - )3/ 31( كتــاب الــزكاة 3 - بــاب الكنــز،   86
ــرى  ــنن الك ــم 3651 ، الس ــث رق ــي حدي ــو؟ وزكاة احل ــا ه م
للبيهقــي )4/ 532( كتــاب الــزكاة مجــاع أبــواب صدقــة الــورق 
ــم 9457  ــث رق ــي حدي ــار وردت يف زكاة احل ــياق أخب ــاب س   ب
وذكــره ابــن حجــر يف التخليــص احلبــر وقــال : »لفــظ أيب داود 
ــص  ــة« التلخي ــو ثق ــم وه ــن املعل ــث حس ــن حدي ــه م أخرج

ــر « )2/ 583(: احلب

»، فُعلــم منــه أّن ســؤاله إّنــا هــو عــّا وجــب )87(.
ــأن  ــون ب ــاين القائل ــول الث ــاب الق ــة أصح ــًا : أدل ثاني
ــه:  ــل ال زكاة في ــس والتجم ــذ للب ــاء املتخ ــي النس ح

الدليل األول من األثر:
مــا روي عــن عائشــة- ريض اهلل عنهــا- زوج . 	

ــى  ــا يتام ــات أخيه ــي بن ــت ت ــا كان ــي ملسو هيلع هللا ىلص أهَّن النب
يف حجرهــا، هلــن احلــي، فــا ختــرج منــه الــزكاة 

.)88(

ــي . 	 ــه كان حي ــر ريض اهلل عن ــن عم ــا روي أن اب م
بناتــه وجواريــه، فــا خيــرج مــن حليهــّن الــزكاة 

)89(

مــا روي عــن ابــن عمــر –ريض اهلل عنــه – أيضــًا . 	
أنــه قــال : ››ليــس يف احلــّي زكاة‹‹)90(.

ــار يف جمموعهــا رصحيــة  ــة : أّن هــذه اآلث وجــه الدالل

.    من عند الباحث .  87
.   أخرجــه مالــك يف ملوطــأ )2/ 721( كتــاب الــزكاة  بــاب زكاة   88
احلــي ، حديــث رقــم 823 ، والشــافعي يف مســنده )1/ 822( ، 
كتــاب الــزكاة ، البــاب األول يف األمــر هبــا والتهديــد عــى تركها 
، حديــث رقــم: 726 ، والبيهقــي يف الســنن الكــرى )4/ 232، 
332( كتــاب الــزكاة ، بــاب مــن قــال ال زكاة يف احلــي حديــث 

رقــم : 5357.
ــن )2/  ــن احلس ــد ب ــة حمم ــأ - رواي ــك يف املوط ــه مال .   أخرج  89
ــم 923  ــث رق ــي ، حدي ــاب زكاة احل ــزكاة ، ب ــاب ال 921( كت
ــاب  ، والشــافعي يف مســنده- ترتيــب الســندي )1/ 822( ، كت
ــا ،  ــى تركه ــد ع ــا والتهدي ــر هب ــاب األول يف األم ــزكاة ، الب ال
حديــث رقــم: 826،  والبيهقــي يف الســنن الكــرى )4/ 332( 
كتــاب الــزكاة ، بــاب مــن قــال ال زكاة يف احلــي ، حديــث رقــم 

.  6	57
.   أخرجــه الدارقطنــي )2/ 901( كتــاب الــزكاة ، بــاب ليــس   90
يف مــال املكاتــب زكاة حتــى يعتــق ( حديــث رقــم  8 ، والبيهقــي 
يف الســنن الكــرى )4/ 332( كتــاب الــزكاة ، بــاب مــن قــال ال 

زكاة يف احلــي , حديــث رقــم 7357 .
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يف عــدم وجــوب الــزكاة يف حــي املــرأة املتخــذ للزينــة 
والتجّمــل. 

الدليل الثاين من املعقول : 
أنــه مــال قصــد بــه االقتنــاء وتــرك التنمــي عــى . 	

ــاًرا  ــزكاة اعتب ــه ال ــب في ــم جَت ــاح، فل ــه مب وج
بعــروض القنيــة)91(.

ــو . 	 ــوال ه ــزكاة يف األم ــوب ال ــر يف وج أن املعت
النــاء دون غــره، والــزكاة تابعــة لــه؛ ألهَّنــا جَتــب 
بوجــوده، وتســقط بعدمــه، وال نــاء يف احلــي 
ــدم  ــك ع ــن ذل ــم م ــة، فعل ــذ للّزين ــاح املّتخ املب

ــه)92( ــزكاة في ــوب ال وج
أنــه معــّد الســتعال مبــاح، فلــم جَتــب فيه الــزكاة . 	

كالعوامــل من النعــم )93(.
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
ــح  ــول الراج ــرى أن الق ــا ن ــألة ، فإنن ــم يف املس وأدلته
هــو مــا ذهــب إليــه مجهــور الفقهــاء أصحــاب القــول 

ــي: ــا ي ــك مل ــاين ، وذل الث
أّن اســتدالهلم عــى أّن مــا تلبســه املــرأة فيــه معنــى . 	

ــا مل  ــد، ألّن ــأنه بعي ــد بش ــاء الوعي ــذي ج ــز ال الكن
نقــل بعــدم وجــوب الــزكاة يف احلــي املبــاح 
ــة  ــذ للزين ــي املتخ ــب يف احل ــل ال جَت ــًا، ب مطلق
والتجمــل فقــط، بخــاف مــا لــو اختذتــه للقنيــة 
ــة  ــامل املدين ــب ع ــى مذه ــة ع ــاب، املعون ــد الوه ــايض عب .  الق  91

)673 )ص: 
.  القــايض عبدالوهــاب ، اإلرشاف عــى نكــت مســائل اخلــاف   92

. )004 /1(
. املنهــاج القويــم )ص: 722( جواهــر العقــود )1/ 893( ،   93

والربينــي، اإلقنــاع )1/ 122( .

ــا. ونحوه
أّن مــن شــأن املــرأة التزيــن والتجمــل، ولــو قلنــا . 	

بوجــوب الــزكاة فيــه، لــكان فيــه حرجــًا ومشــقة 
عليهــا.

أّن مــا اســتدلوا بــه مــن األحاديــث يمكــن محلــه . 	
عــى مــا إذا كان احلــي املتخــذ للزينــة خارجــاً عن 
املعتــاد، أو كان اختــاذه ال ألجــل الزينــة، أو ملــا فيه 
ــث يف  ــاء يف احلدي ــا ج ــده م ــن اإلرساف، ويؤي م
ــه  ــًا بين ــك توفيق ــان( ، وذل ــه )غليظت ــه بقول وصف
وبــن اآلثــار الصحيحــة الــواردة بعــدم وجــوب 

الــزكاة يف احلــي .
املطلــب الثــاين : جــواز الفطــر هلــا حــال احلمــل 
ــا ــى ولده ــها أو ع ــى نفس ــت ع ــاع إن خاف واإلرض
ال خــالف يف جــواز الفطــر للحامــل واملرضــع إن 
ــا عــى أنفســهام أو ولدهيــام رضرًا أو هــالكًا )94(. خافت
لكــن اختلــف الفقهــاء فيــام جيــب عــى احلامــل 
ــى  ــهام أو ع ــًا عــى أنفس ــا خوف واملرضــع إذا أفطرت

أوالدمهــا، إىل أقــوال أمههــا :
ــًا  ــع خوف ــل واملرض ــرت احلام ــول األول: إذا أفط الق
ــاء  ــا القض ــا، فعليه ــى أوالدمه ــها أو ع ــى أنفس ع
ــة ،  ــة عليهــا ، وإىل هــذا القــول ذهــب احلنفّي وال فدي

ــهور )95(. ــل املش ــة يف مقاب واملالكّي
ــم  ــهور عنده ــة يف املش ــو للالكّي ــاين: وه ــول الث الق

.  انظر: ابن قدامة، املغني )3/ 941( .  94
.  انظــر: القــدوري، التجريــد )3/ 5051( ، والرخــي،   95
ــات )ص:  ــع األمه ــب، جام ــن احلاج ــوط )3/ 99(، واب املبس

771(، والرجراجــي، مناهــج التحصيــل )2/ 311( .
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ــل  ــوا : أن احلام ــل فقال ــوا إىل التفصي ــث ذهب )96(.حي

واملرضــع إذا خافتــا عــى أنفســها، جــاز هلــا الفطــر، 
وعليهــا القضــاء، وال فديــة عليهــا، وكــذا إن خافتــا 
عــى ولدهيــا هــاكًا، أو شــديد أذى، وجــب عليهــا 
ــاز  ــرض، ج ــٍة، أو م ــدوث عل ــا ح ــر، وإن خافت الفط
هلــا الفطــر، لكــن يشــرتط جلــواز الفطــر للمرضــع –
ــل ولكــن  ــد غرهــا، أو يقب ــل الول خاّصــة- أن ال يقب
ال جَتــد مــن تســتأجره، أو جَتــد ولكــن ال مــال عندهــا، 
وال جَتــد مــن يرضعــه جمانــا، وإال وجــب عليهــا 
ــى  ــوف ع ــل اخل ــن أج ــا م ــوم )97(، وإذا أفطرت الص
ــة دون  ــد فعليهــا القضــاء، ويلــزم املرضــع الفدي الول

ــة )98(. ــذه احلال ــل يف ه احلام
القــول الثالــث: أّن احلامــل واملرضــع إذا أفطرتــا خوفًا 
ــاء  ــا القض ــب عليه ــا، فيج ــها أو ولدهي ــى أنفس ع
ــل  ــة يف مقاب ــب املالكي ــول ذه ــذا الق ــة، وإىل ه والفدي

املشــهور، وهــو قــول جماهــد)99(.
ــى  ــا ع ــع إن خافت ــل واملرض ــع: أّن احلام ــول الراب الق
أنفســها، أفطرتــا وقضتــا، وال فديــة عليهــا، وإن 
خافتــا عــى ولدهيــا، فلهــا الفطــر وعليهــا القضــاء، 
ــافعية  ــد الش ــوال عن ــر األق ــة يف أظه ــا الفدي وتلزمه

ــل )2/  ــح اجللي ــل )2/ 162( ، من ــر خلي ــر: رشح خمت .  انظ  96
151( ، بلغــة الســالك )1/ 227(

.  اخلريش، رشح خمتر خليل )2/ 162(  97
.  وعنــد الشــافعّية قــول : أهَّنــا جَتــب عــى املرضــع دون احلامــل   98

ــووي، روضــة الطالبــن )2/ 383( . انظــر: الن
ــج  ــات )ص: 771(مناه ــع األمه ــب، جام ــن احلاج ــر: اب . انظ  99

التحصيــل )2/ 311( ، االســتذكار )3/ 563(

)00	(، واحلنابلــة )	0	(.

القــول اخلامــس: أهَّنــا تفطــران وتطعــان وال قضــاء 
ــه  ــا، وب ــام عليه ــا وال طع ــاءتا قضت ــا، وإن ش عليه

ــحاق )	0	( ــول إس يق
ملسو هيلع هللا ىلصأوالً : أدلــة أصحــاب القــول األول القائلــون بأّنــه 
إذا أفطــرت احلامــل واملرضــع خوفــًا عــى أنفســها أو 

عــى أوالدمهــا، فعليهــا القضــاء وال فديــة عليهــا: 
ــك  ــن مال ــس ب ــن أن ــنّة : ع ــن الس ــل األول م الدلي
ــارت  ــال: أغ ــب ق ــن كع ــد اهلل ب ــي عب ــن بن ــل م رج
ــدى،  ــو يتغ ــه وه ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأتيت ــل رس ــا خي علين
فقــال: »ادن فــكل« ، قلــت: إين صائــم. قــال: »اجلس 
ــل  ــز وج ــم، إن اهلل ع ــوم أو الصائ ــن الص ــك ع أحدث
ــافر  ــن املس ــاة، وع ــطر الص ــافر ش ــن املس ــع ع وض

ــام« )	0	(. ــوم أو الصي ــع الص ــل واملرض واحلام
ــوم  ــكام الص ــث أن أح ــر احلدي ــة: ظاه ــه الدالل وج
موضوعــة عمــن ذكــر إال مــا قــام دليلــه مــن وجــوب 

00	.  انظــر: النــووي، روضــة الطالبــن )2/ 383(، والرمــي، 
هَّنايــة املحتــاج )3/ 491(

	0	. انظــر: ابــن قدامــة، املغنــي )3/ 941(، وابــن تيميــة، املحــرر 
يف الفقــه )1/ 822( ، منــار الســبيل )1/ 812( .

	0	.   انظر: الشوكاين، نيل األوطار )4/ 372( .
 ،74091 رقــم  حديــث   )293  /13( أمحــد  أخرجــه     .	0	
ــاء  ــا ج ــاب م ــوم ، 12 – ب ــواب الص ــذي، )2/ 68( أب والرتم
ــم 517  ــث رق ــع حدي ــى واملرض ــار للحب ــة يف اإلفط يف الرخص
ــذا  ــك ه ــن مال ــس ب ــرف ألن ــن وال نع ــث حس ــال : حدي ، وق
عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم غــر هــذا احلديــث الواحــد 
ــن  ــر: اب ــذي . انظ ــى كام الرتم ــر ، وحك ــن حج ــره اب . وذك
حجــر، التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر 

.  )544  /2(
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ــاء)	0	(  القض
الدليل الثاين من املعقول: 

أنــه يلحقهــا احلــرج يف نفســها أو ولدهــا، واحلرج . 	
عــذر يف الفطر كاملريــض واملســافر)05	(  .

إّنــا مل جَتــب عليهــا الفديــة؛ ألهَّنــا ليســت بجانيــة . 	
يف الفطــر، فلــم جَتــب عليهــا )06	(.

بــه . 	 تلــزم  ال  أن  فوجــب  بعــذر،  إفطــار  أنــه 
.)	07( واملريــض  كاملســافر  الكفــارة، 

أدّلة أصحاب القول الثاين:
ــل  ــون بالتفصي ــول القائل ــذا الق ــاب ه ــتدّل أصح  اس

ــوا : ــه باملعقــول، فقال ــوا إلي ــا ذهب مل
أّن الفديــة مل جَتــب عليهــا إن أفطرتــا خوفــًا . 	

عــى أنفســها، قياســًا عــى املريــض؛ فإنــه يفطــر 
ويقــي، وال فديــة عليــه؛  واحلمــل مــرض، 

والرضــاع يف حكمــه )108(. 
ــل . 	 ــع دون احلام ــى املرض ــة ع ــب الفدي ــا جَت إّن

إذا أفطرتــا خوفــًا عــى ولدهيــا؛ ألن احلامــل 
ختشــى عــى نفســها، فأشــبهت املريــض، بخــاف 

ــا )109(. ــى غره ــاف ع ــا خت ــا إن ــع؛ فإهَّن املرض

	0	.   انظر: املاوردي، احلاوي الكبر )3/ 734( .
05	.   انظــر: الرخــي، املبســوط )3/ 99(، وابــن نجيــم، البحــر 

الرائــق )2/ 703( .
06	.   انظر: املرجعن السابقن نفس اجلزء ، والصفحة.

07	.   انظر: املاوردي، احلاوي الكبر )3/ 734( .
108. )(  انظــر: الصــاوي، حاشــية الصــاوي عــى الــرح الصغــر 

. )027 /1(
ــب  ــن احلاج ــر اب ــح يف رشح خمت ــدي، التوضي ــر: اجلن 109.   انظ

.  )844  /2(

ــاب  ــتدل أصح ــث: اس ــول الثال ــاب الق ــة أصح أدّل
هــذا القــول القائلــون بــأّن احلامــل واملرضــع إذا 
أفطرتــا خوفــًا عــى أنفســها أو ولدهيــا، فيجــب 
ــول  ــه باملعق ــوا إلي ــا ذهب ــة مل ــاء والفدي ــا القض عليه

فقالــوا :
 إّنــا وجــب عليهــا القضــاء مــع الفديــة؛ ألهَّنــا 
القضــاء  لــذا وجــب عليهــا  املريــض،  بخــاف 
والفديــة، ســواء أفطرتــا خوفــًا عــى أنفســها أو 

. ولدهيــا)0		(  
ــاب  ــتدل أصح ــع: اس ــول الراب ــاب الق ــة أصح أدّل
هــذا القــول القائلــون بــأّن احلامــل واملرضــع إن خافتا 
عــى أنفســها، أفطرتــا وقضتــا، وال فديــة عليهــا، وإن 
خافتــا عــى ولدهيــا، فلهــا الفطــر وعليهــا القضــاء، 

وتلزمهــا الفديــة بالقيــاس :
ــى  ــًا ع ــا خوف ــا إن أفطرت ــب عليه ــه ال جي ــه : أن وبيان
أنفســها يشء ســوى القضــاء، بأهَّنــا كاملريــض، لــذا مل 

جيــب عليهــا ســوى القضــاء )			(.
واســتدلوا عــى وجوهبــا عليهــا إن أفطرتــا خوفــًا عــى 

ولدهيــا بأدلــة الكتــاب ، واملعقــول :
ِذيَن  الدليـل األول من الكتـاب: قوله تعاىل: ﴿َوَعـَى الَّ

ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسـِكٍن﴾ }البقـرة:184{.
وجــه الداللــة: أن احلامــل واملرضــع ممــن يطيــق الصيــام، 

فوجــب بظاهــر هــذه اآليــة أن تلزمهــا الفديــة)			(

0		.   انظر: املرجع السابق )2/ 844(
			. انظر: املاوردي، احلاوي الكبر )3/ 634(

			.    انظر: املرجع السابق )3/ 734( .



سعود بن ملوح العنزي، عبداخلالق حممد عبداخلالق أمحد : األحكام املتعلقة برفع احلرج عن املرأة يف العبادات: دراسة فقهية 388-357

375

ــة  ــذه اآلي ــأّن: ه ــذا ب ــتدالهلم ه ــش اس ــة: نوق  املناقش
ِمنُكــُم  َشــِهَد  ﴿  َفَمــن  تعــاىل:  بقولــه  منســوخة 
َســَفٍر  َعــَىٰ  َأْو  َمِريًضــا  َكاَن  ــْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن  الشَّ
ــوم  ــم الص ــاٍم ُأَخَر﴾}البقرة:185{فحت ــْن َأيَّ ٌة مِّ ــدَّ َفِع

عــى املطيقــن، وأســقط عنهــم الفديــة )			(.
 اجلــواب: أجــاب أصحــاب هــذا القــول عــن ذلــك 
ــل  ــدا احلام ــا ع ــر، في ــا التخي ــخ منه ــا نس ــه إن بأن
واملرضــع عــى حكــم األصــل التفاقهــم عــى جــواز 
ــل  ــت احلام ــدرة فبقي ــة والق ــع الطاق ــا، م ــر هل الفط

ــل )			(. ــم األص ــى حك ــع ع واملرض
الدليل الثاين من املعقول: 

أن الصــوم عبــادة جيتمــع فيهــا القضــاء والكفــارة . 	
والفديــة  القضــاء  فيهــا  جيتمــع  أن  فجــاز 

كاحلــج)5		(.
أهَّنــا مقيمــة صحيحــة بــارشت الفطــر بعــذر . 	

معتــاد، فوجــب أن تلزمهــا الكفــارة كالشــيخ 
اهلــرم)6		(.

 أدّلة أصحاب القول اخلامس :
بأهَّنــا  القائلــون  القــول  هــذا  أصحــاب  اســتدّل 
تفطــران وتطعــان وال قضــاء عليهــا، وإن شــاءتا 

قضتــا وال طعــام عليهــا بــا يــي :
الدليــل مــن األثــر : مــا روي عــن ابــن عبــاس, ريض 
اهلل عنهــا , قــال : ››احلامــل واملرضــع إذا خافتــا أفطرتــا 

			.   انظر: املرجع السابق )3/ 734(
			.    انظر: املرجع السابق )3/ 734(

5		.    انظر: املرجع السابق )3/ 734( .

6		.    انظر: املرجع السابق )3/ 734( .

وأطعمتــا كل يــوم مســكينا، وال قضــاء عليهــا )7		(. 
وجــه الداللــة: األثــر رصيــح يف أّن املرضــع واحلامــل 
إذا خافتــا وأفطرتــا، فعليهــا الفديــة، وال قضــاء عليها 
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
ــا  ــو م ــح ه ــول الراج ــإّن الق ــألة ، ف ــم يف املس وأدلته
ــه إذا  ــل بأّن ــول األول القائ ــاب الق ــه أصح ــب إلي ذه
ــها أو  ــى أنفس ــًا ع ــع خوف ــل واملرض ــرت احلام أفط
ــا ؛  ــة عليه ــاء وال فدي ــا القض ــا ، فعليه ــى أوالدمه ع

ــي: ــا ي ــك مل وذل
قــوة األدلــة التــي اســتدلوا ورصاحتهــا فيــا . 	

ــه. ــوا إلي ذهب
ــس، أو . 	 ــى النف ــًا ع ــر خوف ــن الفط ــق ب أن التفري

عــى الولــد حتكــم بــا دليــل، ألّنــه ورد الوضــع 
ــن غــر  ــث م عــن احلامــل واملرضــع يف احلدي
ــد . ــى الول ــس أو ع ــى النف ــوف ع ــن اخل ــق ب تفري

ــاء . 	 ــى القض ــن، فاقت ــذر يف احلالت ــر لع ــه فط أن
ــر . ــذار ال غ ــائر األع كس

املبحــث الثالــث: يف مســائل رفــع احلــرج عــن املــرأة يف 
احلــج وفيــه مطلبــان :

املطلب األول : يف طواف احلائض ، وفيه مسألتان :
املسألة األوىل : طواف اإلفاضة إذا حاضت املرأة.  

ــن  ــارة ، رك ــواف الزي ــمى ط ــة، ويس ــواف اإلفاض ط
ــاء ؛  ــن العل ــك ب ــاف يف ذل ــج ال خ ــن أركان احل م

ــناد  ــدد بإس ــرة : رواه مس ــرة امله ــاف اخل ــب إحت ــال صاح 7		.    ق
ــه:  ــه دون قول ــكت علي ــننه وس ــو داود يف س ــن ، ورواه أب حس
»وال قضــاء عليهــا« ، ولــه شــاهد مــن حديــث أنــس بــن مالــك 
رواه النســائي، والرتمــذي وحســنه ، إحتــاف اخلــرة املهــرة )3/ 

ــرد 0232. ــأكل ال ــم ي ــاب يف الصائ 311( ب
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ُفــوْا بِاْلَبْيــِت اْلَعتِيــِق﴾ } احلــج:  لقولــه تعــاىل:﴿ َوْلَيطَّوَّ
.}29

وقــد أمجــع العلــاء عــى أّن احلائــض ال تطــوف 
.)118( حيضتهــا  وقــت  بالبيــت 

كــا اتفقــوا عــى أّن املــرأة إذا حاضــت قبــل أن تطــوف 
، فإنــه حابــس هلــا )119(.

واســتدلوا بــا روى البخــاري ومســلم عــن عائشــة- 
ريض اهلل عنهــا- زوج النبــيملسو هيلع هللا ىلص أن صفيــة بنــت حيــّي 
- ريض اهلل عنهــا- زوج النبــيملسو هيلع هللا ىلص، حاضــت يف حجــة 
ــت:  ــي« فقل ــتنا ه ــي ملسو هيلع هللا ىلص »أحابس ــال النب ــوداع، فق ال
ــت،  ــت بالبي ــول اهلل وطاف ــا رس ــت ي ــد أفاض ــا ق إهَّن

ــر«)0		(. ــي ملسو هيلع هللا ىلص: »فلتنف ــال النب فق
وجــه الداللــة : احلديــث يــدل عــى أن طــواف 
ــه  ــأت ب ــن مل ي ــس مل ــه حاب ــه ، وأن ــّد من ــة ال ب اإلفاض

 .)			 (

ــًا  ــواف ركن ــكان الط ــكن، ف ــد النس ــج أح وألن احل
ــا رضر  ــن عليه ــامل يك ــه م ــذا كل ــرة )			(، وه كالعم
ظاهــر. واختلفــوا فيــا تفعلــه لــو طــرأ حيضهــا قبــل 
ــد  ــو فق ــف لنح ــا التخل ــن ، ومل يمكنه ــواف الرك ط
ــول موعــد  ــها ، أو حل ــى نفس ــوف ع نفقــة ، أو خ

118،   انظر: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )1/ 072( 
119.   انظر: املغني البن قدامة )3/ 193(

0		.   انظــر: صحيــح البخــاري )5/ 671( كتــاب املغــازي - 
ــلم  ــح مس ــم 1044 - صحي ــث رق ــوداع حدي ــة ال ــاب حج ب
ــوداع  ــواف ال ــوب ط ــاب وج ــج76 - ب ــاب احل )2/ 469( كت

ــم )1121( . ــث رق ــض حدي ــن احلائ ــقوطه ع وس
			.   انظر: املغني البن قدامة )3/ 193( .
			.  انظر: املغني البن قدامة )3/ 193( .

الســفر وعــدم القــدرة عــى التأخــر، ونحــو ذلــك ، إىل 
ــا: ــوال أمهه أق

ــارة،  ــواف الزي ــل ط ــت قب ــو حاض ــول األول : ل الق
ومل تطهــر، وأراد الرفقــة العــود ، فإهَّنــا تطــوف ، 
ــي  ــو مبن ــة )			(، -وه ــح بدن ــض ، وتذب ــي حائ وه
ــًا يف  ــت رشط ــارة ليس ــأن الطه ــم ب ــم عــى قوهل عنده
ــدًا إىل أن  ــة أب ــى حمرم ــف تبق ــإن مل تط ــواف-، ف الط

ــة )			(، ــب احلنفّي ــول ذه ــذا الق ــوف ، وإىل ه تط
ــل  ــت قب ــرأة أو نفس ــت امل ــاين : إذا حاض ــول الث الق
ــم  ــر ث ــى تطه ــم حت ــا تقي ــة فإهَّن ــوف لإلفاض أن تط
تطــوف بالبيــت لإلفاضــة ثــم ختــرج إىل بلدهــا ، وإىل 
هــذا القــول ذهــب املالكيــة يف مشــهور املذهــب )5		(، 
واملــاوردي مــن الشــافعّية )6		(، والظاهريــة )7		( ، 
ــا ،  ــس عليه ــا حيب ــم في ــا بينه ــوا في ــم اختلف ــر أهَّن غ
ــرّي  ــا الك ــس عليه ــة : حيب ــة ، والظاهري ــال املالكي فق
)128(،  والرفقــة ، زاد املالكّيــة : وحيبــس املحــرم . 

وقيــدوا حبــس الكــرّي بأمــن الطريــق ، كــا حــددوا 

			.   وقيــل : ليــس عليهــا ذبــح بدنــة . املبســوط للرخــي )4/ 
14( التنبيــه عــى مشــكات اهلدايــة )3/ 4111( 

			.   انظــر: البحــر الرائــق )3/ 16( التنبيــه عــى مشــكات 
.)4111  /3( اهلدايــة 

5		.   انظــر: رشح خمتــر خليــل للخــريش )2/ 343( الــدر 
الثمــن واملــورد املعــن )ص: 325( .

6		.   انظــر: احلــاوي الكبــر )4/ 412( مغنــي املحتــاج )2/ 
182( هَّنايــة املحتــاج )3/ 713(
7		.   انظر: املحى باآلثار )5/ 871( .

128.   أي: جيــر عــى إقامتــه معهــا مقــدار حيضهــا واســتظهارها، 
أو مقــدار نفاســها إىل زوال املانــع فتطــوف . رشح خمتــر خليــل 

للخــريش )2/ 343( .
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انتظــار الرفقــة بمقــدار اليومــن وال حيبســون فيــا زاد 
ــك )129(. ــى ذل ع

ــى  ــس ع ــافعية: لي ــوم الش ــل عم ــاوردي مث ــول امل وق
ــأن تنفــر مــع النــاس  اجلــال انتظارهــا حتــى تطهــر ب
ــب يف  ــا أن ترك ــاس-، وهل ــع الن ــر م ــى تنف –أي حت

ــا )0		(. ــع غره موض
ــواف  ــل ط ــت قب ــرأة إذا حاض ــث : أّن امل ــول الثال الق
اإلفاضــة وأراد احلجــاج النفــر بعــد قضــاء مناســكهم 
فــاألوىل للمــرأة أن تقيــم حتــى تطهــر فتطــوف إال أن 
ــإن أرادت النفــر  يكــون عليهــا رضر ظاهــر يف هــذا ف
مــع النــاس قبــل طــواف اإلفاضــة جــاز وتبقــى حمرمة 
حتــى تعــود )			( إىل مكــة فتطــوف متــى مــا كان ولــو 

بعــد ســنن )			(.
ــر  ــى تطه ــا حت ــال انتظاره ــى اجل ــس ع ــوا : ولي قال
ــأن تنفــر مــع النــاس–أي حتــى تنفــر مــع النــاس-  ب

129.   انظــر: رشح خمتــر خليــل للخــريش )2/ 343( الــدر 
الثمــن واملــورد املعــن )ص: 325( .

ــذب  ــوع رشح امله ــر )4/ 412( املجم ــاوي الكب ــر:  احل 0		.  انظ
)852 /8(

			. قالــوا : واألقــرب أن العــود عــى الرتاخــي وإذا ماتــت ومل تعــد 
وجــب اإلحجــاج عنهــا برطــه وحتتــاج عنــد فعــل الطــواف إىل 
إحــرام لإلتيــان بالطــواف فقــط دون مــا فعلتــه قبلــه مــن أركان 
ــا  ــد خلروجه ــرام جدي ــت إىل إح ــا احتاج ــوف وإن ــج كالوق احل

مــن احلــج بالتحلــل . هَّنايــة الزيــن )ص: 602(
			.   انظر: املجموع رشح املهذب )8/ 752( .

قــال بعــض متأخــري الشــافعّية : مــن حاضــت قبــل طــواف اإلفاضة 
لــو وصلــت إىل بلدهــا وهــي حمرمــة عادمــة النفقــة ومل يمكنهــا 
الوصــول للبيــت احلــرام كان حكمهــا كاملحــر فتتحلــل بذبــح 
شــاة وتقــر وتنــوي التحلــل . هَّنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج 

)3/ 713( مغنــي املحتــاج )2/ 182( .

ــا )			(.  ــع غره ــب يف موض ــا أن ترك وهل
ــذر ،  ــض للع ــواف احلائ ــة ط ــع : صح ــول الراب الق
وال دم عليهــا ، وإليــه ذهــب اإلمــام أمحــد يف الروايــة 

ــة )5		(. ــن تيمي ــار اب ــو اختي ــه )			(، وه ــة عن الثاني
األدلة :

ــأن  ــون ب ــول األول القائل ــاب الق ــة أصح أوال : أدل
املــرأة لــو حاضــت قبــل طــواف الزيــارة، ومل تطهــر، 
ــض  ــي حائ ــوف ، وه ــود ، فإهَّنــا تط ــة الع وأراد الرفق

ــة . ــح بدن ، وتذب
الدليــل مــن املعقــول: أن الكثــر مــن النســاء يف وقتنــا 
ــوف  ــد ؛للخ ــد الوف ــاس بع ــن االحتب ــذا ال يمكنه ه
عــى أنفســهن وماهلــن، وال يمكــن الوفــد االحتبــاس 
ــكل، أو  ــث ال ــرر بمك ــن ال ــه م ــا في ــن مل ألجله
تفرقهــم؛ فــا يقــال هلــا : ال تطــويف، ولكــن إن طفــت 
كان عليــك ذبــح بدنــة، كــا يقــال ذلــك لغرهــا ممــن 

ــه )6		(. ــذر ل ال ع
القائلــون  الثــاين  القــول  أصحــاب  أدلــة   : ثانيــًا 
ــوف  ــل أن تط ــت قب ــت أو نفس ــرأة إذا حاض ــأن امل ب
لإلفاضــة فإهَّنــا تقيــم حتــى تطهــر ثــم تطــوف بالبيــت 

ــا . ــرج إىل بلده ــم خت ــة ث لإلفاض
الدليــل مــن الســنّة : مــا روى البخــاري ومســلم عــن 

ــذب  ــوع رشح امله ــر )4/ 412( املجم ــاوي الكب ــر:  احل 			.  انظ
)852 /8(

			.  انظــر:  كشــف اللثــام رشح عمــدة األحــكام )4/ 283( 
ــآرب )1/ 451( . ــل امل ــى ني ــدي ع ــية اللب حاش

5		.   انظر: جمموع الفتاوى )62/ 442( .
6		.  انظر:  التنبيه عى مشكات اهلداية )3/ 5111(
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عائشــة- ريض اهلل عنهــا- زوج النبــي صــى اهلل عليــه 
وســلم، أن صفيــة بنــت حيــي- ريض اهلل عنهــا-  زوج 
ــي  ــال النب ــوداع، فق ــة ال ــت يف حج ــي ملسو هيلع هللا ىلص حاض النب
صــى اهلل عليــه وســلم: »أحابســتنا هــي« فقلــت: إهَّنــا 
ــال  ــت، فق ــت بالبي ــول اهلل وطاف ــا رس ــت ي ــد أفاض ق

النبــيملسو هيلع هللا ىلص: »فلتنفــر« )7		(.
وجــه الداللــة : احلديــث يــدّل عــى أن طــواف 
ــه  ــأت ب ــن مل ي ــس مل ــه حاب ــه ، وأن ــّد من ــة ال ب اإلفاض

 .  )138(

ثالثــًا : أدلــة أصحــاب القــول الثالــث القائلــون 
ــة وأراد  ــواف اإلفاض ــل ط ــت قب ــرأة إذا حاض ــأّن امل ب
احلجــاج النفــر بعــد قضــاء مناســكهم فــاألوىل للمــرأة 
ــا  ــون عليه ــوف إال أن يك ــر فتط ــى تطه ــم حت أن تقي

ــذا. ــر يف ه رضر ظاه
ــي- ــت حي ــة بن ــث صفي ــنّة : حدي ــن الس ــل م الدلي

ــراره . ــي لتك ــا داع ــابق ، ف ــا- الس ريض اهلل عنه
ويســتثنى منــه مــا إذا تــررت بانتظارهــا ، فإنــه جيــوز 

هلــا أن تنفــر ، وتبقــى حمرمــة حتــى تعــود .
وال ينتظرهــا اجلــّال قياســًا عــى مــا لــو مرضــت فإنــه 

ال يلزمــه انتظارهــا باإلمجــاع )139(.
رابعــًا: أدلــة أصحــاب القــول الرابــع القائلــون بصحة 

طــواف احلائــض للعــذر ، وال دم عليهــا:
اســتدل أصحــاب هــذا القــول ملــا ذهبــوا إليــه 

7		.  سبق خترجيه يف أول املسألة .
138.   انظر: املغني البن قدامة )3/ 193( .

139.  انظر:  املجموع رشح املهذب )8/ 852( .

: بالقيــاس 
ــى  ــًا ع ــواف قياس ــض الّط ــح للحائ ــه يص ــه :أن وبيان
ــان العاجــز  ــه إذا جــاز يف العري ــان ؛ ألن جــوازه للعري
فهــو يف احلائــض إذا عجــزت وأفــى إىل ختلفهــا 
وانقطــاع الطريــق وُعــِدم معهــا مســافر هبــا وهاكهــا 

ــرى )0		(. ــك أوىل وأح بذل
الفقهــاء  أقــوال  عــرض  بعــد   : الراجــح  القــول 
ــح  ــول الراج ــرى أن الق ــا ن ــألة فإنن ــم يف املس وأدلته
هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الرابــع وذلــك 

ــي : ــا ي مل
ــد  ــوف ق ــر فتط ــى تطه ــم حت ــا تقي ــول بأهَّن 	. أن الق
يلحقهــا بــه حــرج ومشــقة وهــو التخلــف عــن 
ــة  ــات النظامي ــة إىل الرتتيب ــل باإلضاف ــة واأله الرفق
كالتأشــرات واحلجــوزات واإلقامــة ومواعيــد الســفر  

ــذه . ــا ه ــا يف أيامن ــوه ك ونح
قــال ابــن تيميــة : »وملــا كانــت الطرقــات آمنــة يف زمن 
ــا يف  ــدرون عنه ــة ويص ــردون مك ــاس ي ــلف والن الس
أيــام العــام كانــت املــرأة يمكنهــا أن حتتبــس هــي وذو 
ــكان  ــوف ف ــم تط ــر ث ــى تطه ــا حت ــا ومكارهي حمرمه

ــك » )			(. ــرون بذل ــاء يأم العل
ثــم قــال : »وأمــا هــذه األوقــات فكثــر مــن النســاء 
أو أكثرهــن ال يمكنهــا االحتبــاس بعــد الوفــد والوفــد 

ينفــر بعــد التريــق بيــوم أو يومــن أو ثاثــة« .
إىل أن قــال : »فهــذه املســألة التــي عمــت هبــا البلــوى 

0		.   انظر: خمتر الفتاوى املرية )ص: 692( .
			.   انظر: جمموع الفتاوى )62/ 422( .
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ــدم أو  ــرت ب ــض وج ــي حائ ــت وه ــذه إذا طاف . فه
بدنــة أجزأهــا ذلــك عنــد مــن يقــول: الطهــارة ليســت 

رشطــًا« )			(.
	. أهَّنــا تقلــد مــن أجــاز ذلــك ، دفعــًا للرر واملشــقة 

. عنها 
ــر املذهــب  قــال اخلــريش املالكــي بعــد أن ســاق تقري
ــة  ــب للمل ــى، واملناس ــا ال خيف ــقة م ــن املش ــه م : وفي
قبــل  حاضــت  لــو  املــرأة  أن  الســمحة  احلنيفيــة 
ــا  ــذر عليه ــر تع ــرت الطه ــة وإذا انتظ ــواف اإلفاض ط
العــود لبلدهــا أهَّنــا إمــا أن تقلــد مــا رواه البريــون 
املالكيــون عــن مالــك أن مــن طــاف للقــدوم وســعى 
ورجــع لبلــده قبــل طــواف اإلفاضــة جاهــا، أو 
ناســيا أجــزأه عــن طــواف اإلفاضــة  ، وإمــا أبــا 
حنيفــة القائــل بأنــه يصــح الطــواف مــن احلائــض وال 
ــث  ــدث واخلب ــارة احل ــواف طه ــده يف الط ــرتط عن يش
، وكــذا هــو إحــدى الروايتــن عــن أمحــد بــن حنبــل 
ــا،  ــة طوافه ــا لصح ــم حجه ــة ويت ــح بدن ــا ذب ويلزمه
وإن كانــت تأثــم بدخــول املســجد حائضــا اهـــ )			(.
وقــال اخلطيــب الربينــي : وبحــث بعــض آخــر 
ــة أو  ــا حنيف ــام أب ــد اإلم ــافعية تقل ــت ش ــا إن كان بأهَّن
ــده يف  ــن عن ــدى الروايت ــى إح ــل ع ــن حنب ــد ب أمح
ــم  ــة وتأث ــا توب ــت ويلزمه ــوف بالبي ــم وتط ــا هتج أهَّن
ــواف  ــذا الط ــا ه ــا، وجيزئه ــجد حائض ــا املس بدخوهل
عــن الفــرض ملــا يف بقائهــا عــى اإلحــرام مــن املشــقة 

			.  انظر:  جمموع الفتاوى )62/ 522-422( .
			.  انظر:  رشح خمتر خليل للخريش )2/ 343(

 .)			(

ــى  ــوداع ع ــواف ال ــوب ط ــدم وج ــة: ع ــألة الثاني املس
ــض احلائ

أمجعوا عى أن طواف الوداع من النسك )5		(.
كــا اتفقــوا عــى أّنــه ليــس عــى احلائــض طــواف وداع 
ــه  ــه أن ــر ريض اهلل عن ــن عم ــن اب ــا روي ع )6		(، إالّ م

ــع  ــم رج ــودع ث ــى ت ــر( حت ــض ال )تنف ــى أن احلائ أفت
ــه )7		(. عن

واستدلوا لذلك با يي :
الدليل من السنّة :

ــال :  ــا ق ــاس ريض اهلل عنه ــن عب ــن اب ــا روي ع 	. م
»أمــر النــاس أن يكــون آخــر عهدهــم بالبيــت إال أنــه 

خفــف عــن احلائــض )148(«
ــواف  ــقوط ط ــص يف س ــث ن ــة : احلدي ــه الدالل وج
ــا  ــرج عنه ــًا احل ــًا ، ورفع ــض ختفيف ــن احلائ ــوداع ع ال

.)149(

ــت:  ــا-، قال ــة-ريض اهلل عنه ــن عائش ــا روي ع 	. م
			.  انظــر:  مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج )2/ 

. )182
5		.  انظر:  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )1/ 282(

6		.  انظــر: املبســوط للرخــي )4/ 53( ، بدائــع الصنائــع 
ــة  ــة )1/ 873( ، روض ــل املدين ــه أه ــكايف يف فق )2/ 241( ال
الطالبــن )3/ 611( املغنــي البــن قدامــة )3/ 404( منــار 

الســبيل )1/ 162( .
7		.   انظر: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )1/ 282(

ــاب  ــج ب ــاب احل ــاري )2/ 971( كت ــح البخ ــر: صحي 148.  انظ
ــلم )2/  ــح مس ــم 5571 ، صحي ــث رق ــوداع حدي ــواف ال ط
369( كتــاب احلــج ، بــاب وجــوب طــواف الــوداع وســقوطه 

ــم )8231( . ــث رق ــض حدي ــن احلائ ع
149.   انظر: رشح النووي عى مسلم )9/ 97(



380

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

كنــا نتخــوف أن حتيــض صفيــة قبــل أن تفيــض، 
قالــت: فجاءنــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: »أحابســتنا 
صفيــة؟« قلنــا: قــد أفاضــت، قــال: » فــا إذن« )50	(.
ــاف أن ال  ــه ملسو هيلع هللا ىلص خ ــث : أن ــن احلدي ــة م ــه الدالل وج
تكــون طافــت لإلفاضــة وأن حيبســهم ذلــك بمكــة فلا 
أخــر أهَّنــا قــد أفاضــت ، أمرهــم باخلروج ومل حيبســهم 
لعــذر طــواف الــوداع ، كــا خــاف أن حيبســهم لعــذر 
ــه  ــدم وجوب ــى ع ــك ع ــدّل ذل ــة ، ف ــواف اإلفاض ط
ــف  ــاب التخفي ــن ب ــا م ــقوطه عنه ــض وس ــى احلائ ع

ــرج )	5	(. ــع احل ورف
كــا اتفــق األئمــة األربعــة عــى أنــه ليــس عــى 

.)	5	( الــوداع  طــواف  لرتكهــا  ؛  دم  احلائــض 
املطلــب الثــاين: جــواز االنــراف مــن مزدلفــة بعــد 
منتصــف الليــل والرمــي قبــل الفجــر، وفيه مســألتان:
ــة إىل  ــن مزدلف ــراف م ــواز االن ــألة األوىل : ج املس

ــل ــف اللي ــد منتص ــى بع من
ــج  ال  ــات احل ــن واجب ــب م ــة واج ــت باملزدلف املبي

ــدم )	5	(. ــر بال ــه )	5	( وينج ــج برتك ــل احل يبط

ــوب  ــاب وج ــج ب ــلم )2/ 469( ك احل ــح مس ــر: صحي 50	.  انظ
ــم )1121( ــث رق ــض حدي ــن احلائ ــقوطه ع ــوداع وس ــواف ال ط

	5	.  انظر:  املنتقى رشح املوطإ )2/ 392( 
ــتذكار )4/ 273(  ــع )2/ 241( االس ــع الصنائ ــر:  بدائ 	5	. انظ
التنبيــه يف الفقــه الشــافعي )ص: 97( املغنــي البــن قدامــة )3/ 

ــب )1/ 005( ــنى املطال 404( أس
	5	.    وقــال علقمــة، والنخعــي، والشــعبي: مــن فاتــه مجــع فاتــه 

ــن قدامــة )3/ 673(  ــي الب احلــج. املغن
ــى  ــر يف رشح ملتق ــع األهَّن ــع )2/ 531( ، جمم ــع الصنائ 	5	.   بدائ
األبحــر )1/ 362( ، جامــع األمهــات )ص: 791( ، منــح 
اجلليــل رشح خمتــر خليــل )2/ 222( ، املنهــاج القويــم )ص: 

واختلــف يف وقتــه ، فذهــب احلنفّيــة إىل أن وقتــه مــن 
بعــد صــاة فجــر النحــر إىل أن يســفر جــدًا )55	(.

ــافعية  ــة )56	(، والش ــاء املالكّي ــور الفقه ــب مجه وذه
)57	(واحلنابلــة )158(إىل أّن وقتــه الليــل .

كــا اختلفــوا يف القــدر املجــزئ منــه ، فذهــب احلنفّيــة 
إىل أنــه مــن أدركــه يف وقتــه - وهــو مــن طلــوع الفجــر 
ــه وال  ــد أدرك ــة ، فق ــو حلظ ــمس- ول ــوع الش إىل طل

يشء عليــه ، وســواء بــات هبــا أم ال )159( 
ــط  ــدر ح ــب ق ــت الواج ــة : أن املبي ــب املالكي وذه

الرحــال وإن مل حتــط بالفعــل )60	(.
وذهــب الشــافعية)	6	( واحلنابلــة)	6	( إىل أّن املبيــت 
الواجــب أن يكــون ســاعة –أي حلظــة -مــن النصــف 
ــان  ــه رخــص للنســاء والصبي ــل إاّل أن ــاين مــن اللي الث
يف  ونحوهــم  واملــرىض  الرجــال  مــن  والضعفــة 

882( ، هَّنايــة الزيــن )ص: 102( ،كفايــة األخيــار )ص: 912( 
ــرداوي )4/  ــاف للم ــة )3/ 673( ، اإلنص ــن قدام ــي الب املغن

)06
ــر )1/ 362( ،  ــى األبح ــر يف رشح ملتق ــع األهَّن ــر:  جمم 55	.   انظ

ــاب )1/ 091( . ــاب يف رشح الكت اللب
56	.   انظر:  الذخرة للقرايف )3/ 362(

57	. )(  انظــر: منهــاج الطالبــن )ص: 98( ، املنهــاج القويــم )ص: 
. )882

ــه )ص:  ــدة الفق ــة )3/ 773( عم ــن قدام ــي الب ــر: املغن 158.   انظ
)05

ــر )1/ 362( 159.   انظــر: جممــع األهَّنــر يف رشح ملتقــى األبح
اللبــاب يف رشح الكتــاب )1/ 091(

60	.  انظر:  الرح الكبر مع حاشية الدسوقي )2/ 44(
ــم )ص:  ــاج القوي ــن )ص: 98(املنه ــاج الطالب ــر: منه 	6	.   انظ

)882
	6	. انظر: اإلنصاف للمرداوي )4/ 06(
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الدفــع بليــل قبلهــم دفعــًا للحــرج واملشــقة احلاصلــة 
ــام. بالزح

قال ابن قدامة : وال نعلم فيه خمالفا )	6	(. 
ــن  ــًا ع ــر أيض ــم يف التأخ ــص هل ــة : الرتخي زاد املالكي

ــام )	6	(. ــاب الزح ــى ذه ــى حت ــرة إىل من النف
وقد وردت السنة بذلك منها : 

مــا روي عــن عائشــة-ريض اهلل عنهــا- أهَّنــا . 	
ــة  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليل ــودة رس ــتأذنت س ــت: » اس قال
ــاس،  ــة الن ــل حطم ــه ، وقب ــع قبل ــة، تدف املزدلف
ــة  ــم: والثبط ــول القاس ــة - يق ــرأة ثبط ــت ام وكان
الثقيلــة - قــال: فــأذن هلــا، فخرجــت قبــل دفعــه، 
ــه » وألن  ــا بدفع ــا فدفعن ــى أصبحن ــنا حت وحبس
أكــون اســتأذنت رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم، كــا اســتأذنته ســودة، فأكــون أدفــع 

ــه )65	(. ــروح ب ــن مف ــب إيل م ــه، أح بإذن
عنهــا- . 	 اهلل  –ريض  حبيبــة  أم  عــن  روي  مــا 

ــع  ــن مج ــا م ــث هب ــي ملسو هيلع هللا ىلص بع ــه: »أن النب فأخرت
.)	66( بليــل« 

مــا روي عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا، يقول: . 	

	6	.  انظر:  املغني البن قدامة )3/ 773(
	6	.   انظر: الذخرة للقرايف )3/ 362( .

65	. انظــر: صحيــح مســلم )2/ 939( ك احلــج ، بــاب اســتحباب 
ــة إىل  ــن مزدلف ــن م ــاء وغره ــن النس ــة م ــع الضعف ــم دف تقدي
منــى يف أواخــر الليــل قبــل زمحــة النــاس، واســتحباب املكــث 

ــة ح)0921( ــح بمزدلف ــوا الصب ــى يصل ــم حت لغره
66	.   انظــر: صحيــح مســلم )2/ 049( كتــاب احلــج ، بــاب 
ــن  ــن م ــاء وغره ــن النس ــة م ــع الضعف ــم دف ــتحباب تقدي اس
مزدلفــة إىل منــى يف أواخــر الليــل قبــل زمحــة الناس، واســتحباب 
ــة ح )2921( ــح بمزدلف ــوا الصب ــى يصل ــم حت ــث لغره املك

»بعثنــي أو قدمنــي النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف الثقــل مــن مجــع 
بليــل« )67	(.

وجــه الداللــة : األحاديــث رصحيــة يف الرتخيــص 
ــوم  ــن يق ــان وم ــاء والصبي ــن النس ــذار م ألوىل األع
عــى شــأهَّنم ، والضعفــة واملــرىض ىف الدفــع مــن 

املزدلفــة بليــل )168(.
وال شــّك أن ذلــك إّنــا جعــل لدفــع احلــرج واملشــقة 
ــة  ــان والضعف ــك الصبي ــن وكذل ــاء لضعفه ــن النس ع

ــم )169(. ــرىض ونحوه وامل
قــال ابــن قدامــة : وألن فيــه رفقــًا هبــم، ودفعــًا ملشــقة 

الزحــام عنهــم ، واقتــداًء بفعــل نبيهــم ملسو هيلع هللا ىلص )70	(.
وقــال النــووي : هــذا حكــم الضعفــة فأمــا غرهــم ، 
فيمكثــون بمزدلفــة حتــى يصلــون الصبــح هبــا )	7	(.

املسألة الثانية : جواز الرمي قبل فجر يوم النحر
أمجعــوا عــى أنــّه ال جيــزئ رمــي مجــرة العقبــة يف أول 
ليلــة النحــر )	7	( ،كــا اتفقــوا عــى أّن الوقت األحســن 
ــوا يف  ــى )	7	( ، واختلف ــر ضح ــوم النح ــو ي ــا ه لرميه
الوقــت الــذي جيــوز فيــه رمــي مجــرة العقبــة للضعفــة 

والنســاء ونحوهــم إىل قولــن : 

67	.   انظــر: صحيــح البخــاري )3/ 81(   كتــاب احلــج،   بــاب حــج 
الصبيــان حديث رقــم 6581 .

168. انظر: إكال املعلم بفوائد مسلم )4/ 763(.
169.  انظر:  املعونة عى مذهب عامل املدينة )ص: 285(.

70	.  انظر:  املغني البن قدامة )3/ 773(.

	7	.  انظر:  املجموع رشح املهذب )8/ 041(.
	7	.  انظر:  االستذكار )4/ 392( ، نيل األوطار )5/ 97( .

	7	.  انظر:  نيل األوطار )5/ 97( .



382

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

القــول األول: أن أول وقتــه مــن بعــد طلــوع الفجــر، 
ــاء،  ــال، والنس ــاده والرج ــر أع ــل الفج ــى قب ــإن رم ف
ــب  ــول ذه ــذا الق ــواء، وإىل ه ــذا س ــان يف ه والصبي

ــك )75	(. ــة )	7	(، ومال ــو حنيف أب
القــول الثــاين: أن أول الوقــت الــذي جيــزئ فيــه 
رمــي مجــرة العقبــة هــو ابتــداء النصــف األخــر مــن 
ليلــة النحــر ، وإىل هــذا القــول ذهــب الشــافعّي )76	(، 

ــد )77	(. وأمح
القــول الثالــث : أن أول وقتــه يبتــدئ مــن بعــد طلــوع 
ــذا  ــك ، وإىل ه ــل ذل ــا قب ــوز رميه ــا جي ــمس ف الش
القــول ذهــب النخعــي وجماهــد والثــوري  وأبــو ثــور 

.)178(

األدلة : 
أوالً : أدلــة أصحــاب القــول األول القائلــون بــأن أول 
وقتــه مــن بعــد طلــوع الفجــر، فــإن رمــى قبــل الفجــر 
أعــاده والرجــال، والنســاء، والصبيــان يف هــذا ســواء .
الدليــل مــن الســنة : مــا روي عــن ابــن عبــاس –ريض 
ــه  ــاءه , وثقل ــر نس ــي ملسو هيلع هللا ىلص كان يأم ــا-« أن النب اهلل عنه
مــن صبيحــة مجــع أن يفيضــوا مــع أول الفجــر بســواد 

ــع )2/  ــع الصنائ 	7	.  انظــر:  املبســوط للرخــي )4/ 12( بدائ
. )731

75	.   انظــر: اجلامــع ملســائل املدونــة )5/ 645( البيــان والتحصيل 
ــفاء الغليل )1/ 233( )3/ 934( ش

76	.   انظر: مغني املحتاج )2/ 562(
ــع  ــدع رشح املقن ــة )3/ 193( املب ــن قدام ــي الب ــر:  املغن 77	.  انظ

)371  /3(
178.   انظــر: االســتذكار )4/ 392( املبســوط للرخــي )4/ 

.  )12

وأن ال يرمــوا اجلمــرة إال مصبحــن » )179(.
وجــه الداللــة : احلديــث واضــح الداللــة عــى جــواز 
ــن  ــث ع ــه يف احلدي ــح لنهي ــوع الصب ــد طل ــي بع الرم

ــه )180(. ــد طلوع ــي إال بع الرم
ــأن  ــون ب ــاين القائل ــول الث ــاب الق ــة أصح ــًا : أدل ثاني
أول الوقــت الــذي جيــزئ فيــه رمــي مجــرة العقبــة هــو 

ابتــداء النصــف األخــر مــن ليلــة النحــر : 
الدليل من السنة : 

ــه . 	 ــى اهلل علي ــي ص ــاء، »أّن النب ــن عط ــا روي ع م
ــًا »)181(. ــوا لي ــاء أن يرم ــص للرع ــلم رّخ وس

مــا روي عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت: . 	
ــر  ــة النح ــلمة ليل ــأم س ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ب ــل رس »أرس
فرمــت اجلمــر قبــل الفجر، ثــم مضــت فأفاضت، 
ــا  ــون عنده ــذي يك ــاين ال ــوم الث ــك ي وكان ذل

رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )182( ».
ــة  ــة واضح ــدالن دالل ــان ي ــة : احلديث ــه الدالل وج
ــوع  ــل طل ــل قب ــف اللي ــد نص ــي بع ــواز الرم ــى ج ع
ــج  ــاب احل ــي )5/ 612( كت ــرى للبيهق ــنن الك ــر:  الس 179.  انظ
، بــاب الوقــت املختــار لرمــي مجــرة العقبــة حديــث رقــم 
7659 ، رشح معــاين اآلثــار )2/ 612( حديــث رقــم 5793 ، 

وذكرهالزيلعــي وســكت عنــه . نصــب الرايــة )3/ 68(
ــع الصنائــع )2/  180.  انظــر:  املبســوط للرخــي )4/ 12( بدائ

)731
181.   انظــر: املعجــم الكبــر للطــراين )11/ 661( حديــث 
ــاب  ــيبة )3/ 172( كت ــن أيب ش ــف اب ــًا ، مصن 97311مرفوع
احلــج ، بــاب يف الرعــاء كيــف يرمــون؟ حديــث 11141مرســًا 

.
182. انظــر: ســنن أيب داود )2/ 491( كتــاب املناســك - بــاب 
التعجيــل مــن مجــع حديــث رقــم 2491 ، املســتدرك عــى 
ــال  ــم 3271، وق ــث رق ــم )146/1( حدي ــن للحاك الصحيح

ــاه » . ــا ،مل خيرج ــى رشطه ــح ع : صحي
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الفجــر)183( 
ــأّن  ــك ب ــول األول ذل ــاب الق ــش أصح ــة : ناق املناقش
ــرق  ــؤدي إىل خ ــل ي ــن اللي ــي م ــواز الرم ــول بج الق
اإلمجــاع بتحصيــل حجتــن يف ســنة واحــدة بــأن 
ــم حيــرم  ــل ث ــارة باللي ــم يطــوف للزي ــل ث يرمــي باللي
بحجــة أخــرى ويرجــع إىل عرفــات ويقــف هبــا قبــل 
ــو كان  ــال، ول ــة األفع ــل بقي ــم يفع ــر، ث ــوع الفج طل
ــاع أن  ــه باجل ــد حج ــن أفس ــر م ــا أم ــزًا مل ــذا جائ ه

ــل)184( . ــن قاب ــي م يق
ــأن  ــًا : أدلــة أصحــاب القــول الثالــث القائلــون ب ثالث
أول وقتــه يبتــدئ مــن بعــد طلــوع الشــمس فــا جيــوز 

رميهــا قبــل ذلــك: 
الدليــل مــن الســنة : مــا روي عــن ابــن عبــاس، قــال: 
ــب،  ــد املطل ــي عب ــة بن ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أغيلم ــا رس قدمن
ــل -  ــفيان: بلي ــال س ــع - ق ــن مج ــا م ــرات لن ــى مح ع
فجعــل يلطــح أفخاذنــا، ويقــول: » أي بنــّي ، ال ترمــوا 

اجلمــرة حتــى تطلــع الشــمس » )185(.
وجــه الداللــة : احلديــث رصيــح يف النهــي عــن 
ــى أن  ــك ع ــدّل ذل ــمس ، ف ــوع الش ــل طل ــي قب الرم

183. انظر:   كفاية النبيه يف رشح التنبيه )7/ 364(

184.  انظر:  تبيين الحقائق )2/ 31( .
ــم  ــث رق ــالة )3/ 405( حدي ــد ط الرس ــند أمح ــر: مس 185. انظ
2802 ، واللفــظ لــه ، ســنن أيب داود )2/ 491( كتاب املناســك 
، بــاب التعجيــل مــن مجــع حديــث رقــم 0491 ، وذكــره 
الزيلعــي  وقــال : أخرجــه أصحــاب الســنن إال الرتمــذي  عــن 
احلســن العــرين عــن ابــن عبــاس . ثــم قــال : واحلســن العــرين 
ــن  ــد، واب ــال أمح ــاري، وق ــهد البخ ــلم، واستش ــه مس ــج ب احت
ــة )3/ 57( . ــب الراي ــاس. نص ــن عب ــن اب ــمع م ــه مل يس ــن: إن مع

وقتــه طلــوع الشــمس وال جيــزئ قبلــه )186(.
املناقشــة : ناقــش أصحــاب القــول األول ذلــك : بــأّن 
مــا ورد يف النهــي عــن الرمــي حتــى تطلــع الشــمس 
حممــول عــى بيــان الوقــت املســتحب ، ومــا ورد مــن 
النهــي عــن الرمــي إال بعــد اإلصبــاح ، إّنــا هــو لبيــان 
أول الوقــت ، ومــا ورد يف الرمــي مــن الليــل حممــول 

عــى الليلــة الثانيــة والثالثــة دون األوىل)187(.
القــول الراجــح : بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهم 
يف املســألة ، فإننــا نــرى أّن اجلمــع بــن األدلــة أوىل مــن 
ــي  ــة الت ــل األدل ــأن حتم ــك ب ــا ، وذل ــح أحده ترجي
تــدل عــى أّن وقــت الرمــي مــن بعــد طلــوع الشــمس 
عــى مــن ال رخصــة لــه ، واألدلــة الّدالــة عــى جــواز 
الرمــي قبــل ذلــك عــى مــن كان لــه رخصــة كالنســاء 

وغرهــن مــن الضعفــة .
قــال الشــوكاين: واألدلــة تــدل عــى أن وقــت الرمــي 
ــه  ــة ل ــن كان ال رخص ــمس مل ــوع الش ــد طل ــن بع م
ومــن كان لــه رخصــة كالنســاء وغرهــن مــن الضعفــة 
جــاز قبــل ذلــك، ولكنــه ال جيــزئ يف أول ليلــة النحــر 

إمجاعــًا )188(

اخلامتة
ــى  ــام ع ــاة والس ــرًا ، والص ــد هلل أوالً ، وآخ احلم

ــن ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــى ، وع ــي املصطف النب

186.   انظر: االستذكار )4/ 392( .
187.   انظــر: املبســوط للرخــي )4/ 12( ، تبيــن احلقائــق )2/ 

. )13
188.  انظر:  نيل األوطار )5/ 97(
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وبعد ،،،
ــث ،  ــذا البح ــن ه ــاء م ــا باالنته ــّن اهلل علين ــد م فلق
ــا  ــا في ــورد أمهه ــج ، ن ــض النتائ ــا إىل بع ــد توصلن وق

ــي: ي
ــف . 	 ــا يف التكلي ــة م ــو إزال ــرج ه ــع احل ــراد برف امل

برفــع  -؛  فيــه  املعتــادة  غــر   – املشــقة  مــن 
ــر  ــه، أو بالتخي ــه، أو بتخفيف ــن أصل ــف م التكلي

ــآالً. ــاالً أو م ــه ح في
أن ذيــل ثــوب املــرأة إذا أتــت بــه عــى أرض . 	

نجســة فإّنــه يطهــر إذا مــرت بــه بعــد ذلــك 
ــة  ــن األرض الرطب ــرق ب ــرة ، وال ف ــأرض طاه ب

ــح . ــى الراج ــة ع واليابس
عــدم وجــوب نقــض شــعر املــرأة يف غســل . 	

اجلنابــة اتفاقــًا، وكــذا يف غســل مــن احليــض عــى 
ــح  الراج

عــدم وجــوب الصــاة وقضائهــا عــى احلائــض . 	
املــرأة  ، واجلاعــة، واجلمعــة عــى  والنفســاء 

ــًا. عموم
ــى . 5 ــتعمل ع ــي املس ــزكاة يف احل ــوب ال ــدم وج ع

ــح . الراج
ــاع إن . 6 ــل واإلرض ــال احلم ــا ح ــر هل ــواز الفط ج

ــة  ــا دون فدي ــى ولده ــها أو ع ــى نفس ــت ع خاف
ــوم . ــاء الص ــوب قض ــع وج م

ــا ، . 7 ــذر وال دم عليه ــض للع ــواف احلائ ــة ط صح
ــا ــوداع عليه ــواف ال ــوب ط ــدم وج وع

جــواز انرافهــا مــن مزدلفــة بعــد منتصــف . 8

ــر . ــوم النح ــر ي ــل فج ــي قب ــواز الرم ــل وج اللي

التوصيات :
ــة  ــن الدراس ــد م ــث أويص بمزي ــذا البح ــة ه  يف هَّناي
ــع  ــم إىل رف ــارع احلكي ــوف الش ــول تش ــث ح والبح
ــي  ــور الت ــي األم ــل ، وه ــرأة ، والطف ــن امل ــرج ع احل
باتــت املنظــات الدوليــة تنــادي هبــا ، وتقــام املؤمترات 
مــن أجلهــا ، إبــرازًا لســبق اإلســام إىل ذلــك ، وبيانــًا 
لفضلــه ، وإعــاًء  لفكــره يف تلــك املحافــل واملنظــات 

ــه . ــرد عــى مناوئي دون غــره ، فضــًا عــن ال

شكر وتقدير
يتقــدم الباحثــان بخالــص الشــكر والتقديــر إىل جامعة 
ــي،  ــث العلم ــادة البح ــة يف ع ــالية ممثل ــدود الش احل
لدعمهــم هــذا البحــث، مــن خــال املشــاريع البحثيــة 
 ear/2016/16/f/6859 رقــم املدعمــة حتــت 

ــة السادســة(.  ــدورة البحثي )ال

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ابــن أيب شــيبة، أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد )1409ه(. 
املصنــف يف األحاديــث واآلثــار. حتقيــق: كــال يوســف 

ــد.  ــة الرش ــاض: مكتب ــوت. ط	، الري احل
ــة  ــوب )د.ت.(. إغاث ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــم، حمم ــن القي اب
ــد  ــد حام ــق: حمم ــيطان. حتقي ــد الش ــن مصائ ــان م اللهف
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ــارف. ــاض: دار املع ــي. الري الفق
ابــن املنــذر، أبــو بكــر حممــد بــن إبراهيــم )1985م(. األوســط 
ــاد  ــو مح ــق: أب ــاف. حتقي ــاع واالخت ــنن واإلمج يف الس

ــة.  ــاض: دار طيب ــد. ط	، الري ــر أمح صغ
ابــن اهلــام، حممــد بــن عبــد الواحــد)د.ت.(. رشح فتــح 

القديــر. دار الفكــر، بــروت. 
جممــوع  احلليــم)1995م(.  عبــد  بــن  أمحــد  تيميــة،  ابــن 
الفتــاوى.  حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم. 
ــف  ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــة: جمم ــة النبوي املدين

ــف. الري
ابــن جــزي، أبــو القاســم، حممــد بــن أمحــد)د.ت.(. القوانــن 

الفقهيــة. 
ــح  ــن أمحــد )1993م(. صحي ــو حاتــم حممــد ب ــان، أب ــن حب اب
ابــن حبــان. حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط . بــروت: 

ــالة.  ــة الرس مؤسس
ابــن حــزم، أبــو حممــد عــي بــن أمحــد )د.ت.(. املحــى باآلثــار. 

ــروت: دار الفكر.  ب
ابــن خزيمــة، أبــو بكــر حممــد بــن إســحاق)1970م(. صحيــح 
ابــن خزيمــة. حتقيــق: حممــد مصطفــى األعظمــي. 

ــامي.  ــب اإلس ــروت: املكت ب
ابــن رشــد، أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد 
ــرة:  ــد. القاه ــة املجته ــد)	00	م(. بداي ــهر باحلفي الش

ــث.  دار احلدي
ابــن ســيده، أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل)000	م(. املحكم 
ــداوي.  ــد هن ــد احلمي ــق: عب ــم. حتقي ــط األعظ واملحي

ــة.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
ــار.  ــية رد املحت ــن ) 000	م(. حاش ــد أم ــن، حمم ــن عابدي اب

ــر.  ــروت: دار الفك ب
ــس  ــم مقايي ــد )	00	م(. معج ــن أمح ــو احلس ــارس، أب ــن ف اب
ــاد  ــرة: احت ــارون. القاه ــام ه ــد الس ــق: عب ــة. حتقي اللغ

ــرب.  ــاب الع الكت
ابــن قاســم، عبــد الرمحــن بــن حممــد )1392ه(. حاشــية ابــن 

قاســم عــى الــروض املربــع. 
ابــن قدامــة، موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد )1388ه(. 
ــرة :  ــي. القاه ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــي. حتقي املغن

ــرة. ــة القاه مكتب

ابــن ماجــه، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد )د.ت.(. ســنن ابــن 
ماجــه. بــروت: دار الفكــر. 

ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم )د.ت.(. لســان العــرب. 
بــروت: دار صــادر. 

أبــو داود، ســليان بــن األشــعث )د.ت(. ســنن أيب داود. 
بــروت: دار الكتــاب العــريب. 

األلبــاين، حممــد نــارص الديــن )5			ه(. سلســلة األحاديــث 
ــة املعــارف.  الصحيحــة. الريــاض: مكتب

البخــاري، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل )				ه(. 
ــول  ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس اجلام
اهلل e وســننه وأيامــه. ترقيــم: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
حتقيــق: حممــد زهــر بــن نــارص النــارص. ط	، دار طــوق 

ــاة.  النج
منتهــى  رشح  )1996م(.  يونــس  بــن  منصــور  البهــويت، 

الكتــب.  عــامل  بــروت:  اإلرادات. 
القنــاع.  بــن يونــس )د.ت.(. كشــاف  البهــويت، منصــور 

العلميــة.  الكتــب  دار  بــروت: 
البيهقــي، أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى، )	00	م(. 
الســنن الكــرى. حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا. ط	، 

بــروت: دار الكتــب العلميــة. 
الرتمــذي، أبــو عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة )د.ت.(. 
ــروت: دار  ــرون. ب ــاكر وآخ ــد ش ــق: أمح ــنن. حتقي الس

ــاء الــرتاث العــريب. إحي
احلطــاب، حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن )1992م(. 
مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــر خليــل. ط	، بــروت: 

ــر.  دار الفك
اجلنــدي، خليــل بــن إســحاق )005	م(. خمتــر خليــل. 

حتقيــق: أمحــد جــاد. ط	، القاهــرة: دار احلديــث. 
ــل  ــن الفض ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــي، أب الدارم
ــليم  ــن س ــق: حس ــنن. حتقي ــرام )000	م(. الس ــن هب ب

ــي.  ــعودية: دار املغن ــد. ط	، الس أس
الدســوقي، حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة )د.ت.(. حاشــية 

الفكــر.  دار  بــروت:  الدســوقي. 
ــة  ــم )د.ت.(. حج ــد الرحي ــن عب ــاه ويل اهلل ب ــوي، ش الدهل
اهلل البالغــة. حتقيــق: ســيد ســابق. القاهــرة، بغــداد: دار 

ــى.  ــة املثن ــب احلديثة/مكتب الكت
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الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى )د.ت.(. املوافقــات. حتقيــق: 

ــد اهلل دراز. بــروت: دار املعرفــة.  عب
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عبد اللطيف مرزوق السلمي)*(
 جامعة جدة

)قدم للنشر يف 1442/4/5هـ، وقبل للنشر يف 1443/2/22هـ(
ـــاب  ـــه، ولإلره ـــة أنواع ـــف بكاف ـــة للعن ـــاالت خصب ـــر، جم ـــة اآلخ ـــة وكراهي ـــودة العنرصي ـــت وع ـــبكة اإلنرتن ـــى ش ـــة ع ـــاب الكراهي ـــار خط ـــوم انتش ـــّكل الي ـــة: يش ـــص الدراس ملخ
ـــش:  ـــو غويتريي ـــدة أنطوني ـــم املتح ـــام لألم ـــن الع ـــول األم ـــن. يق ـــلم االجتامعي ـــف والس ـــدول وللتآل ـــتقرار ال ـــريا، الس ـــا وخط ـــدا حقيقي ـــا وهتدي ـــا عاملي ـــري قلق ـــام ُيث ـــوره، ك ـــتى ص بش
ـــكل  ـــان. وبش ـــوق اإلنس ـــق بحق ـــام يتعل ـــا في ـــي نعتمده ـــادئ الت ـــد واملب ـــم القواع دا إىل صمي ـــدَّ ـــهاًم مس ـــوع، وس ـــاج والتن ـــامح واالندم ـــى التس ـــا ع ـــة هجوًم ـــاب الكراهي ـــر خط ـــا نعت »إنن
ـــام  ـــة الس ـــب قضي ـــا يصي ـــف؛ مم ـــا العن ـــق منه ـــي ينطل ـــكاز الت ـــة االرت ـــون نقط ـــن أن يك ـــرتكة، ويمك ـــم املش ـــن الِقَي ـــال م ـــي، وين ـــَك االجتامع ـــة التامس ـــاُب الكراهي ـــّوض خط ـــم، يق أع

ـــش، 2019م( ـــو غوتريي ـــة )أنطوني ـــانية بانتكاس ـــة اإلنس ـــتدامة والكرام ـــة املس ـــتقرار والتنمي واالس
ـــر-  ـــل تفك ـــب، ب ـــة فحس ـــاب الكراهي ـــات خلط ـــاء تعريف ـــعى إىل إعط ـــا ال تس ـــك؛ ألهن ـــا لذل ـــا مواكًب ـــى منهجي ـــتنحو منح ـــتنا س ـــإن دراس ـــورة، ف ـــذه اخلط ـــاب هب ـــذا اخلط ـــادام ه وم
ـــددة  ـــة متع ـــول معرفي ـــا حق ـــل فيه ـــات؛ تتداخ ـــددة التخصص ـــة متع ـــرتاتيجية بحثي ـــق اس ـــاب وف ـــذا اخلط ـــي هل ـــل علم ـــي، وحتلي ـــف معجم ـــد- يف تصني ـــدى البعي ـــى امل ـــا، وع أيض
ـــن  ـــًدا؛ ال يمك ـــي حتدي ـــل االجتامع ـــائل التواص ـــت، ووس ـــر اإلنرتن ـــة ع ـــاب الكراهي ـــا أن خط ـــية مفاده ـــة أساس ـــن فرضي ـــتنطلق م ـــذه س ـــتنا ه ـــاين.  إن دراس ـــب اللس ـــن اجلان ـــا م انطاًق
ـــف  ـــي التخوي ـــات ه ـــن اخلطاب ـــوع م ـــذا الن ـــة ه ـــة. وغاي ـــري لفظي ـــة أم غ ـــر لفظي ـــذه املظاه ـــت ه ـــواء أكان ـــره، س ـــوع مظاه ـــدد وتتن ـــاب تتع ـــو خط ـــل ه ـــي. ب ـــوذج معجم ـــه يف نم اختزال
ـــا. ـــة أو غريه ـــة أو طبقي ـــة أو لغوي ـــية أو ديني ـــة أو جنس ـــس عرقي ـــى أس ـــاًء ع ـــخاص بن ـــن األش ـــة م ـــخص أو مجاع ـــد ش ـــز ض ـــة أو التحي ـــال اإلجرامي ـــف واألفع ـــى العن ـــض ع أو التحري

كلامت مفتاحية: الكراهية، التواصل، االجتامعي، حتليل اخلطاب، داللية، تداولية.
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Abstract: Today, the spread of hate speech on the Internet and the return of racism and hatred towards others, are fertile fields for violence and terrorism in all its forms, 
raising global concern and serious threat to the stability of states, social harmony and peace. United Nations Secretary-General António Guterressays: “We consider 
hate speech as an attack on tolerance, inclusion and diversity, and a share to the core of our human rights rules and principles. The foundation from which violence 
springs forth; thus, the cause of peace, stability, sustainable development and human dignity is set back.
As long as this discourse is of this seriousness, our study will take a methodological approach corresponding to that. Because it not only seeks to give definitions of 
hate speech, but also, in the long run, is considering a lexical classification and a scientific analysis of this discourse according to a multidisciplinary research strategy. 
It contains multiple fields of knowledge, starting from the linguistic side. Our study will proceed from the basic premise that hate speech online, and social media in 
particular; cannot be reduced to a lexical form. Rather, itis a discourse that has multiple and varied manifestations, whether these manifestations are verbal or non-
verbal. The purpose of this type of speech is to intimidate or incite violence and criminal acts or prejudice against a person or group of people based on ethnic, sexual, 
religious, linguistic, class or other.
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مقدمة
ــائل  ــر وس ــة ع ــة املزاجي ــن احلال ــري ع ــح التعب أصب
التواصــل االجتامعــي أمــًرا شــائًعا، ومرغوًبــا مــن قبل 
بعــض املنصــات اإللكرتونيــة التــي ُتِفيــد منــه جلــذب 
انتبــاه اجلامهــري؛ ممــا جعــل بعــض الباحثــن يتحدثــون 
اليــوم عــن »منعطــف عاطفي«)ســتيوارت، 2007م(، 
يف إشــارة منهــم إىل جمموعــة مــن البحــوث يف العلــوم 
اإلنســانية واالجتامعيــة واللســانية، التــي هتتــم بــدور 
تلقــى  التفاعــات االجتامعيــة. حيــث  التأثــري يف 
شــبكات اإلنرتنــت والشــبكات التشــاركية بعمومهــا 
التكنولوجــي،  التقــدم  منــه  زاد  خاصــا،  اهتاممــا 
ــال  ــن خ ــا م ــي عليه ــع الديمقراط ــاء الطاب وإضف
الرتويــج لفكــرة حريــة التعبري، وســهولة اســتخدامها، 
وعــدم الكشــف عــن هويــة مســتخدميها، أدى ذلــك 
ــر  ــت. األم ــكل الف ــة بش ــاب الكراهي ــار خط إىل انتش
العاطفيــة«،  »اجلامهــري  تشــكيل  يف  ســاهم  الــذي 
التواصــل االجتامعيــة  وأصبحــت معــه شــبكات 
الرقميــة آليــات ذات »ســيطرة قويــة«، عــززت املشــهد 
ر ألغــراض ال عاقــة هلــا بــام  اخلطــايب العاملــي املســخَّ

ــاين.  ــو إنس ه
إن أحــد مظاهــر ازدهــار اجلانــب العاطفــي عــى 
ــى  ــّض ع ــذي حي ــاب ال ــار اخلط ــو انتش ــت ه اإلنرتن
ــة  ــول الكراهي ــة حت ــة لدرج ــورة متفاقم ــة بص الكراهي
إىل مشــكلة خطــرية تغــزو هــذه الفضــاءات املفتوحــة.
فخطــاب الكراهيــة يميــل إىل اســتخدام لغــة عدوانيــة 
تتقاســم  حمــددة،  مجاعــة  تســتهدف  مســيئة،  أو 

ــم  ــع أن معظ ــرتكة.  وم ــدات مش ــص ومعتق خصائ
ــرية  ــات الصغ ــع املدون ــة ومواق ــبكات االجتامعي الش
عــى اإلنرتنــت متنــع اســتخدام العبــارات التــي حتــض 
عــى الكراهيــة، فــإن حجــم هــذه الشــبكات ومواقــع 
ــم يف كل  ــتحيل التحك ــبه املس ــن ش ــل م ــب جيع الوي
حمتواهــا اخلطــايب. لذلــك، تنشــأ رضورة الكشــف 
التلقائــي عــن مثــل هــذا اخلطــاب، وإدخــال أي 
الكراهيــة عــر  يقــدم لغــة حتــّض عــى  حمتــوى 

ــة.  ــث املتاح ــركات البح حم
ــا  ــتقصائًيا وحتليلًي ــا اس ــة هنًج ــذه الدراس ــرتح ه وتق
لكشــف تعبــريات الكراهيــة عى املنصــة العامليــة تويرت
ــارها  ــة النتش ــذه املنص ــار ه ــود اختي Twitter.  ويع

الواســع واملؤثــر يف اململكــة، ودول اخلليــج، ومعظــم 
ــى  ــاب ع ــذا اخلط ــوي هل ــار الق ــامل، ولانتش دول الع
مواقــع التواصــل االجتامعــي، وللثــورة الرقميــة التــي 
ــة األوىل،  ــي الواجه ــل االجتامع ــن التواص ــت م جعل
هــذه  واســتخدام  الرصاعــات  تفاقــم  ضــوء  ويف 
ــة  ــا، يف ممارس ــور رسيًع ــي تتط ــة الت ــائل احلديث الوس
القناعــات والتمــرتس خلفهــا والرتاشــق هبــا والتعبــري 
ــام  ــائل اإلع ــدة لوس ــة املتزاي ــخ األمهي ــا. ترتس عنه
واالتصــال لكوهنــا مــن ناحيــة، املــكان احليــوي 
إلقامــة احلــوار االجتامعــي والســيايس املتنــوع، ومــن 
ناحيــة أخــرى هــي املــكان الــذي تتقاطــع فيــه خمتلــف 
التيــارات الفكريــة والثقافيــة والتحــوالت االجتامعيــة 
عــى أنواعهــا مــع مــا حتملــه مــن آراء متنوعــة، 
منهــا اخلطــاب املســامل املســتند إىل قيــم املواطنــة 
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وحقــوق اإلنســان ومنهــا خطــاب الكراهيــة والعنــف 
التحريــي الــذي يشــكل خطــًرا عــى الســلم األهــي 
وعــى التعايــش بــن مكونــات املجتمــع )صدقــة 

وجوســلني وطويــن، 2015م، ص: 4(.
»ويعــــد اإلنرتنــت مــــن أكثـــر الوســـائط ســـهولة 
لنشــر أفكـــار التعصــب، وممارسـة االضطهاد ضــد 
اآلخر، عبــر شــــبكات التواصــــل االجتامعي إلــى 
حـــد كبيــــر، ممــا دعــا اللجنــــة األوروبية ملناهضــــة 
تقريرهــا  إصــدار  عنــد  والتعصــب  العنرصيــة 
ــات،  ــذه املامرسـ ــر ه ــن خماط ــر م ــنوي للتحذي الس
والـــذي دعـــت فيـــه دول أعضـــاء االحتــاد األوريب، 
املصادقــة علـــى بروتوكوهلـــا اإلضــايف فيمـــا يتعلـــق 
ــة  ــة وكراهي ــريم األفعــال ذات الطبيعــة العنرصي بتجـ
األجانــب املرتكبــة مــن خــال نظــم الكمبيوتــر« 

.)2015 )اليونيســكو، 
وتزخــر شــبكات التواصــل االجتامعــي يف العــامل 
ــنة  ــن السـ ــة بـ ــاب الكراهيـ ــود خطـ ــريب بوج الع
والشـــيعة، وقـــد تزايـــد بشـــكل مسـتمر منـــذ بدايـة 
األزمات السياســـية فـــي العـراق وســـوريا والـيمن، 
وبصـــورة أخطـــر وأقـوى منـذ ظهـــور تنظـيم داعش 
واســـتخدامه املنهجـي لشـبكات التواصـل االجتامعي 
ــح  ــة. صحي ــه الدعائي ــية آللت ــد األذرع األساس كأحـ
أن هنــاك أصواًتــا تدعــو إلـــى تبنـــي خطـــاب أكثـــر 
اعتــداال، بـــن الطرفــن؛ إال أن هــذه األصــوات 
ــا.  ــة فاعليته ــة وقّل ــج الكراهي ــط ضجي ــة وس ضائع
ومــن وقــت آلخــر نســمع ترصحًيــا ملســؤول، أو 

نقــرأ مقاال لكاتب يتناول هـــذا املوضـــوع بشـــكٍل أو 
بـــآخر، إال أن األمــر أكبـــر مـــن ذلــك وأخطــر بكثــري 
مــن هــذا التنــاول الرسيــع العاطفــي والســطحي 

.)13 :2018 )الرحامنــة،  املتــرسع 
بناء عىل هذا سرتكز دراستنا عىل األسئلة اآلتية:

مــادا نقصــد بخطــاب الكراهيــة؟ ومــا هــي آثــاره 	 
اللغويــة الدالــة عليــه؟

ــة 	  ــيط أم بمامرس ــاب بس ــق بخط ــر يتعل ــل األم ه
ــارة؟ ــوة العب ــن ق ــا م ــتمّد رشعيته ــلوكية تس س

مــا هــي الــدالالت واملعــارف اللغويــة والثقافيــة 	 
التــي نملكهــا عــن خطــاب الكراهيــة؟ هــل 
هــو خطــاب كراهيــة واحــد مفــرد، أم خطابــات 

ــة؟ ــددة متنوع ــة« متع »كراهي
ثابتــة مســكوكة 	  هــل معارفنــا هــذه ســتظل 

للتحــّول  قابلــة  أهنــا  أم  تتغــري،  ال  وجامــدة 
ألخــرى؟  خطابيــة  ممارســة  مــن  والتغيــري 

ــاب 	  ــة خلط ــة أو اإلنجازي ــة األدائي ــي القيم ــا ه م
ــة؟  الكراهي

مــا التأثــري الــذي حُيْدثــه هــذا اخلطــاب عــر منصة 	 
ــة  ــة واالجتامعي ــم الديني ــة القي ــرت يف منظوم توي

والثقافيـة؟
كيــف نمّيــز بــن خطــاب الكراهيــة وســائر 	 

أشــكال التعبــري الداّلــة عــن الــرصاع االجتامعــي 
ــة؟ ــف واإلهان ــل العن ــيايس مث والس

مــا هــي األحــكام واملعتقــدات والقيــم التــي 	 
يتأســس عليهــا؟ وكيــف تغذيــه؟ 
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مــا هــي الســياقات التــي تســاهم يف انتشــاره 	 
وتأجيجــه؟ 

مــا هــي رهاناتــه وخماطــره السياســية واملجتمعيــة 	 
واإلعاميــة النامجــة عنــه؟

إىل 	  الكراهيــة  يتحــّول خطــاب  متــى وكيــف 
مــادي؟ وإيــذاء وعــدوان  تطــّرف 

مــا األطــر الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة واملبادئ 	 
التوجيهيــة املعياريــة وآليــات املســاءلة التــي حتــدد 
ــاب  ــام-، وخط ــكل ع ــة- بش ــاب الكراهي خط

الكراهيــة عــى اإلنرتنــت- بشــكل خــاص؟
يف 	  الكراهيــة  خلطــاب  التصــدي  يتــّم  كيــف 

ودعــم  حّدتــه،  مــن  والتخفيــف  اإلنرتنــت 
ثقافــة حقــوق اإلنســان والنهــوض هبــا لرتســيخ 
ثقافــة احلــب والتســامح والوســطية والتعــدد 
واالختــاف ومحايــة احليــاة اخلاّصــة وبنــاء جمتمــع 
ــارة  ــة املســتدامة؟ وبعب املعرفــة املبنــي عــى التنمي
خريأخــرى أخــرى، كيــف تتــّم املســامهة يف نــر 
أســس ومبــادئ ثقافــة االعتــدال والتســامح ضــّد 

ــرف؟ ــة والتط ــكار الكراهي أف
ــا  ــمح لن ــة، يس ــاب الكراهي ــا يف خط ــاق بحثن إن نط

ــة: ــا جوهري ــاث قضاي ــىل ث ــا ع ــز اهتاممن برتكي
حتديــد مفهــوم الكراهيــة وبيــان مظاهــره اللغويــة . 1

والتداوليــة  الدالليــة  ومقاصــده  واخلطابيــة 
ــى  ــدات ع ــن تغري ــده م ــم رص ــا ت ــا مم انطاًق
منصــات التواصــل االجتامعــي تويــرت حتديــًدا.

إجــراء تصنيــف أو نمذجــة ألنواعــه ومراتبــه بنــاء . 2

عــى مــا يســمى بـــ »هــرم الكراهية«.
وضــع خطــة عمــل أو اســرتاتيجية بديلــة ملناهضة . 3

خطــاب الكراهيــة ومنعــه وتعزيــز الثقافــة األمنيــة 
يف الوقايــة مــن الفكــر املتطرف.

خطاب الكراهية: حماولة تعريف.. 	
ــق  ــف دقي ــاك تعري ــس هن ــة، لي ــذه اللحظ ــى ه حت
وحمــدد خلطــاب الكراهيــة يف ارتبــاط ذلــك مــع 
ــه يف  ــوص علي ــو منص ــام ه ــري، ك ــة التعب ــدأ حري مب
ــة  ــة املختلف ــات الوطني ــة والسياس ــس الدولي النوامي
حلقــوق اإلنســان، ممــا يعكــس التقاليــد الفريــدة لــكل 
بلــد.  غــري أن هنــاك مــا يشــبه إمجاعــا يف رســم صــورة 
عــن مامــح هــذا اخلطــاب، وهــي صــورة تؤكــد عــى 
أنــه »خطــاب ضــار ومتحامــل معــزز بواســطة أحــكام 
ــبب  ــا، بس ــة م ــخًصا أو مجاع ــتهدف ش ــبقة ويس مس
خصائصهــم الفطريــة الفعليــة أو املدركــة. ويعــر عــن 
مواقــف متييزيــة أو ختويفيــة أو رفضيــة أو معاديــة و / 
أو ضــارة جتــاه هــذه اخلصائــص، بــام يف ذلــك اجلنــس 
أو العــرق أو الديــن أو اللــون أو األصــل القومــي 
أو اإلعاقــة أو التوجــه اجلنــي. وهيــدف خطــاب 
الكراهيــة إىل إيــذاء الفئــات املســتهدفة وإبعادهــا عــن 
اإلنســانية ومضايقتهــا وترهيبهــا وإضعافها وإفســادها 
والتغلــب عليهــا، وإىل تعزيــز انعــدم اإلحســاس 
وحشــية«)كوهن،  بصــورة  ومواجهتهــا  جتاههــا 
ــق  ــوين دقي ــف قان ــد تعري ــدم حتدي ــع ع 2011م(. م
ف عموًمــا عــى أنــه  ــه ُيـــَعرَّ لـ«خطــاب الكراهيــة«، فإنَّ
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»أنــامط خمتلفــة مــن أنــامط التعبــري العــام التــي تنــر 
الكراهيــة أو التمييــز أو العــداوة أو حتــرض عليهــا أو 
تــروج هلــا أو تررهــا ضــد شــخص أو جمموعــة، عــى 
أســاس مــن يكونــون، بمعنــى آخــر، بنــاًء عــى الديــن 
ــب  ــون أو النس ــية أو الل ــي أو اجلنس ــل العرق أو األص
أو أي عامــل هويــة آخــر« )كايســيد،  أو اجلنــس 
ــه يمكــن أن  2019(. ومــا مل نتصــدَّ هلــذا اخلطــاب، فإنَّ
يــؤدي إىل وقــوع أعــامل عنــف وجرائــَم كراهيــة ضــد 
شــة. ومــع أن بعــض الترصحيــات  اجلامعــات املهمَّ
ــن  ــا يمك ــارشًة، فإهن ــف مب ــى العن ــرض ع ــد ال حت ق
أن تنــر بــذور التعصــب والغضــب التــي تــؤدي إىل 
ــيد،  ــة )كايس ــامل الكراهي ــى أع ــة ع ــاء الرعي إضف
ــن  ــد م ــت العدي ــد اتفق ــام فق ــكل ع 2019م(.  وبش
ــاب  ــى أن خط ــة، ع ــا القانوني ــن بينه ــف وم التعاري
ــى  ــريض علـ ــة والتحـ ــث الكراهيـ ــو »ب ــة ه الكراهي
النزاعـات والصـراعات الطائفيـة واإلقليميـة الضـيقة 
والتحـــريض علـــى إنكـار وجـــود اآلخـــر وإنسانيته 
وهتميشـــه ونشـــر الفتنـــة واســـتخدام أســاليب الفزع 
واختيـــار الكلمـــات النابيـــة والصـــوت العـايل ضـد 
ــف  ــى العنـ ــض علـ ــة واحلـ ــة أو عرقيـ ــة دينيـ طائفـ
ــاد«)العقاربة  ــة والفس ــر باخليان ــرف اآلخ ــام الط واهتـ
ــكاوي، 2015،  ــدة ومل ــي والرواب ــاري واملومن واحلي

.)4 ص: 
ــد  ــة تفي ــى الكراهي ــة ملعن ــات االصطاحي إن التعريف
أنــه مفهــوم مــرٌن ومّحــال أوجــه كثــرية يقتضيهــا 
ســياق اســتعامالت املفهــوم )لغوًيــا ونفســًيا واجتامعًيــا 

وقانونًيــا...( وطبيعتــه هــذه جعلــت منــه بنيــة مرّكبــة 
يســتغلها البعــض باســم حريــة التعبــري، كــام جعلــت 
ــون  ــد يك ــدل. وق ــريا للج ــا ومث ــا عاّم ــه مفهوًم من
ــه أن  ــام يمكن ــة ك ــن هــذا اخلطــاب كتاب التعبــري ع
ــة  ــات داّل ــال عام ــن خ ــا م ــا أو إيامئًي ــون لفظًي يك
ــة، وهــو مــا  ــة فعلي ــة أو ممارســة عنرصي عــى الكراهي
ــة،  ــلوكيات العام ــض الس ــى بع ــق ع ــد وينطب يتجّس
كتلــك التــي حصلــت مؤخــرا عــى مــرأى مــن 
كامــريات العــامل يف مقتــل األمريكــي األســود جــورج 
فلويــد؛ ممـّـا جيعلنــا نــدرك أن خلطــاب الكراهيــة غرًضا 
واحــًدا فقــط هــو إنــكار الوجــود األخاقــي لآلخــر 
عــن طريــق انتهــاك كرامتــه اإلنســانية. وهبــذا املعنــى، 
فــإن خطــاب الكراهيــة هــو رغبــة واضحــة يف حتــدي 
ثــراء التنــوع الثقــايف، وطمــوح العيــش مًعــا، وكذلــك 
إنــكار قيــم الديمقراطيــة، بــام يف ذلــك حريــة التعبــري 
مــع احــرتام تعدديــة اآلراء واالنتــامءات التــي تعززهــا 
ــه  ــة وتدافــع عنهــا. ومــن الواضــح أن املواثيــق الدولي
مــن خــال اغتصــاب حريــة التعبــري، حيــاول أنصــار 
ــم  ــى أفكاره ــة ع ــاء الرعي ــة إضف ــاب الكراهي خط

ــا.  ــعي لفرضه والس
اآلثــار الدالليــة خلطــاب الكراهيــة يف مواقــع . 	

االجتامعــي التواصــل 
تتزايـــد يف هـــذا الســـياق، عـــدة مبـــادرات لوضـــع 
خارطـــة لتحديـــد حمتـــوى خطـــاب الكراهيـــة عـــر 
ـــه،  ـــل حماربت ـــن أج ـــي م ـــل االجتامع ـــائل التواص وس
ـــانيات  ـــام واللس ـــال اإلع ـــن يف جم ـــل الباحث ـــا جع مم
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ـــة؛  ـــات الطبيعي ـــة اللغ ـــن بمعاجل ـــوبية واملهتم احلاس
ـــة  ـــر تقني ـــرة ع ـــذه الظاه ـــة ه ـــى دراس ـــون ع يعكف
املعاجلـــة اآلليـــة والويـــب الـــداليل والكشـــف 
ـــة.  ـــب املعجمي ـــى اجلوان ـــم ع ـــر تركيزه ـــي ع التقن
ـــة يف  ـــاب الكراهي ـــة خط ـــوي حمارب ـــا تنط ـــا م وغالًب
عـــوامل اإلنرتنـــت عـــى اســـتخدام قوائـــم حمـــددة 
ـــى  ـــة ع ـــارات داّل ـــاظ وعب ـــى ألف ـــتمل ع ـــبًقا تش مس
ـــا  ـــا وتواتره ـــى معناه ـــز ع ـــع الرتكي ـــة«، م »الكراهي
أو كثـــرة ترددهـــا وتكرارهـــا يف بنائهـــا الرتكيبـــي 
ـــدم  ـــم ع ـــه. ورغ ـــت في ـــذي وظف ـــياق ال ـــل الس داخ
ــاب  ــف خطـ ــي« يف تعريـ ــار مرجعـ ــود »معيـ وجـ
ـــة  ـــتوياهتا الداللي ـــة يف مس ـــر اللغ ـــإن أث ـــة، ف الكراهي
ـــه  ـــم ماحم ـــيا يف رس ـــا أساس ـــّد عام ـــة، يع والتداولي
ــوع  ــعة وتنـ ــم ِسـ ــه رغـ ــه وطبيعتـ ــان وظيفتـ وبيـ
ـــل  ـــه فع ـــرة. إن ـــرة واملضم ـــكاله الظاه ـــوره وأش ص
لغـــوي يعـــر عـــن حالـــة شـــعورية ونفســـية وحيـــدث 
ـــازع  ـــارزة التن ـــمته الب ـــي س ـــي تفاع ـــام تواص يف مق
واخلصـــام، فيتولـــد العـــداء والكـــره والبغضـــاء، 
ـــي، ورّد  ـــاس داخ ـــو إحس ـــرر واألذى. فه ـــل ال ب

ــي  ــران - الداخـ ــذان املظهـ ــي. وهـ ــل خارجـ فعـ
ـــة  ـــطة اللغ ـــام بواس ـــري عنه ـــم التعب ـــي – يت واخلارج
يف كل مســـتوياهتا الرمزيـــة والبنيويـــة -الصوتيـــة، 
ــة  ــة، والرتكيبيـ ــة، والرصفيـ ــة، والدالليـ واملعجميـ
ويف املقامـــات التداوليـــة- )الســـلمي،2017، ص: 

.)14
ــذي  ــوى الـ ــارات املحتـ ــوع يف عبـ ــذا التنـ   إن هـ
حيـــض عـــى الكراهيـــة يشـــكك ويســـائل يف 
ــانية  ــة اللسـ ــة أو املامرسـ ــه الفاعليـ ــت نفسـ الوقـ
التـــي تدعمـــه: هـــل األمـــر يتعلـــق ببنـــاء لغـــوي 
ــدا  ــكل هتديـ ــه أيديولوجًيا يشـ ــل وموجـ مسرتسـ
ـــدات  ـــريات وتغري ـــه تعب ـــتقرار، أم أن ـــلم واالس للس
ـــة؟  ـــة تأثريي ـــة وتداولي ـــوة داللي ـــة لق ـــخصية حامل ش
ــي  ــامت التـ ــاءلة الكلـ ــى مسـ ــجعنا عـ ــذا يشـ وهـ
حتـــض عـــى الكراهيـــة نفســـها، كـــام هـــي واردة 
ـــارة  ـــايل، ولإلش ـــدول الت ـــفل اجل ـــدات أس يف التغري
ـــل  ـــاة للتحلي ـــدات املنتق ـــة التغري ـــز يف لغ ـــا مل نمي فإنن
ـــي  ـــو هلج ـــا ه ـــن م ـــداويل ب ـــداليل والت ـــح ال والتري

وفصيـــح »نقلنـــا التغريـــدات كـــام هـــي«.

نوع الكراهيةعدد المتابعيناسم الحسابالتغريدة

فــي  يســاهمون  الســعوديه  فــي  األفارقــة  بعــض 
تخريبهــا اكثــر واكثــر #مو_عنصريــة بــس الزم 

يشــوفو حــل فــي المزبلــة هــذي 
****3RAMI_ALM@15071كراهية عنصرية

جدول )1)
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ــلون  ــافوا ش ــا ش ــي وراه م ــوش الل ــم الجح ودي افه
شــيعة الســعودية صــار لهــم دور وبــروز كمواطنيــن 
وأصحــاب تخصصــات فــي االعــام والفــن والطــب 
والتمريــض والتجــارة والصحافــة ومجلــس الشــورى 

ــات.. وكل القطاع

***shisht@30412
كراهية مذهبية

قحطانــي  بأنــك  تفتخــر  أنــت  إذا  متخلــف  حمــار 
وانــا اشــك، فانــا افتخــر أنــي هاشــمي مــن روس 
ــه  ــع راس ــف، يرف ــا متخل ــوع ي ــراس مرف ــوم وال الق
ــمي،  ــي هاش ــي الن ــزل راس ــي ان ــه ويبغان بقحطانيت

تفــو علــى شــرفك إذا كان لــك شــرف 

***Roo7@
كراهية قبلية2273

هنحــرق الســلفيين واألقبــاط المتشــددين ونشــوف 
ــى ــا بق بلدن

****MinaNagu@
كراهية مذهبية دينية47703

هنحــرق مكتبــة االســكندرية تانــي، المســيحيين مــش 
أحســن مننــا

***Boo@
كراهية دينية22748

xy@593__****حمار مثل أختك 
كراهية على أساس 

التمييز الجنسي
اسـمعوا كيف يعلم النسـناس السـعوديين واإلماراتيين 

ويستحمرهم
****jamalra@

1842864
كراهية عنصرية

جاليه قذره في المسكن وفي االفعال وتناسلهم بكثره 
غريب !!! اعتقد ال يوجد عندهم ضوابط لزواج 

فيما بينهم مما يفسر هذا التناسل المرعب #ترحيل_
البرماويه_مطلب

****a_suba@
كراهية عنصرية3420

بســبب المتبطحيــن أصبــح البرمــاوي مســتوطن مكــة 
بفســاده وقذارتــه وجرائمــه وشــذوذه ويهــدد ويتوعــد 
حتــى الســعوديات. نتمنــى تطهيــر وتنظيــف البلــد مــن 

هــذه الطفيليــات القــذرة ...

****saudi_g@
كراهية عنصرية753

يــا اخــي وهللا ماينفــع معاهــم غيــر الظــرب بلعصــي 
بلدهــم اعلــم فيهــم شــوف كيــف يعاملوهــم ويضربوهم 
فــي بلدااانهــم الكــن لاســف البعــض ماخذهاســهاالت 
واذا مــرض الحكومــة تعالجــة مجانــا لذلــك تشــوفهم 
بــذي االشــكال حنــا ملتزميــن وقاعديــن فــي البيــوت 
وهذواللاســف فاليــن امهــا وال علــى بالهــم وبــاء وال 

غيــره

 
****Alaa_sale@

894
كراهية عرقية

كراهية اجتماعيةOmmoham@5374******أنت رجل با كرامه 
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وتضعنـا هـذه التغريـدات الدالـة عـى مفهـوم الكراهيـة 
أمـام إشـكاالت جوهريـة؛ وهي إشـكاالت تدفعنـا إىل: 

)الداللـة 	  الدالليـة  املعـارف  بنـاء  إعـادة  اقـرتاح 
الكراهيـة. ملفهـوم  املعجميـة( 

الرتكيـز عـى شـيوع الكراهيـة وانتشـارها املهول يف 	 
اخلطـاب، وعـى اإلنرتنـت حتديـدا. وهذا هـو الذي 
سـيدفعنا إىل اقـرتاح تصنيـٍف أو نمذجـة، بنـاء عـى 
مقيـاس يتجـه مـن كراهيـة لفظيـة إىل كراهيـة فعلية 
يتحـول معهـا اخلطـاب إىل فعـل ٍوسـلوك دال عـى 
العنـف، تبًعـا للمامرسـات اخلطابيـة االجتامعية؛ أي 
حتديـد مظاهرهـا وجتلياهتـا اخلطابيـة، ممـا يمكننا من 

اقـرتاح تصنيـف لـكل أنامطهـا وأشـكاهلا.
ويشـكل املعجـم اللغـوي الـدال عـى الكراهيـة يف 	 

مـن  ملجموعـة  دالليًّـا  حقـًا  السـابقة،  التغريـدات 
أو  عنـارص  بوجـود  تتميـز  التـي  املتقاربـة  األلفـاظ 

مامـح داللية مشـرتكة منهـا: )االحتقـار واالزدراء 
واإلهانـة والتمييـز والسـخرية والتعـايل والتعصـب 
واالهتـام  والقـذف  والسـّب  والشـتم  األعمـى 
والتهديـد والتحريـض والتوبيـخ والتقريـع واللـوم 
والكـره والتعنيـف والتجريـح واإلجبـار والتهّجـم 
واإليـذاء والعـدوان والتدمـري واإلبـادة والتـرصف 
ضـد إرادة اآلخـر ونفـي وجـوده....( وهـي ألفـاظ 
ال  الدالليـة:  احلقـول  نظريـة  أصحـاب  يقـول  كـام 
معنـى هلا بمفردهـا، ولكنها تكتسـب معناها يف ضوء 
 ،2016 ـلمي،  )السُّ األخـرى  بالكلـامت  عاقاهتـا 
ص: 22(، »فاحلقـل الـداليل: جمموعـة مـن األلفاظ 
عـام  بلفـظ  املتباعـدة  أو  املتقاربـة  دالالهتـا  ترتبـط 
جيمعهـا وجيعـل منهـا كًا واحـًدا متكامًا«)خمتـار، 
1988، ص: 79(. واجلـدول اآليت يوضـح دالالت 
هـذه التعبـريات كـام وردت يف التغريـدات السـابقة:

اليهــود، ومــا  هــذا رافضــي، والرافضــة أعــوان 
يوًمــا يخفونــه يظهــره هللا 

****iSul@
كراهية مذهبية1027

طبعا نواصب للسبئية والمجوس
*****drsh@

كراهية مذهبية1386

البــدو يــا راعيــن غنــم يــا قطاعيــن طــرق دا معــروف 
... مــا لهــم فــي الحضــارة 

******alkhaleje@
106131

كراهية طبقية 
واجتماعية

hunas@19780****السود “عبيد” في السعودية
كراهية على أساس 

اللون
بتتكلم عن الشرف يا حرامي يا عديم

 الشرف؟!
 ارفع البلوك وتعالى واجهني هنا، يا جبان،

ــل  ــك مــن تق ــاع.. مــا علي ــا ســقط المت ــا هلفــوت، ي  ي
ــك..  ــة دم ــوف خف ــاس تش ــي الن ــى وخلل ــي.. تعال دم

ــد ــد أنجــاس مناكي ــد - كل العبي ــا عب ــا ي يال

*****AAAziz@
كراهية عرقية130564
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لذلـــك، يأخـــذ خطـــاب الكراهيـــة، عـــى املســـتوى 
ـــى  ـــة؛ فع ـــرية ومتنوع ـــوًرا كث ف، ص ـــرصِّ ـــاين ال اللس
ـــذا  ـــظ هب ـــًا، ُيتلف ـــداليل مث ـــي وال ـــتوين املعجم املس
ــي  ــاظ التـ ــن األلفـ ــة مـ ــتعامل طائفـ ــاب باسـ اخلطـ
تنتمـــي إىل قامـــوس مفـــردات حتيـــل إىل مواضيـــع 
حمظـــورة، فيهـــا متييـــز عـــى أســـاس اجلنـــس 
والعـــرق والديـــن واملذهـــب واللـــون والطبقـــة... 
وهـــي ألفـــاظ هتـــن، وتطـــال العـــرض والـــرف 
)الســـلفي  واملذهـــب.  العقيـــدة  يف  والتشـــكيك 
والرافـــي والقبطـــي والســـني والشـــيعي واملســـيحي. 

ــتعملة يف  ــة املسـ ــل اللغـ ــث تصـ ــودي...( حيـ اليهـ
ـــة  ـــذال والتفاه ـــض واالبت ـــوس إىل احلضي ـــذا القام ه
والســـوقية وجـــرح املشـــاعر )وهـــو األخطـــر(، 
ــة  ــري اللياقـ ــا بمعايـ ــة هلـ ــتويات ال صلـ ــي مسـ وهـ
ــلمي، 2016، ص: 99(.  ــامة واآلداب )السـ والسـ
ـــف  ـــى العن ـــا ع ـــض مضامينه ـــي حت ـــدات الت إن التغري
ـــة  ـــى درج ـــة، ع ـــة واملذهبي ـــة الديني ـــاب الكراهي وخط
عاليـــة مـــن األمهيـــة الرتباطهـــا مبـــارشة بالوضـــع 
ــكك  ــن تفـ ــا مـ ــة، خوًفـ ــامي عامـ ــريب اإلسـ العـ
ـــات.  ـــواع النزاع ـــف أن ـــوء خمتل ـــع ونش ـــة واملجتم األم

دالالتها السياقيةاأللفاظ الدالة على الكراهية

التحقير واإلهانةالمزبلة
السب والقذف والتحقير واإلهانةالجحوش
اإلبادة واإليذاء والتدمير ونفي الوجودهنحرق

اإلبادة والتمييز العنصري والتدميرتطهير البلد
التعنيف والتجريح والتهجم واإليذاءالضرب بالعصي

التجريح والقذف واالتهام با كرامة
السب والشتم والتهديدحرامي

اإلهانة والتجريحعديم الشرف
االحتقار واالزدراء واإلهانةحمار
التمييز والسب والتهجمعبيد

السخرية واالستهزاء والتعاليبدو رعاة الغنم
السب والشتم واإلهانةالرافضي أعوان اليهود

ازدراء األديان والمذاهبالسلفيين واألقباط المتشددين
التمييز على أساس دينيالمسيحيين

جدول ) 2 )
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ولكوهنـــا موضوًعـــا حساًســـا جـــًدا عـــى الصعيـــد 
واألخاقـــي  والثقـــايف  واالجتامعـــي  الســـيايس 
ـــات  ـــكال املامرس ـــة أش ـــال كاف ـــكاد يط ـــرايف، وي واجلغ
ـــري  ـــع التأث ـــا رسي ـــو أيًض ـــة، وه ـــية واالجتامعي السياس
ــا أيسء  ــة إذا مـ ــف والكراهيـ ــزالق إىل العنـ يف االنـ
للمواطـــن.  اليوميـــة  احليـــاة  عـــى  اســـتخدامه 
ـــا  ـــه ال يمكنن ـــذا فإن ـــرون، ص: 3( وهل ـــة وآخ )صدق
ـــة  ـــارج اللغ ـــة خ ـــى الكراهي ـــا داالّ ع ـــور فع أن نتص
ـــد....  ـــتم والتهدي ـــب والش ـــاب، فالس ـــارج اخلط وخ
ـــال  ـــي أفع ـــوي، وه ـــري اللغ ـــم التفك ـــل يف صمي يدخ
مؤذيـــة ومدمـــرة يقـــوم هبـــا فـــرد أو مجاعـــة ضـــد 
أخـــرى، إمـــا باحلـــط مـــن قيمتهـــا، أو حتويلهـــا إىل 
ــا  ــاحة، أو بتصفيتهـ ــارج السـ ــا خـ ــة، أو بنفيهـ تابعـ
ــاس  ــنٌد وأسـ ــة سـ ــدًيا. وللكراهيـ ــا أو جسـ معنوًيـ
باآلخـــر  االعـــرتاف  عـــدم  يتضمـــن  انفعـــايل، 
ــان  ــد أو باللسـ ــذاء باليـ ــا، اإليـ ــا أحيانـ ويصاحبهـ
أي بالفعـــل وبالكلمـــة. إهنـــا ســـلوك غـــري ســـوي 
نظـــًرا للحمولـــة التعبرييـــة القادحـــة، والتـــي تبـــث 
ـــن آالم  ـــك م ـــى ذل ـــب ع ـــا يرتت ـــاد واألرضار، وم األحق
ـــا؛  ـــيا واقتصادي ـــا ونفس ـــات اجتامعي ـــراد واجلامع ـــى األف ع
ومـــن ثـــم فـــإن خطـــاب الكراهيـــة، يدّمـــر أمـــن 
األفـــراد وأمـــان األمـــم واملجتمعـــات. لذلـــك إذا كان 
ـــض  ـــره بع ـــام تظه ـــرد، ك ـــة املف ـــاب، بصيغ ـــح اخلط مصطل
التعبـــريات الدالـــة عـــى الكراهيـــة يف اجلـــدول أعـــاه، 
ـــز يف  ـــاب ال يمي ـــذا اخلط ـــإن ه ـــا، ف ـــرًدا مرجعًي ـــل تف يمث
شـــكله الفـــرق بـــن املفـــرد واجلمـــع. فهنـــاك تداخـــل 

ــري  ــرد، يشـ ــي املفـ ــه: ففـ ــكل نفسـ ــن يف الشـ للصيغتـ
ـــه  ـــبًيا، لكن ـــس نس ـــل ومتجان ـــاء مسرتس ـــح إىل بن املصطل
متعـــدد األصـــوات يف اجلمـــع، يعـــن اإلنجـــاز واألداء 
اللغـــوي املتفـــرق التـــي يمكـــن أن ُيعـــزى إىل مصـــادر 
لفظيـــة خمتلفـــة، وهـــذا مـــا جتســـده عـــدد التغريـــدات 
ـــا  ـــل رقمه ـــي يص ـــة والت ـــدة األصلي ـــع التغري ـــة م املتفاعل
ـــذا  ـــول؛ وهل ـــف ومه ـــدد خمي ـــدات إىل ع ـــب التغري يف غال
ـــددة،  ـــياقاته املتع ـــداويل يف س ـــج الت ـــدو أن النه ـــبب، يب الس
ـــات  ـــى العملي ـــوء ع ـــليط الض ـــة لتس ـــر ماءم ـــو األكث ه
ــا  ــر ضمنهـ ــي يظهـ ــددة التـ ــة واملتعـ ــة املتصلـ التفاعليـ
حمتـــوى الكراهيـــة. إن هـــذا بالطبـــع يدفعنـــا للنظـــر يف 
التغريـــدات األكثـــر تفاعـــا، وتأثـــرًيا، والتـــي تـــرتاوح 
مـــن اإلســـاءة إىل العـــدوان اللفظـــي األكثـــر عنفـــا، إىل 
ـــرض  ـــر وحت ـــاين لآلخ ـــود اإلنس ـــي الوج ـــي تنف ـــك الت تل
ـــة دور أســـايس يف حتليـــل  ـــة التداولي عـــى القتـــل. وللمقارب
ـــه وإدراك  ـــى فهم ـــاعدنا ع ـــي تس ـــدات؛ فه ـــوى التغري حمت
ـــياقية  ـــة الس ـــة بالوظيف ـــط الدالل ـــال رب ـــن خ ـــه م حمتويات
واألداء اإلنجـــازي. فـــا يمكـــن تأويـــل خطـــاب 
ـــر  ـــاقه إال ع ـــجامه واتس ـــن انس ـــف ع ـــدة، والكش التغري
ـــد،  ـــار القص ـــياق، وإظه ـــام والس ـــة واملق ـــة النصي اإلحال
وفهـــم حـــواره الرصيـــح واملضمـــر واحلـــريف واالســـتعاري، 
دون أن ننســـى أنـــه مـــن الـــروري دراســـة اخلطـــاب 
ـــه  ـــا ل ـــا لغوًي ـــا حجاجًي ـــياقًيا وملفوًظ ـــا س ـــاره عم باعتب
ـــا  ـــي مثولن ـــا يعن ـــذا م ـــة، وه ـــة واإلقناعي ـــه اإلباغي آليات
ـــوي  ـــب النح ـــا الرتكي ـــط فيه ـــة يرتاب ـــة متكامل ـــام مقارب أم

بالداللـــة والوظيفـــة الســـياقية واالســـتعاملية للغـــة.
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التحديدات التداولية. 	
يســتجيب خطــاب الكراهيــة ملامرســات تواصليــة 
ــم  ــي: املتكل ــة ه ــص كامي ــتند إىل خصائ ــة تس حمكم
واملرســل إليه، ثم ســياق احلــال والظــروف االجتامعية 
ــّد  ــي.  وتع ــل التواص ــذا الفع ــة هل ــة والتارخيي والثقافي
ــم،  ــتعملها املتكل ــة يس ــة مطي ــذه الزاوي ــن ه ــة م اللغ
ــا عــى اآلخــر »املتلقــي«، وهــو  ويــامرس عرهــا عنًف
مــا يعــرف يف األدبيــات اللســانية بالعنــف اللغــوي، أو 
عــى األصــح العنــف اللفظــي؛ حيــث وضــع اآلخــر 
عــى ســنان اللغــة، مــن خــال حتّيزهــا ودورهــا 
ــر الواقعــي. فوقــع  الكبــري يف صناعــة احلــدث أو األث
الكلمــة عــى املــرء أشــّد مــن وقــع الســيف، وبخاصــة 
ــر  ــوم وجُت ــخ وُتل ــّدد وُتوّب ــي هُت ــاظ الت ــك األلف تل
ــاس،  ــاعر الن ــرح مش ــي جت ــب... والت ــره وتره وُتك
ومعتقداهتــم،  وأفكارهــم  أعراضهــم  يف  ومتّســهم 
ــة  ــل اللغ ــا، داخ ــدث أحياًن ــم. وحي ــدش حياءه وخت
ــة،  ــى الكراهي ــض ع ــف واحل ــة العن ــها، ممارس نفس
بألفــاظ حتمــل معــاين متعــددة تزيــد مــن ســوء فهمنــا 
هلــا، عبــارات قــد تبــدو يف ظاهرهــا ســليمة ومقبولــة، 
ــّن أهنــا  ــا نتب لكــّن باطنهــا وســياق اســتعامالهتا جيعلن
ضــّد مقتــى ورودهــا واســتعامهلا. بتعبــري آخــر؛ 
فــإن األلفــاظ والتعبــريات الدالــة عــى الكراهيــة 
عــى املســتوى التــداويل، متثــل أفعــااًل لغويــة إنجازيــة 
ــهم  ــة، وتس ــة معين ــف تداولي ــؤدي وظائ ــة ت وتأثريي
ــا  ــا بنيوًي ــة وختصيصه ــات التحريضي ــاء اخلطاب يف بن
ونمطًيــا، كــام تســهم يف صناعــة األتبــاع انطاًقــا مــن 

باغــة االســتقطاب والــذي تلعــب فيــه اللغــة املتحّيزة 
دوًرا حمورًيــا )الســلمي، 2016، ص: 206(. وقــد 
ــتن  ــون أوس ــزي ج ــة اإلنجلي ــوف اللغ ــر فيلس أظه
ــًدا  ــز وع ــتخدم لتنج ــن أن تس ــة يمك ــف أن اللغ كي
ــًدا أو مقايضــة إىل غــري ذلــك مــن  ــا أو هتدي أو ترصحًي
األفعــال التــي يقــرتن القــول فيهــا بإنجــاز الفعــل. كام 
أن مســتعمل هــذه اللغــة قــد يذهــب بعيــًدا يف خدمــة 
ــا  ــا جيعله ــة؛ مم ــا التداولي ــتغّا وظيفته ــده مس مقاص
ــتندة  ــة مس ــة وغائي ــة وظيفي ــة إجرائي ــزاح إىل لغ تنـ
ــا  ــار قناعاهت ــة إلظه ــة عرقي ــة وخلفي ــة قبلي إىل عصبي
والتعبــري عــن معتقداهتــا. وبذلــك تغــدو اللغــة عنًفــا 
يامرســه املغــّرد؛ كــام هــو مبــن يف التغريدتــن التاليتن، 
التــي أســاء كاتبهــا ألهــل اجلنــوب يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث أورد كاتــب التغريــدة األوىل أن أول 
ــه وســلم-  مــن أقــام عليهــا الرســول- صــى اهلل علي
ــوب: ــل اجلن ــدى قبائ ــن إح ــرأة م ــي ام ــا ه ــد الزن ح

ــر  ــال احلج ــل رج ــة قبائ ــدة الثاني ــت التغري ــام اهتم بين
بأهنــم مــن ذوي البــرة البيضــاء، وفيهــم شــبٌه كبــري 
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ــان  ــري، إب ــة عس ــراك ملنطق ــن األت ــن العثامني باملحتل
ــارة  ــة، يف إش ــرة العربي ــوب اجلزي ــامين جلن ــزو العث الغ
ــوى  ــام انط ــبهم. ك ــكيك يف نس ــه للتش ــة من تلميحي
منشــوره عــى إشــاعة الكراهيــة، واملســاس بالثوابــت 
عــى  حيــّض  الــذي  اخلطــاب  هــذا  إن  الوطنيــة. 
ــن كل  ــا م ــيوًعا يف جمتمعاتن ــر ش ــو األكث ــة ه الكراهي
ــة،  ــري مادي ــة غ ــاءة لفظي ــو إس ــة. فه ــكال الكراهي أش
وقــد نعتقــد أن اإلســاءة اللفظيــة أقــل خطــورة ألهنــا 
ــد أن  ــع يؤك ــدية، إالّ أن الواق ــات جس ــرتك إصاب ال ت
هــذه الكراهيــة اللفظيــة يمكــن أن تكــون أكثــر دمــارا 
وعدوانيــة عــى الــذات مــن اآلثــار املاديــة واجلــروح 
اجلســدية، كــام أن العواقــب النفســية بالنســبة للضحيــة 
يمكــن أن تذهــب بعيــًدا، وينجــم عنهــا الــيء 
ــل  ــري، بحيــث ال نســتطيع التكهــن بنتائجهــا، مث الكث

ــات. ــكال الكراهي ــن أش ــر م ــكل آخ أي ش

خطابيـة  إسـرتاتيجيات  التغريدتـان  وظفـت  وقـد 
اآلخـر/ التأثـري يف  الرغبـة واحلاجـة يف  للتعبـري عـن 
اآلخريـن، ضمـن عاقـات قـوة هتـدف إىل السـيطرة 
شـارودو:  باتريـك  يقـول  كـام  ألنـه  وإفحامـه؛  عليـه 

كل خطـاب هـو نقطـة تقاطـع بـن حقـل الفعـل وبن 
حقـل املنطـوق. كـام أن قـوة اخلطـاب احلـايل تظهـر يف 
اسـتعامله لإلشـاريات لـdeixis  ) وهـو البياض....( 
ويفهـم منهـا تعيـن جنس ومـكان وهوية األشـخاص 
واألشـياء )شـارودو ومنغونـو 2008م(. وهنا الرصاع 
والعمليات واألحداث... بالنسـبة إىل السـياق املكاين- 
الزمـاين الـذي أنشـأه وأبقـاه فعـل التلفظ مقرونـا بأداة 
اسـتفهام وتعجـب يـراد هبام التشـكيك والسـخرية من 
دمـوع  الـدال عـى  التعبـريي  إيموجـي  القـوم ورمـز 
الفـرح سـخرية وفرحـا بـام أنتـم عليـه؛ ومن ثـم تعمد 
عنـرصي.  طابعهـا  لغويـة  بيئـة  خلـق  إىل  التغريدتـان 
هلـذا فـإن ألفـاظ وتعبـريات الكراهيـة عـى املسـتوى 
االسـتعاميل، متثل أفعـااًل لغوية إنجازيـة وتأثريية تؤدي 
بنـاء اخلطابـات  تداوليـة معينـة، وتسـهم يف  وظائـف 
العنيـف  الكراهيـة  وخطـاب  املتطرفـة  التحريضيـة 
وختصيصـه بنيوًيـا ونمطًيا، كام تسـهم يف صناعة األتباع 
مـن املغرديـن انطاًقـا مـن باغـة االسـتقطاب الـذي 
تلعـب فيـه اللغـة املتحّيـزة دوًرا حمورًيا؛ فاللغـة تضّلل 
غ حلمل املخاطـب عى اإلذعان؛  ر وتسـتدلُّ وتسـوِّ وترِّ
ألهنـا يف هـذا اجلانب عـى وجـه اخلصوص تسـعى إىل 
»حتقيـق الباطل وإبطـال احلقِّ ألغـراض تأتلف، وأمور 
ال ختلـو أحـوال هـذه الدنيـا منهـا مـن خـري ورش وإباء 
وإذعـان وعـدل وعـدول وكفـر وإيـامن« )التوحيدي، 
ص:101( وإّننـا يف اللغـة ال نتكلـم فقـط بقصد التأثري 
عـى اآلخـر، بـل إىل محلـه عـى االقتنـاع بصحـة مـا 
ندعـوه إليـه واالنخـراط فيـه وااللتـزام بتنفيـذه حتـى 
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ولـو تعلـق األمـر بتزويـر حقائـق دينيـة وتارخييـة وتم 
تسييسـها عنرصيـة وكراهيـة كام هـو ماثـل يف التغريدة 

أسـفله: )مكـة عثامنيـة تركية(.

»وحيصـل تأثـري شـبكات التواصـل االجتامعـي يف الـرأي 
العـام مـن خـال ثاثـة مسـتويات مرتابطـة؛ تتمثـل يف 
عـر  املجموعـات  تزايـد  إن  حيـث  العاطفـي؛  املسـتوى 
الشـبكات يـؤدي إىل إعـادة صياغـة العواطـف والتأثـري 
م  امُلقـدَّ النمـوذج  عـى  بنـاًء  واالختيـارات،  األذواق  يف 
يف هـذه املجموعـات، ثـم هنـاك املسـتوى املعـريف، وهـو 
مرتبـط بالُبعـد السـابق، فاملجموعـات أصبحـت مصدًرا 
املعـارف  وتلقـن  القيـم،  إنتـاج  مصـادر  مـن  جديـًدا 
املختلفـة.  بالقضايـا  الوعـي  وتشـكيل  )األيديولوجيـا(، 
واملسـتوى الثالـث هـو الُبعـد السـلوكي الذي ُيعـدُّ أعمق 

2015م(. مـن  املسـتويات والحًقـا هلا«)الراجـي،  هـذه 
هـذا املنظور نـدرك أن اللغة حتمـل بصفة ذاتيـة وجوهرية 
وظيفـة تضليليـة وأيديولوجية، أي إن هذه الوظيفة مشـار 
الظواهـر  املعنـى وكل  نفسـها، ويف  األقـوال  بنيـة  هلـا يف 
الصوتيـة، والرصفيـة، واملعجميـة والرتكيبيـة، والداللية، 
وهـو مـا عـّرت عنـه التغريـدة أعـاه. ويظهـر ممـا سـبق 
أن اللغـة ليسـت بنيـات تركيبيـة ودالليـة فحسـب، بـل 
املغـّرد  املتكلـم  ينجزهـا  كاميـة  أفعـال  أيضـا-  هـي- 
ليـؤدي هبـا أغراًضـا ومقاصـد مبـارشة أو غـري مبـارشة؛ 
إهنـا إنجـاز يطمـح املتكلـم مـن خالـه إىل إحـداث تغيري 
وإن  بالـكام.  أو  بالفعـل  املخاطـب  سـلوك  يف  معـن 
الـكام -بـدون شـك - تبـادل للمعلومات، وهـو إنجاز 
ألفعـال مبنّيـة وفق جمموعـة مـن القواعد من شـأهنا تغيري 
وضعيـة املتلقـي، وتغيـري منظومـة معتقداته وسـلوكياته. 
ويرتتـب عى ذلـك أن فهـم الـكام وإدراكه يعنـي حتقيق 
التـداويل  وتفعيـل مضمونـه اإلخبـاري وحتديـد غرضـه 
قيمتـه وقوتـه اإلنجازيـة. وقـد أظهـر  واالسـتعاميل، أي 
أرشنـا  أوسـتن-كام  جـون  اإلنجليـزي  اللغـة  فيلسـوف 
سـلفا- كيـف يقـرتن القـول يف اللغة بإنجـاز الفعـل. أي 
لتقييـم مسـتوى الكراهية وحماولة الوصول إىل فهم شـامل 
لظاهـرة خطـاب الكراهيـة؛ يؤخـذ احلكـم عـى اخلطاب 
وطبيعتـه مـن منظـور سـلوكّي وقيمـي، أي عـر حتديـد 
الّسـلوكّيات اّلتـي ينطوي عليهـا خطـاب الكراهية، ومن 
ثـّم التفكـري يف عواقبهـا املحتملة. لذلك صممـت »رابطة 
مكافحـة التشـهري« مـا يسـمى هـرم الكراهية عـى النحو 

2019م( اآليت:)أنطونيـوس، 
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ويعــرض اهلــرم تلــك األعــامل املنحــازة اّلتي ســتتطّور 
يف تعقيدهــا مــن األســفل إىل األعــى. وبحســب 
ــدى  ــّن م ــا ُيب ــو م ــرم، وه ــة يف اهل ــتويات املختلف املس
تأثــري األفعــال املنحــازة ســلًبا عــى األفــراد واجلامعات 
ــاه  ــت االنتب ــا يلف ــن م ــام. ولك ــكل ع ــع بش أو املجتم
ــذه  ــه ه ــل إلي ــد تص ــذي ق ــى اّل ــّد األع ــو احل ــا، ه هن

فعــل  إىل  اخلطــاب  يتحــّول  حيــث  الّســلوكّيات، 
ــرم،  ــذا اهل ــق ه ــة وف ــّدد احلياة.فالكراهي ــّي هي إجرام
ختتلــف يف الدرجــة؛ فالكراهيــة درجــات ومســتويات 
يمكــن قياســها لغويــا، مثلــام ختتلــف يف الطبيعــة. وهنا 
ــة، وهــو  ــر مــن إهان ــة، أكث ــدو أن خطــاب الكراهي يب
خطــاب قــادر عــى إنتــاج فضــاء اجتامعــي وســيايس، 
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ــح  ــا نصطل ــة م ــم حقيق ــح أن يدع ــن املرّج ــي، م ثنائ
ــي  ــة ه ــذه السياس ــة«. وه ــات الكراهي ــه »سياس علي
مــا متارســه اجلامعــات املتطرفــة، وبخاصــة تلــك 
ــر،  ــري آخ ــة مصاحلها.وبتعب ــن خلدم ــّوع الدي ــي تط الت
ــرة  ــّي والنّظ ــرّي واإليديولوج ــب الفك ــإن »التعّص ف
ــب  ــادّي اجلان ــاب األح ــة باخلط ــتعائّية املتمّثل االس
ــك  ــذي يمل ــد اّل ــاب الوحي ــه اخلط ــي بأّن ــذي يّدع اّل
احلقيقــة، هــو مــا يســهم يف تأجيــج الّســلوك العــدوايّن 
وإثــارة النّعــرات بمختلــف أشــكاهلا. مــن هنــا، 
ــظ  ــرصه يف الّلف ــن ح ــة ال يمك ــاب الكراهي ــإّن خط ف
وحســب، بــل يتعــّدى الّلغــة ليتحــّول إىل ســلوك 
ــردّي  ــتوى الف ــى املس ــًرا ع ــّكل خط ــد يش ــّي ق عم
فاألســاليب  2019م(.  واجلامعّي«)أنطونيــوس، 
ــد يف  ــفله، مل تع ــدات أس ــواردة يف التغري ــة، ال اللغوي
ــة جمــرد أداة لنقــل املعلومــات  ــة األفعــال اللغوي نظري

إىل املتلقــي، بــل أصبحــت وســيلة للتأثــري يف مواقــف 
املخاطــب واعتقاداتــه، مــن أجــل دفعــه إىل اختــاذ نمط 
ســلوكي معــن، ويف الوقــت نفســه وســيلة ينكشــف 
املغــّرد يف صحــة مضمونــه  مــن خاهلــا اعتقــاد 
اخلــري وصدقــه، وإن كان ال يقلــل هــذا اجلانــب مــن 
ــن  ــه بالتضم ــري إلي ــو يش ــح، فه ــكل رصي ــة بش الدالل
ــا مل  ــر وضوح ــارة أكث ــل، وبعب ــى األق ــتلزام ع واالس
ــو  ــى نح ــتن، ع ــر أوس ــري يف نظ ــوظ اخل ــد امللف يع
ــل  ــا، ب ــيء م ــول ل ــرد ق ــابًقا جم ــه س ــا إلي ــا أرشن م
ــا لفعــل أو حــدث، مثلــه مثــل امللفــوظ  أصبــح حتقيًق
فعــًا  إال  ليــس  الواقــع  يف  فاإلثبــات  اإلنشــائي. 
خطاًبيــا مــن بــن تلــك األفعــال الكثــرية التــي تنتمــي 
ــف  ــا تصني ــة. ويمكنن ــال اإلنجازي ــف األفع إىل صن
ــى  ــاًء ع ــدات، بن ــام وردت يف التغري ــال ك ــذه األفع ه
قوهتــا احلرفيــة، ومعناهــا املضمــر عــى الشــكل التــايل:

المعنى االستلزاميالقوة اإلنجازية الحرفيةالتغريدة

ــن  ــم م ــواب جهن ــاة اب ــن دع ــل م ــذا الرج ــه ه انتب
ــق ال يحــب اال  ــذا رجــل زندي ــا ه ــه فيه ــه قذف صدق

مصلحتــه
التنبيه والتحذيراألمر

االتهام والتهديدالنداءيا حامي الصليب أيها المرتد
التحريضاألمرواقتله بأي وسيلة أو طريقة كانت،

االزدراء والتحقيرالنهيوال تشاور أحًدا أيها الزنديق
اســتغفر ربــك يــا زنديــق اخرتهــا يجــيء واحــد 

ملحــد ينصحــك 
السخريةاألمر والنداء

التهديدتأكيدطبعا انكم نواصب للسبئية والمجوس

جدول )3)
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واملاحــظ أن أفعــال التغريــدات يف اجلــدول الســابق، 
مل تقــف وفــق، نظريــة األفعــال اللغويــة، عنــد حــدود 
املحتــوى القضــوي للجملــة يف معناهــا احلــريف والقوة 
ــاوزت  ــل جت ــب، ب ــظ فحس ــة للتلف ــة املازم اإلنجازي
ذلــك نحــو مــا ينعــت باالســتلزام احلــواري؛ حســب 
ــات  ــل اللغ ــظ أن مج ــذي الح ــس )1979( ال غراي
ــياقات -  ــض الس ــدل - يف بع ــن أن ت ــة يمك الطبيعي
ــوي.  ــى القض ــري املعن ــة غ ــرى خفي ــان أخ ــى مع ع

ــان: ــة مع ــن ثاث ــة يتضم ــذه اجلمل ــظ هب فالتلف
املعنى احلريف،	 
القوة اإلنجازية،	 
املعنى االستلزامي 	 

ــامل  ــون ع ــس، ال يلج ــب غراي ــن، حس وإن املتخاطب
التخاطــب إال وهــم حماطــون ومســلِّمون بجملــة 
مــا  وهــي  التخاطبــي،  ســلوكهم  حتكــم  مبــادئ 
ــد  ــب. وق ــادئ التخاط ــه بمب ــح علي ــن أن نصطل يمك
اختلفــت  تســميات  املبــادئ  هــذه  عــى  أطِلقــت 
باختــاف احلــاالت ووجهــات النظــر؛ فهــي مبــادئ 
ــاب  ــن اخلط ــس وقوان ــد غراي ــة عن ــة حواري ختاطبي
ــوردون  ــد غ ــب عن ــّلامت التخاط ــرو ومس ــد ديك عن
ــوف  ــن اليك ــد روب ــأدب عن ــق الت ــوف ومنط واليك
وهــي قوانــن تداوليــة باغيــة عنــد كاتريــن كريبــرات 
ــد  ــه عب ــد ط ــوار عن ــول احل ــي أص ــيوين وه أوريكش
الرمحــن...  ومعلــوم أن للحــوار أخاقيــات، وهنــاك 
نظريــات لســانية – تداوليــة ومنطقيــة ونــامذج حواريــة 
ــال  ــذا املج ــت يف ه ــلف - ُطرح ــام س ــدة  - ك عدي

نذكــر منهــا نظريــة التعــاون احلواري لبــول غرايــس. 
ــي  ــد الت ــن القواع ــة م ــس جمموع ــاغ غراي ــد ص فق
اعترهــا مرتبطــة بــكل حــوار لغــوي، وهــذه القواعــد 
ــاون،  ــدأ التع ــو مب ــام، ه ــدأ ع ــا مب ــع حيكمه األرب
الــذي ينــّص عــى أن التخاطــب اللغــوي ال يتــم 
إنتاجــه عــادة عــر سلســلة مــن الترصحيــات املتنافــرة، 
ــه كل  ــي في ــا، يرم ــًدا تعاونًي ــا جه ــز بكوهن ــل تتمي ب
مشــارك إىل حتقيــق هــدف أو جمموعــة مــن األهــداف 
ــدد  ــن أن حي ــاه يمك ــدف أو االجت ــذا اهل ــرتكة، وه املش
منــذ البدايــة ويمكــن أن يظهــر أثنــاء التواصــل، وقــد 
يكــون حمــدًدا واضًحــا، أو مبهــاًم يــرتك تباعــًدا كبــرًيا 
بــن الفاعلــن يف هــذا احلــوار. وحيــاول غرايــس 
ــة  ــى املؤدي ــة املث ــرة عن التواصل والطريق ــاء نظ إعط
إىل نجاحــه، وبالتــايل التنبيــه إىل مظاهــر املعنــى، التــي 
ال حتكمهــا قواعــد لغويــة - الدالليــة منهــا عــى وجــه 
ــياق  ــوظ يف س ــاز امللف ــا إنج ــل حيكمه ــوص- ب اخلص
ــادئ  ــض املب ــرتام بع ــاس اح ــى أس ــي ع ــن مبن مع
ــاون  ــدأ، أن يتع ــذا املب ــى ه ــل. ومقت ــة للتواص العام
ــن  ــوب م ــرض املطل ــول إىل الغ ــان يف الوص املتخاطب
ــز  ــن أن نمي ــة، ويمك ــة التواصلي ــام يف العملي دخوهل
ــدة  ــت كل قاع ــدرج حت ــد، تن ــع قواع ــن أرب ــه ب في
غرايــس:  ويســميها  دقــة،  أكثــر  جزئيــة  قواعــد 
إهنــا  أي  والكيفيــة.  والــورود،  والكيــف،  الكــم، 
ــة  ــد اللغوي ــى القواع ــوص ع ــزت باخلص ــة رك نظري
ــبته.  ــه ومناس ــه وجهت ــر وكيف ــم اخل ــق بك ــي تتعل الت
بــل إن التواصــل يف ُرقّيــه وســموه يتأســس عــى 
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العاقــة احلواريــة، وهيــدف إىل اإلفهــام والتعبــري عــن 
مقاصــد كل طــرف. وهــو فعــل جيــري وفــق قواعــد 
أن  التخاطــب واحلــوار. ويمكــن  تضبــط عمليــة 
تســمى بـــ »قواعــد التبليــغ« وجتــري وفــق االســتقامة 
ــى  ــن ع ــد الرمح ــه عب ــح ط ــد اصطل ــة. وق األخاقي
تســميتها بـــ« قواعــد التهذيــب )عبد الرمحــن، 1998، 

 .)237 ص: 
ويفــرض التحــاور احــرتام هــذه القواعــد، ممــا يــؤدي 
إىل االنســجام وبنــاء منطــق اخلطــاب، »بحيــث تكــون 
املعــاين التــي يتناقلهــا املتكلــم واملخاطــب معــاين 
ص:   ،1998 الرمحــن،  )عبــد  وحقيقيــة  رصحيــة 
ــب  ــل وجتن ــق واحل ــة يف التواف ــر الرغب 239(. فتتوف
كل حقــد وكراهيــة. وعــى املشــارك أن حيــرتم وجهــة 
نظــر اآلخــر، ويمتنــع عــن توجيــه التهديــدات، 
ــب أن  ــام جي ــي ك ــاب الكام ــراط يف اإلره أو االنخ
ــي.  ــادل الكام ــة يف الّتب ــاص للنّي ــاك إخ ــون هن يك

)434 ص:   ،2005 )لوســريكل، 
ورغــم األثــر اإلجيــايب الــذي أحدثــه مفهــوم التعــاون 
يف تطويــر املنجــز التــداويل فقــد كان حمــل جــدل 
وانتقــاد وخاصــة مــن قبــل روبــن اليكــوف )1973( 
ــدأ  ــذا املب ــد ورد ه ــأدب وق ــدأ الت ــه بمب ــي عوضت الت
ــأدب »،  ــق الت ــة » بمنط ــتها املعروف ــداويل يف دراس الت
وفحــواه: )لتكــن مؤدبــا( ويقــي بــأن يلتــزم املتكلــم 
واملخاطــب يف تعاوهنــام عــى حتقيــق الغايــة التــي 
مــن أجلهــا دخــا يف احلــوار؛‹‹ إذ يستحســن لطــريف 
ــد  ــام لقواع ــل مراعاهت ــدأ مث ــذا املب ــاة ه ــوار مراع احل

ــن؛  ــن املبدأي ــل هذي ــي بتكام ــا يف ــاون، مم ــدأ التع مب
ــن  ــري ع ــاب والتعب ــداف اخلط ــق أه ــل حتقي ــن أج م
وقــد   )100 ص:   ،2004 )الشــهري،  املقاصــد«. 

ــة: ــاث اآلتي ــد الث ــه إىل القواع فّصلت
قاعــدة التــزام تقيــد باللياقــة: )ال تفــرض نفســك   •

ــاس(. ــى الن ع
قاعدة الرتدد: )اترك ملخاطبك االختيار(.  •

ــت  ــت أن ــو كن ــام ل ــرصف ك ــة: »ت ــدة الرفق قاع  •
متساوين.« )شــارودو ومنغونو 200 وقرينــك 

)429 ص:   ،8
كــام ان تراثنــا العــريب حيفــل هبــذه املبــادئ التخاطبيــة 
واجلانــب  التبليغــي  اجلانــب  بــن  ُتــزاوج  التــي 
ــة يف  ــارات لبيب ــن إش ــا ورد م ــا م ــي خصوص التهذيب
ــن«  ــا والدي ــاوردي »أدب الدني ــن امل ــاب أيب احلس كت
وقمــن بخطــاب الكراهيــة متثــل هــذه املبــادئ حتــى 
ــى  ــرف ع ــد والتط ــف واحلق ــن العن ــه ع ــأى بنفس ين
ــا  مجيــع الصعــد، ألن أخطــر مــا يف هــذه األيديولوجي
ســهولة  هــو  الكراهيــة  عــى  املحّرضــة  اللغويــة 
اســتخدامها؛ إذ يكفــي أن ختالــف رأي أحدهــم أو 
ــكاره  ــه بأف ــاده وإيامن ــاركه اعتق ــه، أي أاّل تش تعارض
املتطرفــة، حتــى تكــون يف حكــم املرتــّد والكافــر 

والزنديــق وامللحــد ...
ــه  ــرف وظيفت ــاب املتط ــذا اخلط ــن ه ــا ع ــا إذا نزعن إنن
التريريــة - والتــي يرشــق فيهــا كل من خالفــه أو غدر 
بــه بأحــكام جاهــزة تظهــر فيهــا روح التفرقــة وترئــة 
ــم  ــفيههم وإخراجه ــن وتس ــم اآلخري ــذات وجتري ال
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مــن املّلــة - تبــن لنــا أنــه يف جوهــره خطــاٌب عنيــف 
ال يســّلم بأبســط رشوط وقواعــد وأصــول احلــوار يف 
أبعــاده اإلنســانية، ومبــدأ التعــاون والتبليــغ والتهذيب 
ــق  ــة. ووف ــاده األخاقي ــة، وأبع ــده التداولي يف مقاص
ــع  ــاين ال تنب ــرد اإلنس ــة الف ــإن قيم ــاب، ف ــذا اخلط ه
مــن ذاتــه، وال مــن إنســانيته، وإنــام مــن أيديولوجيتــه 
التحريفيــة واملشــوهة. فهــو ينظــر إىل املجتمــع، ال عــى 
أنــه بنــاء مــن األفــراد اإلنســانين الواعــن والفاعلــن، 
وإنــام عــى أنــه تابــع ال رأي لــه، يســاق ويؤمــر. 
ــا  ــي ينتهجه ــة الت ــة والتواصلي ــرتاتيجية اللغوي فاالس
ــا،  ــا متطرف ــا خطاب ــة باعتباره ــاب الكراهي ــج خط منت
هــي اســرتاتيجية دالــة عــى موقفــه ممــن خيالــف 
وتداولياتــه  اخلطــاب  هــذا  ودالالت  معتقداتــه. 
ــام  ــف؛ ف ــل للعن ــوى حام ــه أق ــا أن صاحب ــف لن تكش
إْن يتيّقــن أن فكرتــه هــي وحَدهــا الفكــرة الصحيحــة 
حتــى جييــز لنفســه االدعــاء بأنــه وحــده يمتلــك 
احلقيقــة املطلقــة، فيقتنــع بــأن اهلل قــد أوكل إليــه مهمــة 
الدفــاع عنهــا، وبذلــك ال يأخــذ عــى عاتقــه واجــب 
تكفــري مــن خيالفــه الــرأي، بــل واجــب قتالــه أيًضــا. 
إن هــذا اخلطــاب العنيــف، يعمــل دون كلــٍل أو ملــل 
ــتحيل  ــا يس ــه، وعندم ــر أفعال ــى ع ــورة املعن ــى بل ع
اإلقنــاع،  هــذا  القوة.ولتفعيــل  إىل  يلجــأ  اإلقنــاع 
ــة  ــم العنرصي ــد لقي ــرف املمِج ــاب املتط ــأ اخلط يلج
والكراهيــة والتفكــري األحــادي اإلقصائــي، إىل خلــق 
األغلبيــة  عــى  للســيطرة  خطابيــة  اســرتاتيجيات 
ــا  ــدا يف توظيفه ــر حتدي ــباب، تظه ــن الش ــي م العظم

ــه البســيطة واملختزلــة،  ــي يف صيغت للخطــاب الدين
وهــو خطــاب قامــت باســتغاله  اجلامعــات املتطرفــة، 
ــر  ــق التناف ــى خل ــره ع ــي يف جوه ــاب ينبن ــه خط إن
اخلطــاب  هــذا  ويســتمد   ، والتناقــض  واملعــاداة 
ــن  ــن اإلرهابي ــاوى املتطرف ــن فت ــه م ــه ورشعيت هويت
ــة  ــاع رغب ــدف إخض ــل، هب ــف والقت ــح العن ــي تبي الت
املجتمــع احلداثــي يف التطــور للرجــوع إىل الــوراء 
عــن طريــق الرتهيــب والتقتيــل، واســتعامل كل أنــواع 
ــة )ليــوين، 2016، ص: 14(. االنتقــام األشــّد كراهي
ولقــد أشــار فــان دايــك إىل »أن املهّمــة الرئيســية 
للّتداوليــة هــي حتويــل رضوب اخلطــاب )اجلمــل( إىل 
ــال  ــاب إىل أفع ــل اخلط ــة حتوي ــزة، وعملي ــال منج أفع
منجــزة يمكــن أن تســمى تأويــًا تداولّيــًـا للعبــارات، 
واملهّمــة الّثانيــة هــي تنزيــل هــذه األفعــال يف موقــف 
ــاح  ــى نج ــّص ع ــي تن ــّروط الت ــة ال ــن، وصياغ مع
هــذه العبــارات يف أي موقــف مــن املواقف.«)دايــك، 
الوظيفــة  كــون  إىل  وبالنظــر   )257 ص:   ،2000
األساســية للغــة هــي إقناعيــة، وأن املكــون اإلقناعــي 
ــة  ــّر بالعاق ــا نق ــا جيعلن ــًيا، مم ــون أساس ــى يك يف املعن
ــة  ــة اخلارجي ــإن الدراس ــداول. ف ــة والت ــن الدالل ب
ــه  للتغريــدات ســتدفعنا إىل النظــر يف اخلطــاب يف كليت
باعتبــاره حجــة. ويف هــذا املســتوى مــن العمــق نفهــم 
إخبــار  إىل  هيــدف  ال  عامــة  املغــّرد   / املرســل  أن 
ــعى  ــل يس ــات، ب ــم املعلوم ــد تقدي ــي، وال يقص املتلق
إىل التأثــري فيــه ودفعــه إىل اختــاذ موقــف مــا مــن 
ــوع  ــري وموض ــوع التفك ــكل موض ــي تش ــة الت القضي
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التواصــل والتفاعــل بينهــام، وعندمــا نســتعمل لفظــة 
احلديــث  املنظــور  مــن  نســتعملها  فإننــا  التأثــري، 
ــًا  ــت نق ــا، وليس ــًا وحجاًج ــة فع ــر اللغ ــذي يعت ال
للمعلومــات وإخبــاًرا عنهــا. وقــد عــّد شــاييم بريملــان 
هــذا النــوع مــن احلجــاج بأنــه »إذعــان العقــول 
بالتصديــق ملــا يطرحــه املرســل. والعمــل عــى زيــادة 
اإلذعــان هــو الغايــة مــن كل حجــاج، فأنجــع حجــة 
هــي تلــك التــي تنجــح يف تقويــة حــدة اإلذعــان عنــد 
ــواء  ــادرة، س ــه إىل املب ــة تدفع ــمعها، وبطريق ــن يس م
باإلقــدام عــى العمــل أو اإلحجــام عنــه، أو هــي عــى 
األقــل مــا حتّقــق الرغبــة عنــد املرســل إليــه يف أن يقــوم 
بالعمــل يف اللحظــة املائمة.«)الشــهري،2004، ص: 

)456
ــي  ــد وحامـ ــق واملرتـ ــق واملنافـ ــاظ )الزنديـ إن ألفـ
ـــوس  ـــبئية واملج ـــب للس ـــد والنواص ـــب وامللح الصلي
والقبطـــي  والشـــيعي  والســـني  والرافـــي 
والســـلفي... الـــواردة يف التغريـــدات الســـالفة( 
تنتمـــي كلهـــا للحقـــل الدينـــي واملذهبـــي، ولعـــل 
ـــلوكًيا  ـــا وس ـــا ثقافًي ـــد ملمح ـــري يع ـــذه التعاب ـــاء ه انتق
ــي  ــرف الدينـ ــار التطـ ــب اختـ ــر متعصـ ــكل فكـ لـ
ـــوص  ـــل نص ـــه بتأوي ـــمح لنفس ـــٌر س ـــه، فك ـــا ل عنواًن
ـــويغ  ـــة لتس ـــة الريف ـــنة النبوي ـــم والس ـــرآن الكري الق
األعـــامل املتطرفـــة واإلجراميـــة وتشـــويه وتزييـــف 
احلقائـــق الدينيـــة الســـمحة واخلـــروج عـــن طاعـــة 
والة األمـــر، ووصـــف رمـــوز األمـــة ومؤسســـات 
الدولـــة بتعابـــري ال عاقـــة بـــام هـــو أخاقـــي. ويف 

ـــف  ـــة عن ـــا- ثم ـــة- مث ـــة والديني ـــا االجتامعي ثقافتن
ـــال  ـــي املج ـــن، فف ـــى اآلخري ـــرد ع ـــه الف ـــوي يامرس لغ
الدينـــي تتـــم ممارســـة الكراهيـــة الدينيـــة مـــن دون 
إدراك أو وعـــي؛ إذ ينشـــأ الفـــرد، وتتكـــون ثقافتـــه 
الدينيـــة مـــن خـــال تراكـــم لغـــوي حـــاد يشـــكل 
ـــع  ـــق م ـــة ال تتس ـــورة عنيف ـــي بص ـــه الدين ـــه وعي لدي
التســـامح والبســـاطة الدينيـــة األصيلـــة واحلقيقيـــة، 
ـــاالً  ـــا وب ـــن فيه ـــح الدي ـــة يصب ـــل إىل مرحل ـــى يص حت
عـــى اإلنســـان ذاتـــه، ويتحـــول الديـــن مـــن كونـــه 
ــدة  ــوة وشـ ــرًسا إىل قسـ ــااًل ويـ ــا ومجـ ــة وحًبـ رمحـ
ـــن  ـــات الدي ـــون تريع ـــن أن تك ـــداًل م ـــرًسا، وب وع
ــن: 16(، و»ال  ــتطعتم« )التغابـ ــا اسـ ــوا اهلل مـ »فاتقـ
ـــرة: 286(،  ـــا« )البق ـــا إال وسعهــــــ ـــف اهلل نفًس يكل
الَّ  إ َحٌد  أ يَن  لدِّ ا دَّ  ُيَشـــا لْن  و  ، ُيرْسٌ يَن  لدِّ ا نَّ  إ « و
ــَتِعينُوا  وا، واْسـ ــِرُ ــوا، وَأْبـ ُدوا وَقاِرُبـ ــدِّ ــُه، َفَسـ َغَلَبـ
ـــاري،  ـــِة« )البخ جْلَ ـــَن الدُّ ـــِة ويشٍء ِم ْوَح ـــْدَوِة والرَّ بالَغ
ـــَن  ي ـــم 39(، و» إنَّ هذا الدِّ ـــاري، رق ـــح البخـــ صحي
 ،)13 ج1،  )الســـخاوي،  متٌن فأوغلوا فيِه برفـــٍق« 
تتحـــول تريعـــات الديـــن مـــن خـــال تكريـــس 
ـــات  ـــي إىل تريع ـــوي الدين ـــف اللغ ـــة والعن الكراهي
جمافيـــة لقيـــم التســـامح الدينـــي، وذلـــك بســـبب 
ــم  ــا باسـ ــم إنتاجهـ ــي يتـ ــة التـ ــدات اللغويـ التأكيـ
الديـــن مـــن لـــدن منـــارصي التطـــرف وخطـــاب 
العنرصيـــة والكراهيـــة، أولئـــك الذيـــن ال حيســـنون 
ــن  ــم الديـ ــة تلقيهـ ــة نتيجـ ــم الدينيـ ــه لغتهـ توجيـ
بـــذات اللغـــة العنيفـــة التـــي يســـتعيدون إنتاجهـــا 
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الصحيـــح  الديـــن  ويتمثلوهنـــا بوصفهـــا هـــي 
ــي، 2014(. ــوي )النغيمـ والقـ

ــى  ــاس ع ــن النّ ــز ب ــل والتّميي ــح القت ــذا يصب وهك
أســاس اجلنــس أو الّديــن أو املذهــب أو القومّيــة 
الّلــون)…(، مســاويا للّصــاة أو غريهــا مــن  أو 
القيــم الّدينّيــة اخلالصــة يف لزومهــا، ألهّنــا كّلهــا 
ــتباك  ــذا االش ــاده. ه ــره واعتق ــة” يف نظ ــم “دينّي تعالي
باملحيــط والبيئــة حيــّول جــزءا مــن تعاليــم الّديــن إىل 
ــة،  ــلوكيات املتطّرف ــن الّس ــري م ــع للكث ــل” ومنب “أص
والّتصــّورات املشــبعة بقيــم الكراهّيــة ورفــض اآلخــر 

.)2020 )العلــوي، 
عــى  حتــض  التــي  املتطرفــة  اخلطابــات  هــذه  إن 
ــانية  ــة اللس ــة للمعرف ــة الناقل ــي الدعام ــة، ه الكراهي
أو  اللغويــة  اجلامعــة  تتقاســمها  التــي  اجلمعيــة 
تتقاســمها اجلامعــات املتطرفــة مــع أتباعهــا. وداخــل 
هــذه اخلطابــات أيضــا يتــم النظــر إىل الكراهيــة- 
بوصفهــا ممارســة لغويــة- باعتبارهــا ســّبا وشــتاًم 
ــاًرا  ــدة وإجب ــا وش ــا وإكراًه ــا ولوًم ــا وتقريًع وتوبيًخ
وهتجــاًم  وهتديــًدا  اآلخريــن  إرادة  ضــّد  وترّصًفــا 

وجرًحــا وإيــذاًء وعدواًنــا.
وال ينكــر أحــد أمهيــة اخلطــاب الدينــي فـــي تشـــكيل 
ثقافـــة جمتمعاتنـا التـــي تتصـف بالتـــدين بشكل عام، 
ــة  ــى توعي ــز ع ــن الرتكي ــد م ــال ال ب ــذا املج ويف ه
رجــال الـــدين بعـــدم التـــرويج لألفكـــار املتطرفـــة، 
والتأكيـــد علـــى قـــيم املحبـــة والتســـامح والوسطية 
واالعتــدال التـــي أكـــدت عليهـــا األديـــان الســاموية 

كافـة، وتطـوير لغـة حـوار جديـدة يفهمهـا الشـباب، 
وتـؤثر فيـــه تعتمـد علـى اإلقنـــاع واملنطـق، وتقـديم 
القـــدوة احلســـنة، ونشـر نمـــاذج التميـــز وتصـحيح 
ــي  ــاري واملومن ــة واحلي ــة ) العقارب ــم املغلوط املفاهي

والروابــدة وملــكاوي، 2015، ص: 13(.
إسرتاتيجية مناهضة خطاب الكراهية ومنعه. 	

ــاين  ــخ اإلنس ــة بالتاري ــاب الكراهي ــط خط ــد ارتب لق
ألنــه يرتبــط بالطبيعــة اإلنســانية الّريــرة وغــري 
معيــاًرا  عدهــا  يمكــن  ظاهــرة  وهــو  الّســوّية. 
إىل  وامليــل  والقوانــن  القواعــد  عــى  للخــروج 
ــك  ــام يف ذل ــكات ب ــس واملمتل ــى األنف ــدوان ع الع
ــة  ــن. فالكراهي ــوق اآلخري ــى حق ــافر ع ــدي الس التع
ليســت جديــدة، بــل هلــا جــذور وامتــدادات تارخييــة 
واجتامعيــة ونفســية وثقافيــة، وحتــدث بنســب متفاوتة 
يف خمتلــف جمتمعــات العــامل. إن هــذه الظاهــرة املدّمــرة 
تتنــاىف وطبيعــة الفطــرة اإلنســانية الســليمة، كــام 
ــة  ــمحة والريع ــة الّس ــم اإلهلي ــاىف وروح التعالي تتن
اإلســامية والقوانــن واألنظمــة، وكل ذلــك يشــكل 
إشــارة دالــة عــى أن األصــل يف احليــاة ومعاملــة 
اإلنســان ألخيــه اإلنســان، هــو مبــدأ الســلم والعفــو 
ــى  ــض ع ــذي حي ــاب ال ــكل اخلط ــامح. ويّش والتس
قيــم الكراهيــة والتمييــز والعنرصيــة االســتثناء الــذي 
ال يلجــأ إليــه إالّ املتطــّرف العاجــز عــن التعبــري 
بالوســائل الطبيعيــة الســلمية التــي تعــّد اللغــة إحــدى 
ــرد أو  ــة الف ــدم ثق ــف إىل ذلك ع ــائل. أض ــذه الوس ه
ــي  ــات الت ــكار والقناع ــة األف ــوة أو صح ــة بق اجلامع
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ــن  ــى اآلخري ــا ع ــؤدي إىل فرضه ــا ي ــا؛ مم يعتقدوهن
يتــم  اإلقنــاع  يســتحيل  فعندمــا  وإجبــارا؛  قهــرا 
اللجــوء إىل القــوة. وعليــه فــإن املســار النهائــي 
ــّبب  ــو املتس ــا ه ــا كان أو رمزي ــة مادي ــل الكراهي لفع
ــي  ــة الت ــاوية املتعاقب ــوارث املأس ــن الك ــلة م يف سلس
تبقــى آثارهــا، يف غالــب األحيــان، حمفــورة وموشــومة 
ال  الكراهيــة  واجلامعــات؛ ألن  األفــراد  ذاكــرة  يف 
ــد  ــارت العدي ــد أش ــادة. ولق ــة مض ــد إال كراهي تول
ــة  ــة والضمني ــباب الرصحي ــات إىل األس ــن الدراس م
ــذه  ــا ه ــّد بعضه ــة؛ إذ ع ــة الكراهي ــة وراء ثقاف الكامن
ــوية،  ــري س ــة غ ــئة أرسي ــا لتنش ــراًزا طبيعًي ــرة إف الظاه
ــة  ــات اجتامعي ــورة، وعاق ــة متده ــاع اقتصادي وأوض
يشــوهبا العنــف واحلقــد، واعتبــارات ثقافيــة حيكمهــا 
اجلهــل والتخلــف والعدوانيــة والفهــم غــري الصحيــح 
ملــا يــدور يف حميــط الفــرد، وهــذا مــا عــرت عنــه كل 
ــهم  ــد أس ــة. وق ــة عامي ــاءت بلغ ــي ج ــدات الت التغري
ــوي  ــدور الرتب ــع ال ــة، تراج ــاب الكراهي يف إذكاء خط
الســليم للمدرســة واجلامعــة واألرسة، وهــو مــا هيــدد 
املنظومــة األخاقيــة والقيميــة ملجتمعاتنــا يف ظــل ثورة 
ــه الفضائيــات ومواقــع  اإلعــام واالتصــال، ومــا تبث
ــلبية يف  ــم س ــكار وقي ــن أف ــي م ــل االجتامع التواص
كثــري مــن األحيــان ممــا ينعكــس عــى النســق القيمــي 
ألبنائنــا، وهيــدد بجيــل أكثــر عنًفــا وأشــد كرهــا مــن 
ســلفه.»فهناك جرائــم جديــدة أصبــح املجتمــع يعيش 
عــى إيقاعهــا ومل يعهدهــا مــن قبــل، إضافــة إىل ارتفاع 
ــوف  ــن يف صف ــال واملراهق ــوح األطف ــدالت جن مع

اجلنســن معــا، فضــا عــن العنــف اللفظــي والرمــزي 
بــن النــاس يف الشــارع أو املدرســة أو املؤسســات 
الرســمية للدولــة، والــذي قــد يفــي إىل تولــد نزعــة 
ــردا  ــبه مت ــام يش ــوة، في ــوق بالق ــزاع احلق ــام وانت االنتق
ــا.  ــة عنه ــا للمصداقي ــة ونزع ــات الدول ــد مؤسس ض
وهــذا يعنــي أن ثمــة جمموعــة مــن العوامــل تتضافــر 
فيــام بينهــا إلفــراز العنــف يف املجتمــع ســواء أكانــت 
ــة أم  ــية أم ثقافي ــة أم نفس ــة أم اقتصادي ــباًبا اجتامعي أس
ــلم  ــن والس ــدد األم ــل هت ــا عوام ــي كله ــة، وه ديني
ــن  ــل ب ــدوى تنتق ــل ع ــف يمث ــي، ألن العن االجتامع
وتؤثــر  املختلفــة،  واملناطــق  واجلامعــات  األفــراد 
بالســلب عــى خمتلــف جمــاالت احليــاة السياســية 
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتعليميــة يف املجتمــع« ) 

ميلــة، 2015 (.
لقــد أصبحــت بعــض وســائل التواصــل االجتامعــي 
اليــوم مــن الّدعامــات الرئيســية التــي تســاهم يف نــر 
الكراهيــة والتمييــز، ممـّـا جعــل التعصــب أمــرا شــائعا 
ومعتــادا. ويثــري هــذا االنتشــار يف املقــام األول مســألة 
ــراءات  ــائل واإلج ــات والوس ــة السياس ــة وفعالي أمهي
والقانونيــة  األمنيــة  التدابــري  والســيام  املتخــذة، 
حــول  حقيقيــة  تســاؤالت  يثــري  كــام  والوقائيــة 
ــاق  ــار وآف ــذا االنتش ــن ه ــد م ــة للّح ــل الفعلي املداخ
ورهانــات منعه.فقــد ورد يف وثائــق مركــز امللــك 
ــاع  ــن أتب ــوار ب ــي للح ــز العامل ــن عبدالعزي ــداهلل ب عب
ــان والثقافــات، أن ثمــة طــرق عديــدة ملناهضــة  األدي

ــا: ــن بينه ــه. وم ــة ومنع ــاب الكراهي خط
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رفــع مســتوى الوعــي مــن خــال إجــراء دورات . 1
تدريبيــة حمليــة، وتثقيــف األصدقــاء وأفــراد 

ــب. ــز والتعص ــر التميي ــأن خماط ــة بش العائل
التواصــل . 2 وســائل  منشــورات  عــن  اإلبــاغ 

االجتامعــي التــي تنــر الشــائعات أو املعلومــات 
ــة. اخلاطئ

إغــراق فضــاء وســائط التواصــل االجتامعــي . 3
اإلجيابيــة  بالرســائل  اإللكرتونيــة  واملنصــات 

والتســامح. الســام  إىل  الداعيــة 
دعــم األفــراد أو اجلامعــات التــي يســتهدفها . 4

خطــاب الكراهيــة، وتشــجيع صانعي السياســات 
عــى اختــاذ إجــراءات ضــد اللغــة العنيفــة أو 

السياســات التمييزيــة.
الصحافــة . 5 بشــأن  عمــل  ورش  اســتضافة 

ــاعدة  ــل مس ــن أج ــزاع م ــروف الن ــة لظ املراعي
ــة  ــدرات األخاقي ــر الق ــى تطوي ــن ع الصحفي
ــًا  ــار نق ــل األخب ــزاع، ونق ــادر الن ــد مص لتحدي

عاداًل ودقيًقــا.
ــن . 6 ــتجابة املبكري ــذار واالس ــان لإلن ــكيل جل تش

لرصــد  واملحــي  الوطنــي  الصعيديــن  عــى 
خطــاب الكراهيــة وأشــكال التحريــض عــى 

األخــرى. العنــف 
ــة  ــاء األمهي ــن إي ــد م ــاب ال ب ــذا اخلط ــة ه وملناهض

ــا: ــة أمهه ــل احلقيقي ــن املداخ ــة م ملجموع
املدخل الرتبوي. 1
املدخل الديني. 2

املدخل األمني والقانوين وتفعيل التريعات. 3
املدخل اإلعامي. 4
تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدين. 5

استنتاجات
ــع  ــا- يف مواق ــة بأنواعه ــاب الكراهي ــتنا خلط إن دراس
التواصــل االجتامعــي وحتديــدا يف تويــرت- وفــّك 
شــفراته دالليــا وتداوليــا جعلنــا نتبــّن مــدى خطورته 
ــف. ومل  ــرام والتخل ــف واإلج ــن والعن ــة للفت املوصل
تكــن اللغــة التــي يوظفهــا هــذا اخلطــاب بريئــة قــط. 
ــري  ــاس والتعب ــة اإلحس ــة لرتمج ــت آلي ــا كان ــدر م فبق
عنــه، كانــت كذلــك آليــة للتزييــف ووســيلة للــرصاع 
والّســب والشــتم والتهديــد وتريــر العنــف.  وهــو مــا 

ــا نســتنتج عــى مــدار هــذه الدراســة أن: جعلن
ــري 	  ــو تعب ــة، ه ــى الكراهي ــض ع ــاب حي أّي خط

ظاهــر عــن قصــد تواصــي لــيء يتضمــن قيمــة 
ســلبية تســتبطن نزعــة رشيــرة؛ وتعــّد داللــة هــذه 
ــروًزا يف التلفــظ، أو يف اخلطــاب  ــر ب القيمــة األكث
والســب،  واإلهانــة  التهديــد  حالــة:  يف  كــام 

ــار... ــوم واإلجب ــام، والل ــذف واالهت والق
أيّ خطــاب حيــض عــى الكراهيــة، هــو تعبــري عن 	 

ــم  ــل معه ــن؛ والتعام ــرتام إرادة اآلخري ــدم اح ع
وهــو متييــز عــى أســاس العــرق واللــون واجلنــس 
ــمة  ــو الّس ــري ه ــذا التعب ــة... وه ــن واللغ والدي
ــة:  ــام يف حال ــاب ك ــظ أو يف اخلط ــارزة يف التلف الب

ــراه... ــار واإلك ــر، واإلجب احلظ



عبد اللطيف السلمي: خطابات الكراهية يف وسائل التواصل االجتماعي الرصد والتحليل وإستراتيجيات املناهضة: مقاربة داللية-تداولية 414-389

411

ــري 	  ــو تعب ــة، ه ــى الكراهي ــض ع ــاب حي أّي خط
عــن رصاع ناتــج عــن تناقــض بــن مصالــح 
ــرصاع  ــذا ال ــرى، وه ــح أخ ــاب مصال ــى حس ع
ــاب،  ــظ، أو يف اخلط ــارزة يف التلف ــمة الب ــو الّس ه
ــر،  ــل، والتنك ــض، والتنص ــة: التناق ــام يف حال ك

والدحــض...
ــة 	  ــو بداي ــة، ه ــى الكراهي ــض ع ــاب حي أّي خط

لـ«عنــف فعــي«؛ ألن مــن يقــول شــيًئا، كــام أدرك 
ذلــك فيلســوف اللغــة جــون أوســتن؛ فإنــه 

ــل. ــول نفع ــا نق ــل يشء«، أو عندم ــوم بفع »يق
ــه 	  ــه تأثريات ــة ل ــى الكراهي ــض ع ــاب حي أّي خط

ــة  ــة واالجتامعي ــم الديني ــة القي ــلبية يف منظوم الس
والثقافيـة.

مــن 	  بــد  ال  الكراهيــة  خطــاب  وملناهضــة 
إىل: هتــدف  إســرتاتيجية 

ــن 	  ــامء والباحث ــار العل ــة كب ــود هيئ ــف جه تكثي
واالجتــامع  الرتبيــة  وعلــامء  اللغــة  جمــال  يف 
ــراء  ــون وخ ــن والقان ــال األم ــن ورج واملفكري
اإلعــام... كٌل مــن موقــع ختصصــه وزاويــة 
ــده  ــا ومقاص ــام العلي ــم اإلس ــر قي ــره، يف ن نظ
اجلليلــة وحتقيــق األمــن األخاقــي والقيمــي 
والفكــري يف املجتمــع، ونــر فكــر التوســط 
واالعتــدال املنبثــق مــن ســامحة هــذا الديــن 
ــرف  ــر التط ــة فك ــا، ومواجه ــه العلي ــه ومثل وقيم
والغلــو، وتوضيــح املصطلحــات والقضايــا حمــل 
ــن  ــرف أو م ــر املنح ــاب الفك ــد أصح ــس عن اللب

ــة،  يتعاطفــون معهــم، وتبيــن مدلوالهتــا الرعي
ــي  ــري واألخاق ــن الفك ــوم األم ــح مفه وتوضي
ــق  ــاس، وحتقي ــوب الن ــزه يف قل ــي، وتعزي والقيم
املجتمعيــة  الرائــح  خمتلــف  بــن  التواصــل 

وعمــوم املواطنــن.
ــة 	  ــة إعامي ــة أمني ــة ديني ــرتاتيجية ثقافي ــاء إس بن

ــرف  ــر املتط ــر الفك ــة لدح ــة مدني ــة تربوي اجتامعي
بنائهــا  املحــرض عــى الكراهيــة، يشــارك يف 
الــوالء  عنهــم  ُعــرف  الذيــن  املتخصصــون 

وأبنائــه. وقادتــه  للوطــن  واإلخــاص 
ــم  	 ــذ قي ــذي ينب ــي ال ــث العلم ــجيع البح تش  	

الكراهيــة والعنــف والتطــرف والعمــل عــى 
نــره وإشــاعته.

متطرًفــا 	  دينيًّــا  فكــًرا  حيمــل  مــن  كل  إبعــاد 
ــن  ــع، وم ــة اجلوام ــاجد وخطاب ــة املس ــن إمام م
ــن  ــة، وكل م ــة والتعليمي ــح الرتبوي ــة املصال كاف
ــيلة  ــي وس ــف اللفظ ــة والعن ــتخدم الكراهي يس

ــه. ــر آرائ ــه ون ــال فكرت إليص
تطويــر برامــج أمنيــة عــى شــبكة اإلنرتنــت 	 

لكشــف اجلرائــم اإللكرتونيــة والوقايــة مــن 
ــل  ــبكة، وتفعي ــذه الش ــر ه ــة ع ــكار اهلدام األف
ــات  ــع عقوب ــك، ووض ــّرم ذل ــي جت ــن الت القوان

رادعــة ملرتكبيهــا.
ــدال 	  ــطية واالعت ــر الوس ــر فك ــى ن ــل ع العم

املواطنــة، وقيــم  الديــن، وبــث روح قيــم  يف 
ــئة  ــوس الناش ــها يف نف ــان، وغرس ــوق اإلنس حق
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ــلمن يف  ــري املس ــوق غ ــذات حق ــباب، وبال والش
املجتمــع اإلســامي واحــرتام القوانــن والرائــع 

ــاء. ــام واإلخ ــب والس ــم احل ــة لقي الداعي

شكر وعرفان
ــدة،  ــة ج ــل جامع ــن قب ــل م ــذا العم ــل ه ــم متوي ت
ــة  ــب منح ــعودية، بموج ــة الس ــة العربي ــدة، اململك ج
رقــم ) 2	  21 – IMT	 UJ( وعليــه يقــر املؤلــف 

ــدة. ــة ج ــايل جلامع ــي وامل ــم التقن ــكر للدع بالش
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عبد المنعم شيحة)*(

 جامعة الحدود الشمالّية
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ـــة  ـــق املقارب ـــم وف ـــريب القدي ـــن األدب الع ـــارة م ـــة خمت ـــارق )Supernatural Body( يف ُمدّون ـــد اخل ـــات اجلس ـــض جتّلي ـــتكناه بع ـــة اس ـــى حماول ـــا ع ـــوم بحثن ـــث: يق ـــص البح ملخ
الســـيميائّية ليصبـــح بذلـــك بحثـــا يف »ســـيميائّية اجلســـد اخلـــارق«. والتفكـــر يف اجلســـد انطالقـــا مـــن كونـــه عالمـــة ســـيميائّية يف النـــّص األديب ســـيحملنا عـــى اإلحالـــة عليـــه 
ـــك  ـــة. لذل ـــد- العالم ـــذا اجلس ـــدودة هل ـــة وال حم ـــالت ُمتخّيل ـــالل متّث ـــن خ ـــا م ـــوالت توظيفه ـــل مدل ـــة حتم ـــؤرة داللّي ـــّددة، وب ـــاين متع ـــى أو مع ـــا ملعن ـــا منتج ـــاره دااّل لغوّي باعتب
ـــل  ـــس فع ـــد تعك ـــة ق ـــي ُمعامل ـــات، وه ـــوز والعالم ـــور والرم ـــن الص ـــة م ـــة« جلمل ـــة »ختييلّي ـــا حصيل ـــة باعتباره ـــوص األدبّي ـــد يف النص ـــة اجلس ـــة عالم ـــو معامل ـــة ه ـــود بالدراس فاملقص
ـــات  ـــن التصنيف ـــبكة م ـــج لش ـــة منت ـــذه اجله ـــن ه ـــّص األديّب م ـــدع الن ـــه. فمب ـــي إلي ـــذي ينتم ـــات ال ـــن العالم ـــام م ـــذا النظ ـــه هل ـــّوغ متثل ـــدع وتس ـــا املب ـــب ضمنه ـــي يكت ـــة الت الثقاف
ـــي  ـــة الت ـــة القديم ـــات األدبّي ـــف اخلطاب ـــات يف خمتل ـــّل التف ـــا حم ـــارق قدي ـــد اخل ـــد كان اجلس ـــه. وق ـــّدد عالمت ـــد وحت ـــّكل اجلس ـــي تش ـــات الت ـــوز واأليقون ـــوم والرم ـــالت والوس والتمّث
ـــه  ـــّي، وآداب تعامل ـــلوكه االجتاع ـــى س ـــدّل ع ـــة، وت ـــن جه ـــة م ـــه الذاتّي ـــس هلويت ـــة تؤّس ـــات متييزّي ـــمه بعالم ـــارق، ووس ـــد اخل ـــذا اجلس ـــة هل ـــة ثرّي ـــورة ختييلّي ـــم ص ـــدت يف تقدي اجته
ـــكال  ـــالف أش ـــى اخت ـــاء ع ـــا لألدب ـــداع، وُمله ـــى اإلب ـــا ع ـــف، وُمعين ـــا بالتألي ـــا ُمغري ـــون موضوع ـــتحّق أن يك ـــيا إذا اس ـــرى ال س ـــة أخ ـــن جه ـــعائره م ـــه وش ـــر، وطقوس ـــع اآلخ م

ـــارق.  ـــد اخل ـــأن اجلس ـــو ش ـــا ه ـــم مثل إبداعاهت
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Abstract: The present research work attempts to explore some manifestations of the supernatural body in a selection of Arabic literary texts approached from a 
semiotic perspective to become an investigation in “the cinematization of the supernatural body.” Pondering over the body as a semiotic sign in the literary text leads 
to its consideration as a linguistic signifier bearing one or more meanings and a pivot of signification impregnated with signifieds inferred from unlimited imaginary 
representations of that body-sign. The objective of the study is the treatment of the body’s sign in literary texts as a result of the imagining of a number of images, 
symbols, and signs. This treatment might mirror the impact of the cultural background in which the writer crafted his text and display the grasp of his representation 
of this system of signs to which he belonged. From this vantage point, the creator of a literary text is a producer of a network of classifications, representations, marks, 
symbols, and icons that makes up the body and determines its sign. In ancient times, the supernatural body was the center of different literary discourses which strove 
to provide a representation of a rich imaginative design of that body and allocate to it distinguishing signs that would construct its self-identity on the one hand and 
show its social behavior, conduct towards the other, rituals and traditions on the other hand. The reason behind this interest in the supernatural body could refer to 
the fact that it was an appealing subject of writing. The supernatural body was included in different literary forms, just as that this very body took different forms.
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مقّدمة:
توارثتهــا  التــي  القيمــة  أحــكام  أشــهر  مــن  إّن    
ــة القديمــة عــى اختــالف مشــارهبا  ــات املرشقّي الثقاف
اإلنســايّن  باجلســد  تتعّلــق  التــي  األحــكام  تلــك 
ــا، حمــدود اإلمكانيــات  ــاره جســدا ضعيفــا، فاني باعتب
ــد  ــات جس ــذه الثقاف ــرف ه ــو يف ُع ــات، فه والطاق
هــّش ال يســتقّر عــى حــال وال يثبــت أمــام الطبيعــة إذا 
غضبــت، وال يقــدر عــى املواجهــة إالّ ضمــن حــدود 
طاقاتــه وإمكانياتــه. وعطفــا عــى ذلــك أقامــت 
األبســتمولوجّية  واملنظومــات  القديمــة  األســاطر 
املختلفــة ُأســس تصّورهــا للجســد البــرشّي عــى 
ــرة  ــا بالفط ــا وواهي ــا ضعيف ــره فيه ــة تعت ــادئ أّولّي مب
واخللــق، ُيصيبــه الكــر والعجــز واآلالم وتلحقــه 
ــو  ــا))(، وه ــي تداركه ــي ينبغ ــات الت ــوم واآلف الكل
ــراب  ــرّده إىل ال ــزوال وم ــاء وال ــم الفن ــع حلت خاض

ــا كان األمــر كذلــك ظهــرت صناعــة الطــّب لعــالج أشــكال  ) - مّل
الضعــف املختلفــة التــي تطــول اإلنســان ومــداواة وهنــه 
وضعفــه وآالمــه، ويعــّرف ابــن خلــدون الطــّب بأّنــه مــن فــروع 
الطبيعيــات، وهــو عنــده:« صناعــة تنظــر يف بــدن اإلنســان مــن 
ــة  ــظ الصّح ــا حف ــاول صاحبه ــّح، فيح ــرض ويص ــث يم حي
وبــرء املــرض باألدويــة واألغذيــة بعــد أن يتبــّن املــرض الــذي 
ــا  ــة(. أّم ــاب املقّدم ــدن.« ) كت ــاء الب ــن أعض ــوا م ــّص عض خي
ــط  ــه فق ــب علي ــر أّن الطبي ــرة فيعت ــي يف التذك داوود األنطاك
إصــالح مــا أمكــن مــادام هــو أيضــا عرضــة للضعــف واهلــوان 
ــوت  ــع امل ــب من ــى الطبي ــس ع ــول:« لي ــوت، يق ــرض وامل وامل
وال اهلــرم وال تبليــغ األجــل األطــول وال حفــظ الشــباب 
لعــدم قدرتــه عــى ضبــط مــا ليــس عليــه أمــره)...( وإّنــا عليــه 
ــة إىل  ــظ صّح ــاف وحف ــاّر من ــع ض ــن دف ــن م ــا أمك ــالح م إص

ــاب(. ــرة أويل األلب ــل املعلوم.«)تذك األج
ــة الســحري بــن حتــرة: اجلســد  ملزيــد مــن التوّســع راجــع: صوفّي
ــس،  ــى، صفاق ــد ع ــة، دار حمم ــة أنثروبولوجّي ــع، دراس واملجتم

تونــس،2008، ص ص 322-289.

والتحّلــل)2(. 
ــل  ــى الفع ــدرة ع ــم الق ــرآن الكري ــر الق ــد ق   وق
والكــال النموذجــّي عــى اهلل اخلالــق دون ســواه، 
وجعــل اجلســد البــرشّي الضعيــف بعيــدا عــن ُســبل 
الكــال مــع أّنــه مــن خلــق اخلالــق الكامــل)3( وذلــك 
ــارص  ــا يف العن ــر بعضه ــن ح ــارات يمك ــّدة اعتب لع

ــة: التالي
ــي  ــد الواه ــّكل اجلس ــو ُيش ــرآيّن وه ــّص الق  إّن الن
للبــرش الضعيــف إّنــا ُيثبــت الكــال اإلهلــّي، وقدرتــه 
عــى خلــق هــذا الكائــن،  ومحايتــه وطمأنتــه عــى أّن 
ــاء مــا هــي إالّ  ــه وزوالــه باملــوت والفن ضعفــه وهوان
ــى  ــا ع ــزى فيه ــد جُُي ــرى ق ــوامل أخ ــدة لع ــة جدي بداي

ــة.  ــه الدنيوّي أفعال
ــق- أّن  ــة اخلل ــيا قّص ــرآيّن –ال س ــّص الق ــرى الن  ي
ســبب هــذا الضعــف واملحدودّيــة اجلســدّية لإلنســان 
التزامــه  وعــدم  للخالــق  اإلنســان  عصيــان  هــو 
بتعلياتــه »اإلهلّيــة« لذلــك عوقــب بالُعــري واألمل 
ــود يف  ــن اخلل ــرم م ــوان وُح ــف واهل ــقاء والضع والش

ــا. ــوت يف دار الدني ــاء وامل ــه الفن ــة ليطول اجلنّ
ربــط النــّص القــرآيّن بــن ضعــف البــرش وحاجتهــم 
ــاج  الدائمــة إىل اهلل، فاإلنســان موســوم بالضعــف حُمت

ــرب يف  ــاطر الع ــوعة أس ــة: موس ــد عجين ــال: - حمم ــر مث 2 - انظ
اجلاهلّيــة ودالالهتــا، دار الفــارايب بــروت، ط)، 994).

ــلة  ــالم، سلس ــل يف اإلس ــان الكام ــدوي: اإلنس ــن ب ــد الرمح - عب
دراســات إســالمّية، وكالــة املطبوعــات، الكويــت، 976).
3 - انظــر: نرسيــن الســوييس: ســيميائّية اإلنســان الناقــص يف النثــر 
العــريّب القديــم، الــدار التونســّية للكتــاب، سلســلة عيــون 

ــص))-)3. ــائل، 7)20، ص الرس
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إىل العــون اإلهلــّي يف حّلــه وترحالــه.
ولعــّل الالفــت لالنتبــاه يف هذا املســتوى أّن األســاطر 
ــّور  ــذا التص ــن ه ــرى ع ــي األخ ــّذ ه ــة ال تش القديم
ــن  ــان وب ــة لإلنس ــمة البرشّي ــن الس ــط ب ــذي يرب ال
الضعــف املــادّي واهلــوان واالنحــدار، فالعــامل الســفيّل 
ــة  ــه املادّي ــر صورت ــان لتأث ــوع اإلنس ــامل خض ــو ع ه
ــدار  ــان يف االنح ــدأ اإلنس ــة)4(، إذ يب ــة والزائل الضعيف
والتقهقــر عندمــا ينــزل إىل عــامل املــادة األريّض ويبتعــد 
عــن جوهــره اإلهلــي الــذي كان عليــه قبــل انحــداره 
ــا  ــرشور مجيعه ــث ال ــة حي ــة والوضاع ــامل اخلّس إىل ع
ــذا  ــة ه ــاطر القديم ــض األس ــل بع ــاره. وجتع بانتظ
ــد  ــي تتجّس ــة الت ــوم اخلطيئ ــا بمفه ــدار مقرن االنح
أساســا يف مفهــوم اجلســد الضعيــف، فاألســاطر 
ــاعر  ــا )Ramayana( للش ــة الرامايان ــة )ملحم اهلندّي
ــم،  ــالد دائ ــة مي ــروح يف حال ــر ال ــال تعت ــي( مث قامليك
ــد  ــو اجلس ــى ه ــذي يفن ــا ال ــدا وإّن ــل أب ــي ال ُتقت وه
الضعيــف اخلّطــاء الــذي يطرحــه البــرش عــر املــوت 
لتّتخــذ الــروح جســدا جديــدا ال يمتلــك خطيئــة 
واحــدة ولكنـّـه ُينِشــئ ضعفــه وترّديــه بــا يرتكبــه مــن 
ــا  ــروح ثوهب ــّدل  ال ــذا تب ــوت، وهك ــّى يم ــا حت خطاي

ــر.))(   ــو آخ ــالدا تل ــّدد مي ــايل يف دورة تتج الب
     وال يقــف التغنــّي باجلســد اخلــارق واإلعــالء مــن 
ــض  ــم أو بع ــي القدي ــاب امليثولوج ــى اخلط ــأنه ع ش
ــبق  ــالم، س ــل يف اإلس ــان الكام ــدوي: اإلنس ــن ب ــد الرمح 4 - عب

ذكــره، ص 34.
ــة  ــعوب، ترمج ــدى الش ــة ل ــدات الدينّي ــدر: املعتق ــري بارن ) - جف
عبــد الفّتــاح إمــام، سلســلة عــامل املعرفــة، عــدد73)، الكويــت، 

.(42-(4( ص   ،(993

ــا إىل  ــل تلقائّي ــا ينتق ــّي، وإّن ــاب الدين ــات اخلط جتّلي
ــات  ــا خطاب ــة باعتباره ــة املختلف ــات اإلبداعي اخلطاب
ــن  ــل ع ــر والتأوي ــتوى التفس ــتقّل يف مس ــة تس برشّي
اخلطابــات اإلهلّيــة أو اجلاعّيــة امُلســقطة وُتفهــم يف 
امتدادهــا الطبيعــّي هلذه اخلطابــات. فــإذا كان اخلطاب 
امليثولوجــي القديــم أو مثيلــه الدينــّي قــد شــّكال 
ــة،  ــس الطبيع ــارق لنوامي ــد اخل ــوّي للجس ــاء اللغ البن
وهوانــه،  البــرشّي  اجلســد  لضعــف  واملتجــاوز 
ــة  ــاه بجمل ــة ووس ــه التمييزّي ــا عالمات ــّددا أيض وح
مــن الوســوم )Les marques( بطرائــق متنّوعــة فــإّن 
ــا إنســانّيا  ــة باعتبارهــا إنتاجــا إبداعّي اخلطابــات األدبّي
ــأ  ــات مل تن ــا يف املجتمع ــا رئيس ــرا ثقافّي ــا وتعب خالص
ــذا اجلســد  هــي األخــرى عــن تشــكيل خصائــص ه
ــه  ــس هلويت ــات تؤّس ــمه بعالم ــا ووس ــا ورسدّي لغوّي
ــّي،  ــلوكه االجتاع ــى س ــدّل ع ــة وت ــن جه ــة م الذاتّي
وآداب تعاملــه مــع اآلخــر، وطقوســه وشــعائره مــن 
ــي  ــة الت ــع الثقاف ــق مراج ــك وف ــرى. وذل ــة أخ جه
ينتمــي إليهــا اإلبــداع املوكــول إليــه التغنــّي بموضــوع 
ــا  ــون موضوع ــتحّق أن يك ــيا إذا اس ــم)6( ال س الوس
ُمغريــا بالتأليــف وحُميــال عــى اإلبــداع وُملهــا لألدبــاء 
ــأن  ــو الش ــا ه ــم مثل ــكال إبداعاهت ــالف أش ــى اخت ع

ــارق. ــد اخل ــع اجلس م
1. يف طبيعة القراءة السيميائّية للجسد اخلارق:

ــوض يف »ســيميائّية اجلســد اخلــارق« هــو      إّن اخل
خــوض يف دالالت عالمــة هــذا اجلســد يف النصــوص 

6. Umberto Eco, Le Signe, biblio essais, livre de poche, paris, 1988, 
254-255.
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األدبّيــة القديمــة، ولــن نســتوعب داللــة هــذه العالمة 
مطّيــة  نقرحهــا  التــي  الســيميائّية  املقاربــة  وفــق 
 )Signe( ــة ــا أّن العالم ــألة إالّ إذا فهمن ــة املس لدراس
 )Contenu( ــة ــر )expression( ودالل ــي ذات تعب ه
subs-( ــة ــاّدة أّولّي Forme( وم ــكل  ــا ش ــكّل منه )ول
tance(، ويســّمي الســيميائيون التقــاء شــكل التعبــر 

(Fonction Sé- ــيميائّية ــة س ــة وظيف ــكل الدالل  وش
ــة)7(.  ــّرف العالم ــا ُتع (miotique وبالتقائه

  إّن دراســة عالمــة اجلســد املتضّخــم يف املدّونــة 
ــث يف  ــيميائّية تبح ــة س ــي دراس ــارة ه ــة املخت األدبّي
كيفّيــات توظيــف هــذا اجلســد يف اخلطــاب األديب 
ــكال  ــه، وأش ــن عالمت ــتفادة م ــرق االس ــم، وط القدي
وســمه املختلفــة، وهــي كذلــك حفــر يف طرائــق 
العالمّيــة«،  »املقاربــة  هــذه  وفــق  الداللــة  توّلــد 
ــغ  ــاء املبال ــم االحتف ــا يف فه ــتفادة منه ــبل االس وس
فيــه باألجســاد املتضّخمــة يف نــاذج متمّيــزة مــن 

النصــوص األدبّيــة القديمــة. 
ــه  ــن كون ــا م ــد انطالق ــر يف اجلس ــرو أّن التفك وال غ
عالمــة يف النــّص األديب ســيحمل الــدارس عــى 
اإلحالــة عليــه باعتبــاره داالّ لغوّيــا منتجــا ملعنــى 
ــوالت  ــل مدل ــة حتم ــؤرة داللّي ــّددة، وب ــاين متع أو مع
ــدودة  ــة وال حم ــالت ُمتخّيل ــالل متّث ــن خ ــا م توظيفه
هلــذا اجلســد- العالمــة. فاملقصــود بالدراســة يف هــذا 
ــوص  ــد يف النص ــة اجلس ــة عالم ــو معامل ــتوى ه املس
ــن  ــة »ختييلّيــة« جلملــة م ــة باعتبارهــا حصيل األدبّي

7.  L, Hjemeslav: prolégomènes a une théorie du langage, Paris, éd, 
minuit, 1971, Pp 18-21.

ــد  ــة ق ــي ُمعامل ــات، وه ــوز والعالم ــور والرم الص
ــة التــي يكتــب ضمــن حدودهــا  تعكــس فعــل الثقاف
مــن  النظــام  هلــذا  بترّشبــه  وتــي  األثــر  مبــدع 
ــه. فمبــدع النــّص األديّب  العالمــات الــذي ينتمــي إلي
مــن هــذه اجلهــة منتــج لشــبكة مــن التصنيفــات 
ــي  ــات الت ــوز واأليقون ــوم والرم ــالت والوس والتمّث
تشــّكل اجلســد وحتــّدد عالمتــه ألّننــا نعتقــد أّن 
ــي  ــل، فه ــوامل التخيي ــل ع ــة داخ ــت ثابت ــة ليس العالم
تتحــّور وتتغــّر تبعــا لتمّثالهتــا وتصنيفاهتــا ووســومها 
ــات  ــا وكيفي ــة قراءهت ــك طبيع ــّدل بذل ــا وتتب ورموزه

ــتغاهلا.  ــم اش فه
ــا  ــو إليه ــي نرن ــيميائّية الت ــراءة الس ــن رشوط الق وم
القــراءة  املدروســة  للعالمــة  قراءتنــا  تتجــاوز  أن 
التــي   (Dénotation) الظاهــرة  للمعــاين  اخلطّيــة 
تؤّدهيــا الــدوال اللغوّيــة الرحيــة لتتنــاول املســتويات 
 (Connota- ــة ــاين الضمنّي ــاين أو »املع ــة للمع «العميق
ــة يف  ــدوال اللغوّي ــا حييــط بال (tion التــي نســتنبطها ممّ

مســتواها اللســايّن األّول. وقــد كان غريــاس رصحيــا 
يف كتابــه »يف املعنــى« عندمــا لفــت االنتبــاه إىل أّن بلوغ 
املعنــى الضمنــّي حيتــاج مــن الــدارس عبــور مرحلتــن 

ــن: دقيقت
ــة  	 ــة اللغ ــي دراس ــة: وه ــة األفقّي ــة الدراس مرحل

ــا  ــانّية ك ــا اللس ــث يف مكّوناهت ــا والبح يف ظاهره
ُكتبــت للبحــث عــن العنــارص والعالقــات التــي 

ــّص. تكــون بينهــا داخــل هــذا الن
ــاوز  	 ــا جت ــّم فيه ــة: ويت ــة العمودّي ــة الدراس مرحل
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عــامل اللغــة يف ذاهتــا للخــوض يف عــوامل غــر 
لغوّيــة مثــل التاريــخ والفكــر والواقــع والغــوص 

يف دالالهتــا.)8(
الدراســة  توظيــف  للباحــث  ذلــك  وســيتيح 
الســيميائّية عنــد دراســة املرحلتــن،)9( واســتغالل 
(Dédouble-  مــا ســّاه بازدواجّيــة داللــة املعنــى
(ment de Signification لصالــح القــراءة الذاتّيــة 

ــّص  ــه. فالن ــن دعم ــد م ــل وتزي ــف التأوي ــي ُتوّظ الت
حيتــوي وفــق التصــّور الســيميائي عــى ظاهــر وباطــن 
)Paraître/ Etre(، أو عــى شــبكة مــن الــدالالت 
ــو  ــل ه ــة. والتأوي ــة وعميق ــرى خفّي ــرة وأخ الظاه
جتــاوز ظاهــر العنــارص اللســانّية للبحــث يف باطنهــا أو 
معانيهــا املضّمنــة التــي تفتــح الدراســة عــى اجلوانــب 
ــة  ــل دالل ــا وجتع ــكوت عنه ــرة واملس ــة الظاه الثقافّي
ــى  ــن املعن ــات م ــة لطبق ــعة  ونتيج ــات مّتس العالم
ــه  ــى وج ــك ع ــح ذل ــد. ولتوضي ــى واح ــس ملعن ولي
الدّقــة يتــوىل غريــاس تقســيم هــذه الطبقــات إىل 

ــي: ــالث ه ــات ث طبق
الطبقــة األوىل: هــو املعنــى األصــيل للــدوال  	

ــياء  ــى األش ــة ع ــي حميل ــث ه ــن حي ــانّية م اللس
املنتســبة إىل الواقــع فاجلســد مثــال مــن حيــث هــو 
جســم فيزيائــّي مــادّي منظــور تشــرك يف معرفتــه 

ــات.    ــات واملجموع كّل الثقاف
الطبقــة الثانيــة: تصبــح الــدوال واألشــياء يف هــذه  	

8.  Greimas (A.J), Du sens, op, cit, P96-97. 

9.  وال سيا يف املرحلة الثانية.

الطبقــة مــن املعنــى عالمــات ليتــّم قــراءة أبعادهــا 
أو مكانتهــا اعتــادا عــى فهــم الثقافــة والفكــر هلا، 
فاجلســد يف الثقافــات مثــال هــو املقابــل املفــرض 

للــروح، وهــو اجلانــب املــادّي يف اإلنســان. 
الطبقــة الثالثــة: يتــّم جتــاوز املعنيــن الســابقن ●	

يف هــذه الطبقــة مــن املعنــى لينفتــح جمــال التأويــل 
ــّوع بحســب اختــالف  وتتشــّعب الــدالالت وتتن

احلضــارات وتنــّوع الثقافــات)0)(.
فكيــف يتســنى لنــا إثبــات ذلــك يف مســتوى اخلطــاب 

األديب القديــم؟
2. اجلسد اخلارق يف اخلطاب األديب القديم:    

    هــل يمكــن القــول إّن مرجــع اجلســد اخلــارق هــو 
صناعــة ثقافّيــة ُتنتجهــا اللغــة عــر مجلة مــن العالمات 
والوســوم والتمثُّــالت؟ وهــل يمكــن التفكــر يف 
جســد خــارق خمصــوص بكــون خطــايّب معــّن ونمــط 
ــذا  ــط ه ــّر ضواب ــل تتغ ــّم ه ــوص؟ ث ــّي خمص إبداع
ــا  ــة كّل ــه املختلف ــه ومتّثالت ــارق وعالمات ــد اخل اجلس
ــا  ــل تبع ــر؟ فنحص ــّي إىل آخ ــط إبداع ــن نم ــا م انتقلن
ــد  ــعر وجس ــاّص بالش ــارق خ ــد خ ــى جس ــك ع لذل
ــاس  ــص أو األجن ــار أو القص ــاّص باألخب ــارق خ خ

ــّددة؟  ــة املتع النثرّي
ــاوز  ــة واملتج ــس الطبيع ــارق لنوامي ــد اخل    إّن اجلس
للقــدرات املعهــودة لألجســاد »الطبيعّيــة« لــه يف ظنّنــا 
داللــة واحــدة هــي خــرق املألــوف وجتــاوز األعــراف 
ــه  ــّن عالمات ــياء، ولك ــق األش ــرس منط ــائدة وك الس

10.   Greimas (A.J), Du sens, op, cit, P110-120.
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وتشــّكالته  الفنّيــة  ووظائفــه  ومتّثالتــه  ووســومه 
ــة هــي التــي تتغــّر بتغــّر النمــط األديّب الــذي  اللغوّي
ــك النمــط  ــدع ذل ــه واســتنادا إىل مقاصــد ُمب حيتوي

ــا. ــو إليه ــتبطنها، ويرن ــي يس ــه الت وغايات
ــّم  ــن أه ــوذج م ــة يف أنم ــر بداي ــك ننظ ــق ذل   ولتدقي
اخلطابــات األدبّيــة التــي تغنّــت باجلســد اخلــارق 
ــاب  ــو اخلط ــا، وه ــة يف مدّونته ــة هاّم ــه مكان وأولت
الشــعرّي الــذي احتفــى كثــرا بصــور اجلســد املذكــور 
ــة  ــث يف كيفّي ــل أن نبح ــيّل. قب ــّقه اجلاه ــيا يف ش ال س
بنــاء صــورة اجلســد اخلــارق يف بعــض األخبــار 
ــة والقــرون األوىل  التــي تعّلقــت بالشــعراء يف اجلاهلّي
لإلســالم وســنقف حتديــدا عــى الصــورة التــي أقامهــا 
ــا  ــكال تطويعه ــاد وأش ــذه األجس ــار هل ــو األخب مدّون

ــم. ــة عنده ــول أو الرواي ــد الق ملقاص

أ. اجلسد اخلارق يف الشعر اجلاهيل: 
   تغنـّـى الشــعر اجلاهــيّل بمقّومــات البطولة والشــجاعة 
ــي  ــرب الت ــم الع ــن قي ــا م ــرى، وكّله ــدة والق والنج
يولوهنــا أمهّيــة، وجُيعلــون توارثها والســر عــى منواهلا 
فخــرا وعــّزة وســؤددا. وكان الشــاعر يفتخــر بنفســه 
ــه،  ــه وعطائ ــى بكرم ــبه ويتغن ــرشف نس ــه وب وبقوم
وكان أيضــا ُيطيــل ذكــر بطوالتــه، وصــره عــى 
احلــروب والغــارات ويمّجــد انتصاراتــه وقدرتــه عــى 
كــرس أعدائــه رفقــة قبيلتــه أو دوهنــا ومنازلــة األعــداء 

ــال قائلهــم: ــّى ق وهزمهــم حت

إَِذا الَقـــْوُم َقاُلـــوا َمـــْن َفًتـــى؟ ِخْلـــُت َأنَّنــِـي
ُعنِيـــُت َفَلـــْم َأْكَســـْل َومََلْ َأَتَبلَّـــِد)11)

ــْت ــِع َفَأْجَذَمـ ــا بِالَقطِيـ ــُت َعَلْيَهـ َأَحْلـ
ـــِد امُلَتَوقِّ األَْمَعـــِز  آُل  َخـــبَّ  َوَقـــْد 

ــٍس ــَدُة جََمْلِـ ــْت َولِيـ ــاَم َذاَلـ ــْت َكـ َفَذاَلـ
ِد َـــا َأْذَيـــاَل َســـْحٍل مُُمَـــدَّ ُتـــِري َرهَّبَّ

خََمَاَفـــًة التِّـــَاِع  ِل  بَِحـــاَّ َوَلْســـُت 
ــِد ــْوُم َأْرفِـ فِِد الَقـ ــَرْ ــى َيْسـ ــْن َمَتـ َوَلكِـ

ــي ــْوِم َتْلَقنِـ ــِة الَقـ ــي يِف َحْلَقـ َوإِْن َتْبِغنِـ
ــِد ــِت َتْصَطـ ــي يِف احَلَوانِيـ َوإِْن َتْقَتنِْصنِـ

ـــًة َمَتـــى َتْأتِنِـــي ُأْصبِْحـــَك َكْأًســـا َرِويَّ
َوإِْن ُكنْـــَت َعنَْهـــا َغانًِيـــا َفاْغـــِن َواْزَدِد 

َوإِْن َيْلَتـــِق احَلـــيُّ اجَلِميـــُع ُتَاِقنِـــي
ـــِد امُلَصمَّ فِيـــِع  الرَّ الَبْيـــِت  ِذْرَوِة  إىَِل 

واملتغنّيــة  املفاخــرة  الــذات  تضّخمــت  وقــد 
ــارة  ــا ت ــا قبلّي ــت لبوس ــاد ولبس ــوالت واألجم بالبط
)عمــرو بــن كلثــوم مثــال( وطــورا لبوســا ذاتّيــا صــار 
ــرة  ــد/ عن ــن العب ــة ب ــه )طرف ــض وجوه ــّردا يف بع مت
ــّي  بــن شــّداد/ الشــنفرى...(. ويف خضــّم هــذا التغن
ــى  ــذا املتغن ــا هل ــا ختييلّي ــدا خارق ــعر جس ــّكل الش ش
ــن  ــا ع ــا، ُمتعالي ــا خمصوص ــاء لغوّي ــه بن ــام ل ــه، وأق ب
األجســاد يف الواقــع، ُمتجــاوزا حــدود )أو نواميــس( 
ــا فيهــا ويتواصل. وقــوام  ــه التــي حيي اجلســد يف طبيعت
هــذا التشــكيل الوصــف الــذي يســتند إىل ُمّدخــرات 
)) - ديــوان عنــرة بــن شــّداد، حتقيــق مهــدي حممــد نــارص الديــن، 

دار الكتــب العلمّيــة، 2002، ص 38.
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جمازّيــة  وتراكيــب  بالغّيــة  صــور  مــن  الشــعر 
ــال: ــّداد مث ــن ش ــرة ب ــول عن ــة. فق ــنات لغوّي وحمّس

صبـــيٌّ لنــــــا  الِفطـــاَم  َبَلـــَغ  إذا 
خََتِـــرُّ لـــُه أعادَينـــا ُســـُجودا)2)( 

فمـــن يقصـــْد بداهيـــــــــة إلينـــا
يـــرى منـــا جبابـــرة ُأســـودا

َوَيـــوَم الَبـــذِل ُنعطـــي مـــا َمَلكنـــا
ـــودا ـــانًا َوج ـــأ األَرَض إِحس َوَنم

َحــــــــرٍب ُكلِّ  يف  َخيَلنـــا  َوُننِعـــُل 
ُجلـــودا َأو  داِميـــاٍت  ِعظامـــًا 
الصبــّي  بــن  جلّيــة  ُمقابلــًة  القــول  هــذا  يقيــم 
الــذي بلــغ الفطــام وبــن األعــادي، وهــو قــول 

2)  - ديوان عنرة بن شّداد، سبق ذكره، ص 91.

الســجود  يقــوم عــى اإلخضــاع واإلذالل مــادام 
ــن  ــورة م ــا يف الص ــم م ــل. ورغ ــة والدلي ــو العالم ه
مبالغــة - حمّبــذة يف الشــعر- فهــي حُتيــل عــى القــدرة 
اجلســدّية والســطوة التــي جعلــت الصبــّي الــذي 
ــادي  ــى إذالل األع ــادرا ع ــه ق ــب أّم ــن حلي ــم م ُفط
ــورة  ــذه الص ــاين ه ــت الث ــد البي ــم. ويرف ــل هب والتنكي
بتأكيــد صــورة اجلّباريــن األســود لبنــي عبــس يف 
املعــارك واحلــروب. وال مندوحــة لنــا مــن القــول إّن 
ــرة-  ــات أي )اجلباب ــذه األبي ــة يف ه ــات املوّظف العالم
األســود- ختــّر- ســجود( حتمــل بعــدا مادّيــا متجّســدا 

ــن: ــن الصورت ــن هات ــل ب ــك التقاب يف ذل

     تتضّخــم الصــورة بذاهتــا أو بالتصاقهــا ببقّيــة 
الركيــب يف هــذه الصــور الشــعرّية. فالصبــي املفطــوم 
مل يتضّخــم جســدّيا إالّ بعــد أن خيــّر لــه أعــداؤه 
ــوة  ــى الق ــإّن معن ــود ف ــرة واألس ــا اجلباب ــّجدا، أّم س
اجلســدّية جــيّل يف الصــورة التــي حتيــل عليهــا إذا 
ــم  ــن متتلكه ــن الذي ــن املقاتل ــة ع ــا كناي ــا أهّن اعترن
ــّوة  ــي عبــس وتعّدهــم ألعدائهــا. وهلــذه الق ــة بن قبيل
 )Structure اجلســمّية  والبنيــة  اخلارقــة  اجلســدّية 
ــاط  ــوف ارتب ــاوز املأل ــي تتج ــزة الت )physique املتمّي

رئيــس باألغــراض الشــعرّية التــي كتــب فيهــا شــعراء 
ــة ومــن جــاء بعدهــم مــن شــعراء اإلســالم.  اجلاهلّي
ــاء  ــدح ورث ــر وم ــوع فخ ــارق كان موض ــد اخل فاجلس
ــواء  ــا س ــا إليه ــورة مندوب ــس ص ــتطاع أن يؤّس واس
افتخــر الشــاعر أم مــدح أم رثــى، وهــي صــورة 
الفــارس أو البطــل اهلـُـام الــذي ال يطولــه الســوء وال 
ــه األعــداء، ويســتطيع أن يــدّك حصوهنــم  يتمّكــن من
ــة  ــدّية اخلارق ــه اجلس ــرق بقّوت ــهم وخي ــر جيوش ويدّم

ــد. ــن حدي ــّى إن كان م ــم حت ــرس دفاعاهت أع

2) - ديوان عنرة بن شّداد، سبق ذكره، ص 9).

صورة األعاديصورة بني عبس
تخّر سجوداالصبي المفطوم (الجسد(

يقصد بداهية (الحرب(الجبابرة (الجسد المتضّخم(
األسود (الجسد المتضّخم/ ملك الغابة(
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ــارس  ــّك الف ــه ش ــه بأّن ــر يف معّلقت ــرة يفتخ ــذا عن  فه
ــال  ــاه األبط ــذي حتاش ــد( ال ــس احلدي ــج )الب املدّج
ــه،  ــن رحم ــا إالّ م ــده عاري ــه بجس ــة وواجه يف املعرك

ــول: يق

ـــٍج َكـــِرَه اْلُكمـــــــاُة نَزاَلـــه َوُمَدجَّ
ُمْسَتْســـلِِم)3)( َوال  َهَرَبـــًا  مُُمِْعـــٍن  ال 

ــٍة  ــِل َطْعنَـ ــي بِعاِجـ ـ ــُه َكفِّ ــاَدْت َلـ َجـ
ِم ُبمَثقـــٍف َصـــْدِق اْلُكعـــوِب ُمَقـــوَّ

ــُه  ــمِّ ثياَبـ ــِح األََصـ ْمـ ــَكْكُت بالرُّ  َفَشـ
ِم ــرَّ ــا ُبمَحـ ــى الَقنَـ ــُم عـ ــَس اْلَكِريـ َلْيـ

َينُْشـــنَُه  ـــَباِع  اْلسٍّ َجـــَزَر  كُتـــُه   َفَرَ
َيْقُضْمـــَن ُحْســـَن بنانِـــِه َواملِْعَصـــِم

ــا  ــُت ُفروَجَهـ ــابَِغٍة َهَتْكـ ــكِّ سـ َوِمَشـ
ـــم ـــِة ُمْعلِ ـــي احَلقيَق ـــن حام ـــْيِف ع بالسَّ

3) - ديوان عنرة بن شّداد، سبق ذكره، ص 4)-)).

ــر  ــل املفتخ ــن البط ــة ب ــذه املقابل ــن ه ــّدى م ــا يتب م
بذاتــه والعــدّو املدّجــج بالســالح أّن احلســم كان 
ــون  ــن دّك كل حص ــت م ــي متّكن ــدّية الت ــّوة اجلس للق
ــد  ــده احلدي ــم يف ــدّو، فل ــا الع ــي توّخاه ــالمة الت الس
ــا  ــّك بعضه ــي ش ــدرع الت ــاّم وال ال ــالح الت وال الس

َربٍِذ  َيَداُه  بِالِقــــــــــــَداِح   إَِذا   َشتـــَـا
مِ َهتَّــــاِك  َغاَيـــاِت  التَِّجــــاِر ُمَلــــوَّ

ـــا  َرآيِِن  َقــــــــــْد   َنَزْلـــُت   ُأِريـــــــُدُه مَلَّ
ــــِم َأْبـــَدى   َنواِجــــَذُه  لَِغـــِر  َتَبسُّ

ْمــــــــــِح   ُثـــمَّ    َعَلْوُتــــُه َفَطَعنُْتــــُه   بِالرُّ
بُِمَهنَّـــٍد   َصـــايِف   احَلِديـــَدِة خَِمْــــَذِم

ــاَم ـ ــاِر  َكَأنَّ ــدَّ  النََّهـ ــِه  َمــ ــِدي  بِــ َعْهـ
ُخِضـــَب  الَبنَـــاُن  َوَرُأُســــُه بِالِعْظلِــــِم

َحــــٍة ثَِياَبــــــــُه يف رََسْ َكَأنَّ   َبَطـــٍل  
ـــْوَأم. ـــَس  بَِت ـــْبِت   لْي ـــاَل  السِّ ـــَذى  نَِع حُُيْ
عــن  الشــعرّية  األبيــات  هــذه  يف  التقابــل  ينشــأ 
ــّوة  ــأن الق ــان ش ــا تعلي ــن، ولكنّه ــن متنافرت صورت
ــا  ــف أمامه ــي ال تق ــمّية الت ــارة اجلس ــدّية وامله اجلس
ــا  ــأهنا ك ــغ ش ــا بل ــال مه ــات وال آالت القت التحصين

ــايل: ــدول الت ــك يف اجل ــح ذل ــن توضي يمك

يف بعــض، وال فرســه التــي اعتالهــا، وانتهــى طعامــا 
ــم  ــال املتكّل ــرض أّن أفع ــق يف ــّل املنط ــباع. ولع للس
)شــككُت/ هتكــُت/ طعنتــُه/ علوتــُه( كّلهــا أفعــال 
تتطّلــب قــّوة جســدّية عاليــة إذا تســاوى طرفــا القتــال 

ــر. ــرس اآلخ ــا ك ــتطيع أحدمه ليس
3) - ديوان عنرة بن شّداد، سبق ذكره، ص 4)-)).

العدّو: القوة التحصينيّةالبطل: القّوة الجسديّة
مدّجج (تاّم السالح/ البس الحديد(أنا  كفّي

كره المقاتلون منازلتهشككت الرمح األصّم ثيابه
مشّك سابغة (درع الحديدي متشابك(هتكت وسطها

الفارسطعنتهالرمح / علوتهالسيف
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ــر  ــال خط ــب املن ــا صع ــح أحدمه ــا يصب ــا عندم أّم
املواجهــة مثلــا هــو الشــأن مــع هــذا املدّجــج الــذي 
ــدّية  ــّوة اجلس ــإّن الق ــه)4)( ف ــع ب ــد ويتقنّ ــس احلدي يلب
ــّوة  ــي ق ــو ه ــن وتعل ــك وتطع ــّك وهتت ــي ستش الت
ــا  ــّرة ألهّن ــة وحُم ــوف، ُمدهش ــق املأل ــة للمنط خارق
ــا  ــط، وإّن ــة فق ــج رّش هزيم ــارس املدّج ــزم الف مل هت
متّكنــت مــن اخــراق كّل دفاعاتــه التــي ال ُتصــدُّ 

ــح(.  ــالح )الرم ــط س ــك أبس ــّف متس بك
  إّن صــورة هــذا الفــارس الــذي خيــرق املألــوف 
تتشــّكل عــادة مــن مجلــة مــن القيــم اخلَلقّيــة املحّبــذة 
فضــال عــن القيــم اخلُلقّيــة التــي تقــوم مقــام األخالق 
الثابتــة التــي ال ينبغــي جتاوزهــا. وال منــاص لنــا 
ــمّية  ــة اجلس ــذه البني ــة ه ــأّن هيكل ــراف ب ــن االع م
ــة،  ــعراء اجلاهلّي ــب ش ــعار أغل ــة يف أش ــة مبثوث اخلارق
داللتهــا ثابتــة كــا أّكدنــا منــذ البدايــة –وهــي خــرق 
ــّورة  ــّورة ومتط ــّرة، متح ــا متغ ــوف- وعالماهت املأل
أحيانــا. فاخلنســاء مثــال يف ســياق رثــاء أخيهــا صخــر 
ــٍة  ــن لغ ــاءه م ــد بن ــة)))( لتعي ــورة ختييلّي ــه ص ــم ل ترس
ــن  ــا ع ــدوب إليه ــورة املن ــذه الص ــه ه ــّكلة مع وُمش
ــه، فهــو: ــه وعالقات الفــارس اخلــارق بجســده وأفعال

َطويـــِل النِجـــاِد َرفيـــِع الِعـــامِد 
ـــــــــــِل)6)( َليـــَس بَِوغـــٍد َوال ُزمَّ

ــن  ــز ع ــن العج ــا م ــه خوف ــون  قتال ــاة يتجنّب ــّى أّن الُك 4) - حت
ــه. ــرس خلف ــذي يتم ــام ال ــالحه الت ــراق س اخ

ــا.  ــاة الدني ــوت األخ يف احلي ــد م ــاء بع ــرض الرث ــبها غ )) - ناس
ــره. ــّن بمآث ــت وتغ ــدح للمي ــو م ــاء ه فالرث

6) - ديوان اخلنساء، دار صادر، بروت، 996)، ص 90.

وهو أيضا:  
ــامد ــَع العـ ــاِد رفيـ ــَل النّجـ طويـ

ســـاَد َعشـــَرَتُه أْمـــــــــــَردا)7)(
وهو إىل جانب ذلك:

ــُه ــُه ِقْرُنــــــــــ ــُع ال َيْغلِْبـ أْتَلـ
ـــُل)8)( ـــٌم َطوي ـــرأَي َعظي ـــَتجِمَع ال ُمْس

وهو أيضا:
ـــٌل َوِرٌع        ـــا كاِم ـــُل امُلَحّي ـــٌد مََجي َجل

َولِلُحــروِب َغــداَة الــَروِع ِمســعارُ)9)(

مََحّـــاُل َألِوَيـــٍة َهّبـــاُط َأوِدَيـــٍة 
َشـــّهاُد َأنِدَيـــٍة لِلَجيـــِش َجـــّراُر

َنّحـــاُر راِغَيـــٍة ِملجـــاُء طاِغَيـــٍة
َجّبـــاُر لِلَعظـــِم  عانَِيـــٍة   فَّكاُك 

وهو كذلك:

ِمْثـــَل الُرَدينـــي مََلْ َتْكـــَرْ َشـــبيَِبَتُه
ِد إْســـَواُر  َكأَنـــُه حََتـــَت َطـــّي الـــَرْ

تتجـى القـوة اجلسـدّية يف هـذه الصـور املثالّيـة التـي 
إعـادة  يف  جتتهـد  وهـي  ألخيهـا،  الشـاعرة  متنحهـا 
تركيبـه مـن صـور بالغّيـة وتراكيـب لغوّيـة وأجراس 
موسـيقّية ال متتلـك غرهـا. لذلـك بـدا جسـد صخـر 
خارقـا للمألـوف، ُمتعاليا، فهـو خالصة صـور قوامها 
التخييـل ُيمكـن تلخيـص بعضهـا يف اجلـدول التـايل:

7) - نفسه، ص 38.

8) - نفسه، ص )9.
9) - نفسه، ص40
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ــة  ــورة التخييلّي ــن الص ــدول ع ــذا اجل ــف ه       يكش
الناشــئة للجســد اخلــارق الــذي تشــّكله اخلنســاء 
لصخــر، وإذا فهمنــا التخييــل مثلــا عّرفــه ابــن ســينا 
باعتبــاره األثــر الــذي حيدثــه القــول الشــعرّي يف 
ــنّى  ــة)20( تس ــم التخييلّي ــه ملكته ــتمعن، وخماطبت املس

ــن  ــف م ــل مؤّل ــو كالم خُميِّ ــعر ه ــينا:« إن الش ــن س ــول اب 20  - يق
ــل هــو  أقــوال موزونــة متســاوية، وعنــد العــرب مقّفــاة. واملخيِّ
الــكالم الــذي تذعــن لــه النفــس فتنبســط عــن أمــور، وتنقبــض 
عــن أمــور مــن غــر رويــة وفكــر واختيــار، وباجلملــة تنفعــل لــه 
قــًا بــه أو  انفعــاالً نفســانيًا غــر فكــري، ســواء كان املقــول مصدَّ

ــذه  ــه ه ــذي حتدث ــن ال ــر احلس ــول إّن األث ــا أن نق لن

غــر مصــدق. فــإن كونــه مصدقــًا بــه غــر كونــه خميــاًل أو غــر 
ــه،  ــه قــد يصــدق بقــول مــن األقــوال وال ينفعــل عن خميــل: فإن
فــإن قيــل مــرة أخــرى وعــى هيئــة أخــرى انفعلــت النفــس عنــه 
ــال وال  ــر االنفص ــا يؤث ــرًا م ــق فكث ــل ال للتصدي ــة للتخيي طاع

حيــدث تصديقــًا وربــا كان املتيقــن كذبــه خميــاًل. »
ملزيــد مــن التوّســع انظــر: فــن الشــعر، تأليــف أرســطوطاليس، مــع 
ــن  ــينا واب ــن س ــارايب واب ــة ورشوح الف ــة القديم ــة العربي الرمج
ــد  ــه عب ــق نصوص ــه وحق ــة ورشح ــن اليوناني ــه ع ــد، ترمج رش

ــان، ص )6) ــروت ـ لبن ــة، ب ــدوي، دار الثقاف ــن ب الرمح
ــل واملحــاكاة يف الــراث  ــدة: التخيي ــد جي ــد احلمي وانظــر أيضــا: عب
ــان، ط)، 984).   ــس لبن ــال طرابل ــي، دار الش ــفي والبالغ الفلس

المعنى / القيمةالصورة البالغيّة/ اللغويّةالتركيب

الســيف طويل النجاد (حمالــة  كنايــة 
) يلــة طول القامةطو

رفعة األصل وسمّوهكناية (رفعة عمود الخيمة(رفيع العماد
الطولصفة مشبّهةأتلع

عظيم /طويل/ 
ضخم الدسيعة

العظمــة والطــول والقــّوة الجســديّة صفات مشبّهة
(بيــن الكتفيــن(

المحيّــا/  جميــل  جلــد/ 
مــل القوة والجمال والكمالصفات مشبّهةكا

القدرة على القتال والتنقّلصيغ مبالغةحّمال/ هبّاط/ شهّاد

القــّوة الجســديّة الهائلــة / ذبــح الجمــال صيغة مبالغةنّحار راغية
لهائجة ا

القّوة العاتيةصيغة مبالغةجبّار

مثل الردينى
تشــبيه تمثيــل (شــبهته بالرمح 
إلبــراز قوتــه وصالبة جســده 

ورشــاقة قوامِه (
الصالبة / القّوة

استواء أعضاء الجسمتشبيه(التشبيه بالسوار(كأنّه إسوار
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ــة  ــة عــن اجلســد اخلــارق هــو الغاي الصــور البالغّي
واملبتغــى، فهــو اجلســد الــذي يتمنّــاه اجلميــع 
وهتفــو إليــه قلــوب الســامعن ويّتفــق القائــل 
ــا  ــكيله أمامه ــّم تش ــا يت ــة م ــول مثالّي ــي ح واملتلق
وتــوق نفســْيِها إليــه قيمــة وأصــال. ولكنّهــا أيضــا 
يّتفقــان ضمنّيــا عــى إخــراج قيمتــي الصــدق 
والكــذب مــن قامــوس التواصــل بينها. فالشــاعرة 
توّظــف التخييــل يف إنشــاء صــورة صخــر بمعنــى 
أهّنــا ختلــق تلــك الصــورة وتبــدع يف رســم زواياهــا 
مقطعــا  الصغــرة،  وتفاصيلهــا  وانحناءاهتــا 
فمقطعــا، وبيتــا فبيتــا دون تفكــر يف استنســاخ 
صــورة صخــر احلقيقّيــة التــي وارهتــا الــراب مــع 
ــع ومل  ــا الواق ــه يف دني ــا بموت ــي جتاوزهت ــه أو ه دفن
يعــد مــن مشــاغلها أن حتاكــي الواقــع بأمانــة بقــدر 
مــا هــي مطالبــة ببنــاء لغــوّي يشــّد املتلّقــن ويفعــل 
فيهــم فعلــه ولــن يكــون ذلــك ممكنــا مــا مل توّظــف 
ــط  ــذي يرتب ــّي ال ــذب الفن ــه بالك ــن نعت ــا يمك م
باملستحســن مــن الشــعر، ذلــك الــذي حُيــدث 
ــه.  ــّد انتباه ــي ويش ــدى املتلق ــة ل ــة واملتع الدهش
ــّي  ــا هــو قريــن اخللــق واإلبــداع الفن فالكــذب هن
ــى  ــرب القدام ــاد الع ــض النّق ــن بع ــل ع ــا نق ك
الذيــن يقولــون »أعــذب الشــعر أكذبــه«))2( ومــن 
هنــا صــار للكــذب قــّوة ختييلّيــة يســتعملها الشــعر 
ــد  ــاء اجلس ــن بن ــدده م ــن بص ــا نح ــا يف م ويوّظفه

)2  - انظــر مثــال ابــن رشــيق يف العمــدة والــرازي يف مفاتيــح 
الغيــب واآلمــدي يف املوازنــة وقــد ذكــر عندهــم هــذا القــول يف 

ــة. ــياقات خمتلف س

ــه. ــر ب ــّي أو املفتخ ــدوح أو املرث ــارق للمم اخل
ـــا  ـــم هب ـــي ُيوس ـــوم الت ـــإّن الوس ـــك ف ـــى ذل ـــاء ع   وبن
ـــات  ـــة العالم ـــعرّية ومجل ـــة الش ـــد يف املدّون ـــذا اجلس ه
ـــة  ـــكل خاّص ـــتوى الش ـــه يف مس ـــي تطول ـــة الت التمييزّي
 (Les أو األيقونـــات )Les indices( أو األمـــارات
ـــلفا يف  ـــا س ـــق عليه ـــات مّتف ـــي عالم ـــا ه (icones إّن

منظومـــة القيـــم التـــي متتلكهـــا اجلاعـــة وتتوارثهـــا 
ـــّدة،  ـــات ع ـــت العالم ـــن كان ـــر. ولئ ـــن كاب ـــرا ع كاب
فـــإّن الـــدرس الســـيميائّي –الـــذي نســـتغّل بعـــض 
آلياتـــه- ُيفـــّرق بـــن العالمـــة اللســـانّية واألمـــارة 
واأليقونـــة باعتبـــار أهّنـــا متواتـــرة يف املارســـة 
تكـــون  ]العالمـــة[  األوىل  ففـــي  واالســـتعال:« 
ـــا  ـــة وغرضه ـــول اعتباطّي ـــدال واملدل ـــن ال ـــة ب العالق
ـــة  ـــة إحيائّي ـــة اجلوارّي ـــارة فالعالق ـــا يف األم ـــيّل. أّم تواص
ـــحاب  ـــار، والس ـــان بالن ـــة الدخ ـــا يف صل ـــّررة ك وم
ــا  ــّيارة، ولكنّهـ ــرور سـ ــة بمـ ــر العجلـ ــر، وأثـ باملطـ
ــا  ــن هنـ ــا، ومـ ــدا تواضعّيـ ــذ بعـ ــا تّتخـ بدورهـ
رشعّيـــة دراســـتها عالمّيـــا، فالتســـويغ ال ينفـــي 
ــن  ــة بـ ــون العالقـ ــة تكـ ــة. ويف األيقونـ املواضعـ
الـــدال واملدلـــول قائمـــة عـــى التاثـــل كـــا هـــو 
الشـــأن يف االســـتعارة نفســـها التـــي هـــي نـــوع 
مـــن األيقونـــات.«)22( وبنـــاء عـــى هـــذا التمييـــز 
ـــات  ـــذه العالم ـــهر ه ـــض أش ـــّدد بع ـــن أن نح يمك

يف اجلـــدول التـــايل:

22  - حممــد بــن عّيــاد: مســالك التأويــل الســيميائي، كلّيــة اآلداب 
والعلــوم اإلنســانّية بصفاقــس، وحــدة البحــث يف املناهــج 

التأويلّيــة، التســفر الفنــي، صفاقــس، 2009، ص 23.
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ـــس-مع  ـــب ُتؤّس ـــاظ والراكي ـــذه األلف ـــة ه     إّن مجل
ـــارق  ـــد اخل ـــة للجس ـــورة التخييلّي ـــا- الص ـــا طبع غره
ــّعب  ــى تشـ ــا عـ ــال قاطعـ ــوم دليـ ــعر وتقـ يف الشـ
ـــد  ـــذا اجلس ـــا ه ـــن خالهل ـــي م ـــي ينبن ـــات الت العالم
والوســـوم التـــي قـــد يوســـم هبـــا يف ثقافـــة حتتفـــي 
ـــال  ـــارق فاع ـــد اخل ـــم باجلس ـــا وحتل ـــّوة وعنارصه بالق
وخمّلصـــا مـــن كّل ضعـــف فتجمـــع لـــه مـــا اســـتطاعت 

مـــن عالمـــات وأيقونـــات وأمـــارات لتجعـــل 
ـــا  ـــة، حمّط ـــات الطبيعّي ـــاوزا للكائن ـــا متج ـــه كائن صاحب
للمعهـــود منهـــا، وُمشـــبعا لرغبـــات الشـــاعر وســـامعيه 
ـــار أّن كّل  ـــة-  باعتب ـــة والالواعي ـــم- الواعي وميوالهت
ـــة  ـــى ذاتّي ـــدّل ع ـــا ي ـــظ رضورة ب ـــول حتتف ـــة ق عملّي
ـــا إذا  ـــى حاهل ـــة ع ـــذه العملّي ـــتبقى ه ـــل س ـــا. فه قائله

انتقلنـــا إىل جمـــال أديّب مغايـــر؟

الصيغة البنائيةاللفظ- التركيب
عالمةطويل/ عريض/  طويل المنكبين

وسمقوّي/ جبّار/ شجاع/ كامل
وسممحارب/ مقاتل/ مكّر/ مقبل/ فارس
عالمةجميل/ بهّي/ عظيم/ ضخم/ مليء 
أيقونةعلم في رأسه نار/ مثل الردينى / 

أيقونةخّشاش كرأس الحيّة/ الرجل الضّراب
أيقونةكأنّك قد ُخلِقت كما تشاُء

عالمةوأحسن منك لم تر قط عيني    

عالمة وأجمل منك لم تلد النساء

أمارةطويل النجاد
أمارةرفيع العماد

وسمصلب النحيزة
أمارةجريء الصدر

أيقونةُمِدالً ِمَن األْسِد َذا لِْبَدٍة
أيقونةحصنا/ شديد الركن

عالمةضخم الدسيعة
عالمة  خمص البطن / عريض الكتفين 

أيقونةضباِرَمة/  تَوَسد َساِعديه على طرق الغزاة
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ب.اجلسد اخلارق يف األخبار األدبّية:  
   ســامهت األخبــار)23( كذلــك يف تشــكيل صــورة 
ــه،  ــّي ب ــارق والتغن ــد اخل ــة للجس ــة خمصوص ختييلّي
ــار  ــة األخب ــرف بصناع ــا ُيع ــاق م ــويقه يف نط أو تس
اجلنــس  هــذا  انتشــار  ذروة  شــهدت  مرحلــة  يف 
»األغــاين«  كتــاب  أمّههــا  مــن  كتــب  مــع  األديّب 
لألصفهــاين )6)3هـــ(، والنــوادر للقــايل )6)3هــ(، 

ــم  ــأ، أي العل ــي النب ــم يعن ــريب القدي ــراث الع ــر يف ال 23  -  اخل
ــن  ــه اب ــافهة، ويعّرف ــة أو مش ــه كتاب ــه ونقل ــيء واإلحاطــة ب بال
ــد  ــك: واح ، بالتحري ــَرُ ــه »واخلَ ــرب بقول ــان الع ــور يف لس منظ
ــن  . اب ــَتْخِرُ ــن َتْس ــإِ عم ــن َنب ــاك م ــا َأت : م ــَرُ ــار. واخلَ األَخْب
ــع.  ــع اجلم ــر مج ــاٌر، وَأخابِ ــع َأْخَب ــُأ، واجلم ــَرُ النََّب ــيده: اخلَ س
ُث َأَخْباَرهــا؛ فمعنــاه يــوم تزلــزل  ــدِّ فَأمــا قولــه تعــاىل: يومئــٍذ حُتَ
ه:  ه: َنبَّــَأُه. واْســَتْخَرَ ه بكــذا وَأْخــَرَ َ ــِرُ بــا ُعِمَل عليهــا. وَخــرَّ خُتْ
ــَرَ  ُت اخلَ ْ ــرَّ ــال: خَتَ ُه؛ ويق ــِرَ ــب َأن خُيْ ــَرِ وطل ــن اخلَ ــَأله ع س
ُت  ْ ــرَّ ــَتْضَعْفّته، وخَتَ ــل واْس ــُت الرج ْف ــه َتَضعَّ ُته؛ ومثل ــَتْخَرْ واْس
ــن  ــؤال ع : الس ُ ــرُّ ــتِْخباُر والتََّخ ُته. واالْس ــَتْخَرْ ــواب واْس اجل
ــَة.  ــن ُخَزاَع ــًا م ــث َعْين ــه بع ــة: َأن ــث احلديبي ــَر. ويف حدي اخلَ
ــْرَ اخلََرَ واْســَتْخَر  ُف؛ يقــال: خَتَ َيَتَخــرَّ لــه َخــَرَ قريــش َأي َيَتَعــرَّ

ــا. ــاِر ليعرفه ــن األَخْب ــَأل ع إِذا س
يقــول ســعيد يقطــن يف كتابــه »الــكالم واخلــر« إذا كان اخلــر أصغــر 
ــار  ــن األخب ــة م ــم ملجموع ــة تراك ــإّن احلكاي ــة ف ــدة حكائي وح
املّتصلــة«، وهــو يضــع يف تعريفــه للخــر هــذا املفهــوم يف مقابــل 
أنــواع رسدّيــة أخــرى مثــل احلكايــة والقصــة والســرة والنــادرة، 
ــر  ــن يف اخل ــب، والزم ــوع مرّك ــة ن ــيط واحلكاي ــوع بس ــر ن فاخل

أفقــي ويف احلكايــة أفقــي وعمــودي.
 أّمــا حممــد القــايض فــرى يف أطروحتــه عــن اخلــر يف األدب العــريب 
ــذي  ــناد ال ــى اإلس ــكازه ع ــو ارت ــر ه ــز اخل ــا يمّي ــم م أّن أه
ــب  ــزع إىل تغلي ــراتيجيتة، وين ــن اس ــّزأ م ــزء ال يتج ــكل ج يش
الــرسد املشــهدي والقــص اإلفــرادي فمــن أبــرز خصائصــه عنــد 
هــذا الباحــث اعتــاد الســند وعــدم االمتــداد يف الزمــن واملــكان 
ــة فضــال  ــزام ترتيــب حمــدد للبني ــّم الت ــز عــى احلــدث ث والركي

عــن  بســاطة األســلوب.
ملزيــد مــن التوّســع انظــر: حممــد القــايض: اخلــر يف األدب العــريب، 
دراســة يف الرسدّيــة العربّيــة، كلّيــة اآلداب منوبــة، ودار الغــرب 

اإلســالمي، تونــس، 998).
ــرسد  ــة لل ــر، مقدم ــكالم واخل ــن: ال ــعيد يقط ــا: س ــر أيض وانظ

العــريب، املركــز التقــايف العــريب، املغــرب، 997). 

ــارضة«  ــوار املح ــّدة« و«نش ــد الش ــرج بع ــايب »الف وكت
للتنوخــي)384 هـــ(، والكامــل للمــّرد ))28 هـــ(، 
ويبــدو  )))2هــــ(.  للجاحــظ  والتبيــن  والبيــان 
ــو  ــتوى ه ــذا املس ــه يف ه ــوث في ــة أّن املبح ــذ البداي من
صــورة هــذا اجلســد اخلــارق التــي تشــّف عنهــا 
صــورة الشــاعر نفســه الــذي وىّل عــره وانتهــى.)24( 
ــظ أّن  ــال ُيالح ــس مث ــرئ القي ــرة ام ــل يف س فاملتأّم
ُمــدّوين أخبــاره قــد جعلــوا ُوْكدهــم تضخيــم جســد 
ــا  ــاوز هب ــة يتج ــة بطريق ــب خمتلف ــن جوان ــاعر م الش
ــل  ــر مقت ــه خ ــد أن بلغ ــة بع ــاد العادّي ــق األجس منط
أبيــه وحتّملــه مســؤولّية الثــأر لــه قائــال: »اخلمــر عــيّل 
ــة،  ــد مائ ــي أس ــن بن ــل ع ــى أقت ــرام، حت ــاء ح والنس
وأجــز نــوايص مائــة« وقولــه: »ضّيعنــي صغــًرا، 
ومّحلنــي دمــه كبــًرا، ال صحــو اليــوم وال ســكر غــًدا، 

ــر«.))2(   ــًدا أم ــر وغ ــوم مخ الي
ــت  ــد جعل ــي أس ــن بن ــأر م ــؤولّية الث ــل مس  إّن حتّم
ُمــدّوين األخبــار يضعــون جســد الشــاعر مقابــل 
جســد القبيلــة وُيقابلــون)26( بــن القــّوة الفردّيــة 
والقــّوة اجلاعّيــة مقابلــة تنقلــب معهــا الصــورة 
ــام  ــرة أم ــرد والكث ــام املف ــع أم ــزم اجلم ــة فينه املنطقّي

ــاين يف  ــرن األّول والث ــعراء الق ــة وش ــعراء اجلاهلّي ــيا ش 24  - ال س
ــر: ــع انظ ــن التوّس ــد م ــالم. ملزي اإلس

حممــد القــايض: اخلــر يف األدب العــريب، دراســة يف الرسدّيــة العربّية، 
ــبق ذكره، ص ص )296-28. س

ــريب، األدب  ــخ األدب الع ــع يف تاري ــوري: اجلام ــا الفاخ )2  - حنّ
القديــم، دار اجليــل، بــروت، 986)، ص2)).

26  - املقابلــة موجــودة يف روايــات متنّوعــة يروهيــا الكلبــي وحافظ 
بــن عســاكر، ولكنّهــا مّتســقة متجانســة
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القّلــة والــذات أمــام اجلاعــة ويتضّخــم اجلســد حتــّى 
ــن  ــاوز قوان ــل يتج ــة، ب ــاد الطبيعّي ــاوز األجس يتج
ــب عــّدة مــن هــذه  ــوف الطبيعــي يف جوان العــامل املأل
ــي )204  ــن الكلب ــوب الب ــر منس ــي خ ــار. فف األخب
كثر)774هــــ(،  البــن  والنهايــة  البدايــة  يف  هـــ( 
يقــول الــراوي:«إّن امــرئ القيــس أقبــل براياتــه 
ــاه، فمــر بتبالــة  يريــد قتــال بنــي أســد حــن قتلــوا أب
ــرب  ــت الع ــم - وكان ــو صن ــة - وه ــا ذو اخللص وهب
تستقســم)27(عنده، فاستقســم فخــرج القــدح الناهــي 
ثــم الثانيــة ثــم الثالثــة كذلــك، فكــرس القــداح 
ورضب هبــا وجــه ذي اخللصــة وقــال: عضضــت بإيــر 
أبيــك لــو كان أبــوك املقتــول ملــا عّوقتنــي. ثــم أغــار 

ــا.« )28( ــال ذريع ــم قت ــد فقتله ــي أس ــى بن ع
    حيمــل هــذا اخلــر تصادمــا رصحيــا جلســد الشــاعر 
ــة  ــد القبيل ــة( وجس ــّدس )ذو اخللص ــد املق ــع جس م
املعتديــة )بنــي أســد(، ففــي احلالتــن نحــن مــع 
ــة  ــي هبزيم ــر تنته ــد اآلخ ــع جس ــارشة م ــة مب مواجه
ورفضــه  الشــاعر  جســد  وانتصــار  اآلخــر  هــذا 

ــذي  ــدح ال مَل: الق ــزَّ ــاألزالم، وال ــم ب ــرب تستقس ــت الع 27  - كان
ــة  ــه ثالث ــوع في ــواع: ـ ن ــة أن ــت األزالم ثالث ــه، وكان ــش ل ال ري
أســهم، أحدهــا: ]نعــم[، وثانيهــا: ]ال[، وثالثها:]ُغْفــل[، كانــوا 
ــروهنا أو  ــل)أي يستش ــن العم ــدون م ــا يري ــا في ــمون هب يستقس
ــإن  ــا. ف ــكاح وأمثاهل ــفر والن ــو الس ــن نح ــا( م ــون عنده يقرع
ــك  ــروه عامــه ذل ــرج ]ال[أخ ــه، وإن خ ــوا ب ــم[ عمل ــرج ]نع خ
ــع ]غفــل[ أعــادوا الــرب  ــوه مــرة أخــرى، وإن طل ــى يأت حت

ــى خيــرج واحــد مــن األولــن. حت
ــريب،  ــخ األدب الع ــع يف تاري ــوري: اجلام ــا الفاخ ــال: حنّ ــر مث انظ

األدب القديــم، دار اجليــل، بــروت، 986).
ــروت،  ــب، ب ــامل الكت ــة، دار ع ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 28  - اب
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ــا كان نوعهــا. إّن اجلســد الباحــث عــن  املعرقــالت أّي
قيمــة الثــأر واملتحّمــس هلــا باعتبارهــا قيمــة القيــم يف 
اجلاهلّيــة ينســف يف طريقــه عوائــق املقــّدس ونواهيــه 
)خــروج القــدح الناهــي عــن طلــب الثــأر( وال يقيــم 
ــة  ــزه بطريق ــن حواج ــخر م ــل يس ــره ب ــا ملحاذي وزن
ــن الكلبــي  ــّى أّن اب تنســف قداســته مــن أساســها حت
ــد ذي  ــم عن ــم ُيستقس ــر:« فل ــذا اخل ــة هل ــّدم تتّم يق
ــطوة  ــّل الس ــالم.«)29(  ولع ــاء اإلس ــى ج ــة حت اخللص
اجلســدّية البّينــة يف كــرسه للقــدح ورضب الصنــم هبــا 
داللــة واضحــة عــى القــّوة التــي اخــرق هبــا امــرئ 

ــورات. ــس املحظ القي

ــإّن اجلســد اخلــارق للشــاعر  ــة ف ــة الثاني ــا يف احلال   أّم
صــار قيمــة مــن قيــم الفتــّوة اجلاهلّيــة ُتطلــب فُتــدرك، 
ــرة أو  ــّوة ال حيفــل بالكث فاجلســد الغــازي طالــب الفت
الشــهرة أو البــأس لذلــك جُيعــل ُوْكــَده االنتقــام ممـّـن 
قتــل أبــاه دون كثــر حســاب. وممّــا يثبــت قولنــا 
ــه يف  ــأر أوقع ــذا الث ــم هل ــد املتضّخ ــاع اجلس إّن اندف
ــروي  ــه، إذ ي ــد روايت ــا عن ــا طريف ــدا بعضه ــاء ب أخط
اليعقــويب )284 هـــ( يف تارخيــه أّن امــرئ القيــس 
قصــد بنــي أســد يف أول األمــر، ولكنــه أوقــع بــــقوم 
ــوا  ــارات« مزه ــا للث ــال »ي ــاح قائ ــة فص ــن بني كنان م
بــا ظنــه ثــأرا مــن قتلــة أبيــه فأجابــه القــوم » واهلل مــا 

ــال:  ــد قائ ــة ». فأنش ــن كنان ــن إال م نح

ـــوم ـــد ق ـــي، بع ـــف نف ـــا هل أال ي

29  - نفسه، ص )27.
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ـــوا)30( ـــم يصاب ـــفاء، فل ـــوا الش ـــم كان ه

ــم ببنـــي أبيهـــم وقاهـــم جّدهـ
العقـــاب  كان  مـــا  وباألشـــقني 

  
 إّن االندفـــاع األعمـــى إلمـــرئ القيـــس ُيثبـــت 
تضّخـــم جســـده ورغبتـــه الدفينـــة يف كـــرس شـــوكة 
املعتـــدي وتدمـــره وهنـــا ختتلـــط الرغبـــة احلســـّية 
)القتـــل( بالرغبـــة القيمّيـــة )الثـــأر( بـــل نفهـــم أّن 
قيمـــة القيـــم هـــذه ال متـــّر إالّ عـــر هـــذه الســـطوة 
اجلســـدّية التدمرّيـــة للُمْخـــَر عنـــه. فالثـــأر يف 
ــة))3( ال تصالـــح  ــراف أغلـــب القبائـــل اجلاهلّيـ أعـ
ــدم  ــة الـ ــدم إالّ بإراقـ ــال خلـــالص الـ ــه، وال جمـ فيـ
حتـــّى أّن الشـــاعر األمـــوّي أبـــا اهلذيـــل يقـــول يف 

الثـــأر:

ـــَرْى ـــِن الثَّ ـــَىْ ِدَم ـــْى َع ـــُت امْلَْرَع ـــْد َينُْب َوَق
َوَتْبَقـــْى َحـــَزاَزاُت النُُّفـــْوِس َكـــاَم ِهـــيَ)32(

وقـــد كانـــت األخبـــار وفّيـــة هلـــذا املنحـــى لذلـــك 
تـــروي خـــر تقتيلـــه لبنـــي أســـد وانتقامـــه منهـــم 

ــم،  ــو الفضــل إبراهي ــق حممــد أب ــوان امــرئ القيــس، حتقي 30  - دي
نــرش دار املعــارف، 984)، ص 86.

)3  - ال ســيا القبائــل اليمنّيــة التــي ينتمــي إليهــا الشــاعر. فاألخبار 
ــه اجّتــه إليهــا طلبــا لدعــم بنــي محــر وقبائــل مذحــج  تــروي أّن

قبــل أن يواجــه بنــي أســد.
ــريب،  ــخ األدب الع ــع يف تاري ــوري: اجلام ــا الفاخ ــال: حنّ ــر مث انظ

ــره. ــبق ذك ــم، س األدب القدي
32  - الســّكري، رشح أشــعار اهلذليــن، مكتبــة دار العروبــة، 

.(23 ص   ،(96(

ـــدي  ـــرص األس ـــن األب ـــد ب ـــه عبي ـــل أبي ـــه لقات وقتل
ــل  ــك بـ ــات-  بذلـ ــب الروايـ ــف -يف أغلـ ومل يكتـ
ـــقر.  ـــن األش ـــرو ب ـــد عم ـــي أس ـــّيد بن ـــا س ـــح أيض ذب

ثـــّم أنشـــد مزهـــّوا بانتصـــاره:

ــا ــد العصـ ــد عبيـ ــدودان نجـ ــوال لـ قـ
الباســـل)33( باألســـد  غّركـــم  مـــا 

قـــد قـــرت العينـــان مـــن مالـــك
ومـــن بنـــي عمـــرو ومـــن كاهـــل

إذ دودان  بـــن  غنـــم  بنـــي  ومـــن 
الســـافل عـــى  أعاهـــم  نقـــذف 

نطعنهـــم ُســـلكى وخَْمُلوجـــــــــــة
نابـــل عـــى  ألُمـــنِي  َلْفتـــك 

الـــد كرجـــل  أقســـاط  هـــّن  إذ 
الناهـــل كاظمـــة  كقطـــا  أو  بـــا 

حتـــى تركناهـــم لـــدى معــــــــــرك
الشـــائل كاخلشــــــــب  أرجلهـــم 

 
ــاعر يف  ــد الشـ ــبق أّن جسـ ــا سـ ــا ممّـ ــح لنـ   ويّتضـ
األخبـــار التـــي روت عنـــه بعـــض ســـرته قـــد 
تضّخـــم وجتـــاوز يف تضّخمـــه املقـــّدس بشـــقّيه 
الدينـــي واالجتاعـــي. بـــل اســـتطاع أن يبـــّز هـــذا 
ــأو  ــك شـ ــا يف ذلـ ــه ُمْعِليـ ــر عليـ ــّدس وينتـ املقـ
اجلســـد اخلـــارق يف جمتمـــع يقـــّدس القـــّوة ويديـــن 

33  - ديوان امرئ القيس، سبق ذكره، ص )0).
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إليهـــا وال يـــرى الـــذات ُمتعاليـــة إالّ يف شـــّدهتا 
ــا. وفتّوهتـ

ـــات  ـــذه املجتمع ـــارق يف ه ـــد اخل ـــورة اجلس إّن ص
ــا يف  ــدوب إليهـ ــة واملنـ ــورة املرغوبـ ــي الصـ هـ
التـــي تـــروي عـــن  األشـــعار ويف األخبـــار 
شـــعراء هـــذه األشـــعار. فـــا خيفـــت هنـــا قـــد 
يبـــن هنـــاك ومـــا يســـره الشـــعر قـــد يكشـــفه 
ـــار  ـــن األخب ـــك م ـــا ذل ـــح لن ـــد يّتض ـــا ق ـــر ك اخل
ـــن  ـــر ب ـــوّي عم ـــاعر األم ـــرة الش ـــت س ـــي نقل الت
أيب ربيعـــة والســـر التـــي هلجـــت بذكـــره وذكـــر 
ـــغلت  ـــي ش ـــه الت ـــار مغامرات ـــزيّل وأخب ـــعره الغ ش
ــوب  ــارق املرغـ ــد اخلـ ــّى اجلسـ ــاس. إذ يتجـ النـ
ــة  ــه يف املدينـ ــاعر وُمغامراتـ ــار الشـ ــه يف أخبـ فيـ
ومّكـــة وحتـــّى يف الطريـــق بينهـــا، فهـــو تـــارة 
ـــوب  ـــورا مرغ ـــا وط ـــل عليه ـــرأة ُمقب ـــب يف امل راغ
فيـــه ويف مجالـــه ومتّيـــزه اجلســـدّي، مبحـــوث 
عنـــه كـــا يف اخلـــر الـــذي ينقلـــه األصفهـــاين يف 
األغـــاين عـــن املـــرأة التـــي حّجـــت مـــن بنـــي 
ـــل  ـــة قب ـــت مّك ـــم، فقدم ـــا أّم احلك ـــال هل ـــة :«ُيق أمّي
أوان احلـــّج معتمـــرة، فبينـــا هـــي تطـــوف عـــى 
ـــة يف  ـــن أيب ربيع ـــر ب ـــى عم ـــّرت ع ـــا إذ م ـــة هل بغل
ـــون  ـــوس يتحّدث ـــم جل ـــزوم وه ـــل خم ـــن أه ـــر م نف
ـــم  ـــاال وهبره ـــم مج ـــوال وجهره ـــم ط ـــد فرعه وق
شـــارة وعارضـــة وبيانـــا فالـــت إليهـــم ونزلـــت 

ــم.«)34(   عندهـ
ــريب،  ــراث الع ــاء ال ــة دار إحي ــاين، طبع ــاين: األغ 34  - األصفه

.(6( ص  ج)،   ،(998 بــروت، 

     ُيثبـــت هـــذا الشـــاهد الســـات واخلصائـــص 
ـــة  ـــة مـــع بقّي ـــن أيب ربيعـــة باملقارن اجلســـدّية لعمـــر ب
ـــم  ـــوال / جهره ـــم ط ـــزوم )فرَعه ـــي خم أرشاف بن
ـــك، أّن رّس  ـــت كذل ـــارة(. ويثب ـــم ش ـــاال/ هبره مج
ــال  ــذه اخلصـ ــو هـ ــع هـ ــرأة إىل اجلمـ ــالن املـ ميـ
ـــعر  ـــإذا كان الش ـــر. ف ـــا عم ـــع هب ـــي يتمّت ـــية الت احلّس
العمـــرّي يؤّثـــر بخصائصـــه اللغوّيـــة، ولطائفـــه 
ــل  ــا يعمـ ــإّن اخلـــر هنـ ــل، فـ ــة يف املتقّبـ البالغّيـ
ـــن  ـــه ومواط ـــن لفجوات ـــعر، وتبي ـــة للش ـــه تتّم كأّن
ـــعر،  ـــة للش ـــرى رسدّي ـــراءة أخ ـــو ق ـــه، أو ه صمت
فصـــورة عمـــر يف هـــذا اخلـــر هـــي وجـــه آخـــر 
ـــه  ـــا بنفس ـــّزل فيه ـــي يتغ ـــات الت ـــه يف األبي لصورت

ـــول: ـــا يق ـــالث عندم ـــات الث ـــان الفتي ـــى لس ع

ــى؟ ــن الفتـ ــرى أتعرفـ ــت الكـ قالـ
ـــر))3( ـــذا عم ـــم ه ـــطى نع ـــت الوس قال

قالـــت الصغـــرى وقـــد تّيمتهـــا
ــر  ــى القمـ ــل خيفـ ــاه وهـ ــد عرفنـ قـ

ـــل  ـــو املمّث ـــعرّية ه ـــات الش ـــذه األبي ـــر يف ه إّن القم
ـــة أرشاف  ـــع بقّي ـــة م ـــة اجللّي ـــك املقارن ـــر بتل يف اخل
بنـــي خمـــزوم وهـــم جلـــوس يتحّدثـــون، فـــإذا هبـــذا 
ــرف أّم  ــح يف ُعـ ــة يصبـ ــب مّكـ ــث بجانـ احلديـ

احلكـــم كالتـــايل:

)3  - ديــوان عمــر بــن أيب ربيعــة، حتقيــق فايــز حممــد، ط دار 
.79 ص   ،(996 العــريب،  الكتــاب 
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  إّن املتأّمــل يف هــذه املقارنــة بــن عمــر وبقّيــة جلســائه 
ــا  ــة إلين ــة منقول ــا ُمقارن ــظ أهّن ــزوم يالح ــي خم ــن بن م
 )Omniscient( مــن وجهــة نظــر الــراوي العليــم
الــذي يتلّبــس رؤيــة املــرأة ومشــاعرها وهــي بصــدد 
ــف  ــاءل كي ــّح أن يتس ــك يص ــرة. لذل ــواف ُمعتم الط
ــع  ــة م ــات الُعمرّي ــذه الصف ــة كّل ه ــا رؤي ــن هل أمك
حواجــز الزمــان واملــكان الكثــرة التــي ُتكّبلهــا؟ 
فاملــرأة مهــا بلغــت مــن دّقــة املالحظــة وهــي هتــرول 
ــرة يف  ــّم ُمدب عــى بغلتهــا مســتقبلة احلجــر األســود ث
أشــواط معلومــة ال يمكــن هلــا أن تســتخلص كّل 
هــذه الصفــات احلســّية واخلــوارق اجلســدّية والقولّيــة 
لعمــر بــن أيب ربيعــة، وال يمكــن هلــا أن جتمــع يف 
»ســّلة مالحظاهتــا« فراعــة طولــه وجْهــر مجالــه وهْبــر 
شــارته وعوارضــه وبيانــه وهــي ُمقّيــدة احلركــة 

ــوم.  ــس معل ــيس)36( يف طق ــة األحاس ُموّجه
ــرّس  ــاول أن يف ــر)37( حي ــّن أّن اخل ــرب إىل الظ   واألق
ــك  ــواف لذل ــدد الط ــي بص ــرة وه ــس العم ــوم بطق ــرأة تق 36  - امل
ــه. ــق ب ــا معّل ــة وقلبه ــا بداي ــة إىل خالقه ــاعرها موّجه ــتكون مش س
ــاين  ــا يف األغ ــّرر ذكره ــي يتك ــار الت ــذه األخب ــت ه 37  - وإن كان
اجلســدّية  البنيــة  تفصيــل  أو  التدقيــق  إىل  تنــزع  ال  خاّصــة 

بطريقــة طريفــة أو مثــرة ظاهــرة عمــر بــن أيب ربيعــة 
ــّرة  ــل - ألّول م ــذي جع ــل ال ــو الرج ــعرّية، فه الش
ــا،  ــل مطلوب ــم- الرج ــا نعل ــى م ــزل ع ــرض الغ يف غ
ُمتغــّزال بــه بعــد أن كانــت املــرأة هــي املقصــودة 
بالقــول واجلهــد والرغبــة، وحــّور مــن مركزّيــة 
ــو  ــل وه ــو األص ــل ه ــد الرج ــار جس ــد فص اجلس
املطلــوب وجســد املــرأة هــو الفــرع، وهــو الطالــب. 
ومــا عبــارة »فالــت إليهــم ونزلــت عندهــم« الــواردة 
يف آخــر خــر أّم احلكــم إالّ تفســرا هلــذا املعنــى 

ــه. ــا ل ــا رسدّي وتدقيق
ــا أغلــب أخبــار عمــر بــن أيب ربيعــة  ــا إذا تدّبرن      إّنن
يف مرحلــة فتّوتــه ألفيناهــا تــدور حــول تصــّور واحــد 
تقريبــا مــع كثــرة تفاصيلهــا وتداخــل حكاياهتــا. 
فتخييــل اجلســد اخلــارق لعمــر بــن أيب ربيعــة يف هــذه 
ــا  ــه وجاذب ــا في ــدا مرغوب ــه جس ــل من ــار جع األخب
للنســاء ال ســيا كريــات األصــل منهــّن، ومــن 
عالمــات خرقــه ملألــوف قوانــن األجســاد أّنــه جســد 

ــة  ــل العاّم ــغ التفضي ــات وصي ــتند إىل الصف ــا تس ــدر م ــر بق لعم
ــة.     والتكني

عمر بن أبي ربيعةأشراف بني مخزوم
فرعهم طوال ]+  [أقل منه طوال ]-  [

جهرهم جماال ] + [أقل منه جماال  ]-  [

 ]  -[ أقل منه شارة
)أي أقّل جماال أو لباسا (

بهرهــم شــارة ]+ [ ]الجمــال الرائــع/ اللبــاس 
الحســن[

بهرهم عارضة ]+ [ ]الرجل الفصيح المفّوه[أقل منه عارضة ]- [ فصاحة ولباقة 
بهرهم بيانا ]+ [ ]البالغة في القول[أقّل منه بيانا ]-  [
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ــّب أو  ــوع يف احل ــّرر الوق ــو ُيك ــّل، فه ــكّل وال يم ال ي
ــك ال  ــاذا. لذل ــاال أّخ ــا رأى مج ــه كّل ــق أو التوّل العش
ــر  ــدود النظ ــد ح ــارق عن ــد اخل ــب اجلس ــف صاح يق
فقــط، بــل يطلــب اللقــاء والوصــال وغالبــا مــا حيصل 
االنســجام والتوافــق وتتــّم املواعــدة فاالختــالء رغــم 
ــة.  ــة والقبلّي ــّية واألخالقّي ــع السياس ــر واملوان املحاذي

ــل  ــدول أّن ختيي ــذا اجل ــن ه ــتصفاؤه م ــن اس ــا يمك     م
اجلســد اخلــارق لعمــر بــن أيب ربيعــة يف   األخبــار 
ــا  ــدر م ــا بق ــرأة بعينه ــب ام ــد ال يطل ــام جس ــا أم جعلن
هــو »مــوّكل باجلــال يتبعــه« كــا يقــول األصفهــاين يف 
ــد  ــاد عن ــق األجس ــارق ملنط ــد خ ــو جس ــاين، فه األغ
ــذري  ــّب الع ــاق احل ــيا عّش ــن، ال س ــاق واملتوهّل العش

وال مريــة يف أّن مــن متطّلبــات ختييــل اجلســد العمــرّي 
اخلــارق اعتبــاره جســدا ال يعجــز عــن أمــر طلبــه وال 
ــة العّشــاق العاديــن  حتــّده احلــدود التــي قــد حتــّد بقّي
وال ُتوقفــه الــالءات واحلواجــز كــا يمكــن أن نثبــت 
ذلــك مــن خــالل هــذا اجلــدول البســيط الــذي ننتقــي 

ــا: ــه اعتباطّي ــض مغامرات ــه بع في

مــن أمثــال مجيــل بــن معمــر الــذي تغــّزل ببثينــة، وكثــر 
ــّزل  ــذي تغ ــّوح ال ــن املل ــس ب ــّزة، وقي ــّزل بع ــذي تغ ال
بليــى. وقــد جعــل غايتــه الوصــال واجلــال أّيــا كانــت 
درجتــه ومكانتــه لذلــك كانــت اخراقاتــه للمحظورات 
ــا عــى  ــا وختييلّي ال تــكاد حتــى يف هــذه األخبــار رسدّي

ــة: ــاط التالي ــه يف النق ــتطيع إمجال ــا نس ــو م ــل، وه األق

اللقاءالمواعدةالحبالرؤية/ السماعبداية الخبر

بينمــا عمــر يطــوف إذ رأى عائشــة وكانــت أجمــل أهــل 
نعمنعمنعمنعمدهرهــا.

ــّرت  ــا إذ م ــة له ــى بغل ــم[ عل ــا هــي تطــوف]أّم الحك فبين
نعمنعمنعمنعمعلــى عمــر بــن أبــي ربيعــة فــي نفــر مــن أهــل مخــزوم.

قدمــت امــرأةٌ مكــة وكانــت مــن أجمــل النســاء. فبينــا 
عمــر بــن أبــي ربيعــة يطــوف إذ نظــر إليهــا فوقعــت فــي 

ــا فكلّمهــا، ــا منه ــه، فدن قلب
الالنعمنعم 

حجــت بنــٌت لمحمــد بــن األشــعث وكانــت معهــا أمهــا وقــد 
نعمنعمنعم نعمســمعت بعمــر بــن أبــي ربيعــة فأرســلت إليــه، فجاءهــا 

أّن عمــر رأى لبابــة تطــوف بالبيــت فــرأى أحســن خلــق 
نعمنعم نعمنعم هللا، وكاد عقلــه يذهــب فيهــا. 

حدثنــي قدامــة بــن موســى قــال: خرجــت بأختــي زينــب 
ــي  ــن أب ــي عمــر ب ــت بســرٍف لقين ــا كن ــى العمــرة، فلم إل

ــّي. ــى فــرس فســلّم عل ربيعــة عل
الالنعمنعم



عبد املنعم شيحة: جتّليات اجلسد اخلارق يف األدب العريب القدمي »قراءة سيميائية« 436-415

433

اجلســد خيــرق املــكان: اخــرق عمــر قدســّية مّكة، 
ــالت  ــا للجمي ــّرض فيه ــواف، فتع ــكان الط وم
فكانــت الرؤيــة والــكالم وحتــّى اللمــس يف 
أقــدس أماكــن املســلمن. ومــن أشــهر أقوالــه يف 

ــه: ــراق قول ــذا االخ ه

ـــابا ـــواف احتس ـــاس الط ـــد الن  يقص
الطَّـــواف  يف  جَمموعـــة  وذنـــويب 

اجلســد خيــرق الزمــان: اخــرق عمــر قدســّية 
مواســم احلــّج عنــد املســلمن فــكان ينتظــر 
ــاء  ــهر نس ــّرض ألش ــّدس ليتع ــن املق ــذا الزم ه
ــب  ــروي صاح ــلطة، وي ــّن س ــلمن وأكثره املس
ــن  ــال م ــات احلج ــض رّب ــاين أّن بع ــاب األغ كت
ــن  ــّن يتعّرض ــة ك ــة الرفيع ــلطة واملكان ــل الس أه

ــّج.  ــّن يف احل ــّزل هب ــي يتغ ــه ك إلي
اجلســد خيــرق الشــخصيات: الغالــب عــى الظــّن 
ــة  ــن أيب ربيع ــر ب ــار أّن عم ــه األخب ــا تروي يف م
الســلطة  أو  واحلســب  النســب  إىل  يلتفــت  مل 
ــوة  ــّزل بالنس ــو يتغ ــّية وه ــة والسياس االجتاعّي
الــاليت رصن يطلبــن يف بعــض احلــاالت هــذا 
ويســتمتعون  العامــة  ينتظــره  الــذي  الغــزل 
ــد  ــذا اجلس ــب يف ه ــة األعج ــّل املفارق ــه. ولع ب
ــب  ــب والنس ــح أّن ذوات احلس ــدّي واجلام املتح
واملكانــة السياســّية هــّن الــاليت تواتــر حضورهــّن 
يف أشــعاره. ففــي رحلــة االخــراق هــذه ال 
ــاب إالّ  ــدود وال هي ــقط كّل احل ــه ُيس ــب أّن نعج

ــاوز: ــد جت ــط)38(، فق ــبق فق ــه املس ــد والتنبي بالتهدي
تغــّزل -  والنســب:  احلســب  ســلطة 

بزوجــة أيب األســود الــدؤيل وامــرأة 
ــروان  ــد م ــفيان وأّم حمّم ــن س ــد ب الولي
بــن احلكــم وبنــت عــمّ ابــن أيب عتيــق

بفاطمــة -  تغــّزل  السياســّية:  لســلطة 
ــة  ــروان خليف ــن م ــك ب ــد املل ــت عب بن

األمويــن.
ــد  ــّرد جس ــاب مت ــن ب ــك م ــار ذل ــن اعتب ــل يمك     ه
عمــر عــى الســلطات التــي صــادرت أحــالم شــباب 
ــم إىل  ــة واحلك ــت بالسياس ــّية وانتقل ــة السياس املدين
دمشــق؟ أم هــو اخــراق ينشــّد أساســا إىل متطّلبــات 
الشــعر وعذوبتــه)39( التــي ال تــرى مانعــا يف اخــراق 
ــة  ــاوز اللغ ــر ال يتج ــادام األم ــلطات م ــذه الس كّل ه

ــا؟ ــا إالّ فيه وال حيي
   ال منــاص لنــا مــن االعــراف بــأّن األخبــار املوكولــة 
ــن  ــا - ع ــّكلت لن ــد ش ــة ق ــن أيب ربيع ــر ب ــرة عم بس

38  - روى عن أيب معاذ القريش قال: ملا قدمت فاطمة مكة جعل عمر 
باسمها  يذكرها  الشعر وال  فيها  ويقول  يدور حوهلا  ربيعة  أيب  بن 
إن  يتوعّده  إليه  كتب  كان  ألنه  مروان  بن  امللك  عبد  من  خوفا 
 ذكرها أو عّرض باسمها. فلا قضت حجها وارحتلت أنشأ يقول:
بلّب أصـيل يلقي   ذرفت عينها وفاضت دموعي           وكالنا 
 فلقـد قالت احلـبيبة لـوال                 كثرة النـاس جدت بالتقبيـل
 ومع هتديد اخلليفة، فإن عمر بن أبي ربيعة مل خيف فقال يف فاطمة: 
 وناهدة الثدين قلت هلا اّتكي             عى الرمل من جّبانة مل توسـد 
 فقالت عى اسم اهلل أمرك طاعة      وإن كنت قد كّلفت ما مل ُأعـــــّود 
فلّا دنا اإلصباح قالت فضحتني        ُفقم غر مطرود وإن شئت 

فازَدد.
ــره، ج )، ص-160  ــبق ذك ــاين، س ــر: األغ ــع انظ ــن التوّس ــد م ملزي

 .(99

39  - أعذب الشعر أكذبه.
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جلســد  باهــرة  ختييلّيــة  صــورة  دونــه-  أو  قصــد 
ــتقطاب  ــل واالس ــز الفع ــح مرك ــارق أصب ــّذاب خ ج
يف جمتمــع تتحــّول فيــه الصــور الشــعرّية باطــراد 
بحكــم التغــّرات الطارئــة عليــه. لذلــك اخــرق كّل 
ــم،  ــر وجتــّرأ عــى كّل القي ــّز كّل املحاذي ــلطات وب الس
ــعر،  ــال الش ــا ق ــار كّل ــاب واالنبه ــد إالّ اإلعج ومل جُي
ــرت  ــاره وح ــرت أخب ــا ُذك ــّرم كّل ــخط والت والس
ســرته حتــّى ربطــت األخبــار –لتفســر ذلــك- بــن 
ــا  ــاب ومه ــن اخلّط ــر ب ــوت عم ــه وم ــة والدت حادث
ــر  ــد عم ــك:« ول ــل يف ذل ــم فقي ــس االس ــالن نف حيم
بــن أيب ربيعــة ليلــة قتــل عمــر بــن اخلّطــاب رمحــة اهلل 

ــع.«)40( ــل وض ــع وأّي باط ــّق رف ــأّي ح ــه ف علي
ــور  ــى صـ ــا تبقـ ــي أهّنـ ــك ال ننفـ ــع ذلـ ــا مـ  ولكنّنـ
ـــت  ـــا ملك ـــه ب ـــعر أو تؤّول ـــرّس الش ـــة ُتف ـــة الحق ختييلّي
مـــن أدوات قـــراءة وتأويـــل وال تســـتطيع أن تتجـــاوزه 
ـــل إىل رّس  ـــى إالّ ليص ـــر األنث ـــر س ـــك عم :« إذ ال هيت
ــن  ــا ومفاتـ ــن وجههـ ــف حسـ ــدة وال يكشـ القصيـ
ـــوذج  ـــة النم ـــن ملرتب ـــذا احلس ـــى هب ـــدها إالّ لرق جس
ــال  ــنا عاطـ ــى حسـ ــه وإالّ أضحـ ــى بـ ــذي ُيتغنـ الـ
ــه  ــك نعتتـ ــل وال رضورة، ولذلـ ــال طائـ ــاال بـ ومجـ
ــة  ــن ملّكـ ــا: مـ ــات بقوهلـ ــا مـ ــاء مّلـ ــدى النسـ إحـ
ــاء  ــف النسـ ــا ووصـ ــا ونزههـ ــعاهبا وأباطحهـ وشـ

ــا.«))4(      ــا فيهـ ــّن ووصـــف مـ ــنهّن ومجاهلـ وحسـ

40  - األصفهاين: األغاين، سبق ذكره، ص 80.
)4  - أمــال النخيــيل: شــعرّية اجلســد يف الشــعر العــريب القديــم مــن 
ــة إىل القــرن الثــاين، دار الكتــاب املــري ودار الكتــاب  اجلاهلّي

ــاين، القاهــرة، 2)20، 62). اللبن

خامتة:
ــد  ــلف أّن اجلس ــا س ــتنباطه ممّ ــن اس ــا يمك ــوة م صف
ــة يف  ــة كامن ــات ورغب ــّل التف ــا حم ــارق كان قدي اخل
خمتلــف جمــاالت اإلبــداع والتفكــر اإلنســايّن، فحيثــا 
ــان أو اآلداب  ــة أو األدي ــا القديم ــا يف امليثولوجي نظرن
ــد  ــذا اجلس ــورا هل ــا حض ــا وجدن ــف تفّرعاهت بمختل
املخصــوص ومتّثــالت خمتلفــة لــه وأمكننا اســتخالص 
رمــوز ودالالت متنّوعــة يضطلــع هبــا وحييــل عليهــا.   
لقــد شــّكل اخلطــاب امليثولوجــي القديــم البنــاء 
الطبيعــة،  لنواميــس  اخلــارق  للجســد  اللغــوّي 
واملتجــاوز لضعــف اجلســد البــرشّي وهوانــه، وحــّدد 
متنّوعــة  بوســوم   ووســمه   التمييزّيــة  عالماتــه 
ومتداخلــة، وكذلــك األمــر يف اخلطابــات األدبّيــة 
ــم  ــرى يف تقدي ــي األخ ــدت ه ــي اجته ــة الت القديم
ــمه  ــارق ووس ــد اخل ــذا اجلس ــة هل ــة ثرّي ــورة ختييلّي ص
ــة  ــة مــن جه ــه الذاتّي ــس هلويت ــة تؤّس ــات متييزّي بعالم
ــدّل عــى ســلوكه االجتاعــّي، وآداب تعاملــه مــع  وت
ــرى ال  ــة أخ ــن جه ــعائره م ــه وش ــر، وطقوس اآلخ
ســيا إذا اســتحّق أن يكــون موضوعــا ُمغريــا بالتأليــف 
وحُميــال عــى اإلبــداع وُملهــا لألدبــاء عــى اختــالف 
ــد  ــع اجلس ــأن م ــو الش ــا ه ــم مثل ــكال إبداعاهت أش
ــد  ــة اجلس ــا إىل عالم ــك نظرن ــات ذل ــارق. وإلثب اخل
اخلــارق يف الشــعر اجلاهــيل مــن خــالل بعــض األمثلــة 

ــل: ــعر مث ــخ الش ــا تاري ــهورة خّلده ــاذج مش لن
أنموذج امرئ القيس يف مغامراته - 
أنموذج صخر يف أشعار اخلنساء - 
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ثــّم بحثنــا بعــد ذلــك عــن اجلســد اخلــارق يف األخبــار 
ــة  ــورة ختييلّي ــكيل ص ــامهت يف تش ــي س ــة الت األدبّي
خمصوصــة للجســد اخلــارق والتغنــّي بــه، مــن خــالل:

 أنمــوذج امــرئ القيــس بعــد أن بلغــه خــر مــوت - 
أبيــه وقــراره الشــهر بالثــأر مــن بني أســد.

أنموذج عمر بن أيب ربيعة.- 
وقــد كان ديدننــا يف ذلــك احلفــر يف طرائــق توّلــد 
الداللــة وفــق مقاربتنــا الســيميائّية للمســألة، وحماولــة 
فيــه  املبالــغ  االحتفــاء  فهــم  يف  منهــا  االســتفادة 
باألجســاد املتضّخمــة يف هــذه النــاذج، وكيفّيــات 
توظيــف هــذا اجلســد يف اخلطــاب األديب القديــم، 
ــمه  ــكال وس ــه، وأش ــن عالمت ــتفادة م ــرق االس وط
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العوامل الديموغرافية المؤثرة في استخدام الجوال أثناء القيادة: دراسة ميدانية
 سعود بن عبد العزيز بن راشد آل رشود)*(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1440/8/11هـ، وقبل للنشر يف 1441/4/20هـ(

ـــن  ـــة م ـــى عين ـــة ع ـــة ميداني ـــي دراس ـــادة، وه ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــرة يف اس ـــة املؤث ـــل الديموغرافي ـــم العوام ـــاف أه ـــة يف استكش ـــكلة الدراس ـــص مش ـــة: تتلخ ـــص الدراس ملخ
ـــتوى  ـــي، املس ـــتوى التعليم ـــل، املس ـــر، الدخ ـــي: العم ـــية ه ـــل أساس ـــة عوام ـــى مخس ـــز ع ـــال الرتكي ـــن خ ـــك م ـــعودية، وذل ـــة الس ـــة العربي ـــاض اململك ـــة الري ـــرور مدين ـــب م مكات
ـــاء  ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــة اس ـــط درج ـــة يف متوس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــاك ف ـــية :هن ـــروض أساس ـــة ف ـــار مخس ـــة إىل اختب ـــذه الدراس ـــعت ه ـــي. وس ـــزام األخاق ـــي االلت االجتامع
ـــة  ـــروق ذات دالل ـــاك ف ـــل. هن ـــتوى الدخ ـــر مس ـــزى ملتغ ـــادة تع ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــة اس ـــط درج ـــة يف متوس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــاك ف ـــر. هن ـــر العم ـــزى ملتغ ـــادة تع القي
ـــاء  ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــة اس ـــط درج ـــة يف متوس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــاك ف ـــي. هن ـــتوى التعليم ـــر املس ـــزى ملتغ ـــادة تع ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــة اس ـــط درج ـــة يف متوس إحصائي
ـــت  ـــي. وتوصل ـــزام األخاق ـــر االلت ـــزى ملتغ ـــادة تع ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــة اس ـــط درج ـــة يف متوس ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــاك ف ـــة. هن ـــة االجتامعي ـــر احلال ـــزى ملتغ ـــادة تع القي
ـــادة.  ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــدل اس ـــام زاد مع ـــل كل ـــتوى الدخ ـــّل مس ـــام ق ـــادة. كل ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــدل اس ـــام زاد مع ـــر كل ـــّل العم ـــام ق ـــه كل ـــة: أن ـــج التالي ـــة إىل النتائ الدراس
ـــن  ـــوظ ب ـــكل ملح ـــّل بش ـــام يق ـــن، بين ـــر املتزوج ـــن غ ـــر ب ـــادة يكث ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــادة. أن اس ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــدل اس ـــام زاد مع ـــم كل ـــتوى التعلي ـــّل املس ـــام ق كل

ـــادة. ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــي واس ـــزام األخاق ـــن االلت ـــة ب ـــة إجيابي ـــاك عاق ـــن. أن هن املتزوج

كلامت مفتاحية: العوامل الديموغرافية، اجلوال.
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Abstract: The problem of the study is summarized in exploring the most important demographic factors affecting the use of mobile phones while driving, which is a 
field study on a sample of traffic offices in the city of Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia, by focusing on five basic factors: age, income, educational level, social 
status, moral commitment. This study sought to test five basic hypotheses: There are statistically significant differences in the average degree of mobile use while 
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مقدمة الدراسة
ــة  ــام التقني ــائل اإلع ــم وس ــد أه ــوال أح ــد اجل يع
ــاة  ــة للحي ــب املختلف ــراء اجلوان ــامهت يف إث ــي س الت
ــي  ــددة الت ــه املتع ــه وخدمات ــر تطبيقات ــانية، ع اإلنس
تتســم بالتفاعــل وقابليــة التحــرك والتحــول والتزامــن 
وغرهــا مــن املزايــا واخلصائــص التــي عــززت 
ــه  ــن حاجات ــد م ــباع املزي ــى إش ــرد ع ــدرة الف ــن ق م
االجتامعيــة، ســواء بصــورة مرشوعــة وفــق الضوابــط 
االجتامعيــة، أو بصــورة غــر مرشوعــة تناهــض هــذه 
ــا  ــع، ويف كلت ــرد واملجتم ــن الف ــس أم ــط ومت الضواب
احلالتــن حيــدد حامــل اجلــوال مرشوعيــة االســتخدام 

ــا. ــن عدمه م
الســيئ  االســتخدام  صــور  أبــرز  مــن  ولعــل 
ــرًا  ــات؛ نظ ــادة املركب ــاء قي ــتخدام أثن ــوال، االس للج
ــال  ــات املج ــرض لذبذب ــن التع ــه م ــب علي ــا يرتت مل
الكهرومغناطيــي للجــوال، والتــي تنعكــس بشــكل 
الرتكيــز  وعــدم  بالتشــتت  الســائق  عــى  فــوري 
ــث  ــوع احلدي ــر يف موض ــن إىل التفك ــراف الذه وان
ــج  ــا ينت ــًا م ــذي غالب ــايل، وال ــف احل ــن املوق ــدًا ع بعي
ــوط،  ــن الضغ ــد م ــي العدي ــتوى النف ــى املس ــه ع عن
الســعادة  احلــزن،  االكتئــاب،  التوتــر،  كالقلــق، 
ــرد  ــد الف ــي تفق ــر الت ــن املظاه ــا م ــة وغره املفرط
الســيطرة عــى نفســه وعــى عجلــة القيــادة بانــراف 
األعصــاب املســئولة عــن الرؤيــة إىل االســتغراق 
التخيــي يف موقــف االســتخدام وموضوعــه وفقــدان 
احلــواس، بحيــث يعجــز عــن التفاعــل مــع الظــرف 

أو املوقــف املــروري الــذي حييــط بــه بالبــر أو 
الســمع؛ ليخــرج عــن قواعــد الســامة املروريــة إمــا 
ــه،  ــد رسعت ــف فتزي ــر املوق ــغ يف تقدي ــال املبال باالنفع
وإمــا بالامبــاالة واإلحبــاط وختفيــف الرسعة بشــكل 
ــن ال يســتطيع الفــرد اختــاذ  ــا احلالت مفاجــئ، ويف كلت
ــروري  ــف امل ــع املوق ــل م ــب، والتفاع ــرار املناس الق
ــق  بشــكل إجيــايب؛ ممــا يــؤدي إىل انحرافــه عــن الطري
ــى  ــيطرة ع ــم والس ــات التحك ــل درج ــه يف أق وجيعل
عجلــة القيــادة، ومــا هــي إال حلظــات أو ثــوان 

ــروري.  ــادث امل ــع احل ــدودة ويق مع
ــاء  ــوال أثن ــتخدام اجل ــدل اس ــظ أن مع ــن املاح وم
ــن  ــواء م ــر، س ــة للنظ ــورة الفت ــع بص ــادة ارتف القي
خــال التحــدث أو تبــادل الرســائل النصيــة، أو 
تطبيقــات التواصــل االجتامعــي، أو حماولــة الوصــول 
للهاتــف لتلقــي االتصــال أثنــاء القيــادة، إىل غــر 
ذلــك مــن صــور االســتخدام التــي تقلــل مــن 
تركيــز الدمــاغ بحــوايل )%37( )فــارس، 2002(، 
ــم يف عجلــة  ــف قــدرة الســائق عــى التحك وتضع
ــتخدام  ــة – اس ــال املروري ــئ ردود األفع ــادة ويبط القي
املكابــح، االســتجابة إلرشــادات املــرور، احــرتام 
ــافة  ــى املس ــة ع ــة، املحافظ ــة الصحيح ــارة املروري احل
اآلمنــة، اإلشــارات الضوئيــة، وخطــوط املشــاة - 
وبمجــرد ظهــور دوران أو عطــل لســيارة أمامــه 
أو وقــوع حــادث مــروري أثنــاء ســره؛ يتفاجــئ 
بوقــوع حــوادث املــرور )ســيد، 2017(؛ ممــا يــؤدي 
إىل مضاعفــة نســبة التعــرض حلــوادث املــرور إىل أكثــر 
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مــن أربــع مــرات حتــى يف ظــل وجــود أجهــزة ُتغنــي 
عــن مســك اهلاتــف النقــال )منظمــة الصحــة العامليــة، 

 .)2020
ــف  ــم )2015( إىل أن )445( أل ــة هاش ــر دراس وتش
أثنــاء  اجلــوال  يســتخدمون  بريطانيــا  يف  شــخص 
ــادة، عــى الرغــم مــن رصامــة قوانــن اســتخدام  القي
ــة »راك«  ــرًا مؤسس ــرت مؤخ ــد ذك ــذا وق ــوال، ه اجل
مــن  ســائًقا  أن  الســيارات  عــى  للتأمــن   RAK
ــل  ــات التواص ــون تطبيق ــائقن يطالع ــة س ــن مخس ب
االجتامعــي أثنــاء القيــادة، بينــام أفــاد )%6( مــن 
ــاء القيــادة يف  الســائقن أهنــم يســتخدمون اجلــوال أثن
ــد  ــغ، 2019(، وق ــا )يون ــات أو مجيعه ــم األوق معظ
تــم فــرض عقوبــة مشــددة عــى )77( ألــف شــخص 
ــام  ــوال ع ــتخدام اجل ــا اس ــول ضحاي ــًا، لوص تقريب

قتيــًا و)400( مصــاب.  )13(  )2005(
وعــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية يعــد 
ــى  ــة األع ــة يف اململك ــف اجلوال ــار اهلوات ــدل انتش مع
عــى مســتوى العــامل بنســبة تفــوق )%182( مــن 
إمجــايل عــدد ســكان اململكــة، ويفيــد مديــر إدارة مرور 
حمافظــة جــدة بــأن إمجــايل خمالفــات اســتخدام اجلــوال 
أثنــاء القيــادة وصــل إىل )19236( خمالفــة يوميــًا 
يف خمتلــف مناطــق اململكــة )اجلاروشــة، 2010(، 
ــدل  ــأن مع ــعودية ب ــة الس ــادت وزارة الصح ــام أف بين
ــة  ــًا، مقارن الوفيــات يقــدر بـــ )17( حالــة وفــاة يومي
بعــدد اإلصابــات بحــوايل )86( حالــة باململكــة، 
عــاوة عــى ذلــك تؤكــد اإلحصــاءات عــى أن نســبة 

حــوادث املــرور التــي حيــدث فيهــا االصطــدام وجهــًا 
ــدد  ــايل ع ــن إمج ــوايل )%78( م ــل إىل ح ــه تص لوج
احلــوادث خاصــة بــن الشــباب واملراهقــن، ويف عــام 
ــة  ــة يف املنطق ــامة املروري ــة الس ــدرت جلن )2016( ق
الرشقيــة، عــدد املتوفــن جــراء احلــوادث املروريــة يف 
اململكــة بنحــو )7800( حالــة وفــاة منــذ بدايــة العام، 
بمعــدل )21( حالــة وفــاة يوميــًا، بمعنى أن كل ســاعة 
ــاة، ويرجــع ذلــك إىل  ــة وف ــاك حال ــق هن وعــرش دقائ
عــدة أســباب: االنحــراف املفاجــئ للمركبــة، جتــاوز 
ــادة  ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــة، اس ــة النظامي الرسع
اب،  بنحــو )%60( مــن أســباب احلــوادث )الــرَّ
اململكــة  قــدرت   )2017( عــام  ويف   ،)2013
خســائرها النامجــة عــن احلــوادث املروريــة بأكثــر مــن 
ــل  ــة فتص ــائر البرشي ــا اخلس ــنويًا، أم ــار س )13( ملي
ــاعة  ــراد يف كل س ــة أف ــة أربع ــدة وإصاب ــاة واح إىل وف

ــامعيل، 2017(. ــة )الس ــوادث املروري ــبب احل بس
ــادرة اململكــة لرصــد خمالفــات  وعــى الرغــم مــن مب
قواعــد الســامة املروريــة آليــًا، والتــي كان مــن 
ــاهم  ــذي س ــي ال ــاهر( التقن ــام )س ــرار نظ ــا إق أبرزه
بشــكل مبــارش يف تقليــل املخالفــات املروريــة وحتســن 
وقواعــد  املطلوبــة  بالرسعــة  والتقيــد  االنضبــاط 
ــام  ــذا النظ ــبة )%35( إال أن ه ــة بنس ــامة املروري الس
لألســف عجــز عــن معاجلــة األســباب األخــرى 
االنشــغال  مقدمتهــا  يف  جــاء  والتــي  للحــوادث، 
باجلــوال وتطبيقــات التواصــل االجتامعــي أثنــاء قيــادة 
املركبــات )املهنــدس، 2016(، ممــا أدى إىل املزيــد 
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مــن الضحايــا عــى ســبيل الوفيــات أو اإلصابــة، 
ــفي،  ــي الس ــلل النصف ــي، الش ــلل الرباع ــل الش مث
ــر  ــاغ وغ ــف الدم ــخ، نزي ــف امل ــل يف وظائ أو اخلل
ــغ  ــة مبال ــت اململك ــي كلف ــات الت ــن اإلصاب ــك م ذل
باهظــة للعــاج والتأهيــل، فعــى ســبيل املثــال تشــر 
ــن  ــة ع ــات النامج ــدل اإلعاق ــات إىل أن مع اإلحصائي
حــوادث املــرور ارتفــع بنســبة )%8( يف الســنوات 
ــدروا بـــ  ــة ق ــن يف اململك ــدد املعاق ــرة، وأن ع األخ
)900 ألــف( حالــة؛ ومــن ثــم فــإن تشــديد العقوبــة 
القيــادة مطلــب  أثنــاء  اجلــوال  عــى مســتخدمي 
ــل  ــي متث ــة الت ــوة البرشي ــى الق ــة ع رضوري للمحافظ

رأس مــال املجتمــع )العتيبــي، 2017(.
ــعودي إىل  ــرشع السـ ــب املـ ــك ذهـ ــر ذلـ ــى أثـ وعـ
ــن  ــال صورتـ ــن خـ ــرة مـ ــذه الظاهـ ــة هـ مواجهـ
أساســـيتن مهـــا: )أ( الصـــورة غـــر املبـــارشة: 
الـــواردة يف جـــدول املخالفـــات رقـــم )3( والتـــي 
تـــرتاوح غرامتـــه املاليـــة مـــا بـــن ثاثامئـــة ريـــال 
كحـــد أدنـــى إىل مُخـــس مئـــة ريـــال كحـــد أقـــى، 
ــق  ــر الطريـ ــغال بغـ ــع »االنشـ ــد الرابـ ــث البنـ حيـ
أثنـــاء قيـــادة املركبـــة«، )ب( الصـــورة املبـــارشة 
الـــواردة يف جـــدول املخالفـــات رقـــم )4( والتـــي 
تـــرتاوح غرامتـــه املاليـــة مـــا بـــن مخســـامئة ريـــال 
ـــث  ـــى، حي ـــد أق ـــال كح ـــعامئة ري ـــى إىل تس ـــد أدن كح
البنـــد التاســـع عـــرش »اســـتخدام الســـائق بيـــده أي 
ـــة  ـــة« )اإلدارة العام ـــر املركب ـــاء س ـــول أثن ـــاز حمم جه
للمـــرور ،2020(، وقـــد ذكـــر املتحـــدث الرســـمي 

لـــإدارة العامـــة للمـــرور بـــأن عقوبـــة مســـتخدمي 
اجلـــوال أثنـــاء القيـــادة هـــي الســـجن )24( ســـاعة؛ 
ـــوادث  ـــم ح ـــس ملعظ ـــبب الرئي ـــد الس ـــه يع ـــة وأن خاص

ــاري، 2017(. ــرًا  )األنصـ ــة مؤخـ ــرور باململكـ املـ
ومـــن املاحـــظ أن املـــرشع الســـعودي يســـتند يف 
ــا  ــي أقرهـ ــة التـ ــة الرشعيـ ــذه إىل الرؤيـ ــه هـ قراراتـ
املجمـــع الفقهـــي يف الفتـــوى رقـــم )236353(، 
مـــن أن االلتـــزام باألنظمـــة التـــي ال ختالـــف أحـــكام 
ــن  ــه مـ ــًا؛ ألنـ ــب رشعـ ــامية واجـ ــة اإلسـ الرشيعـ
طاعـــة ويل األمـــر فيـــام ينظمـــه مـــن إجـــراءات بنـــاء 
ــب  ــم جيـ ــن ثـ ــلة، ومـ ــح املرسـ ــل املصالـ ــى دليـ عـ
ـــوال  ـــدث يف اجل ـــدم التح ـــد وع ـــذه القواع ـــال هل االمتث
ـــس  ـــض النف ـــن تعري ـــة م ـــا يف املخالف ـــادة، مل ـــاء القي أثن
والغـــر للمخاطـــر والتهلكـــة )مركـــز الفتـــوى، 
ـــن  ـــيخ اب ـــًا الش ـــه أيض ـــب إلي ـــا ذه ـــذا م 2014(، وه
بـــاز رمحـــه اهلل بقولـــه »ال جيـــوز ألي مســـلم أو غـــر 
مســـلم أن خيالـــف أنظمـــة الدولـــة يف شـــأن املـــرور؛ 
ـــره،  ـــى غ ـــه وع ـــم علي ـــر العظي ـــن اخلط ـــك م ـــا يف ذل مل
ـــئولن  ـــك، وللمس ـــف ذل ـــد أن خيال ـــوز ألي أح ـــا جي ف
ـــه؛ ألن اهلل  ـــه وأمثال ـــام يردع ـــك ب ـــل ذل ـــن فع ـــة م عقوب
ـــد  ـــرآن«، وق ـــزع بالق ـــا ال ي ـــلطان م ـــزع بالس ـــبحانه ي س
ـــرع  ـــاء بف ـــة اإلفت ـــن هبيئ ـــاء البارزي ـــد األعض ـــب أح ذه
ــاد إىل  ــوة واإلرشـ ــاء والدعـ ــة لإفتـ ــة العامـ الرئاسـ
ـــذا  ـــا يف ه ـــادة مل ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل ـــم اس حتري
األمـــر مـــن هتديـــد للروريـــات اخلمـــس: الديـــن، 
ـــديل، د. ت(. ـــال )العب ـــرض، امل ـــل، الع ـــس، النس النف
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أدبيات الدراسة ومشكلتها 
أمكــن اإلطــاع عــى عــدد مــن الدراســات العلميــة 
العوامــل   – الدراســة  موضــوع  تناقــش  التــي 
أثنــاء  اجلــوال  اســتخدام  يف  املؤثــرة  الديمغرافيــة 
القيــادة - بصلــة مبــارشة وغــر مبــارشة، ومــن 
ــة  ــى مناقش ــز ع ــي ترك ــارشة الت ــات املب ــم الدراس أه
املوضــوع ويمكــن االســتفادة منهــا وتأطــر موضــوع 

ــي:  ــا ي ــة م الدراس
 (Bucsuházy & et al., بوكســوهازي  دراســة 
(2019، بعنــوان »العوامــل املســامهة يف اســتخدام 
اهلاتــف املحمــول أثنــاء القيــادة: حتليــل متعمــق 
ــيك،  ــة التش ــة يف دول ــت الدراس ــوادث«. أجري للح
متزايــًدا  اجتاًهــا   )1( الدراســة:  نتائــج  وأظهــرت 
ــال  ــادة األمي ــع زي ــول م ــف املحم ــتخدام اهلات الس
الســنوية. )2( هنــاك خماطــر أكــر الســتخدام اهلاتــف 
املحمــول أثنــاء القيــادة بــن الســائقن الشــباب الذيــن 
ــن  ــائقون الذي ــغ الس ــا. )3( أبل ــم )24( عاًم أعامره
تــم مقابلتهــم أهنــم يواجهــون املخاطــر أو عدوانيــون 
ــع  ــان م ــن األحي ــر م ــم يف كث ــراء تعامله ــك ج وذل
األنشــطة التــي يتــم فيهــا اســتخدام اهلاتــف املحمــول 

ــادة. ــاء القي ــال أثن ــكل فع بش
 (Shokri & et al., وآخــرون  شــكري  دراســة 
تأثــر اســتخدام  التحقــق مــن  بعنــوان »   ،2019)

ــان  ــة جورج ــائقي مدين ــى أداء س ــوي ع ــف اخلل اهلات
ميدانيــة  دراســة  العامــي«.  التحليــل  باســتخدام 
طبقــت يف جرجــان – شــامل إيــران، وأظهــر نمــوذج 

ــط  ــلوك املخط ــي )1( أن الس ــدار اهلرم ــل االنح حتلي
ــان  ــن اإلدم ــن )%59( م ــع تباي ــى توق ــادرًا ع كان ق
ــئ  ــف الناش ــوي واملوق ــف اخلل ــتخدام اهلات ــاه اس جت
كأقــوى مــؤرش خــال هــذا التحليــل، وتأكيــده عــى 
ــر  ــة الســلوك املخطــط( أكث ــات )نظري ــع مكون أن مجي
اســتقالية بالنســبة للعمــل مــن اجلنــس. )2( ارتبطت 
مكونــات نظريــة الســلوك املخطــط األساســية مبــارشة 
باإلدمــان الســتخدام اهلاتــف اخللــوي أثنــاء القيــادة. 
ــامال  ــل احت ــوا أق ــنًا كان ــر س ــائقن األك )3( أن الس
ــك  ــادة، وذل ــاء القي ــوي أثن ــف اخلل ــتخدام اهلات الس
ــكل  ــوي بش ــف اخلل ــور اهلات ــتخدام الذك ــة باس مقارن
ــد  ــة إىل مزي ــة ماس ــود حاج ــر. )4( وج ــرر وأكث متك
ــض  ــة لرف ــرق العملي ــى الط ــامة ع ــر الس ــن تداب م

ــادة. ــاء القي ــف أثن ــار اهلوات ــف آث وختفي
دراســة الزهــراين وآخــرون )2018(، بعنــوان »عاقــة 
ــدى  ــرور ل ــوادث امل ــال بح ــف النق ــتخدام اهلات اس
الســائقن بالطائــف«، وتوصلــت الدراســة إىل: )1( أن 
االنشــغال باهلاتــف النقــال أثنــاء القيــادة يلعــب دورًا 
ــباهبا  ــر أس ــه أك ــة؛ بوصف ــوادث املروري ــًا يف احل رئيس
ويمكــن أن يضاعــف احتامليــة احلــادث، خاصــة وأن 
أخطــار التعــرض للحــوادث بنوعيهــا تتضاعــف 
بالتقــاط  الســائقن  انشــغال  أثنــاء  مــرات  تســع 
ــة  ــك مقارن ــيارة، وذل ــنياهتم بالس ــن مقتـ أي يشء م
ــغاهلم  ــال انش ــرات ح ــاث م ــار ث ــف األخط بتضاع
باهلاتــف أثنــاء القيــادة. )2( أفــادت النتائــج بإمكانيــة 
حــدوث احلــوادث املروريــة يف أقــل مــن ثانيــة، 
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ــال  ــه النق ــائق هاتف ــاط الس ــرد التق ــه بمج ــى أن بمعن
ــتت  ــه وتش ــراف ذهن ــارشة الن ــادث مب ــدث احل حي
تركيــزه. )3( عــى الرغــم مــن وعــي معظــم املبحوثن 
ــادة،  ــاء القي ــال أثن ــف النق ــتخدام اهلات ــر اس بمخاط
أهنــم  إال  املــرور  حــوادث  الحتــامل  ومضاعفتــه 
ــادة. )4(  ــاء القي ــتخدامه أثن ــى اس ــون ع ــوا يقبل مازال
التأكيــد عــى رضورة رصــد اســتخدام اهلاتــف النقــال 
أثنــاء القيــادة، مــن قبــل األجهــزة األمنيــة وخمالفتهــم، 
ــة  ــون رادع ــث تك ــة بحي ــديد العقوب ــى تش ــاوة ع ع
لــكل مــن تســول لــه نفســه اإلقــدام عــى هــذا األمــر، 

ــن. ــأرواح املواطن ــاون ب والته
  (Shokri & et al., وآخــرون  شــكري  دراســة 
الســائقن  وموقــف  »اعتقــاد  بعنــوان   ،2017)

مــن اســتخدام اهلاتــف املحمــول أثنــاء القيــادة«. 
ــران.  ــامل إي ــان – ش ــت يف جرج ــة طبق ــة ميداني دراس
أظهــرت الدراســة )1( وجــود اختافــات مهمــة بــن 
املعتقــدات والســيطرة الســلوكية ملســتخدمي اهلواتــف 
ــررون  ــتخدمون املتك ــرب املس ــادة .)2( أع ــاء القي أثن
أكثــر  مزايــا  عــن  ســنًا  األصغــر  واملســتخدمون 
للرتكيــز اإلضــايف عــى أفــراد العائلــة وقلــة العوائــق 
ــادة  ــد القي ــف عن ــتخدام اهلات ــن اس ــم م ــي متنعه الت

ــنًا. ــر س ــتخدمن األك ــن املس ــر م أكث
 (Marquez et al., وآخــرون  ماركيــز  دراســة 
املحمــول  اهلاتــف  »اســتخدام  بعنــوان   ،2015)

ــت  ــة«، وتوصل ــة اهلجين ــج النمذج ــادة: هن ــاء القي أثن
الدراســة إىل: )1( أن العــامل واألفــراد احلاصلــن عــى 

أعــى مســتوى تعليمــي هــم أكثــر عرضــة الســتخدام 
ــم. )2(  ــن غره ــادة م ــاء القي ــول أثن ــف املحم اهلات
ــن  ــراد الذي ــن األف ــى ب ــر« أع ــام أن »إدراك املخاط ك
ــم تغريمهــم ســابقًا، واألشــخاص الذيــن تعرضــوا  ت
حلــادث أو كادوا يتعرضــون حلــادث. )3( كــام وجــد 
أن امليــل إىل اســتخدام اهلواتــف املحمولــة أثنــاء القيادة 
ــل  ــه يق ــرور، لكن ــة امل ــض رسع ــا تنخف ــزداد عندم ي
ــاح  ــن أن إحل ــم م ــى الرغ ــة، ع ــزداد الغرام ــا ت عندم
املكاملــة اهلاتفيــة هــو املتغــر التوضيحــي األكثــر أمهيــة 
يف نمــوذج االختيــار؛ فــإن تكلفــة الغرامــة هــي ســمة 
مهمــة للتحكــم يف اســتخدام اهلاتــف املحمــول أثنــاء 
القيــادة. )4( هنــاك إمجــاع عــى أن اســتخدام اهلاتــف 
ــرض  ــر التع ــن خماط ــد م ــادة يزي ــاء القي ــول أثن املحم
ــي  ــرات الت ــل التأث ــد حتلي ــرور. )5( يع ــوادث امل حل
ــادة  ــاء القي ــول أثن ــف املحم ــتخدام اهلات ــا اس ينتجه

ــي. ــع العلم ــرة للمجتم ــة كب ــا ذا أمهي موضوًع
دراســة إجيــي وآخــرون Ige et al., 2015)(، بعنــوان 
ــادة: التقليــل  ــاء القي »اســتخدام اهلاتــف املحمــول أثن
مــن التهديــد العاملــي«، وتوصلــت الدراســة إىل: 
ــف  ــتخدام اهلوات ــن اس ــة ب ــة وثيق ــود عاق )1( وج
ــه  ــرق؛ بوصف ــوادث الط ــادة وح ــاء القي ــة أثن املحمول
أحــد املســامهن الرئيســين يف حــوادث التصــادم 
ملســامهة  احلقيقــي  التأثــر  أن   )2( الطــرق.  عــى 
ــب  ــوادث التصــادم عــى الطــرق حتج اهلواتــف يف ح
ــات  ــذه املخالف ــن ه ــاغ ع ــور يف اإلب ــه القص أوج
املروريــة. )3( أن نطــاق التهديــدات النامجــة عــن 
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ــادة؛  ــاء القي ــع أثن ــة تتس ــف املحمول ــتخدام اهلوات اس
ليشــمل بلداًنــا خمتلفــة بــام يف ذلــك الواليــات املتحــدة 

ــى. ــا العظم ــن وبريطاني ــدا والص ــة وكن األمريكي
 ،(López et al. 2015) وآخــرون  لوبيــز  دراســة 
بعنــوان »القيــادة املشــتتة: اســتخدام اهلاتــف املحمــول 
أثنــاء القيــادة يف ثــاث مــدن مكســيكية«. وتوصلــت 
ــدل  ــادة مع ــاين زي ــيك تع ــة إىل: )1( أن املكس الدراس
ــج  ــة عــى الطــرق، ونت ــات املروري ــات والوفي اإلصاب
عــن ذلــك قيــام العديــد مــن الواليــات/ البلديــات يف 
إصــدار ترشيعــات تقيــد اســتخدام اهلاتــف املحمــول 
ــر  ــة خماط ــة أمهي ــرت الدراس ــادة. )2( أظه ــاء القي أثن
وتقييــم  وتصميــم  املحمــول،  اهلاتــف  اســتخدام 
ــكلة يف  ــذه املش ــة ه ــددة ملعاجل ــة حم ــات وقائي تدخ

ــيك. املكس
 ،(Yannis et al., 2015) دراســة يانيــس وآخــرون
ــز  ــع الرتكي ــن م ــائقن اليوناني ــف الس ــوان »مواق بعن
أثناءالقيــادة«.  املحمــول  اهلاتــف  اســتخدام  عــى 
وتوصلــت الدراســة إىل: )1( هنــاك مخــس جمموعــات 
ــدل،  ــائق املعت ــن »الس ــائقن اليوناني ــن الس ــة م خمتلف
الســائق املتفائــل، الســائق املحافــظ، الســائق املخاطــر، 
إعــداد  رضورة   )2( العقــاين«.  احلــذر  الســائق 
ــى  ــامة ع ــة بالس ــبة للتوعي ــات مناس ــم مح وتصمي
الطــرق املســتهدفة وغرهــا مــن اإلجــراءات املضــادة 

ــادة. ــاء القي ــف أثن ــتخدام اهلات الس
ــوال  ــف اجل ــوان »اهلات ــليامن )2014(، بعن ــة س دراس
اســرتاتيجيات  دور  الســيارات:  قيــادة  وســلوك 

ــيطة«.  ــرات وس ــاالت كمتغ ــريف لانفع ــم املع التنظي
وتوصلــت الدراســة إىل: )1( وجــود تأثــر عــام 
ومبــارش الســتخدام اهلاتــف اجلــوال مــع الرتكيــز عــى 
ــادة،  ــاء القي ــن أخط ــه يف كل م ــرط ل ــتخدام املف االس
ــادة  ــادة والقي ــوات القي ــر وهف ــى اآلخ ــدي ع والتع
العدوانيــة. )2( وجــود تأثــر غــر مبــارش لعــدد مــن 
اإلســرتاتيجيات املعرفيــة يف كل مــن أخطــاء القيــادة، 
ــود  ــة. )3( وج ــادة العدواني ــادة، والقي ــوات القي وهف
تأثــر إجيــايب لــكل مــن إســرتاتيجيات االحــرتام ولــوم 
الــذات يف ســلوك القيــادة، مقارنــة بوجــود تأثــر 
ســلبي غــر مبــارش الســتخدام اهلاتــف اجلــوال عــى 
كل مــن أخطــاء القيــادة، وهفــوات القيــادة، والقيــادة 

ــة. العدواني
 ،(Isa et al., 2012) وآخــرون  عيســى  دراســة 
بعنــوان »ســلوك اســتخدام اهلاتــف النقــال أثنــاء 
املتعلمــن  مــن  عينــة  لــدى  الســيارات  قيــادات 
ــة إىل: )1(  ــت الدراس ــة«. وتوصل ــة احلري باجلامع
املتعلمــن يف اجلامعــة  أن )%66.6( مــن الشــباب 
احلريــة يســتخدمون اهلاتــف أثناء قيــادة الســيارات، 
مــع التأكيــد عــى أن اإلنــاث أكثــر اســتخدامًا للهاتــف 
ــة يف  ــة الرسيع ــرق العام ــة يف الط ــور، خاص ــن الذك م
املــدن. )2( أن معظــم املبحوثــن بنســبة )86.2%( 
أفــادوا بأهنــم خيففــون الرسعــة أثنــاء اســتخدام 
اهلاتــف، وذلــك مقارنــة بـــ )%13.8( مــن املبحوثــن 
ــات. )3(  ــراء املكامل ــد إج ــم عن ــادوا بتوقفه ــن أف الذي
ــف  ــتخدام اهلات ــلوك اس ــى أن س ــد ع ــج تؤك أن النتائ
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ســلوك عــام ومتكــرر عنــد معظــم الشــباب املتعلمــن 
ــيارات. ــادة الس ــاء قي ــة أثن ــة احلري يف اجلامع

 (Sagberg & وســاجربج  جرونــدال  دراســة 
احلــوادث  »خماطــر  بعنــوان   ،Grondah, 2011)

عنــد اســتخدام اهلواتــف اخللويــة باليــد أو عــن 
ــة إىل: )1(  ــت الدراس ــامعة األذن«. وتوصل ــق س طري
يــؤدي اســتخدام اهلواتــف املحمولــة أثنــاء القيــادة إىل 
ضعــف عمليــة القيــادة، كنتيجــة للمشــتقات املعرفيــة 
ــًا بيانــات  وليــس املاديــة، وتدعــم هــذه الفكــرة جزئي
الايدويــة  جتريبيــة تظهــر أن اســتخدام اهلواتــف 
ــة  ــتخدام اهلواتــف املحمول ــة اس ــس طريق ــط بنف مرتب
يدويــًا. )2( هنــاك زيــادة كبــرة يف خماطــر الوقــوع يف 
ــد أو  ــوال بالي ــف اجل ــتخدام اهلات ــد اس ــوادث عن احل
عــن طريــق ســامعة األذن أو االثنــن معــًا. )3( ترتبــط 
النزعــة للوقــوع يف احلــوادث ارتباطًا إجيابيًا باســتخدام 
اهلاتــف باليــد مقارنــة بســامعة األذن أو االثنــن معــًا، 
وذلــك مقارنــة بتأكيدهــا عــى عــدم وجــود نزعــة إىل 

ــف. ــتخدام اهلات ــاء اس ــرة أثن املخاط
ــدي  ــور قائ ــوان »تص ــمي )2010(، بعن ــة اهلاش دراس
ســلوكياهتم  حمــددات  عــن  الكويتيــن  املركبــات 
ميدانيــة«.  دراســة  القيــادة:  أثنــاء  يف  ومهاراهتــم 
وتوصلــت الدراســة إىل: )1( صحــة االفــرتاض الذي 
يــرى أن خصائــص شــخصية قائــدي املركبــات، 
وطبيعــة اســتخدامهم اهلاتــف النقــال لــه دور يف 
حتديــد ســلوكياهتم ومهاراهتــم أثنــاء القيــادة.)2( 
ــف  ــتخدام اهلات ــن اس ــد م ــون حي ــل قان رضورة تفعي

ــة إىل  ــد املركب ــه قائ ــاج في النقــال خاصــة يف وقــت حيت
ــا  ــام ويف املراي ــر إىل األم ــن النظ ــه ب ــوزع انتباه أن ي
ــن  ــة ب ــة وثيق ــود عاق ــف. )3( وج ــن واخلل للجانب
ــات  ــدو املركب ــا قائ ــرض هل ــي تع ــوادث الت ــدد احل ع
ــن  ــم م ــى الرغ ــال، وع ــف النق ــتخدام اهلات ــن اس وب
ــر  ــوادث املــرور إىل متغ ــع ح ــاع مجي ــة إرج صعوب
ــة  ــادة إال أن هــذه العاق ــاء القي اســتخدام اهلاتــف أثن
تؤكــد صحــة الفــرض الــدال بــأن الســامت الشــخصية 
لقائــدي املركبــات وطبيعــة اســتخدامهم اهلاتــف؛ ملــا 
هلــام مــن دور مهــم يف حتديــد ســلوكيات قائــدي 

ــم. ــات ومهاراهت املركب
  (Przybyla & Zhou,وتشــو برزيبيــا  دراســة 
ــاء  ــوي أثن ــف اخلل ــتخدام اهلات ــوان »اس (2009، بعن

القيــادة: مراجعــة األدبيــات والتوصيــات«. وتوصلت 
الدراســة إىل: )1( ال يوفــر اســتخدام اهلاتــف املحمول 
ــان  ــن األم ــر م ــدًرا أك ــادة ق ــاء القي ــدوي أثن ــر الي غ
ــاء  ــة أثن ــف املحمول ــن اهلوات ــتخدام م ــة باالس مقارن
القيــادة. )2( يميــل الســائقون الشــباب إىل اســتخدام 
ــاء  ــن النس ــر م ــادة أكث ــاء القي ــة أثن ــف املحمول اهلوات
وكبــار الســن مــن الذكــور. )3( التأكيــد عــى رضورة 
ــار  ــور باآلث ــة الذك ــباب خاص ــائقن الش ــة الس توعي
الســلبية الســتخدام اهلاتــف املحمــول أثنــاء القيــادة، 
ــة،  ــف املختلف ــادي يف املواق ــلوكهم القي ــل س وتعدي
ــي  ــة الت ــراف االجتامعي ــاء األع ــى إرس ــل ع والعم
ــلبي. )4(  ــن شــأهنا مناهضــة هــذا الســلوك الس م
ــامة  ــات الس ــي سياس ــة صانع ــذه الدراس ــاعد ه تس
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ــألة تأثــر  ــم أفضــل ملس ــى أســاس فه ــة ع املروري
ــى  ــادة، وع ــاء القي ــول أثن ــف املحم ــتخدام اهلات اس
تطويــر إســرتاتيجيات فعالــة هتــدف إىل تقليــل مــدى 

ــادة. ــاء القي ــول أثن ــف املحم ــتخدام اهلات اس
 ،(Walsh & et al., 2008) دراســة والــش وآخــرون
املؤثــرة  العوامــل  والقيــادة:  »االتصــال  بعنــوان 
ــادة.  ــاء القي ــال أثن ــف النق ــتخدام اهلات ــا اس ــى نواي ع
وتوصلــت الدراســة لــآيت: )1( يســتخدم املبحوثــون 
ــِرد  ــات بشــكل مطَّ ــادة املركب ــاء قي اهلاتــف النقــال أثن
عــر خمتلــف ســيناريوهات القيــادة. )2( مل يفــرس 
مــؤرش إدراك املخاطــر مــن الوقــوع يف احلــوادث 
واخلــوف مــن الغرامــة املروريــة النزعــَة إىل اســتخدام 
نحــو  التوجــه  يعــد   )3( القيــادة.  أثنــاء  اهلاتــف 
ــر  ــى تفس ــدرة ع ــر ق ــئ األكث ــف املنب ــتخدام اهلات اس

ــادة. ــاء القي ــف أثن ــتخدام اهلات اس
 ، (Walsh et al., 2007)دراســة والــش وآخــرون
ــر  ــي تؤث ــة الت ــية واالجتامعي ــل النفس ــوان »العوام بعن
ــادة«.  ــاء القي ــول أثن ــف املحم ــتخدام اهلات ــى اس ع
وتوصلــت الدراســة إىل مايــي: )1( يعــد موقــف 
ــاء  ــول أثن ــف املحم ــتخدام اهلات ــاه اس ــن جت املبحوث
ــم يف  ــة انخراطه ــق لني ــد املتس ــئ الوحي ــادة املتنب القي
الســائقون  أدرك   )2( املســتقبل.  يف  الســلوك  هــذا 
اهلاتــف  الســتخدام  قويــة  نوايــا  لدهيــم  الذيــن 
املحمــول أثنــاء القيــادة. أن هــذا الســلوك يتمتــع 
ــوا  ــن، وكان ــن اآلخري ــر م ــة أك ــر وموافق ــا أكث بمزاي
ــتخدام  ــن اس ــم م ــي متنعه ــل الت ــرًا بالعوام ــل تأث أق

ــائقن  ــة بالس ــادة مقارن ــاء القي ــول أثن ــف املحم اهلات
ــوف  ــر التخ ــن خلط ــة. )3( مل يك ــا الضعيف ذوي النواي
ــة املشــاركن  ــار املتصــور تأثــر كبــر عــى ني أو االهني
األشــخاص  وكان  الســلوك،  هــذا  يف  لانخــراط 
الذيــن لدهيــم ميــول إدمــان نحــو اســتخدام اهلاتــف 
ــاء  ــة أثن ــم املحمول ــتخدام هواتفه ــة الس ــر عرض أكث
القيــادة. )4( كان مــن املرجــح أن يســتخدم الســائقون 
املــرور  إشــارات  عنــد  االنتظــار  عنــد  هواتفهــم 
مقارنــة بالقيــادة برسعــة 100 كــم/ ســاعة. )5( 
حتســن الفهــم لســبب اســتخدام الســائقن هلواتفهــم 
املحمولــة أثنــاء القيــادة، مــن خــال تســليط الضــوء 
ــائقن  ــرارات الس ــى ق ــر ع ــي تؤث ــل الت ــى العوام ع

ــلوك. ــذا الس ــراط يف ه لانخ
 ، (Gras & et al., 2007)ــرون ــراس وآخ ــة ج دراس
ــادة  ــاء القي ــول أثن ــف املحم ــتخدام اهلات ــوان »اس بعن
ــة منالعاملــن باجلامعــة اإلســبانية«،  دراســة عــى عين
عــن  يزيــد  مــا  أن   )1( إىل  الدراســة  وتوصلــت 
)60%( مــن املبحوثــن يســتخدمون اهلاتــف أثنــاء 
القيــادة إلجــراء املكاملــات بــدالً مــن اســتخدام 
القصــرة. )2( بشــكل عــام  يســتخدم  الرســائل 
ــرتدد  ــة بنفــس ال ــاث اهلواتــف املحمول الذكــور واإلن
ــر  ــوا أكث ــه عــى الرغــم مــن أن الذكــور كان املبلــغ عن
عرضــة الســتخدام اهلاتــف املحمــول للتحــدث عــى 
ــه  ــو نفس ــر ه ــط العم ــع. )3( كان نم ــق الرسي الطري
لــكل مــن املشــاركن مــن الذكــور واإلنــاث، حيــث 
ــائل  ــتخدمون الرس ــنًا يس ــر س ــائقون األصغ كان الس
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القصــرة بشــكل متكــرر أكثــر مــن الســائقن األكــر 
ــر  ــا عــن تغي ــغ نصــف الســائقن تقريًب ســنًا. )4( أبل
ســلوكهم يف القيــادة عنــد اســتخدام اهلاتــف املحمــول 
ــى  ــم ع ــذا الرق ــد ه ــام يزي ــة بين ــرق احلري ــى الط ع
ــًا عــن )41%( مــن املبحوثــن.  ــع قلي الطريــق الرسي
)5( ارتبــط اســتخدام اهلاتــف املحمــول عــى الطــرق 

ــادم. ــوادث التص ــة بح الرسيع
وتشــر هــذه الدراســات إىل حقائــق عــدة يمكــن 
العوامــل  لتفســر  األساســية  املحصلــة  اعتبارهــا 
الديموغرافيــة املؤثــرة يف اســتخدام اجلــوال أثنــاء 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــادة، وذل القي
ــول 	  ــف املحم ــتخدام اهلات ــد الس ــاه املتزاي االجت

ــادة. ــاء القي أثن
ــول 	  ــف املحم ــتخدام اهلات ــرة الس ــر الكب املخاط

ــائقن.  ــن الس ــادة ب ــاء القي أثن
ارتفــاع معــدل اســتخدام اهلواتــف املحمولــة 	 

ــرور. ــة امل ــض رسع ــا تنخف ــادة عندم ــاء القي أثن
أن الوعـــي بمخاطـــر اســـتخدام اجلـــوال أثنـــاء 	 

دون  املعرفـــة  جانـــب  يف  تنحـــر  القيـــادة 
الســـلوك.

أخطــار التعــرض للحــوادث بنوعيهــا تتضاعــف 	 
ــف  ــائقن باهلات ــغال الس ــاء انش ــرات أثن ــع م تس

ــول. املحم
وجــود اختافــات بــن املعتقــدات املعياريــة 	 

والســيطرة والســلوكية ملســتخدمي اهلواتــف أثنــاء 
ــادة. القي

احلاجــة املاســة للمزيــد مــن تدابــر الســامة عــى 	 
ــاء  ــف أثن ــار اهلوات ــف آث ــة لتخفي ــرق العملي الط

ــادة. القي
وبالتــايل تتأثــر هــذه العاقــة بمتغــرات عــدة يمكــن 
إمجــال أبرزهــا يف: الســامت الشــخصية خاصــة النــوع، 
ــن:  ــًا ع ــل، فض ــي، الدخ ــتوى التعليم ــر، املس العم
طبيعــة الطريــق – طريــق رسيــع، طريــق غــر رسيــع 
ــرور،  ــن امل ــة، قوان ــارة القيادي ــة، امله ــوع املركب – ن

ــتخدام. ــة االس ــة، نزع ــة املروري الغرام
ويســتدل مــن هــذه الدراســات عــى أن ظاهــرة 
اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة ظاهــرة عامليــة، يعــاين 
ــي،  ــدم والنام ــقيه املتق ــاين بش ــع اإلنس ــا املجتم منه
ــود  ــن جه ــياقها م ــذل يف س ــا ب ــم مم ــى الرغ ــه ع وأن
ــًا  ــاك نقص ــدويل إال أن هن ــتوى ال ــى املس ــة ع علمي
ــي،  ــتوى املح ــى املس ــة ع ــود البحثي ــًا يف اجله واضح
ــة  ــة إىل دراس ــة املاس ــدى احلاج ــح م ــم تتض ــن ث وم
ــوال  ــتخدام اجل ــرة يف اس ــة املؤث ــل الديمغرافي العوام

ــادة.  ــاء القي أثن
وعليــه تتلخــص مشــكلة الدراســة يف استكشــاف 
أهــم العوامــل الديموغرافيــة املؤثــرة يف اســتخدام 
ــى  ــة ع ــة ميداني ــي دراس ــادة، وه ــاء القي ــوال أثن اجل
ــة  ــاض باململك ــة الري ــرور مدين ــب م ــن مكات ــة م عين
العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــال الرتكيــز 
عــى مخســة عوامــل أساســية هــي: العمــر، الدخــل، 
املســتوى التعليمــي، احلالــة االجتامعيــة، مســتوى 

االلتــزام األخاقــي.
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فروض الدراسة: 
تســعى هــذه الدراســة إىل اختبــار مخســة فــروض 
أساســية تعــر عــن إشــكاليتها البحثيــة، وبياهنــم 

كاآليت:
ــط . 1 ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف هن

ــزى  ــادة تع ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــة اس درج
ــر. ــر العم ملتغ

ــط . 2 ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف هن
ــزى  ــادة تع ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــة اس درج

ــل. ــتوى الدخ ــر مس ملتغ
ــط . 3 ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف هن

ــزى  ــادة تع ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــة اس درج
ــي. ــتوى التعليم ــر املس ملتغ

ــط . 4 ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف هن
ــزى  ــادة تع ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــة اس درج

ــة. ــة االجتامعي ــر احلال ملتغ
ــط . 5 ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف هن

ــزى  ــادة تع ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــة اس درج
ــي. ــزام األخاق ــر االلت ملتغ

أهداف الدراسة:
العوامــل  دراســة  إىل  الدراســة  هــذه  تســعى 
الديموغرافيــة املؤثــرة يف اســتخدام اجلــوال أثنــاء 
القيــادة، ومــن هــذا اهلــدف تنبثــق األهــداف الفرعيــة 

التاليــة:
ــتخدام 1.  ــر واس ــر العم ــن متغ ــروق ب ــان الف  بي

ــادة. ــاء القي ــوال أثن اجل
ــل . 2 ــتوى الدخ ــن مس ــروق ب ــن الف ــف ع الكش

واســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة.
ــي . 3 ــتوى التعليم ــن املس ــروق ب ــى الف ــرف ع التع

ــادة. ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل واس
االجتامعيــة 	.  احلالــة  بــن  الفــروق  حتليــل   

القيــادة. أثنــاء  اجلــوال  واســتخدام 
األخاقــي 	.  االلتــزام  بــن  الفــروق  تفســر   

القيــادة. أثنــاء  اجلــوال  واســتخدام 
وضــع حلــول ومقرتحــات للتوعيــة باآلثــار . 6

ــاء  ــوال أثن ــتخدام اجل ــى اس ــة ع ــلبية املرتتب الس
القيــادة.

أمهية الدراسة:
ــين  ــن أساس ــة يف بعدي ــذه الدراس ــة ه ــص أمهي تتلخ
مهــا: األمهيــة العلميــة واألمهيــة النظريــة. تتمثــل 
األمهيــة العلميــة للدراســة يف حماولــة التوصــل إىل 
ــف  ــة إىل الكش ــة اهلادف ــج العلمي ــن النتائ ــة م جمموع
عــن العوامــل الديموغرافيــة املؤثــرة يف اســتخدام 
ــى  ــة ع ــذه العاق ــم ه ــادة؛ لتقوي ــاء القي ــوال أثن اجل
ــتخدام  ــة االس ــن عملي ــد م ــهم يف احل ــاء يس ــو بن نح
النامجــة عــن  التهديــدات  نطــاق  اتســاع  يف ظــل 
القيــادة عــى  أثنــاء  اســتخدام اهلاتــف املحمــول 
واململكــة  عامــة  اإلنســانية  املجتمعــات  مســتوى 
إبــراز  إىل  باإلضافــة  خاصــة،  الســعودية  العربيــة 
ــة  ــأهنا مناهض ــن ش ــي م ــة الت ــات االجتامعي املقرتح
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هــذا الســلوك الســلبي، وإرشــاد صانعــي السياســات 
ــة  ــر إســرتاتيجيات الســامة املروري ــة إىل تطوي املروري
ــراز  ــادة، وإب ــاء القي للحــد مــن اســتخدام اجلــوال أثن
ــتفادة  ــة واالس ــذه العاق ــة ه ــات ملعاجل ــم املقرتح أه
مــن هــذه النتائــج واملقرتحــات يف التحقــق مــن 
ــا  ــية. أم ــا األساس ــق أهدافه ــة وحتقي ــروض الدراس ف
األمهيــة النظريــة للدراســة فتتمثــل يف دراســة العوامــل 
الديموغرافيــة املؤثــرة يف اســتخدام اجلــوال أثنــاء 
القيــادة وفقــًا ملــا تعكســه املتغــرات األساســية املؤثــرة 
يف طبيعــة هــذه العاقــة، ومتثــل هــذه الدراســة رؤيــة 
بحثيــة علميــة تـــنطلق مــن منهــج دراســة العاقــات 
ــة،  ــرات الدراس ــن متغ ــة ب ــر العاق ــببية لتفس الس
والســعي نحــو توفــر أكــر قــدر مــن احلقائــق 
ــهم يف  ــة؛ لتس ــل الدراس ــرة حم ــول الظاه ــة ح العلمي

ــرة ــذه الظاه ــن هب ــن واملعني ــاد الباحث إرش

مفاهيم الدراسة:
ترتكــز هــذه الدراســة عــى مفهومــن أساســين، 

واجلــوال. الديموغرافيــة  العوامــل 
Demo� الديموغرافيــة:  العوامــل  األول:  املفهــوم   )1

graphic Factors

ــره  ــة يف جوه ــل الديموغرافي ــح العوام ــر مصطل يش
ــمة ذات دوام  ــة أو س ــا خصل ــى أهن ــبية بمعن إىل النس
ــرد  ــن ف ــرى وم ــة إىل أخ ــن مجاع ــف م ــبي، ختتل نس
آلخــر؛ لتمييــز بعضهــم عــن بعــض، ولتتضــح طبيعــة 
الفــروق الفرديــة بــن األفــراد، وتتنــوع درجــات 

العوامــل الديموغرافيــة ومســتوياهتا مثــال ذلــك: 
العوامــل الشــخصية، العوامــل االجتامعيــة، العوامــل 
اجلســمية،  العوامــل  الوراثيــة،  العوامــل  البيئيــة، 
العوامــل املعرفيــة، العوامــل االنفعاليــة )عبداخلالــق، 

.)15 ص:   ،1983
ــا:  ــة بأهن ــل الديموغرافي ــوان« العوام ــرف »رش ويع
»الســامت االجتامعيــة التــي متيــز أفــراد املجتمــع، 
وتؤثــر يف ســلوكهم جتــاه موقــف معــن، وترتكــز 
االجتامعيــة يف عــدة  والروابــط  هــذه اخلصائــص 
ــم  ــتوى التعلي ــة، مس ــة الزوجي ــل: احلال ــرات مث متغ
ــوان،  ــة« )رش ــط األرسي ــة، الرواب ــتوى املعيش ، مس
1988، ص: 65(، ويعرفهــا شــتا )د. ت. :17( بأهنــا 
عبــارة عــن: أحــوال األرسة، ونظــم الــزواج، ونســق 
ــع يف  ــت تتب ــي كان ــادات الت ــم والع ــلطة والتعلي الس
مناســبات خمتلفــة«. والديموغرافيــا هــي العلــم الــذي 
هيتــم بدراســة خصائــص الســكان مــن حيــث العمــر 
واجلنــس والدخــل وتوزيــع وحجــم الســكان وغرها 
املرتبطــة  اإلحصائيــة  والبيانــات  املعلومــات  مــن 

.(Poston, 2010  &  Bouvier) بالســكان 
ويمكــن تعريــف »العوامــل الديموغرافيــة« بأهنــا 
عبــارة عــن: املتغــرات االجتامعيــة املتمثلــة يف: الفئــة 
العمريــة، املســتوى التعليمــي، املســتوى االقتصــادي، 
األخاقــي  االلتــزام  درجــة  االجتامعيــة،  احلالــة 
 – املبحوثــن  ســلوك  يف  تؤثــر  والتــي  والدينــي، 
ــارش أو  ــكل مب ــادة - بش ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل اس

ــارش.   ــر مب غ
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ــث  ــدة، حي ــم ع ــوال مفاهي ــح اجل ــى مصطل ــق ع يطل
ــول  ــف املحم ــال Mobile Phone، اهلات ــف النق اهلات
 ،Personal Phone الشــخيص  اهلاتــف   ،Mobile
اهلاتــف اخللــوي، اهلاتــف الاســلكي، اهلاتــف الذكي  
Smart phoneإىل غــر ذلــك مــن املصطلحــات التــي 
متكــن الفــرد مــن القــدرة عــى التحــدث والتنقــل بــه 

مــن مــكان إىل آخــر.
ويشــر مصطلــح اجلــوال بوجــٍه عــام إىل كونــه: 
اهلاتــف املحمــول مــع مميــزات متقدمــة للغايــة، مثــال 
ــل  ــة تعم ــة الدق ــة عالي ــى شاش ــواء ع ــك: االحت ذل
باللمــس، واي فــاي، قــدرات تصفــح اإلنرتنــت، 
القــدرة عــى حتميــل تطبيقــات متطــورة، بحيــث 
ــغيل،  ــة تش ــى أنظم ــزة ع ــذه األجه ــم ه ــل معظ تعم
ــد،  ــدوز، IOS )حمم ــيمبيان، وين ــد، س ــل أندروي مث

.)208	183 ص:   ،2017
ــرون )2018، ص: 141(«  ــراين وآخ ــرف »الزه ويع
اجلــوال بأنــه: إحــدى وســائل اإلعــام اجلديــد، 
والتــي تعتمــد عــى االتصــال الاســلكي عــن طريــق 
ــتخدم  ــة، ويس ــة معين ــة يف منطق ــراج موزع ــبكة أب ش
جهــاز حاســوب حممــول باليــد، يســتطيع حاملــة 
ــر  ــة ع ــية واالقتصادي ــار السياس ــر األخب ــة آخ معرف

ــت. ــة اإلنرتن ــرتاك يف خدم االش
نظــام  )أ(  مفهومــن:  للجــوال  »إليــاس«  وتقــدم 
اتصــال هاتفــي يعمــل باســتخدام مزيــج مــن موجات 
التقليديــة؛  املتنقلــة، ومشــغات اهلاتــف  الراديــو 

للســامح بعمليــة االتصــال بــن املســتخدمن يف جمــال 
معــن. )ب( أداة نقالــة تعمــل كهاتــف طبيعــي، 
ويكــون قــادرًا عــى التحــرك يف منطقــة واســعة، 
ــة باالتصــال باإلنرتنــت،  وتســمح للهواتــف املحمول
عــن طريــق لوحــة املفاتيــح املبــارشة، وتســتخدم 
معظــم اهلواتــف احلاليــة جمموعــة إرســال موجــة 
(Wiki- ــدي ــف التقلي ــرة اهلات ــل دائ ــو، وحتوي  الرادي

 .)39 ص:   ،2008 إليــاس،  media ,2020؛ 

ــا  ــات تكنولوجي ــن تطبيق ــا م ــوال« تطبيًق ــد »اجل ويع
ــات  ــى خدم ــتمل ع ــي تش ــة، والت ــال احلديث االتص
تقنيــة عــدة؛ تســمح للمســتخدم التفاعــل مــع األفــراد 
ــورة  ــوت والص ــورة أو الص ــوت أو الص ــة الص بتقني
التقديــم بمــكان  بالعــامل دون  معــًا، يف أي مــكان 
ــام  ــة »anywhere - anytime«، ك ــا خلاصي ــن وفق مع
ــة –  ــه الولــوج إىل شــبكة املعلومــات الدولي تســمح ل
ــة،  ــا االتصالي ــن خدماهت ــتفادة م ــت – واالس اإلنرتن
ــع  ــل م ــداث، أو التواص ــع األح ــل م ــواء بالتفاع س
اآلخريــن، أو ممارســة األعــامل، أو التســلية والرتفيــة.

التوجه النظري للدراسة 
ــر  ــا لتفس ــتعانة هب ــن االس ــدة يمك ــات ع ــاك نظري هن
موضــوع الدراســة، مثــال ذلــك: نظريــة الضبــط 
و«نظريــة   Social Control Theory االجتامعــي 
Theory of Planned Behav- املخطــط  الســلوك 
«ior والتــي ســوف يتــم االعتــامد عليهــا. نظريــة 

ــد  ــريش )1969( تؤك ــا هل ــي وفًق ــط االجتامع الضب



450

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

عــى أن مجيــع األفــراد لدهيــم القــدرة عــى أن يرتكبــوا 
املخالفــات. ويعتقــد هــريش أنــه عندمــا يكــون 
ــاته  ــع أو بمؤسس ــوي باملجتم ــاط ق ــرد ارتب ــدى الف ل
مثــل األرسة، فــإن احتامليــة ارتكابــه للمخالفــات 
ــذا  ــف ه ــا يضع ــن عندم ــر، ولك ــكل كب ــل بش يق
االرتبــاط أو يتحطــم فمــن املرجــح أن يرتكــب الفــرد 
خمالفــات دون مبــاالة. يشــر هــريش إىل أن االرتبــاط 
ــم إىل  ــاس ينقس ــه الن ــظ علي ــذي حياف ــي ال االجتامع
أربعــة مكونــات أساســية: )1( االرتبــاط )2( االلتــزام 

)3( االنغــامس )4( االعتقــاد.
ــات  ــع إىل كتاب ــط فرتج ــلوك املخط ــة الس ــا نظري أم
 ،»Icek Ajzen« أجــزن  االجتامعــي  النفــس  عــامل 
حــول تطويــر نظريــة الفعــل املعقــول عــام )1985م( 
للحصــول عــى منظــور نفــي اجتامعــي ُيعنى بتفســر 
العاقــة بــن املواقــف والســلوك؛ وفقــًا لقاعــدة النيــة 
ــرد  ــن للف ــي يمك ــاالت الت ــلوك يف احل ــل أداء الس قب
الســيطرة عــى مجيــع العوامــل املؤثــرة يف أدائــه الفعي، 
ــب  ــي يتناس ــلوك الفع ــدوث الس ــإن ح ــم ف ــن ث وم
ــها  ــي يامرس ــم - الت ــيطرة  - التحك ــدار الس ــع مق م
عــى ســلوكه وتنعكــس مــن قــوة نوايــاه لتنفيــذ هــذا 

.)Ajzen, 1985, pp. 11-39(الســلوك
وتتلخــص الفكــرة العامــة لنظريــة الســلوك املخطــط 
يف أن القصــد الســلوكي – النيــة، االســتعداد، الدافعية 
ــر  ــل املؤث ــلوك والعام ــرب للس ــدد األق ــل املح – يمث
بشــكل مبــارش (Ajzen, 1991, pp. 179-211) ومــن 
ــات  ــرد االجتاه ــك الف ــا يمتل ــوى عندم ــون أق ــم يك ث

والدوافــع اإلجيابيــة نحــو الســلوك، مــع التمتــع 
بمعيــار شــخيص قــوي بشــأن ذلــك الســلوك، والتنبــؤ 
 (Davisبــأداء هــذا الســلوك بنجــاح يف موقــف معــن

.& et al, 2002, pp. 810-819)

ويف ضــوء هــذه الفكــرة ترتكــز نظريــة الســلوك 
امتــاك  وهــي  أساســية  فرضيــة  عــى  املخطــط 
ــاح مــن  ــا هــو مت الفــرد منطــق االســتخدام املنظــم مل
معلومــات وحقائــق متثــل املرجــع األســايس للســلوك 
يف املواقــف احلياتيــة، بمعنــى أهنــا تقــوم عــى توظيــف 
املعتقــدات،  مــن:  للفــرد،  الداخليــة  املكونــات 
االجتاهــات، القيــم، التفضيــات؛ لــرشح ســلوكه 

.)382	348 2015، ص:  بــه )ســعيد،  والتنبــؤ 
وتقــود هــذه الفرضيــة إىل أنــه كلــام كان املوقــف أكثــر 
ماءمــة، واملعيــار الشــخيص أكثــر تفضيــًا، كلــام زاد 
ــام زاد  ــلوك، وكل ــاري ألداء الس ــط املعي إدراك الضغ
ــيطرة  ــت الس ــلوك، كان ــى أداء الس ــيطرة ع إدراك الس
الســلوك  نيتــه ألداء  أن  بمعنــى  أقــوى  الســلوكية 
ســتكون أقــوى عندمــا تكــون الفرصــة ســانحة، ومــن 
ــة  ــززان الني ــة يع ــدرة الكافي ــيطرة والق ــإن الس ــم ف ث
(Snie- ــانحة ــة الس ــلوك يف الفرص ــزز الس ــي تع  الت
ــى أمهيــة  (hotta, 2009, pp. 257–270 ، عــاوة ع

ــلوك،  ــذ الس ــة يف تنفي ــلوكية املحسوس ــيطرة الس الس
مــع التأكيــد عــى أنــه كلــام كانــت أكثــر واقعيــة كلــام 
ــلوك  ــم يف الس ــي للتحك ــل الفع ــة الوكي ــت بمثاب كان
(Ajzen, 1991, pp. 184- واملســامهة يف التنبــؤ بــه
ــر  ــة عن ــاءة الذاتي ــرتض أن الكف ــا تف (190 ، وأيض
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حيــوي لتحديــد القــوة التــي ينــوي هبــا الفــرد حتقيــق 
.(Ajzen, 1985, pp. 184-190) ســلوك مــا

ويعــر أجــزن »IcekAjzen« عــن عنــارص نظريــة 
 الســلوك املخطــط مــن خــال الدالــة الرياضيــة التاليــة: 
بمعنــى أن: )BI( النيــة الســلوكية، )AB( املوقــف جتــاه 
الســلوك، )b( قــوة كل اعتقــاد، )e( تقييــم كل نتيجــة، 
ــخيص،  ــار ش ــوة كل معي ــخصية، ق ــر الش )SN( املعاي
ــال  ــع لامتث ــخيص، )M( الداف ــار ش ــوة كل معي )n( ق
للمرجــع، )PBC( الســيطرة الســلوكية املحسوســة، 
ــورة  ــوة املتص ــيطرة، )P( الق ــاد س ــوة كل اعتق )c( ق
ــًا/  ــتخرج جتريبي ــوزن املس ــم، )W( ال ــل التحك لعوام

.)Ajzen, 1985, pp. 15-20(معامــل
وتؤكــد هــذه الدالــة عــى أن النيــة أو القصــد الســلوكي 
األســايس  املتغــر  يمثــل   »Behavioral Intention«
الذي يســبق الســلوك، ويشــر هــذا املتغــر إىل االحتامل 
األقــوى واألرجــح الــذي جيــذب جتــاه ســلوك معــن 
يف موقــف معــن وجيعلــه عازمــًا عليــه، وبالتــايل يمكــن 
ــؤ  مــن خــال القصــد الســلوكي فهــم املواقــف والتنب
املواقــف واملعايــر  بالســلوك االجتامعــي، وتقييــم 
 (Ajzenالذاتيــة والتحكــم الســلوكي املحســوس للفــرد

.& Madden, 1986, pp. 453-474)

ــة أو القصــد الســلوكي بموقــف  ــر الني ــا تتأث ــًا م وغالب
الفــرد، وتصــورات الضغــط مــن اآلخريــن لانخــراط 
ــتوى  ــورات مس ــة«، وتص ــد الذاتي ــلوك »القواع يف الس
الــذايت،  واملعيــار  املــدرك،  الســلوكي  التحكــم 
ــا  ــارشة للنواي ــددات املب ــة وراء املح ــدات الكامن املعتق

(Walsh el al., 2007)، ويرتبــط القصــد الســلوكي 

ــي   ــة، ه ــرات مخس ــط بمتغ ــلوك املخط ــة الس يف نظري
(Pelling & White,  2009, pp. 755-759)

«Atti- 1( املتغــر األول: االجتــاه نحــو الســلوك  (
«tude Toward Behavior: حيــث: مشــاعر الفــرد 

وأحاسيســه املؤيــدة أو املعارضــة ألداء ســلوك معــن يف 
ــن. ــف مع موق

«Behavior- 2( املتغــر الثــاين: املعتقــدات الســلوكية  (
«al Beliefs حيــث: املعتقــدات التــي توجــه أداء الفــرد 

وتقــود ســلوكه نحــو خمرجــات ونتائــج حمــددة.
الــذايت  أو  الشــخيص  املعيــار  الثالــث:  املتغــر   )3(
ــات  ــرد لرغب ــي الف ــث: وع «Subjective Norm» حي

ــه  ــدم أدائ ــه أو ع ــوص أدائ ــه بخص ــع وأمنيات املجتم
لســلوك معــن؛ اســتنادًا إىل الضغــط االجتامعــي املدرك 
الــذي يواجهــه الفــرد ألداء أو عــدم أداء ســلوك معــن. 
«Norma- 4( املتغــر الرابــع: املتغــرات املعياريــة(
العاقــات  ذات  املعتقــدات  حيــث:   tive Beliefs»

ــا إذا كان  ــرد م ــد الف ــي ترش ــة الت ــات اخلاص والص
جيــب أو ال جيــب عليــه أداء ســلوك معــن، وتــرز 
ــخيص.  ــار الش ــاس للمعي ــر كمقي ــذا املتغ ــة ه أمهي

)5( املتغــر اخلامــس: املخطــط الســلوكي املــدرك 
«Perceived Behavioral Control»: حيــث الثقــة 

ــى أداء  ــة ع ــه الذاتي ــرد بقدرت ــل الف ــن قب ــة م املدرك
ســلوك مــا يف موقــف مــا، ويمكــن إيضــاح متغــرات 
القصــد الســلوكي يف النمــوذج التــايل )ســعيد، 2015، 

:)385 ص: 



452

اجمللد (8)، العدد (1)،ج (2) جامعة احلدود الشمالية (مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م)       ،(ISSN: 1658- 7006) جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

ويعتقــد وولــش (Walsh, 2007, pp. 5-6) أن نظريــة 
ــا  ــؤ بنواي ــى التنب ــدرة ع ــا الق ــط لدهي ــلوك املخط الس
اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة، وكذلــك القــدرة عى 
الكشــف عــن الدوافــع احلقيقــة ملجموعــات الســائقن 
ــرار  ــاذ ق ــرة يف اخت ــل املؤث ــد العوام ــة؛ لتحدي املختلف
ــال  ــادة، فعــى ســبيل املث ــاء القي اســتخدام اجلــوال أثن
قــد يكــون بعــض األفــراد متأثريــن بشــدة الضغــوط 
ــف  ــر باملواق ــض اآلخ ــر البع ــد يتأث ــام ق ــة، بين املعياري
جتــاه اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة، وااللتــزام 
بقواعــد الســامة املروريــة عــى الطــرق، وتؤكــد 
هــذه النظريــة عــى أن اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة 
ــة  ــؤرشات مهم ــة كم ــر الذاتي ــف واملعاي ــر باملواق يتأث
ــة عــى  ــم بقــدرة الني ــة االســتخدام، مــع العل عــى ني
التنبــؤ بشــكل كبــر باســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة، 
بــل ســامهت يف حتســن الفهــم ملجموعــة متنوعــة مــن 
ســلوكيات الســامة عــى الطــرق، مثــال ذلــك: عبــور 

ــلوك  ــؤ بس ــة، التنب ــدود الرسع ــال حل ــاة، االمتث املش
قائــدي الدراجــات الناريــة املحفــوف باملخاطــر، 
التبايــن يف النوايــا لامتثــال حلــدود الرسعــة، التبايــن 
يف نوايــا الــرشب أثنــاء القيــادة، التبايــن يف نوايــا 

ــرة. ــروف اخلط ــاوز يف الظ التج
 (Walsh &ــة ــادت دراس ــد أف ــك فق ــياق ذل ويف س

مــن  مســتوين  هنــاك   (White, 2006, 49-57أن 

اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة، مســتوى االســتخدام 
العــايل، ومســتوى االســتخدام املنخفــض، وأن كليهــام 
ــاكاة  ــادة، وحم ــاء القي ــتخدام أثن ــهولة االس ــر بس يتأث
التحكــم،  عــى  بالقــدرة  واالعتقــاد  األصدقــاء، 
ــل  ــن العوام ــا م ــة. وغره ــة املروري ــف الغرام وضع
ــر  ــان أث ــى بي ــلوك ع ــة الس ــدرة نظري ــزز ق ــي تع الت
املعتقــدات املهمــة الســتهداف جمموعــات حمــددة مــن 
ــاء  ــوال أثن ــتخدام اجل ــى اس ــجيعهم ع ــائقن لتش الس
ــأن  ــد ب ــم تفي ــن ث ــة، وم ــر مائم ــكل أكث ــادة بش القي

شكل رقم (1) نموذج عناصر نظرية السلوك المخطط
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األشــخاص الذيــن اســتخدموا اجلــوال أثنــاء القيــادة 
يف البيئــات والطــرق املختلفــة، الحظــوا وجــود قيــود 
ضعيفــة عــى االســتخدام، ومــن ثــم تعــززت دافعيــة 

ــادة. ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــرار اس وق
امليــزة  أن   (Walsh, 2007, p. 6) وولــش  ويــرى 
الرئيســة لتوظيــف نظريــة الســلوك املخطــط يف تفســر 
ــرة يف اســتخدام اجلــوال  ــة املؤث العوامــل الديموغرافي
ــى  ــة ع ــذه النظري ــدرة ه ــح يف ق ــادة تتض ــاء القي أثن
ــل  ــج عوام ــال دم ــن خ ــلوك م ــوذج الس ــل نم تعدي
ــة ذات صلــة مبــارشة أو غــر مبــارشة بســلوك  إضافي
ــم تصــورات املخاطــر النامجــة عــن  االســتخدام؛ لتقي
ــة  ــادة – الغرام ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــة اس عملي
ــل  ــن املحتم ــي م ــادث- والت ــرض حل ــة، التع املروري
أن تؤثــر عــى اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة والتنبــؤ 
الســلوك  نمــوذج  القيــادة داخــل إطــار  بســلوك 

ــط. املخط
اإلجراءات املنهجية للدراسة

الوصفــي، ويف  املنهــج  الدراســة إىل  تنتمــي هــذه 
ــة  ــى طريق ــة ع ــدت الدراس ــج اعتم ــذا املنه ــياق ه س
املســح االجتامعــي عــن طريــق العينــة، ومتثــل جمتمــع 
الدراســة يف املراجعــن ألقســام املــرور يف مدينــة 
ــذا  ــن ه ــاًم، وم ــم )13( قس ــغ عدده ــاض، والبال الري
ــام  ــار األقس ــة يف اختي ــة الدراس ــت عين ــق متثل املنطل
ــي  ــص وه ــوادث والرخ ــص باحل ــي ختت ــة الت الرئيس
عــى النحــو التــايل: )1( قســم مــرور النارصيــة. )2( 
ــة  ــار أربع ــة إىل اختي ــرشق، باإلضاف ــرور ال ــم م قس

أقســام مــن األقســام األخــرى بشــكل عشــوائي، 
والتــي ُتعنــى باســتخراج الرخــص فقــط. ووقــع 
ــم  ــامل. )4( قس ــرور الش ــم م ــى )3( قس ــار ع االختي
مــرور الغــرب. )5( قســم مــرور النســيم. )6( قســم 
مــرور الدرعيــة. وبنــاء عليــه قــدرت عــدد مفــردات 
ــام  ــن ألقس ــن املراجع ــردة م ــة بـــ )180( مف العين

ــر. ــة الذك ــرور آنف امل
وتتكــون متغــرات الدراســة التابعــة واملســتقلة مــن: 
)أ( العمــر: يقصــد هبــا إجرائيــًا ســؤال املبحوثــن عــن 
ــن  ــي: يمك ــتوى التعليم ــة. )ب( املس ــم العمري فئاهت
ــتواهم  ــن مس ــن ع ــؤال املبحوث ــا بس ــه إجرائيًّ تعريف
وتعــرف  االجتامعيــة:  احلالــة  )ج(  التعليمــي. 
ــًا مــن خــال ســؤال املبحوثــن عــن حالتهــم  إجرائي
ــه  ــن تعريف ــل: ويمك ــتوى الدخ ــة. )د( مس االجتامعي
ــل.  ــتوى الدخ ــن مس ــن ع ــؤال املبحوث ــًا بس إجرائي
)هـــ( االلتــزام األخاقــي: يقصــد بــه إجرائيــًا ســؤال 
املبحوثــن عــن درجــة التزامهــم األخاقــي والدينــي. 
ــال  ــن خ ــًا م ــه إجرائي ــم تعريف ــع فت ــر التاب ــا املتغ أم
ــن  ــوال م ــتخدامهم للج ــن اس ــن ع ــؤال املبحوث س

ــادة. ــاء القي ــه أثن عدم
ــات  ــع البيان ــتبانة كأداة جلم ــى االس ــامد ع ــم االعت وت
ــى  ــتملت ع ــي اش ــن، والت ــع املبحوث ــل م والتواص
ــة  ــرات املعني ــن واملتغ ــية للمبحوث ــات األساس البيان
باســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة، وقــد اســتغرق 
توزيــع االســتبانة )6( أســابيع )بمعــدل أســبوع لــكل 
قســم(، وقــد تــم توزيعهــا عــى املراجعــن والــزوار يف 
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ــه  ــم مجع ــا ت ــوم، وم ــاعتن كل ي ــدل س ــم بمع كل قس
مــن قســم النارصيــة طيلــة أيــام األســبوع بلــغ )30( 
اســتبياًنا، وهــو العــدد الــذي تــم االلتــزام باحلصــول 

ــة. ــه مــن األقســام املتبقي علي
وتــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخي الســتبانة 
ــاخ  ــا كرونب ــل ألف ــة معام ــتخدام قيم ــة باس الدراس
إلمجــايل   )0.87( بمتوســط   ،)Alphacronbach(
حمــاور االســتبيان، ثــم تــم القيــام بعمــل دراســة 
ــدى  ــا وم ــة تصميمه ــن صح ــد م ــتطاعية للتأك اس
اســتيعاب املبحوثــن ملفرداهتــا، وذلــك بتطبيقهــا عــى 

)18( مراجًعــا.
بيانــات االســتبيان  تــم تفريــغ  وعقــب االنتهــاء 
ــب  ــاز احلاس ــى جه ــا ع ــال بياناهت ــا إلدخ وترميزه
ــة للعلــوم  اآليل باســتخدام برنامــج »احلــزم اإلحصائي
 (SPSS) Statistical Package for االجتامعيــة« 

يتبــن مــن اجلــدول أعــاه وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.00( يف متوســط درجــات 
ــاء  ــة الدراســة حــول اســتخدام اجلــوال أثن أفــراد عين

Social Sciences ملعاجلــة اإلحصــاءات اإلصــدار 

األســاليب  أهــم  وتتضــح  والعــرشون،  اخلامــس 
اإلحصائيــة التــي تــم االعتــامد عليهــا يف عــرض 
ومناقشــة نتائــج الدراســة: اجلــداول التكراريــة املركبة 
ــتبانة  ــاور اس ــات حم ــن ثب ــد م ــاخ؛ للتأك ــا كرونب ألف
ــارة  ــن كل عب ــي ب ــاق الداخ ــا واالتس ــة كله الدراس
 T(( مــن عبــارات كل حمــور عــى حــدة، اختبــار
لعينتــن مســتقلتن واختبــار حتليــل التبايــن األحــادي.

حتليل نتائج الدراسة
وفيــام يــي عــرض نتائــج الدراســة ومناقشــتها وذلــك 

مــن خــال الرتكيــز عــى فروضهــا األساســية:
ــط  ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف )1( هن
ــادة تعــزى ملتغــر  ــاء القي درجــة اســتخدام اجلــوال أثن

ــر. العم

القيــادة تعــزى ملتغــر العمــر واجلــدول التــايل يوضــح 
االختبــار البعــدي شــيفي ملعرفــة داللــة الفــروق 

ــة مــن فئــات العمــر. لصالــح أي فئ

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللة اإلحصائيةقيمة Fالمربعات

.132.875344.29228.710000بين المجموعات
269.9741751.543داخل المجموعات

402.849178المجموع

جدول رقم (1)
الفروق في متوسط استجابات عينة الدراسة حول استخدام الجوال أثناء القيادة التي تعزى لمتغير العمر
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ــام  ــت ك ــروق كان ــاه أن الف ــدول أع ــن اجل ــن م يتب
ــي: ي

ــن 31 إىل . 1 ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت ــن الذي ب
ــنة   ــن 22 س ــل م ــم أق ــن أعامره ــنة والذي 40 س
ــنة أي  ــن 22 س ــل م ــم أق ــن أعامره ــح الذي لصال
أهنــم أكثــر اســتخداًما للجــوال أثنــاء القيــادة مــن 
ــنة. ــن 31 إىل 40 س ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت الذي

بــن الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــن 31 إىل 40 . 2
ــن 22 إىل  ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت ــنة والذي س
ــا  ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت ــح الذي ــنة  لصال 30 س
ــتخداًما  ــر اس ــم أكث ــنة  أي أهن ــن 22 إىل 30 س ب
الذيــن تــرتاوح  القيــادة مــن  أثنــاء  للجــوال 

ــنة. ــن 31 إىل 40 س ــا ب ــم م أعامره
بــن الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــن 31 إىل 40 . 3

ــوق  ــام ف ــنة ف ــن 40 س ــم م ــن أعامره ــنة والذي س
لصالــح الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــن 31 إىل 
40 ســنة أي أهنــم أكثــر اســتخداًما للجــوال أثنــاء 

ــام  ــنة ف ــن 40 س ــم م ــن أعامره ــن الذي ــادة م القي
فــوق.

ــوق . 4 ــام ف ــنة ف ــن 40 س ــم م ــن أعامره ــن الذي ب
ــح  ــنة  لصال ــن 22 س ــل م ــم أق ــن أعامره والذي
الذيــن أعامرهــم أقــل مــن 22 ســنة أي أهنــم أكثــر 
ــن  ــن الذي ــادة م ــاء القي ــوال أثن ــتخداًما للج اس

ــوق. ــام ف ــنة ف ــن 40 س ــم م أعامره
ــوق . 5 ــام ف ــنة ف ــن 40 س ــم م ــن أعامره ــن الذي ب

ــن 22 إىل 30  ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــن ت والذي
ســنة  لصالــح الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا 
ــتخداًما  ــر اس ــم أكث ــنة  أي أهن ــن 22 إىل 30 س ب
للجــوال أثنــاء القيــادة مــن الذيــن أعامرهــم مــن 

ــوق. ــام ف ــنة ف 40 س
ــت  ــام قّل ــه كل ــى أن ــد ع ــة التأكي ــذه العاق ــاد ه ومف
ــوال  ــتخدام اجل ــدل اس ــام زاد مع ــة كل ــة العمري الفئ
ــة أخــرى  ــة، ومــن ناحي ــادة هــذا مــن ناحي ــاء القي أثن
كلــام زادت الفئــة العمريــة كلــام قــل معــدل اســتخدام 

(I) العمر مصنفًا أربعة 
خيارات

(J) العمر مصنفًا أربعة 
خيارات

الفرق بين 
الداللة االنحرافالمتوسطات

من 31 إلى 40 سنة
325.002.*1.301-أقل من 22 سنة

307.020.*971.-من 22 إلى 30 سنة
343.034.*401.019 سنة فما فوق

40 سنة فما فوق
276.000.*2.320-أقل من 22 سنة

254.000.*1.990-من 22 إلى 30 سنة

جدول رقم (2)
االختبار البعدي شيفي للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة التي تعزى لمتغير العمر
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ــتخدام،  ــدم االس ــة ع ــادة إىل درج ــاء القي ــوال أثن اجل
ــر  ــلوك اخلط ــة إىل أن الس ــذه النتيج ــزو ه ــن ع ويمك
ــدام  ــن انع ــع م ــباب ينب ــم الش ــه معظ ــذي ينتهج ال
نزعــة املســؤولية وعــدم حتملهــم للمســؤولية إىل 
درجــة االســتهتار واالســتخفاف باملوقــف الــذي 
الــذي  للخطــر  تقديرهــم  وعــدم  هبــم،  حييــط 
ــم أّن  ــه، والعتقاده ــن ل ــهم واآلخري ــون أنفس يعرض
ــتخدام  ــى اس ــم ع ــليم، وإقباهل ــن وس ــم آم ترفه
ــة إىل حــد اإلدمــان هبــدف التواصــل  اهلواتــف اجلوال
عــن طريقــة املحادثــة أو الرســائل القصــرة أو الريــد 
ــة  ــات العمري ــس الفئ ــى عك ــك ع ــرتوين، وذل اإللك
األكــر والتــي تتســم باالتــزان العقــي والقــدرة عــى 
ــة  ــر املرتتب ــر املخاط ــة، وتقدي ــف املختلف إدارة املواق
عــى هــذا الســلوك اخلطــر، الــذي قــد يرتتــب عليــه 
ــة، أي  ــن ثاني ــل م ــة يف أق ــوادث املروري ــدوث احل ح
ــتت  ــه وتش ــراف ذهن ــوال؛ الن ــاط اجل ــرد التق بمج

ــق. ــن الطري ــزه ع تركي
ــامي  ــه الش ــب إلي ــع ماذه ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
)2015( مــن أن الشــباب هــم األكثــر عرضــة للخطر 
خصوصــًا بــن ســن )16 و24 عامــًا(  بمرتــن عمــن 

تزيــد أعامرهــم عــى )55 عامــًا(. وكذلــك تتفــق مــع 
ــة  ــن أن الفئ ــري )2014( م ــه الغري ــت إلي ــا توصل م
العمريــة مــن )18 إىل 30 سنــــــــة( هــي الفئــة 
ــادة،  ــاء القي ــال أثن ــف النّق ــتخدامًا للهات ــر اس األكث
للمراســات  اهلاتــف  يســتخدمون  الشــباب  وأن 
أكثــر، فيــام يســتخدمه كبــار الســن لاتصــاالت أكثــر، 
موصيــة باختــاذ تدابــر للحــد مــن اســتخدام اهلاتــف 
أثنــاء القيــادة، وذلــك مــن خــال التوعيــة واســتخدام 

ــة. ــا احلديث التكنولوجي
 (Marquez وآخريــن  ماركــوز  دراســة  وأيضــًا 
الشــباب  أن  أظهــرت  التــي   & et al., 2019)

هــم األكثــر اســتخدامًا للهاتــف املحمــول أثنــاء 
القيــادة)Bucsuházy and et al, 2019( ، ودراســة 
أن  كشــفت  التــي   )2009(  ،Przybyla & Zhou

ــف  ــتخدام اهلوات ــون إىل اس ــباب يميل ــائقن الش الس
(Przy-  املحمولــة أثنــاء القيــادة أكثــر مــن كبــار الســن

.byla & Zhou, 2009)

ــط  ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف )2( هن
ــادة تعــزى ملتغــر  ــاء القي درجــة اســتخدام اجلــوال أثن

ــل. ــتوى الدخ مس

الداللة اإلحصائيةقيمة Fمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعات

.99.304424.82614.142000بين المجموعات
296.6731691.755داخل المجموعات

395.977173المجموع

جدول رقم (3)
الفروق في متوسط استجابات عينة الدراسة حول استخدام الجوال أثناء القيادة التي تعزى لمتغير مستوى الدخل
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يتبـن مـن اجلـدول أعـاه وجـود فـروق ذات داللـة 
إحصائيـة عنـد مسـتوى )0.00( يف متوسـط درجـات 
أثنـاء  اجلـوال  اسـتخدام  الدراسـة حـول  عينـة  أفـراد 

يتبن من اجلدول أعاه أن الفروق كانت كام يي:
ــن . 1 ــا ب ــهري م ــم الش ــرتاوح دخله ــن ي ــن الذي ب

ــال والذيــن دخلهــم  ــال إىل 11000 ري 8001 ري
الشــهري أقــل مــن 2000 ريــال  لصالــح الذيــن 
دخلهــم الشــهري أقــل مــن 2000 ريــال أي 
أهنــم أكثــر اســتخداًما للجــوال أثنــاء القيــادة مــن 
الذيــن يــرتاوح دخلهــم الشــهري مــا بــن 8001 

ــال. ــال إىل 11000 ري ري
ــن . 2 ــا ب ــهري م ــم الش ــرتاوح دخله ــن ي ــن الذي ب

ــال والذيــن دخلهــم  ــال إىل 11000 ري 8001 ري
الشــهري يــرتاوح مــن 2001 ريــال إىل 5000 
ريــال لصالــح الذيــن دخلهــم الشــهري مــن 
5000 ريــال أي أهنــم أكثــر  2001 ريــال إىل 
ــن  ــن الذي ــادة م ــاء القي ــوال أثن ــتخداًما للج اس
ــال  ــن 8001 ري ــا ب ــهري م ــم الش ــرتاوح دخله ي

القيـادة تعـزى ملتغـر الدخل الشـهري واجلـدول التايل 
يوضـح االختبـار البعدي شـيفي ملعرفة داللـة الفروق 

لصالـح أي فئـة مـن فئـات الدخـل الشـهري.

ريــال.  11000 إىل 
 بــن الذيــن يــرتاوح دخلهــم الشــهري مــن 3. 

ــن دخلهــم الشــهري  ــر والذي ــال فأكث 11000 ري
ــم  ــن دخله ــح الذي ــال  لصال ــن 2000 ري ــل م أق
ــر  ــم أكث ــال أي أهن ــن 2000 ري ــل م ــهري أق الش
ــن  ــن الذي ــادة م ــاء القي ــوال أثن ــتخداًما للج اس
ــن 11000  ــا ب م ــهري م ــم الش ــرتاوح دخله ي

ــر. ــال فأكث ري
 بــن الذيــن يــرتاوح دخلهــم الشــهري مــن 	. 

ــن دخلهــم الشــهري  ــر والذي ــال فأكث 11000 ري
ريــال   5000 إىل  ريــال   2001 مــن  يــرتاوح 
لصالــح الذيــن دخلهــم الشــهري مــن 2001 
ــتخداًما  ــر اس ــم أكث ــال أي أهن ــال إىل 5000 ري ري
يــرتاوح  الذيــن  مــن  القيــادة  أثنــاء  للجــوال 
دخلهــم الشــهري مــن 11000 ريــال فأكثــر.

الفرق بين (J) الدخل(I) الدخل
الداللة االنحرافالمتوسطات

اإلحصائية

من 8001 لاير إلى 11000 لاير
341.000.*1.977-أقل من 2000 لاير

371.025.*1.257-من 2001 لاير إلى 5000 لاير

من 11000 لاير فأكثر
275.000.*1.718-أقل من 2000 لاير

312.041.*998.-من 2001 لاير إلى 5000 لاير

جدول رقم (4)
االختبار البعدي شيفي للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة التي تعزى لمتغير الدخل الشهري
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ــل  ــام ق ــه كل ــى أن ــد ع ــة التأكي ــذه العاق ــاد ه ومف
ــوال  ــتخدام اجل ــدل اس ــام زاد مع ــل كل ــتوى الدخ مس
أثنــاء القيــادة، وبالتــايل كلــام ارتفــع مســتوى الدخــل 
ــادة  ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــدل اس ــل مع ــام ق كل

ــوظ. ــكل ملح بش
ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن األفــراد ذوي 
الدخــل املنخفــض غالبــًا مــا يقتــادون ســيارات 
ــات  ــى إمكاني ــتمل ع ــل وتش ــن، ب ــة الثم ــر باهظ غ
ال  ثــم  ومــن  االعتياديــة،  مــن  أقــل  أو  اعتياديــة 
يعبــؤون حلــوادث املــرور التــي يتعرضــون هلــا، 
ــب أن  ــم جي ــر إىل أهن ــق يش ــن أن املنط ــم م ــى الرغ ع
ــات الدخــل األخــرى؛  ــر حرصــًا مــن فئ ــوا أكث يكون

ــروق  ــود فـ ــاه وجـ ــدول أعـ ــن اجلـ ــن مـ يتبـ
ـــتوى )0.00( يف  ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ذات دالل
ـــول  ـــة ح ـــة الدراس ـــراد عين ـــات أف ـــط درج متوس
ـــر  ـــزى ملتغ ـــادة تع ـــاء القي ـــوال أثن ـــتخدام اجل اس

ألن أي حــادث مــروري مــن الطبيعــي أن يؤثــر عــى 
ــال  ــن امل ــد م ــب املزي ــلبي ويتطل ــياراهتم بشــكل س س
إلصاحــه، ومــن ثــم تشــكل عمليــة اإلصــاح عبئــًا 
عــى حياهتــم االقتصاديــة، وذلــك عــى عكــس فئــات 
ــي  ــا الت ــط والعلي ــوق املتوس ــادي ف ــل االقتص الدخ
ــع  ــل وبتتب ــهًا، ب ــًرا س ــاح أم ــة اإلص ــل عملي متث
ــوادث  ــة أن احل ــن ماحظ ــادي يمك ــلوكهم االعتي س
املروريــة غالبــًا مــا تدفعهــم إىل اســتبدال الســيارات أو 

ــدث. ــات أح ــدة وبإمكاني ــيارات جدي رشاء س
ــط  ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف )3( هن
ــادة تعــزى ملتغــر  ــاء القي درجــة اســتخدام اجلــوال أثن

ــي. ــتوى التعليم املس

املســـتوى التعليمـــي واجلـــدول التـــايل يوضـــح 
البعـــدي شـــيفي ملعرفـــة داللـــة  االختبـــار 
ـــتوى  ـــات املس ـــن فئ ـــة م ـــح أي فئ ـــروق لصال الف

ــي. التعليمـ

درجة مجموع المربعات
الداللة قيمة Fمتوسط المربعاتالحرية

اإلحصائية

.73.891514.7787.772000بين المجموعات

328.9581731.901داخل المجموعات

402.849178المجموع

جدول رقم (5)
الفروق في متوسط استجابات عينة الدراسة حول استخدام الجوال أثناء القيادة التي تعزى لمتغير 

المستوى التعليمي
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يتبـن مـن اجلدول أعـاه أن الفـروق كانت بـن الذين 
مؤهلهـم العلمي ثانـوي وكل من: 

والذيـن . 1 ثانـوي  العلمـي  مؤهلهـم  الذيـن  بـن 
مؤهلهـم العلمي جامعـي لصالح الذيـن مؤهلهم 
العلمـي ثانـوي أي أهنـم أكثـر اسـتخداًما للجوال 
أثنـاء القيـادة مـن الذيـن مؤهلهـم العلمـي جامعـي.

والذيـن . 2 ثانـوي  العلمـي  مؤهلهـم  الذيـن  بـن 
الذيـن  العلمـي فـوق جامعـي لصالـح  مؤهلهـم 
مؤهلهـم العلمـي ثانوي أي أهنـم أكثر اسـتخداًما 
للجـوال أثنـاء القيادة مـن الذين مؤهلهـم العلمي 

فـوق جامعـي.
ومفـاد هـذه العاقـة التأكيد عى أنـه كلام قل املسـتوى 
التعليـم كلـام زاد معدل اسـتخدام اجلوال أثنـاء القيادة، 
ويسـتدل من هـذه العاقـة أن الفئـات التعليمية األكثر 
املبحوثـون  هـم  القيـادة  أثنـاء  للجـوال  اسـتخداما 
احلاصلـون عـى املؤهـل الثانـوي واملؤهـل اجلامعـي، 
ويمكـن تعليـل هـذه النتيجـة يف ضـوء طبيعـة املرحلة 
العمريـة التـي يمـرون هبـا، خاصـة وأهنـم يف مرحلـة 
معينـة  فسـيولوجية  بصفـات  تتصـف  التـي  املراهقـة 
غـر  السـلوكيات  مـن  بالعديـد  القيـام  إىل  تدفعهـم 
املحسـوبة عـى سـبيل إثبـات الـذات، وجـذب انتبـاه 

اآلخريـن إليهـم لنيـل إعجاهبـم والثنـاء عليهـم، كـام 
الثانـوي غالبـًا مـا حيرصـون  أن العديـد مـن طـاب 
عـى إقامـة عاقـات صداقـة واسـعة سـواء يف الواقـع 
شـبكات  أوجدتـه  الـذي  االفـرتايض  أو  االجتامعـي 
التواصـل االجتامعي، واسـتحوذ عـى اهتاممهم إىل حد 
مبالـغ فيه أقـرب إىل اإلدمـان واالغـرتاب االجتامعي، 
بـل ودفع هبم إىل مازمـة اهلاتف اجلـوال يف كل مكان، 
ومطالعتـه بشـكل مبالـغ فيه، إمـا للتحـدث أو مطالعة 
الرسـائل، أو تصفـح شـبكات وتطبيقـات التواصل إىل 

غـر ذلـك مـن مـؤرشات عمليـة االسـتخدام.
وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة  ماركويـز وآخريـن 
)	Marquez & et al., 201( والتـي توصلـت إىل 
أن العـامل واألفـراد احلاصلـن عـى مسـتوى تعليمـي 
عـاٍل هـم أكثـر عرضـة السـتخدام اهلاتـف املحمـول 
عيسـى  دراسـة  وكذلـك  غرهـم.  مـن  القيـادة  أثنـاء 
سـلوك  أن  إىل  أشـارت  والتـي   )2012( وآخـرون 
اسـتخدام اهلاتـف النقـال سـلوك عـام ومتكـرر عنـد 

اجلامعـي. الشـباب  معظـم 
متوسـط  يف  إحصائيـة  داللـة  ذات  فـروق  هنـاك   )4(
ملتغـر  تعـزى  القيـادة  أثنـاء  اجلـوال  اسـتخدام  درجـة 

االجتامعيـة. احلالـة 

الداللة اإلحصائيةاالنحرافالفرق بين المتوسطات(J) المستوى التعليمي(I) المستوى التعليمي

ثانوي
.1.447248.000*المرحلة الجامعية

.1.341376.030*فوق الجامعي

جدول رقم (6)
االختبار البعدي شيفي للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة التي تعزى لمتغير المستوى التعليمي
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يتبــن مــن اجلــدول أعــاه وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.00( يف متوســط درجــات 
ــاء  ــة الدراســة حــول اســتخدام اجلــوال أثن أفــراد عين
القيــادة تعــزى ملتغــر احلالــة االجتامعيــة وكانــت 
الفــروق لصالــح غــر املتزوجــن أي أهنــم أكثــر 
ــن. ــن املتزوج ــادة م ــاء القي ــوال أثن ــتخداما للج اس

ــوال  ــتخدام اجل ــة أن اس ــذه العاق ــن ه ــتدل م ويس
ــن املبحوثــن غــر املتزوجــن،  ــر ب ــادة يكث ــاء القي أثن
ــق  ــن، وتتف ــن املتزوج ــوظ ب ــكل ملح ــل بش ــام يق بين

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــاه وج ــدول أع ــن اجل ــن م يتب
ــات  ــط درج ــتوى )0.00( يف متوس ــد مس ــة عن إحصائي
ــاء  ــوال أثن ــتخدام اجل ــول اس ــة ح ــة الدراس ــراد عين أف

هــذه النتيجــة مــع مــا أشــار إليــه القاســمي )2014( 
يف الدراســة التــي قامــت هبــا اإلدارة العامــة للمــرور 
باململكــة والتــي أفــادت نتائجهــا بــأن الســائقن 
املتزوجــن يســتخدمون اهلاتــف أقــل بكثــر مــن فئــة 

ــن. ــر املتزوج غ

ــط  ــة يف متوس ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف )5( هن
ــادة تعــزى ملتغــر  ــاء القي درجــة اســتخدام اجلــوال أثن

ــي. ــزام األخاق االلت

ــدول  ــي واجل ــتوى األخاق ــر املس ــزى ملتغ ــادة تع القي
ــة  ــة دالل ــيفي ملعرف ــدي ش ــار البع ــح االختب ــايل يوض الت
الفــروق لصالــح أي فئــة مــن فئــات املســتوى األخاقي.

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
الداللة اإلحصائيةقيمة Tالمعياري

1053.801.376غير متزوج
5.5060.00

742.641.420متزوج

جدول رقم (7)
الفروق في متوسط استجابات عينة الدراسة حول استخدام الجوال أثناء القيادة التي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

جدول رقم (8)
الفروق في متوسط استجابات عينة الدراسة حول استخدام الجوال أثناء القيادة التي تعزى لمتغير المستوى األخالقي

درجة مجموع المربعات
الداللة قيمة Fمتوسط المربعاتالحرية

اإلحصائية
.66.679322.22611.570000بين المجموعات

336.1701751.921داخل المجموعات
402.849178المجموع
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ــام  ــت ك ــروق كان ــاه أن الف ــدول أع ــن اجل ــن م يتب
ــي: ي

بــن غــر امللتزمــن وامللتزمــن إىل حــد مــا لصالــح . 1
ــوال  ــتخداًما للج ــر اس ــم أكث ــن أي أهن ــر امللتزم غ

ــادة مــن امللتزمــن إىل حــد مــا. ــاء القي أثن
غــر . 2 لصالــح  وامللتزمــن  امللتزمــن  غــر  بــن 

ــاء  ــر اســتخدامًا للجــوال أثن امللتزمــن أي أهنــم أكث
ــن. ــن امللتزم ــادة م القي

بــن غــر امللتزمــن وامللتزمــن جــدًا  لصالــح غــر . 3
ــاء  ــر اســتخداًما للجــوال أثن امللتزمــن أي أهنــم أكث

ــادة مــن امللتزمــن جــدًا. القي
ومفــاد هــذه العاقــة أن هنــاك عاقــة إجيابية بــن االلتزام 
ــى  ــادة، بمعن ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــي واس األخاق
أن االلتــزام األخاقــي يشــكل أحــد العوامــل املؤثــرة يف 
عــدم االســتخدام، أو أحــد املعايــر الذاتيــة التــي يمكــن 
ــى  ــة ع ــر املرتتب ــن باملخاط ــي املبحوث ــى وع ــر ع أن تؤث
ــذه  ــر ه ــن تفس ــادة، ويمك ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل اس
النتيجــة بالفهــم اخلاطــئ حلقيقــة االلتــزام، فالعديــد مــن 
األفــراد يقرونــه عــى ســبيل الطاعــة وأداء الواجبــات 

الرشعيــة، ويلتمســون ألنفســهم األعــذار والتثبــت 
بالقاعــدة الرشعيــة الــرورات تبيــح املحظــورات، 
ــا  ــلوكيات ودوره ــة الس ــن أمهي ــم ع ــرف ذهنه وين
ــات،  ــل الواجب ــة وتفعي ــى الطاع ــيخ معن ــد يف ترس الرائ
ــى  ــه ع ــن حتث ــرد إذا مل تك ــاة الف ــة يف حي ــا وزن للطاع ف
ــة، وأي خطــأ  ــاب األمــور اخلاطئ فعــل الصــواب واجتن
ــا  ــاس بمقاصده ــاس واملس ــاة الن ــث بحي ــن العب ــر م أك
الروريــة، خاصــة وأن العديــد مــن النصــوص الرشعية 
ــلوك. ــذا الس ــم ه ــى حتري ــد ع ــامء تؤك ــا العل ــي أقره الت

وهــذا مــا أقــره املجمــع الفقهــي يف الفتــوى رقــم 
)236353(، مــن أن االلتــزام باألنظمــة التــي ال ختالــف 
أحــكام الرشيعــة اإلســامية واجــب رشعــي؛ بنــاء عــى 
ــض  ــن تعري ــة م ــا يف املخالف ــلة مل ــح املرس ــل املصال دلي
ــوى،  ــز الفت ــة )مرك ــر والتهلك ــر للمخاط ــس والغ النف

.)2014
ــة  ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
أن  مــن   )Walsh et al., 2007( وآخــرون  والــش 
اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة يتأثــر باملواقــف واملعايــر 

ــة. ــى الني ــة ع ــؤرشات مهم ــة كم الذاتي

 جدول رقم (9)
االختبار البعدي شيفي للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة التي تعزى لمتغير المستوى األخالقي

Mean Difference (I-JStd. Error.Sig)(J) المستوى االخالقي(I) المستوى االخالقي

غير ملتزم
298.002.*1.164ملتزم إلى حٍد ما

000..303*1.641ملتزم
458.000.*2.055ملتزم جداً
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اخلامتة والتوصيات 
ــل  ــة العوام ــة دراس ــح أمهي ــه تتض ــبق عرض ــا س مم
الديموغرافيــة املؤثــرة يف اســتخدام اجلــوال أثنــاء 
ــر  ــى متغ ــز ع ــق الرتكي ــن منطل ــك م ــادة وذل القي
اســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة وكٍل مــن متغــرات: 
العمــر، مســتوى الدخــل، املســتوى التعليمــي، احلالــة 
ــه  ــا تعكس ــًا مل ــي، وفق ــزام األخاق ــة، االلت االجتامعي
ــرات؛  ــذه املتغ ــددة هل ــيولوجية املح ــة السوس الطبيع
ــة  ــات الوصفي ــة للدراس ــادئ املنهجي ــادًا باملب اسرتش
مــع الرتكيــز عــى خصوصيــة عاقتــه الســببية الراميــة 
بالعينــة  االجتامعــي  املســح  طريقــة  توظيــف  إىل 
الرئيســة  املــرور  بأقســام  للمراجعــن  العشــوائية 
ــردة،  ــم )180( مف ــغ عدده ــاض، والبال ــة الري بمدين
وتــم التواصــل معهــم عــر اســتامرة االســتبيان التــي 
اســتغرق توزيعهــا ســتة أســابيع، وتوصلــت الدراســة 

إىل: 
ــتخدام . 1 ــدل اس ــام زاد مع ــر كل ــل العم ــام ق ــه كل أن

ــادة. ــاء القي ــوال أثن اجل
ــدل . 2 ــام زاد مع ــل كل ــتوى الدخ ــل مس ــام ق ــه كل أن

ــادة. ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل اس
ــم كلــام زاد معــدل . 3 ــه كلــام قــل املســتوى التعلي أن

ــادة. ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل اس
ــن . 4 ــر ب ــادة يكث ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل أن اس

غــر املتزوجــن، بينــام يقــل بشــكل ملحــوظ بــن 
ــن. املتزوج

أن هنــاك عاقــة إجيابيــة بــن االلتــزام األخاقــي . 5

واســتخدام اجلــوال أثنــاء القيــادة بمعنــى أن 
العوامــل  أحــد  يشــكل  األخاقــي  االلتــزام 
ــادة. ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل ــدم اس ــرة يف ع املؤث
وتعكــس نتائــج هــذه الفــروض طبيعــة القصــد 
الســلوكي والعوامــل املؤثــرة، حيــث: املراهقــون، 
واملتوســط،  الثانــوي  التعليــم  املتزوجــن،  غــر 
فئــة الدخــل املنخفــض، غــر امللتزمــن وغرهــا 
مــن العوامــل التــي تعــر عــن مــدى اســتعداد 
الفــرد الســتخدام اهلاتــف اجلــوال أثنــاء القيــادة، 
وقدرتــه عــى توظيــف املكونــات الداخليــة، مــن 
ــات، دون  ــم، التفضي ــات، القي ــدات، االجتاه املعتق
ــم  ــذي تت ــرف ال ــكان أو الظ ــت أو امل ــؤوا للوق أن يعب
فيــه عمليــة االســتخدام يف ســياق مســتوين أساســين 
ــتخدام  ــايل، االس ــتخدام الع ــا: االس ــتخدام مه لاس
املنخفــض املتأثريــن بالعديــد مــن العوامــل الوســيطة 
ــاكاة  ــادة، حم ــاء القي ــتخدام: أثن ــهولة االس ــث س حي
األصدقــاء، االعتقــاد بالقــدرة عــى التحكــم، ضعــف 
ــي  ــل الت ــن العوام ــك م ــر ذل ــة إىل غ ــة املروري الغرام
ــة  ــرز أمهي ــم ت ــن ث ــتخدام، وم ــلوك االس ــم س تدع
نتائــج هــذه الدراســة يف قدرهتــا عــى إضافــة عوامــل 
ــرة يف  ــة املؤث ــل الديموغرافي ــر العوام ــدة يف تفس جدي

ــادة. ــاء القي ــوال أثن ــتخدام اجل اس
وعطفــًا عــى مــا ســبق تتمثــل أهــم توصيات الدراســة 

ــام يي: في
املاليــة 	  الغرامــات   – املاديــة  العقوبــة  تشــديد 

والســجن - واملعنويــة – إيقــاف رخصــة القيــادة، 
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ــد  ــدم جتدي ــددة، ع ــرتة حم ــادة ف ــن القي ــع م املن
الرخصــة - عــى كافــة أشــكال وصــور اســتخدام 
اجلــوال أثنــاء القيــادة – التحــدث، املراســلة، 
تصفــح التطبيقــات– وغرهــا مــن الصــور التــي 

ــغال. ــي باالنش توح
الفوريــة 	  املاليــة  الغرامــات  نظــم  تفعيــل 

ــى  ــادة والعمــل ع ــاء القي ــوال أثن ــتخدمي اجل ملس
املتكــرر. االســتخدام  حــال  مضاعفتهــا 

ــامن 	  ــره لض ــايل وتطوي ــي احل ــام التقن ــز النظ تعزي
فعاليتــه لرصــد خمالفــات اســتخدام اجلــوال أثنــاء 
ــزم  ــكل ح ــا ب ــل معه ــيارات والتعام ــادة الس قي

ــوة. وق
ســن القوانــن والترشيعــات الرادعــة للحــّد مــن 	 

اســتخدام اجلــوال أثنــاء قيــادة الســيارة، مــع 
ــة. ــة املروري ــاء بالغرام ــدم االكتف ــى ع ــد ع التأكي

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

الئحــة   .)2020/9/16 د:  )ت.  للمــرور.  العامــة  اإلدارة 
الداخليــة،  وزارة  املروريــة،  واملخالفــات  اجلــزاءات 
//:https :اململكــة العربيــة الســعودية، املصــدر التــايل
/Home/portal/wps/sa.gov.moi.www
contents/traffic/publicsecurity/sectors
ــة األوىل مــن  اجلاروشــة، يــارس. )2010(. بعــد انتهــاء املرحل
برنامــج »ســامتي«: 19 ألــف خمالفــة اســتخدام اجلــوال 
أثنــاء القيــادة يف جــدة.  اجلمعــة 30 مجــادى األوىل 

ــدد 15299. ــو 2010. ع ــق 14 ماي 1431هـــ املواف
525573/com.alriyadh.www//:https

ــة  ــار االجتامعي ــم. )2008(. اآلث ــزي حلي ــا رم ــاس، راني إلي

ــة  ــباب دراس ــى الش ــول ع ــف املحم ــتخدام اهلات الس
ــورة،  ــر منش ــتر غ ــرة، ماجس ــة القاه ــة يف مدين ميداني
ــمس.  ــن ش ــة ع ــة اآلداب، جامع ــامع، كلي ــم االجت  قس
عقوبــة  هــذه   .)2017/1/4( جبــر.  األنصــاري، 
بالســعودية،  القيــادة  أثنــاء  اجلــوال  مســتخدمي 
اإللكرتونيــة،  النســخة  األوســط،  الــرشق  صحيفــة 
https:// التــايل:  املصــدر  ع13917،  الريــاض، 
aawsat .com/home/art ic le/822	86 
 .)1988( احلميــد.  عبــد  حســن  رشــوان، 
النظــري،  املجــال  يف  االنثربولوجيــا 
اإلســكندرية. احلديــث،  اجلامعــي   املكتــب 
العتيبــي،  رفــاع  عبــداهلل  حســن،  عــي  الزهــراين،   
حممــد عبدالعزيــز العتيبــي، حممــد عبــداهلل العتيبــي. 
النقــال  اهلاتــف  اســتخدام  عاقــة   .)2018(
بحــوادث املــرور لــدى الســائقن بالطائــف، جملــة 
.150	139)10(2 والنفســية،  الرتبويــة   العلــوم 
ــة  ــر نظري ــن. )2015(. تأث ــد حس ــعيد،عباس حمم س
الســلوك املخطــط يف األداء التنظيمــي عــر مشــاركة 
ــاء  ــن أعض ــة م ــتطاعي ألراء عين ــث اس ــة: بح املعرف
املأمــون اجلامعــة، جملــة  التدريســية يف كليــة  اهليئــة 
ــة  ــة، كلي ــة واإلداري ــوم االقتصادي ــار للعل ــة األنب جامع
ــابع،  ــد الس ــار، املجل ــة األنب ــاد، جامع اإلدارة واالقتص

.382	348  ،13
اجلــوال  اهلاتــف   .)2014( مغــازي.  ربــه  عبــد  ســليامن، 
اســرتاتيجيات  دور  الســيارات:  قيــادة  وســلوك 
املعــريف لانفعــاالت كمتغــرات وســيطة،  التنظيــم 
.114	75  ،)4(24 االجتامعيــة،  العلــوم   جملــة 
الســامعيل، حممــد. )2017/8/23(. اهلاتــف املحمــول 
وحــوادث الطــرق، صحيفة اليــوم، النســخة اإللكرتونية، 
//:https :اململكــة العربيــة الســعودية،  املصــدر التــايل
1141370/articles/com .alyaum .www 
ــبتمر 2017(.  ــن، 25 س ــن. )اإلثن ــد الرمح ــيد، عب س
احــذر.. »اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي أثنــاء 
القيــادة طريقــك لآخــرة«.. املــرور: %20 مــن احلوادث 
ســببها االنشــغال بـ«فيــس بــوك وواتــس اب”.. مســاعد 
وزيــر الداخليــة األســبق يؤكــد: جريمــة مروريــة وتفقــد 
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الســائق تركيــزه، صحيفــة اليــوم الســابع، النســخة 
.www//:https التــايل:  املصــدر  اإللكرتونيــة، 
3427720/25/9/2017/story/com.youm7
ــاء  ــف أثن ــتخدام اهلات ــد. )2015/5/28(. اس ــامي، أمح الش
ــع  ــادث أرب ــوع احل ــامل وق ــع احت ــيارة يرف ــادة الس قي
اإللكرتونيــة،  النســخة  الريــاض،  صحيفــة  مــرات، 
اململكــة العربيــة الســعودية، ع17139، املصــدر التــايل: 

1051942/com.alriyadh.www//:http
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أثر استخدام أنشطة تعليمية قائمة على النظرية البنائية في تنمية مهارات التلخيص 
لدى طالبات كلية اللغات والترجمة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

إيمان بنت عبد العزيز السحيباني )*(
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1442/3/1هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(
ـــات  ـــة اللغ ـــات كلي ـــدى طالب ـــص ل ـــارات التلخي ـــة مه ـــة يف تنمي ـــة البنائي ـــى النظري ـــة ع ـــة قائم ـــطة تعليمي ـــتخدام أنش ـــر اس ـــرف أث ـــة إىل تع ـــت الدراس ـــة:  هدف ـــتخلص الدراس مس
ـــم  ـــن ت ـــة إىل جمموعت ـــة موزع ـــن )69( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــي،  وتكون ـــج التجريب ـــة املنه ـــتخدمت الدراس ـــامية،  واس ـــعود اإلس ـــن س ـــد ب ـــام حمم ـــة اإلم ـــة بجامع والرتمج
ـــة  ـــتخدمت الباحث ـــة،  واس ـــا )35( طالب ـــة وعدده ـــة الضابط ـــل املجموع ـــرى متث ـــة،  واألخ ـــا )34( طالب ـــة وعدده ـــة التجريبي ـــل املجموع ـــا متث ـــوائيًا،  إحدامه ـــن عش اختياره

ـــه.  ـــه وثبات ـــن صدق ـــق م ـــد التحق ـــة بع ـــة والتجريبي ـــن الضابط ـــى املجموعت ـــًا ع ـــًا وبعدي ـــه قبلي ـــم تطبيق ـــار،  وت ـــح االختب ـــاس تصحي ـــص ومقي ـــارات التلخي ـــار مه اختب
ـــة  ـــة التجريبي ـــات املجموع ـــدى طالب ـــص ل ـــارات التلخي ـــة مه ـــة يف تنمي ـــة البنائي ـــى النظري ـــة ع ـــة القائم ـــطة التعليمي ـــتخدام األنش ـــايب الس ـــر إجي ـــود أث ـــج وج ـــرت النتائ ـــد أظه وق
ـــس  ـــة يف تدري ـــة البنائي ـــق النظري ـــة وف ـــطة التعليمي ـــتخدام األنش ـــام باس ـــرورة االهت ـــة ب ـــت الباحث ـــج أوص ـــوء النتائ ـــص،  ويف ض ـــارات التلخي ـــار مه ـــدي الختب ـــق البع يف التطبي
ـــهن  ـــن بأنفس ـــاء معرفته ـــاعدهن يف بن ـــات، وتس ـــات الطالب ـــر اهتام ـــة تث ـــف تعليمي ـــن مواق ـــطة م ـــذه األنش ـــره ه ـــا توف ـــك مل ـــة،  وذل ـــة اجلامعي ـــة يف املرحل ـــررات املختلف املق
ـــم  ـــة يف تقوي ـــا الدراس ـــت إليه ـــي توصل ـــص الت ـــارات التلخي ـــة مه ـــن قائم ـــادة م ـــن،  واإلف ـــع اآلخري ـــي م ـــاوض اجتاع ـــة تف ـــال عملي ـــن خ ـــن م ـــي لدهي ـــو املفاهيم ـــق النم وحتقي

ـــرتاتيجياته. ـــص وإس ـــارات التلخي ـــى مه ـــم ع ـــة،  ويف تدريبه ـــم املختلف ـــل التعلي ـــن يف مراح ـــدم للمتعلم ـــي تق ـــة الت ـــارات اللغوي ـــة بامله ـــررات ذات العاق ـــر املق وتطوي

كلامت مفتاحية: األنشطة التعليمية – النظرية البنائية – مهارات التلخيص – التخليص الكتايب – طالبات املرحلة اجلامعية.
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Abstract: This study aims to identify the effectiveness of using educational activities based on constructivism theory in developing summary skills for College of 
Languages and Translation students at Al-Imam University. The researcher adopted the experimental approach and the study sample consists of (69) students divided 
randomly into two groups: experimental group of (34) students and control group of (35) students. The researcher used summary skills test correction scale, subject to 
pre-post-application to both control and experimental groups after validity and reliability.
The study results revealed that using educational activities has positive impact on experimental group students in the post application of summary skills test. 
The researcher recommended the necessity using educational activities in instruction of different university curricula, as they offer educational approaches that interest 
the students, help them to build self-knowledge, realize their conceptual growth through social negotiation process with others, avail summary skills list realized in 
evaluation and development of courses related to linguistic skills delivered to the leaners of different levels, and training them to summary skills and strategies.      
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مقدمة:
تعــّد اللغــة مــن أهــم الظواهــر التــي فضــل اهلل تعــاىل 
هبــا اإلنســان، وتعــّد اللغــة باعتبارهــا وســيلة االتصال 
بــن أفــراد املجتمــع الــذي جتمــع أفــراده لغــة واحــدة 
لتكــون وســيلة االتصــال بــن أي فرديــن وإن اختلفت 
لغتهــم وبعــدت بينهــم املســافات واألميــال، وخاصــة 
يف ظــل التقــدم التكنولوجــي الــذي أصبــح حميطــا بنا، 
والــذي مــن خالــه نســتطيع التواصــل والتفاعــل مــع 
ــق  ــح ونحق ــادل املصال ــه نتب ــن طريق ــن، وع اآلخري
الغايــات واألهــداف املنشــودة، وبــدون اللغــة يتعــذر 

النشــاط املعــريف للنــاس.
ــإّن  ــراد ف ــن األف ــال ب ــيلة اتص ــة وس ــار اللغ وباعتب
العلــاء يقســموهنا إىل قســمن أساســن مها: اإلرســال 
والكتابــة،  التحــدث  مهــاريت  يتضمــن  والــذي 
االســتاع  مهــاريت  يتضمــن  والــذي  واالســتقبال 

والقــراءة.
وبإمعــان النظــر يف هــذا التقســيم نجــد أن هنــاك مهارة 
ــتقبال –  ــال واالس ــي – اإلرس ــن جانب ــع ب ــة تق مهم
لتكــون قاســًا مشــرتكا بينهــا وهــي مهــارة التلخيص، 
فمــن املعلــوم أننــا عندمــا نعمــد إىل تلخيــص موضوع 
مــا، فإننــا البــد أْن نقــرأ املوضــوع أو نســتمع لــه أوالً، 
وهــو مــا يمثــل جانــب االســتقبال، ثــم نتدبــر مــا بــه 
مــن أفــكار ومعــاٍن يف حماولــة لتحديــد الرئيــس منهــا 
والفرعــي، ثــم االنتقــال إىل مرحلــة إعــادة إنتــاج 
ــواء  ــص س ــلوب امُللّخ ــه بأس ــراد تلخيص ــص امل الن
أكان ذلــك عــن طريــق التحــدث أو الكتابــة وهــو مــا 

ــب اإلرســال )حممــد، 2019 ص: 30(. ــل جان يمث
ويعــد التلخيــص مــن أهــم خصائــص اللغــة العربيــة 
حتــى عرفــت بــه، ونســبت إليــه وأصبــح أهلهــا أهــل 
ــم  ــن أه ــص م ــاز والتلخي ــان،  واإلجي ــاز والبي اإلجي
مهــارات احليــاة املعــارصة، ويف جمــال التعليــم اجلامعي 
عــى وجــه اخلصــوص، حيــث حتتــاج الدراســة 
ــاح،  ــات النج ــن مقوم ــدد م ــر ع ــة إىل تضاف اجلامعي
يــأيت يف مقدمتهــا أمهيــة امتــاك الطالــب جمموعــة مــن 
املهــارات والقــدرات اللغويــة والتفكريــة التــي تعينــه 
ــتيعاهبا،   ــعة واس ــة الواس ــة العلمي ــم املعرف ــى فه ع
عــى  والرتكيــز  وتنظيمهــا،   معلوماهتــا  ومعاجلــة 
اجلوانــب املهمــة فيهــا،  والتقــاط عنارصهــا الرئيســة،  
باإلضافــة إىل تقويمهــا وإنتاجهــا. )الســبيعي، 2019؛ 

األخشــمي، 2016(.
وتتأكــد مهــارة التلخيــص كإحــدى مهارات الدراســة 
ــاج  ــب إنت ــن الطال ــع م ــة إذ يتوق ــة اجلامعي يف املرحل
ملخصــات وتدويــن ماحظــات تعــزز التعلــم يف 
املقــررات الدراســية، وقــد أشــارت نتائــج عــدد 
ــة، 2014؛  ــر، 2013؛ احلراش ــات )عام ــن الدراس م
الشــايع، وعافيش، 2018( إىل أن اســتخدام التلخيص 
الكتــايب كان أســلوبًا جيــدًا وأداة مناســبة لقيــاس 
االســتيعاب مــن املحــارضات، وأن تعرضــه املســتمر 
للتدريــب عــى التلخيــص يؤثــر بشــكل ملحــوظ عــى 
Lee( أن  األداء التلخيــي. كــا أشــار يل )22 ,2010 ,
نتائــج الدراســات كشــفت أن التلخيــص يســاعد عــى 
تطويــر وتعزيــز فهــم النصــوص وتذكرهــا، وتنشــيط 
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ــدرة  ــة الق ــة إىل تنمي ــدى، باإلضاف ــدة امل ــرة بعي الذاك
ــة إىل  ــوص إضاف ــة النص ــادة صياغ ــراءة وإع ــى الق ع
مــا يتضمنــه مــن مهــارات عقليــة عليــا، كاالســتيعاب 
والرتكيــب  والتحليــل  واالســتدالل  واالســتقراء 
 (Susar والتقويــم، ولــذا عــده كل مــن ســوزر وأكايــا
ــا  ــرتاتيجيات م ــن إس ــدة م Akkaya, 2009 &( واح

وراء املعرفــة، التــي تســاعد عــى اســتخدام املهــارات 
ــم. ــر والفه ــد التذك ــة، وتزي ــة بفعالي العقلي

وتؤكــد نتائــج عــدد مــن الدراســات عــى أمهيــة 
مــن  بــدءًا  التلخيــص  بتنميــة مهــارات  االهتــام 
مرحلــة التعليــم االبتدائــي مــرورًا باملرحلــة املتوســطة 
والثانويــة ووصــوالً إىل املرحلــة اجلامعيــة مثــل: )أبــو 
2014؛  وجربائيــل،  2014؛  ونايــف،  جامــوس، 
ــد،  ــبيعي، 2019؛ وحمم ــمي، 2016؛ والس واألخش

.)2019
أن   «  )124 ص:   ،2016( األخشــمي:  ويذكــر 
ــل إىل  ــعودية ال يص ــة الس ــة العربي ــب يف اململك الطال
ــم  ــدرًا مــن التعلي ــد تلقــى ق ــة إال وق ــة اجلامعي املرحل
التلخيــص، ســواء  بمهــارة  املتصلــن  والتدريــب 
ــج  ــام، أم يف الربام ــم الع ــل التعلي ــك يف مراح كان ذل
التحضريــة للجامعــات، أم يف الكليــات اجلامعيــة 
ذاهتــا. ففــي املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة يــارس 
ــى  ــة – ع ــة العربي ــم اللغ ــررات تعلي ــب يف مق الطال
ســبيل املثــال – عــددًا مــن كبــرًا مــن األنشــطة التــي 
تطلــب منــه تلخيــص فقــرات حمــددة،  أو تدربــه 
عــى مهــارات بعينهــا مــن مهــارات التلخيــص،  

الرئيســة واملهمــة،  ويف  كمهــارة حتديــد األفــكار 
ــررات-  ــي واملق ــا الفص ــة – بنوعيه ــة الثانوي املرحل
ــص  ــارة التلخي ــة مله ــًا خمصص ــب دروس ــى الطال يتلق
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــررات تعلي ــا يف مق ــدرب عليه والت
ومهاراهتــا،  كــا يتــدرب عــى التلخيــص عنــد التحاقه 
ــارة  ــاره مه ــات باعتب ــة للجامع ــج التحضري بالربام
مــن مهــارات التعلــم والدراســة اجلامعيــة التــي يفــرد 
ــض  ــم بع ــج،  وتقي ــك الربام ــاص يف تل ــرر خ ــا مق هل
ــة  ــارات اللغوي ــررات يف امله ــة مق ــات اجلامعي الكلي
وتطبيقيــة  نظريــة  جوانــب  تتضمــن  والتحريريــة 

ــص«.  ــق بالتلخي تتعل
ــدة  ــاليب جدي ــل وأس ــن مداخ ــث ع ــبيل البح ويف س
يمكــن مــن خاهلــا تنميــة التحصيــل واملهــارات 
ــكل  ــص بش ــارات التلخي ــام ومه ــكل ع ــة بش املختلف
البنائيــة نتيجــة للتحــول  النظريــة  خــاص، تــربز 
ــى  ــز ع ــن الرتكي ــن م ــن املاضي ــوي يف العقدي الرتب
العوامــل اخلارجيــة املوجــودة يف البيئــة التعليميــة 
ــز  ــوى إىل الرتكي ــة واملحت ــم، واملدرس ــب كاملعل للطال
ــم، أي  ــر يف املتعل ــي تؤث ــة الت ــل الداخلي ــى العوام ع
ينصــب الرتكيــز عــى مــا جيــري داخــل عقــل املتعلــم 
وقدرتــه عــى الفهــم واملعاجلــة للمعلومــات ودافعيتــه 
للتعلــم وأنــاط تفكــره، وكل مــا جيعــل التعلــم 
ــاين  ــكيل مع ــة تش ــى كيفي ــزت ع ــا رك ــى، ك ذا معن
املفاهيــم التــي يكتســبها املتعلــم، ودور اخلربة الســابقة 

ــاين.  ــذه املع ــكيل ه يف تش
ــة  ــات الرتبوي ــن النظري ــة م ــة البنائي ــد النظري    وتع
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التــي جتعــل املتعلــم حمــورًا للعمليــة التعليميــة وتتيــح 
ــول  ــن احلل ــن م ــدد ممك ــرب ع ــر يف أك ــة للتفك الفرص
للمشــكلة الواحــدة كــا تتيــح الفرصــة أمــام املتعلمن 
للتفكــر بطريقــة عمليــة ممــا يــؤدي إىل تنميــة التفكــر 
العلمــي لدهيــم باإلضافــة إىل أهنــا تتيــح الفرصــة 
ــض  ــم البع ــن بعضه ــن املتعلم ــوار ب ــة واحل للمناقش
ــة  ــم لغ ــب املتعل ــا يكس ــن مم ــم واملتعلم ــن املعل وب
احلــوار الســليم وجيعلــه نشــطًا وينمــي روح التعــاون 
ــيموس، 2003، ص: 133(. ــن )مكس ــن املتعلم ب

ــه  ــج بمفهوم ــن املنه ــًا م ــزءًا هام ــاط ج ــرب النش ويعت
الواســع لتحقيــق األهــداف الرتبويــة، وتعــد األنشــطة 
التعليميــة ســواء الصفيــة أو غــر الصفيــة جمــاالً 
هامــًا مــن املجــاالت الرتبويــة التــي يمكــن مــن 
خاهلــا تنميــة قــدرات ومهــارات الطــاب املختلفــة، 
ــي  ــربات الت ــف واخل ــتهم للمواق ــال ممارس ــن خ م

ــتهم. ــاء دراس ــا أثن ــون إليه يتعرض
وتفــرتض النظريــة البنائيــة أّن التعلــم ال يكــون بنائيــًا 
ــًا  ــدًا عقلي ــذل جه ــطًا، أي: يب ــم نش ــن املتعل ــا مل يك م
ــك  ــم ذل ــه، ويت ــة بنفس ــاف املعرف ــول إىل اكتش للوص
ــه  ــوء توقعات ــوم يف ض ــا فيق ــكلة م ــه مش ــا يواج عندم
باقــرتاح فــروض معينــة حللهــا وحيــاول أن خيتــرب هــذه 
ــذا،  ــدة وهك ــرى جدي ــل إىل أخ ــد يص ــروض وق الف
وجيــدر التنويــه عــى أن مفهــوم التعلــم بوصفــه عملية 
نشــطة عنــد أصحــاب البنائيــة لــه معنــى خــاص؛ ألن 
هنــاك صــورًا مــن التعلــم يكــون املتعلــم فيهــا نشــطًا 
ــي  ــم الربناجم ــال التعل ــا كح ــدون هب ــم ال يعت ــر أهن غ

Programmed learning فيكــون املتعلــم نشــطًا غــر 

ــل  ــلفًا داخ ــه س ــددة ل ــة حم ــه ملعرف ــاطه يوصل أن نش
أطــر الربنامــج،  إّن هــذا النــوع مــن النشــاط ليــس مــا 
هيــدف إليــه البنائيــون؛ ألهنــم يــرون أنــه حتــى يكــون 
النشــاط تعليميــًا  جيــب أن يكــون بنائيــًا، أي: أن يبنــي 
(Duffy&Jonassen,1991)  ــه ــة بنفس ــم املعرف املتعل

وتراعــي النظريــة البنائيــة يف األنشــطة التعليميــة التــي 
يكلــف هبــا الطــاب خــال تعلمهــم اعتبــارات 
عــدة، منهــا أن تكــون متنوعــة ومتعــددة، وأن تكــون 
ــم أن  ــتطيع املتعل ــب، أي: يس ــهل إىل الصع ــن الس م
ــرارات،  ــاذ الق ــم الخت ــا، وأن تدعوه ــل هب ــدأ العم يب
ــو«، وأن  وأن تشــجعهم عــى طــرح األســئلة »مــاذا ل
ــر  ــارة محاســهم وأن تقودهــم للتعب تتســم باملتعــة وإث
ــا  ــال في ــة واالتص ــم املناقش ــم وأن تدع ــن ذاتيته ع
ــون،  ــم. )زيت ــا بينه ــاون في ــم للتع ــم وتدعوه بينه

ص:191(  ،2008
ســياقات  يف  التعليــم  خــربات  تقديــم  فــإن  لــذا 
واقعيــة، أي أحــداث ومشــكات واقعيــة متثــل معنــى 
ــم،  ــم للتعل ــعرهم بحاجاهت ــا يش ــاب ب ــددًا للط حم
ودجمهــم يف أنشــطة تعليميــة مــن شــأهنا أن تســاعد يف 
تنميــة املهــارات املختلفــة ومهــارات التلخيــص عــى 
مســتوى اخلصــوص هــو مــا دفــع بالباحثــة إىل إجــراء 

ــة. ــة العلمي ــذه الدراس ه

مشكلة الدراسة:
عــى الرغــم مــن أمهيــة مهــارات التلخيــص وتنميتهــا 
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لــدى الطــاب يف املرحلــة اجلامعيــة عــى وجــه 
اخلصــوص،  فهــو مــن أبــرز األنشــطة التــي يكلــف هبا 
الطالــب اجلامعــي،  إال أن نتائــج عــدد من الدراســات 
كشــفت وجــود ضعــف لــدى الطــاب يف هــذه 
ــة،   ــارصة،  2008؛ ووحش ــر ومن ــل: )ن ــارة مث امله
  ،Dromsky, 2011و ؛Maharmed, 2013) 2012؛ و
باإلضافــة إىل مــا حلظتــه الباحثــة مــن خــال تدريســها 
وتكليــف  اجلامعــة  يف  علمــي  قســم  مــن  ألكثــر 
الطالبــات بتلخيــص بعــض النصــوص واملحــارضات 
مــن تبايــن يف قــدرات الطالبــات يف هــذه املهــارة،  لــذا 
جــاءت فكــرة هــذه الدراســة التــي تتحــدد مشــكلتها 
ــارات  ــة يف مه ــة اجلامعي ــات املرحل ــف طالب يف ضع
َف أثــر اســتخدام األنشــطة  التلخيــص،  وحتــاول تعــرُّ
ــارات  ــة مه ــة يف تنمي ــة البنائي ــق النظري ــة وف التعليمي
ــة  ــات والرتمج ــة اللغ ــات كلي ــدى طالب ــص ل التلخي
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية؛ وذلــك 

ــة: ــئلة التالي ــن األس ــة ع ــال اإلجاب ــن خ م
لطالبــات . 1 املناســبة  التلخيــص  مهــارات  مــا 

اجلامعيــة؟ املرحلــة 
ــة . 2 ــى النظري ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــا األنش م

البنائيــة املناســبة لطالبــات املرحلــة اجلامعيــة؟
ــى . 3 ــة ع ــة قائم ــطة تعليمي ــتخدام أنش ــر اس ــا أث م

ــص  ــارات التلخي ــة مه ــة يف تنمي ــة البنائي النظري
ــة اللغــات والرتمجــة بجامعــة  ــات كلي ــدى طالب ل

ــامية؟ ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم

فرض الدراسة:
ــى  ــة ع ــة قائم ــطة تعليمي ــتخدام أنش ــر الس ــد أث يوج
ــدى  ــص ل ــارات التلخي ــة مه ــة يف تنمي ــة البنائي النظري
ــام  ــة اإلم ــة بجامع ــات والرتمج ــة اللغ ــات كلي طالب

ــامية. ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم

أهداف الدراسة: 
ــات . 1 ــبة لطالب ــص املناس ــارات التلخي ــد مه حتدي

ــة. ــة اجلامعي املرحل
حتديــد األنشــطة التعليميــة القائمــة عــى النظريــة . 2

البنائيــة املناســبة لطالبــات املرحلــة اجلامعيــة. 
تعــرف أثــر اســتخدام أنشــطة تعليميــة قائمــة عى . 3

ــص  ــارات التلخي ــة مه ــة يف تنمي ــة البنائي النظري
ــة اللغــات والرتمجــة بجامعــة  ــات كلي ــدى طالب ل

اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية.

أمهية الدراسة: 
تزويــد أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات . 1

بقائمــة مهــارات التلخيــص املناســبة لطــاب 
وطالبــات املرحلــة اجلامعيــة. 

ــس . 2 ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــذه الدراس ــد ه تفي
ــة  ــق النظري ــة وف ــطة التعليمي ــتخدام األنش يف اس

ــارضات.  ــم املح ــد تقدي ــة عن البنائي
ــور يف . 3 ــه القص ــى أوج ــب ع ــة التغل ــأيت حماول ت

أســاليب التدريــس اجلامعــي الشــائعة، واســتجابة 
ــة مــن  ــة احلديث ــه االجتاهــات الرتبوي ــادي ب ــا تن مل



474

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

ــب. ــول الطال ــم ح ــور التعلي أن يتمح
ــدورات . 4 ــن بال ــة املعني ــذا الدراس ــج ه ــد نتائ تفي

التدريبيــة املوجهــة إىل الطــاب يف اجلامعــة، مــن 
ــج  ــاء برام ــة إىل بن ــدار احلاج ــة مق ــث معرف حي
لــدى  التلخيــص  مهــارات  لتنميــة  تدريبيــة 

الطــاب. 

حدود الدراسة: 
احلــد املوضوعــي: مهــارات التلخيــص التــي أســفرت 
ــى  ــة ع ــة قائم ــطة تعليمي ــة - أنش ــا أداة الدراس عنه
»أساســيات  مقــرر  تدريــس  يف  البنائيــة  النظريــة 

ــج«. املناه
ــة  ــس بكلي ــتوى اخلام ــات املس ــري: طالب ــد الب احل
اللغــات والرتمجــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســامية بمدينــة الريــاض املســجات يف مقــرر 
ــدرايس  ــل ال ــرب 306 يف الفص ــج ت ــيات املناه أساس

الثــاين مــن العــام اجلامعــي 1441هـــ. 
ــام  ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــاين: الفص ــد الزم احل

1441هـــ. اجلامعــي 
ــات  ــة للطالب ــات والرتمج ــة اللغ ــكاين: كلي ــد امل احل
اإلســامية  ســعود  بــن  حممــد  اإلمــام  بجامعــة 

بالريــاض.
مصطلحات الدراسة:

ــرتك  ــا يش ــا:« كل م ــرف بأهن ــة: ُتع ــطة التعليمي األنش
ــة وخارجهــا  ــه املتعلــم داخــل املؤسســات التعليمي في
ــة أو  ــدرات عقلي ــارات وق ــب مه ــال تتطل ــن أع م

يدويــة أو عمليــة، نظاميــة أو غــر نظاميــة، تعــود عليــه 
بمزيــد مــن اخلــربات التــي تدعــم تعلمــه ملوضوعــات 

ــار، 2011، ص 62(. ــحاتة والنج ــة.« )ش متنوع
وتعرفهــا الباحثــة إجرائًيــا: بأهنــا جمموعــة اإلجــراءات 
ــاء  ــة أثن ــات املجموعــة التجريبي ــي تقــوم هبــا طالب الت
املحــارضة بــإرشاف املعلمــة، والقائمــة عــى األنشــطة 
التعليميــة وفــق النظريــة البنائيــة )األنشــطة املبــارشة، 
واألنشــطة غــر املبــارشة(، هبــدف إكســاهبن مهــارات 

التلخيــص.
النظريــة البنائيــة: تعــرف البنائيــة بأهنــا عمليــة إعــادة 
ــاف  ــدة تض ــاين جدي ــال مع ــن خ ــن م ــاء املتعلم بن
ــة  ــابقة وبيئ ــم الس ــم وخرباهت ــياق معرفته ــل س داخ

التعلــم )الســيد، 2004، ص 214(.
ــة  ــة قائم ــطة تعليمي ــح » أنش ــة مصطل ــرف الباحث وتع
عــى النظريــة البنائيــة«: بأهنــا نســق منظــم مــن أنشــطة 
التعليــم والتعلــم القائمــة عــى بعــض إســرتاتيجيات 
النظريــة البنائيــة هبــدف بنــاء معرفــة جديــدة لطالبــات 
ــن  ــابقة، م ــن الس ــن خرباهت ــة م ــة التجريبي املجموع

أجــل إكســاهبن مهــارات التلخيــص.
ــادق  ــب وص ــو حط ــرف أب ــص: يع ــارات التلخي مه
)1996، ص99( املهــارة بأهنــا:« نشــاط مركــب، 
ــة  ــود، واملارس ــب املقص ــن التدري ــرتة م ــب ف يتطل
املنظمــة، واخلــربة املضبوطــة، بحيــث يــؤدى بطريقــة 

ــة«. مائم
ــارات  ــدى مه ــه إح ــص«: بأن ــح« التلخي ــا مصطل أم
ــادة  ــه إع ــد ب ــا، ويقص ــات وحتليله ــة املعلوم معاجل
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املكتوبــة  أو  املرئيــة  أو  املســموعة  املــادة  صياغــة 
عــن طريــق عمــل مســح للمفــردات واألفــكار، 
ــايس،  ــر أس ــو غ ــا ه ــايس ع ــو أس ــا ه ــل م وفص
ومعاجلــة املفاهيــم واألفــكار الــواردة بلغــة مــن يقــوم 
املوضــوع  لــب  اســتخاص  هبــدف  بالتلخيــص؛ 
ــا  ــر عنه ــم التعب ــه ث ــة ب ــية املرتبط ــكار الرئيس واألف
بإجيــاز ووضــوح، ويتطلــب التلخيــص حتليــل املــادة، 
ــول  ــرار ح ــاذ ق ــا، واخت ــة مكوناهت ــدى أمهي ــم م وتقيي
مــا يمكــن حذفــه وإبقــاؤه.« )شــحاتة والنجــار، 

.)152 ص   ،2011
وتعــرف الباحثــة« مهــارات التلخيــص« إجرائًيــا: بأهنا 
ــة  ــة اجلامعي ــا الطالب ــوم هب ــي تق ــة األداءات الت جمموع
ــكل يف  ــي تش ــة والت ــوص العلمي ــا للنص يف تلخيصه
جمملهــا مســتوى الكفــاءة والتمكــن املطلــوب منهــا يف 

ــص. ــة التلخي عملي

الدراسات السابقة:
تناولــت جمــال  التــي  الدراســات  مراجعــة  متــت 
ــن  ــدد م ــة إىل ع ــت الباحث ــة، وتوصل ــة احلالي الدراس
ــات إىل  ــذه الدراس ــف ه ــم تصني ــد ت ــات وق الدراس
ــات  ــص، ودراس ــارات التلخي ــت مه ــات تناول دراس
تناولــت النظريــة البنائيــة واألنشــطة التعليميــة يف 
ضوئهــا، وتم عرض هذه الدراســات حســب تسلســل 
ــات  ــة بالدراس ــت الباحث ــد التزم ــر، وق ــخ الن تاري
احلديثــة التــي بــدأت مــن عــام )2010م(، وفيــا يــي 

ــات:  ــذه الدراس ــرض ه ع

أوالً: الدراسات التي تناولت مهارات التلخيص:
ــت  ــة )2013(: هدف ــوس ووحش ــو جام ــة أب دراس
ــم  ــرتاتيجية التعل ــر اس ــن أث ــف ع ــة إىل الكش الدراس
ثاثيــة األبعــاد )K-W-L( يف االســتيعاب القرائــي 
ــارش  ــف الع ــة الص ــدى طلب ــايب ل ــص الكت والتلخي
األســايس،  وتــم اســتخدام املنهــج التجريبــي يف 
الدراســة،  واســتخدم الباحثــان اختباريــن يقيــس 
األول االســتيعاب القرائــي،  ويقيــس الثــاين التلخيص 
الكتــايب،  وتكونــت عينــة الدراســة مــن أربــع شــعب: 
شــعبتن جتريبيتــن،  وشــعبتن ضابطتــن،  وقــد 
كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود أثــر يف اختبــاري 
ــزى إىل  ــايب يع ــص الكت ــي والتلخي ــتيعاب القرائ االس
اســرتاتيجية التعلــم ثاثيــة األبعــاد لصالــح املجموعــة 

ــة. التجريبي
ــاء  دراســة العيســى )2014(: هدفــت الدراســة إىل بن
برنامــج تعليمــي قائــم عــى التفكــر اإلبداعــي،  
ــص  ــاريت التلخي ــن مه ــره يف حتس ــن أث ــف ع والكش
والتخيــل لدى الطلبــة املتميزين يف األردن،  واســتخدم 
املنهــج التجريبــي،  وبلــغ عــدد أفــراد  الباحــث 
ــم اختيارهــم بالطريقــة  ــة ت ــًا وطالب ــة )94( طالب العين
العشــوائية،  وتــم تقســيمهم إىل 4 جمموعــات؛ اثنتــن 
منهــا جتريبيتــن واألخــرى ضابطــة،  وأعــد الباحــث 
ــر  ــايب،  واآلخ ــص الكت ــا يف التلخي ــن أحدمه اختباري
يف التخيــل الكتــايب،  وقــد كشــفت النتائــج عــن 
ــة  ــاب املجموع ــة يف أداء ط ــروق ذات دالل ــود ف وج
ــل  ــايب والتخي ــص الكت ــار التلخي ــة يف اختب التجريبي
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تعــزى للربنامــج،  ممــا يــدل عــى العاقــة بــن 
ــي.  ــر اإلبداع ــص والتفك التلخي

الدراســة  هدفــت   :)2016( األخشــمي  دراســة 
إىل حتديــد مهــارات تلخيــص النصــوص العلميــة 
ــف  ــم الكش ــة،  ث ــة اجلامعي ــاب املرحل ــة لط الازم
عــن مســتوى متكــن طــاب جامعــة اإلمــام حممــد بــن 
ــة  ــارات،  باإلضاف ــك امله ــن تل ــامية م ــعود اإلس س
إىل تعــرف الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة – إن 
وجــدت – يف مســتوى التمكــن مــن تلــك املهــارات 
بنــاء عــى اختــاف نــوع الكليــة،  ولتحقيــق أهــداف 
الوصفــي،   املنهــج  الباحــث  اســتخدم  الدراســة 
واســتخدم أداتــن للدراســة: قائمــة واختبــار مهــارات 
ــة  ــاب جامع ــى ط ــار ع ــق االختب ــص،  وطب التلخي
اإلمــام املســجلن يف مقــرر )املناهج وطــرق التدريس( 
يف كليــات: الريعــة،  أصــول الديــن،  اللغــة العربيــة،  
العلــوم االجتاعيــة،  اإلعــام واالتصــال،  واللغــات 
ــوائية  ــة عش ــار عين ــث باختي ــام الباح ــة،  وق والرتمج
مــن تلخيصــات الطــاب بنســبة )%25( مــن كل 
كليــة،  ليقــوم بتصحيحهــا وفــق املقيــاس املعــّن هلــذا 
ــة  ــة الدراس ــت عين ــك بلغ ــوء ذل ــرض،  ويف ض الغ
ــج  ــة إىل النتائ ــت الدراس ــد توصل ــًا، وق )246( طالب

ــة: التالي
اخلــروج بقائمــة مكونــة مــن )13( مهــارة الزمــة . 1

ــة لتلخيــص النصــوص  لطــاب املرحلــة اجلامعي
العلميــة.

أن مســتوى متكــن طــاب جامعــة اإلمــام حممــد . 2

ــص  ــارات تلخي ــن مه ــامية م ــعود اإلس ــن س ب
ــغ  ــث بل ــطًا، حي ــة كان متوس ــوص العلمي النص
املتوســط العــام لدرجــات الطــاب )1,32( مــن 

.)2,00(
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى . 3

ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــة )0.05( ب دالل
طــاب كليــات أصــول الديــن وطــاب كليــات: 
ــة،  ــوم االجتاعي ــة، العل ــة العربي ــة، اللغ الريع
اإلعــام واالتصــال، لصالــح طــاب الريعــة، 
والعلــوم االجتاعيــة،  واللغــة العربيــة،  واإلعام 

واالتصــال.
دراســة الشــايع وعافــي )2018(: هدفــت الدراســة 
ــة يف  ــطة اإللكرتوني ــة األنش ــن فاعلي ــف ع إىل الكش
ــايب،  وقيــاس  ــة بعــض مهــارات التلخيــص الكت تنمي
الكفــاءة الذاتيــة لــدى طالبــات جامعــة األمــرة 
نــورة بنــت عبــد الرمحــن،  وقــد صممــت الباحثتــان 
الكتــايب  التلخيــص  مهــارات  بعــض  يف  اختبــارًا 
ــر  ــان النظ ــل وإمع ــوع،  التأم ــام للموض ــم الع )الفه
يف املوضــوع،  كتابــة ملخــص للفقــرة( ينــدرج حتــت 
كل منهــا عــدد مــن املــؤرشات الســلوكية،  ومقياســًا 
ــج  ــان املنه ــت الباحثت ــد اتبع ــة،  وق ــاءة الذاتي للكف
شــبه التجريبــي،  وتكونــت عينــة الدراســة مــن )40( 
طالبــة تــم تقســيمهن إىل جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة،  
املجموعــة  طالبــات  تفــوق  النتائــج  وأظهــرت 
ــص  ــارات التلخي ــدي مله ــار البع ــة يف االختب التجريبي
مهــارات  اكتســاب  اســتطعن  وأهنــن  الكتــايب،  
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ــايب. ــص الكت التلخي
ــت  ــق )2019(: هدف ــد اخلال ــراف، وعب ــة ال دراس
الدراســة إىل تنميــة بعــض مهــارات التلخيص املناســبة 
ــن،  ــة هل ــدادي الازم ــاين اإلع ــف الث ــذات الص لتلمي
ــة،  ــة إلكرتوني ــة تعليمي ــف مدون ــال توظي ــن خ م
ــان  ــتخدمت الباحثت ــة اس ــداف الدراس ــق أه ولتحقي
املنهجــن الوصفــي وشــبه التجريبــي، وصممــت 
الباحثتــان عــدًدا مــن األدوات واملــواد التعليميــة 

ــي: وه
ــذات . 1 ــبة لتلمي ــص املناس ــارات التلخي ــة بمه قائم

ــن. ــة هل ــدادي والازم ــاين اإلع ــف الث الص
ــف . 2 ــذات الص ــص لتلمي ــارات التلخي ــار مه اختب

ــدادي. ــاين اإلع الث
قائمة تقدير حتليلية لتصحيح أسئلة االختبار.. 3
مهــارات . 4 بعــض  لتنميــة  تعليميــة  مدونــة 

ــاين  ــف الث ــذات الص ــة لتلمي ــص الازم التلخي
اإلعــدادي.

ــذة  ــا )68( تلمي ــة قوامه ــى عين ــة ع ــت الدراس وطبق
وتكونــت  للبنــات،  اإلعداديــة  بســيون  بمدرســة 
املجموعــة التجريبيــة مــن )34( تلميــذة وكذلــك 
ــت  ــد توصل ــة، وق ــة )34( طالب ــة الضابط املجموع
تنميــة  التعليميــة يف  املدونــة  فاعليــة  إىل  الدراســة 
ــاين  ــف الث ــذات الص ــدى تلمي ــص ل ــارات التلخي مه

اإلعــدادي.
إىل  الدراســة  هدفــت   :)2019( الســبيعي  دراســة 
املصغــر  التدويــن  شــبكة  اســتخدام  أثــر  تعــرف 

ــة مهــارات التلخيــص لــدى طــاب  »تويــرت« يف تنمي
الدراســة عــى  وقــد طبقــت  اجلامعيــة،  املرحلــة 
جمموعتــن: جمموعــة جتريبيــة عــدد أفرادهــا )25( 
طالبــًا،  وأخــرى ضابطــة بالعــدد نفســه، مــن طــاب 
الرتبيــة اخلاصــة )بنــن( بجامعــة األمــر ســطام،  
ــة  ــث قائم ــد الباح ــة أع ــداف الدراس ــق أه ولتحقي
بأهــم مهــارات التلخيــص املناســبة لطــاب اجلامعــة، 
ووضــع  التلخيــص  ملهــارات  اختبــارًا  أعــد  كــا 
ــج  ــفت نتائ ــد كش ــار، وق ــح االختب ــر لتصحي معاي
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــن وج ــة ع الدراس
عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســط درجــات 
مهــارات  يف  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن 
ــص  ــارات التلخي ــدة ويف مه ــى ح ــص كل ع التلخي

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــا لصال كله
إىل  الدراســة  هدفــت   :)2019( حممــد  دراســة 
املطــورة   )SQ4R( اســرتاتيجية  فاعليــة  تقــي 
ذات اخلطــوات الســت يف تنميــة بعــض مهــارات 
ــن،   ــة املعلم ــدى الطلب ــا ل ــازم توافره ــص ال التلخي
وذلــك مــن خــال وحــدة مقرتحــة قائمــة عــى تلــك 
االســرتاتيجية، وكان مــن بــن أدوات البحــث اختبــار 
تشــخيي لتحديــد قائمــة بمهــارات التلخيــص،  
ــر األداء  ــة تقدي ــايب، وبطاق ــص الكت ــار التلخي واختب
املتــدرج، باإلضافــة إىل دليــل املعلــم لاسرتشــاد 
ــة  ــت جمموع ــة، وتكون ــدة املقرتح ــذ الوح ــه يف تنفي ب
البحــث مــن )123( طالبــًا وطالبــة مــن شــعبتي 
ــفرت  ــة(، وأس ــوم البيولوجي ــة – العل ــة العربي )اللغ
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ــورة  ــرتاتيجية )SQ4R( املط ــة اس ــن فاعلي ــج ع النتائ
ــارات التلخيــص املســتهدفة يف البحــث. ــة مه يف تنمي
دراســة خطابيــة )2019(: هدفــت الدراســة إىل تقىص 
أثــر اســتخدام املدونــة اإللكرتونيــة يف حتســن مهــارة 
التخليــص الكتــايب لــدى طالبــات األول الثانــوي 
ــد يف  ــة إرب ــات/ قصب ــة للبن ــا الثانوي ــة حك يف مدرس
األردن،  وأعــدت الباحثــة مدونــة إلكرتونيــة تتضمــن 
حمتويــات تعليميــة حــول مهــارة التلخيــص الكتــايب؛ 
ــارة  ــى مه ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــب أف ــدف تدري هب
ــتملت  ــة اش ــدت قائم ــا أع ــايب، ك ــص الكت التلخي
عــى املهــارات الفرعيــة للتلخيــص،  وأعــدت اختبــاًرا 
لقيــاس أداء أفــراد عينــة الدراســة يف مهــارة التلخيــص 
ــم األداء يف  ــاًرا لتقوي ــة معي ــورت الباحث ــايب، وط الكت
ــن  ــة م ــة الدراس ــراد عين ــون أف ــد تك ــار، وق االختب
ــبه  ــم ش ــة التصمي ــتخدمت الباحث ــة، واس )82( طالب
ــة  ــا جتريبي ــن إحدامه ــال جمموعت ــن خ ــي م التجريب
تكونــت مــن )42( طالبــة درســت باســتخدام املدونــة 
ــن )40(  ــت م ــة تكون ــة ضابط ــة،  والثاني اإللكرتوني
ــرت  ــد أظه ــة، وق ــة االعتيادي ــت بالطريق ــة درس طالب
ــن  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــج وج النتائ
األوســاط احلســابية ألداء أفــراد عينــة الدراســة يف كل 
ــة،   ــايب الفرعي ــص الكت ــارات التلخي ــن مه ــارة م مه

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــة لصال ــا جمتمع وفيه
ومــن خــال اســتعراض دراســات هــذا املحــور 
تناولــت  التــي  الدراســات  قلــة  الباحثــة  تلحــظ 
مــن  بغرهــا  مقارنــة  التلخيــص  مهــارات 

املوضوعــات، كــا نجــد أهنــا تناولــت مهــارات 
التلخيــص وأمهيــة تنميتهــا لــدى الطــاب باســتخدام 
والتقنيــات  واألدوات  اإلســرتاتيجيات  مــن  عــدد 
ــة التلخيــص،  املختلفــة، ويف جمملهــا تأكيــد عــى أمهي
ورضورة تعليمــه،  واكتســاب مهاراتــه، وقــد اهتمــت 
والتقنيــات  باإلســرتاتيجيات  الســابقة  الدراســات 
ــت  ــل، وطبق ــكل أفض ــته بش ــى ممارس ــن ع ــي تع الت
ــة  ــل التعليمي ــن املراح ــدد م ــات يف ع ــذه الدراس ه
املختلفــة ومــن ضمنهــا املرحلــة اجلامعيــة والتــي 
تتفــق مــع هــذه الدراســة، ورصــدت هــذه الدراســات 
ــاعد  ــا س ــص مم ــارات التلخي ــن مه ــة م ــة مهم جمموع
ــات  ــق كل الدراس ــة، وتتف ــذه الدارس ــاء أداة ه يف بن
التــي تــم عرضهــا مــع الدراســة احلاليــة يف اســتخدام 
إســرتاتيجيات أو تقنيــات لتنميــة مهــارات التلخيــص 
ــة  ــطة تعليمي ــة أنش ــة احلالي ــتخدم الدراس ــث تس حي
ــارات،  ــذه امله ــة ه ــة لتنمي ــة البنائي ــى النظري ــة ع قائم
ــف  ــي ختتل ــمي، 2017( فه ــة )األخش ــدا دراس ماع
عــن هــذه الدراســة حيــث اســتهدفت الكشــف عــن 
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــاب جامع ــن ط ــتوى متك مس

ــص. ــارات التلخي ــن مه ــامية م ــعود اإلس س
ــًا: دراســات تناولــت النظريــة البنائيــة واألنشــطة  ثاني

ــة يف ضوئهــا: التعليمي
ــان  ــة إىل بي ــت الدراس ــران )2011(: هدف ــة زه دراس
ــى  ــة ع ــة القائم ــطة اللغوي ــتخدام األنش ــة اس فاعلي
ــي  ــم القرائ ــارات الفه ــة مه ــة يف تنمي ــة البنائي النظري
ــتخدمت  ــد اس ــة، وق ــة اإلعدادي ــذ املرحل ــدى تامي ل



إميان السحيباين: أثر استخدام أنشطة تعليمية قائمة على النظرية البنائية يف تنمية مهارات التلخيص لدى طالبات كلية اللغات والترمجة..... 507-469

479

التجريبــي، وبلغــت عينــة  املنهــج شــبه  الباحثــة 
ــن  ــيمهم إىل جمموعت ــم تقس ــذة ت ــة )70( تلمي الدراس
جتريبيــة وضابطــة، وأعــدت الباحثــة قائمــة مهــارات 
ــي،  ــم القرائ ــاس الفه ــاًرا لقي ــي، واختب ــم القرائ الفه
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة فاعليــة اســتخدام 
ــة يف  ــة البنائي ــى النظري ــة ع ــة القائم ــطة اللغوي األنش
ــي يف كل مســتوى عــى  ــة مهــارات الفهــم القرائ تنمي

ــا. ــارات كله ــدة ويف امله ح
إىل  الدراســة  هدفــت   :)2012( األهــدل  دراســة 
« Ap- نتعــرف أثــر اســتخدام أنشــطة نمــوذج أبلتــو
تنميــة   عــى  البنائــي  التحليــل   »pleton modelيف 
التفكــر اإلبداعــي والتحصيــل يف مــادة اجلغرافيــا 
ــة  ــوي بمحافظ ــاين الثان ــف الث ــات الص ــدى طالب ل
ــي ذو  ــج التجريب ــة املنه ــتخدمت الباحث ــدة،  واس ج
التصميــم شــبه التجريبــي،  وأعــدت اختبــاًرا يف 
ــغ  ــد بل ــل،  وق ــر يف التحصي ــي وآخ ــر اإلبداع التفك
عــدد الطالبــات يف املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
ــن  ــة ع ــج الدراس ــفرت نتائ ــد أس ــة،  وق )60( طالب
ــن متوســطي  ــة  ب ــة إحصائي وجــود فــروق ذات دالل
ــي،   ــر اإلبداع ــار التفك ــات يف اختب ــات الطالب درج
التجريبيــة  املجموعــة  بــن  التحصيــل  واختبــار 
ــح  ــدي لصال ــاس البع ــة يف القي ــة الضابط واملجموع

املجموعــة التجريبيــة.
إىل  الدارســة  هدفــت   :)2013( العــرزي  دراســة 
ــة  ــطة الاصفي ــتخدام األنش ــج باس ــر برنام ــرف أث تع
مســتندًا إىل النظريــة البنائيــة يف تنميــة قــدرات التفكــر 

اإلبداعــي )الطاقــة،  املرونــة،  األصالــة( لــدى 
ــة الصــف العــارش،  والكشــف عــا إذا كان هــذا  طلب
األمــر خيتلــف باختــاف املجموعــة والنــوع )ذكــور- 
إنــاث( والتفاعــل بــن املجموعــة والنــوع، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن )119( طالبــًا وطالبــة، تــم 
ــة  ــن: جتريبي ــوائية إىل جمموعت ــة عش ــم بطريق توزيعه
)59( طالبــًا وطالبــة، وضابطــة )60( طالبــًا وطالبــة، 
للتفكــر  تورانــس  اختبــار  الباحــث  واســتخدم 
)أ( والصــورة )ب(،  الصــورة  اللفظــي  اإلبداعــي 
ــج يف  ــر للربنام ــود أث ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ وأظه
تنميــة قــدرات التفكــر اإلبداعــي )الطاقــة،  املرونــة،  
األصالــة( والدرجــة الكليــة تعــزى ملتغــر املجموعــة 
ولصالــح املجموعــة التجريبيــة،  يف حــن مل يظهــر أثــر 
ــي  ــر اإلبداع ــدرات التفك ــة ق ــًا يف تنمي دال إحصائي
)الطاقــة،  املرونــة،  األصالــة( والدرجــة الكليــة 
تعــزى ملتغــر النــوع )ذكــور – إنــاث( والتفاعــل بــن 

ــوع. ــة والن املجموع
دراســة اجلدعــاين )2017(: هدفــت الدراســة إىل 
ــة  ــة قائم ــطة تعليمي ــتخدام أنش ــر اس ــى أث ــرف ع التع
ــة  ــارف التارخيي ــل املع ــة يف حتصي ــة البنائي ــى النظري ع
ــط  ــف األول متوس ــات الص ــا لطالب ــاه نحوه واالجت
التجريبــي  املنهــج  الباحثــة  واســتخدمت  بجــدة، 
بالتصميــم شــبه التجريبــي، وتكونــت عينــة الدراســة 
جمموعــة  إىل  تقســيمهن  تــم  طالبــة،   )54( مــن 
جتريبيــة، وجمموعــة ضابطــة، وأعــدت الباحثــة دليــًا 
للمعلمــة، واختبــاًرا حتصيليًّــا ومقياًســا لاجتــاه، 
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ــة  ــة التجريبي ــوق املجموع ــن تف ــج ع ــفرت النتائ وأس
ــكل  ــدي ل ــق البع ــة يف التطبي ــة الضابط ــى املجموع ع

ــاه. ــاس االجت ــل ومقي ــار التحصي ــن اختب م
دراســة قحــوف )2018(: هدفــت الدراســة إىل تعرف 
فاعليــة برنامــج يف األنشــطة قائــم عــى النظريــة البنائية 
االجتاعيــة لتنميــة االســتعداد لتعلــم القــراءة والكتابة 
ــتخدم  ــة، واس ــل املدرس ــا قب ــة م ــال مرحل ــدى أطف ل
ــة  ــت عين ــي، وتكون ــبه التجريب ــج ش ــث املنه الباح
البحــث مــن جمموعتــن جتريبيــة وعددهــا )33( 
والضابطــة وعددهــا )31( مــن أطفــال املســتوى 
ــث  ــد الباح ــال، وأع ــاض األطف ــة ري ــاين بمرحل الث
قائمــة مهــارات االســتعداد لتعلــم القــراءة والكتابــة،  
ــة  ــة البنائي ــى النظري ــم ع ــطة قائ ــج يف األنش وبرنام
االجتاعيــة لفيجوتســكي ودليــل املعلمــة، وأعــد 
ــد  ــة، وق ــراءة والكتاب ــم الق ــتعداد لتعل ــا االس مقياس
ــال  ــن أطف ــج يف متك ــة الربنام ــج فاعلي ــرت النتائ أظه
املجموعــة التجريبيــة مــن مهــارات االســتعداد لتعلــم 
ــى  ــة ع ــارة فرعي ــا، ويف كل مه ــة كله ــراءة والكتاب الق

ــدة. ح
ــم  ــر – رغ ــة الذك ــات اآلنف ــع الدراس ــظ أن مجي ونلح
قلتهــا - تناولــت اســتخدام أنشــطة متنوعــة صفية وال 
صفيــة قائمــة عــى النظريــة البنائيــة،  وبحثــت أثرهــا 
ــة،  ــرات املختلف ــن املتغ ــدد م ــة ع ــا يف تنمي وفاعليته
لعــدد مــن املراحــل التعليميــة املختلفــة، حيــث تتفــق 
هــذه الدراســة مــع الدراســات املذكــورة يف اســتخدام 
أنشــطة تعليميــة قائمــة عــى النظريــة البنائيــة لتدريــس 

ــة، وختتلــف هــذه الدراســة  ــة اجلامعي ــات املرحل طالب
ــة الدراســة ويف  عــن الدراســات يف الســابقة يف املرحل
املتغــرات التابعــة حيــث تتنــاول هــذه الدراســة تنميــة 
ــات  ــة اللغ ــات كلي ــدى طالب ــص ل ــارات التلخي مه
ــات  ــت الدراس ــا تناول ــام بين ــة اإلم ــة بجامع والرتمج
ــن  ــدد م ــرات يف ع ــن املتغ ــًا م ــددا متنوع ــابقة ع الس

ــة.  ــاالت املختلف املج

اإلطار النظري:
املحور األول: التلخيص )مفهومه وأمهيته، خطواته 

ومراحله، مهاراته(:
أوالً: مفهوم التلخيص وأمهيته:

أ- مفهوم التلخيص:
ــاج  ــة حيت ــرتاتيجية هام ــارة وإس ــص مه ــد التلخي يع
ــن  ــيلة م ــو وس ــة، فه ــة اجلامعي ــب يف املرحل ــا الطال هل
وســائل توفــر الوقــت واجلهــد يف االطــاع عــى 
ــة  ــى تنمي ــاعد ع ــه يس ــا أن ــر، ك ــوث والتقاري البح
قــدرة الفــرد الذهنيــة يف التقــاط العنــارص األساســية، 
والتخلــص مــن الزوائــد، ويعــد التلخيــص مــن أهــم 
املهــارات اللغويــة بشــكل عــام، وقــد تنــاول العديــد 
مــن الباحثــن مفهــوم التلخيــص حتــت عناويــن 
خمتلفــة منهــا: التلخيــص كمهــارة عامــة، والتلخيــص 
كعمليــة عقليــة، والتلخيــص كمجــال كتــايب وظيفــي.
وقــد تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم 
ص:   ،2009( عيــد  عّرفــه  مــا  منهــا  التلخيــص 
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195( بأنــه:« عمليــة تفكريــة تتطلــب اســتخراج 
األفــكار الرئيســة والتعبــر عنهــا بإجيــاز ووضــوح »، 
ــارة  ــا:« مه ــد )2012، ص: 336( بأهن ــا حمم ويعرفه
لغويــة تقــوم عــى االســتيعاب الواعــي للنــص، 
واســتخاص األفــكار الرئيســة فيــه وإعــادة صياغتهــا 
وفــق بنــاء جديــد يعــرب عــن مضمــون النــص الرئيــس 
ص:92(   ،2009( اخلليــل  أمــا  قليلــة«،  بألفــاظ 
ــه  ــد قراءت ــوع بع ــة موض ــادة كتاب ــا:« إع ــا بأهن فيعرفه
ــار«. ــاز واالختص ــع اإلجي ــاملة، م ــة وش ــراءة دقيق ق
وممــا ســبق يتضــح أن التلخيــص عمليــة تفكــر 
تتلخــص يف قيــاس قــدرة الطالــب عــى إجيــاد جوهــر 
املوضــوع، وحتديــد األفــكار الرئيســة فيــه، ثــم الربــط 
بينهــا وبــن التعبــر عنهــا بإجيــاز ووضــوح، وال 
يتأتــى ذلــك مــن دون قــراءة متعمقــة للنــص، وحتليــل 
حمتــواه والتمييــز بــن املهــم واألهــم، وتلخيــص 
ــلوب  ــص بأس ــون امللخ ــى أن يك ــة، ع ــكار املهم األف
الطالــب وكلاتــه، وليــس إعــادة ملــا هــو مكتــوب يف 

ــي. ــص األص الن
ب- أمهية التلخيص:

ــة  ــد املعرف ــل تزاي ــص يف ظ ــة إىل التلخي ــد احلاج تتزاي
البريــة،  ونموهــا وتنوعهــا وتضخمهــا،  فثمــة 
فيــض - يف عــامل اليــوم – مــن املعلومــات التــي تتطــور 
برسعــة، وســوف يســتفيد الطــاب إذا عرفــوا كيــف 
يلخصــون املعلومــات ويأخــذون املاحظــات وســواء 
كانــوا طلبــة يف الكليــة، أو يتلقــون تدريبــًا مهنيــًا، فــإن 
متعلمــي اليــوم ســوف يكونــون عــى اســتعداد طيــب 

ــر هائلــة مــن املعلومــات يف جمموعــات  لتقطــر مقادي
صغــرة يســهل التعامــل معهــا، عندمــا يعرفــون 
ــر  ــم توف ــح هل ــي تتي ــتخدمون األدوات الت ــف يس كي
ــي  ــة الت ــكار املفتاحي ــاط واألف ــف وإدراك النق وتصني
يريــدون استكشــافها بالتفصيــل يف وقــت الحــق.
2012، ص:  وبتلــر، وهوبــل، وســتون،   )ديــن، 

.)144-143
وتــربز أمهيــة التلخيــص يف املجــال التعليمــي، إذ يعــد 
ــن  ــف ع ــتيعاب والكش ــادة االس ــة يف زي ــيلة فاعل وس
التمكــن منــه، ومــؤرشًا للمعلــم والطالــب عــى حــد 
ســواء للكشــف عــن مــدى التعلــم ومقــداره وكيفيته، 
ــد  ــى حتدي ــب ع ــدرة الطال ــى ق ــًا ع ــر دلي ــا يوف ك
أمهيــة املعلومــات، ويكشــف عــن مــدى قدرتــه عــى 
ــاعد  ــا يس ــكار، ك ــل األف ــات وتسلس ــد األولوي حتدي
ــل  ــادة التحصي ــينها وزي ــرة وحتس ــيط الذاك ــى تنش ع
العلمــي، وتنميــة مهــارات القــراءة واإلنتــاج الكتــايب، 
التفكــر  مهــارات  مــن  عــدد  تنميــة  يف  ويســهم 
املختلفــة، وحتســن مهــارات الدراســة، ويطــور آليات 
التفاعــل مــع النصــوص املقــروءة. )الــراف، وعبــد 
ــد، 2019؛  ــبيعي، 2019؛ حمم ــق، 2019؛ الس اخلال

ــمي، 2016(.  ــيش، 2018؛ األخش ــايع وعاف الش
وقــد أجــرى عــدد مــن الباحثــن دراســات للكشــف 
ــى  ــة العيس ــك دراس ــن ذل ــص وم ــة التلخي ــن أمهي ع
)2014( حيــث بنــى برناجمــًا تعليميــًا قائــًا عــى 
التلخيــص  مهــاريت  لتحســن  اإلبداعــي  التفكــر 
والتخيــل لــدى الطلبــة املوهوبــن،  وكشــفت النتائــج 
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طــاب  أداء  يف  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــن 
ــايب  ــص الكت ــار التلخي ــة يف اختب ــة التجريبي املجموع
ــى  ــدل ع ــا ي ــج،  مم ــة الربنام ــزى لدراس ــل تع والتخي
ــا  ــي،  ك ــر اإلبداع ــص والتفك ــن التلخي ــة ب العاق
كشــفت دراســة الشــايع وعافــيش )2018( عــن 
فاعليــة اســتخدام األنشــطة اإللكرتونيــة يف تنميــة 
والكفــاءة  الكتــايب  التلخيــص  مهــارات  بعــض 
ــت  ــورة بن ــرة ن ــة األم ــات جامع ــدى طالب ــة ل الذاتي
عبدالرمحــن،  حيــث أظهــرت النتائــج تفــوق طالبــات 
ــارات  ــدي مله ــار البع ــة يف االختب ــة التجريبي املجموع
التلخيــص الكتــايب؛ وحممــد )2019( وحــدة مقرتحــة 
ذات  املطــورة   )SQ4R( إســرتاتيجية  عــى  قائمــة 
اخلطــوات الســت لتنميــة مهــارات التلخيــص الــازم 
توفرهــا لــدى الطلبــة املعلمــن،  وقــد أســفرت 
النتائــج عــن فاعليــة اإلســرتاتيجية يف تنميــة مهــارات 
التلخيــص املســتهدفة يف البحــث،  ومــن أبــرز النقــاط 
التــي تؤكــد عــى أمهيــة التلخيــص مــا ذكــره كل مــن: 
اهلل،   284-288،  وفضــل  2007، ص:  )شــلبي،  
2008،  ص: 244،  وعبــد البــاري،  2010، ص: 

:)58 -57
تعويــد القــارئ عــى االســتيعاب والرتكيــز، . 1

وترويــض ذهنــه عــى التقــاط العنــارص املهمــة يف 
ــة. ــاالت املعرف ــه جم ــددت في ــر تع ــوع يف ع املوض

ــوايف . 2 ــتيعاب ال ــن االس ــد م ــيلة للتأك ــرب وس يعت
ــام  ــتاع، واإلمل ــراءة أو االس ــل الق ــوع حم للموض
املنظــم  واالســرتجاع  املختلفــة،  بجزئياتــه 

للمعلومــات.
يمكــن الطالــب مــن التميــز بــن املعلومــات . 3

ــص. ــة التلخي ــية يف عملي ــر األساس ــية وغ األساس
يعمــل عــى توفــر الوقــت الــازم لاطــاع عــى . 4

ــاالت  ــر واملق ــة كالتقاري ــة املطول ــال الكتابي األع
والبحــوث.

يعمــل عــى التدريــب العمــي عــى الكتابــة . 5
الطالــب. لــدى  مهاراهتــا  وتطويــر 

والطالــب . 6 املعلــم  مــن  لــكل  مــؤرًشا  يعتــرب 
ــداره  ــد مق ــم وحتدي ــة التعل ــى عملي ــم ع للحك

وكيفيــة حدوثــه.
ويمكــن تلخيــص أمهيــة التلخيــص، ورضورة تنميتــه 
لــدى الطالبــات يف عــدة أســباب، كــا تراهــا الدراســة 

احلاليــة:
يســاعد التلخيــص الطالبــات يف فهــم املعنــى   •
كان  ســواء  الســياق  مــن  للكلمــة  املناســب 
توضيــح  خــال  مــن  مقــروءًا،  أو  مســموعًا 
العاقــات بــن اجلمــل، واختيــار عنــوان مناســب 
للنــص املــراد تلخيصــه، واســتنتاج األفــكار 
الرئيســة والفرعيــة، وحتديــد مالــه عاقــة مبــارشة 

ــة. ــه عاق ــس ل ــا لي ــص وم بالن
يمكــن التلخيــص الطالبــات مــن التعمــق يف   •
إىل  التوصــل  وبالتــايل  وفهمهــا،  النصــوص 
ــلوهبن،  ــا بأس ــن صياغته ــدة يمك ــات جدي عاق
األمــر الــذي جيعــل التعلــم ذو معنــى لدهيــن.
جينــب التلخيــص الطالبــات مــن الوقــوع يف   •
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ــة إذا  ــراءة، وخاص ــاء الق ــاء أثن ــن األخط ــر م كث
كان النــص املقــروء أو املســموع طويــًا، ألن 
التلخيــص يتطلــب القــراءة املتأنيــة والعميقــة 
لــكل فقــرات النــص. كــا يســهل عــى الطالبــات 
ــا. ــن فيه ــي يقع ــاء الت ــح األخط ــة تصحي عملي

يعمــل التلخيــص عــى االرتقــاء بلغــة الطالبــات،   •
ويزيــد مــن حصيلتهــن اللغويــة كســائر املهــارات 
ــر  ــى التعب ــاعدهن ع ــا يس ــة، مم ــة املختلف اللغوي
ــة  ــاليب خمتلف ــاعرهن بأس ــن ومش ــن أفكاره ع

ــددة. ومتع
ثانيًا: خطوات ومراحل التلخيص:

ــت  ــي تناول ــوث الت ــات والبح ــر الدراس ــت أكث أمجع
يف  هــو  التلخيــص  أن  عــى  التلخيــص  خطــوات 
األســاس عمليــة هادفــة ومنظمــة يقــوم هبــا امللخــص، 
ــاك  ــا أن هن ــوائي، ك ــكل عش ــص بش ــم التلخي وال يت
تقاربــًا كبــرًا يف وجهــات النظــر بــن الرتبويــن حــول 
ــى  ــاس ع ــوم يف األس ــا تق ــص، وأهن ــوات التلخي خط
فكــرة االنتقــاء واالختصــار، ويمكــن إمجاهلــا فيــا يــي 

)حممــد، 2019، ص: 44(:
ــا . 1 ــص: وفيه ــة للن ــافية الواعي ــراءة االستكش الق

ــًا  ــي كام ــص األص ــراءة الن ــص بق ــوم امللخ يق
وبرتكيــز، هبــدف التعــرف عــى الفكــرة العامــة أو 

ــوع. ــة للموض الرئيس
القــراءة االســتيضاحية للموضــوع: وفيهــا يقــوم . 2

ــتخراج  ــوع واس ــراءة املوض ــادة ق ــص بإع امللخ
املضامــن الــواردة فيــه، وتســجيلها يف شــكل 

ــاط. نق
ــا . 3 ــن م ــل ب ــم الفص ــا يت ــز: وفيه ــاء والتميي االنتق

يمكــن اإلبقــاء عليــه مــن مضامــن، ومــا يمكــن 
حذفــه.

يقــوم . 4 املرحلــة  هــذه  ويف  الصياغــة:  إعــادة 
ــك  ــص وذل ــة التلخي ــروع يف كتاب ــص بال امللخ
مــن خــال إعــادة صياغــة تلــك النقــاط يف 
صــورة فقــرات بأســلوبه اخلــاص، مــع املحافظــة 
عــى العــرض اهلرمــي للموضــوع دون اإلخــال 

ببنيــة املوضــوع، أو اإلهبــام يف الصياغــة.
ــة . 5 ــكار واللغ ــة األف ــم مراجع ــا يت ــة: وفيه املراجع

ــم  ــن احلج ــل إىل )%25( م ــذي يص ــم وال واحلج
ــه  ــة التلخيــص بصورت ــم كتاب األصــي للنــص، ث

ــة. النهائي
وقــد حــدد األخشــمي )2016، ص: 136-135( 
مراحــل التلخيــص بثاثــة مراحــل، كل منهــا يشــتمل 

عــى عــدد مــن العمليــات، وذلــك كــا يــي:
واســتيعابه، . 1 النــص  اســتقبال  األوىل:  املرحلــة 

بقــراءة  امللخــص  يقــوم  املرحلــة  هــذه  ويف 
النــص قــراءة استكشــافية هبــدف تعــرف فكرتــه 
ــة  ــات املتصل ــه، واملعلوم ــرض من ــة، والغ الرئيس
ــادة  ــم إع ــص، ث ــة للن ــى املكون ــرض، والبن بالغ
ــم  ــة الفه ــد عملي ــة لتأكي ــة متأني ــراءة بطريق الق
واالســتيعاب، وتعــد هــذه مرحلــة مهمــة يف 
ــذا ينبغــي أن تعطــى حقهــا  ــة التلخيــص، ل عملي

ــام. ــن االهت م
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ــكار . 2 ــارص واألف ــد العن ــة: حتدي ــة الثاني املرحل  .2
يقــوم  حيــث  امللخــص،  ســيتضمنها  التــي 
ــة  ــات املهم ــكار واملعلوم ــد األف ــص بتحدي امللخ
وغــر املهمــة، موظفــًا عمليــات احلــذف والدمــج 
والتعميــم، وحيســن أْن يســتخدم يف هــذه املرحلــة 
عــى  تســاعده  التــي  اإلســرتاتيجيات  بعــض 
ــوم  ــات الرس ــل تقني ــة، مث ــكار املهم ــد األف حتدي
والتخطيــط وغــر ذلــك مــن التقنيــات التــي 
ــاعد  ــي يس ــل مرئ ــوب إىل متثي ــص املكت ــول الن حت

ــة. ــكار املهم ــد األف ــى حتدي ع
هــذه . 3 ويف  امللخــص،  إنتــاج  الثالثــة:  املرحلــة 

ــص  ــة الن ــادة صياغ ــص بإع ــوم امللخ ــة يق املرحل
ــة،  ــة مرتابط ــة حمكم ــاص يف صياغ ــلوبه اخل بأس
مراعيــًا املوضوعيــة باملحافظــة عــى األفــكار 
ــة  ــددت يف املرحل ــي ح ــة الت ــات املهم واملعلوم
يف  التدخــل  أو  التحريــف  وبعــدم  الســابقة، 
ــن  ــكان ع ــدر اإلم ــدًا ق ــرأي، مبتع ــر أو ال التفس
نســخ مجــل النــص األصــي، مــع مراعاة الســامة 

ــة. ــة اللغوي والدق
ثالثُا: مهارات التلخيص:

يعــد التلخيــص مهــارة مركبــة تتكــون مــن عــدد مــن 
املهــارات الفرعيــة التــي تتفاعل فيــا بينها، ســواء أكان 
ــتخدام  ــف االس ــم أم يف مواق ــف التعلي ــك يف مواق ذل

الفعــي هلــذه املهــارة.
ــارات،  ــن امله ــدًدا م ــص ع ــة التلخي ــن عملي وتتضم
وقــد ســعت العديــد مــن الدراســات والبحــوث 

ــازم  ــص ال ــارات التلخي ــم مه ــة بأه ــد قائم إىل حتدي
ــل  ــة، مث ــة اجلامعي ــاب يف املرحل ــدى الط ــا ل توفره
ــاري، 2010(  ــد الب ــل اهلل، 2008؛ وعب ــة )فض دراس

ــي: ــا ي ــارات ك ــم امله ــددا أه ــث ح حي
التقــاط األفــكار البــارزة وتلخيصهــا يف أقــل . 1

ــات. ــن الكل ــدد م ع
التخلــص مــن احلشــو والتفاصيــل الزائــدة يف . 2

ــص. الن
ــن املهــم واألهــم مــع املحافظــة عــى . 3 ــق ب التفري

ــص. ــام يف الن ــو الع اجل
بناء ملخص للنص بأسلوب الطالب اخلاص.. 4
النــص، . 5 يف  املفتاحيــة  الكلــات  إىل  الوصــول 

الرئيســة. للفكــرة  الداعمــة  الفكــرة  وحتديــد 
ــد  ــق )2019( فق ــد اخلال ــراف وعب ــة ال ــا دراس أم
ــراز  ــص: إب ــة للتلخي ــارات اآلتي ــة امله ــددت قائم ح
األفــكار  ترتيــب  للموضــوع،   الرئيســة  الفكــرة 
ــر  ــص،  التعب ــا وردت يف الن ــتخلصة ك ــة املس الفرعي
ــص يف  ــأيت امللخ ــة،  ي ــلوب الطالب ــكار بأس ــن األف ع
ربــع حجــم املوضــوع األصــي،  اســتخدام عامــات 
الرتقيــم،  تقســيم املوضــوع إىل فقــرات، كــا توصلــت 
دراســة حممــد )2019( إىل قائمــة مهــارات التلخيــص 
الــازم توافرهــا لــدى الطلبــة املعلمــن وقــد تكونــت 
ــر  ــا ع ــرع منه ــة،  وتف ــارات رئيس ــع مه ــن أرب م
هي:)حســن  الرئيســة  املهــارات  وهــذه  مهــارات 
االنتقــاء،  دقــة اإلجيــاز،  بــروز الشــخصية،  الســامة 

ــة(. اللغوي
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ويف ضــوء الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت 
ــاع  ــبه إمج ــاك ش ــظ أن هن ــص نلح ــارات التلخي مه
عــى أهــم مهــارات التلخيــص والتــي تتمثــل يف: 
ــة بأســلوب امللخــص  ــد األفــكار العامــة، الكتاب حتدي
وكلاتــه اخلاصــة، املوضوعيــة يف عــرض املعلومــات، 
والتأكيــد عــى مهــارة اإلجيــاز بحيــث يكــون امللخــص 
أقــل مــن النــص األصــي يف كلاتــه، ففــي التلخيــص 
العــادي يكــون بــن )50-%60(، ويف التلخيــص 

ــن )20-25%(. ــون ب ــز يك املرّك
املحــور الثــاين: النظريــة البنائيــة: مفهومهــا – أعمدهتــا 

- أنواعهــا
أوالً: مفهوم البنائية:

عــرف زيتــون )2007( نمــوذج التعلــم البنائــي عــى 
ــم  ــادئ التعل ــى مب ــم ع ــس قائ ــوذج تدري ــه:  »نم أن
البنائــي يتــم مــن خالــه مســاعدة الطــاب عــى بنــاء 
ــوي  ــف ينض ــم يف موق ــال وضعه ــن خ ــم م معرفته
عــى مشــكلة، أو ســؤال جديــد يثــر اهتامهــم، 
ــم  ــا لدهي ــح م ــه، فيتض ــة عن ــم اإلجاب ــب منه ويطل
ــاط  ــراء نش ــون إىل إج ــم يوجه ــة، ث ــكار أولي ــن أف م
استكشــايف يســاعدهم عــى اختبــار صحــة أفكارهــم 
ــوع  ــة يف موض ــة املتضمن ــم املعرف ــى تعل ــة وع األولي
ــاط  ــذا النش ــتهم هل ــب ممارس ــد، وعق ــدرس اجلدي ال
يف جمموعــات تعاونيــة، تعــرض كل جمموعــة مــا 
توصلــت إليــه مــن نتائــج وتفســرات يتــم مناقشــتها 
ــا  ــم تلخيصه ــم يت ــا، ث ــف مجيع ــراد الص ــل أف ــن قب م
ــام  ــك قي ــب ذل ــية، ويعق ــات أساس ــورة معلوم يف ص

ــة  ــى عاق ــد ع ــاط جدي ــة نش ــات بمارس املجموع
ــات،  ــك املعلوم ــراء تل ــدف إث ــات هب ــك املعلوم بتل
واســتخدامها يف مواقف جديــدة«. )زيتــون، 2007(.
ــم  ــا تعل ــم فيه ــة يت ــه »طريق ــي أن ــه الثقف ــا عرف ك
ــال  ــن خ ــم، وم ــات املعل ــوء توجيه ــب يف ض الطال
العمــل داخــل فريــق عمــل مكــون مــن أقرانــه 
ــاء  ــة أثن ــل املجموع ــح يف داخ ــه دور واض ــون ل ويك
ــعر  ــي يش ــة الت ــكلة أو القضي ــل املش ــى ح ــل ع العم
هبــا، والتــي غالبــًا مــا يقدمهــا لــه املعلــم بطريقــة تثــر 
احلاســة يف نفســه، وتدفعــه للعمــل مــع أقرانــه لتنظيــم 
العمــل داخــل فريــق للوصــول إىل حــل املشــكلة 
التــي يستشــعرها ويراهــا مرتبطــة بشــكل مبــارش 
بحياتــه، ويكــون حريصــًا  عــى اكتســاب هــذه اخلــربة 
ــتقبل يف ذات  ــكاته يف املس ــل مش ــتخدامها يف ح الس
ــي، 2008(. ــاهبة« )الثقف ــف مش ــف أو يف مواق املوق
   إن رؤيــة البنائيــة للتعلــم املعــريف تتحــدد مــن خــال 
ــذي  ــه وال ــراه بياجي ــا ي ــة ك ــايس للرتبي ــدف األس اهل
ــياء  ــل أش ــى عم ــن ع ــراد قادري ــاد أف ــل يف إجي يتمث
جديــدة، وقادريــن عــى االخــرتاع، واالكتشــاف، 
ــا  ــر في ــوا النظ ــوا ويدقق ــى أن يتفحص ــن ع وقادري
معــارف  يــرددون  أفــرادًا  وليســوا  هلــم،  يقــدم 
ــون، 2007؛  ــام، 2005؛ زيت ــد الس ــابقن )عب الس

عبــد الكريــم، 2005؛ عبــد الكريــم، 2000(.
وممــا ســبق يمكــن ماحظــة عــدم اتفــاق هــذه 
ــة  ــدد للبنائي ــف حم ــف أو وص ــى تعري ــات ع التعريف
ــى  ــز ع ــة ترك ــى أن البنائي ــد ع ــا تؤك ــن مجيعه ولك
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ــربة  ــى دور اخل ــة وع ــاب املعرف ــم الكتس ــاط املتعل نش
يف هــذا االكتســاب.

ثانيًا: التعلم من وجهة النظر البنائية:
ــم  ــا للتعل ــوء نظرهت ــة يف ض تشــكل النظريــة البنائي
مبــادئ  تتلخــص  بنائــي  لتعليــم  عامــًا  إطــارًا 
وانعكاســاهتا عــى أدوار املعلــم عــى النحــو اآليت 

:)Carusi, 2003(
إتاحــة الفــرص أمــام املتعلمــن إلثــارة أســئلتهم . 1

والنــاذج  الفرضيــات  وإنتــاج  اخلاصــة، 
واختبارهــا، باعتبــار التعلــم ليــس نتــاج التطــور، 
ــم  ــرتاع املتعل ــى اخ ــم ع ــور القائ ــو التط ــل ه ب
للمعرفــة والتنظيــم الــذايت لعمليــات املعرفــة.

النظــر إىل األخطــاء بوصفهــا نتيجــة لعمليــة . 2
اإلدراك عنــد املتعلــم، وعــدم حماولــة تقليصهــا أو 
جتنبهــا، ومواجهــة املتعلمــن بأســئلة اســتقصائية 
واقعيــة، مســتمرة، ذات معنــى بحيــث توجههــم 
نحــو االستكشــاف وابتــداع حلــول متعــددة تثــر 
ــاج  ــذي حيت ــي ال ــدل العلم ــاش واجل ــم النق فيه
ــد يف  ــة وإىل التأكي ــح واملناقش ــدوره إىل التوضي ب
ــار أن  ــة، باعتب ــال التجرب ــن خ ــه م ــت ذات الوق
تيســر التعلــم يتــم مــن خــال عمليــة اإلخــال 
ــاء. ــور األخط ــط بظه ــذي يرتب ــريف ال ــوازن املع بالت

إتاحــة الفــرص أمــام املتعلمــن للتعبــر عــن . 3
ــر  ــار أن التفك ــة، باعتب ــور خمتلف ــم بص أفكاره
التأمــي يعــد القــوة املحركــة للتعلــم مــن خــال 
إســهامه يف التنظيــم الــذايت للمتعلــم وتقييــم 

ــاين. ــاء املع ــة بن ــرد يف عملي ــربات الف خ
النظــر إىل البيئــة الصفيــة كمجتمــع يتفــاوض . 4

أفــراده حــول األنشــطة التــي تنفــذ، باعتبــار 
احلــوار واملناقشــة داخــل جمموعــات العمــل 
املتشــعب،  التفكــر  يثــر  التعــاوين  والتعلــم 
ــاع  ــن الدف ــؤول ع ــم مس ــار أن املتعل ــى اعتب ع
عــن أفــكاره، وتســويغها، ودعمهــا باألدلــة، 
وكذلــك توصيلهــا ملجتمــع الصــف، حيــث 
تصبــح األفــكار حقائــق عندمــا يكــون هلــا معنــى 

مشــرتك مــع اآلخريــن.
ــم . 5 ــرًسا للتعل ــون مي ــم يف أن يك ــل دور املعل يتمث

ــادة  ــى م ــلطة ع ــدرًا للس ــه مص ــن كون ــر م أكث
ــا  ــي منحــى تعلميًّ ــار املنحــى البنائ ــم، باعتب التعل

ــًا. تعاوني
ثالثًا: املامرسات التدريسية البنائية:    

إن أهــم مظهــر للتدريــس القائــم عــى النظريــة البنائية 
تيســر صناعــة املتعلمــن للمعنــى ومســاعدهتم عــى 
تغيــر أفكارهــم، فتدريــس العلــوم القائــم عــى 
البنائيــة مثــًا حيقــق مســاعدة املتعلمــن لفهــم كيــف؟ 
وملــاذا يمكــن أن تفــرس وتتنبــأ بعــض املعلومــات 
ــرى؟)  ــات األخ ــن املعلوم ــة م ــر صح ــورة أكث بص
املعلومــات الســابقة( وذلــك عــن طريــق إتاحــة 
تشــجعهم  التــي  للمتعلمــن  والفــرص  اخلــربات 
عــى بنــاء املعلومــات الصحيحــة، وبذلــك فــإن 
ــكار  ــب لبعــض األف ــوم حيقــق إعــادة ترتي ــم العل تعل
ــواد،  ــة امل ــع بقي ــًا م ــذا أيض ــر،  وه ــا اآلخ ــع بعضه م
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ــح  ــتخدم لتصحي ــدة تس ــات اجلدي ــإن املعلوم ــذا ف وهك
املعلومــات الســابقة، ووجهــة النظــر هــذه ختتلــف مــع 
فكــرة أن املعلــم هــو املعطــي للمعلومــات، وتتفــق 
ــذه  ــا هل ــون صانع ــب أن يك ــم جي ــرة أن املتعل ــع فك م

املعلومــات. 
ــارس  ــذي ي ــم ال ــن )2013( أن املعل ــر حس ــد ذك وق

ــي: ــا ي ــارس م ــة ي البنائي
أ-  يشــجع ويقبــل اســتقاللية املتعلمــن ومبادراهتــم مــن 

: ل خال
1.  صياغتهم لألسئلة والقضايا اخلافية. 

2.  البحث يف اإلجابات وحتليلها. 
3.  القدرة عى حل املشكات. 

4.  القدرة عى إثارة املشكات. 
5.   مجع املعلومات. 

األوليــة  واملصــادر  اخلــام  البيانــات  يســتخدم  ب- 
خــالل:  مــن  والتفاعــل  املعاجلــة  أثنــاء  واألدوات 

عرضه ملشكات حقيقية. . 1
عرضــه ملواقــف معتــادة )شــائعة( وغــر معتــادة . 2

)غــر شــائعة(. 
ــذه . 3 ــن ه ــروق ب ــاد الف ــى إجي ــن ع ــه املتعلم حث

ــف.  املواق
يصيغ املهام حول مفاهيم ونشاطات معرفية . 4

كالتحليل والتفسر والتنبؤ والتصنيف والرتكيب.
يســمح إلجابــات املتعلمــن بقيــادة الــدرس . 5

التدريــس  إســرتاتيجيات  يف  ويبــدل  ويغــر 
واملحتــوى. 

ــن  ــم م ــن للمفاهي ــم املتعلم ــدى فه ــث يف م ج- يبح
ــالل: خ

لألفــكار . 1 املســبق  التوضيــح  عــن  امتناعــه 
 . هيــم ملفا ا و

تشجيع املتعلمن عى تطوير أفكارهم. . 2
ــوار . 3 ــرتاكات يف احل ــى االش ــن ع ــجع املتعلم يش

ــض.  ــم البع ــع بعضه ــه وم مع
ــتقصاء . 4 ــث واالس ــى البح ــن ع ــاعد املتعلم يس

مــن خــال طــرح أســئلة تفكريــة وأســئلة 
طــرح  عــى  وتشــجيعهم  النهايــة  مفتوحــة 

األســئلة. 
يطلــب مــن املتعلمــن توضيــح اســتجاباهتم . 5

وتفصيلهــا. األوليــة 
ــع  ــا م ــد تناقض ــد تول ــرات ق ــن بخ ــغل املتعلم د-  يش
افرتاضاهتــم األوليــة ويشــجعهم عــى املناقشــة مــن 

ــالل: خ
طرح أسئلة تتحدى تفكر املتعلم. . 1
اســتخدام املعلومــات اخلاصــة بالتصــورات احلاليــة . 2

للمتعلــم ملســاعدته عــى فهــم األفــكار املتناقضــة.
توجيه املناقشة باستخدام األسئلة املتتابعة. . 3
يسمح بوقت لانتظار بعد طرحه لألسئلة. . 4
ــات . 5 ــاء العاق ــكايف للمتعلمــن لبن ــح الوقــت ال يتي

ــبيهات.  ــاء التش وإنش
يقّدم أنشطة تساعد عى بناء العاقات.. 6
جيهــز املــواد واألدوات التــي تســاعد املتعلمــن عــى . 7

ــاء العاقات. بن
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يشجع املتعلمن عى استخدام التشبيهات.. 8
ينمي لدى املتعلمن حب االستطاع.. 9

يقــدم أنشــطة مفتوحــة تســاعد املتعلمــن عــى . 10
طــرح األســئلة واالفرتاضــات.

ــن . 11 ــئلة املتعلم ــى أس ــز ع ــا ترك ــدم دروس يق
وترتبــط باملفــردات اجلديــدة.

خرباهتــم . 12 صياغــة  عــى  املتعلمــن  يســاعد 
املعمليــة.

يقــدم مشــكات جديــدة تثــر لــدى املتعلمــن . 13
نظــرة جديــدة للمفاهيــم التــي تعلموهــا.

إسرتاتيجيات التعلم البنائي:
هنــاك إســرتاتيجيات متعــددة للتعلــم البنائــي لعــل مــن 
أمههــا إســرتاتيجية التعلــم املتمركــز حــول املشــكلة 
دورة  وإســرتاتيجية   Problem Centered Learning

أوجــل  وإســرتاتيجية   Learning Cycle التعلــم 
K.W.L وفيــا يــي اســتعراض لــكل إســرتاتيجية مــن 

هــذه اإلســرتاتيجيات.
Prob-  أ- إســرتاتيجية التعلــم املتمركــز حــول املشــكلة:

lem Centered Learning

هــي إســرتاتيجية تدريســية لتشــكيل وصياغــة مواقــف 
احليــاة الواقعيــة وتســاعد الطــاب عــى تنميــة تفكرهــم 
وقدرهتــم عــى حــل املشــكلة وتنميــة املهــارات الفكريــة 
والعقليــة واســتخدامها يف مواقــف جديــدة، وفيهــا 
ــل  ــدًا جيع ــًا معق ــن موقف ــة تتضم ــس بمهم ــدأ التدري يب
ــي  ــم ي ــا، ث ــكلة م ــود مش ــعرون وج ــاب يستش الط
ذلــك بحــث الطــاب عــن حلــول هلــذه املشــكلة مــن 

خــال جمموعــات صغــرة تضــم كل جمموعــة اثنــن أو 
ــى  ــة ع ــراد كل جمموع ــل أف ــاب، ويعم ــن الط ــر م أكث
التخطيــط حلــل املهمــة وتنفيــذ هــذا احلــل مــن خــال 
مبــدأ املفاوضــة االجتاعيــة وأثنــاء حــل املشــكلة جيــب 
االعتــاد عــى مشــاركة الطــاب اإلجيابيــة الفعالــة 

ــة.  ــب يف املجموع ــكل طال ــة ل ــئولية الفردي واملس
)Wood, 2007(، وتتمثــل أهــم عنــارص اســرتاتيجية 

ــكلة: ــول املش ــز ح ــم املتمرك التعل
1- مهــام التعلــم: هــي املحــور األســايس للتعلــم 
املتمركــز حــول املشــكلة، وهنــاك رشوط جيــب أن 
ــال  ــون، وك ــن زيت ــي: )حس ــم ه ــام التعل ــر يف مه تتواف
(Smith. E, 1997, p. 110) ،)197زيتــون، 2006، ص

- أن تتضمن املشكلة موقفًا حقيقيًا. 
- أن تكون مناسبة للمتعلم.

- أن تدعو الطاب إىل اختاذ القرارات.
- أن تشجع الطاب عى طرح األسئلة.

- أن تسمح باملناقشة واالتصال. 
- أن تشتمل عى اإلثارة ومتعة التعلم.

2- املجموعــات املتعاونــة: وفيهــا يقســم الطــاب 
إىل جمموعــات متعاونــة تضــم كل جمموعــة اثنــن أو 
ــى  ــة ع ــراد كل جمموع ــل أف ــاب، ويعم ــن الط ــر م أكث
التخطيــط حلــل املهمــة املكلفــن هبــا، وجيــب عــى 

املعلــم تشــجيعهم عــى التعــاون حلــل املهمــة.
3- املشــاركة: وفيهــا يشــرتك الفصــل كلــه يف حــل 
املشــكلة حيــث تعــرض كل جمموعــة احللــول التــي 
توصلــت إليهــا عــى الفصــل وتعــرض األســاليب التــي 
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اســتخدمتها كــي تصــل إىل هــذه احللــول، وجيــب عــى 
ــاب إىل  ــع الط ــل م ــات ليص ــر املناقش ــم أن يدي املعل

ــاق. اتف
The Learning Cycle :ب- إسرتاتيجية دورة التعلم

تســر عمليــة التدريــس طبقــًا هلــذه اإلســرتاتيجية وفــق 
ــون، 2006، ص  ــون، وزيت ــي: )زيت ــل ه ــاث مراح ث
  (Steffe.p. & Jerry. G, 1999,،)204-201 ص 

p.68)

للطــاب  يقــدم  وفيهــا  االستكشــاف:  -مرحلــة   1
ــربات  ــطة خ ــات بواس ــع البيان ــا جلم ــات يتبعوهن توجيه
مبــارشة تتعلــق باملفهوم الــذي يدرســونه، وفيهــا يتفاعل 
ــم  ــق أمامه ــي ختل ــربات الت ــدى اخل ــع إح ــاب م الط
تســاؤالٍت يقومــون بالبحــث عــن إجابتهــا مــن خــال 
األنشــطة الفرديــة واجلاعيــة، وتوجيهــات املعلــم البــد 
ــافه. ــراد استكش ــوم امل ــق باملفه ــة وتتعل ــون كافي أن تك

2 -مرحلــة اإلبــداع املفاهيمــي: وفيهــا حيــاول الطــاب 
الوصــول إىل املفاهيــم أو املبــادئ املتعلقــة بخرباهتــم 
ــا  ــة في ــة اجلاعي ــال املناقش ــن خ ــك م ــابقة وذل الس
بينهــم وحتــت إرشاف املعلــم وتوجيهــه، ويف حالــة عــدم 
ــن  ــه م ــم ب ــم تزويده ــاول املعل ــوم حي ــل إىل املفه التوص
خــال الــرح الشــفهي أو تزويدهــم بمصــدر آخــر مــن 

ــوم. ــون املفه ــل إىل مضم ــة للتوص ــادر املعرف مص
3 -مرحلــة االتســاع املفاهيمــي: وفيهــا يقــوم الطــاب 
ــم  ــر التعل ــال أث ــى انتق ــاعدهم ع ــة تس ــطة خمطط بأنش
ــدة  ــف جدي ــابقة يف مواق ــم الس ــم خرباهت ــى تعمي وع
هلــم  واالســتاع  طابــه  متابعــة  هنــا  املعلــم  ودور 

ــم. ــي تعرتضه ــات الت ــن الصعوب ــف ع والكش
:K-W-L جـ- إسرتاتيجية أوجل

ــاء  ــرتاتيجيات بن ــدى إس ــرتاتيجية إح ــذه اإلس ــد ه تع
ــرتاتيجية يف  ــذه اإلس ــق ه ــس وف ــر التدري ــى، ويس املعن
 (Abita, Laurie, 2005, p. 18)، :ثــاث مراحــل هــي

(Winter. L, 2003, p. 8)

املرحلــة األوىل )K( مــاذا يعــرف املتعلــم؟   -
?What the learner know

ــم أن  ــد املتعل ــاذا يري ــة )W( م ــة الثاني املرحل  -
What the learner want to know? يعــرف؟ 
املرحلــة الثالثــة )L( مــاذا تعلــم املتعلــم؟   -

What the learner learn?

وتبــدأ هــذه اإلســرتاتيجية بعصــف ذهنــي ألفــكار 
الطــاب وكل مــا يعرفونــه حــول املوضــوع، وتســجيل 
تلــك املعلومــات واألفــكار يف العمــود )K( مــن ورقــة 
يكــون  ثــم   ،KWL بإســرتاتيجية  اخلاصــة  العمــل 
ــا  ــوع وم ــول املوض ــئلة ح ــن األس ــة م ــاب قائم الط
يريــدون أن يعرفــوه وتصنــف تلــك األســئلة يف العمــود 
)W( مــن ورقــة العمــل، ثــم تســجل املعلومــات 
ــة  ــن ورق ــود )L( م ــا يف العم ــي تعلموه ــدة الت اجلدي

ــل. العم
إجراءات الدراسة: 

ــة  ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــق اهل ــة: لتحقي ــج الدراس منه
اتبعــت الباحثــة املنهــج التجريبــي القائــم عــى التصميــم 
شــبه التجريبــي املعتمــد عــى تصميــم املجموعتــن 

ــايل: ــدول الت ــق اجل ــة وف ــة والضابط التجريبي
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جمتمع الدراسة وعينتها: 
ــتوى  ــات املس ــع طالب ــة يف مجي ــع الدراس ــل جمتم متث
ــام  ــة اإلم ــة بجامع ــات والرتمج ــة اللغ ــس، بكلي اخلام
ــرر  ــجات يف مق ــامية املس ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
»أساســيات املناهــج« تــرب 306 يف الفصــل الــدرايس 
الثــاين مــن العــام اجلامعــي 1441هـــ والبالــغ عددهن 
باختيــار  الباحثــة  قامــت  وقــد  طالبــة،   )193(
ــا  ــغ عدده ــيطة، وبل ــوائية البس ــة العش ــة بالطريق عين
ــل  ــا متث ــن، إحدامه ــة إىل جمموعت ــة موزع )69( طالب
ــن  ــة ينتم ــا )34( طالب ــة وعدده ــة التجريبي املجموع
ــة  ــل املجموع ــرى متث ــم )342(، واألخ ــعبة رق للش
الضابطــة وعددهــا )35( طالبــة ينتمــن للشــعبة رقــم 

 .)346(
متغريات الدراسة: 

ــى . 1 ــة ع ــة قائم ــطة تعليمي ــتقل: أنش ــري املس املتغ
ــة. ــة البنائي النظري

املتغــري التابــع: هــي النواتــج املهاريــة املرتتبــة عــى . 2
تطبيــق املتغــر املســتقل، وتتمثــل يف مهــارات 

ــص. التلخي
إىل  الباحثــة  ســعت  وقــد  الدخيلــة:  املتغــريات 

ــن  ــد م ــال التأك ــن خ ــة م ــرات الداخلي ــط املتغ ضب
ــتوى  ــي، واملس ــر الزمن ــن )يف العم ــؤ املجموعت تكاف
االجتاعــي واالقتصــادي، والتقــارب يف املســتوى 
الــدرايس الســابق(، ومســتوى الطالبــات يف املهــارات 
املقصــودة، وذلــك بتطبيــق االختبــار القبــي عــى 

والضابطــة.  التجريبيــة،  املجموعتــن 

مواد وأدوات الدراسة:
عــى  القائمــة  التعليميــة  األنشــطة  حتديــد  أوالً: 
النظريــة البنائيــة املناســبة لطالبــات املرحلــة اجلامعيــة: 
والبحــوث،  الدراســات  الباحثــة  اســتعرضت 
للتعــرف عــى األنشــطة التعليميــة القائمــة عــى 
النظريــة البنائيــة املناســبة لطالبــات املرحلــة اجلامعيــة، 
وقــد اســتعرضت يف اإلطــار النظــري عــددًا مــن 
التصنيفــات لألنشــطة التعليميــة، وقــد تبنــت الباحثــة 
التصنيــف الرابــع منهــا، والــذي يقســم األنشــطة 
ــث  ــة، حي ــطة صلب ــة وأنش ــطة مرن ــة إىل أنش التعليمي
ــة املســاعدة لطالباهتــا  تقــدم املعلمــة يف األنشــطة املرن
ــال  ــن خ ــدم م ــة ُتق ــطة الصلب ــها، ويف األنش بنفس
ــم كا  ــال تقدي ــن خ ــك م ــهن؛ وذل ــات أنفس الطالب

التطبيق البعديالمعالجة التجريبيةالتطبيق القبليالعينة
التطبيق البعديــــــالتطبيق القبليالمجموعة الضابطة
التطبيق البعديالمعالجة التجريبيةالتطبيق القبليالمجموعة التجريبية

جدول رقم )1)

 التصميم شبه التجريبي للدراسة 
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ــد. ــدرس الواح ــطة يف ال ــن األنش ــمن م القس
أدوات الدراسة:

األداة األوىل: لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة 
الدراســة والــذي ينــص عــى »مــا مهــارات التلخيــص 
قامــت  اجلامعيــة؟«،  املرحلــة  لطالبــات  املناســبة 
والدراســات  األدبيــات  عــى  باالطــاع  الباحثــة 
الســابقة املتعلقــة بالتلخيــص ومهاراتــه، باإلضافــة إىل 
ــة  ــدت قائم ــة، وأع ــة احلالي ــري للدراس ــار النظ اإلط
هبــدف حتديــد بمهــارات التلخيــص املناســبة لطالبــات 
املرحلــة اجلامعيــة، وتكونــت القائمــة يف صورهتــا 

ــارات. ــن )10( مه ــة م األولي
الباحثــة  عرضتهــا  األداة  صــدق  مــن  وللتحقــق 
ــس يف  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــن م ــى )7( حمكم ع
ــم  ــذ ماحظاهت ــة، ألخ ــعودية والعربي ــات الس اجلامع
وآرائهــم حــول أمهيــة املهــارات، ومناســبتها لطالبــات 
اللغويــة،  والســامة  والدقــة  اجلامعيــة،   املرحلــة 
غالبيــة  عــى  موافقتهــم  املحكمــون  أبــدى  وقــد 
ــبة  ــى مناس ــن %93 ع ــل ع ــبة ال تق ــارات وبنس امله
ــض  ــى بع ــات ع ــم تعدي ــرتح بعضه ــة،  واق القائم
ــن  ــذف مهارت ــع ح ــارات م ــض امله ــة يف بع الصياغ
مــن مهــارات التلخيــص، وهــي )حتديــد الفكــرة 
شــخصية  و)بــروز  الرئيســة(  للفكــرة  الداعمــة 
ــرى،  ــارات األخ ــا يف امله ــرار مضموهن ــة( لتك الطالب
ــة  ــت القائم ــن خرج ــات املحكم ــوء ماحظ ويف ض
ــة مــن )8( مهــارات هــي:  يف صورهتــا النهائيــة مكون
إبــراز األفــكار الرئيســة للنــص األصــي، ذكــر مجيــع 

ــع  ــزام تتاب ــي، الت ــص األص ــة يف الن ــكار الفرعي األف
األفــكار وتسلســلها، االســتغناء عــن التفاصيــل غــر 
املهمــة يف النــص األصــي، التــزام املوضوعيــة بتجنــب 
التحريــف أو التعديــل أو التعليــق، كتابــة النــص 
ــدد  ــدر املح ــزام بالق ــا، االلت ــة ولغته ــلوب الطالب بأس

ــًا ــًا وإمائي ــص لغوي ــامة امللخ ــص، س للملخ
الثالــث  الســؤال  عــن  ولإلجابــة  الثانيــة:  األداة 
ــر  ــا أث ــى » م ــص ع ــذي ين ــة وال ــئلة الدراس ــن أس م
اســتخدام أنشــطة تعليميــة قائمــة عــى النظريــة البنائية 
ــة  ــات كلي ــدى طالب ــص ل ــارات التلخي ــة مه يف تنمي
اللغــات والرتمجــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســامية؟« قامــت الباحثــة بإعــداد اختبــار مهارات 
ــة  ــطة التعليمي ــر األنش ــاس أث ــدف قي ــص هب التلخي
القائمــة عــى النظريــة البنائيــة يف تنميــة مهــارات 
ــة  ــات والرتمج ــة اللغ ــات كلي ــدى طالب ــص ل التلخي
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية، وذلــك 

ــة: ــوات التالي ــق اخلط وف
أوالُ: إعداد نص اختبار التلخيص:

 تــم اختيــار أحــد موضوعــات املقــرر بطريقــة 
ــوع  ــى موض ــار ع ــع االختي ــد وق ــوائية، وق عش
» طــرق التدريــس«، مــن موضوعــات مقــرر 
أساســيات املناهــج خــال الفصــل الــدرايس 

1441ه. الثــاين مــن العــام اجلامعــي 
ــوع  ــن موض ــص ع ــة ن ــة بصياغ ــت الباحث قام  
مــن  عــدد  إىل  بالرجــوع  التدريــس«  »طــرق 
ــرر،  ــف املق ــددة يف توصي ــة املح ــع العلمي املراج
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ــة،  ــص )816( كلم ــات الن ــدد كل ــغ ع ــد بل وق
وحيتــوي هــذا املوضــوع عــى أربــع أفــكار رئيســة: 
مفهــوم طــرق التدريــس، املعايــر املعتــربة يف طــرق 
طــرق  التدريــس،  طــرق  تصنيــف  التدريــس، 
التدريــس الشــائعة؛ كــا يشــتمل عــى )14( فكــرة 

ــة. فرعي
روعــي عنــد اختيــار األســئلة أن تشــمل مهــارات   

التلخيــص املقصــودة.
تــم وضــع تعليــات االختبــار يف الصفحــة األوىل،   
وشــملت البيانــات اخلاصــة بالطالبــة، والزمــن 
ــار. ــن االختب ــدف م ــر اهل ــار، وذك ــص لاختب املخص

ثانيًا: صدق حمتوى النص االختباري:
للتحقــق مــن صــدق املحتــوى قامــت الباحثــة بعــرض 
النــص عــى )5( حمكمــن مــن ختصــص املناهــج وطرق 
التدريــس، للتأكــد مــن دقــة وصحــة املعلومات الــواردة 

ــد  ــوي، للتأك ــق لغ ــى مدق ــه ع ــم عرض ــص، ث يف الن
ــق  ــد اتف ــة، وق ــامتها اللغوي ــة وس ــة الصياغ ــن صح م

اجلميــع عــى صحــة ودقــة النــص.
ثالثًا: جتريب اختبار التلخيص:

للتأكــد مــن ثبــات االختبــار، ومناســبته للزمــن املحدد، 
تــم جتريــب االختبــار عــى عينــة خــارج عينــة الدراســة، 
وبحســاب معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ بلــغ معامــل 
ثباتــه )0.85(، وهــي قيمــة مرتفعــة تــدل عــى إمكانيــة 

الوثــوق يف نتائــج االختبــار، وصاحيتــه للتطبيــق.
رابعا: إعداد مقياس تصحيح االختبار:

ــار،  ــح االختب ــاس لتصحي ــداد مقي ــة بإع ــت الباحث قام
وذلــك هبــدف ضــان أكــرب قــدر مــن املوضوعيــة 
ــة  ــج علمي ــول إىل نتائ ــار، والوص ــح االختب يف تصحي
دقيقــة، ونظــرًا لتعــدد مهــارات التلخيــص، وقــد 
تكــون املقيــاس مــن ســتة حقــول كــا يف اجلــدول رقــم 

)2( التــايل:

الدرجة ملحوظات تتعلق 
بالمهارة أو طبيعة 
وجودها في النص

مهارات التلخيص م
صفر 1 2

إبراز فكرة واحدة 
فقط،  أو عدم إبراز 

األفكار جميعا

إبراز ثالث 
أفكار أو فكرتين

إبرازها 
جميعا

يشتمل النص على أربعة 
أفكار رئيسة

إبراز األفكار الرئيسة للنص األصلي 1

نقص ثالث أفكار 
فأكثر

ينقص فكرتين 
أو فكرة واحدة

تلخيصها 
جميعها

يشتمل النص على 14 
فكرة فرعية مهمة

ذكر جميع األفكار الفرعية في النص 
األصلي

2

اإلخالل بالتسلسل في 
أكثر من فكرة

اإلخالل
مراعاة 
التتابع 

والتسلسل
التزام تتابع األفكار وتسلسلها 3

جدول رقم )2)

 مقياس تصحيح اختبار مهارات التلخيص
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وقــد عرضــت الباحثــة هذا املقيــاس عــى )5( حمكمن 
ــاس  ــس والقي ــرق التدري ــج وط ــص املناه ــن ختص م
ــا  ــبتها، ودعمه ــدى مناس ــن م ــد م ــم، للتأك والتقوي
لصحــة التصحيــح، وموضوعيتــه، وقــد اقــرتح بعــض 

ــة. ــا الباحث ــذت هب ــات أخ ــن تعدي املحكم
الباحثــة  قامــت  االختبــار:  تصحيــح  خامســًا: 
بتصحيــح االختبــار القبــي للمجموعتــن )التجريبيــة 
ــة  ــد درج ــم، ورص ــاس املحك ــق املقي ــة( وف والضابط
ــد  ــك للتأك ــة، وذل ــق التجرب ــل تطبي ــا قب ــار هل االختب
مــن تكافــؤ املجموعتــن؛ ثــم قامــت الباحثــة بتطبيــق 
جتربــة الدراســة عــى املجموعــة التجريبيــة، وتــم 

ــادة عــن  تدريــس املجموعــة الضابطــة بالطريقــة املعت
طريــق املحــارضة، وقــد اســتغرقت التجربــة )8( 
ــبوع،  ــاعتن( يف األس ــن )س ــدل حمارضت ــابيع بمع أس
ــت  ــن طبق ــس املجموعت ــن تدري ــاء م ــد االنته وبع
الباحثــة االختبــار بعديــًا عــى املجموعتــن وفــق 

ــه. ــاس نفس املقي
أداة  تطبيــق  تــم  الدراســة:  ألداة  القبــي  التطبيــق 
الدراســة )اختبــار مهــارات التلخيــص( عــى طالبــات 
ــار  ــك الختب ــة، وذل ــة والضابط ــن التجريبي املجموعت
ــا يف  ــة ك ــق التجرب ــدء بتطبي ــل الب ــا قب ــؤ بينه التكاف

ــم )3(:  ــدول رق اجل

االستغناء عن  50%
االستغناء عن  

60%

االستغناء 
عنها جميعا 
أو أكثر من 

 80%

يحتوي النص على 
مترادفات وشروحات 
وأمثلة في أكثر من 8 

مواضع

االستغناء عن التفاصيل غير المهمة 
في النص األصلي

4

تحريف أكثر من 
فكرة أو التعليق 

عليها

تحريف فكرة 
واحدة أو 

التعليق عليها

عدم 
التحريف أو 
التعديل أو 

التعليق على 
أفكار النص

التزام الموضوعية بتجنب التحريف 
أو التعديل أو التعليق

5

إذا تصرف في 
صياغة أقل من 4 

أفكار

إذا تصرف 
الطالب في 

صياغة 9-4 
أفكار فرعية 

فأكثر

إذا تصرف 
الطالب في 
صياغة 10 
أفكار فرعية 

فأكثر

مع مراعاة األسلوب 
العلمي

كتابة النص بأسلوب الطالبة ولغتها 6

إذا كان مدى الزيادة 
أو النقص أكثر من 

(60) كلمة

إذا كان مدى 
الزيادة أو 

النقص (من 
31-60) كلمة 

إذا كان 
مدى الزيادة 
أو النقص 
(30) كلمة 

فأقل

القدر المحدد للتلخيص 
هو (300) كلمة

االلتزام بالقدر المحدد للملخص 7

أكثر من 4 أخطاء
أقل من 4 

أخطاء
أقل من 
خطأين

سالمة الملخص لغوياً وإمالئياً 8
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يتضــح مــن خــال النتائــج املوضحــة باجلــدول 
أعــاه رقــم )3( أن قيمــة )ت( غــر دالــة حيــث 
ــة  ــتوى الدالل ــة مس ــت قيم ــا بلغ ــت )0.17(، ك بلغ
)0.87( وهــي أعــى مــن )0.05( ممــا يشــر إىل عــدم 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية يف إمجــايل درجات 

مهــارات التلخيــص يف كلٍّ مــن املجموعــة التجريبيــة 
واملجموعــة الضابطــة ، وهــذا يــدل عــى تكافــؤ 
ــة بــن  ــه يمكــن التطبيــق واملقارن املجموعتــن،  أي أن

ــة. ــة والتجريبي ــة الضابط املجموع
نتائج الدراسة مناقشتها وتفسرها: 

العددالمجموعةمهارات التلخيص
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
)ت(

مستوى 
الداللة

القرار اإلحصائي

إبــراز األفــكار الرئيســة للنــص 
األصلــي

360.360.490.37الضابطة
 

0.71
 

غير دالة إحصائيًّا
350.310.58التجريبية

ــة  ــكار الفرعي ــع األف ــر جمي ذك
ــي  ــص األصل ــي الن ف

360.190.400.35الضابطة
 

0.73
 

غير دالة إحصائيًّا
350.230.43التجريبية

التزام تتابع األفكار وتسلسلها
360.390.690.11الضابطة

 
0.91

 
غير دالة إحصائيًّا

350.370.65التجريبية
االســتغناء عــن التفاصيــل غيــر 

المهمــة فــي النــص األصلــي
360.330.590.62الضابطة

 
0.54

 
غير دالة إحصائيًّا

350.260.44التجريبية
بتجنــب  الموضوعيــة  التــزام 
أو  التعديــل  أو  التحريــف 

لتعليــق ا

360.670.79الضابطة
0.36

 
0.72

 

غير دالة إحصائيًّا
التجريبية

350.600.77

ــة  ــة النــص بأســلوب الطالب كتاب
ولغتهــا

360.140.351.31الضابطة
 

0.20
 

غير دالة إحصائيًّا
350.290.57التجريبية

المحــدد  بالقــدر  االلتــزام 
للملخــص

360.250.440.34الضابطة
 

0.74
 

غير دالة إحصائيًّا

350.290.46التجريبية
لغويــاً  الملخــص  ســالمة 

ئيــاً مال إ و
360.170.380.36الضابطة

 
0.72

 
غير دالة إحصائيًّا

350.200.41التجريبية
362.501.38الضابطةإجمالي مهارات التلخيص

0.170.87
غير دالة إحصائيًّا

352.540.56التجريبية

جدول رقم )3)
 اختبار »ت« لعينتين مستقلتين لتوضيح الفروق في درجات اختبار مهارات التلخيص في كلٍّ من المجموعة التجريبية 

والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي
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ـــة  ـــئلة الدراس ـــن أس ـــؤال األول م ـــن الس ـــة ع لإلجاب
ونصـــه: » مـــا مهـــارات التلخيـــص املناســـبة 
لطالبـــات املرحلـــة اجلامعيـــة؟«، قامـــت الباحثـــة 
ببنـــاء قائمـــة بأهـــم مهـــارات التلخيـــص املناســـبة 
وفـــق  وذلـــك  اجلامعيـــة،  املرحلـــة  لطالبـــات 

لإلجابـة عن السـؤال الثاين ونصه:« ما األنشـطة التعليمية 
القائمـة عـى النظريـة البنائيـة املناسـبة لطالبـات املرحلـة 
الباحثـة باإلجابـة عليـه يف اإلطـار  اجلامعيـة؟«، قامـت 
النظـري ويف إجـراءات الدراسـة، حيـث تبنت الدراسـة 
التصنيـف الرابـع وهـو تصنيـف ويكيبيديـا 2014، وقد 
قسـم التصنيـف الرابـع األنشـطة التعليمية إىل سـقاالت 
تلـك  املرنـة  باألنشـطة  ويقصـد  صلبـة،  وأخـرى  مرنـة 
املسـاعدات التـي يقدمهـا املعلـم بنفسـه لطابـه،  فيقدم 
املعلـم هلـم نموذجـًا لـألداء املطلـوب منهـم كـا يطـرح 

ـــري ويف  ـــار النظ ـــا يف اإلط ـــار إليه ـــراءات املش اإلج
ـــد  ـــص، وق ـــارات التلخي ـــة بمه ـــة اخلاص أداة الدراس
ــاين  ــن ثـ ــة مـ ــة مكونـ ــة بقائمـ ــت الدراسـ خرجـ
مهـــارات، وهـــذه املهـــارات موضحـــة باجلـــدول 

التـــايل:

الطـاب عـى املعلـم أسـئلة حـول هـذا األداء، ويقـدم 
املعلـم هلـم تغذيـة راجعـة بناءة.

أن  هبـا  فيقصـد  املبـارشة(  )غـر  الصلبـة  األنشـطة  أمـا 
يكـون املعلـم جمموعـات تعاونيـة مـن الطـاب متباينـي 
أداء  حـول  اخلـربات  يتبادلـون  بحيـث  القـدرات، 
املهـارات، والعمليـات، واملهـام اجلديدة، وتقـدم املعلمة 
األنشـطة املرنة املسـاعدة لطالباهتا بنفسـها، ويف األنشـطة 
الصلبـة ُتقـدم من خـال الطالبـات أنفسـهن؛ وذلك من 
خـال تقديم القسـمن من األنشـطة يف الـدرس الواحد.

جدول رقم )4) 

مهارات التلخيص المناسبة لطالبات المرحلة الجامعية

مهارات التلخيصم

إبراز األفكار الرئيسة للنص األصلي1

ذكر جميع األفكار الفرعية في النص األصلي2
التزام تتابع األفكار وتسلسلها3
االستغناء عن التفاصيل غير المهمة في النص األصلي4
التزام الموضوعية بتجنب التحريف أو التعديل أو التعليق5
كتابة النص بأسلوب الطالبة ولغتها6
االلتزام بالقدر المحدد للملخص7
8ً سالمة الملخص لغوياً وإمالئيا
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ــة  ــة يف غرف ــطة التعليمي ــذه األنش ــذ ه ــل تنفي ــن أج وم
ــة: ــوات التالي ــاع اخلط ــن اتب ــف يمك الص

ــوذج  ــم نم ــة بتقدي ــوم املعلم ــث تق ــة: حي النمذج أ( 
لــألداء املطلــوب، أو تعطــي فكــرة عامــة عــن 
النــص، وتســتدعي خــربات الطالبــات الســابقة 

حولــه.
بطاقــات  مثــل:  اللفظيــة  املســاعدات  تقديــم  ب( 
األســئلة، أو بطاقــات اإلشــارات والتلميحــات؛ 
مثــل:  البريــة  باملعينــات  الطالبــات  تزويــد  أو 
الرســوم، واألشــكال، والصــور املصاحبــة التــي 

املطلــوب. فهــم  الطالبــات يف  تســاعد 
املحــاكاة: تطلــب املعلمــة مــن الطالبــات أداء املهارة،  ج( 

وتتابــع أدائهــن، وتقــدم هلــن املســاعدات الازمــة.
ــم  ــث تقس ــة( حي ــطة الصلب ــي )األنش ــل اجلاع العم د( 
املعلمــة الطالبــات إىل جمموعــات، وتطلــب مــن كل 
ــه  ــوب وتوج ــل املطل ــارة أو العم ــة أداء امله جمموع

ــة. ــة الصحيح ــّن الوجه أداءه
ــة أداء  ــن كل طالب ــة م ــب املعلم ــردي: تطل األداء الف هـ( 

ــاعدة. ــدون مس ــتقل ب ــكل مس ــارة بش امله
التغذيــة الراجعــة: تقــدم املعلمــة للطالبــات يف هــذه  و( 
اخلطــوة التغذيــة الراجعــة بحيــث تؤكــد عــى األداء 

ــئ. ــوب األداء اخلاط ــح وتص الصحي
األداء املســتقل: يف هــذه اخلطــوة تنقــل املعلمــة مســئولية 
ــارة،  ــا امله ــن إتقاهن ــد م ــد أن تتأك ــة بع ــم إىل الطالب التعل
ــا يف  ــا تطبيقه ــب منه ــا، وتطل ــة منه ــة املطلوب أو العملي

ــة. ــرى خمتلف ــف أخ مواق
ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث ونصه:«مــا أثــر اســتخدام 
ــة  ــة يف تنمي ــة البنائي ــى النظري ــة ع ــة قائم ــطة تعليمي أنش
اللغــات  كليــة  طالبــات  لــدى  التلخيــص  مهــارات 
والرتمجــة بجامعــة اإلمــام حممــد بن ســعود اإلســامية؟«، 
تــم اســتخدام اختبــار »ت« لعينتــن مســتقلتن وقــد 
ــة: ــج التالي ــن النتائ ــار ع ــق االختب ــج تطبي ــفرت نتائ أس

م
العددالمجموعةالمهارات

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
(ت)

مستوى 
الداللة

القرار 
اإلحصائي

إبراز األفكار الرئيسة 1
للنص األصلي

360.360.64الضابطة
7.67

0.01ً دالة إحصائيا
351.460.56التجريبية

ذكر جميع األفكار 2
الفرعية في النص 

األصلي

360.280.51الضابطة
8.110.01ً دالة إحصائيا

351.460.70التجريبية

التزام تتابع األفكار 3
وتسلسلها

360.420.69الضابطة
9.290.01ً دالة إحصائيا

351.710.46التجريبية

جدول رقم )5)
 نتائج اختبار تحليل »ت« لعينتين مستقلتين )Independent Samples T-Test( للفروق بين متوسطات درجات 

أفراد المجموعتين )التجريبية -الضابطة( في التطبيق البعدي الختبار مهارات التلخيص
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يتضـــح مـــن خـــال النتائـــج املوضحـــة باجلـــدول 
أعـــاه رقـــم )5(  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة 
ــات  ــط درجـ ــن متوسـ ــتوى )0.05( بـ ــد مسـ عنـ
أفـــراد املجموعتـــن )التجريبيـــة – الضابطـــة( يف 
ـــص  ـــارات التلخي ـــق بمه ـــا يتعل ـــدي في ـــق البع التطبي
ــوبة =)33.14(  ــة )ت( املحسـ ــت قيمـ ــث بلغـ حيـ
ــت  ــا بلغـ ــة،  كـ ــا اجلدوليـ ــن قيمتهـ ــرب مـ ــي أكـ وهـ
قيمـــة مســـتوى الداللـــة )0.01( وهـــي أقـــل مـــن 
)0.05(،  ومـــن خـــال املتوســـطات احلســـابية 
املوضحـــة باجلـــدول أعـــاه يتبـــن أن الفـــروق لصالـــح 
ـــم  ـــي ت ـــة )الت ـــة التجريبي ـــدي للمجموع ـــق البع التطبي
تعرضهـــم ألنشـــطة تعليميـــة قائمـــة عـــى النظريـــة 
ـــات  ـــات الطالب ـــط درج ـــغ متوس ـــث بل ـــة(،  حي البنائي
يف مهـــارات التلخيـــص يف التطبيـــق البعـــدي لـــدى 
طالبـــات املجموعـــة التجريبيـــة )12.09 مـــن 16(،  

ـــغ متوســـط درجـــات مهـــارات التلخيـــص  يف حـــن بل
ــة  ــات املجموعـ ــدى طالبـ ــدي لـ ــق البعـ يف التطبيـ
ـــاع  ـــى ارتف ـــدل ع ـــا ي ـــن 16(،  مم ـــة )2.89 م الضابط
ـــة  ـــات كلي ـــدى طالب ـــص ل ـــارات التلخي ـــتوى مه مس
ــن  ــد بـ ــام حممـ ــة اإلمـ ــة بجامعـ ــات والرتمجـ اللغـ
ـــة  ـــدي للمجموع ـــق البع ـــامية يف التطبي ـــعود اإلس س
التجريبيـــة،  وهـــذا يؤكـــد أثـــر اســـتخدام أنشـــطة 
ــة  ــة يف تنميـ ــة البنائيـ ــى النظريـ ــة عـ ــة قائمـ تعليميـ
ــة  ــات املجموعـ ــدى طالبـ ــص لـ ــارات التلخيـ مهـ
ــم )5(  ــدول رقـ ــى اجلـ ــاع عـ ــة، وباالطـ التجريبيـ
ـــة  ـــدى املجموع ـــايب ل ـــط حس ـــى متوس ـــح أن أع يتض
التجريبيـــة كان للمهـــارة رقـــم )3( واملهـــارة رقـــم 
ــن  ــكٍل مـ ــايب لـ ــط احلسـ ــغ املتوسـ ــث بلـ )5( حيـ
ـــم )4- ـــن رق ـــم املهارت ـــن )1.71(،  ث ـــن املهارت هات
ـــن  ـــن املهارت ـــايب هلات ـــط احلس ـــغ املتوس ـــث بل 7( حي

االستغناء عن التفاصيل 4
غير المهمة في النص 

األصلي

360.330.59الضابطة
8.310.01ً دالة إحصائيا

351.510.61التجريبية

التزام الموضوعية بتجنب 5
التحريف أو التعديل أو 

التعليق

360.580.77الضابطة
7.490.01ً دالة إحصائيا

351.710.46التجريبية

كتابة النص بأسلوب 6
الطالبة ولغتها

360.330.63الضابطة
7.00.01ً دالة إحصائيا

351.400.65التجريبية
االلتزام بالقدر المحدد 7

للملخص
360.330.53الضابطة

9.070.01ً دالة إحصائيا
351.510.56التجريبية

سالمة الملخص لغوياً 8
وإمالئياً

360.250.44الضابطة
7.560.01ً دالة إحصائيا

351.310.72التجريبية
إجمالي مهارات التلخيص

التجريبية
362.891.30الضابطة

33.14
0.01ً دالة إحصائيا

3512.091.01
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)1.51(،  ثـــم املهارتـــن رقـــم )1-2( حيـــث بلـــغ 
ـــم  ـــارة رق ـــم امله ـــا )1.46(،  ث ـــايب هل ـــط احلس املتوس
ـــا  ـــايب )1.40(،  بين ـــط احلس ـــغ املتوس ـــث بل )6( حي
حلـــت املهـــارة رقـــم )8( يف املركـــز األخـــر حيـــث 

بلـــغ املتوســـط احلســـايب هلـــذه املهـــارة )1.31(.

ــوبة  ــة η2 املحسـ ــابق أن قيمـ ــدول السـ ــن اجلـ يبـ
إىل  يشـــر  ممـــا   ،)0.96( التلخيـــص  ملهـــارات 
ــة  ــطة التعليميـ ــو األنشـ ــتقل وهـ ــر املسـ أن املتغـ
القائمـــة عـــى النظريـــة البنائيـــة يؤثـــر يف املتغـــر 

ـــر  ـــر املتغ ـــم تأث ـــة حج ـــر: ملعرف ـــم األث ـــاس حج قي
ـــة  ـــى النظري ـــة ع ـــة القائم ـــطة التعليمي ـــتقل )األنش املس
ــر  ــل للمتغـ ــرق احلاصـ ــداث الفـ ــة( يف إحـ البنائيـ
ـــا  ـــع إيت ـــتخدم مرب ـــص( اس ـــارات التلخي ـــع )مه التاب

مـــن قيمـــة )ت( املحســـوبة كـــا يـــي:

التابـــع وهـــي تنميـــة مهـــارات التلخيـــص بنســـبة 
ـــاق  ـــع يف نط ـــة تق ـــبة مرتفع ـــي نس ـــر )96%( وه تأث
حجـــم التأثـــر الكبـــر ملســـتويات حجـــم التأثـــر 

ســـالفة الذكـــر.

المهارات
قيمة ” 

ت“
حجم التأثيرقيمة »η2“قيمة ” ت2“

كبير جدا33.1410980.96مهارات التلخيص

جدول رقم )6)
 قيمة » ت«،  η2،  وحجم التأثير
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مناقشة النتائج: 
يتضــح مــن نتائــج جــدول رقــم )5( والتــي تناولــت 
التلخيــص، وجــود فــروق ذات داللــة  مهــارات 
إحصائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي للمجموعــة 
 = املحســوبة  ت  قيمــة  بلغــت  حيــث  التجريبيــة 
)33.14( وهــي أكــرب مــن قيمتهــا اجلدوليــة، كــا بلغــت 
قيمــة مســتوى الداللــة )0.01( وهــي أقــل مــن 
)0.05(، وتعــزو الباحثــة هذه النتائج إىل أن اســتخدام 
األنشــطة التعليميــة القائمــة عــى النظريــة البنائيــة لــه 
أثــر كبــر عــى تنميــة هــذه املهــارات لــدى الطالبــات 

ــك إىل:  ــع ذل ــة، ويرج ــات والرتمج ــة اللغ بكلي
ــى . 1 ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــتخدام األنش أن اس

النظريــة البنائيــة جتعــل الطالبــة نشــطة يف التعلــم 
ويف املشــاركة الفاعلــة يف األنشــطة التعليميــة التي 
تقــوم هبــا مــع زمياهتــا، ومتــارس عمليــات ذهنية 
ــوص،  ــص النص ــارات تلخي ــة مه ــود إىل تنمي تق
ــاب  ــة يف إكس ــطة التعليمي ــهمت األنش ــث أس حي
الطالبــات القــدرة عــى اســتخاص األفــكار 
والربــط بينهــا، وإعــادة تركيبهــا بأســاليبهن التــي 
ــاين  ــكار واملع ــك األف ــتيعاهبن لتل ــن اس ــرب ع تع
ــطة،  ــذه األنش ــّن هب ــن قيامه ــبنها م ــي اكتس الت
ــكار  ــذه األف ــن هل ــق تلخيصه ــن طري ــك ع وذل

ــة. ــاليبهن اخلاص ــاين بأس واملع
ــس . 2 ــم تدري ــي ت ــوات الت ــراءات واخلط أن اإلج

املجموعــة التجريبيــة وفقــًا هلــا قــد طــور أداء هذه 
ــم  ــة هتت ــة مرن ــي بيئ ــم البنائ ــة التعل املهــارات فبيئ

ــال  ــن خ ــدث م ــذي حي ــى ال ــم ذي املعن بالتعل
ــات يف  ــاعدت الطالب ــي س ــة الت ــطة احلقيقي األنش

ــة. ــارات املختلف ــة امله ــم وتنمي ــاء الفه بن
كان الســتخدام هذه األنشطة دورًا يف توضيح . 3  .3

املحتــوى وتبســيطه للطالبــات بطــرق خمتلفــة 
ــرة  ــه، وطــرح األســئلة املث ــة علي كــرب األمثل
لتفكــر الطالبــات بلغــة واضحــة، تقديــم تغذيــة 
ــر  ــه األث ــا كان ل ــب مم ــت املناس ــة يف الوق راجع
اإلجيــايب يف حتســن مســتوى تلخيــص النصــوص 

ــات.  ــدى الطالب ل
ــات . 4 ــها الطالب ــي متارس ــة الت ــطة التعليمي أن األنش

يف املجموعــة التجريبيــة عملــت عــى تفعيــل 
املعرفــة الســابقة لتمكينهــّن مــن اســتيعاب النــص 
وتوظيفــه بشــكل يتوافــق مــع البنــاء املعــريف هلــن، 
ــات  ــه املعلوم ــع في ــي توض ــور عق ــاء تص ويف بن
ــاعدت  ــا س ــى أهن ــن، بمعن ــة هب ــدة اخلاص اجلدي
يف تنظيــم املعلومــات بطــرق ذات داللــة للطالبــة 
نفســها، حيــث ســهلت بنــاء واســتخدام املعرفــة 

ــدة اجلدي
اجلــو . 5 توفــر  عــى  األنشــطة  هــذه  عملــت 

التعليمــي املناســب للطالبــات، فقــد تــم عــرض 
األنشــطة بشــكل واضــح مــن خــال اتبــاع 
ــوارد ذكرهــا ســابقًا، ممــا  عــدد مــن اخلطــوات ال
أكســبهن الثقــة بالنفــس والقــدرة عــى اكتســاب 

مهــارات التلخيــص.
وفــرت األنشــطة التعليميــة القائمــة عــى النظريــة . 6
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البنائيــة مواقــف وخــربات تعليميــة حقيقــة، 
توجــه الطالبــات نحــو العمــل والتفاعــل الصفــي 

ــان.  ــرة واإلتق ــن املثاب ــب منه وتتطل

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التالية: 
ــر )2010(  ــادي، ومظف ــك، واحل ــد املل ــة عب دراس
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــا وج ــرت نتائجه ــث أظه حي
املجموعــة  درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــة 
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي يف املهــارات 
)املرونــة،  الطاقــة،  األصالــة( والدرجــة الكليــة 
املجموعــة  لصالــح  اإلبداعــي  التفكــر  الختبــار 
التجريبيــة؛ ودراســة قبــاض )2011( والتــي أظهــرت 
ــة  ــذ املجموع ــام أن تامي ــكل ع ــة بش ــج الدراس نتائ
املجموعــة  يف  نظرائهــم  عــى  تفوقــوا  التجريبيــة 
الضابطــة يف متوســط درجــات التفكــر اإلبداعــي يف 
مجيــع قــدرات التفكــر اإلبداعــي التــي تــم قياســها،  
ــد  ــعيد )2011( وق ــزار، وس ــليم، واجل ــة س ودراس
القائــم  الربنامــج  فاعليــة  إىل  نتائجهــا  أشــارت 
ــر  ــارات التفك ــة مه ــة يف تنمي ــطة الصفي ــى األنش ع
التارخيــي لــدى تاميــذ املرحلــة اإلعداديــة، ودراســة 
ــا  ــرت نتائجه ــث أظه ــيش )2018( حي ــايع وعاف الش
تفــوق طالبــات املجموعــة التجريبيــة يف االختبــار 
ــر إىل  ــا يش ــايب مم ــص الكت ــارات التلخي ــدي مله البع
فاعليــة األنشــطة اإللكرتونيــة يف تنميــة هــذه املهــارات 
ــرة  ــة األم ــات جامع ــدى طالب ــة ل ــاءة الذاتي والكف
نــورة بنــت عبــد الرمحــن، ودراســة قحــوف )2018( 

ــة برنامــج يف األنشــطة قائــم  التــي توصلــت إىل فاعلي
عــى النظريــة البنائيــة االجتاعيــة يف تنميــة االســتعداد 
ــا  ــة م ــال مرحل ــدى أطف ــة ل ــراءة والكتاب ــم الق لتعل

ــة. ــل املدرس قب
ــاس  ــتهدفت قي ــد اس ــة ق ــذه الدراس ــث إّن ه    وحي
أثــر األنشــطة التعليميــة القائمــة عــى النظريــة البنائيــة 
فــإّن نتائجهــا تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات 
أثــر اســتخدام األنشــطة  التــي كشــفت  الســابقة 
ــة  ــة البنائي ــى النظري ــة ع ــاذج القائم ــة والن التعليمي
ــرى  ــارات األخ ــص وامله ــارات التلخي ــة مه يف تنمي
ومــن هــذه الدراســات: دراســة زهــران )2011( 
ــة  ــطة اللغوي ــة األنش ــا فاعلي ــرت نتائجه ــي أظه الت
القائمــة عــى النظريــة البنائيــة يف تنميــة مهــارات 
ــدة  ــى ح ــتوى ع ــا، ويف كل مس ــي كله ــم القرائ الفه
ــة، ودراســة العــرزي  ــذ املرحلــة اإلعدادي لــدى تامي
)2013( حيــث أشــارت نتائجهــا إىل وجــود أثــر 
اإلبداعــي  التفكــر  قــدرات  تنميــة  يف  للربنامــج 
ــة  ــتندًا إىل النظري ــة مس ــطة الاصفي ــتخدام األنش باس
ــة الصــف العــارش بســلطنة عــان،  ــة لــدى طلب البنائي
ــا  ــرت نتائجه ــث أظه ــى )2016( حي ــة عيس ودراس
ــس  ــوذج للتدري ــتخدام نم ــايب الس ــر إجي ــود أث وج
ــة  ــل وتنمي ــى التحصي ــة ع ــة البنائي ــى النظري ــم ع قائ
املرحلــة  طــاب  لــدى  االجتاعيــة  املهــارات 
التــي   )2017( اجلدعــاين  ودراســة  اإلعداديــة، 
ــر إجيــايب الســتخدام  توصلــت نتائجهــا إىل وجــود أث
أنشــطة تعليميــة قائمــة عــى النظريــة البنائيــة يف 
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ــات  ــدى طالب ــاه ل ــة االجت ــل وتنمي ــن التحصي حتس
الصــف األول املتوســط بجــدة.

ــة  ــطة التعليمي ــتخدام األنش ــن اس ــة ب ــل العاق ولع
ــص  ــارات التلخي ــة ومه ــة البنائي ــى النظري ــة ع القائم
ــطة  ــال أن األنش ــن خ ــح م ــة تتض ــة احلالي يف الدراس
ــرات  ــن املتغ ــد م ــًا يف العدي ــهم إجيابي ــة تس التعليمي
خاصــة العقليــة كــا وضحــت ذلــك الدراســات 
ــأيت هــذا اإلســهام اإلجيــايب يف الدراســة  الســابقة،  وي
احلاليــة مــن خــال مــا حتدثه هــذه األنشــطة مــن تنمية 
ــا،   ــوص وتذوقه ــم النص ــي وفه ــتيعاب القرائ االس
كــا ُتعــّود الطالبــات عــى التخــر واالنتقــاء والرتكيــز 
ــرتجاع  ــى االس ــرة ع ــدرب الذاك ــاف،  وت واالستكش
واســتحضار املعلومــات،  وتطــور القــدرات القرائيــة 
وأســاليبها،   باللغــة  الصلــة  وتعمــق  والكتابيــة،  
ــة  ــد الثق ــم،  وتول ــق الفه ــع اإلدراك وتعم ــا توس ك
بالنفــس؛ وال شــك أن امتــاك هــذه املهــارات يعــود 
باإلجيــاب عــى مهــارات التلخيــص باعتبــار أن هــذه 
املهــارات توفــر دليــًا عــى  قــدرة الطالبــة عــى حتديــد 
املعلومــات،  وتكشــف عــن مــدى قدرهتــا عــى حتديد 
األولويــات وتسلســل األفــكار،  وهــذه املهــارات تأيت 
بنــاء عــى امتــاك الطالبــات للمهــارات الســابقة التــي 
تعــود يف جــزء كبــر منهــا لألنشــطة التعليميــة القائمــة 

ــة. ــة البنائي ــى النظري ع
وحــول اتفــاق أو اختــاف نتائــج هــذه الدراســة 
مــع نتائــج البحــوث والدراســات الســابق ففــي 
ــة مل جتــَر دراســة ســابقة حاولــت  حــدود علــم الباحث

ــة  ــة القائم ــطة التعليمي ــتخدام األنش ــن اس ــط ب الرب
ــص  ــارات التخلي ــة مه ــة وتنمي ــة البنائي ــى النظري ع
لطالبــات املرحلــة اجلامعيــة، إال أنــه بشــكل عــام 
ــة  ــاك أثــر كبــر الســتخدام هــذه األنشــطة يف تنمي هن
ــددة،  ــرى متع ــارات أخ ــة مه ــة وتنمي ــل الطلب حتصي
ــابقة  ــات الس ــج الدراس ــه نتائ ــارت إلي ــا أش ــذا م وه
إىل وجــود أثــر كبــر الســتخدام األنشــطة التعليمية يف 
ــة  ــة العديــد مــن املهــارات املختلفــة لــدى الطالب تنمي

ــة.  ــل التعليمي ــة املراح يف كاف
ومــن خــال مــا ســبق نجــد أن نتائــج الدراســة 
الســتخدام  إجيــايب  أثــر  وجــود  أكــدت  احلاليــة 
ــة  ــة البنائي ــى النظري ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي األنش
ــة  ــات كلي ــدى طالب ــص ل ــارات التلخي ــة مه يف تنمي
اللغــات والرتمجــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســامية.
التوصيات:

ــن  ــج، يمك ــن نتائ ــه م ــل إلي ــم التوص ــا ت ــوء م  يف ض
ــة: ــات التالي ــم التوصي تقدي

ملــا كانــت نتائــج الدراســة احلاليــة تشــر إىل . 1
ــى  ــة ع ــة القائم ــطة التعليمي ــتخدام األنش أن اس
النظريــة البنائيــة لــه أثــر إجيــايب عــى تنميــة 
ــة  ــات يف املرحل ــدى الطالب مهــارات التلخيــص ل
اجلامعيــة، فــإن الباحثــة تــويص بــرورة االهتام 
باســتخدام األنشــطة التعليميــة وفــق النظريــة 
البنائيــة يف تدريــس املقــررات املختلفــة يف املرحلــة 
اجلامعيــة، وذلــك ملــا توفــره هــذه األنشــطة مــن 
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مواقــف تعليميــة تثــر اهتامــات الطالبــات، 
وتســاعدهن يف بنــاء معرفتهــن بأنفســهن وحتقيــق 
النمــو املفاهيمــي لدهيــن مــن خــال عمليــة 

ــن. ــع اآلخري ــي م ــاوض اجتاع تف
ــي . 2 ــص الت ــارات التلخي ــة مه ــن قائم ــادة م اإلف

توصلــت إليهــا الدراســة يف تقويــم وتطويــر 
اللغويــة  باملهــارات  العاقــة  ذات  املقــررات 
التعليــم  مراحــل  يف  للمتعلمــن  تقــدم  التــي 
املختلفــة، ويف تدريبهــم عــى مهــارات التلخيــص 

واســرتاتيجياته.
تدريــب عضــوات هيئــة التدريــس عى اســتخدام . 3

األنشــطة التعليميــة القائمــة عــى النظريــة البنائية، 
وعــى مهــارات التلخيــص مــن خــال الــدورات 

التدريبيــة، للتحقــق مــن توافرهــا لدهين.

املقرتحات:
ــويص  ــة، ت ــذه الدراس ــذول يف ه ــد املب ــال اجله  إلك
التاليــة  والدراســات  البحــوث  بإجــراء  الباحثــة 

مســتقبًا:
إجــراء دراســات جتريبيــة عــى املقــررات اللغويــة . 1

املختلفــة باجلامعــات الســعودية للتأكــد مــن 
فاعليــة نــاذج وأنشــطة النظريــة البنائيــة األخــرى 

ــن.  ــارات املتعلم ــارف ومه ــة مع يف تنمي
دراســة مقارنــة لألنشــطة التعليميــة القائمــة عــى . 2

ــر عــى بعــض  ــة مــن حيــث التأث ــة البنائي النظري
ــر  ــارات التفك ــة بمه ــرى املرتبط ــرات األخ املتغ

املختلفــة. 
ــن . 3 ــرتح لتضم ــور مق ــاء تص ــن بن ــة تتضم دراس

ــة  ــم اللغ ــررات تعلي ــص يف مق ــارات التلخي مه
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مهــارات تلخيــص النصــوص العلميــة. جملــة دراســات 
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واقع توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وتوجههم نحوه.

)قدم للنشر يف 1441/11/16هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(
 

ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــن م ـــد الرمح ـــت عب ـــورة بن ـــرة ن ـــة األم ـــي يف جامع ـــذكاء االصطناع ـــات ال ـــف تقني ـــع توظي ـــن واق ـــف ع ـــايل إىل الكش ـــث احل ـــدف البح ـــث: ه ـــص البح ملخ
ـــورة  ـــرة ن ـــة األم ـــس بجامع ـــة تدري ـــو هيئ ـــن )207( عض ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــي، وتكون ـــي التحلي ـــج الوصف ـــاع املنه ـــم اتب ـــوه ،  وت ـــم نح ـــس وتوجهه ـــة التدري ـــاء هيئ أعض
ـــات  ـــية لتقني ـــة التدريس ـــاء اهليئ ـــف أعض ـــع توظي ـــي: واق ـــاالت ه ـــع جم ـــى أرب ـــا ع ـــم توزيعه ـــرة، ت ـــن )30( فق ـــة م ـــتبانة مكون ـــان اس ـــدت الباحثت ـــن، وأع ـــد الرمح ـــت عب بن
ـــة  ـــو خدم ـــي، ونح ـــذكاء االصطناع ـــال ال ـــي يف جم ـــث العلم ـــم البح ـــو دع ـــي ، ونح ـــذكاء االصطناع ـــات ال ـــتثامر تقني ـــف واس ـــو توظي ـــة نح ـــه اجلامع ـــي، توج ـــذكاء االصطناع ال
ـــة  ـــاءت بدرج ـــن ج ـــد الرمح ـــت عب ـــورة بن ـــرة ن ـــة األم ـــية بجامع ـــة التدريس ـــاء اهليئ ـــف أعض ـــع توظي ـــى أن واق ـــج ع ـــفرت النتائ ـــي. وأس ـــذكاء االصطناع ـــال ال ـــع يف جم املجتم
ـــع  ـــة املجتم ـــي ، خدم ـــث العلم ـــم ، البح ـــة )التعلي ـــاالت الثالث ـــطة للمج ـــة متوس ـــي كان بدرج ـــذكاء االصطناع ـــات ال ـــق تقني ـــو تطبي ـــة نح ـــه اجلامع ـــع توج ـــة، وأن واق مرتفع
ـــص  ـــة، وخُل ـــة اإلنجليزي ـــارات اللغ ـــا، ومه ـــارات التكنولوجي ـــص، ومه ـــرات التخص ـــزى ملتغ ـــية تع ـــة التدريس ـــاء اهليئ ـــرات أعض ـــن تقدي ـــا ب ـــج فروًق ـــرت النتائ ـــام وأظه (. ك

ـــات. ـــات واملقرتح ـــن التوصي ـــة م ـــث إىل جمموع البح

كلامت مفتاحية: الذكاء االصطناعي – جامعة األمرة نوره بنت عبد الرمحن.

*****
Reality and attitude of utilizing artificial intelligence technologies at Princess 

Nourah Bint Abdulrahman University from the faculty perspective

(Received 7/7/2020, accepted 19/1/2021)

Abstract: The present research paper aims to investigate the reality and attitude of utilizing artificial intelligence technologies at Princess Norah Bint Abdulrahman 
University from the faculty perspective.  The researchers adopted the descriptive analytical approach and applied a 30-item questionnaire distributed to four domains, 
i.e., the reality of utilizing artificial intelligence technologies by faculty members, the university’s attitude toward utilizing and investing in artificial intelligence 
technologies, the university’s support of scientific research in artificial intelligence, and the university’s service to the community in artificial intelligence, to a 
sample of )207( faculty members at Princess Nourah Bint Abdulrahman University. The results revealed that utilizing artificial intelligence technologies was high 
among faculty members at Princess Nourah Bint Abdulrahman University.  The reality of the university’s attitude toward the implementation of artificial intelligence 
techniques was moderate in the three fields (education, scientific research, and community service). Moreover, there were differences in the estimations of faculty 
members due to specialty, technological skills, and English language skills. The study concluded with a set of recommendations and suggestions.

Keywords: Artificial Intelligence, Princess Nourah Bint Abdulrahman University
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املقدمة واخللفية النظرية 
ــن  ــا مهــم مــن امليادي ــذكاء االصطناعــي ميداًن ُيعــد ال
ــن،  ــامء والباحث ــد مــن العل ــاه العدي ــذب انتب ــي جت الت
حيــث شــهد هــذا امليــدان تطــورات مســتمرة حققــت 
آثــاًرا مهمــة يف مســتقبل البرشيــة عــى مجيــع األصعــدة 
لرتكيــزه عــى مشــاركة اإلنســان ومســاعدته يف شــتى 
املهــام اليوميــة التــي متــس اإلنســان يف حياتــه العلميــة 
 (Tomasik,واالجتامعيــة والصحيـــــــــة والتعليميــة

 .2016)

علــوم  أحــد  االصطناعــي  الــذكاء  علــم   ويعــد 
التــي تبحــث عــن أســاليب  احلاســوب احلديثــة 
متطــورة لربجمتــه للقيــام بأعــامل، وإجــراء اســتنتاجات 
ــان و  ــذكاء اإلنس ــب ل ــي ُتنس ــاليب الت ــابه األس تش
ــم  ــل التعل ــان مث ــا اإلنس ــوم هب ــي يق ــات الت العملي
والتكيــف والرتكيــب والتصحيــح الــذايت واســتخدام 
ــم  ــك عل ــو بذل ــدة ، فه ــة املعق ــام املعاجل ــات مله البيان
يبحــث يف تعريــف الــذكاء اإلنســاين وحتديــد أبعــاده، 
ــة  ــم ترمج ــن ث ــه، وم ــض خواص ــاكاة بع ــم حم ــن ث وم
هــذه العمليــات الذهنيــة إىل مــا يوازهيــا مــن عمليــات 
ــكالت  ــل املش ــى ح ــب ع ــدرة احلاس ــن ق ــد م تزي
 (Arab & Kerr., 2017; British academy ــدة املعق

.for higher education, 2014)

ــر  ــا يف التغي ــرًكا قوًي ــي حم ــذكاء االصطناع ــد ال ويع
الرتبــوي نحــو األفضــل، وأدى ذلــك إىل ظهــور 
القوانــن  عــى  تشــتمل  التــي  البيانــات  قواعــد 
والقــرارات الرتبويــة، وتوفــر مســتودعات كبــرة 

ــات  ــاًم للبيان ــة منج ــا بمثاب ــا جعله ــات، مم ــن البيان م
واســتغالهلا  استكشــافها  ُيمكــن  التــي  التعليميــة 
القــرارات  القيــادات الرتبويــة يف صنــع  ملســاعدة 
(Koedinger, 2008). حتــى أصبــح النمــو املتســارع 

للبيانــات التعليميــة واســتخدام هــذه البيانــات يف 
ــا. ــا هل ــة حتدًي ــرارات الرتبوي ــودة الق ــن ج حتس

ومــع التقــدم الرسيــع للــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه 
ــتى  ــن يف ش ــرباء واملختص ــامم للخ ــَز اهت ــح مرك أصب
املجــاالت، ومنهــا جمــال الرتبيــة والتعليــم، بحًثــا 
ــة يف  ــه املختلف ــه وتطبيقات ــف تقنيات ــة توظي ــن آلي ع
التعليميــة ســواء عــى مســتوى  العمليــة  خدمــة 
ــارص  ــة، أو يف عن ــة التعليمي ــة للعملي اإلدارات املختلف
عمليــة التعلــم املختلفــة كاملعلــم واملتعلــم واملحتــوى 

ــي. التعليم
وُتعــد اجلامعــات أكــرب املؤسســات الرتبويــة، وأكثرهــا 
ــة، إذ  ــه التقني ــي وتطبيقات ــذكاء االصطناع ــا بال ارتباًط
ــي  ــذكاء االصطناع ــالل ال ــن خ ــات م ــل اجلامع تعم
ــع  ــق م ــام يتواف ــة ب ــا التعليمي ــر منظومته ــى تطوي ع
التوجهــات واالجتاهــات احلديثــة يف جمــال احلاســوب 
ــام  ــات أم ــت اجلامع ــك أصبح ــا. وبذل والتكنولوجي
حتــٍد كبــر يف األلفيــة اجلديــدة متمثــاًل يف القــدرة عــى 
ختطيــط وتصميــم وتطويــر وتنفيــذ املهــارات الرقميــة 
مــن أجــل تدريــب مهنيــن أفضــل قادريــن عــى فهــم 
ــم  ــا الحتياجاهت ــا وفًق ــة وتطويره ــة التكنولوجي البيئ

.(Ocaña-Fernandez, et al, 2019, p. 554)

الــذكاء  ثــورة  أن   )2001( عبــاس  ذكــر  وقــد 
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جمتمعــات  مــن  اجلامعــات  نقلــت  االصطناعــي 
التعلــم التقليديــة إىل جمتمعــات املعرفــة واملعلومــات، 
املعلومــات  استكشــاف  عــى  القــدرة  إّن  حيــث 
ــة  ــتند إىل املعرف ــي تس ــول الت ــتنباط احلل ــدة واس اجلدي
التكنولوجيــة بــات مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه 
التعليــم يف جمتمعــات املعرفــة واملعلوماتيــة ، فاســتثامر 
ــم  ــار وتعمي ــة واالنتش ــث النوعي ــن حي ــات م املعلوم
املعرفــة وديموقراطيــة التعليــم هــو االســتثامر األفضل 

.)68 ص:   ،2015 )القواســمة، 
ومــع نمــو حجــم املعرفــة أصبح احلفــاظ عــى البيانات 
الضخمــة يف املؤسســات الرتبويــة واســتدعائها يف 
دمــاغ اإلنســان عنــد احلاجــة إليهــا، مُتثــل الكثــر مــن 
الصعوبــة نظــًرا حلجــم تلــك البيانــات وتنوعهــا 
واختالفهــا، وحاجتهــا للحفــظ والتبويــب والفهرســة 
طبًقــا ملعايــر تكنولوجيــة منظمــة ُتســهل عمليــة 
ــد  ــا عن ــة إليه ــت احلاج ــتدعائها وق ــرتجاعها واس اس
ــذكاء  ــات ال ــره تطبيق ــا توف ــو م ــرار، وه ــاذ الق اخت

2019، ص: 576(. )املطــري،  االصطناعــي 
ــتندة إىل  ــات املس ــن التطبيق ــر م ــرت الكث ــد ظه وق
حتســن  إىل  هتــدف  والتــي  االصطناعــي،  الــذكاء 
ــذكاء  ــب ال ــث يلع ــب، حي ــى الوي ــم ع ــم القائ التعلي
ــم  ــة التعل ــم أنظم ــا يف تصمي ــي دوًرا رئيًس االصطناع
ــخرها يف  ــداليل لتس ــب ال ــالل الوي ــن خ ــة م الذكي
 Malik et. Al., 2019,( ــة ــة التعليمي ــة العملي خدم
أنــامٌط جديــدة للــذكاء  p. 409(. وقــد ظهــرت 
ــم  ــة والنظ ــم الذكي ــم التعلي ــي يف كل نظ االصطناع

اخلبــرة، وقــد شــكلت هــذه األنــامط منظومــة متكاملة 
مــن خالهلــا يتــم تطويــر وحتديــث العمليــة التعليميــة 
ــرت  ــي ظه ــة الت ــات احلديث ــن التقني ــتفادة م واالس
ــرتوين يف  ــم اإللك ــة التعلي ــق منظوم ــالل تطبي ــن خ م
ــرون، 2014، ص:  ــي وآخ ــة )عزم ــة التعليمي العملي

.)237
ــات  ــام، واجلامع ــكٍل ع ــات بش ــل اجلامع ــذا جع وه
ــة  ــة رسيع ــش يف بيئ ــاص تعي ــكٍل خ ــعودية بش الس
ــة يف  ــة والرسيع ــورات املتالحق ــة للتط ــور نتيج التط
مــع  اإللكرتونيــة  احلواســب  وأنظمــة  الربجميــات 
ظهــور ابتــكارات كثــرة يف هــذا املجــال، ولعــل أبــرز 
ــن  ــا م ــا هل ــي ومل ــذكاء االصطناع ــورات ال ــذه التط ه
ــاالت  ــتى املج ــر يف ش ــداث التطوي ــل يف أح ــر فاع أث
ــذكاء  ــب ال ــث اكتس ــاص  حي ــكل خ ــم بش والتعلي
ــة مــن األدوار التــي يؤدهيــا  االصطناعــي هــذه األمهي
ــت  ــك الوق ــًرا بذل ــرشي خمت ــل الب ــن العق ــة ع نياب

ــال. ــد وامل واجله
ــتعرض  ــة أن تس ــن األمهي ــه م ــره فإن ــبق ذك ــا س  ومم
الباحثتــان بشــكل أكثــر تفصيــاًل عــن خلفيــة الــذكاء 

ــة. ــة الرتبوي ــا بالعملي ــي وعالقته االصطناع
 (Popenici, et al, إىل  وآخــرون  بوبينيــي  أشــار 
ــع  ــي يرج ــذكاء االصطناع ــوم ال p. 1 ,2017( أن مفه

إىل أوائــل اخلمســينات مــن القــرن العرشيــن امليالدي، 
ــة  ــاج آالت ذكي حيــث قــام جمموعــة مــن العلــامء بإنت
بنــاء عــى االكتشــافات احلديثــة يف علــوم األعصــاب 
ــات  ــدة للمعلوم ــة جدي ــات رياضي ــتخدام نظري واس
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 (Rus�ــج ــيل ونورف ــر روس 1956( ذك ــام  )، ويف ع
ــي  ــون مكارث ــأن ج (sell & Norvig, 2010, p. 17 ب

ــر  ــات األكث ــد التعريف ــّدم أح (John McCarthy) ق

تأثــًرا يف جمــال الــذكاء االصطناعــي حيــث أشــار إىل 
ــه »طريقــة تقــوم عــى أن كل جانــب مــن جوانــب  أن
التعلــم أو أي ميــزة أخــرى للــذكاء يمكــن مــن 
حيــث املبــدأ وصفهــا بدقــة بحيــث يمكــن صنــع آلــة 
ملحــاكاة ذلــك« ، أمــا البدايــة احلقيقيــة ملفهــوم الــذكاء 
ــت  ــد، 2014: 8( فكان ــر )حمم ــام ذك ــي ك االصطناع
 (Alan Tur- ــ ــد العــامل اإلنجليــزي آالن ترن جعــى ي
ــات عــن  (ing يف عــام 1950حيــث كتــب عــدة كتاب

ــر. ــف تفك ــه وكي االل
 (Kaplana & وأشــار كال مــن كابــالن وهاينلــن 
(Haenleinb, 2019 الــذكاء االصطناعــي هــو »قــدرة 

نظــام معــن عــى حتليــل بيانــات خارجيــة واســتنباط 
قواعــد معرفيــة جديــدة منهــا، وتكييــف هــذه القواعد 

ــدة«. واســتخدامها لتحقيــق أهــداف ومهــام جدي
وتؤكــد قمــورة وحممــد وكــروش ) 2018، ص: 
5( بــأن الــذكاء االصطناعــي باإلضافــة اىل أنــه يقــوم 
بحــل اإلشــكاليات برسعــة أكــرب وحفــظ أكــرب عــدد 
ــو  ــم وه ــدأ أه ــى مب ــوم ع ــه يق ــات فإن ــن املعلوم م
ــا  ــا وحجمه ــت طبيعته ــام كان ــات مه ــة املعلوم معاجل
ــع  ــق م ــكل متواف ــة وبش ــف آلي ــة أو نص ــة آلي بطريق

ــن. ــدف مع ه
ويتســم الــذكاء االصطناعــي بمجموعــة مــن   
اخلصائــص مثــل: القــدرة عــى التفكــر واإلدراك 

ــق  ــى تطبي ــدرة ع ــة، والق ــكالت املختلف ــل املش وح
ــربات  ــف اخل ــاهبا وتوظي ــالل اكتس ــن خ ــة م املعرف
القديمــة يف خــربات ومواقــف جديــدة، واستكشــاف 
األمــور املختلفــة عــن طريــق التجربــة واخلطــأ، 
الصعبــة  احلــاالت  مــع  التعامــل  عــى  والقــدرة 
واملعقــدة، واملواقــف الغامضــة مــع غيــاب املعلومــة، 
ــة النســبية لعنــارص احلــاالت املعروضــة،  متييــز األمهي
املرئيــة،  األمــور  وإدراك  التصــور  عــى  والقــدرة 
ــناد  ــة إلس ــم املعلوم ــى تقدي ــدرة ع ــة إىل الق باإلضاف

.)43  :2009 )صالــح،  اإلداريــة  القــرارات 
وباســتطالع الباحثــن للعديــد مــن الدراســات التــي 
 (Anusha, 2016 ; االصطناعــي  الــذكاء  تناولــت 
 Reedy, 2017; Tomasik, 2016; Frankenfiel, 2020;

ــل إىل  ــن التوص    (Russell and Norvig, 2010 أمك

ــي: ــذكاء االصطناع أن ال
يؤدي مهاًما تتطلب قدًرا من الذكاء البرشي.	 
حياكــي بعــض الوظائــف والقــدرات العقليــة 	 

ــددة. ــرق حم بط
ــالل 	  ــن خ ــرشي م ــذكاء الب ــاكاة ال ــر إىل حم ُيش

اآلالت.
يقــوم بأنــامط متعــددة مــن التفكــر وخاصــة 	 

التفكــر الربجمــي.
ــام 	  ُيســتخدم يف خمتلــف الصناعــات واملجــاالت ب

فيهــا االقتصــاد والصحــة والتعليــم.
يعمــل عــى ترشــيد اإلجــراءات لتحقيــق أهــداف 	 

حمــددة بُيــرس.
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الذكاء االصطناعي يف جمال التعليم:
ــذكاء  ــم ال ــأن نظ ــو (Mu, 2019, p. 774) ب ــار م أش
االصطناعــي يمكنهــا أن تســاعد املعلمــن عــى إنجــاز 
العديــد مــن املهــام التــي ال يســتطيع الدمــاغ البــرشي 
والقــوة البدنيــة إنجازهــا، وأهنــا تعمــل عــى االنتقــال 
تدرجيًيــا مــن نمــوذج التعليــم التقليــدي القائــم 
عــى احلفــظ إىل التعايــش بــن املعلمــن والــذكاء 
ــي  ــذكاء االصطناع ــان لل ــر ب ــام ذك ــي، ك االصطناع
أكــرب األثــر عــى التعلــم الشــخيص ويمكــن أن 
يتــوىل معلمــو الــذكاء االصطناعــي عــدد مــن األدوار 

ــن. ــررة للمعلم ــام املتك وامله
ــي يف  ــذكاء االصطناع ــاعد ال ــن أن ُيس ــه يمك ــام أن ك
دعــم خــربة املعلمــن مــن خــالل تبســيط وأمتتــة مهــام 
التدريــس األساســية، ومعاجلــة مــا يســتجد يف العملية 
 Arnett, 25؛	التعليميــة )مــكاوي، 2018، ص: 23 
ــع أن  ــن املتوق ــه م ــروا أن ــث ذك p. 2�3  ,2016( حي
ــدي  ــار التقلي ــن اإلط ــية م ــول الدراس ــل الفص تتنق
للتعلــم ايل اســتخدام مزيــج مــن الــذكاء االصطناعــي 
الصناعــي  للــذكاء  يمكــن  بحيــث  والروبوتــات. 
ــد خلــربة املعلمــن أن يزيــد مــن فعاليــة املعلمــن  امُلجسِّ
ــوى  ــب املحت ــن جوان ــد م ــر العدي ــالل توف ــن خ م
ومهــارات التدريــس، وإعطــاء املعلمــن بيانــات تقييم 
ــم،  ــادر التعل ــول مص ــات ح ــم توصي ــل، وتقدي أفض
وحتســن جــودة األداء األكاديمــي للطــالب مــن 
خــالل مســاعدهتم عــى حتســن مهاراهتــم. باإلضافــة 
ــن  ــي يمك ــذكاء االصطناع ــوا أن ال ــك، أضاف إىل ذل

ــاهم يف  ــي تس ــر والت ــاعد اخلب ــة املس ــر أنظم أن يوف
ــف  ــوة والضع ــاط الق ــه نق ــم ومعرف ــم أداء املتعل تقيي
لديــه وتقديــم الدعــم الــالزم يف الوقــت املحــدد مــن 
املعــارف واملهــارات بشــكل متناســب مــع احتياجاتــه 

ــه.    وقدرات
ــة  ــة التعليمي ــازي )2006( إىل أن األنظم ــار حج وأش
االصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تســتخدم  الــذي 
ــة  ــن املعرف ــل م ــم اهلائ ــة الك ــن ومعاجل ــوم بتخزي تق
النظريــة واخلــربات التجريبيــة ملســاعدة املتعلــم يف 
ــتخدامها.  ــات واس ــادئ والنظري ــد واملب ــم القواع فه
ــى  ــم ع ــات التعل ــم بيئ ــى تصمي ــاعد ع ــا تس ــام أهن ك
ــاعد  ــا يس ــد. مم ــن بع ــم ع ــار التعل ــت يف إط اإلنرتن
يف احلفــاظ عــى اخلــربات ومنعهــا مــن االندثــار، 
ــل  ــى ح ــاعد ع ــة تس ــذه األنظم ــة اىل أن ه باإلضاف
ــالل  ــن خ ــن م ــه للمتعلم ــاد والتوجي ــكلة اإلرش مش
تصميــم نظــم خبــرة بديلــة تقــدم النصــح واملشــورة 
للمتعلمــن وذلــك ملواجهــة مشــكلة زيــادة عــدد 

ــدين ــدد املرش ــة ع ــن وقل املتعلم
كــام تناولــت العديــد مــن الدراســات الســابقة تقنيــات 
الــذكاء االصطناعــي يف العمليــة التعليميــة، ســواء فيام 
يتعلــق بالنواحــي اإلداريــة يف اجلامعــات واملؤسســات 
املتعلقــة  األكاديميــة  النواحــي  يف  أو  التعليميــة، 
بأعضــاء اهليئــة التدريســية أو الطــالب، حيــث هدفت 
ــة  ــن درج ــف ع ــربي )2020( إىل الكش ــة اخلي دراس
ــرج  ــة اخل ــة بمحافظ ــة الثانوي ــامت املرحل ــالك معل امت
باململكــة العربيــة الســعودية ملهــارات توظيــف الــذكاء 
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االصطناعــي يف التعليــم، وحتديــد أهــم املعوقــات 
ــذكاء االصطناعــي، وطبقــت  التــي تعيــق توظيــف ال
ــة  الدراســة عــى )130( معلمــة مــن معلــامت املرحل
الثانويــة، وكشــفت النتائــج عــن أن امتــالك املعلــامت 
جــاءت  االصطناعــي  الــذكاء  توظيــف  ملهــارات 
ــي  ــات الت ــض املعوق ــود بع ــة، ووج ــة منخفض بدرج
حتــول دون تطبيــق الــذكاء االصطناعــي ، كــام كشــفت 
النتائــج اىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن اســتجابات أفــراد العينــة تعــزى ملتغري ســنوات 

اخلــربة واملؤهــل العلمــي.
ــف  ــزي )2019( إىل الكش ــة الياج ــتهدفت دراس واس
عــن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف 
دعــم التعليــم اجلامعــي باململكــة العربيــة الســعودية، 
االســتقرائي  املنهــج  عــى  الدراســة  واعتمــدت 
باســتخدام األســلوب الوصفــي التحليــي، واوصــت 
ــرات  ــد املؤمت ــا : عق ــات منه ــدة توصي ــة بع الدراس
العمــل بشــكل  والنــدوات وورش  واملحــارضات 
ــج  ــر يف املناه ــادة النظ ــى إع ــة ع ــرتوين، باإلضاف إلك
تقنيــات  تتضمــن  بحيــث  املدرســية  واملقــررات 
ال  االصطناعــي  بالــذكاء  املرتبطــة  املعلومــات 
ســيام مقــررات اهلندســة والرياضيــات والعلــوم، 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــج تدريبي ــداد برام وإع
والطــالب لتنميــة مهــارات اســتخدام تطبيقــا الــذكاء 

االصطناعــي.
التعــرف  إىل   )2019( املطــري  دراســة  وهدفــت 
ــذكاء  ــق ال ــف يف تطبي ــور والضع ــي القص ــى نواح ع

القــرار  صناعــة  لتطويــر  كمدخــل  االصطناعــي 
بالكويــت.  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  يف  التعليمــي 
مــن   )56( مــن  عينــة  عــى  الدراســة  وطبقــت 
والتعليــم،  الرتبيــة  وزارة  يف  الرتبويــة  القيــادات 
ــن:  ــج ع ــفت النتائ ــاي كش ــلوب دلف ــتخدام أس وباس
غيــاب تدريــب القيــادات عــى الــذكاء االصطناعــي، 
ونــدرة التكنولوجيــا الذكيــة املســتخدمة يف صنــع 
ــات  ــد بيان ــر قواع ــة توف ــة، وقل ــرارات التعليمي الق
ذكيــة الســتخدامها يف صناعــة القــرار التعليمــي، 
وغيــاب العاملــن بأمهيــة الــذكاء االصطناعــي يف 
ــل،  ــل األفض ــار البدي ــرارات الختي ــن الق ــة ب املقارن
وضعــف االعتــامد عــى الــذكاء االصطناعــي يف حــل 
املشــكالت املتعلقــة بتحليــل العالقــات البســيطة 

واملعقــدة حــول القــرار الرتبــوي.
ــة  ــع )2019( إىل دراس ــرة وكاط ــة م ــت دراس وهدف
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف التعليــم مــن وجهــة 
نظــر تدريــي اجلامعــة، وطبقــت الدراســة عــى )20( 
ــرت  ــداد، وأظه ــة بغ ــية بجامع ــة تدريس ــو هيئ عض
النتائــج أن لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي تأثــًرا 
كبــًرا يف التعليــم اجلامعــي، وأن أكثــر تطبيقــات 
التطبيقــات  هــي  تأثــرا  االصطناعــي  الــذكاء 

ــب. ــات الطال ــي احتياج ــي تلب ــة الت التخصصي
وأجــرى ســعد اهلل وشــتوح )2019( دراســة هدفــت 
الــذكاء  ونظــم  نــامذج  خمتلــف  أمهيــة  إبــراز  إىل 
االصطناعــي يف تطويــر العمليــة التعليميــة، وقــد 
تنــاول الباحثــان خصائــص برامــج التعليــم املعتمــدة 
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ــتخدمة يف  ــه املس ــي وتطبيقات ــذكاء االصطناع ــى ال ع
ــر هــذه األخــرة،  ــة وأدواره يف تطوي ــة التعليمي العملي
إمكانيــة  عــدم  أن  إىل  الدراســة  هــذه  وخلصــت 
إنــكار مســامهة الــذكاء االصطناعــي يف االرتقــاء 
وتطويــر التعليــم عــرب تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي 
ــة  ــي وأنظم ــوى ذك ــن حمت ــم م ــتخدمة يف التعلي املس
التعليــم الذكــي والواقــع االفــرتايض والواقــع املعــزز.
 (Popenici & ــر ــي وك ــة بوبيني ــتهدفت دراس واس
(Kerr, 2017 إىل الكشــف عــن تأثــر اســتخدام الذكاء 

االصطناعــي عــى التدريــس والتعلــم يف التعليــم 
ــئة  ــات الناش ــة للتقني ــار التعليمي ــر اآلث ــايل، وتأث الع
عــى الطريقــة التــي يتعلــم هبــا الطــالب وكيــف 
ــة إىل  ــارت الدراس ــور، وأش ــات وتتط ــم املؤسس تتعل
رضورة استكشــاف التطــورات التكنولوجيــة احلديثــة 
ــن  ــايل م ــم الع ــدة يف التعلي ــات اجلدي ــامد التقني العت
ــايل،  ــم الع ــتقبلية للتعلي ــة املس ــؤ بالطبيع ــل التنب أج
ورضورة أن تتيــح مؤسســات التعليــم العــايل الفرصــة 
الحتضــان الــذكاء االصطناعــي يف التدريــس والتعلــم 

ــاة. ــدى احلي م
وهدفــت دراســة الســلمي )2017( إىل التعريــف 
بتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي لدعــم اســرتجاع 
ــي  ــذكاء االصطناع ــامت ال ــح س ــات، وتوض املعلوم
التــي متيــزه عــن الــذكاء الطبيعي، وتســلط الضــوء عى 
اســتفادة جوجــل مــن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي 
يف تعزيــز خدمــات اســرتجاع املعلومــات وتطويرهــا، 
واتبعــت الدراســة املنهــج الوثائقــي، فضــاًل عــن 

ــوع إىل  ــال الرج ــن خ ــي م ــي التحلي ــج الوصف املنه
التطبيقــات  بعــض  واســتخدام  جوجــل،  موقــع 
ــق  ــل يف تطبي ــامت جوج ــص وس ــرف إىل خصائ للتع
املعلومــات،  اســرتجاع  يف  االصطناعــي  الــذكاء 
ــد  ــم العدي ــاع تدعي ــة إىل اتس ــج الدراس ــر نتائ وتش
ــذكاء  ــات ال ــل بتقني ــات جوج ــات وخدم ــن تطبيق م
االصطناعــي، وتطويــر تلــك اخلدمــات باســتمرار بــام 

ــتفيدين. ــات املس ــم احتياج يالئ
إىل   )2014( وآخــرون  عزمــي  دراســة  وهدفــت 
ــذكاء  ــى ال ــة ع ــة قائم ــم إلكرتوني ــة تعل ــب بيئ جتري
شــبكات  صيانــة  مشــكالت  حلــل  االصطناعــي 
ــد  ــم، وق ــا التعلي ــالب تكنولوجي ــدى ط ــب ل احلاس
أعــدت الدراســة بيئــة تعلــم إلكرتونيــة تفاعليــة 
ــب،  ــبكات احلاس ــة ش ــكالت صيان ــل مش ــة حل ذكي
وطبقــت أدوات الدراســة عــى عينــة مــن )30( طالًبــا 
مــن الفرقــة الثالثــة بقســم تكنولوجيــا التعليــم بكليــة 
الرتبيــة النوعيــة بقنــا. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة 
إىل وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن املجموعــة 
التجريبيــة قبليــا وبعديــا يف درجــات القيــاس البعــدي 
ــة،  ــة املالحظ ــي وبطاق ــار التحصي ــن االختب ــكل م ل
وكان هــذا الفــرق لصالــح املجموعــة التجريبيــة، ممــا 
يــّدل عــى فاعليــة اســتخدام بيئــة التعلــم اإللكرتونيــة 
ــل  ــادة حتصي ــي يف زي ــذكاء االصطناع ــى ال ــة ع القائم
شــبكات  صيانــة  مشــكالت  حــل  يف  املفاهيــم 
ــم  ــا التعلي ــعبة تكنولوجي ــالب ش ــدى ط ــب ل احلاس

ــة. ــة النوعي ــة الرتبي بكلي
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 (Karal, H. et al, ـــرون ـــة كارال وآخ ـــت دراس وهدف
ـــد  ـــن بع ـــم ع ـــم القائ ـــام التعلي ـــم نظ  (2014إىل تقيي

ــي(Artimat)  يف  ــذكاء االصطناعـ ــى الـ ــم عـ القائـ
ـــن  ـــة م ـــكالت الرياضي ـــل املش ـــارات ح ـــر مه تطوي
ـــالب يف  ـــامهة الط ـــة، ومس ـــاءة املفاهيمي ـــث الكف حي
عمليـــة حـــل املشـــكالت، وتـــم تطبيـــق الدراســـة 
ـــا مـــن الصـــف العـــارش مـــن مدرســـة  عـــى )59( طالًب
ـــم  ـــزون (Trabzon). وت ـــة يف طراب ـــول الثانوي االناض
ـــة،  ـــالت منظم ـــالل مقاب ـــن خ ـــالب م ـــذ آراء الط أخ
ـــات  ـــي احتياج ـــام ُيلب ـــن أن النظ ـــج ع ـــفت النتائ وكش
ــل  ــارات حـ ــة مهـ ــا يف تنميـ ــالب وكان ناجًحـ الطـ

ـــات. ـــكالت الرياضي املش
ــف  ــار )2012( إىل الكشـ ــة النجـ ــت دراسـ وهدفـ
عـــى  قائـــم  تعليمـــي  برنامـــج  فعاليـــة  عـــن 
ـــارات  ـــة مه ـــي يف تنمي ـــذكاء االصطناع ـــا ال تكنولوجي
ـــوري  ـــدى مط ـــة ل ـــة التعليمي ـــع اإللكرتوني ـــاء املواق بن
التعليميـــة يف ضـــوء معايـــر اجلـــودة  املواقـــع 
الشـــاملة. وُطبقـــت الدراســـة عـــى عينـــة مكونـــة 
مـــن )20( طالًبـــا بكليـــة تكنولوجيـــا املعلومـــات 
ـــة  ـــود فاعلي ـــج وج ـــرت النتائ ـــيناء. وأظه ـــة س جامع
ـــض  ـــة بع ـــة يف تنمي ـــم الذكي ـــم التعلي ـــتخدام نظ الس
ـــات يف  ـــا املعلوم ـــعبة تكنولوجي ـــالب ش ـــارات ط مه

بنـــاء املواقـــع اإللكرتونيـــة أثنـــاء اســـتخدامهم.
وُيالحـــظ مـــن الدراســـات الســـابقة نـــدرة الدراســـات 
ـــاص  ـــكٍل خ ـــعودية بش ـــام، والس ـــكٍل ع ـــة بش العربي
ــال  ــي يف املجـ ــذكاء االصطناعـ ــت الـ ــي تناولـ التـ

الرتبـــوي، ويف اجلامعـــات بشـــكٍل خـــاص، حيـــث 
جـــاءت دراســـة الياجـــزي )2019( الســـتقراء 
ـــم  ـــي يف دع ـــذكاء االصطناع ـــات ال ـــتخدام تطبيق اس
التعليـــم اجلامعـــي، دون دراســـة ميدانيـــة لذلـــك، 
ـــة  ـــع )2019( لدراس ـــرة وكاط ـــة م ـــاءت دراس وج
ــن  ــم مـ ــي يف التعليـ ــذكاء االصطناعـ ــف الـ توظيـ
وجهـــة نظـــر أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية بجامعـــة 
بغـــداد، ومل ُتظهـــر الدراســـة جوانـــب االســـتخدام 
ــات  ــاءت دراسـ ــة. وجـ ــذه التقنيـــات يف اجلامعـ هلـ
أخـــرى جتريبيـــة هبـــدف الكشـــف عـــن تأثـــر 
ـــب  ـــن اجلوان ـــي يف حتس ـــذكاء االصطناع ـــف ال توظي
املعرفيـــة واملهاريـــة لـــدى الطـــالب، ومـــن هـــذه 
(Popeni-  الدراســـات: ودراســـة بوبينيـــي وكـــر
(ci & Kerr, 2017 ، ودراســـة عزمـــي وآخـــرون 

 (Karal, H. ــرون ــراال وآخـ ــة كـ )2014( ، ودراسـ
ـــز  ـــار )2012(. وتتمي ـــة النج  (et al, 2014، ودراس

ـــا  ـــابقة يف أهن ـــات الس ـــن الدراس ـــة ع ـــة احلالي الدراس
هتـــدف إىل الكشـــف عـــن واقـــع توظيـــف أعضـــاء 
ــت  ــورة بنـ ــرة نـ ــة األمـ ــس بجامعـ ــة التدريـ هيئـ
ــي،  ــذكاء االصطناعـ ــات الـ ــن لتطبيقـ ــد الرمحـ عبـ
ودراســـة توجـــه اجلامعـــة نحـــو توظيـــف تقنيـــات 
ــية  ــاالت رئيسـ ــة جمـ ــي يف ثالثـ ــذكاء االصطناعـ الـ
الـــذكاء  تطبيقـــات  واســـتثامر  توظيـــف  هـــي: 
ــال  ــي يف جمـ ــث العلمـ ــم البحـ ــي، دعـ االصطناعـ
ــال  ــع يف جمـ ــة املجتمـ ــي، خدمـ ــذكاء االصطناعـ الـ

ــي. ــذكاء االصطناعـ الـ
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الذكاء االصطناعي يف جمال البحث العلمي 
ــال  ــي يف  جم ــذكاء االصطناع ــات ال ــاعدت تطبيق س
البحــث العلمــي بعــدد مــن اجلوانــب ومنهــا : توجيــه 
مســارات  الباحثــن وحتديــد املجــاالت التــي جيــب أن 
ــق  ــل الدقي تركــز عليهــا أبحاثهــم مــن خــالل التحلي

والرسيــع لعــدد مــن املشــكالت. 
ــي يف  ــذكاء االصطناع ــات ال ــاعدت تطبيق ــك س كذل
خدمــة البحــث العلمــي والباحثــن مــن خــالل تطــور 
خدمــات املكتبــات مــن النمــط الكالســيكي التقليدي 
اىل النمــط الذكــي الــذي يعتمــد عــى حمــاكاة االنســان 
ــث  ــن ، حي ــة للباحث ــات ذكي ــم خدم ــه وتقدي يف ذكائ
ذكــر  عبداهلــادي، )2000( بــأن الــذكاء االصطناعــي 
اعتمــد عــى النظــم اخلبــرة يف حقــول املكتبــات 
املختلفــة حيــث يمكنهــا عــى ســبيل املثــال أن تعالــج 

أربــع قضايــا يف خدمــات املعلومــات وهــي:
اســتخدام تلــك النظــم يف املراجــع والعمــل   •

جعــي  ملر ا
ــارس  ــول اىل فه ــن الوص ــم يف حتس ــك النظ ــتخدام تل اس  •

PACs اجلمهــور 

ــد  ــى قواع ــث ع ــم يف البح ــك النظ ــتخدام تل اس  •
املصطلحــات وضبــط  الببليوغرافيــة  البيانــات 
اســتخدام تلــك النظــم يف حتســن البحــث يف   •

النهائــي للمســتفيد  النصــوص 
 (Bohyun, 2019) كــام أوضحــت دراســة هبيــون 
مــدى أمهيــة الــذكاء االصطناعــي يف خدمــة الباحثــن 
ــغلة  ــات املش ــالل الروبوت ــن خ ــي م ــث العلم والبح

بالــذكاء االصطناعــي حيــث هلــا دور مهــم يف خدمــة 
الباحثــن باملكتبــات كخدمــات االســتقبال والتوجيــه، 
يف  األطفــال  ومســاعدة  البيبليوغــرايف،  والبحــث 
املكتبــة، وبعــض املهــام الصعبــة عــى غــرار التخزيــن 

ــرتجاع. واالس
 الذكاء االصطناعي يف جمال خدمة املجتمع 

ــذكاء االصطناعــي يف املجــال  ــات ال    ســامهت تطبيق
التعليمــي والبحــث العلمــي وامتــدت كذلــك إىل 
خدمــة املجتمــع ســواء عــى مســتوى األفــراد أو 
اجلامعــات، ومــن هــذه املجــاالت عــى ســبيل املثــال  :

املجــاالت  	 يف  االصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 
الصحيــة : يعــد جمــال الرعايــة الصحيــة مــن أهــم 
املجــاالت التــي البــد مــن النظــر اليــه وتطويــره 
ــارعت  ــا س ــذا م ــة ، وه ــات احلديث ــة التقني بكاف
إليــه كــربى الــرشكات يف تطويــر تقنيــات تعتمــد 
عــى الــذكاء االصطناعــي لتشــخيص األمــراض 
ومعرفــة حــاالت املــرىض وطــرق التواصــل 
معهــم ، والســيام يف االزمــات مثــل أزمــة جائحــة 
كوفيــد -19 وهــذا مــا ذكرتــه ) الدهشــان ، 
ــة جلهــاز   2020( يف تطويــر رشكــة بايــدو الصيني
ــى  ــرف ع ــراء للتع ــت احلم ــعة حت ــتخدم االش يس
ــات   ــرتو واملحط ــتخدم يف امل ــث يس ــه ، بحي الوج
للكشــف عــن درجــات حــرارة النــاس ويعطــي 
إنــذاًرا  تنبيهًيــا بذلــك ، كــام طــورت رشكــة 
بينــغ آن الصينيــة منصــة Ask BOB االستشــارية 
للتواصــل  االصطناعــي  بالــذكاء  واملدعومــة 



518

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

ــاراهتم  ــى استفس ــة ع ــخاص واإلجاب ــع األش م
ــر أن  ــر بالذك ــة . وجدي ــم الصحي ــول حاالهت ح
هنــاك إســهامات للــذكاء االصطناعــي ســاعدت 
ــة  ــم الصحي ــة أموره ــهم يف مراقب ــراد أنفس األف
بأنفســهم منهــا عــى ســبيل املثــال ســاعات الصح 
ــا رشكات  ــي تنتجه ــة والت Health Watch  الذكي

 Samsung وسامســونج  Apple كــربى مثــل أبــل
ــي تكشــف للشــخص عــن معــدل نبضــات  والت

ــمه. ــة بجس ــراءات احليوي ــدالت الق ــه ومع قلب
املجــاالت  	 يف  االصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 

ــة  ــى أمهي ــات ع ــدة دراس ــارت ع ــة : أش األمني
ــن  ــال األم ــي يف جم ــذكاء االصطناع ــات ال تطبيق
والتنبــؤ بحــدوث اجلرائــم ملحاولــة التصــدي هلــا 
قبــل حدوثها والســيطرة عليهــا )البابــي، 2019( 
، كــام أكــد ) دويل ونــارصي، 2018( أن اجلرائــم 
االلكرتونيــة تتســم بالــذكاء اخلــارق مقارنــة 
باجلرائــم التقليديــة التــي تتســم بالعنــف ، حيــث 
إن اجلرائــم االلكرتونيــة تعتمــد عــى وســائل 
ــة  ــة وقرصن متطــورة يف اخــرتاق املواقــع احلكومي
ــم  ،  ــرتاق خصوصياهت ــراد واخ ــات األف معلوم
لــذا أكــدا عــى أمهيــة تطويــر أنظمــة احلاميــة لــدى 
الــرشكات باســتخدام أنظمــة متطــورة ذكيــة 
ــة  ــق احلامي ــي لتحقي ــذكاء االصطناع ــة ال كأنظم

ــة .  ــة الالزم الفعال
ــل  	 ــاالت ح ــي يف جم ــذكاء االصطناع ــات ال تطبيق

املشــكالت احلياتيــة : مثــل ترشــيد الطاقــة حيــث 

اصطناعــي  ذكاء  ذو  بمتحكــم  املنــازل  تــزود 
ــن  ــة م ــتهالك الطاق ــض اس ــى خف ــدرة ع ــه ق ل
وأجهــزة  الذكيــة  باملقابــس  التحكــم  خــالل 
استشــعار اإلضــاءة الذكيــة ، كذلــك يمكــن 
للــذكاء االصطناعــي املحافظــة عــى أمــن املنــازل 
ــرف  ــى التع ــادرة ع ــة ق ــزة ذكي ــالل بأجه ــن خ م
عــى مالمــح الوجــه وبالتــايل القــدرة عــى متييــز 
أفــراد املنــزل عــن غرهــم ، والكشــف عــن 
احلركــة بواســطة أجهــزة االستشــعار ، ويمكنهــا 
ــبوهة ،  ــركات مش ــن أي ح ــوارئ ع ــغ الط تبلي
ــي  ــة الت ــة احلرك ــيارات ذاتي ــاك الس ــك هن كذل
ــذكاء  ــات ال ــرب تقني ــر ع ــادة والس ــا القي يمكنه
االصطناعــي ممــا يســاعد يف حــل كثــر مــن 
ــادة . ــى القي ــان ع ــدرة االنس ــدم ق ــكالت ع مش

وبنــاء عــى مــا ذكــر أعــاله حرصــت الباحثتــان 
ــذكاء  ــات ال ــتخدامات تطبيق ــى اس ــوف ع ــى الوق ع
ــد  ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة األم ــي يف جامع االصطناع
لتوجهــات  األساســية  اجلوانــب  مــن  الرمحــن 
ــت  ــتقبلية، متثل ــا املس ــة وتطلعاهت ــزات اجلامع ومرتك

 : يف
توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس لتطبيقــات 	 

االصطناعــي. الــذكاء 
توجــه اجلامعــة نحــو توظيــف واســتثامر تطبيقات 	 

الــذكاء االصطناعــي يف التعليــم والتعلم.
ــي يف 	  ــث العلم ــم البح ــو دع ــة نح ــه اجلامع توج
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ــي. ــذكاء االصطناع ــال ال جم
ــال 	  ــع يف جم ــة املجتم ــو خدم ــة نح ــه اجلامع توج

ــي. ــذكاء االصطناع ال

مشكلة البحث:
يف هــذا العــر تعــد التكنولوجيــا جــزا ال يتجــزأ مــن 
ــر عــي املجتمــع فقــد  ــر كب ــة وهلــا تأث ــا اليومي حياتن
ــا  ــا وتفاعالتن ــا وترفاتن ــه تفكرن ــي طريق ــرت ع أث
فيــام بيننــا ويف الوقــت نفســه التقــدم والتغــر الرسيــع 
التــي  الطــرق  تغــر  يف  يســاهم  التكنولوجيــا  يف 
ــة  ــف التعليمي ــإن املواق ــايل ف ــم هبا.وبالت ــم ونعل نتعل
ــال  ــدم يف جم ــد أدى التق ــًا، وق ــكل تدرجيي ــر بش تتغ
املســاعد  التعليــم  نقــل  إيل  االصطناعــي  الــذكاء 
ــج  ــالل دم ــن خ ــد م ــر جدي ــب اآليل إىل ع باحلاس
ــر  الــذكاء البــرشي حيــث أصبحــت أنظمــة الكمبيوت
تعمــل كمعلــم ذكــي أو أداة تســاهم يف تســهيل اختــاذ 
القــرار يف البيئــات التعليميــة. أيًضــا إىل التكيــف 
ــن،  ــة للمتعلم ــف املتنوع ــات واملواق ــع االحتياج م
ســوق  يف  التنافســية  القــدرة  تعزيــز  عــن  فضــاًل 
ــذكاء  ــإن ال ــك ف ــة إىل ذل ــي. باإلضاف ــم العامل التعلي
ــن  ــده لتحس ــرص جدي ــح ف ــي أدى إىل فت االصطناع
ــن  ــر . ويمك ــكل كب ــم بش ــس والتعلي ــوده التدري ج
ــة  ــة الذكي ــك األنظم ــن تل ــتفادة م ــن االس للمعلم
ــم  ــدم التعل ــز تق ــات وتعزي ــع البيان ــامت، مج يف التقيي
ــة  ــة. باإلضاف ــية حديث ــرتاتيجيات تدريس ــور إس وتط
ــم  ــي والتعلي ــذكاء االصطناع ــج ال ــإن دم ــك ف إىل ذل

ليــس جمــرد حتــول يف التعليــم ولكــن أيًضــا يف التحــول 
ــة. ومــن هــذا  ــة واإلدراك والثقافــات البرشي يف املعرف
املنطلــق أصبــح الــذكاء االصطناعــي يف التعليــم حمــور 
ــم. ــا التعلي ــال تكنولوجي ــايس يف جم ــي أس ــز بحث تركي

(Hwang et al., 2020 &Chen et al., 2020)

الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  الواقــع التــزال  ويف 
االصطناعــي يف التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــتثامرًا  ــن اس ــدول م ــة ال ــع بقي ــه م ــا مقارن يف بدايته
ــي  ــا )احلجي ــي وتطبيقاهت ــذكاء االصطناع ــه ال ألنظم
ــن إيل  ــع املختص ــا يدف ــذا مم ــراين،2020(. وه و الف
أمهيــه اســتخدام املزيــد مــن تطبيقــات وأنظمــة الــذكاء 
االصطناعــي يف التعليــم وإجــراء املزيــد مــن األبحاث 
والدراســات حــول توظيــف الــذكاء االصطناعــي يف 
ــة  ــي يف اململك ــم اجلامع ــة يف التعلي ــة التعليمي العملي
 ;2020 والفــراين،  )احلجيــي  الســعودية  العربيــة 

البــرش،2020;  الياجــزي ،2020(
ـــات  ـــي تقني ـــل تنام ـــباب، ويف ظ ـــذه األس ـــل ه ويف ظ
ــرة  ــًة كبـ ــه مكانـ ــي، واحتاللـ ــذكاء االصطناعـ الـ
ــة  ــاالت الرتبويـ ــا املجـ ــاالت ومنهـ ــع املجـ يف مجيـ
والتعليميـــة، جـــاء البحـــث احلـــايل لبحـــث واقـــع 
توظيـــف تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي يف جامعـــة 
ـــم  ـــاالت التعلي ـــد الرمحـــن ملج ـــت عب ـــورة بن ـــرة ن األم
والتعلـــم والبحـــث العلمـــي وخدمـــه املجتمـــع 
وتوجهـــات  أهـــداف  يف  أساســـية  كمرتكـــزات 
ـــس  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــر أعض ـــة نظ ـــن وجه ـــة م اجلامع

ــة. ــات املختلفـ ــة يف الكليـ باجلامعـ
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أسئلة البحث
سعى البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

مــا واقــع توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس . 1
الرمحــن  عبــد  بنــت  نــورة  األمــرة  بجامعــة 

االصطناعــي؟ الــذكاء  لتطبيقــات 
ــذكاء . 2 ــو ال ــورة نح ــرة ن ــة األم ــه جامع ــا توج م

ــم،  ــتثامره بالتعلي ــه واس ــي يف )توظيف االصطناع
ــة  ــن وجه ــع( م ــة املجتم ــي، خدم ــث العلم البح
ــد  ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة األم ــاء جامع ــر أعض نظ

ــن؟ الرمح
ــد . 3 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل يوج ه

أعضــاء  تقديــرات  بــن   )0.05( مســتوى 
ــت  ــورة بن ــر ن ــة األم ــية يف جامع ــة التدريس اهليئ
ــذكاء  ــات ال ــف تقني ــول توظي ــن ح ــد الرمح عب
االصطناعــي يف دعــم رســالة اجلامعــة تعــزى 
التخصــص،  العلميــة،  )الدرجــة  ملتغــرات 
اخلــربة، مســتوى مهــارات التكنولوجيا، مســتوى 

مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة(؟

 أهداف البحث
هدف البحث إىل حتقيق ما يأيت:

ــذكاء 	  ــات ال ــف تقني ــع توظي ــى واق ــرف ع التع
االصطناعــي مــن وجهــه نظــر أعضــاء هيئــه 
التدريــس يف جمــاالت التعليــم والتعلــم، البحــث 
العلمــي وخدمــه املجتمــع كمرتكــزات يف توجــه 

ــة. اجلامع

التعـرف عـى توجـه جامعـة األمـرة نـورة نحـو 	 
واسـتثامره  )توظيفـه  يف  االصطناعـي  الـذكاء 
بالتعليـم، البحـث العلمـي، خدمـة املجتمـع( من 
وجهـة نظـر أعضـاء جامعـة األمـرة نـورة بنـت 

الرمحـن عبـد 
أعضـاء 	  آراء  بـن  الفـرق  مسـتوى  عـى  التعـرف 

بالتعليـم،  واسـتثامره  توظيفـه  يف  التدريـس  هيئـة 
البحـث العلمـي وخدمـة املجتمـع وفقـًا ملتغرات 
اللغـة  ، مسـتوى مهـارات  ، اخلـربة  )التخصـص 
اإلنجليزيـة( بـن األعضاء يف اجلامعـة يف الكليات 

املختلفـة.

صحـة  الختبـار  البحـث  سـعى  البحـث:  فـروض 
اآلتيـة: الفـروض 

ال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى . 1
)0.05( بـن تقديـرات أعضـاء اهليئـة التدريسـية 
يف جامعـة األمـر نـورة بنـت عبـد الرمحـن حـول 
دعـم  يف  االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  توظيـف 

رسـالة اجلامعـة تعـزى ملتغـر التخصـص.
ال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى . 2

)0.05( بـن تقديـرات أعضـاء اهليئـة التدريسـية 
يف جامعـة األمـر نـورة بنـت عبـد الرمحـن حـول 
دعـم  يف  االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  توظيـف 

رسـالة اجلامعـة تعـزى ملتغـر اخلربة.
ال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى . 3
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)0.05( بـن تقديـرات أعضـاء اهليئة التدريسـية يف 
جامعـة األمر نـورة بنت عبد الرمحـن حول توظيف 
تقنيـات الـذكاء االصطناعي يف دعم رسـالة اجلامعة 

تعـزى ملتغر مسـتوى مهارات اللغـة اإلنجليزية.

أمهية البحث:
 تكمن أمهية البحث فيام يأيت:

التـي  السـابقة  الدراسـات  مـن  العديـد  توصيـات   •
كبـر  بشـكل  التعليـم  قطـاع  تأثـر  إىل  أشـارت 
بالـذكاء االصطناعـي، حيـث إن تطبيقـات الـذكاء 
االصطناعـي قيـد االسـتخدام عى نطاق واسـع من 
قبـل املعلمـن واملتعلمـن يف املـدارس واجلامعات، 
بـام يف ذلـك تعليـم وتعلـم التقنيـات املختلفـة مثـل 
الذكيـة،  التدريـس  وأنظمـة  الروبوتـات،  تعليـم 
وأنظمـة التعلـم التكيفيـة والتعليـم الذكـي والواقع 
 Chassignol, et) املعـزز  والواقـع  االفـرتايض 
وشـتوح،  اهلل  سـعد  2012؛  النجـار،  al , 2018؛ 

 .)2019
رؤية اململكة العربية السـعودية 2030 التي أشـارت   •
إىل أن االسـتثامر يف تكنولوجيـا الـذكاء االصطناعي 
خـالل  السـعودية  العربيـة  للمملكـة  هدًفـا  بـات 
الفـرتة احلاليـة، مـن أجـل التحـول إىل التكنولوجيا 
الرقميـة يف كل املجـاالت، وهـو مـا ُيسـهم يف تقدم 
تكنولوجي يسـاعد عـى التطور االقتصـادي )املركز 
اإلعالمي لرؤيـة اململكة العربية السـعودية 2030، 

.)2016 ص: 

حدود البحث: اقترص البحث عىل ما يأيت:
احلـدود املوضوعيـة: اقتـر البحث عـى املفاهيم 	 

املتعلقـة بالـذكاء االصطناعـي وبعـض التطبيقات 
املسـتخدمة يف عملية التعلم وادارته ، واملامرسـات 
التـي قامـت هبـا اجلامعة للتشـجيع منسـوباهتا عى 
يف  سـواء  االصطناعـي  الـذكاء  بتقنيـة  االهتـامم 
التعليـم أو يف البحـث العلمـي أو يف جمـال خدمـة 

املجتمـع .
احلـدود املكانيـة: جامعـة األمـرة نـورة بنـت عبد 	 

لرمحن. ا
احلـدود البرشيـة: عينة من أعضاء اهليئة التدريسـية 	 

بجامعـة األمرة نورة بنـت عبد الرمحن.
احلـدود الزمنيـة: الفصـل الـدرايس الثـاين للعـام 	 

1441/1440هــ.

مصطلحات البحث: 
الـذكاء االصطناعـي: يوصـف الـذكاء االصطناعـي   •
بأنـه ارتبـاط الـذكاء الطبيعي بـاآلالت، حيث ينصب 
يمكنهـا  جـًدا  متقدمـة  أنظمـة  إنشـاء  عـى  تركيـزه 
التفكر بشـكل اسـرتاتيجي، مـن خالل إنشـاء برامج 
املشـكالت  وحـل  التفكـر  بقـدرات  تتمتـع  فّعالـة 
Ma-)  والتعلـم، ومتتلك ذكاًء لغوًيـا ورياضًيا ومنطقًيا
lik et. Al., 2019, p. 407). وتعرفـه الباحثتـان بــ 

»اسـتخدام التقنيـات القائمة عى الـذكاء االصطناعي 
التـي حتاكـي الـذكاء البـرشي يف إدارة عمليـة التعلـم 

بجامعـة األمـرة نـورة بنـت عبـد الرمحن«.
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ــراءات  ــان يف إج ــارت الباحثت ــث: س ــراءات البح إج
ــة: ــراءات اآلتي ــق اإلج ــث ّوف البح

منهـــج البحـــث: يقـــوم البحـــث باســـتخدام   •
ـــى  ـــرف ع ـــدف التع ـــي هب ـــي التحلي ـــج الوصف املنه
آراء أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بجامعـــة األمـــرة 
نـــوره بنـــت عبـــد الرمحـــن بكلياهتـــا املختلفـــة حـــول 
ـــي يف  ـــذكاء االصطناع ـــات ال ـــف تقني ـــع توظي واق
ـــم  جمـــاالت وتوجهـــات اجلامعـــة األساســـية )التعلي
والتعلـــم، البحـــث العلمـــي وخدمـــه املجتمـــع( 
ـــدد  ـــاء وع ـــات األعض ـــالف ختصص ـــك باخت وذل
ســـنوات اخلـــربة ومســـتوى مهـــارات اللغـــة 
اإلنجليزيـــة لدهيـــن، وبنـــاء عـــى النتائـــج يتـــم 

حتليـــل بياناهتـــا.
ـــع  ـــون جمتم ـــث: تك ـــة البح ـــث وعين ـــع البح جمتم  •

البحـــث مـــن مجيـــع أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية 
ــن  ــد الرمحـ ــت عبـ ــورة بنـ ــرة نـ ــة األمـ بجامعـ
اجلامعـــي  العـــام  يف  تدريـــس  هيئـــة  عضـــو 
اإلنســـانية  الكليـــات  يف  1441/1440هــــ 
ــب  ــن حسـ ــغ عددهـ ــة والبالـ ــة والطبيـ والعلميـ
هيئـــة  عضـــو   )2161( اجلامعـــة  إحصائيـــة 
ـــن )٢٠٧(  ـــث م ـــه البح ـــت عين ـــس،  وتكون تدري
ـــى  ـــاء ع ـــن بن ـــم اختارهي ـــس ت ـــة تدري ـــو هيئ عض
ـــاهلا   ـــم إرس ـــث ت ـــتبيان حي ـــى االس ـــتجابتهن ع اس
ــا عـــرب الربيـــد اإللكـــرتوين اجلامعـــي  وتعمميهـ
ألعضـــاء اهليئـــة التعليميـــة بعـــد تطبيـــق الدراســـة.
واجلـــدول )1( يوضـــح وصـــف عينـــة البحـــث 
موزعـــن حســـب متغـــرات )التخصـــص، ســـنوات 

ــة(. ــة اإلنجليزيـ ــارات اللغـ ــتوى مهـ ــربة، مسـ اخلـ
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2110.1طب وعلوم صحية
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جدول (1(
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ــون  ــتبيان مك ــن اس ــارة ع ــث: عب أداة البح  •
ــى  ــا ع ــة موزًع ــا النهائي ــرة يف صورهت ــن )30( فق م

ثالثــة حمــاور هــي: 
املحــور األول: واقــع توظيــف وتشــجيع   	
الــذكاء  لتطبيقــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

التعليميــة. العمليــة  يف  االصطناعــي 
املحــور الثــاين: توجــه اجلامعــة نحــو الــذكاء   	
االصطناعــي يف )التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة 
املجتمــع( مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، 

ــة: ــاالت اآلتي ــن املج ويتضم
توجــه اجلامعــة نحــو توظيــف وتشــجيع  أ. 
اســتثامر تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف الدعــم 

واألكاديمــي. املهنــي 
توجــه اجلامعــة نحو دعــم البحــث العلمي يف  ب. 

ــي. ــذكاء االصطناع ــال ال جم
توجــه اجلامعــة نحو خدمــة املجتمــع يف جمال  ج. 

الــذكاء االصطناعــي
اســتقرت الباحثتــان عــى اســتخدام مقيــاس   	
ــرات  ــتجابات وتقدي ــد اس ــاميس يف رص ــرت اخل ليك

ــث ــة البح ــراد عين أف
حساب صدق وثبات االستبانة كالتايل:   	

بعــرض  الباحثتــان  قامــت  املحكمــن:  صــدق 
االســتبانة يف صورهتــا األوليــة املكونــة مــن )33( فقرة 
ــال  ــن يف جم ــاتذة املتخصص ــن األس ــة م ــى جمموع ع
ــا التعليــم ويف جمــال الــذكاء  ــا وتكنولوجي التكنولوجي
االصطناعــي )ملحــق( ، وذلــك إلبــداء الــرأي يف 
ــادات  ــم اإلرش ــتبانة، وتقدي ــرات االس ــاالت وفق جم
املناســبة حوهلــا، وقــد تركــزت آراء الســادة املحكمــن 

النسبة التكرارالوصفالمجال
المئوية

الخبرة

14220.3 � 5 سنة
64923.7 � 10 سنوات
112210.6 � 15 سنة
165225.1 � 20 سنة

4220.3أكثر من 20 سنة
207100.0المجموع

مستوى اللغة
اإلنجليزية

10450.2ممتاز
6631.9جيد جدا

3717.9جيد
207100.0المجموع
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عــى تعديــل بعــض الفقــرات باإلضافــة اىل ضــم 
فقــرات معينــة إىل جمــاالت أخــرى ، وحــذف )3( 
انتامئهــا للمجــاالت أو تكرارهــا،  فقــرات لعــدم 
وبذلــك أصبحــت االســتبانة بعــد تعديلهــا َوفــق آراء 

ــرة. ــن )30( فق ــة م ــن مكون املحكم
ــاب  	 ــم حسـ ــي: تـ ــاق الداخـ ــدق االتسـ صـ

صـــدق األداة مـــن خـــالل حســـاب معامـــل 
ـــة  ـــتبانة والدرج ـــاالت االس ـــن جم ـــاط ب االرتب
الكليـــة، وبـــن فقـــرات االســـتبانة والدرجـــة 
ـــاط  ـــالت االرتب ـــت معام ـــد تراوح ـــة، وق الكلي
ومجيعهـــا   )0.956  –  0.671( بـــن  مـــا 
معامـــالت ارتبـــاط ذات داللـــة إحصائيـــة 
عنـــد مســـتوى داللـــة )0.01(. وكذلـــك 
تـــم حســـاب معامـــالت االرتبـــاط بـــن 
فقـــرات اســـتبانة توظيـــف تقنيـــات الـــذكاء 
ــتبانة،  ــة لالسـ ــة الكليـ ــي والدرجـ االصطناعـ
وقـــد تراوحـــت مجيـــع معامـــالت االرتبـــاط 
ومجيعهـــا   ،)0.848  –  0.440( بـــن  مـــا 
ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة 
ـــق  ـــل تطبي ـــن قب ـــن الباحثت ـــا يطمئ )0.01(، مم

االســـتبانة عـــى أفـــراد عينـــة البحـــث.
ـــاب  	 ـــان بحس ـــت الباحثت ـــتبانة: قام ـــات االس ثب

ــا  ــل ألفـ ــتخدام معامـ ــتبانة باسـ ــات االسـ ثبـ
ـــاخ  ـــا كرونب ـــالت ألف ـــت معام ـــاخ، وكان كرونب
ــتبانة ككل  ــتبانة واالسـ ــاور االسـ ــع حمـ جلميـ
ـــاخ  ـــا كرونب أكـــرب مـــن )0.89( وأن معامـــل ألف

ـــغ )0.961(، وهـــي  لالســـتبانة بشـــكل عـــام بل
ـــتبانة. ـــات االس ـــى ثب ـــدل ع ـــالت ت معام

ــد  	 ــد التأكـ ــتبانة: بعـ ــة لالسـ ــورة النهائيـ الصـ
ـــت  ـــث، أصبح ـــات أداة البح ـــدق وثب ـــن ص م
ـــرة  ـــن )30( فق ـــة م ـــة مكون ـــا النهائي يف صورهت

ـــي : ـــام ي ـــتبانة ، ك ـــاور االس ـــى حم ـــة ع موزع
 توظيـــف تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي مكونـــة 
ـــون  ـــن، يتك ـــى حموري ـــة ع ـــرة موزع ـــن )30( فق م
ـــاين  ـــور الث ـــرات، واملح ـــن )8( فق ـــور األول م املح
مكـــون مـــن )22( فقـــرة موزعـــة إىل ثالثـــة 
جمـــاالت فرعيـــة، وبذلـــك فـــإن الدرجـــة الكليـــة 
ــتجيب  ــس امُلسـ ــة التدريـ ــو هيئـ ــرات عضـ لتقديـ
عـــى االســـتبانة تـــرتاوح مـــا بـــن )30 – 150( 

درجـــة.

• األساليب اإلحصائية:
اســـتخدمت الباحثتـــان احلزمـــة اإلحصائيـــة للعلـــوم 
ــث  ــج البحـ ــب نتائـ ــة )SPSS( يف تبويـ االجتامعيـ
ــم  ــث تـ ــا، حيـ ــا وحتليلهـ ــيتم عرضهـ ــي سـ التـ
اســـتخدام املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات 
املعياريـــة واألوزان النســـبية، واختبـــار حتليـــل 
ـــة  ـــتوى موافق ـــد مس ـــم حتدي ـــادي. وت ـــن األح التباي
ـــورة  ـــرة ن ـــة األم ـــية بجامع ـــة التدريس ـــاء اهليئ أعض
بنـــت عبـــد الرمحـــن مـــن خـــالل التمييـــز بـــن 
مخـــس مســـتويات مـــن األوزان النســـبية، حيـــث 
ـــرة: ـــى الفق ـــث ع ـــة البح ـــراد عين ـــة أف ـــون موافق تك
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نتائج البحث:

يتضح من اجلدول رقم )3( أن:
بجامعــة 	  التدريســية  اهليئــة  أعضــاء  توظيــف 

األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن جــاء بمتوســط 
)3.40( ووزين نســبي )68 %(، وبدرجــة موافقــة 

أوال: نتائج االستبانة ككل:  

عاليــة، ممــا ُيشــر إىل أن أعضــاء اهليئــة التدريســية 
الــذكاء  توظيــف  عــى  حريصــون  باجلامعــة 
ــة عملهــم األكاديمــي يف  ــاء تأدي االصطناعــي أثن

ــة. اجلامع

منخفضة جًدامنخفضةمتوسطةعاليةعالية جًداالمستوى
الوسط 
1 – أقل من 1.81.8 – أقل من 2.62.6 – أقل من 3.43.4 – أقل من 4.24.2 � 5الحسابي

الوزن 
0.68 – أقل من 0.84 � 1النسبي

0.84
0.52 – أقل من 

0.68
0.36 – أقل من 

0.52
0.01 – أقل من 

0.36

جدول (2( 

األوزان النسبية ودرجة الموافقة عليها للحكم على تقديرات أفراد عينة البحث

المتوسط المجال
الحسابي

االنحراف 
درجة الوزن النسبيالمعياري

الموافقة
1. واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس لتطبيقات 

عالية3.400.840.68الذكاء االصطناعي

متوسطة23.310.670.66. توجه الجامعة نحو مجال الذكاء االصطناعي
2.1 توجه الجامعة نحو توظيف واستثمار 

متوسطة3.290.790.66وتشجيع الذكاء االصطناعي

2.2 توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي في 
عالية3.380.680.68مجال الذكاء االصطناعي

2.3 توجه الجامعة نحو خدمة المجتمع في مجال 
متوسطة3.250.640.65الذكاء االصطناعي

متوسطة3.330.640.67االستبانة ككل

جدول (3(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجة الموافقة على مجاالت االستبانة
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توجــه جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن 	 
نحــو توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 
التدريســية  اهليئــة  مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
ــبي )66 %(،  ــط )3.31(، ووزن نس ــاء بمتوس ج
وبدرجــة موافقــة )متوســطة(. وهــذا ُيشــر إىل أن 
ــرون إىل  ــة ينظ ــية باجلامع ــة التدريس ــاء اهليئ أعض
ــي  ــذا يعن ــط، وه ــه متوس ــة بأن ــه اجلامع ــا تبذل م
ــود  ــذل جه ــة إىل ب ــاك حاج ــون هن ــد يك ــه ق أن
أكــرب يف توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف 
جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن، وهــذا 
ــل  ــات مث ــب الدراس ــات أغل ــع توصي ــق م يتف
ــري )2019(،  ــزي )2019(، املط ــة الياج دراس

ــع )2019( ــرة وكاط م
ــور 	  ــاء حم ــال، ج ــذا املج ــة هل ــاد الفرعي ويف األبع

ــي  ــث العلم ــم البح ــو دع ــة نح ــه اجلامع »توج

ــة األوىل،  ــي” يف املرتب ــذكاء االصطناع ــال ال يف جم
وحمــور “توجــه اجلامعــة نحــو توظيــف واســتثامر 
وتشــجيع الــذكاء االصطناعــي” يف املرتبــة الثانية، 
وأخــًرا جــاء حمــور توجــه اجلامعــة نحــو توظيف 
ــي«. ــذكاء االصطناع ــال ال ــع يف جم ــة املجتم خدم

ــا  ــه: م ــذي نص ــؤال األول ال ــن الس ــة ع ــا: اإلجاب ثاني
واقــع توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف جامعة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــن م ــد الرمح ــت عب ــورة بن ــرة ن األم
ــؤال  ــن الس ــة ع ــية؟ ولإلجاب ــة التدريس ــاء اهليئ أعض
املتوســطات  بحســاب  الباحثتــان  قامــت  احلــايل 
ــبية  ــة واألوزان النس ــات املعياري ــابية واالنحراف احلس
ــة  ــا ودرج ــتبانة ولفقراهت ــاالت االس ــب ملج والرتتي
ــذه  ــتعراض هل ــي اس ــام ي ــا. وفي ــى كل منه ــة ع املوافق

ــتبانة. ــاالت االس ــب جم ــة حس ــج مرتب النتائ

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

1
علــى  لاطــاع  طالباتــي  أوجــه 
االصطناعــي  الــذكاء  مفهــوم 
وتطبيقاتــه فــي مجــال التخصــص

عالية3.761.100.751

2

أشــجع الطالبــات علــى التعلــم الذاتي 
باســتخدام تطبيقــات أنظمــة التعلــم 
ــات  ــم اللغ ــق تعل ــل تطبي ــة؛ مث الذكي

Elsaو  Duolingo

عالية3.561.030.714

أســتخدم نظــم اإلرشــاد الذكيــة لتقييــم 3
عالية3.681.010.742وتوجيــه الطالبــة نحــو التعلــم

جدول (4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية وترتيب الفقرات ودرجة الموافقة عليها للمجال 

األول “واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس لتطبيقات الذكاء االصطناعي«
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يتضــح مــن اجلــدول )4( أن أعــى الفقــرات يف جمــال 
ــة  ــن وجه ــي م ــذكاء االصطناع ــات ال ــف تقني توظي
نظــر أعضــاء اهليئــة التدريســية بجامعــة األمــرة نــورة 
بنــت عبــد الرمحــن كانــت “أوجــه طالبــايت لالطــالع 
عــى مفهــوم الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه يف جمــال 

التخصــص” بــوزن نســبي )75 %(، وبدرجــة موافقــة 
اهتــامم أعضــاء هيئــة  إىل  ُيشــر  )عاليــة(، وهــذا 
التدريــس بزيــادة معرفــة الطالبــات بتطبيقــات الــذكاء 

ــص. ــال التخص ــي يف جم االصطناع
وجــاءت أدين الفقــرات مــن وجهــة نظــر أعضــاء اهليئة 

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

التنــؤ 4 تقنيــات  تطبيقــات  أســتخدم 
التعليميــة  الطالبــة  متوسطة3.041.110.617بمســيرة 

5

الفــردي  التعلــم  أنظمــة  أســتخدم 
Personal- (الذكيــة المتخصصــة 
تتناســب  التــي   (ized learning

مــع مســتوى قــدرات الطالبــات  

متوسطة3.331.110.675

6

اســتخدم  إلــى  الطالبــات  أوجــه 
المســاعد الشــخصي فــي الهاتــف 
المعلومــات  عــن  للبحــث  النقــال 
جوجــل   ،Siriســيري (مثــل: 
 ،Bixby بيكســل   ،assistant
الكســا  كورتانــا،  مايكروســوفت 

(A l e x

عالية3.651.160.733

7

الواقــع  تطبيقــات  أســتخدم 
االفتراضــي فــي التدريــس (مثــل: 
ــة  ــاد، أنظم ــة االبع ــارات ثاثي النظ

( ة كا لمحــا ا

متوسطة2.861.190.578

8

ــزز  ــع المع ــات الواق ــتخدم تطبيق أس
برنامــج  (مثــل  التدريــس  فــي 
 Elements  ،Kahoot كاهــوت 
 Aursama  ,Plicker  ،  ,4D
بالباركــود  االســتجابة  برامــج   ,

,..الــخ)

متوسطة3.281.180.666

واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس لتطبيقات 
عالية�3.400.840.68الذكاء االصطناعي
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التدريســية »أســتخدم تطبيقــات الواقــع االفــرتايض يف 
ــة  ــاد، أنظم ــة األبع ــارات ثالثي ــل: النظ ــس )مث التدري
املحــاكاة(« يف املرتبــة األخرة، بمتوســط حســايب )57 
%(، ودرجــة موافقــة )متوســطة(، وتــرى الباحثتــان أن 
ذلــك قــد يعــزى اىل طبيعــة التخصصــات ومــا تتطلبــه 
مــن اســتخدام هلــذه التقنيــات، ومــدى إمكانيــة 
ــك  ــارت بذل ــام أش ــم ، ك ــة التعل ــتخدامها يف عملي اس
دراســة الياجــزي )2019( بإعــادة النظــر يف املقــررات 
املعلومــات  تقنيــة  مــن  تتضمنــه  ومــا  الدراســية 
بعــض  والســيام  االصطناعــي  بالــذكاء  املرتبطــة 
املقــررات اخلاصــة كاهلندســة والرياضيــات والعلــوم، 
ــع ، 2019(  ــرة وكاط ــة )م ــع دراس ــق م ــذا يتواف وه

بــأن أكثــر تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي تأثــرا 
هــي التطبيقــات التخصصيــة التــي تلبــي احتياجــات 

ــب. الطال

ــه:  ــذي نص ــاين وال ــؤال الث ــن الس ــة ع ــا: لإلجاب ثالًث
الــذكاء  نــورة نحــو  مــا توجــه جامعــة األمــرة 
االصطناعــي يف )توظيفــه واســتثامره بالتعليــم، البحث 
العلمــي، خدمــة املجتمــع( مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

ــن( ــد الرمح ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة األم جامع

ــذكاء  ــو ال ــورة نح ــرة ن ــة األم ــه جامع ــا توج  أ( م
االصطناعــي يف توظيفــه واســتثامره بالتعليــم

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

9
تحــث الجامعــة أعضــاء الهيئــة 
التعليميــة علــى تعريــف الطالبــات 

ــه ــذكاء وتطبيقات ــم ال بمفاهي
متوسطة3.141.020.639

10

عمــل  ورش  الجامعــة  تنظــم 
للطالبــات  تدريبيــة  ودورات 
واألعضــاء فــي مجــال الــذكاء 

عــي  صطنا ال ا

متوسطة3.250.970.655

11

للــذكاء  وحــدة  الجامعــة  تتيــح 
ومراكــز  االصطناعــي 
بانخــراط  تهتــم  تكنولوجيــة 
االبتــكارات  فــي  الطالبــة 
ــال ــذا المج ــي ه ــات ف واالختراع

متوسطة3.220.900.647

جدول (5(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية وترتيب الفقرات ودرجة الموافقة عليها للمجال الثاني 

“توجه الجامعة نحو توظيف واستثمار تطبيقات الذكاء االصطناعي«
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يتضــح مــن اجلــدول )5( أن أعــى الفقــرات يف جمــال 
ــات  ــتثامر تطبيق ــف واس ــو توظي ــة نح ــه اجلامع توج
الــذكاء االصطناعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء اهليئــة 
التدريســية بجامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن 

مشــاركة  عــى  اجلامعــة  »تشــجع  الفقــرة  كانــت 
ــابقات  ــاءات واملس ــم اللق ــوباهتا بأه ــات ومنس الطالب
يف جمــال الــذكاء االصطناعــي« بــوزن نســبي )69 %(، 
ــجع  ــرة “ تش ــطة( ، والفق ــة )متوس ــة موافق وبدرج

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

12

عقــد  علــى  الجامعــة  تحــرص 
تهتــم  ملتقيــات  أو  مؤتمــرات 
الــذكاء االصطناعــي  بمجــاالت 
ومهــارات  معــارف  وتطويــر 

فيهــا  الجامعــة  منســوبي 

متوسطة3.390.880.683

13

ــي  ــاباتها ف ــة حس ــف الجامع توظ
االجتماعيــة  التواصــل  شــبكات 
الــذكاء  حــول  الوعــي  لتنميــة 

وتطبيقاتــه االصطناعــي 

متوسطة3.190.970.646

14

موقعهــا  الجامعــة  توظــف 
وتوجيــه  لإلعــان  اإللكترونــي 
األنظــار حــول مســتجدات الــذكاء 

االصطنــاعي.

متوسطة3.160.890.638

15

ــاركة  ــى مش ــة عل ــجع الجامع تش
بأهــم  ومنســوباتها  الطالبــات 
اللقــاءات والمســابقات فــي مجــال 

االصطناعــي  الــذكاء 

متوسطة3.470.870.691

16

تحــرص الجامعــة علــى االســتفادة 
مــن خبــرات مختصــي وشــركات 
الــذكاء االصطناعــي فــي تطويــر 
أنظمــة العمــل والتعليــم بالجامعــة

متوسطة3.370.870.674

17

ــاركة  ــى مش ــة عل ــجع الجامع تش
ــا للمؤتمــرات  وحضــور أعضائه
المتخصصــة  العالميــة  العلميــة 

بالــذكاء االصطنــاعي

متوسطة3.390.830.682

توجه الجامعة نحو توظيف واستثمار وتشجيع 
متوسطة�3.290.790.66الذكاء االصطناعي
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اجلامعــة عــى مشــاركة وحضــور أعضائهــا للمؤمترات 
ــة املتخصصــة بالــذكاء االصطناعــي “  ــة العاملي العلمي
بــوزن نســبي )68 %(، وبدرجــة موافقــة )متوســطة(، 
وهــذا ُيشــر إىل أن اهتــامم اجلامعــة بتشــجيع الطالبــات 
ــابقات يف  ــدوات واملس ــاءات والن ــور اللق ــى حض ع

ــي. ــذكاء االصطناع ــال ال جم
ــاء  ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــرات م ــاءت أدين الفق     وج
ــاء  ــة أعض ــث اجلامع ــرة “ حت ــية الفق ــة التدريس اهليئ
ــم  ــات بمفاهي ــف الطالب ــى تعري ــة ع ــة التعليمي اهليئ
ــرة، بمتوســط  ــه” يف املرتبــة األخ ــذكاء وتطبيقات ال
)متوســطة(،  موافقــة  ودرجــة   ،)%  63( حســايب 
ــان أن هــذا قــد يعنــي حاجــة اجلامعــة  وتــرى الباحثت
ــف  ــى تعري ــس ع ــة التدري ــاء اهليئ ــجيع أعض إىل تش

الطالبــات بالــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه، وإصــدار 
اهليئــة  بذلــك تســاعد أعضــاء  تعريفيــة  نــرشات 

التدريســية.
ــا  ــة موقعهـ ــف اجلامعـ ــرة »توظـ ــاءت الفقـ     وجـ
ــول  ــار حـ ــه األنظـ ــالن وتوجيـ ــرتوين لإلعـ اإللكـ
املرتبـــة  يف  االصطناعـــي«  الـــذكاء  مســـتجدات 
 ،)%  63( حســـايب  بمتوســـط  األخـــرة،  قبـــل 
ــا يشـــر حاجـــة  ودرجـــة موافقـــة )متوســـطة(، ممـ
يف  اإللكـــرتوين  موقعهـــا  لتوظيـــف  اجلامعـــة 
االصطناعـــي  الـــذكاء  مســـتجدات   عـــرض 

ــذكاء  ــو ال ــورة نح ــرة ن ــة االم ــه جامع ــا توج ب( م
ــي ــث العلم ــم البح ــي يف دع االصطناع

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

18
توفــر الجامعــة مجــات متخصصــة 
فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي فــي 

مكتباتهــا
متوسطة3.340.800.674

ــاث 19 ــاً ألبح ــة دعم ــص الجامع تخص
ــي  ــذكاء االصطناع ــال ال ــي مج عالية3.490.850.702ف

20
األبحــاث  الجامعــة  تكــرم 
واالختراعــات واالبتــكارات المميزة 
االصطنــاعي الــذكاء  مجــال  فــي 

عالية3.650.810.731

جدول (7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية وترتيب الفقرات ودرجة الموافقة عليها للمجال 

الثالث »توجه الجامعة  نحو الذكاء االصطناعي في دعم البحث العلمي »
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يتضـح مـن اجلـدول )7( أن أعـى الفقـرات يف جمـال 
توجـه اجلامعـة نحـو دعـم البحـث العلمـي يف جمـال 
اهليئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  مـن  االصطناعـي  الـذكاء 
الرمحـن  عبـد  بنـت  نـورة  األمـرة  بجامعـة  التدريسـية 
كانـت يف املرتبـة األوىل الفقـرة » تكرم اجلامعـة األبحاث 
الـذكاء  جمـال  يف  املميـزة  واالبتـكارات  واالخرتاعـات 
االصطناعـي« بـوزن نسـبي )73 %(، وبدرجـة موافقـة 
بتكريـم  اجلامعـة  اهتـامم  أن  إىل  ُيشـر  وهـذا  )عاليـة(، 
اإلنجـازات واالبتـكارات يف جمـال الـذكاء االصطناعي، 
وهـذا من شـأنه تشـجيع أعضاء هيئـة التدريـس باجلامعة 
نحـو املزيـد مـن االبتـكارات ، ويف املرتبـة الثانيـة الفقرة 

الـذكاء  جمـال  يف  ألبحـاث  دعـاًم  اجلامعـة  »ختصـص 
%(، وبدرجـة موافقـة  االصطناعـي« بـوزن نسـبي )70 
)عاليـة(، وهـذا ُيشـر إىل أن اهتـامم اجلامعـة بتخصيـص 
دعـاًم ألبحـاث أعضـاء اهليئـة التدريسـية يف جمـال الذكاء 

االصطناعـي.
وكانـت أدنـى الفقـرات مـن وجهـة نظـر أعضـاء اهليئـة 
التدريسـية الفقـرة »هتيـئ اجلامعـة مناًخـا بحثيًّا مسـتداًما 
وفتـح  بحثيـة،  منـح  كتقديـم  االصطناعـي  الـذكاء  يف 
برامـج دراسـات عليا يف هـذا املجال« يف املرتبـة األخرة، 
بمتوسـط حسـايب )64 %(، ودرجـة موافقـة )متوسـطة( 
وحضـور  مشـاركة  عـى  اجلامعـة  »حتـرص  والفقـرة   ،

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

21

فــي  األولويــة  الجامعــة  تعطــي 
تتطــرق  التــي  األبحــاث  دعــم 
ــل  ــة للعصــر مث لموضوعــات مواكب

االصطناعــي  الــذكاء 

عالية3.410.790.683

22

تحــرص الجامعــة علــى مشــاركة 
للمؤتمــرات  أعضائهــا  وحضــور 
المتخصصــة  العالميــة  العلميــة 

االصطنــاعي بالــذكاء 

متوسطة3.250.800.656

23

هيئــة  أعضــاء  الجامعــة  تحفــز 
بحــوث  إجــراء  علــى  التدريــس 
االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي 

ومعنويــة ماديــة  بمحفــزات 

متوسطة3.300.830.665

24

تهيــئ الجامعــة مناًخــا بحثيًّا مســتداًما 
كتقديــم  االصطناعــي  الــذكاء  فــي 
منــح بحثيــة، وفتــح برامــج دراســات 

عليــا فــي هــذا المجــال 

متوسطة3.210.850.647

توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي في مجال 
عالية�3.380.680.68الذكاء االصطناعي
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أعضائهـا للمؤمتـرات العلمية العامليـة املتخصصة بالذكاء 
االصطناعـي« يف املرتبـة قبـل األخرة، بمتوسـط حسـايب 
)64 %(، ودرجة موافقة )متوسـطة(، وهـذ يعني أن هتيئة 
اجلامعـة للمنـاخ البحثي املسـتدام يف الـذكاء االصطناعي 

جـاء بدرجـة متوسـطة، وبحاجـة إىل اهتـامم أكرب 
مشـاركة  عـى  اجلامعـة  »حتـرص  الفقـرة  جـاءت  كـام 
العامليـة  العلميـة  للمؤمتـرات  أعضائهـا  وحضـور 
قبـل  املرتبـة  يف  االصطناعـي«  بالـذكاء  املتخصصـة 
موافقـة  ودرجـة   ،)%  64( حسـايب  بمتوسـط  األخـرة، 
)متوسـطة(، وهـذ ُيشـر إىل حرص اجلامعة عى مشـاركة 
أعضـاء اهليئة التدريسـية فيها يف املؤمتـرات الدولية العاملية 
املتخصصـة يف الـذكاء االصطناعي جاء بدرجة متوسـطة 

مـن وجهـة نظـر أعضاء اهليئـة التدريسـية ، ويعـزى ذلك 
إمكانيـة  حيـث  مـن  وطبيعتهـا  التخصصـات  تعـدد  إىل 
أم  مناسـبة  فيهـا بصـورة  الـذكاء االصطناعـي  توظيـف 
اجلامعـة  أن  اىل  النتيجـة  الباحثتـان هـذه  تعـزى  ال، كـام 
قـد تكـون  بحاجـة اىل اهتـامم أكـرب هبـذا اجلانـب وذلك 
عـن طريـق تسـهيل العقبـات والصعوبـات التـي تواجـه 
األعضـاء حلضـور مثـل هـذه املؤمتـرات العلميـة العاملية 
، ملـا للـذكاء االصطناعـي ومتابعـة تطوراتـه دور كبر يف 
تقـدم البحـث العلمـي كـام نـادت بذلـك )عبداهلـادي ، 

.  )Bohyun , 2019( بيهـون  و   )2000
الـذكاء  نحـو  نـورة  األمـرة  جامعـة  توجـه  مـا  ج( 

املجتمـع خدمـة  يف  االصطناعـي 

جدول (8(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية وترتيب الفقرات ودرجة الموافقة عليها للمجال الرابع 

“توجه الجامعة نحو الذكاء االصطناعي في خدمة المجتمع “

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

بالــذكاء 25 للتوعيــة  وملتقيــات  دورات  الجامعــة  تعقــد 
للمجتمــع  موجهــة  متوسطة3.240.840.654االصطناعــي 

26
إمــداد  فــي  تســاهم  تعليميــة  برامــج  الجامعــة  تنشــئ 
ــذكاء  المجتمــع بخريجــات لديهــن وعــي ومهــارات فــي ال

االصطناعــي  
متوسطة3.330.770.671

تتجــه الجامعــة نحــو إنشــاء مراكــز مختصــة بالــذكاء 27
للمجتــمع خدماتهــا  تتيــح  متوسطة3.130.720.636االصطناعــي 

تعقــد الجامعــة شــراكات مــع جهــات مختصــة لتقديــم 28
االصطناعــي  بالــذكاء  خاصــة  متوسطة3.220.680.645مســارات 

29
فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  الجامعــة  توظــف 
المحلــي  الطــاب والمجتمــع  التواصــل والتعــاون مــع 

والعالمــي 
متوسطة3.290.770.663

30
واقتصاديــة  مجتمعيــة  دراســات  الجامعــة  تجــري 
ــذكاء  ــات ال ــره بتقني ــبل تأث ــع وس ــتقبل المجتم ــق بمس تتعل

عــي  االصطنا
متوسطة3.310.710.662

متوسطة�3.250.640.65توجه الجامعة نحو خدمة المجتمع في مجال الذكاء االصطناعي
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ــرات يف  ــى الفقـ ــدول )8( أن أعـ ــن اجلـ ــح مـ 	 يتضـ
ـــال  ـــع يف جم ـــة املجتم ـــو خدم ـــة نح ـــه اجلامع ـــال توج جم
ـــة  ـــاء اهليئ ـــر أعض ـــة نظ ـــن وجه ـــي م ـــذكاء االصطناع ال
ـــن  ـــد الرمح ـــت عب ـــورة بن ـــرة ن ـــة األم ـــية بجامع التدريس
ــة  ــج تعليميـ ــة برامـ ــئ اجلامعـ ــرة »تنشـ ــت الفقـ كانـ
ـــي  ـــن وع ـــات لدهي ـــع بخرجي ـــداد املجتم ـــاهم يف إم تس
ــبي  ــوزن نسـ ــي« بـ ــذكاء االصطناعـ ــارات يف الـ ومهـ
)67 %(، وبدرجـــة موافقـــة )متوســـطة(، والفقـــرة 
»جتـــري اجلامعـــة دراســـات جمتمعيـــة واقتصاديـــة تتعلـــق 
بمســـتقبل املجتمـــع وســـبل تأثـــره بتقنيـــات الـــذكاء 
االصطناعـــي« بـــوزن نســـبي )66 %(، وبدرجـــة 

موافقـــة )متوســـطة(.
بينـــام جـــاءت أدين الفقـــرات مـــن وجهـــة نظـــر 
أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية للفقـــرة “تتجـــه اجلامعـــة 
نحـــو إنشـــاء مراكـــز خمتصـــة بالـــذكاء االصطناعـــي 
ــرة،  ــة األخـ ــع” يف املرتبـ ــا للمجتمـ ــح خدماهتـ تتيـ
موافقـــة  ودرجـــة   ،)%  63( حســـايب  بمتوســـط 
)متوســـطة(، والفقـــرة »تعقـــد اجلامعـــة رشاكات مـــع 
جهـــات خمتصـــة لتقديـــم مســـارات خاصـــة بالـــذكاء 
ــة قبـــل األخـــرة، بمتوســـط  االصطناعـــي« يف املرتبـ
)متوســـطة(.   موافقـــة  ودرجـــة   ،)64%( حســـايب 
وهـــذ يعنـــي أن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يـــرون أن 
ـــذكاء  ـــة بال ـــز متخصص ـــاء مراك ـــة بإنش ـــامم اجلامع اهت
االصطناعـــي وعقـــد رشاكات مـــع جهـــات خمتصـــة 
ـــر  ـــي غ ـــذكاء االصطناع ـــة بال ـــارات خاص ـــم مس لتقدي
كاٍف ، وأنـــه البـــد مـــن االهتـــامم هبـــذا اجلانـــب ملـــا 

لتقنيـــة الـــذكاء االصطناعـــي مـــن دور كبـــر ومهـــم 
يف خدمـــة اإلنســـان يف كافـــة املجـــاالت وهـــذا مـــا 
ـــان  ـــل )الدهش ـــة مث ـــات احلديث ـــب الدراس ـــه أغل أكدت
، 2020( ، )رزق ، 2020( ، )العبدالـــالت، 2020( ، 

)الشـــوابكة ، 2017(. 

• اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه:
ــد  ــة عنـ ــة إحصائيـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــل يوجـ هـ
مســـتوى )0.05( بـــن تقديـــرات أعضـــاء اهليئـــة 
ــد  ــت عبـ ــورة بنـ ــرة نـ ــة األمـ ــية يف جامعـ التدريسـ
ـــي  ـــذكاء االصطناع ـــات ال ـــف تقني ـــول توظي ـــن ح الرمح
ـــة  ـــرات )الدرج ـــزى ملتغ ـــة تع ـــالة اجلامع ـــم رس يف دع
ــارات  ــتوى مهـ ــرة، مسـ ــص، اخلـ ــة، التخصـ العلميـ
ـــة(؟  ـــة اإلنجليزي ـــارات اللغ ـــتوى مه ـــا، مس التكنولوجي
ولإلجابـــة عـــن الســـؤال اختـــربت الباحثـــن صحـــة 

الفـــروض اآلتيـــة:
ــد فـــروق  ــار الفـــرض األول : ال يوجـ اختبـ  
ذات داللـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى )0.05( بـــن 
تقديـــرات أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية يف جامعـــة األمـــرة 
نـــورة بنـــت عبـــد الرمحـــن حـــول توظيـــف تقنيـــات 
ـــزى  ـــة تع ـــالة اجلامع ـــم رس ـــي يف دع ـــذكاء االصطناع ال
ملتغـــر التخصـــص. والختبـــار صحـــة الفـــرض 
املتوســـطات  الباحثـــن  اســـتخرجت  الصفـــري 
احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة، واســـتخدمت 
ــى  ــرف عـ ــادي للتعـ ــن األحـ ــل التبايـ ــار حتليـ اختبـ
الفـــروق بـــن ثـــالث متوســـطات مســـتقلة فأكثـــر.
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ــة  ــروق ظاهري ــود ف ــدول )9( وج ــن اجل ــح م يتض
بــن متوســطات أفــراد عينــة البحــث عــى االســتبانة 
وحماورهــا تبًعــا للكليــة التــي يعمــل هبــا عضــو هيئــة 
التدريــس، وللتأكــد مــن أن هــذه الفــروق دالــة 

ــا عنــد مســتوى داللــة )0.05(، اســتخدمت  إحصائًي
One	( ــادي ــن األح ــل التباي ــار حتلي ــن اختب الباحث
ــح  ــدول )12( يوض Way ANOVA Test(، واجل

ــج: النتائ

 المتوسطالعددالتخصصالمجال
الحسابي

 االنحراف
المعياري

واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس 
لتطبيقات الذكاء االصطناعي

142.970.77آداب
323.090.63إدارة أعمال

583.040.90تربية
524.210.62حاسوب

213.320.50علوم طبية
303.300.45علوم

2073.400.84المجموع

 توجه الجامعة نحو توظيف تقنيات مجال
الذكاء االصطناعي

142.810.32آداب
323.080.38إدارة أعمال

583.010.36تربية
524.240.46حاسوب

212.870.49علوم طبية
303.050.30علوم

2073.310.67المجموع

االستبانة ككل

142.830.36آداب
323.090.36إدارة أعمال

583.020.39تربية
524.220.40حاسوب

212.980.41علوم طبية
303.110.28علوم

2073.330.64المجموع

جدول (9):
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث تبًعا لمتغير التخصص
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“ف”  قيمـــة  أن   )10( اجلـــدول  مـــن  يتضـــح 
ـــة  ـــتوى الدالل ـــد مس ـــا عن ـــة إحصائًي ـــوبة دال املحس
ـــتبانة  ـــتبانة واالس ـــاالت االس ـــك يف جم )0.01(، وذل
ككل، وُيســـتدل مـــن ذلـــك بوجـــود فـــروق بـــن 
التدريســـية حـــول  اهليئـــة  تقديـــرات أعضـــاء 
توظيـــف تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي يف دعـــم 
ـــن  ـــد الرمح ـــن عب ـــورة ب ـــرة ن ـــة األم ـــالة جامع رس
ـــو  ـــا عض ـــل هب ـــي يعم ـــص الت ـــر التخص ـــا ملتغ تبًع
هيئـــة التدريـــس، وبذلـــك يتـــم رفـــض الفـــرض 
الصفـــري وقبـــول الفـــرض البديـــل الـــذي ينـــص 

عـــى: يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة 
ــاء  ــرات أعضـ ــن تقديـ ــتوى )0.05( بـ ــد مسـ عنـ
اهليئـــة التدريســـية يف جامعـــة األمـــرة نـــورة بنـــت 
ــذكاء  ــات الـ ــول توظيـــف تقنيـ ــد الرمحـــن حـ عبـ
ــزى  ــة تعـ ــالة اجلامعـ ــم رسـ ــي يف دعـ االصطناعـ
ملتغـــر التخصـــص. ولتحديـــد اجتـــاه الفـــروق 
ــم  ــا لكلياهتـ ــس تبًعـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــن أعضـ بـ
 )Scheffe( ـــيفيه ـــار ش ـــن اختب ـــتخدمت الباحث اس
ــح  ــدول )13( يوضـ ــة، واجلـ ــات البعديـ للمقارنـ

ــة. ــات البعديـ ــج املقارنـ نتائـ

جدول (10):
 تحليل التباين األحادي (One-Way ANOVA) لمعرفة الفروق في واقع توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في دعم 

رسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير التخصص

مجموع البيانالمجال
المربعات

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الداللة

واقع توظيف أعضاء 
هيئة التدريس لتطبيقات 

الذكاء االصطناعي

47.98359.597بين المجموعات

20.0040.000 96.4262010.480داخل المجموعات

144.409206المجموع

 توجه الجامعة نحو
 توظيف تقنيات مجال
الذكاء االصطناعي

61.342512.268بين المجموعات

79.1960.000 31.1372010.155داخل المجموعات

92.479206المجموع

االستبانة ككل

56.531511.306بين المجموعات

81.3040.000 27.9512010.139داخل المجموعات

84.482206المجموع
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يتضــح مــن اجلــدول )12( وجــود فــروق تبًعــا ملتغــر 
التخصــص، وبالرجــوع إىل جــدول )11( املتوســطات 
واالنحرافــات املعياريــة، نجــد أن الفــروق كانــت 

عــى النحــو اآليت:
ــس 	  ــة التدري ــاء هيئ ــف أعض ــع توظي ــال واق جم

لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي: حيــث ظهــرت 

ــطات  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
أفــراد عينــة البحــث يف كليــة احلاســوب وكليــات 
والعلــوم  والرتبيــة  األعــامل  وإدارة  اآلداب 
الطبيــة والعلــوم، ولصالــح كليــة احلاســبات 

واملعلومــات.
ـــات 	  ـــف تقني ـــو توظي ـــة نح ـــه اجلامع ـــال توج جم

 إدارةآدابالتخصصالمجال
علوم حاسوبتربيةأعمال

علومطبية

واقع توظيف 
أعضاء هيئة 

التدريس 
لتطبيقات 
الذكاء 

االصطناعي

�آداب
�0.998إدارة أعمال

�1.0001.000تربية
�*0.000*0.0000.000*حاسوب

�*0.8320.9220.7700.000علوم طبية
�1.000*0.8280.9170.7260.000علوم

 توجه الجامعة
 نحو توظيف

 تقنيات
 مجال الذكاء
االصطناعي

�آداب
�0.471إدارة أعمال

�0.7460.977تربية
�0.0000.0000.000حاسوب

�0.9990.5930.8720.000علوم طبية
�0.6501.0000.9990.0000.784علوم

االستبانة ككل

�آداب
�0.442إدارة أعمال

�0.7250.974تربية
�0.0000.0000.000حاسوب

�0.9230.9541.0000.000علوم طبية
�0.3551.0000.9280.0000.906علوم

جدول (12(
 نتائج اختبار شيفيه للفروق بين تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية
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ــرت  ــث ظهـ ــي: حيـ ــذكاء االصطناعـ ــال الـ جمـ
فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن متوســـطات 
احلاســـوب  كليـــة  يف  البحـــث  عينـــة  أفـــراد 
والرتبيـــة  األعـــامل  وإدارة  اآلداب  وكليـــات 
والعلـــوم الطبيـــة والعلـــوم، ولصالـــح كليـــة 

واملعلومـــات. احلاســـبات 
االســـتبانة ككل: حيـــث ظهـــرت فـــروق ذات 	 

أفـــراد  متوســـطات  بـــن  إحصائيـــة  داللـــة 
ــات  ــوب وكليـ ــة احلاسـ ــث يف كليـ ــة البحـ عينـ
والعلـــوم  والرتبيـــة  األعـــامل  وإدارة  اآلداب 
ــبات  ــة احلاسـ ــح كليـ ــوم، ولصالـ ــة والعلـ الطبيـ

واملعلومـــات.
ـــص  ـــة ختص ـــزى لطبيع ـــك يع ـــان أن ذل ـــرى الباحثت وت
ـــد  ـــي أح ـــذكاء االصطناع ـــد ال ـــث يع ـــب االيل حي احلاس

ـــية ،  ـــه األساس ـــن فروع ـــرع م ـــب اآليل وف ـــوم احلاس عل
ـــة  ـــررات كامل ـــى مق ـــوي ع ـــص حي ـــإن التخص ـــذا ف ل

ـــي  ـــذكاء االصطناع ـــن ال ع

 اختبـــار الفـــرض الثـــاين: ال يوجـــد فـــروق ذات 
بـــن  عنـــد مســـتوى )0.05(  إحصائيـــة  داللـــة 
تقديـــرات أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية يف جامعـــة 
األمـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرمحـــن حـــول توظيـــف 
تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي يف دعـــم رســـالة 
اجلامعـــة تعـــزى ملتغـــر اخلـــربة. والختبـــار صحـــة 
ـــطات  ـــن املتوس ـــتخرجت الباحث ـــري اس ـــرض الصف الف
احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة، واســـتخدمت 
ــى  ــرف عـ ــادي للتعـ ــن األحـ ــل التبايـ ــار حتليـ اختبـ
الفـــروق بـــن ثـــالث متوســـطات مســـتقلة فأكثـــر.

جدول (13):
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث تبًعا لمتغير الخبرة

 المتوسطالعددسنوات الخبرةالمجال
الحسابي

 االنحراف
المعياري

واقع توظيف أعضاء هيئة 
التدريس لتطبيقات الذكاء 

االصطناعي

1423.620.80 � 5 سنة
6493.580.79 � 10 سنوات
11223.310.93 � 15 سنة
16523.160.70 � 20 سنة
أكثر من 20 

423.320.97سنة

2073.400.84المجموع
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يتضـح مـن اجلـدول )13( وجـود فـروق ظاهريـة بـن 
متوسـطات أفراد عينة البحـث عى االسـتبانة وحماورها 
تبًعـا لسـنوات اخلربة، وللتأكـد من أن هذه الفـروق دالة 

اسـتخدمت   ،)0.05( داللـة  مسـتوى  عنـد  إحصائًيـا 
 One	Way( الباحثتـان اختبار حتليـل التباين األحـادي

ANOVA Test(، واجلـدول )15( يوضـح النتائـج:

 المتوسطالعددسنوات الخبرةالمجال
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 توجه الجامعة نحو توظيف
تقنيات مجال الذكاء االصطناعي

423.380.82سنة 5 � 1
493.400.63سنوات 10 � 6
223.200.40سنة 15 � 11
523.230.64سنة 20 � 16
 أكثر من 20

423.280.72سنة

2073.310.67المجموع

االستبانة ككل

423.450.77سنة 5 � 1
493.450.62سنوات 10 � 6
223.210.45سنة 15 � 11
523.200.57سنة 20 � 16
 أكثر من 20

423.290.68سنة

2073.330.64المجموع

مجموع البيانالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الداللة
واقع توظيف أعضاء هيئة 
التدريس لتطبيقات الذكاء 

االصطناعي

7.00641.752بين المجموعات
2.5750.039 137.4032020.680داخل المجموعات

144.409206المجموع

جدول (14):
 تحليل التباين األحادي (One-Way ANOVA) لمعرفة الفروق في واقع توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في 

دعم رسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الخبرة
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يتضــح مــن اجلــدول )14( أن قيمــة “ف” املحســوبة 
ــا عنــد مســتوى الداللــة )0.05(،  غــر دالــة إحصائًي
واالســتبانة  اجلامعــة”  “توجــه  جمــال  يف  وذلــك 
ككل، وُيســتدل مــن ذلــك بعــدم ووجــود فــروق بــن 
ــف  ــول توظي ــية ح ــة التدريس ــاء اهليئ ــرات أعض تقدي
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف دعــم رســالة جامعــة 
األمــرة نــورة بــن عبــد الرمحــن تبًعــا ملتغــر ســنوات 
اخلــربة لعضــو هيئــة التدريــس، فيــام كشــفت النتائــج 

يتضــح مــن اجلــدول )15( عــدم وجــود فــروق 
ــربة  ــر اخل ــا ملتغ ــة تبًع ــة إحصائي ــة وذات دالل حقيقي

عــن وجــود فــروق يف جمــال »واقــع توظيــف أعضــاء 
هيئــة التدريــس لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي« 
ــاك  ــا إذا كان هن ــد م ــربة، ولتحدي ــر اخل ــزى ملتغ تع
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــا ب ــة إحصائًي ــة ودال ــروق حقيقي ف
ــال األول،  ــربة يف املج ــنوات اخل ــا لس ــس تبًع التدري
 )Scheffe( اســتخدمت الباحثــن اختبــار شــيفيه
للمقارنــات البعديــة، واجلــدول )15( يوضــح نتائــج 

ــة: ــات البعدي املقارن

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــف أعض ــع توظي ــال “واق يف جم
لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي«.

 توجه الجامعة نحو توظيف
 تقنيات مجال الذكاء

االصطناعي

1.18440.296بين المجموعات
0.6550.624 91.2952020.452داخل المجموعات

92.479206المجموع

االستبانة ككل
2.47440.618بين المجموعات

1.5230.197 82.0082020.406داخل المجموعات
84.482206المجموع

أكثر من 1620 – 20 11 – 615 –   110 – 5سنوات الخبرةالمجال

أعضــاء  توظيــف  واقــع 
هيئــة التدريــس لتطبيقــات 

االصطناعــي الــذكاء 

�1 � 5 سنة
�61.000 � 10 سنوات

�110.7340.794 � 15 سنة
�160.1360.1630.974 � 20 سنة

�0.6190.6911.0000.924أكثر من 20 سنة

جدول (15( 
نتائج اختبار شيفيه للفروق بين تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية
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ــذكاء  ــع اىل أن ال ــد يرج ــك ق ــان أن ذل ــرى الباحثت وت
االصطناعــي حظــي ومــازال باهتــامم بالــغ األمهيــة يف 
مجيــع املجــاالت التقنيــة والطبيــة واالقتصاديــة، مروًرا 
ــتدعي أن  ــذا يس ــة وه ــة والتعليمي ــاالت الرتبوي باملج
ــق  ــربات وتتف ــع اخل ــن مجي ــامم م ــط اهت ــيكون حم س
هــذه النتيجــة مــع دراســة اخليــربي )2020( يف عــدم 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة الســتجابات 

ــة ملتغــر اخلــربة . العين

ــروق ذات  ــد ف ــث: ال يوج ــرض الثال ــار الف  اختب

داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن تقديرات 
ــورة  ــرة ن ــة األم ــية يف جامع ــة التدريس ــاء اهليئ أعض
ــذكاء  ــات ال ــف تقني ــول توظي ــن ح ــد الرمح ــت عب بن
االصطناعــي يف دعــم رســالة اجلامعــة تعــزى ملتغــر 
مســتوى مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة. والختبــار 
ــان  ــتخرجت الباحثت ــري اس ــرض الصف ــة الف صح
املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية  املتوســطات 
األحــادي  التبايــن  حتليــل  اختبــار  واســتخدمتا 
للتعــرف عــى الفــروق بــن ثــالث متوســطات 

ــر. ــتقلة فأكث مس

مهارات اللغة المجال
 المتوسطالعدداإلنجليزية

الحسابي
 االنحراف
المعياري

واقع توظيف أعضاء 
هيئة التدريس لتطبيقات 

الذكاء االصطناعي

1043.640.82ممتاز
663.430.66جيد جدا

372.700.81جيد
2073.400.84المجموع

 توجه الجامعة نحو
 توظيف تقنيات مجال
الذكاء االصطناعي

1043.530.73ممتاز
663.160.57جيد جدا

372.940.34جيد
2073.310.67المجموع

االستبانة ككل

1043.550.68ممتاز
663.230.51جيد جدا

372.870.40جيد
2073.330.64المجموع

جدول (16):
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث

 تبًعا لمتغير مهارات اللغة اإلنجليزية
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ــة  ــروق ظاهري ــود ف ــدول )16( وج ــن اجل ــح م يتض
بــن متوســطات أفــراد عينــة البحــث عــى االســتبانة 
وحماورهــا تبًعــا ملســتوى مهــارات أفــراد عينــة البحث 
يف اللغــة اإلنجليزيــة، وللتأكــد مــن أن هــذه الفــروق 

يتضــح مــن اجلــدول )17( أن قيمة “ف” املحســوبة 
دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، 
وذلــك يف جمــال “توجــه اجلامعــة” واالســتبانة 
ككل، وُيســتدل مــن ذلــك بوجــود ففــروق بــن 
تقديــرات أعضــاء اهليئــة التدريســية حــول توظيــف 
رســالة  دعــم  يف  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
جامعــة األمــرة نــورة بــن عبــد الرمحــن تبًعــا 

 ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائًيــا  دالــة 
التبايــن  حتليــل  اختبــار  الباحثتــان  اســتخدمت 
األحــادي )Way ANOVA Test	One(، واجلــدول 

)17( يوضــح النتائــج:

ــدى  ــة ل ــة اإلنجليزي ــارات اللغ ــتوى مه ــر مس ملتغ
أعضــاء هيئــة التدريــس، ولتحديــد مــا إذا كان 
هنــاك فــروق حقيقيــة ودالــة إحصائًيــا بــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس تبًعــا ملســتوى مهــارات اللغــة 
ــار شــيفيه  ــان اختب ــة، اســتخدمت الباحثت اإلنجليزي
)Scheffe( للمقارنــات البعديــة، واجلــدول )18( 

ــة: ــات البعدي ــج املقارن ــح نتائ يوض

مجموع البيانالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الداللة

واقع توظيف أعضاء 
هيئة التدريس لتطبيقات 

الذكاء االصطناعي

23.810211.905بين المجموعات
20.1380.000 120.5992040.591داخل المجموعات

144.409206المجموع

 توجه الجامعة نحو
 توظيف تقنيات مجال
الذكاء االصطناعي

11.70925.855بين المجموعات
14.7870.000 80.7702040.396داخل المجموعات

92.479206المجموع

االستبانة ككل
13.75926.880بين المجموعات

19.8440.000 70.7232040.347داخل المجموعات
84.482206المجموع

جدول (17):
 تحليل التباين األحادي (One-Way ANOVA) لمعرفة الفروق في واقع توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

في دعم رسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير مستوى 
مهارات اللغة اإلنجليزية
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يتضــح مــن اجلــدول )18( وجــود فــروق تبًعــا ملتغــر 
ــوع إىل  ــة، وبالرج ــة اإلنجليزي ــارات اللغ ــتوى مه مس
ــة،  ــات املعياري ــطات واالنحراف ــدول )18( املتوس ج

نجــد أن الفــروق كانــت عــى النحــو اآليت:
ــس  	 ــة التدري ــاء هيئ ــف أعض ــع توظي ــال واق جم

لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي: حيــث ظهــرت 
ــطات  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
أفــراد عينــة البحــث بــن مســتوى مهــارات اللغــة 
ــد، لصالــح  ــتوى جي ــاز( ومس ــة )ممت اإلنجليزي
مســتوى ممتــاز. وبــن مســتوى )جيــد( ومســتوى 

ــًدا(. ــد ج ــتوى )جي ــح مس ــًدا( لصال ــد ج )جي
جمــال توجــه اجلامعــة نحــو توظيــف تقنيــات جمال  	

الــذكاء االصطناعــي: حيــث ظهــرت فــروق ذات 

ــة  ــراد عين ــطات أف ــن متوس ــة ب ــة إحصائي دالل
البحــث بــن مســتوى مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة 
ــد(  ــًدا، جي ــد ج ــتوى )جي ــن مس ــاز( وكل م )ممت

ولصالــح املســتوى )ممتــاز(.
حيــث ظهــرت فــروق ذات  	 االســتبانة ككل: 

ــة  ــراد عين ــطات أف ــن متوس ــة ب ــة إحصائي دالل
البحــث بــن مســتوى مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة 
ــد(  ــًدا، جي ــد ج ــتوى )جي ــن مس ــاز( وكل م )ممت
ولصالــح املســتوى )ممتــاز( وظهــرت فــروق بــن 
املســتوين )جيــد جــًدا وجيــد( لصالــح املســتوى 

ــًدا. ــد ج جي
ــد  ــة وق ــة منطقي ــذه النتيج ــأن ه ــان ب ــرى الباحثت ت
ــذكاء  ــات ال ــي وتطبيق ــوى العلم ــدرة املحت ــزى لن تع

مستوى مهارات المجال
 جيدممتازاللغة اإلنجليزية

جيدجًدا

واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس لتطبيقات 
الذكاء االصطناعي

�ممتاز
�0.230جيد جًدا

�0.0000.000جيد

جه الجامعة نحو توظيف تقنيات مجال الذكاء 
االصطناعي

�ممتاز
�0.001جيد جًدا

�0.0000.229جيد

االستبانة ككل
�ممتاز

�0.003جيد جًدا
�0.0000.012جيد

جدول (18( 
نتائج اختبار شيفيه للفروق بين تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية
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ــالل  ــن خ ــث م ــة ، حي ــة العربي ــي باللغ االصطناع
الــذكاء  تطبيقــات  أغلــب  أن  وجــدت  البحــث 
ــام  ــا أم ــبب عائًق ــا يس ــة مم ــر معرب ــي غ االصطناع
اللغــة  مهــارات  الجييــدون  اللذيــن  األعضــاء 
اإلنجليزيــة يف تطبيــق مثــل هــذه التطبيقــات ، كــام أن 
أغلــب املؤمتــرات والنــدوات التــي تقــام عــن الــذكاء 

االصطناعــي تكــون باللغــة اإلنجليزيــة .
نتائج البحث:

كشفت نتائج البحث عن أن:
واقــع توظيــف أعضــاء اهليئــة التدريســية بجامعــة . 1

ــة  ــن كان بدرج ــد الرمح ــت عب ــورة بن ــرة ن األم
ــة. مرتفع

بنــت . 2 نــورة  األمــرة  جامعــة  توجــه  واقــع 
الــذكاء  عبــد الرمحــن نحــو تطبيــق تقنيــات 

متوســطة. بدرجــة  كان  االصطناعــي 
ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 3

ــة  ــاء اهليئ ــرات أعض ــن تقدي ــتوى )0.05( ب مس
بنــت  نــورة  األمــرة  جامعــة  يف  التدريســية 
ــذكاء  ــات ال ــف تقني ــول توظي ــن ح ــد الرمح عب
االصطناعــي يف دعــم رســالة اجلامعــة تعــزى 

ملتغــر الدرجــة العلميــة.
يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى . 4

)0.05( بــن تقديــرات أعضــاء اهليئــة التدريســية 
يف جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن 
ــي يف  ــذكاء االصطناع ــات ال ــف تقني ــول توظي ح
ــص  ــر التخص ــزى ملتغ ــة تع ــالة اجلامع ــم رس دع

ــات. ــبات واملعلوم ــات احلاس ــح كلي لصال
ــة . 5 ــاء اهليئ ــرات أعض ــن تقدي ــروق ب ــد ف ال يوج

الــذكاء  تقنيــات  توظيــف  حــول  التدريســية 
ــرة  ــة األم ــالة جامع ــم رس ــي يف دع االصطناع
ــنوات  ــر س ــا ملتغ ــن تبًع ــد الرمح ــن عب ــورة ب ن

ــس. ــو هيئــة التدري ــربة لعض اخل
يوجــد فــروق بــن تقديــرات أعضــاء اهليئــة . 6

الــذكاء  تقنيــات  توظيــف  حــول  التدريســية 
ــرة  ــة األم ــالة جامع ــم رس ــي يف دع االصطناع
ــتوى  ــر مس ــا ملتغ ــن تبًع ــد الرمح ــن عب ــورة ب ن
هيئــة  أعضــاء  لــدى  التكنولوجيــا  مهــارات 
التدريــس، لصالــح املســتويات العليــا يف مهــارات 

التكنولوجيــا.
يوجــد فــروق بــن تقديــرات أعضــاء اهليئــة . 7

الــذكاء  تقنيــات  توظيــف  حــول  التدريســية 
ــرة  ــة األم ــالة جامع ــم رس ــي يف دع االصطناع
ــتوى  ــر مس ــا ملتغ ــن تبًع ــد الرمح ــن عب ــورة ب ن
ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة اإلنجليزي ــارات اللغ مه

التدريــس صالــح املســتويات العليــا.

التوصيات:
مــن خــالل نتائــج البحــث احلــايل توصلــت الباحثتــان 
ــد  ــن ق ــد الرمح ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة االم اىل أن جامع

تكــون بحاجــة إىل مايــي: 
ــذكاء . 1 ــات ال ــف تقني ــة لتوظي ــة كامل ــع خط وض

االصطناعــي يف دعــم رؤيــة اجلامعــة نحــو تطويــر 
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ــم يف اجلامعــة ، وذلــك مــن خــالل دراســة  التعل
الوضــع الراهــن والوضــع املســتقبي ووضــع 
التــي تســعى اجلامعــة  عــدد مــن األهــداف 

ــي . ــذكاء االصطناع ــال ال ــا يف جم ــول هل للوص
تشــجيع إقامــة مؤمتــرات وملتقيــات دوليــة عــن . 2

ــتمر،  ــكل مس ــي بش ــذكاء االصطناع ــوع ال موض
واســتضافة اخلــرباء املحليــن والدوليــن يف هــذا 
ــر.  ــتجدات الع ــر مس ــى آخ ــالع ع ــال لالط املج

تطويــر البيئــة التعليميــة اجلامعيــة، بحيــث تتوافق . 3
ــى  ــم ع ــم القائ ــول إىل التعل ــات التح ــع متطلب م
الــذكاء االصطناعــي، مــن خــالل إعــادة هيكلــة 
ــور  ــع التط ــب م ــام يتناس ــررات ب ــج واملق املناه
ــج  ــة املناه ــي وحاج ــذكاء االصطناع ــال ال يف جم

ــور للتط
ــر . 4 ــى تطوي ــية ع ــة التدريس ــاء اهليئ ــجيع أعض تش

ــوء  ــت يف ض ــرب االنرتن ــة ع ــررات اإللكرتوني املق
ــد  ــالل عق ــن خ ــي م ــذكاء االصطناع ــات ال تقني
ــر  ــة تطوي ــى كيفي ــاء ع ــة لألعض دورات تدريبي
ــي. ــذكاء االصطناع ــات ال ــق تقني ــم وف مقرراهت

املقرتحات 
االصطناعــي  الــذكاء  موضــوع  ألمهيــة  ونظــرا 
يف  وتفعيلــه  توظيفــه  نحــو  العامليــة  والتوجهــات 
ــة ،  ــة النظري ــر يف اخللفي ــام ذك ــاالت ك ــف املج خمتل
فتقــرتح الباحثتــان إجــراء دراســات مســتقبلية يف 
ــالل  ــن خ ــم م ــال التعلي ــي يف جم ــذكاء االصطناع ال

حمــاور وعينــات خمتلفــة مثــل:  
دراســة التحديــات التــي تواجــه تطبيــق تقنيــات 	 

الــذكاء االصطناعــي يف اجلامعــات واملــدارس 
ــة. ــة املختلف ــات التعليمي واملؤسس

ــي 	  ــذكاء االصطناع ــات ال ــف تقني ــة توظي دراس
ملعاجلــة مشــكالت الدراســة املختلفــة لــدى ذوي 

ــة. ــات اخلاص االحتياج
املقــررات 	  تضمــن  ملــدى  حتليليــة  دراســة 

ــذكاء  ــات ال ــم وتطبيق ــة ملفاهي ــج اخلاص واملناه
. عــي صطنا ال ا
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)قدم للنشر يف 1442/4/26هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(

ملخـــص الدراســـة :  هدفـــت هـــذه الدراســـة إىل التعـــرف عـــى فاعليـــة برامـــج الرســـوم املتحركـــة باســـتخدام القصـــص االجتامعيـــة لتنميـــة مهـــارات التواصـــل واحلـــد مـــن 
ـــن )20(  ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــئلتها، وتكون ـــن أس ـــة ع ـــي يف اإلجاب ـــبه التجريب ـــج ش ـــى املنه ـــة ع ـــدت الدراس ـــد ، واعتم ـــف التوح ـــراب طي ـــذوي اضط ـــة ل ـــلوكيات النمطي الس
ـــاري  ـــراف معي ـــط )8.67( وانح ـــًا( بمتوس ـــن )-7 12عام ـــم م ـــت أعامره ـــة  ، وتراوح ـــة ضابط ـــة و)10( جمموع ـــة جتريبي ـــم )10( جمموع ـــد؛ منه ـــف التوح ـــراب طي ـــة ذوي اضط حال
ـــص  ـــتخدام القص ـــلوكيات باس ـــة الس ـــة متابع ـــتامرة مالحظ ـــة ، و اس ـــة التكراري ـــلوكيات النمطي ـــاس الس ـــل ومقي ـــارات التواص ـــاس مه ـــة مقي ـــتخدمت الدراس ـــدره )2.48(، واس ق
ـــث  ـــداد الباح ـــة إع ـــص االجتامعي ـــتخدام القص ـــة باس ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــث، برام ـــداد الباح ـــد. إع ـــف التوح ـــراب طي ـــال ذوي اضط ـــة لألطف ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــة لربام االجتامعي
ـــر  ـــة يف متغ ـــة والضابط ـــن التجريبي ـــد باملجموعت ـــف التوح ـــراب طي ـــال ذوي اضط ـــات األطف ـــطّي درج ـــن متوس ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــج إىل وج ـــارت النتائ ، وأش
ـــود  ـــة ، ووج ـــة التجريبي ـــح املجموع ـــدي لصال ـــاس البع ـــة يف القي ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــة لربام ـــص االجتامعي ـــتخدام القص ـــة باس ـــة التكراري ـــلوكيات النمطي ـــل والس ـــارات التواص مه
ـــل  ـــارات التواص ـــر مه ـــدي ملتغ ـــي والبع ـــن القب ـــة يف القياس ـــة التجريبي ـــد باملجموع ـــف التوح ـــراب طي ـــال ذوي اضط ـــات األطف ـــطّي  درج ـــن متوس ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ف
ـــة  ـــي للمجموع ـــدي و التتبع ـــن البع ـــات القياس ـــب درج ـــطّي رت ـــن متوس ـــًا ب ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــدم وج ـــدي، وع ـــاس البع ـــح القي ـــة لصال ـــة التكراري ـــلوكيات النمطي والس

ـــة. ـــة الدراس ـــدى عين ـــة ل التجريبي
الكلامت مفتاحية: برامج الرسوم املتحركة - القصص االجتامعية- مهارات التواصل - السلوكيات النمطية التكرارية - اضطراب طيف التوحد.
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Abstract: This study aimed to identify the efficacy of animated social stories programs to develop communication skills and reduce stereotypical behaviors for 
children with autism spectrum disorder. It adopted the quasi-experimental approach to answer its questions. The study sample consisted of 20 ASD cases divided 
into an experimental group (10 cases) and control group (10 cases), with ages ranging 7-12, with an average of 8.67 and a standard deviation of 2.48. This study used 
Communication Skills Scale, Repetitive Stereotypical Behaviors Scale, a Follow-up Observation Form using animated social stories programs for ASD children, and 
animated social stories programs, which were all prepared by the researcher. The findings show there are statistically significant differences between the mean scores of 
ASD children in both groups concerning the variable of communication skills and repetitive stereotypical behaviors using animated social story programs in the post-
measurement in favor of the experimental group. It also shows statistically significant differences between the mean scores of ASD children in the experimental group 
in the pre and post measurements of the variable of communication skills and repetitive stereotypical behaviors in favor of the post measurement. Moreover, there are 
no statistically significant differences between the mean scores of the post and follow-up measurements of the experimental group in the study sample.  

Keywords: Animation programs, social stories, communication skills, repetitive stereotypical behaviors, Autism Spectrum Disorder (ASD).
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مقدمة الدراسة: 
 Autism spectrum ــد ــف الّتوح ــراب طي ــد اضّط يع
disorders (ASD) أحــد اضّطرابــات النّمــّو العصبّي، 

ــر  ــة يف الّتعب ــة أدوار مهّم ــة والبيئّي ــل الوراثّي و للعوام
ــوع مــن االضّطرابــات غــر  عــن أعراضــه، وهــذا النّ
قابــٍل للّشــفاء، ويــالزم الفــرد رغــم تقّدمــه يف العمــر 
باعتبــاره إعاقــة تطورّيــة حســّية، جتعلــه عاجــًزا مــدى 
 ،(Crowell, Keluskar & Gorecki, 2019) احليــاة
ويتأّثــر أطفــال اضّطــراب طيــف الّتوحــد نتيجــة 
الختــالل النّمــّو العصبــّي تأثــًرا ســلبًيا، يّتضــح 
ــة  ــم االجتامعّي ــّور قدراهت ــور يف تط ــالل قص ــن خ م
ــري  ــم الفك ــن أدائه ــر ع ــض النّظ ــة، وبغ والتواصلّي
ــش  ــى العي ــدرة ع ــاكل يف الق ــون مش ــم يواجه إال أهّّن
ــإن  ــة، ولذلــك ف املســتقّل وتكويــن عالقــات اجتامعّي
إىل  حيتاجــون  الّتوحــد  طّيــف  اضطــراب  أطفــال 
ــت  ــن الوق ــر م ــة والكث ــن الّرعاي ــاٍل م ــتوى ع مس

 .(Meadan, Halle & Ebata, 2010) واجلهــد 
ــاة  ــى حي ــة ع ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــر الس وتؤث
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بشــدة؛ 
ــه إىل  ــى وصول ــود ع ــرض قي ــؤدي إىل ف ــد ت ــا ق ألهّن
ــام  ــع، ك ــه يف املجتم ــة ل ــات املتاح ــطة واخلدم األنش
تقلــل مــن فــرص التنشــئة االجتامعيــة ممــا يؤثــر عــى 
ــا  ــم عنه ــا ينج ــن أهّن ــاًل ع ــم، فض ــى التعل ــه ع قدرت
ــا، ولذلــك يعتــرب املتخصصــون بــأن  الوصــم اجتامعًي
ــًيا  ــا رئيس ــل عائًق ــة متث ــة التكراري ــلوكيات النمطي الس
أمــام تقديــم اخلدمــات التعليميــة لألطفــال ذوي 

ــِة  ــؤدي إىل صعوب ــد ت ــا ق ــد؛ ألهّن ــراب التوح اضط
التعامــل مــع األخريــن، ومتنعهــم مــن االندمــاج 
يف البيئــة املحيطــة هبــم، وُتســبُب ضغوًطــا وأذًى 
  (Rispoli, et al.,للقائمــن عــى رعايــة األطفــال

.2013)

ويتصــف ذوو اضطــراب طيــف التوحــد بالقصــور يف 
ــي  ــر اللفظ ــي أو غ ــواء اللفظ ــل س ــارات التواص مه
ــمل  ــم، وتش ــزة لدهي ــمة ممي ــى س ــي، وه أو االجتامع
ــات  ــم وجه ــالت، وفه ــادأة بالتفاع ــور يف املب القص
خــالل  مــن  املعــاين  واســتنتاج  اآلخريــن،  نظــر 
اجلديــر  ومــن  االجتامعيــة،  والســياقات  املواقــف 
ــية يف  ــر األساس ــن املعاي ــد م ــور ُتع ــر أن قص بالذك
(For-  أنظمــة التشــخيص احلالية الضطــراب التوحــد
 tea, Forner, Colomer, Casas & Miranda, 2018;

ــخييص  ــل التش ــدد الدلي ــد ح (Wilkins, 2010. وق

اإلحصائــي -الطبعــة اخلامســة معايــر تشــخيص 
ــتمر  ــز املس ــي: )أ( العج ــام ي ــد في ــراب التوح اضط
يف مهــارات التواصــل والتفاعــل االجتامعــي.)ب( 
وجــود الســلوكيات النمطيــة التكراريــة واالهتاممــات 
أو األنشــطة )ج( وجــود هــذه األعــراض يف الطفولــة 
ــوق  ــد وتع ــراض حت ــذه )د( األع ــام أن ه ــرة ك املبك
 (Fortea, Forner, Colomer, Casas األداء اليومــي

& Miranda, 2018)

ــى  ــددة ع ــرات متع ــة تأث ــوم املتحرك ــج الرس ولربام
اجلوانــب املعرفيــة، والســلوكية لألطفــال؛ وذلــك 
ألن برامــج األطفــال تعتمــد عــى الرســوم املتحركــة 
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بشــكل أســايس، وتـــأيت أمهيـــتها مــن خــالل خماطبتها 
ــال، ولذلــك فقــد  ــال، وهــو مــا يعشــقه األطفـ للخي
برامــج  اســتثامر  إىل  الرتبويــة  املؤسســات  ســعت 
الرســوم املتحركـــة وجعلهـــا وســيلة تعليميــة، وذلك 
ــلوكية  ــة والس ــداف التدريبي ــن األه ــدد م ــق ع لتحقي
ــة  ــا قابل ــة بأهّنَّ ــوم املتحرك ــاز الرس ــام متت ــة، ك والرتبوي
ــه  ــذا كّل ــة، وه ــهولة ورسع ــتيعاب بس ــم واالس للفه
ــة ومشــوقة للمتدربــن واملتعلمــن مــن  اب جيعلهــا جذَّ
ــج  ــي الربام ــا فـ ــة توظيفه ــايل إمكاني ــال، وبالت األطف
ــلطان، 2005  ــة )س ــلوكية والتعليميـ ــة والس التدريبي

ص:129(.
ــتخدام  ــة باس ــوم املتحرك ــج الرس ــهم برام ــك تس لذل
مــن  العديــد  ظهــور  يف  االجتامعيــة  القصــص 
إســرتاتيجيات  لتوظيــف  واملحــاوالت  التجــارب 
الســلوكيات  عــى  وأثرهــا  التواصــل  ومهــارات 
النمطيــة التكراريــة لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ألهّنــا تؤثــر يف أداء األطفــال بحيــث تكــون أكثــر 
كفــاءة عندمــا تربــط بــن مــا هــو مطلــوب منهــم مــن 
مهــام تفاعليــة مبــارشة وبــن مــا يعــرض عليهــم مــن 
ــامت  ــم للتعلي ــة إىل تطبيقه ــة باإلضاف ــوم متحرك رس
املطلوبــة منهــم أثنــاء عــرض هــذه الربامــج ، كــام أهّنــا 
تســاعد يف تنميــة روح التعــاون وتطبيــق مــا تعلمــوه يف 
املواقــف احلياتيــة اليوميــة مــن خــالل إثــارة الدافعيــة 
تــم  لذلــك   ،))Yuko , 2006 والتعلــم  للتدريــب 
وضــع هــذه الربامــج »الرســوم املتحركــة باســتخدام 
ــن  ــد م ــر العدي ــل وتغي ــة« لتعدي ــص االجتامعي القص

ــراب  ــال اضط ــدى أطف ــة ل ــر املرغوب ــلوكيات غ الس
مهــارات  وإكســاهبم  وتدريبهــم  التوحــد  طيــف 
ــة  ــل ومعرف ــارات التواص ــة مه ــق بتنمي ــدة تتعل جدي
ــى  ــك ع ــر ذل ــة وتأث ــارات االجتامعي ــوز واإلش الرم
الســلوكيات النمطيــة التكراريــة بــام فيهــا تقليــل 
ــلوك  ــض س ــن وخف ــاه اآلخري ــدواين جت ــلوك الع الس
ــذه  ــم يف ه ــط والتحك ــة الضب ــذات وحماول ــذاء ال إي
 (Adams, Gouvousis, ــكان ــدر اإلم ــلوكيات ق الس

.Vanlue & Waldron, 2004, p. 88)

مشكلة الدراسة:
نامئيــة عصبيــة  إعاقــة  التوحــد  يعتــرب اضطــراب 
معقــدة تؤثــر عــى عمــل الدمــاغ وحتــدث يف مرحلــة 
مبكــرة مــن النمــو، وتكمــن يف الوقــت اّلــذي تصبــح 
ــة الّســلبّية جتــاه األفــراد املصابــن  فيــه الّصــور النّمطّي
باضطــراب طّيــف الّتوحــد ومقّدمــي الّرعايــة اخلاّصــة 
هبــم مقبولــة فيــام بعــد لــدى مقّدمــي الّرعاية أنفســهم، 
ــايل  ــة، وبالّت ــّية اخلاّص ــم النّفس ــا يف هويته ــّم دجمه ويت
يصبحــوا أكثــر عرضــة للّشــعور بعــدم الّرضــا، و أقــّل 
ــم  ــاء وضعه ــدائد، وإخف ــى الّش ــب ع ــة للّتغل عرض
عــن اآلخريــن، واالنســحاب االجتامعــّي والّتجنّــب، 
بــل وربــام عــزل أنفســهم عــن أطفاهلــم لتجنّــب 
االرتبــاط، ومــا يرتتــب عــى هــذا الوضــع مــن توابــع 
ــلوكية،  ــة، وس ــة وعاطفي ــلبّية معرفي ــتجابات س واس
ــاة  ــة احلي ــة النّفســّية ونوعي ــؤّدي إىل اإلرضار بالّصّح ت
وتســهم يف وضــع ضغــوط إضافيــة عــى عاتــق 
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(Papadopoulos, Lodder, Con-  مقدمــي الرعايــة
.stantinou & Randhawa, 2019)

باإلضافــِة إىل أن األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد لدهيــم أنــامٌط حمــددة ومتكــررة مــن الســلوك 
ــة  ــلوكيات النمطي ــمى الس ــامم تس ــطة واالهت واألنش
ــى  ــن ع ــررة يف اثن ــامط املتك ــل األن ــة. وتتمث التكراري
ــركات  ــة: 1( احل ــامت ملحوظ ــع س ــن أرب ــل م األق
أو  األشــياء  واســتخدام  املتكــررة،  أو  النمطيــة 
ــاط  ــرط النش ــاط أو ف ــرط النش ــكالم. 2( ف ــرار ال تك
للمدخــالت احلســية أو االهتاممــات غــر العاديــة 
ــراءات  ــزام باإلج ــة وااللت ــدم املرون ــة. 3( ع يف البيئ
الطقــوس  أو  التشــابه  عــى  اإلرصار  أو  الروتينيــة 
ــي. 4(  ــر اللفظ ــي أو غ ــلوك اللفظ ــة يف الس النمطي
االهتاممــات املحــددة واملثبتــة والتــي تكــون غــر 
طبيعيــة يف الرتكيــز أو الشــدة، وتبــدأ األعــراض 

.)Boggs, 2016( خــالل فــرتة النمــو املبكــرة
ونظــرًا ألن األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــل  ــى التواص ــم ع ــوق قدراهت ــات تع ــم اضطراب لدهي
ــه  ــة فإن ــة تكراري ــلوكيات نمطي ــدوث س ــًا ح وأيض
ال بــد مــن تقديــم الربامــج التدريبيــة والســلوكية 
ــكل  ــم بش ــم واضطراهب ــع حاالهت ــب م ــي تتناس الت
واقعــي وأن تعتمــد هــذه الربامــج بشــكل كبــر عــى 
ــات  ــز املعلوم ــم وجتهي ــد تعل ــة عن ــات البرصي املعلوم
ــن  ــن الوالدي ــب م ــات ويطل ــذه املالحظ ــى ه ــاًء ع بن
ــب  ــة يف التدري ــرق البرصي ــتخدام الط ــن اس أو املعلم
وجتنــب املعلومــات اللفظيــة الطويلــة لتدعيــم عمليــة 

 ،(Carlo Gray,1998, p. 167-168 ) التدريــب 
ــراب  ــال ذوي اضط ــن لألطف ــك يمك ــوء ذل ويف ض
ــن  ــة م ــاليب البرصي ــتخدام األس ــد اس ــف التوح طي
خــالل برامــج الرســوم املتحركــة باســتخدام القصص 
ــل  ــة التواص ــاعدهم يف عملي ــي تس ــة والت االجتامعي
ومــدى تأثرهــا عــى الســلوكيات النمطيــة التكراريــة 
ــجل  ــادح املس ــص الف ــذا النق ــل ه ــه يف ظ ــام أن ، ك
ــبة  ــلية املناس ــب والتس ــاحات اللع ــتوى مس ــى مس ع
وقضــاء وقــت الفــراغ يف العديــد مــن املناطــق يف 
ــال  ــن األطف ــة م ــذه الفئ ــة هل ــدول العربي ــم ال معظ
يلجــأ هــؤالء األطفــال إىل مشــاهدة الرســوم املتحركــة 
واملداومــة عليهــا كتعويــض عــن هــذا النقــص، فنجــد 
ــة هلــذه الربامــج  أن هــؤالء األطفــال يعطــون األولوي
لتعويــض مــا ينقصهــم يف العــامل اخلارجــي مــن 
مهــارات التواصــل والســلوكيات النمطيــة التكراريــة 

ــارشة. ــر مب ــورة غ بص
ــة  ــة لفئ ــوم املتحرك ــج الرس ــم برام ــإن تقدي ــك ف لذل
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد باســتخدام 
ــتهدفة  ــة املس ــا الفئ ــى فيه ــة يراع ــص االجتامعي القص
بــكل اختالفاهتا كإســرتاتيجية لتقديم حمتــوى القصص 
ــة،  ــوم املتحرك ــج الرس ــتخدام برام ــة باس االجتامعي
حيقــق الكثــر مــن الفعاليــة واخلدمــات املتنوعــة ولكن 
هــذا النــوع مــن التصميــم حيتــاج إىل أســس ومعايــر 
علميــة ترتبــط بخصائــص الفئــة املســتهدفة ، وحتتــاج 
ــراب  ــة ذوي اضط ــم لفئ ــرض املفاهي ــاة يف ع للمراع
ــدف إىل  ــا، وهت ــر ختصيًص ــكل أكث ــد بش ــف التوح طي
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تصميــم القصــص االجتامعيــة باســتخدام برامــج 
الرســوم املتحركــة بحيــث تكــون ذات فعاليــة يف 
ضــوء مراعــاة الفئــة املســتهدفة لطبيعتهــا وخصائصهــا 
الســلوكية واالنفعاليــة ممــا ســيكون لــه األثــر اإلجيــايب 
يف تطويــر وتصميــم القصــص االجتامعيــة باســتخدام 
ــن  ــدد م ــار ع ــث أش ــة حي ــوم املتحرك ــج الرس برام
الدراســات رغــم قلتهــا إىل أن هــذا التصميــم لــه 
ــف  ــراب طي ــة ذوي اضط ــات فئ ــم حاج ــة يف فه أمهي
(David, Kildare , Smith, McMa-  التوحــد
 ( hon& Quinn-Brown, 2012, P.388-402كــام أن 

ــة  ــوم املتحرك ــج الرس ــتخدام برام ــة الس ــاك فاعلي هن
ــي  ــل عالج ــة كتدخ ــص االجتامعي ــتخدام القص باس
لتعليــم مهــارات الســلوك والتواصــل واملهــارات 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  لــذوي  االجتامعيــة 
ــا  ــوب فيه ــر املرغ ــلوكية غ ــكالت الس ــض املش وخف
 ( p.1303 , ــة ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــا الس ومنه

 2008 (Ozdemir & Bolumu,.

ولقــد أشــارت نتائــج الدراســات والبحــوث الســابقة 
الل  ودراســة   ،)2014( الفرحيــان  دراســة  مثــل 
وجانســان (Lall & Ganesan, 2011)، ودراســة ليــوا 
وماندســارى (Lau & Mandasari,2019) ، ودراســة 
أوزديمــر  ودراســة   Aldabas,2019) )ألدابــاس
وبوليمــو(Ozdemir& Bolumu,2008) ، ودراســة 
 ،(Crozier & Tincani,2010)   كروزيــر وتينــكان
ودراســة مانداســاري  (Mandasari,2014)، ودراســة 
أســجاروا  ودراســة   ،  (watts , 2008) ووتــس 

   (Asgarya, وبيهباجوهــا وامحاديــب وسشــوكوهي
Beh-Pajooha,  Ahmadib&  shokoohi-Yek-

  (Kouch ودراســة كوتــش ومورينــدا ،tac, 2011)

ــالن  ــريب واحلجي ــة احل  (Morenda,2018 &، ودراس

  )Aldabas, 2019) ألدابــاس  ودراســة   ،)2016(
ذوي  لألطفــال  اإللكرتونيــة  القصــص  فعاليــة  إىل 
التدريبيــة  الربامــج  التوحــد يف  اضطــراب طيــف 
والســلوكية تكــون نتائجهــا إجيابيــة وأفضــل مــن 
ــة  ــة التقليدي ــة الورقي اســتخدامها القصــص االجتامعي
العاديــة، وهلا دور أســايس وحمــوري يف تنميــة املهارات 
التواصليــة واالجتامعيــة واحلــد مــن الســلوكيات 
ــن  ــة ب ــيط يف العالق ــل الوس ــرب العام ــة، ويعت النمطي
اضطــراب طيــف التوحــد والســلوكيات النمطيــة 
التكراريــة هــو القصــور أوالضعــف يف مهــارات 
التواصــل، وأغلــب نتائــج هــذه الدراســات تناولــت 
فعاليــة القصــص االجتامعيــة ســواء اإللكرتونيــة 
ــتخدام  ــص باس ــذه القص ــاول ه ــة ومل تتن أو التقليدي
برامــج الرســوم املتحركــة يف الدراســات العربيــة وتــم 
ــدًا  ــل ج ــدد قلي ــة يف ع ــات األجنبي ــا يف الدراس تناوهل

ــات. ــن الدراس م
ــؤال  ــة يف السـ ــكلة الدراسـ ــور مشـ ــك تتمحـ ولذلـ
ـــة  ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــة برام ـــدى فاعلي ـــا م ـــايل » م الت
باســـتخدام القصـــص االجتامعيـــة لتنميـــة مهـــارات 
التواصـــل وأثرهـــا عـــى الســـلوكيات النمطيـــة 
التكراريـــة لـــدى األطفـــال ذوي اضطـــراب طيـــف 

التوحـــد«؟
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أهداف الدراسة: 
ــي  ــدف الرئي ــق اهل ــة لتحقي ــة احلالي ــعى الدراس تس

ــة: ــداف التالي ــل يف األه املتمث
ــات . 1 ــط الدرج ــروق يف متوس ــى الف ــرف ع التع

والرتــب لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
ــري  ــة يف متغ ــة والضابط ــن التجريبي باملجموعت
النمطيــة  والســلوكيات  التواصــل  مهــارات 

التكراريــة يف ضــوء متغــرات الدراســة.
ــات . 2 ــط الدرج ــروق يف متوس ــى الف ــرف ع التع

طيــف  اضطــراب  ذوي  لألطفــال  والرتــب 
التوحــد باملجموعــة التجريبيــة يف القيــاس القبــي 
التواصــل  والبعــدي عــى متغــري مهــارات 
ضــوء  يف  التكراريــة  النمطيــة  والســلوكيات 

الدراســة. متغــرات 
ــات . 3 ــط الدرج ــروق يف متوس ــى الف ــرف ع التع

طيــف  اضطــراب  ذوي  لألطفــال  والرتــب 
والتتبعــي  البعــدي  القياســن  يف  التوحــد 
ــارات  ــري مه ــى متغ ــة ع ــة التجريبي للمجموع
ــة يف  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــل والس التواص

ضوء متغرات الدراسة. 
ــة . 4 ــوم املتحرك ــج الرس ــى برام ــوء ع ــاء الض إلق

باســتخدام القصــص االجتامعيــة كطريقــة قائمــة 
ــج  ــتخدامها يف الربام ــم اس ــن تعمي ــا يمك بذاهت
العالجيــة والتدريبيــة والســلوكية لألطفــال ذوي 

ــد. ــف التوح ــراب طي اضط
التعــرض ملفاهيــم برامــج الرســوم املتحركــة . 5

باســتخدام القصــص االجتامعيــة وعنارصهــا 
ومكوناهتــا وفوائدهــا ومعايرهــا وإعطــاء نــامذج 
ــتهدفة يف  ــة املس ــة والعين ــة الفئ ــًا لطبيع ــا وفق منه

الدراســة.    
حتســن وتنميــة بعــض مهــارات التواصــل »غــر . 6

اللفظي-اللفظي-االجتامعــي« وخفــض حــدة 
ــال ذوي  ــة لألطف ــة التكراري ــلوكيات النمطي الس
اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــالل إخضاعهم 
لربامــج الرســوم املتحركــة باســتخدام القصــص 

ــة. االجتامعي
التعــرف عــى دور برامــج الرســوم املتحركــة . 7

باســتخدام القصــص االجتامعيــة لعينــة الدراســة 
املســتهدفة وأثرهــا وفاعليتهــا عــى مهــارات 
النمطيــة  الســلوكيات  مــن  واحلــد  التواصــل 
طيــف  اضطــراب  ذوي  لألطفــال  التكراريــة 

التوحــد.   

أمهية الدراسة: 
تتحدد أمهية هذه الدراسة يف اآليت:

األمهية النظرية:
طيــف . 1 اضطــراب  ذوي  األطفــال  أعــداد  إن 

أمــس  يف  وأهّنــم  مســتمرة  زيــادة  يف  التوحــد 
بعــض  تنميــة  واملســاعدة يف  للعــون  احلاجــة 
ــل  ــا مث ــدون إليه ــي يفتق ــية الت ــارات األساس امله
ــة يف  ــة البداي ــل نقط ــي متث ــل الت ــارات التواص مه
ــل  ــرى مث ــارات األخ ــع امله ــة مجي ــم وتنمي تعل
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املهــارات االجتامعيــة وغرهــا.
ــص . 2 ــر القصـ ــى تأثـ ــوء عـ ــلط الضـ ــا تسـ إهّنـ

االجتامعيـــة باســـتخدام برامـــج الرســـوم املتحركـــة 
لتنميـــة مهـــارات التواصـــل وأثرهـــا عـــى 
ـــال ذوي  ـــة لألطف ـــة التكراري ـــلوكيات النمطي الس

ــد. ــف التوحـ ــراب طيـ اضطـ
 تســـتمد هـــذه الدراســـة أمهيتهـــا مـــن خـــالل 3. 

املتغـــرات التـــي تتناوهلـــا الدراســـة أال وهـــي 
برامـــج  باســـتخدام  االجتامعيـــة  القصـــص 
التواصـــل،  مهـــارات  املتحركـــة،  الرســـوم 

الســـلوكيات النمطيـــة التكراريـــة.
ــال . 4 ــذا املجـ ــات والبحـــوث يف هـ ــة الدراسـ قلـ

وإثـــراًء للمكتبـــة العربيـــة حيـــث تـــم تنـــاول 
مهـــارات التواصـــل والســـلوكيات النمطيـــة 
الدراســـات  مـــن  العديـــد  يف  التكراريـــة 
القصـــص  اســـتخدم  بعضهـــا  والبحـــوث 
االجتامعيـــة فقـــط مـــع اضطـــراب طيـــف 
ـــة  ـــج التدريبي ـــتخدم الربام ـــا اس ـــد وبعضه التوح
والســـلوكية ومل يتـــم التعـــرض لربامـــج هـــذه 

ــورة. ــذه الصـ ــة هبـ الدراسـ
إفـــادة مراكـــز الرتبيـــة اخلاصـــة والتأهيـــل . 5

ـــراب  ـــول ذوي اضط ـــا فص ـــق هب ـــدارس امللح وامل
طيـــف التوحـــد بطبيعيـــة وأمهيـــة برامـــج 
القصـــص  باســـتخدام  املتحركـــة  الرســـوم 
ـــا  ـــل وأثره ـــارات التواص ـــة مه ـــة لتنمي االجتامعي

ــة. ــة التكراريـ ــلوكيات النمطيـ ــى السـ عـ

األمهية التطبيقية:
تقــدم هــذه الدراســة مقياســًا ملهــارات التواصــل . 1

ومقياســًا للســلوكيات النمطيــة التكراريــة وأيضــًا 
ــال  ــلوكيات األطف ــة س ــة ملتابع ــتامرة مالحظ اس
ــارات  ــى مه ــد ع ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
التكراريــة  النمطيــة  والســلوكيات  التواصــل 
ومجيــع أدوات الدراســة باســتخدام القصــص 
االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة وقــد 
ــوث  ــال البح ــذه األدوات يف جم ــن ه ــتفاد م يس
ــج  ــم الربام ــالل تقدي ــن خ ــية م ــة والنفس الرتبوي
واملــدارس  املراكــز  يف  والســلوكية  التدريبيــة 

ــال. ــن األطف ــة م ــذه الفئ ــا ه ــق هب املحل
ــتخدام . 2 ــة باس ــص االجتامعي ــر القص ــة وتأث فاعلي

ــف  ــف املواق ــة يف وص ــوم املتحرك ــج الرس برام
االجتامعيــة بإشــارات اجتامعيــة مناســبة كــام تقدم 
ــرض  ــب وتع ــى أن تكت ــبة ع ــتجابات املناس االس
ــال ذوي  ــات األطف ــع حاج ــب م ــكل مناس بش
اضطــراب طيــف التوحــد واملواقــف املســتهدفة، 
ــف  ــول املواق ــات ح ــال بمعلوم ــد األطف وتزوي
ــل  ــارات التواص ــة مه ــيواجهوهّنا لتنمي ــي س الت
ــة،  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــى الس ــا ع وأثره
واملســاعدة يف الربامــج التدريبيــة والســلوكية مــن 

ــص. ــذه القص ــالل ه خ
التعــرف عــى دور القصص االجتامعية باســتخدام . 3

ــال  ــد األطف ــة يف تزوي ــوم املتحرك ــج الرس برام
ــول  ــة ح ــا والدقيق ــوب فيه ــلوكيات املرغ بالس
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التــي ســيواجهوهّنا، ورشح أســباب  املواقــف 
ــن. ــا لآلخري ــلوك م ــام بس القي

ــن . 4 ــن والقائم ــن واألخصائي ــر العامل ــت نظ لف
عــى رعايــة األطفــال إلجــراء تعديــالت يف البيئــة 
التدريســية واملنزليــة وحمتــوى وإســرتاتيجيات 
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــع األطف ــل م التعام
التوحــد يف ضــوء برامــج الرســوم املتحركــة 
بحيــث  االجتامعيــة  القصــص  باســتخدام 
ــن  ــد م ــل واحل ــارات التواص ــة مه ــهم يف تنمي تس

الســلوكيات النمطيــة التكراريــة.
ــتخدام . 5 ــة باس ــص االجتامعي ــر القص ــة تأث معرف

ــف  ــف موق ــى وص ــة ع ــوم املتحرك ــج الرس برام
يناســب فهــم وقــدرة األطفــال ذوي  واحــد 
يكــون  بحيــث  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
ــال  ــة األطف ــوقًا، ويف حال ــهاًل ومش ــًا وس واضح
الغــر قادريــن عــى القــراءة يتــم اســتعامل الصــور 

واألصــوات املســموعة.  

مصطلحات الدراسة: 
القصــص  باســتخدام  املتحركــة  الرســوم  برامــج   
املؤلفــة  القصــص  مــن  جمموعــة  االجتامعية:هــي 
ــة  ــالل إضاف ــن خ ــرتوين م ــيط إلك ــى وس ــل ع تعم
بالصــوت  املتعلقــة  اجلديــدة  التقنيــات  بعــض 
والصــورة واللــون والرســوم الكرتونيــة املتحركــة 
ــى  ــد ع ــص تعتم ــذه القص ــة وه ــرات الصوتي واملؤث
الوقائــع واألحــداث وهلــا زمــان ومــكان وهتــدف إىل 

ــة،  ــلوكيات املطلوب ــاب الس ــلية واكتس ــاع والتس اإلمت
ويقصــد هبــا تلــك الربامــج التــي جتســد أفــكارا 
ومعــاين تقــوم عــى حتريــك الرســوم الثابتــة ملخاطبــة 
ــب لتقــدم هلــم  األطفــال وتســتخدم األســلوب املحب
يف مشــاهد متكاملــة بأزهــى األلــوان واملؤثــرات 
ــى  ــدال ع ــوت ال ــة بالص ــركات املقرتن ــة واحل الصوتي
عمــق املشــاعر عــن طريــق  احلــوار أو التعليــق، ســواء 
يف شــكل أحاديــث أو أشــكال مثــرة ومجيلــة لتحقــق 
التواصــل الســلس والـــتأثر عــى األطفــال ) معوض، 

  .)56 ص:   2010
املتحركــة  الرســوم  لربامــج  اإلجرائــي  املفهــوم 
ــة: هــى جمموعــة مــن  باســتخدام القصــص االجتامعي
املواقــف واألحــداث املختلفــة يمــر هبا األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد يف األرسة واملدرســة واحلياة 
االجتامعيــة عامــة هبــدف تزويدهــم بالســلوكيات 
املرغــوب فيهــا وذلــك عــى شــكل قصــص اجتامعيــة 
تفاعليــة  بصــورة  ولكــن  ومميزاهتــا  بعنارصهــا 
ــورة  ــوت والص ــص والص ــن الن ــع ب ــة جتم إلكرتوني
واحلركــة واأللــوان بــام يتناســب مــع خصائــص 
ــص إىل رشح  ــذه القص ــدف ه ــال ، وهت ــؤالء األطف ه
ــام بالســلوك وتعلــم مهــارات التواصــل  أســباب القي
ــة ، وأن  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــن الس ــد م واحل
ــداث  ــف وأح ــف مواق ــب أن تص ــج جي ــذه الربام ه
مــن وجهــه نظــر األطفــال أو القائمــن عــى رعايتهــم 
ــذه  ــًا هل ــبة وفق ــلوكيات املناس ــذ الس ــم لتنفي وتوجهيه
ــة  ــج متنوع ــكل برام ــي تش ــداث والت ــف واألح املواق
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ــة  ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس ــوم املتحرك للرس
ــة. ــة الصعوب ــث درج ــن حي ــة م ــورة متدرج بص

ذوي  لألطفــال  التواصــل  اضطرابــات  مفهــوم 
ــف  ــور أو ضع ــو قص ــد: ه ــف التوح ــراب طي اضط
اللفظيــة  غــر  التواصليــة  الســلوكيات  يف  ممتــد 
االجتامعــي،  التفاعــل  يف  املســتخدمة  واللفظيــة 
وعــدم القــدرة عــى توظيــف هــذه الســلوكيات 
املدجمــة يف التفاعــل االجتامعــي، وعــدم القــدرة عــى 
توظيــف لغــة اجلســد أو القصــور يف فهــم واســتخدام 
ــف  ــى توظي ــكي ع ــص ال ــب النق ــامءات، إىل جان اإلي
ــي  ــي واللفظ ــر اللفظ ــل غ ــه والتواص ــر الوج تعاب
( American Psychiatric Associa- .واالجتامعــي

  tion, 2013)

املفهــوم اإلجرائــي الضطرابــات التواصــل لــدى 
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: هــو قيــاس 
ــة  مهــارات التواصــل باســتخدام القصــص االجتامعي
لربامــج الرســوم املتحركــة واملتمثلــة يف وجــود قصــور 
أو نقــص واضــح يف مهــارات التواصــل غــر اللفظــي 
ــدر  ــو مص ــه نح ــه أو رأس ــك عيني ــدم حتري ــل ع مث
ــدم  ــل ع ــي مث ــل اللفظ ــا، والتواص ــوت وغره الص
ــدرة  ــدم الق ــة وع ــورة صحيح ــر بص ــتخدم الضامئ اس
ــل  ــي مث ــل االجتامع ــا، والتواص ــق وغره ــى النط ع
عــدم اتبــاع التعليــامت واألوامــر املوجــه إليــه غرهــا، 
ــالل  ــن خ ــلوكيات م ــذه الس ــاس ه ــم قي ــث يت حي
مقيــاس مهــارات التواصــل املعــد يف الدراســة احلالية.
ــة لألطفــال  ــوم الســلوكيات النمطيــة التكراري مفه

النمطيــة  هــو   : التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي 
اســتخدام  و  اجلســدية  احلــركات  يف  التكراريــة  أو 
ــيطة  ــة البس ــركات النمطي ــل احل ــة مث ــياء واللغ األش
صــف األلعــاب يف صفــوف أو تقليــب األشــياء، 
املصــاداة، والعبــارات ذات املعــاين اخلاصــة و اإلرصار 
ــزام اجلامــد غــر املــرن  ــة )التشــابه(، االلت عــى الرتاب
ــامط الطقوســية ، احلاجــة إىل ســلوك  بالروتــن أو األن
نفــس الطريــق أو تنــاول نفــس الطعــام كل يــوم، فــرط 
ــية أو  ــالت احلس ــتجابة للمدخ ــاض يف االس أو انخف
اهتاممــات غــر عاديــة جلوانــب مظاهــر البيئــة احلســية  
مثــل عــدم االكــرتاث الواضــح لــألمل أو درجــة 
ــوات  ــة ألص ــتجابات متعاكس ــود اس ــرارة، ووج احل
حمــددة واإلفــراط )املبالغــة( يف شــم أو ملــس األشــياء، 
( Ameri- .االفتتــان البــرصي باألضــواء أو احلــركات

   can Psychiatric Association, 2013)

ــة  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــي للس ــوم اإلجرائ املفه
لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: هــو قيــاس 
الســلوكيات النمطيــة التكراريــة باســتخدام القصــص 
ــة يف  ــة واملتمثل ــوم املتحرك ــج الرس ــة لربام االجتامعي
الســلوكيات النمطيــة التكراريــة احلركيــة مثــل الرفرفة 
ــف  ــام واخلل ــزاز لألم ــح أو االهت ــن والتأرج بالذراع
ــدة  ــة الزائ ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــا ، والس وغره
ــوت  ــامع ص ــا لس ــن جتنب ــق األذن ــل غل ــة مث املفرط
معــن وال يتقبــل اآلخريــن فيقــوم بالــرصاخ أو البــكاء 
عندمــا يلمســه أحــد وغرهــا ، والســلوكيات النمطيــة 
ــتجابة  ــدم االس ــل ع ــة مث ــة املفرط ــة الناقص التكراري
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للنــداء عــى اســمه مــن خلــف األذنــن وتظهــر عليــه 
ــا،  ــة وغره ــمعية والبرصي ــاالة الس ــات الالمب عالم
بمقيــاس  الســلوكيات  هــذه  قيــاس  يتــم  حيــث 
هــذه  يف  املعــد  التكراريــة  النمطيــة  الســلوكيات 

ــة. الدراس

الدراســات  ضــوء  يف  للدراســة  النظــري  اإلطــار 
الســابقة:  والبحــوث 

وفًقــا للتغيــرات التــي طــرأت عــى معايــر تشــخيص 
ــر  ــة معاي ــر أربع ــب أن تتوف ــد جي ــراب التوح اضط
ــي  ــخييص اإلحصائ ــل التش ــوء الدلي ــية يف ض أساس
ــل  ــور يف التواص ــي: القص ــام ي ــة ك ــة اخلامس -الطبع
ال  الــذي  واالجتامعــي  اللفظــي  وغــر  اللفظــي 
يمكــن تفســره بالتأخــرات النامئيــة العامــة األخــرى؛ 
والســلوكيات النمطيــة التكراريــة املتمثلــة يف »األنــامط 
أو  االهتاممــات  أو  للســلوك  املتكــررة  أو  املحــددة 
األنشــطة«، جيــب أن حتدث هــذه األعــراض يف مرحلة 
الطفولــة املبكــرة، وأن تؤثــَر عــى األداِء اليومــي. وفيام 
يتعلــق بالقصــور يف التواصــل اللفظــي وغــر اللفظــي 
ــع أوجــه القصــوِر  واالجتامعــي، جيــب أن تكــوَن مجي
ــر  ــل غ ــة، والتواص ــة املتبادل ــة االجتامعي يف: املعامل
اللفظــي واللفظــي، وجيــب أن تشــمل الســلوكيات أو 
االهتاممــات املحــددة واملتكــررة: احلــركات أو الــكالم 
ــلوك  ــن أو الس ــارم بالروت ــزام الص ــي، وااللت النمط
ــف  ــن تصني ــتمرة. ويمك ــات املس ــي، واالهتامم النمط
شــدة األعــراض إمــا بســيطة أو متوســطة أو شــديدة. 

كــام تــم تصنيــُف فئــات اضطــراب التوحــِد يف الدليــل 
التشــخييص اإلحصائي-الطبعــة اخلامســة، يف فئــة 
واحــدة الضطــراب طيــف التوحــد، وتــم دمــج 
ــال  ــي يف جم ــل االجتامع ــل والتفاع ــاالت التواص جم
واحــد، القصــور االجتامعــي/ التواصــل، إىل جانــب 
ــباب  ــى األس ــة، وتبق ــة التكراري ــلوكيات النمطي الس
أعــراض  شــدَة  أن  كــام  معروفــة،  غــر  الدقيقــة 
اضطــراب التوحــد مرتبطــة بشــكٍل إجيــايٍب وكبــر مــع 
ــة، وأن  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــدة الس ــراِر وش تك
ــراب  ــراض اضط ــدة بأع ــروا بش ــن تأث ــال الذي األطف
ــي  ــريف أو نامئ ــر مع ــم تأخ ــن لدهي ــد، أو الذي التوح
ــلوكيات  ــة الس ــِر ممارس ــًة خلط ــر عرض ــم أكث ــر ه كب
ــة  ــلوكيات النمطي ــط الس ــة، وترتب ــة التكراري النمطي
 Cervantes  ــل ــوِر يف التواص ــر بالقص ــكٍل كب بش
Matson, Tureck & Adams, 2013((. وعــى 
الرغــم مــن أن ســلوكيات التحــدي يمكــن أن تكــون 
مزعجــة ويصعــب التعامــل معهــا، إال أهّنــا يف الغالــب 
تكــون نتيجــة ملحــاوالت التواصــل املحبطــة، وجيــب 
ــن  ــكل م ــور كش ــذا املنظ ــن ه ــا أوالً م ــر إليه أن ينظ
أشــكال التواصــل، بعــض منهــا قد يشــمل: االنشــغل 
ــرب  ــي تعت ــددة والت ــة واملح ــامم النمطي ــكال االهت بأش
غــر طبيعيــة ســواء يف شــدهتا أو تركيزهــا، وااللتــزام 
غــر املــرن بالروتــن/ الطقــوس غــر الوظيفيــة 
بشــكل أســايس، والســلوكيات احلركيــة املتكــررة 
ــل  ــد أو التعام ــة بالي ــل الرفرف ــة مث ــب النمطي والقوال
 Parmenter, Harman, Yazbeck& األشــياء  مــع 
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.Riches,2016))

لذلــك فــإن دراســة العديــد مــن العوامــِل التــي 
تؤثــر عــى معــدالت الســلوكيات النمطيــة التكراريــة 
الضطــراب طيــف التوحــد بــام يف ذلــك العمــر 
ــترنان  ــة مس ــت دراس ــد توصل ــذكاء، وق ــة ال ودرج
 (McTiernan, Leader, وليديــر وهيــى وماننيــون 
العوامــل  مــن  أن   (Healy& Mannion, 2011إىل 

النمطيــة  الســلوكيات  بوجــود  املرتبطــة  املحــددة 
التكراريــة لــدى األفــراد ذوي اضطــراب التوحــد 
ــًرا  ــد جوه ــذي يع ــل ال ــارات التواص ــور يف مه القص
ــٍز  ــا إىل عج ــك جزئًي ــع ذل ــام يرج ــراب، ورب لالضط
ــف. ــارات التكي ــن مه ــة م ــة متنوع ــر يف جمموع كب

يف  املســتمر  بالعجــز  االضطــراب  هــذا  ويتصــف 
عــرب  االجتامعــي  والتفاعــل  التواصــل،  مهــارات 
ــد  ــراب التوح ــن اضط ــددة. ويتضم ــياقات املتع الس
اللفظــي  »غــر  التواصــل  ســلوكيات  يف  العجــز 
ســلوكياِت  وتشــمُل  واالجتامعــي«،  واللفظــي 
التواصــل  اســتخدام  اللفظــي  غــر  التواصــل 
البــرصي، ولغــة اجلســد، واإليــامءات لتحســن الفهــم 
والتعبــر أثنــاء التفاعــالت االجتامعيــة، والتبــادل 
االجتامعــي والعاطفــي مــن خــالل القصــور يف فهــم 
وإقامــة واحلفــاظ عــى العالقــات. ويتضمــن التبــادل 
ــامم  ــاركة االهت ــة، ومش ــة املتبادل ــي املحادث االجتامع
والعواطــف، والقــدرة عــى بــدء التفاعــل االجتامعــي 
واالســتجابة لــه، ويشــمُل القصــور يف العالقــاِت 
ــاء املواقــف  ــط الســلوك أثن ضعــف القــدرة عــى ضب

االجتامعيــة املتنوعــة أو ضعــف املشــاركة يف اللعــب أو 
(American Psychiatric Asso- ــات ــن صداق  تكوي

 .ciation, 2013)

وتبعــًا لنتائــج بعــض الدراســات والبحــوث الســابقة 
مثــل دراســة كرفانتيــش وماتســون و تيورســك 
 Cervantes, Matson, Tureck & وأدامــس 
ــك  ــان ووازبس ــر وهارم Adams, 2013(( بارمينت
Parmenter, Harman, Yaz-  ( وريسشــس 
يف  قصــور  وجــود  إىل   )beck& Riches,2016
مهــارات التواصــل والســلوكيات النمطيــة التكراريــة 
وتوجــد برامــج عديــدة تناولــت تنميــة مهــارات 
التواصــل والســلوكيات النمطيــة التكراريــة لــدى 
التوحــد ســواء  األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
إن كانــت برامــج تدريبيــة أو ســلوكية أو بالعــالج 
ــة أو  ــة العادي ــص االجتامعي ــى بالقص ــب أو حت باللع
اإللكرتونيــة، ولكــن بعــض االطــالع عى الدراســات 
العربيــة واألجنبيــة يف حــدود علــم الباحــث ال توجــد 
دراســات اســتخدمت برامــج الرســوم املتحركــة مــع 
القصــص االجتامعيــة لتنميــة مهــارات التواصــل 
والســلوكيات النمطيــة التكراريــة إال قليــل جــدًا منهــا 
ــزء  ــيتناول اجل ــك س ــة،  لذل ــات أجنبي ــى دراس وه

ــن اآليت:   ــك م ــايل ذل ــري احل النظ
 (Theng, ويشــر كاًل مــن ســينج وليــو ومانداســاري
(Lu & Mandasari,2011 إىل أن هاجيــوارا ومايلــز

أجــرى  مــن  أول    Hageoara & maelz (1999)

دراســة اســتهدفت اســتخدام هّنــج الوســائط املتعــددة 
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ــوز  ــة والرم ــص االجتامعي ــن القص ــع ب ــذي جيم ال
والقصــص  املتحركــة  الرســوم  وبرامــج  املرئيــة 
لتعليــم  مصممــة  إســرتاتيجية  هــي  االجتامعيــة 
 ASD“ « ــد ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف
املهــارات التواصليــة واالجتامعيــة ومهــارات إدارة 
الســلوك مــن خــالل معاجلــة مواقــف اجتامعيــة حمددة 
وكيفيــة التعامــل معهــا وتكونــت عينــة الدراســة 
ــنة(،  ــن )6-12 س ــم م ــًا( أعامره ــاًل توحدي )25 طف
ــل  ــارات التواص ــاس مه ــة مقي ــتخدمت الدراس واس
ومقيــاس مهــارات إدارة الســلوك لألطفــال ذوي 
ــة  ــص االجتامعي ــد، والقص ــف التوح ــراب طي اضط
إعــداد  املتحركــة  الرســوم  برامــج  باســتخدام 
الباحثــن، وتوصلــت الدراســة إىل ميــل األطفــال 
ذوي اضطــراب« “ASD  إىل عــزل أنفســهم مــن 
خــالل قضــاء وقتهــم يف التفاعــل مــع األشــياء، 
ــم  ــن دماغه ــي م ــزء املرئ ــح اجل ــك يصب ــة لذل ونتيج
متطــوًرا للغايــة فهــم متعلمــون برصيــون أفضــل مــن 
ــراءة أو  ــن الق ــل م ــون أفض ــمعي ويفهم ــم الس التعل
مــن خــالل الرســوم املتحركــة مــن خــالل التعليــامت 
املنطوقــة وبالتــايل يتــم اســتخدام اإلســرتاتيجيات 
ــة عــى نطــاق واســع ملســاعدهتم يف التدريــب  البرصي
والتعلــم عــى مهــارات التواصــل، كــام أنــه مــن 
الصعــب قيــاس فعاليــة القصــص االجتامعيــة وحدهــا 
حيــث يتــم دجمهــا مــع طــرق التدخــل األخــرى 
ــا  ــدة منه ــة عدي ــوقة وجذاب ــائل مش ــا بوس وعرضه

ــة.  ــوم املتحرك ــج الرس برام

التــي  والبحــوث  الدراســات  بعــض  وهنــاك   
ــالل  ــن خ ــة م ــص االجتامعي ــة القص ــت فعالي تناول
ــة  ــا دراس ــة ومنه ــوم املتحرك ــج الرس ــع برام ــا م دجمه
مانداســاري(Mandasari, 2014)  حيــث هدفــت 
هــذه الدراســة إىل مســاعدة األطفــال ذوي اضطــراب 
ــة  ــارات التواصلي ــن امله ــى حتس ــد ع ــف التوح طي
واالجتامعيــة مــع احلــاالت باســتخدام القصــص 
ــة  ــوم املتحرك ــج الرس ــى برام ــة ع ــة املبني االجتامعي
ــة الدرســة لدهيــم  وأثبتــت الدراســة أن األطفــال عين
ــدالً  ــل ب ــكل أفض ــب بش ــم والتدري ــى التعل ــدرة ع ق
مــن التعلــم والتدريــب بالطريقــة التقليديــة مــن 
ــج  ــفت نتائ ــام اكتش ــامت. ك ــدث والتعلي ــالل التح خ
الدراســات أن الرســوم املتحركــة وســيلة جذابــة 
ــا يف  ــال توحدي ــارات )30( طف ــن مه ــة يف حتس وفعال
مدرســة خاصــة تقــع يف كوتشــينغ، ســاراواك. ترتاوح 
واســتخدمت  ســنوات،   )10-  7( مــن  أعامرهــم 
الدراســة مقيــاس املهــارات التواصليــة واالجتامعيــة، 
ــوم  ــج الرس ــتخدام برام ــة باس ــص االجتامعي والقص
املتحركــة إعــداد الباحــث، وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن الرســوم املتحركــة فعالــة يف حتســن املهــارات 
عينــة  األطفــال  لــدى  واالجتامعيــة  التواصليــة 

ــة. الدراس
ــالن )2016(  ــريب، احلجي ــة احل ــت دراس ــام هدف  ك
إىل تقديــم نمــوذج تعليمــي مقــرتح وفــق معايــر 
ــة  ــص االجتامعي ــم القص ــى تصمي ــاعد ع ــددة تس حم
خصائــص  مــع  تتناســب  والتــي  اإللكرتونيــة 
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ــام  ــد ك ــف التوح ــراب طي ــن ذوي اضط ــن م املتعلم
هدفــت الدراســة إىل تقديــم معايــر مفصلــة مــن 
خــالل االعتــامد عــى مراحــل النمــوذج، اســتخدمت 
ــل املحتــوى والــذي  الدراســة املنهــج النوعــي - حتلي
أدبيــات  مــن  النظريــة  األطــر  حتليــل  يف  ســاعد 
ونظريــات جمــايل التصميــم التعليمــي إضافــة إىل ربطها 
بخصائــص فئــة ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بنــاًء 
الدراســة  عينــة  حاجاهتم،وتكونــت  حتليــل  عــى 
الدراســة مــن حتليــل الدراســات واملراجــع املتضمنــة 
املعلومــات لتطويــر نــامذج التطويــر التعليمــي وتقديــم 
ــامذج  ــة وفــق ن ــم القصــص اإللكرتوني معايــر لتصمي
متطــورة الضطــراب طيــف التوحــد وتــم مجــع 
ــات اخلاصــة بذلــك وحتليلهــا، أدوات الدراســة  البيان
ــن  ــول م ــوذج ADDIE » للوص ــى« نم ــدت ع اعتم
ــد  ــه إىل نمــوذج الدراســة املقــرتح ، وق خــالل مراحل
نتــج عــن هــذه الدراســة اعتــامد نمــوذج مقــرتح 
اعتمــد عــى جمــايل حتليــل نــامذج التصميــم التعليمــي 
ربطــًا بخصائــص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد كــام 
ــالل  ــرتح خ ــوج املق ــاًل للنم ــة تفصي ــت الدراس قدم
« Au-  عرضــه للمراحــل املختلفــة ســمى باســم
ــى  ــوذج ع ــال للنم ــاء مث ــع إعط » tism - ADDIE م

حالــة تعليميــة حمــددة كــام تــم تقديــم معايــر حمــددة 
للتصميــم التعليمــي املقــرتح والتــي تســاعد املصمــم 
االجتامعيــة  القصــص  تصميــم  عنــد  التعليمــي 
اإللكرتونيــة والتــي تتناســب مــع ذوي اضطــراب 

ــد. ــف التوح طي

(,2018 San- ــاول ــتي وب ــة سانسوس ــت دراس  وهدف
(sosti & Powell إىل الكشــف عــن فعاليــة القصــص 

االجتامعيــة باســتخدام برامــج الرســوم املتحركــة 
لتنميــة املهــارات التواصليــة واالجتامعيــة لثالثــة 
ــد  ــراب طيــف التوح ــال ذوي اضط عــر مــن األطف
،واســتخدمت الدراســة مقيــاس املهــارات التواصليــة 
ــدد  ــدي متع ــط قاع ــتخدام خ ــم اس ــة، وت واالجتامعي
ــم  ــي القائ ــي والتدريب ــج العالج ــل بالربنام والتدخ
عــى القصــص االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة 
واملالحظــة املبــارشة للمشــاركن وتــم مجــع البيانــات 
ــارت  ــة وأش ــزل واملدرس ــبوع يف املن ــن يف األس مرت
نتائــج الدراســة عــن طريــق حتليــل البيانــات النهائيــة 
ــج  ــتخدام برام ــة باس ــص االجتامعي ــة القص إىل فعالي
الرســوم املتحركــة يف تنميــة املهــارات التواصليــة 
واالجتامعيــة وأوصــت الدراســة باســتخدام هــذه 
الربامــج حلــل مشــكالت مهــارات الســلوك التكيفــي. 
ــة  ــوث إىل أن فعالي ــات والبح ــج الدراس ــر نتائ وتش
القصــص االجتامعيــة باســتخدام برامــج الرســوم 
املتحركــة لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يف 
الربامــج التدريبيــة والســلوكية تكــون نتائجهــا إجيابيــة 
االجتامعيــة  القصــص  اســتخدامها  مــن  وأفضــل 
الورقيــة التقليديــة العاديــة وهلــا دور أســايس وحمــوري 
يف تنميــة املهــارات التواصليــة واالجتامعيــة واحلــد من 
الســلوكيات غــر املرغوبــة التــي تصــدر مــن األطفــال 
ــل  وحتفــز فضوهلــم يف استكشــاف األفــكار املثــرة مث
دارســة الفرحيــان )2014( حيــث هدفــت إىل التعــرف 
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ــى  ــم ع ــرتوين قائ ــي إلك ــع تعليم ــة موق ــى فاعلي ع
اســتخدام القصــة لتنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة 
الدمــج  بمــدارس  اخلاصــة  االحتياجــات  لــذوي 
باململكــة العربيــة الســعودية، وعينــة الدراســة قامــت 
ــة القائمــة  ــة اإللكرتوني ــع التعليمي عــى فحــص املواق
املواقــع  الدراســة  واســتخدمت  القصــص،  عــى 
اإللكرتونيــة التــي تســاعد ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
ــة إىل  ــت الدراس ــد توصل ــا، وق ــعودية وخارجه بالس
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســط رتــب 
ــر  ــاس تقدي ــى مقي ــة ع ــارات االجتامعي ــات امله درج
املهــارات االجتامعيــة للطالبــات املعاقــات عقليــًا مــن 

ــم. ــن للتعل القابل
Lau & Mandasa-  وأيضــًا دراســة ليــوا وماندســارى
(ri ,2019  )هدفــت هــذه الدراســة إىل معرفــة فاعليــة 

ــاد  ــة األبع ــة ثنائي ــة التفاعلي ــوم املتحرك ــج الرس برام
بحيــث يتــم عرضهــا يف وضــع مــلء الشاشــة لتجنــب 
أي تشــتيت مــن شاشــة خلفيــة ســطح املكتــب ويبــدأ 
برســوم متحركــة بســيطة ملــدة )8( ثــوان قبــل أن 
ــة  ــص اجتامعي ــالث قص ــة بث ــج قائم ــرض الربنام يع
ــار،  ــم االختي ــرد أن يت ــا و بمج ــن بينه ــار م لالختي
ســيتم عــرض الرســوم املتحركــة والفيديــو لتعليــامت 
ــارات يف  ــتظهر االختب ــة س ــة االجتامعي ــوى القص حمت
ــك  ــد ذل ــارك بع ــن املش ــب م ــة وُيطل ــة كل قص هّناي
ــن  ــة ع ــق بالقص ــد متعل ــؤال واح ــن س ــة ع اإلجاب
ــة  ــارات املقدم ــن اخلي ــط م ــد فق ــار واح ــق اختي طري
ــة  ــدودة لإلجاب ــر حم ــاوالت غ ــاؤه حم ــيتم إعط ، وس

ــع  ــة م ــة صحيح ــد إجاب ــيتم حتدي ــؤال وس ــى الس ع
باليــد  التصفيــق  طريــق  عــن  املتحركــة  الرســوم 
ــن  ــال توحدي ــن 3 أطف ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون
تــرتاوح أعامرهــم بــن )10-11( مقارنــة بمجموعــة 
ضابطــة وعقــدت جلســات التدخــل ملــدة أســبوع. يف 
كل يــوم كان املشــاركون يتابعــون القصــص االجتامعية 
ــوايل 2 إىل  ــث حل ــع الباح ــاد م ــة األبع ــة ثنائي املتحرك
3 جلســات. اســتغرقت كل جلســة حــوايل )10- 
15( دقيقــة وتضمنــت املــواد املســتخدمة يف هــذه 
الدراســة جهــاز كمبيوتــر حممــول مــزود بكامــرا 
مدجمــة ونمــوذج أويل متحــرك لقصــة اجتامعيــة ثنائيــة 
األبعــاد وتــم اســتخدام أســلوب املالحظــة ، وكانــت 
للقصــص  املســتهدفة  الســلوكيات  بعــض  هنــاك 
االجتامعيــة باســتخدام برامــج الرســوم املتحركــة 
منهــا مهــارات التواصليــة واالجتامعيــة والتقليــل مــن 
ــة  ــدت الدراس ــب والعدوان.وأك ــلوكيات الغض الس
ــوم  ــطة الرس ــة بواس ــص االجتامعي ــة القص ــى فعالي ع
املتحركــة ثنائيــة األبعــاد مــن حيــث إهّنــا توفــر 
ــر  ــال يف تغي ــا دور فع ــم وهل ــا للتعل ــدًرا ديناميكًي مص
وحتســن املهــارات التواصليــة واالجتامعيــة لألطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ، مقارنــة مــع عــرض 

ــة. ــة التقليدي ــة الورقي ــص االجتامعي القص
  (Aldabas, 2019)كــام ركــزت دراســة ألدابــاس 
ــة اســتخدام القصــص  عــى التحليــل املنهجــي لفعالي
ــة  ــوم املتحرك ــج الرس ــق برام ــن طري ــة ع االجتامعي
كتدخــالت ملهــارات التواصــل والســلوك االجتامعــي 
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طيــف  اضطــراب  ذوي  لألطفــال  املناســب  غــر 
ــا  ــة أيض ــذه الدراس ــتعرضت ه ــد ASD واس التوح
فعاليــة تكامــل التكنولوجيــا عنــد اســتخدام القصــص 
الدراســة  مــن )9(  االجتامعيــة، وتكونــت عينــة 
أطفــال تراوحــت أعامرهــم مــن )7 -11( ســنة، 
ــة  ــص االجتامعي ــة إىل أن القص ــج الدراس ــر نتائ وتش
ــة  ــة فعال ــوم املتحرك ــج الرس ــطة برام ــة بواس التطبيقي
يف تنميــة مهــارات التواصــل و احلــد مــن الســلوكيات 
وأن  األطفــال،  بــن  املالئمــة  غــر  االجتامعيــة 
ــة  ــوم املتحرك ــتخدام الرس ــة باس ــص االجتامعي القص

ــة.   ــص التقليدي ــن القص ــل م ــا أفض ــت نتائجه كان
إن العامــل الوســيط يف العالقــة بــن اضطــراب طيــف 
التوحــد والســلوكيات النمطيــة التكرارية هــو القصور 
أوالضعــف يف مهــارات التواصــل لذلــك تكــون هــذه 
ــال  ــة باألطف ــم مقارن ــيوعًا لدهي ــر ش ــلوكيات أكث الس
ــات  ــن ذوي االحتياج ــر م ــس العم ــن نف ــن م اآلخري
اخلاصــة والعاديــن، كــام أن القصــص االجتامعيــة 
تكــون أكثــر فعاليــة عنــد دجمهــا مــع بعــض املحفــزات 
البرصيــة لتعزيــز التعلــم والتدريــب والفهــم مــن 
خــالل توفــر بيئــة تدريبيــة وتعليميــة جذابــة وممتعــة. 
ومــن املتفــق عليــه أن التعلــم والتدريــب يكــون أكثــر 
فاعليــة عندمــا يكــون حمفــًزا لذلــك فــإن اجلمــع بــن 
ثنائيــة  القصــص االجتامعيــة والرســوم املتحركــة 
ــة و  ــة و تربوي ــو كأداة تدريبي ــم الفيدي ــاد وتعلي األبع
ــه  ــة ويكــون ل ــد مــن املهــارات التواصلي ــة يزي تفاعلي
ــة  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــى الس ــح ع ــر واض تأث

بــام يف ذلــك روتــن تنــاول الطعــام والعــدوان اللفظــي 
واألذى الــذايت ونوبــات الغضــب الشــديد والــرصاخ 
والصيــاح لألطفــال ، وقــد أشــار الباحثــون إىل قــدرة 
ــل  ــارات التواص ــة مه ــج يف تنمي ــذه الربام ــة ه وفاعلي
 (Holden واحلــد مــن الســلوكيات النمطيــة التكراريــة
ــة  ــل دراس ــك مث (Gitlesen , 2016: p. 45 &، وذل

ووتــس (watts,2008)، حيــث هدفــت هذة الدراســة 
إىل الكشــف عــن فعاليــة التدخــل القائــم عــى برامــج 
ــة  ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس ــوم املتحرك الرس
للحــد مــن الســلوكيات النمطيــة التكراريــة لألطفــال 
ــة  ــت الدراس ــد وأجري ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
عــى عينــة قوامهــا )6( أطفــال تــرتاوح أعامرهــم 
ــج الدراســة إىل  مــن )6- 9( ســنوات، وأشــارت نتائ
فعاليــة برامــج الرســوم املتحركــة باســتخدام القصص 
ــادة مهــارات التواصــل واحلــد مــن  ــة يف زي االجتامعي
الســلوكيات النمطيــة التكراريــة لــدى عينــة الدراســة.
وأشــارت دراســة أســجاروا وبيهباجوهــا وامحاديــب 
Asgarya , Beh-Pajooha, Ah-(  وسشــوكوهي
إىل   )madib& shokoohi-Yektac, 2011
ــص  ــتخدام القص ــة باس ــوم املتحرك ــج الرس دور برام
االجتامعيــة يف تنميــة مهــارات التواصــل وأثرهــا 
ــة لألطفــال ذوي  ــة التكراري عــى الســلوكيات النمطي
ــى  ــة ع ــت الدراس ــد ، أجري ــف التوح ــراب طي اضط
ــر )8- ــن العم ــون م ــال يبلغ ــا )3( أطف ــة قوامه عين
ــالت  ــًا للمقاب ــة وقف ــتهدفت الدراس ــنة واس 11( س
القائمــن عــى رعايــة األطفــال ســلوكيات  مــع 
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والرفرفــة  واالجتامعــي  اللفظــي  غــر  التواصــل 
ــن  ــز م ــار والقف ــن واليس ــأرجح لليم ــن والتـ باليدي
متعــددة  مــرات  الطريقــة  بنفــس  آلخــر  مــكان 
واســتخدمت الدراســة تصميــم اخلــط القاعــدي 
ــج  ــذه الربام ــر ه ــاس أث ــاركن لقي ــرب املش ــدد ع املتع
ــج  ــارت نتائ ــا ،وأش ــابق ذكره ــلوكيات الس ــى الس ع
املتحركــة  الرســوم  برامــج  فعاليــة  إىل  الدراســة 
ــارات  ــة مه ــة يف تنمي ــص االجتامعي ــتخدام القص باس
التواصــل واحلــد مــن الســلوكيات النمطيــة التكراريــة 
لألطفــال عينــة الدراســة. حيــث هدفــت دراســة 
 (Kouch & Morenda, 2018) كوتــش ومورينــدا 
باســتخدام  القصــص االجتامعيــة  أثــر  إىل معرفــة 
الرســوم املتحركــة عــى خفــض الســلوك الفوضــوي 
ــت  ــد، وبلغ ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط لألطف
ــن )4 -8(  ــم م ــال أعامره ــة )5( أطف ــة الدراس عين
ــلوك  ــاس الس ــة مقي ــتخدمت الدراس ــنوات ، واس س
الفوضــوي، وأظهــرت النتائــج فاعليــة القصــص 
االجتامعيــة باســتخدام الرســوم املتحركــة خلفــض 
الســلوك الفوضــوي، وإمكانيــة تراجــع الســلوك 
الفوضــوي بعــد وجــود تطــور ملحــوظ يف مهــارات 

ــة.  ــة الدراس ــدى عين ــل ل التواص
 Lau & Min ويــن  اليــو  دراســة  طــورت  وقــد 
ــى  ــة ع ــارات االجتامعي ــة امله ــا لتنمي ( (2019, نظاًم

الويــب لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ASD ويمكــن الوصــول إليــه عــرب كمبيوتــر حممــول 

جيمــع بــن التعليــامت املختلفــة والقصــص االجتامعية 

والوســائط املتعــددة والرســوم املتحركــة ،وذلــك عــى 
عينــة مكونــة مــن جمموعــة مــن )35( طفــاًل توحديــًا 
تراوحــت أعامرهــم مــن )4-10( ســنوات، وأكــدت 
ــة  ــص االجتامعي ــالت القص ــى أن تدخ ــة ع الدراس
باســتخدام الرســوم املتحركــة أدى إىل تعلــم املهــارات 

ــة. ــة وجاذبي ــر تفاعلي ــورة أكث ــة بص االجتامعي
باســتخدام  املتحركــة  الرســوم  برامــج  وتعمــل 
اضطــراب  ذوي  لألطفــال  االجتامعيــة  القصــص 
طيــف التوحــد مــن خــالل احتوائهــا عــى التدخــالت 
املتمركــزة عــى األطفال مــن حيــث إمدادهــم بالتعليم 
املبــارش واملهــارات املتعلمــة مثــل مهــارات التواصــل 
ومهــارات اللعــب وتقديــم تعليــم للســلوك املناســب 
أثنــاء أداء أنشــطة معينــة مثــل  ) وقــت النــوم ، وقــت 
تنــاول الغــذاء أو العشــاء وبعــض مهــارات الســلوك 
ــطة  ــات لألنش ــداد املوضوع ــرى( إلع ــي األخ التكيف
اســتبدال  مثــل  ســلوكيات  ولتعليــم   ، اجلديــدة 
الســلوكيات املســتهدفة غــر املالئمــة لألطفــال مثــل 
ــد(  ــب املقاع ــاح ، قل ــم ، الصي ــر املالئ ــق غ )التحدي
ــران  ــط األق ــالت توس ــى تدخ ــمل ع ــا تش ــام أهّن ، ك
باالعتــامد عــى األقــران بــدالً مــن الكبــار مــن حيــث 
حثهــم عــى أن يعــززوا وحيفــزوا األطفــال عــى 
ــلوكيات  ــن الس ــاد ع ــة واالبتع ــلوكيات املرغوب الس
ــج دورًا  ــذه الربام ــب ه ــًا تلع ــة، وأيض ــر املرغوب غ
ــجع  ــلوب يش ــو أس ــي وه ــب البيئ ــًا يف الرتتي حيوي
عــى مهــارات التواصــل عــن طريــق اإلمــداد برفقــاء 
اللعــب واألنشــطة وإعــادة هيكلــه الفصــل املــدريس 
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أو النشــاط وإنشــاء مراكــز للعــب وغرهــا وكل هــذا 
ــة  ــلوكيات النمطي ــى الس ــح ع ــر واض ــه أث ــون ل يك
التكراريــة لــدى األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 

.(Soenksen & Alper , 2010 : p.3) التوحــد . 
وقــد أشــارت بعــض الدراســات والبحــوث إىل ذلــك 
 (Crozier & Tincani مثــل دراســة كروزيــر وتينــكان
( 2010 , حيــث بحثــت هــذه الدراســة آثــار القصــص 

ــة  ــة املبني ــص االجتامعي ــة والقص ــة  التقليدي االجتامعي
ــي  ــلوك االجتامع ــى الس ــة ع ــوم املتحرك ــى الرس ع
ومهــارات التواصــل  لثالثــة أطفــال يف ســن مــا 
طيــف  اضطــراب  مــن  يعانــون  املدرســة  قبــل 
 )20( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  و  التوحــد 
برامــج  عليهــم  منهــم طبــق  أطفــال   10« طفــل 
ــة  ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس ــوم املتحرك الرس
و10 أطفــال طبــق عليهــم القصــص االجتامعيــة 
ــن  ــة حتس ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــة » ، وق التقليدي
ــل  ــل والتقلي ــارات التواص ــي ومه ــلوك االجتامع الس
لــدى  للمشــاركن  املناســب  غــر  الســلوك  مــن 
املجموعــة التــي طبقــت عليهــم  برامــج الرســوم 
املتحركــة باســتخدام القصــص االجتامعيــة أكثــر 
ــة  ــص االجتامعي ــم القص ــق عليه ــال املطب ــن األطف م
 (Lau التقليديــة ، وقــد أشــارت دراســة اليــو و ويــن
 (Win, 2019 &إىل أن ضعــف مهــارات التواصــل 

بــن  منتــرة  التكراريــة  النمطيــة  والســلوكيات 
ــف  ــراب طي ــخيصهم باضط ــم تش ــن ت ــال الذي األطف
ــى  ــوم ع ــج يق ــم برنام ــم تصمي ــد )ASD( وت التوح

منهــج القصــص االجتامعيــة بواســطة برامــج الرســوم 
ــاب  ــى اكتس ــال ع ــؤالء األطف ــاعدة ه ــة ملس املتحرك
ــا  ــل وتأثره ــارات التواص ــة بمه ــلوكيات اخلاص الس
عــى الســلوكيات النمطيــة التكراريــة لدهيــم، وذلــك 
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــن األطف ــة م ــى جمموع ع
ــج  ــت نتائ ــل، وأوضح ــم )25( طف ــد عدده التوح
هــذه الدراســة إجيابيــة وفعاليــة القصــص االجتامعيــة 
مهــارات  حتســن  يف  املتحركــة  الرســوم  بواســطة 
ــن  ــد م ــح يف احل ــه دور واض ــذا كان ل ــل وه التواص
عينــة  لألطفــال  التكراريــة  النمطيــة  الســلوكيات 

ــة. الدراس
التعقيــب: تنــاول اإلطــار النظــري يف ضوء الدراســات 
والبحــوث الســابقة فاعليــة القصــص االجتامعيــة 
حتســن  يف  املتحركــة  الرســوم  برامــج  باســتخدام 
مهــارات التواصــل واحلــد مــن الســلوكيات النمطيــة 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــال ذوي ضط ــة لألطف التكراري
ــى  ــوع ع ــت املوض ــة تناول ــات األجنبي ــي الدراس فف
حســب متغــرات كل دراســة إال أن الدراســات قليلــة 
ــات  ــا الدراس ــة، أم ــورة تفصيلي ــا بص ــم تناوهل ومل يت
القصــص  قليلــة وتعتمــد عــى  العربيــة فكانــت 
الفرحيــان  دراســة  مثــل  اإللكرتونيــة  االجتامعيــة 
)2014(، واحلــريب، احلجيــالن )2016(، ولذلــك 
فهــذه الدراســات تناولــت القصــص االجتامعيــة، 
وبعضهــا تنــاول الرســوم املتحركــة إال أن القليــل 
ــاول  ــذي ح ــو ال ــة ه ــات األجنبي ــن الدراس ــدًا م ج
الربــط بينهــا، فاإلضافــة اجلديــدة إىل أنــه ال توجــد أي 
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مــن الدراســات العربيــة أو األجنبيــة تناولــت متغري 
مهــارات التواصــل أو الســلوكيات النمطيــة التكراريــة 
ــوم  ــج الرس ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص باس
املتحركــة لــدى عينــة الدراســة، ويعتــرب ذلــك بمثابــة 

ــال.   ــذا املج ــث يف ه ــدة للبح ــة جدي إضاف

فروض الدراسة: 
تتمثل فروض الدراسة احلالية يف النقاط االتية:

ــطّي 1.  ــن متوس ــأ ب ــة إحصائي ــروق دال ــد ف  توج
طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال  درجــات 
والضابطــة  التجريبيــة  باملجموعتــن  التوحــد 
ــي -  ــر اللفظ ــل )غ ــارات التواص ــر مه يف متغ
اللفظــي - االجتامعــي( باســتخدام القصــص 
االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة يف القيــاس 

البعــدي لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
ــطّي 2.  ــن متوس ــأ ب ــة إحصائي ــروق دال ــد ف  توج

طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال  درجــات 
القياســن  يف  التجريبيــة  باملجموعــة  التوحــد 
ــتخدام  ــل باس ــارات التواص ــدي مله ــي والبع القب
القصــص االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة 

لصالــح القيــاس البعــدي. 
ــطّي 3.  ــن متوس ــأ ب ــة إحصائي ــروق دال ــد ف  توج

طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال  درجــات 
ــة يف  ــة والضابط ــن التجريبي ــد باملجموعت التوح
ــة  ــة التكراري متغــر مهــارات الســلوكيات النمطي
)احلركيــة - الزائــدة املفرطــة - الناقصــة املفرطــة( 

باســتخدام القصــص االجتامعيــة لربامج الرســوم 
املتحركــة يف القيــاس البعــدي لصالــح املجموعــة 

ــة. التجريبي
ــطّي 4.  ــن متوس ــأ ب ــة إحصائي ــروق دال ــد ف  توج

طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال  درجــات 
التوحــد باملجموعــة التجريبيــة يف القياســن القبي 
والبعــدي ملتغــر الســلوكيات النمطيــة التكراريــة 
باســتخدام القصــص االجتامعيــة لربامج الرســوم 

ــدي. ــاس البع ــح القي ــة لصال املتحرك
ــطّي . 5 ــن متوس ــأ ب ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ال توج

رتــب درجــات القياســن البعــدي والتتبعــي 
للمجموعــة التجريبيــة يف مهــارات التواصــل.

ــطّي . 6 ــن متوس ــأ ب ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ال توج
رتــب درجــات القياســن البعــدي والتتبعــي 
ــة  ــلوكيات النمطي ــة يف الس ــة التجريبي للمجموع

ــة. التكراري

منهج الدراسة وإجراءاهتا: 
حـــــدود الــدراســــــة: احلــــدود البشـــريـــة 
: تكونـت عينـة الدراسـة مـن )20( حالـة تعـاين مـن 
حـاالت   )10( منهـم  التوحـد؛  طيـف  اضطـراب 
جمموعـة جتريبيـة منهـم )6 ذكـور و4 إنـاث( و)10( 
إنـاث(،  و4  ذكـور   6( ضابطـة  جمموعـة  حـاالت 
بمتوسـط  12عامـًا(   -7( مـن  أعامرهـم  وتراوحـت 
)8.67( وانحـراف معياري قـدره )2.48( ، واحلدود 
املكانيـة: تـم تطبيـق الدراسـة احلاليـة عـى عينـة مـن 
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األطفـال باملـدارس امللحـق هبـا فصـول تربيـة فكريـة 
بنظـام الدمـج ومركز أيـادي نجد لـذوي االحتياجات 
اخلاصـة بمدينـة عرعـر منطقـة احلـدود الشـاملية، أمـا 
بالنسـبة ملـكان التطبيـق يف مـكان خمصـص باملركز ألن 
املركـز،  املنـزل واملدرسـة يـرتددون عـى  األطفـال يف 
وجـود أماكـن مالئمـة ومناسـبة للـروط والضوابط 
يف عمليـة تطبيـق املقاييـس والربامـج من ناحيـة األمن 
لألطفـال.     بالنسـبة  املسـتخدمة  واألدوات  والسـالمة 
منهـج الدراسـة: اسـتخدمت الدراسـة احلاليـة املنهـج 
عـى   التعـرف  إىل  هتـدف  باعتبارهـا  التجريبـي  شـبه 
فاعليـة برامـج الرسـوم املتحركـة باسـتخدام القصص 
مـن  واحلـد  التواصـل  مهـارات  لتنميـة  االجتامعيـة 
السـلوكيات النمطيـة لـذوي اضطراب طيـف التوحد 
وذلـك بتحديـد متغـرات الدراسـة كـام يـي: »املتغـر 
باسـتخدام  املتحركـة  الرسـوم  برامـج  هـو  املسـتقل« 
القصـص االجتامعيـة والتـي سـيتم تناوهلـا بالرح يف 
اضطرابـات  هـو  التابـع”  و«املتغـر  الدراسـة،  أدوات 
طيـف  واضطـراب  النمطيـة  والسـلوكيات  التواصـل 
التوحـد، و« املتغـرات املتداخلـة” هي املتغـرات التي 
يتناوهلـا الباحـث بالتثبيـت مثـل القـدرة عـى حماولـة 
االسـتجابة أو االسـتجابة )صحيحة -خاطئة(، ونسـبة 

ومعـدل الـذكاء و اجلنـس والعمـر. 
يف  الدراسـة  عينـة  تتكـون   : الدراسـة  عينـة  وصـف 
األطفـال  مـن  طفـل   )40( مـن  األوليـة  صورهتـا 
املصابـن باضطـراب طيـف التوحـد، وقد تم اسـتبعاد 
)20( طفـل مـن هـذه العينـة نظـرًا لعـدم قدرهتـم عى 

االسـتجابة هّنائيـًا عى القصـص االجتامعية باسـتخدام 
برامـج الرسـوم املتحركة، وتـم قياس ذلـك من خالل 
» اسـتامرة املالحظـة ملتابعـة سـلوكيات األطفـال ذوي 
التواصـل  مهـارات  عـى  التوحـد  طيـف  اضطـراب 
والسـلوكيات النمطيـة التكراريـة باسـتخدام القصص 
وبذلـك   « املتحركـة  الرسـوم  لربامـج  االجتامعيـة 
أصبحـت العينـة يف صورهتـا النهائية تتكـون من )20( 
حـاالت   )10( مهـا؛  جمموعتـن  إىل  مقسـمن  طفـل 
جمموعـة جتريبيـة و)10( حاالت جمموعـة ضابطة ومن 

خصائـص عينـة الدراسـة اآليت :
املصابـن . 1 األطفـال  مـن  الدراسـة  عينـة  أطفـال 

 « بسـيط  »بمعـدل  التوحـد  طيـف  باضطـراب 
ومعـدل القـدرات العقليـة لدهيـم »متوسـطة« أي 
أن نسـبة الـذكاء تـرتاوح بـن )90 –95( وقـد تم 
تشـخيصهم بواسـطة التشـخيص الطبـي والنفي 
املثبـت يف امللفـات اخلاصة هبـم يف املركز واملدارس 
الصـورة  بينيـه  سـتانفورد  مقيـاس  عـى  وذلـك 

السـعودية.  النسـخة  اخلامسـة 
الرتكيـز يف اختيـار عينـة الدراسـة عـى األطفـال . 2

املركـز  عـى  دوريـة  وبصـورة  بانتظـام  املرتدديـن 
واملـدارس واسـتبعاد مجيع احلـاالت غـر املنتظمة 
تطبيـق  يتـم  حتـى  يومـي  بشـكل  احلضـور  يف 
الربامـج عـى األطفـال وعـدم وجود أي مشـاكل 
يف اجللسـات بصـورة دوريـة يف املواعيد املخصصة 

 . هلا
اختيـار األطفـال الذيـن لدهيم قـدرة عـى« حماولة . 3
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تقـع  أي   « اخلاطئـة  أو« االسـتجابة   « االسـتجابة 
خـالل«  مـن   )106-  34( بـن  مـا  درجاهتـم 
اسـتامرة املالحظة ملتابعة سـلوكيات األطفال ذوي 
اضطـراب طيـف التوحد عـى مهـارات التواصل 
باسـتخدام  التكراريـة  النمطيـة  والسـلوكيات 
املتحركـة ». الرسـوم  القصـص االجتامعيـة لربامـج 
الدراسـة  بإجـراء  الباحـث  قـام  الدراسـة:  إجـراءات 
االسـتطالعية عـى أطفـال املجموعـة الضابطـة البالـغ 
عددهـم )10 أطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحد( 
ويطبـق عليهـا القيـاس القبـي فقـط، وإجراء الدراسـة 
البالـغ  التجريبيـة  املجموعـة  أطفـال  عـى  األساسـية 
عددهـم )10 أطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحد( 
وهـي العينة التي سـيطبق عليها القيـاس القبي وبرامج 
الرسـوم املتحركـة والقيـاس البعدي وبعد ذلك سـيتم 
تطبيـق القيـاس التتبعي هلذه الدراسـة حيـث إن الفارق 
الزمنـى بـن تطبيق القيـاس البعـدي والقيـاس التتبعي 

حـوايل )40 يومـا( وهـي فـرتة زمنية مناسـبة.
أدوات الدراسة:

القصـص  باسـتخدام  التواصـل  مهـارات  مقيـاس 
االجتامعيـة لربامـج الرسـوم املتحركـة لألطفـال ذوي 
هـو  الباحـث:   / إعـداد  التوحـد.  طيـف  اضطـراب 
باسـتخدام  التواصـل  لقيـاس مهـارات  أداة تسـتخدم 
املتحركـة  الرسـوم  لربامـج  االجتامعيـة  القصـص 
وإلعـداد املقيـاس تم إجـراء بعض اخلطـوات اآلتية   : 
قـام الباحث باإلطـالع عى املقاييس األجنبيـة والعربية 
السـابقة التي تناولـت اضطرابات التواصل باسـتخدام 

القصـص االجتامعيـة لربامـج الرسـوم املتحركـة، ويف 
لذلـك  مقاييـس  توجـد  مل  الباحـث(  علـم  )حـدود 
االطـالع  تـم  ولكـن  الدراسـة،  عينـة  عنـد  الغـرض 
عـى املقاييـس اخلاصـة بمهـارات التواصل باسـتخدام 
القصـص االجتامعيـة لالسـتفادة منها يف الدراسـة عرب 
الفـرتات الزمنيـة املختلفـة، حيـث وجد منهـا مقاييس 
كثـرة ومتنوعـة متـت االسـتفادة منهـا يف إعـداد هـذا 

املقيـاس:
إعـداد  للتوحـد  االجتامعيـة  القصـص  1-مقيـاس 
وشـمل   )2014( عـام  وآخـرون  الرسطـاوي 
املقيـاس عـى أبعـاد التواصـل اللفظـي وغـر اللفظـي 
واالجتامعـي عـن طريـق اسـتخدام اجلمـل الوصفيـة 
واإلدراكيـة والتوجيهيـة ومجـل التحكم وتم اسـتخدام 
هـذا املقيـاس داخـل برنامـج تدريبـي ومتتـع بدرجـة 
ثبـات مقبولـة بطريقـة إعـادة االختبـار بـن )0.654 
صـدق  بطريقـة  الصـدق  حسـاب  وتـم   )0.712  –
املحكمـن واالتسـاق الداخي تـراوح بـن )0.599-
ويمكـن  مقبولـة  صـدق  معامـالت  وهـى   )0.647

عليهـا. االعتـامد 
 2-مقيـاس السـلوك الفوضـوي باسـتخدام القصـص 
االجتامعيـة لألطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحـد 
(Kouch & Moren- ومورينـدا  كوتـش  إعـداد/ 
العـدوان  يف  املقيـاس  أبعـاد  (da,2018متثلـت 

والسـلوكيات النمطية التكرارية احلركية والسـلوكيات 
املقيـاس  ومتتـع  املفرطـة،  الزائـدة  التكراريـة  النمطيـة 

مقبولـة. وصـدق  ثبـات  بدرجـة 
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 3-مقيـاس مهـارات التواصـل باسـتخدام القصـص 
االجتامعيـة لألطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحـد 
ألدابـاس (Aldabas, 2019) متثلـت أبعـاد املقيـاس يف 
مهـارات التواصـل غـر اللفظـي ومهـارات التواصـل 
وصـدق  ثبـات  بدرجـة  املقيـاس  ومتتـع  االجتامعـي، 

مقبولـة ويمكـن االعتـامد عليهـا.
أثنـاء  الدراسـة  مراعـاة خصائـص عينـة  مـع   ولكـن 
خطوات إعداد املقياس واسـتخراج املعامل السيكومرتية 
له، ثم أجرى الباحث سلسـلة من املقابالت الشـخصية 
مـع القائمن عـى رعاية األطفـال عينة الدراسـة ، وتم 
تبـادل اآلراء وفحـص السـلوكيات املرتبطـة بمهارات 
لربامـج  االجتامعيـة  القصـص  باسـتخدام  التواصـل 
الرسـوم املتحركـة مسـتعينًا باملقاييس واإلطـار النظري 
والدراسـات السـابقة، وانبثق عـن ذلك أبعـاد املقياس 

احلـايل وكانـت كالتـايل: اضطرابـات التواصـل »غـر 
اللفظـي، اللفظـي، االجتامعـي » باسـتخدام القصـص 
املتحركـة، وفقـًا لألطـر  االجتامعيـة لربامـج الرسـوم 
النظريـة والدراسـات السـابقة وآراء املتخصصـن؛ قام 
الباحـث بصياغـة بنـود ومفـردات املقياس وفقـًا لعدد 
مـن البنـود / القصـص االجتامعيـة باسـتخدام برامـج 
املقيـاس  صـورة  ظهـرت  وعليـه  املتحركـة،  الرسـوم 
األولية، وتم حسـاب الكفـاءة السـيكومرتية للمقياس 

عـى النحـو التايل:
الصـدق التمييـزي بـن املجموعـات املتباينـة: حيـث 
ذوي  األطفـال  بـن  التمييـزي  الصـدق  حسـاب  تـم 
العاديـن  واألطفـال  التوحـد  طيـف  اضطـراب 
كمجموعـات متباينـة وقـد تـم التوصـل إىل مـا تشـر 

اآليت: اجلـدول  نتائـج  إليـه 

جدول (1( 
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) وداللتها بين األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والعاديون 

على مقياس مهارات التواصل باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة

م
المجموعة

  المقياس 

األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد (ن=20(

األطفال العاديون 
قيمة (ت)(ن=20(

مستوي 
الداللة 
)0.001( عمعم

17.686.859.683.0715.440.001مهارات التواصل غير اللفظي. 1

19.185.218.952.1812.170.001مهارات التواصل اللفظي. 2
21.858.1310.232.7514.760.001مهارات التواصل االجتماعي.3

مهـارات مقيـاس  علـى  الكليـة   الدرجـة 
  التواصل باسـتخدام القصص االجتماعية

لبرامـج الرسـوم المتحركـة.
58.717.6829.326.4923.880.001
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تشــر نتائــج اجلــدول إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيًا 
بــن عينتــي األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
والعاديــون، وذلــك يف اجتــاه األطفــال ذوي اضطــراب 
ــاس  ــدرة املقي ــى ق ــد ع ــك يؤك ــد وذل ــف التوح طي

عــى التمييــز بــن املجموعــات املتباينــة.

أشــارت النتائــج يف اجلــدول الســابق إىل أن مجيــع قيــم 
ــة  ــة بــن األبعــاد الفرعي ــاط الداخلي معامــالت االرتب
والدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة إحصائيــًا عنــد 
مســتوى )0.01( ممــا يــدل عــى صــدق التكويــن عــن 

ــاس. ــي للمقي ــاق الداخ ــق االتس طري

صدق التكوين: تم التحقق من صدق التكوين عن 
طريق االتساق الداخي للمقياس من خالل حساب 

معامل االرتباط بن درجات األبعاد الفرعية للمقياس 
والدرجة الكلية، وذلك عى جمموعة من األطفال ذوي 

اضطراب طيف التوحد )ن=30(. 

ثبــات املقيــاس: قــام الباحــث بحســاب الثبــات 
كرونبــاخ   - وألفــا  النصفيــة  التجزئــة  بطريقــة 
ــراب  ــال ذوي اضط ــن األطف ــة م ــات جمموع لدرج
ــح  ــدول اآليت يوض ــد )ن = 20(، واجل ــف التوح طي

ــا. ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت النتائ

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياساألبعادم
0.59 - 0.82مهارات التواصل غير اللفظي. األول
0.56 - 0.77 مهارات التواصل اللفظي. الثاني
0.61 - 0.87مهارات التواصل االجتماعي.الثالث

0.57-  0.81 الدرجة الكلية للمقياس 

جدول رقم (2(
 يوضح االتساق الداخلي للدرجة لكل بعد من األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ككل باستخدام معامل بيرسون

األبعاد م
عدد 

الفقرات 
(القصص)

ألفا - كرونباخ التجزئة النصفية (معامالت االرتباط)
(معامالت الثبات 

- ألفا)
معامل الثبات 
قبل التصحيح 

معامل الثبات بعد 
التصحيح

80.7220.8920.677مهارات التواصل غير اللفظي.األول
80.7280.8710.713مهارات التواصل اللفظي.الثاني
80.7940.9020.608مهارات التواصل االجتماعي.الثالث

240.7390.8050.672الدرجة الكلية للمقياس

جدول (3(
 قيم معامالت االرتباط (الثبات) لألبعاد الفرعية والكلية لمهارات التواصل باستخدام القصص 

االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة 
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع قيــم معامــالت 
االرتبــاط )الثبــات( ســواء لألبعــاد الفرعيــة للمقياس 
ــر إىل  ــا يش ــة مم ــة ومرتفع ــة موجب ــة الكلي أو الدرج

ثبــات الدرجــة عــى املقيــاس. 
الصــورة النهائيــة للمقيــاس: كان املقيــاس يف صورتــه 
بنــدًا »قصــة«( وبعــد  األوليــة يتكــون مــن )35 
ــتبعاد  ــم اس ــاس ت ــات للمقي ــدق والثب ــاب الص حس
ــدرة  ــدم ق ــا وع ــرًا لصعوبته ــة«( نظ ــدًا »قص )11 بن
ــا  ــتجابة عليه ــة االس ــا أو حماول ــى فهمه ــال ع األطف
وبذلــك أصبــح املقيــاس يف صورتــه النهائيــة يتكــون 
مــن )24 بنــدًا »قصــة«( موزعــة عــى األبعــاد اآلتيــة 
: البعــد األول : مهــارات التواصــل غــر اللفظــي 
ــوم  ــج الرس ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص باس
ــن  ــص« أي م ــود » قص ــن )8 بن ــون م ــة ويتك املتحرك
ــال  ــدرة األطف ــدى ق ــس م ــار يقي ــو اختب »1- 8« ( ه
الثــاين:  والبعــد  اللفظــي،  غــر  التواصــل  عــى 
مهــارات التواصــل اللفظــي باســتخدام القصــص 
ــة لربامــج الرســوم املتحركــة ويتكــون مــن  االجتامعي
ــار  ــود » قصــص« أي مــن »9 - 16«( هــو اختب )8 بن
يقيــس مــدى قــدرة األطفــال عــى التواصــل اللفظــي، 
الثالــث: مهــارات التواصــل االجتامعــي  والبعــد 
ــوم  ــج الرس ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص باس
املتحركــة ويتكــون مــن )8 بنــود »صــورة مــن » 17- 
24 »( وهــو اختبــار يقيــس مــدى قــدرة األطفــال عى 
ــدرج  ــاس: تن ــح املقي ــي، وتصحي ــل االجتامع التواص
ــتجابات  ــع اس ــًا ألرب ــاس وفق ــى املقي ــتجابة ع االس

كالتــايل: يف حالــة )االســتجابة الصحيحــة عــى البنــد 
»القصــة« يأخــذ الطفــل )ثــالث درجــات(، ويف حالــة 
ــذ  ــة«( يأخ ــد »القص ــى البن ــة ع ــتجابة اخلاطئ ) االس
ــذ  ــتجابة( يأخ ــة االس ــة )حماول ــان(، ويف حال )درجت
)درجــة واحــدة(، ويف حالــة )ال يســتجيب هّنائيــًا  
يأخــذ »صفــر«( والدرجــة الكليــة عــى املقيــاس 
هــي )72 درجــة( وينــدرج وفقــًا خلمســة مســتويات 
ــات  فالدرجــة مــن )صفــر- 14( يعــاين مــن اضطراب
التواصــل بمعــدل مرتقــع جــدًا، والدرجــة مــن 
)15- 29( يعــاين مــن اضطرابــات التواصــل بمعــدل 
مــن  يعــاين   )43-  30( مــن  والدرجــة  مرتفــع، 
ــة  ــط، والدرج ــدل متوس ــل بمع ــات التواص اضطراب
ــل  ــات التواص ــن اضطراب ــاين م ــن )44 - 58( يع م
بمعــدل منخفــض، والدرجــة مــن )59 - 72 درجــة( 

ــل. ــات التواص ــن اضطراب ــاين م ال يع
التكراريـــة  النمطيـــة  الســـلوكيات  مقيـــاس   
لربامـــج  االجتامعيـــة  القصـــص  باســـتخدام 
ــراب  ــال ذوي اضطـ ــة لألطفـ ــوم املتحركـ الرسـ
طيـــف التوحـــد. إعـــداد / الباحـــث: هـــو 
أداة تســـتخدم لقيـــاس الســـلوكيات النمطيـــة 
التكراريـــة باســـتخدام القصـــص االجتامعيـــة 
لربامـــج الرســـوم املتحركـــة وإلعـــداد املقيـــاس تـــم 
ـــث  ـــام الباح ـــة: ق ـــوات اآلتي ـــض اخلط ـــراء بع إج
ــة  ــة والعربيـ باإلطـــالع عـــى املقاييـــس األجنبيـ
الســـابقة التـــي تناولـــت الســـلوكيات النمطيـــة 
التكراريـــة باســـتخدام القصـــص االجتامعيـــة 
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لربامـــج الرســـوم املتحركـــة، ويف )حـــدود علـــم 
الباحـــث( مل توجـــد مقاييـــس لذلـــك الغـــرض 
ــالع  ــم اإلطـ ــن تـ ــة، ولكـ ــة الدراسـ ــد عينـ عنـ
عـــى املقاييـــس اخلاصـــة بالســـلوكيات النمطيـــة 
التكراريـــة باســـتخدام القصـــص االجتامعيـــة 
ــرتات  ــرب الفـ ــة عـ ــا يف الدراسـ ــتفادة منهـ لالسـ
ـــس  ـــا مقايي ـــد منه ـــث وج ـــة ، حي ـــة املختلف الزمني
ـــداد  ـــا يف إع ـــتفادة منه ـــت االس ـــة مت ـــرة ومتنوع كث

هـــذا املقيـــاس مثـــل:
 مقيـــاس الســـلوكيات النمطيـــة النمطيـــة 	. 

ـــة  ـــص االجتامعي ـــتخدام القص ـــة باس التكراري
إعـــداد/ ووتـــس (watts , 2008) ويتكـــون 
أبعـــاد املقيـــاس مـــن الســـلوكيات النمطيـــة 
احلركيـــة الزائـــدة املفرطـــة والســـلوكيات 
ـــع  ـــة، ويتمت ـــة املفرط ـــة الناقص ـــة احلركي النمطي
املقيـــاس بدرجـــة ثبـــات وصـــدق مقبولـــة 

ويمكـــن االعتـــامد عليهـــا. 
ــة . 	 ــة التكراريـ ــلوكيات النمطيـ ــاس السـ مقيـ

ــة إعـــداد/  باســـتخدام القصـــص االجتامعيـ
(Lau & Mandasa- وماندســـار ىليـــو 
املقيـــاس يف  أبعـــاد  ri ,2019( ، وتتمثـــل 

مهـــارات العـــدوان والغضـــب والتواصـــل، 
ويتمتـــع املقيـــاس بدرجـــة ثبـــات وصـــدق 

ــا.  ــامد عليهـ ــن االعتـ ــة ويمكـ مقبولـ
ـــة  ـــة الدراس ـــص عين ـــاة خصائ ـــع مراع ـــن م ولك
ــتخراج  ــاس واسـ ــداد املقيـ ــوات إعـ ــاء خطـ أثنـ

ـــث  ـــرى الباح ـــم أج ـــه ، ث ـــيكومرتية ل ـــامل الس املع
سلســـلة مـــن املقابـــالت الشـــخصية مـــع القائمـــن 
ـــدى  ـــدراس ل ـــز وامل ـــال باملرك ـــة األطف ـــى رعاي ع
ــادل اآلراء  ــم تبـ ــة ، وتـ ــة الدراسـ ــال عينـ أطفـ
ــلوكيات  ــة بالسـ ــلوكيات املرتبطـ ــص السـ وفحـ
القصـــص  باســـتخدام  التكراريـــة  النمطيـــة 
ـــتعينًا  ـــة مس ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــة لربام االجتامعي
النظـــري والدراســـات  باملقاييـــس واإلطـــار 
الســـابقة ،وانبثـــق عـــن ذلـــك أبعـــاد املقيـــاس 
احلـــايل وكانـــت كالتـــايل: الســـلوكيات النمطيـــة 
املفرطـــة،  الزائـــدة  )احلركيـــة،  التكراريـــة 
القصـــص  باســـتخدام  املفرطـــة(  الناقصـــة 
ـــًا  ـــة. ووفق ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــة لربام االجتامعي
لألطـــر النظريـــة والدراســـات الســـابقة وآراء 
ــود  ــة بنـ ــث بصياغـ ــام الباحـ ــن؛ قـ املتخصصـ
ـــص  ـــن القص ـــدد م ـــًا لع ـــاس وفق ـــردات املقي ومف
ـــة  ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــتخدام برام ـــة باس االجتامعي
ـــم  ـــة، وت ـــاس األولي ـــورة املقي ـــرت ص ـــه ظه وعلي
للمقيـــاس  الســـيكومرتية  الكفـــاءة  حســـاب 

ــايل: كالتـ
الصـــدق التمييـــزي بـــن املجموعـــات املتباينـــة 
حيـــث تـــم حســـاب الصـــدق التمييـــزي بـــن 
األطفـــال ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد و 
العاديـــون كمجموعـــات متباينـــة وقـــد تـــم 
ــدول  ــج اجلـ ــه نتائـ ــر اليـ ــا تشـ ــل إىل مـ التوصـ

اآليت:
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تشــر نتائــج اجلــدول إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيًا 
بــن عينتــي األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
والعاديــون، وذلــك يف اجتــاه األطفــال ذوي اضطــراب 
ــاس  ــدرة املقي ــى ق ــد ع ــك يؤك ــد وذل ــف التوح طي

عــى التمييــز بــن املجموعــات املتباينــة.

أشــارت النتائــج يف اجلــدول الســابق إىل أن مجيــع قيــم 
ــة  ــة بــن األبعــاد الفرعي ــاط الداخلي معامــالت االرتب
والدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة إحصائيــًا عنــد 
مســتوى )0.01( ممــا يــدل عــى صــدق التكويــن عــن 

ــاس. ــي للمقي ــاق الداخ ــق االتس طري

التكويـن  مـن صـدق  التحقـق  تـم  التكويـن:  صـدق 
عـن طريـق االتسـاق الداخـي للمقيـاس مـن خـالل 
حسـاب معامل االرتبـاط بن درجات األبعـاد الفرعية 
للمقيـاس والدرجـة الكليـة، وذلـك عـى جمموعة من 

األطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحـد )ن=20(.

ثبــات  بحســاب  الباحــث  قــام  املقيــاس:  ثبــات 
ــا  ــة ألف ــة وطريق ــة النصفي ــة التجزئ ــاس بطريق املقي
ــال ذوي  ــن األطف ــة م ــات جمموع ــاخ لدرج - كرونب
اضطــراب طيــف التوحــد )ن = 20(، واجلــدول اآليت 

ــا. ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــح النتائ يوض

م
المجموعة

المقياس 

األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد (ن=20(

األطفال العاديون 
قيمة     (ن=20(

( ت)

مستوي 
الداللة 
)0.001( عمعم

16.185.2013.594.6717.690.001السلوكيات النمطية التكرارية الحركية.1
18.114.3512.483.6918.640.001السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة .2
15.196.119.234.1813.330.001السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة.3

 الدرجة الكلية على مقياس السلوكيات النمطية التكرارية
55.925.8827.944.3126.790.001باستخدام القصص االجتماعية  لبرامج الرسوم المتحركة.

جدول (4(
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) وداللتها بين األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والعاديون على 

مقياس السلوكيات النمطية التكرارية باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياساألبعادم
0.55-  0.78 السلوكيات النمطية التكرارية الحركية.األول
0.59 - 0.86 السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة المفرطة.الثاني
0.54 -0.81السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة.الثالث

0.57 -  0.85 الدرجة الكلية للمقياس 

جدول رقم (5(
 يوضح االتساق الداخلي للدرجة لكل بعد من األبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية باستخدام معامل بيرسون



574

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع قيــم معامــالت 
االرتبــاط )الثبــات( ســواًء لألبعــاد الفرعيــة للمقياس 
ــر إىل  ــا يش ــة مم ــة ومرتفع ــة موجب ــة الكلي أو الدرج

ثبــات الدرجــة يف املقيــاس.
الصــورة النهائيــة للمقيــاس: كان املقيــاس يف صورتــه 
بنــدًا »قصــة«( وبعــد  األوليــة يتكــون مــن )31 
ــتبعاد  ــم اس ــاس ت ــات للمقي ــدق والثب ــاب الص حس
ــدرة  ــدم ق ــا وع ــرًا لصعوبته ــص«( نظ ــود »قص )8 بن
ــا  ــتجابة عليه ــة االس ــا أو حماول ــى فهمه ــال ع األطف
وبذلــك أصبــح املقيــاس يف صورتــه النهائيــة يتكــون 
مــن )23 بنــدًا »قصــة«( موزعــة عــى األبعــاد اآلتيــة: 
التكراريــة  النمطيــة  الســلوكيات   : األول  البعــد 
ــج  ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس احلركي
الرســوم املتحركــة ويتكــون مــن )8 بنــود » قصــص« 
أي مــن البنــد » القصــة » 1- 8« ( هــو اختبــار يقيــس 
مــدى قــدرة األطفــال عــى القيــام بالســلوكيات 

الثــاين:  والبعــد  احلركيــة،  التكراريــة  النمطيــة 
الســلوكيات النمطيــة التكراريــة الزائــدة املفرطــة 
ــوم  ــج الرس ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص باس
ــن »9  ــص« م ــود » قص ــن )8 بن ــون م ــة ويتك املتحرك
ــال  ــدرة األطف ــدى ق ــس م ــار يقي ــو اختب - 16«( ه
عــى القيــام بالســلوكيات النمطيــة التكراريــة الزائــدة 
النمطيــة  الســلوكيات  الثالــث:  والبعــد  املفرطــة، 
التكراريــة الناقصــة املفرطــة باســتخدام القصــص 
ــة لربامــج الرســوم املتحركــة ويتكــون مــن  االجتامعي
)8 بنــود » قصــص« مــن »17 - 23 »( وهــو اختبــار 
ــام  ــى القي ــال ع ــدرة األطف ــدى ق ــس م ــس يقي يقي
ــة  ــة املفرط ــة الناقص ــة التكراري ــلوكيات النمطي بالس
تنــدرج االســتجابة عــى   : املقيــاس  ، وتصحيــح 
ــة  ــايل : يف حال ــتجابات كالت ــع اس ــًا ألرب ــاس وفق املقي
)االســتجابة الصحيحــة عــى البنــد »القصــة«( يأخــذ 
ــتجابة  ــة االس ــات(، ويف )حال ــالث درج ــل )ث الطف

عدد الفقرات األبعاد م
(القصص)

ألفا - كرونباخ التجزئة النصفية (معامالت االرتباط)
(معامالت 
الثبات -ألفا)

معامل الثبات قبل 
التصحيح 

معامل الثبات 
بعد التصحيح

ــة األول ــة التكراري الســلوكيات النمطي
ــة. 80.8040.9130.693الحركي

ــة الثاني ــة التكراري الســلوكيات النمطي
80.7860.8980.791الزائــدة المفرطــة.

ــة الثالث ــة التكراري الســلوكيات النمطي
70.7530.9080.687الناقصــة المفرطــة.

230.8270.9340.759الدرجة الكلية للمقياس

جدول (6( 
قيم معامالت االرتباط (الثبات) لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس السلوكيات النمطية التكرارية 
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اخلاطئــة( يأخــذ )درجتــان( ، ويف حالــة )حماولــة 
ــة ) ال  ــدة(، ويف حال ــة واح ــذ )درج ــتجابة( يأخ االس
ــة  ــة الكلي ــر( والدرج ــذ )صف ــًا( يأخ ــتجيب هّنائي يس
عــى املقيــاس هــي )69 درجــة( وينــدرج وفقــًا 
)صفــر-13(  مــن  فالدرجــة  مســتويات  خلمســة 
ــة  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــكالت يف الس ــه مش لدي
بمعــدل مرتقــع جــدًا، والدرجــة مــن )14-28( لديــه 
مشــكالت يف الســلوكيات النمطيــة التكراريــة بمعــدل 
ــكالت  ــه مش ــن )29 -42( لدي ــة م ــع، والدرج مرتف
التكراريــة  النمطيــة  الســلوكيات  الســلوكيات  يف 
ــه  ــن )43 -57( لدي ــة م ــط، والدرج ــدل متوس بمع
مشــكالت يف الســلوكيات النمطيــة التكراريــة بمعــدل 
ــس  ــة( لي ــن )58 -69 درج ــة م ــض، والدرج منخف
لديــه مشــكالت يف الســلوكيات الســلوكيات النمطيــة 

ــة. التكراري
ــال ذوي  ــلوكيات األطف ــة س ــة ملتابع ــتامرة املالحظ اس
ــل  ــارات التواص ــى مه ــد ع ــف التوح ــراب طي اضط
باســتخدام  التكراريــة  النمطيــة  والســلوكيات 
القصــص االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة. 

إعــداد / الباحــث.
ــن  ــة م ــا األولي ــتامرة يف صورهت ــذه االس ــت ه تكون
ــام تطبيقهــا وحســاب  ــدًا »قصــة«( وبعــد القي )66 بن
املتخصصــن  آراء  وأخــذ  هلــا  والثبــات  الصــدق 
ــم  ــدم مالئمته ــة«( لع ــدأ »قص ــتبعاد )19 بن ــم اس ت
ــتامرة  ــت االس ــك أصبح ــال وبذل ــلوكيات األطف لس
ــدًا »قصــة«(  ــة تتكــون مــن )47 بن يف صورهتــا النهائي

موزعــة األبعــاد اآلتيــة: البعــد األول ســلوكيات 
ــن )8  ــون م ــي: وتتك ــر اللفظ ــل غ ــارات التواص مه
ــة » 1 - 8«(  ــد« القص ــن البن ــص« أي م ــود »قص بن
ــى  ــتجابتهم ع ــال واس ــل األطف ــدى تفاع ــس م وتقي
ــدء  ــة الب ــى كيفي ــرف ع ــي التع ــي حتك ــص الت القص
ــر  ــل غ ــارات التواص ــلوكيات مه ــذه الس ــم ه بتعل
اللفظــي، والثــاين: ســلوكيات مهــارات التواصــل 
ــن 9 -  ــص« م ــود »قص ــن )8 بن ــون م ــي وتتك اللفظ
16 »( وتقيــس مــدى تفاعــل األطفــال واســتجابتهم 
ــة  ــى كيفي ــرف ع ــي التع ــي حتك ــص الت ــى القص ع
البــدء بتعلــم هــذه الســلوكيات، والثالــث: ســلوكيات 
مهــارات التواصــل االجتامعــي وتتكــون مــن )8 بنــود 
»«قصــص« مــن » 17-24 »( وتقيــس مــدى تفاعــل 
ــي  ــي حتك ــص الت ــى القص ــتجابتهم ع ــال واس األطف
كيفيــة البــدء بتعلــم هــذه الســلوكيات ، والبعــد 
الرابــع: الســلوكيات النمطيــة التكراريــة احلركيــة 
ــن« 25 -32 »(  ــص« م ــود »قص ــن )8 بن ــون م وتتك
ــى  ــتجابتهم ع ــال واس ــل األطف ــدى تفاع ــس م وتقي
القصــص التــي حتكــي كيفيــة احلــد مــن الســلوكيات 
النمطيــة التكراريــة احلركيــة، واخلامــس: الســلوكيات 
النمطيــة التكراريــة الزائــدة املفرطــة وتتكــون مــن )8 
بنــود »«قصــص« مــن 33 -40 »( وتقيــس مــدى 
ــي  ــص الت ــى القص ــتجابتهم ع ــال واس ــل األطف تفاع
ــد  ــلوكيات، والبع ــذه الس ــن ه ــد م ــة احل ــي كيفي حتك
ــة  ــة الناقص ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــادس: الس الس
املفرطــة وتتكــون مــن )7 بنــود »«قصــص« 41 -47 
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»( وتقيــس مــدى تفاعــل األطفــال واســتجابتهم عــى 
القصــص التــي حتكــي كيفيــة احلــد النمطيــة التكراريــة 
ــتخدام  ــتامرة باس ــاد االس ــع أبع ــة ، مجي ــدة املفرط الزائ
القصــص االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة، 
عــى  االســتجابة  تنــدرج  االســتامرة:  وتصحيــح 
االســتامرة وفقــًا ألربــع اســتجابات كالتــايل: يف )حالــة 
» ملهــارات  القصــة  االســتجابة الصحيحــة( عــى 
ــذ  ــة يأخ ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــل والس التواص
ــتجابة  ــة االس ــات(، ويف )حال ــالث درج ــل )ث الطف
يأخــذ )درجتــان(، ويف حالــة )حماولــة  اخلاطئــة( 
ــة )ال  ــدة(، ويف حال ــة واح ــذ )درج ــتجابة( يأخ االس
ــة  ــة الكلي ــر( والدرج ــذ )صف ــًا( يأخ ــتجيب هّنائي يس
ــًا  ــدرج وفق ــة( وتن ــي )141 درج ــتامرة ه ــى االس ع
ألربعــة مســتويات فالدرجــة مــن )107-141( تعني 

أن الطفــل يســتطيع االســتجابة بصــورة صحيحــة 
عــى القصــص االجتامعيــة باســتخدام برامــج الرســوم 
املتحركــة، والدرجــة مــن )71- 106( تعنــي أنــه 
يســتطيع االســتجابة بصــورة خاطئــة ، والدرجــة مــن 
ــه حيــاول االســتجابة، والدرجــة  ــي أن )34 -70( تعن
ــه ال يســتطيع االســتجابة  مــن )صفــر- 33( تعنــي أن
ــج  ــتخدام برام ــة باس ــص االجتامعي ــى القص ــًا ع هّنائي
الرســوم املتحركــة ، وقــد تــم حســاب الكفــاءة 

ــتامرة : ــيكومرتية لالس الس
ــن  ــتامرة م ــدق االس ــاب ص ــم حس ــد ت ــدق: وق الص
ــة  خــالل الصــدق التمييــزي بــن املجموعــات املتباين
حيــث تــم حســاب الصــدق التمييــزي بــن األطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد واألطفــال العاديــون 

ــم التوصــل إىل: ــد ت ــة وق كمجموعــات متباين
جدول (7( 

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) وداللتها بين األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والعاديين على 
استمارة المالحظة لمتابعة سلوكيات األطفال على مهارات التواصل والسلوكيات النمطية التكرارية.

م
المجموعة

االستمارة  

األطفال ذوي 
اضطراب طيف 
التوحد (ن=20(

األطفال العاديون 
قيمة (ن=20(

(ت)

مستوي 
الداللة 
)0.001(

عمعم
16.575.9110.094.4716.010.001سلوكيات مهارات التواصل غير اللفظي .1
17.494.9811.813.7614.560.001سلوكيات مهارات التواصل اللفظي.2

19.267.759.924.1618.190.001سلوكيات مهارات التواصل االجتماعي.3

18.824.9711.865.2322.370.001السلوكيات النمطية التكرارية الحركية.4
15.615.9413.793.9819.800.001السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة المفرطة  .5
19.544.9817.525.8721.760.001السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة .6

 الدرجة الكلية الستمارة المالحظة لمتابعة السلوكيات األطفال
59.137.5632.946.3128.870.001باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة.
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ــروق  ــود فـ ــدول إىل وجـ ــج اجلـ ــر نتائـ تشـ
دالـــة إحصائيـــًا بـــن عينتـــي األطفـــال ذوي 
والعاديـــن،  التوحـــد  طيـــف  اضطـــراب 
ــراب  ــال ذوي اضطـ ــاه األطفـ ــك يف اجتـ وذلـ
طيـــف التوحـــد وذلـــك يؤكـــد عـــى قـــدرة 
االســـتامرة عـــى التمييـــز بـــن املجموعـــات 

قيــم  مجيــع  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
)الثبــات( ســواء لألبعــاد  معامــالت االرتبــاط 

ــة. املتباينـ
الثبـــات: تـــم حســـاب الثبـــات بطريقـــة 
ـــاخ  ـــا - كرونب ـــة ألف ـــة، وطريق ـــة النصفي التجزئ
لدرجـــات األطفـــال ذوي اضطـــراب طيـــف 
ــح  ــدول اآليت يوضـ ــد )ن=20(، واجلـ التوحـ

النتائـــج التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا.

الفرعيــة لالســتامرة أو الدرجــة الكليــة موجبــة 
ومرتفعــة ممــا يشــر إىل ثبــات الدرجــة يف االســتامرة. 

عدد األبعاد 
الفقرات 

ألفا - التجزئة النصفية (معامالت االرتباط)
كرونباخ 
(معامالت 

الثبات - ألفا)
معامل الثبات 
قبل التصحيح 

معامل الثبات 
بعد التصحيح

80.8190.9010.737سلوكيات مهارات التواصل غير اللفظي .

80.7360.8570.698سلوكيات مهارات التواصل اللفظي .

80.8090.8980.781سلوكيات مهارات التواصل االجتماعي.

80.7450.8630.701السلوكيات النمطية التكرارية الحركية.

 السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة
80.7690.8230.795المفرطة.

 السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة
70.8110.9320.768المفرطة.

470.7160.8690.802الدرجة الكلية

جدول (8( 
قيم معامالت االرتباط (الثبات) لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية الستمارة المالحظة لمتابعة سلوكيات األطفال ذوي 

اضطراب طيف التوحد على مهارات التواصل والسلوكيات النمطية التكرارية باستخدام القصص االجتماعية لبرامج 
الرسوم المتحركة
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الربامــج املســتخدم يف الدراســة » برامــج الرســوم 
املتحركــة باســتخدام القصــص االجتامعيــة لتنميــة 
مهــارات التواصــل وأثرهــا عــى الســلوكيات النمطيــة 

لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.«
املتحركــة  الرســوم  برامــج  وجتهيــز  إعــداد  بعــد 
باســتخدام القصــص االجتامعيــة يف صورهتــا النهائيــة 
ــى  ــن ع ــن والقائم ــاركة املختصص ــالل مش ــن خ م
ــة  ــم صياغ ــد ت ــة فق ــة الدراس ــال عين ــة األطف رعاي

ــي:  ــج وه ــذه الربام ــة يف ه ــاط اهلام ــض النق بع
ــج:  ــا الربام ــوم عليه ــي تق ــة الت ــس العام أوال: األس
ــال ذوي  ــب األطف ــى تدري ــج ع ــذه الربام ــوم ه تق
الوالديــن  و مســاعدة  التوحــد  اضطــراب طيــف 
عــرب  واملركــز  واملدرســة  املنــزل  يف  واملختصــن 
مــن  جلســة  كل  هّنايــة  يف  اإلرشــادية  اجللســات 
جلســات هــذه الربامــج، وهــذه اجللســات اإلرشــادية 
هــى عامــل ومكــون أســايس مــن مكونــات جلســات 
وقــد  احلاليــة،  الدراســة  يف  املســتخدمة  الربامــج 
طبقــت جلســات هــذه الربامــج عــى )34 جلســة( ، 
وقــد تضمنــت برامــج الرســوم املتحركــة باســتخدام 
عــى  األطفــال  لتدريــب  االجتامعيــة  القصــص 
ــن  ــد م ــى احل ــا ع ــل وأثره ــارات التواص ــة مه تنمي
الســلوكيات النمطيــة لدهيــم عــدة أســس هامــة هــي:

 هــذه الربامــج قــد تــم إعدادهــا وجتهيزهــا خطوة 1. 
بخطــوة مــن خــالل القيــام بتقديــم وإعــداد 
املشــاهد واملقاطــع التــي تتضمــن برامــج الرســوم 
ــة وقــد  املتحركــة باســتخدام القصــص االجتامعي

تــم اختيــار هــذه املشــاهد واملقاطــع بحيــث 
تتناســب مــع ســلوكيات وقــدرات األطفــال ذوي 
ــارات  ــة مه ــن ناحي ــد م ــف التوح ــراب طي اضط
التكراريــة  النمطيــة  والســلوكيات  التواصــل 
ــة  ــوات الفضائي ــى القن ــرض ع ــي تع ــم والت لدهي
ــوات  ــذه القن ــرز ه ــل أب ــك ولع ــة لذل املخصص
ســلوكيات  عــى  وتأثــرًا  شــيوعًا  وأكثرهــا 
واجتاهــات وقــدرات األطفــال ، ولدهيــا معدالت 
ــبيس  ــاة » س ــى: )قن ــة ه ــة عالي ــاهدة ومتابع مش
ــاة »  ــاري« وقن ــاة كن ــون  Space Toon«و« قن ت
ــى  ــة : وه ــور اجلن ــاة » طي ــال » وقن ــد لألطف ماج
ُمتخّصصــة  قنوات تلفزيونية عربية َمفتوحــة 
املتحركــة   ومسلســالت  الرســوم  أفــالم  يف 
واملراهقــن،  باألطفــال  اخلاصــة  والفقــرات 
املسلســالت  أهــم  القنــوات  هــذه  وتعــرض 
ــا  ــك، فإهّن ــى ذل ــالوًة ع ــة، وع ــة العاملّي الَكرتوني
تعــرض عــدًدا مــن األناشــيد واملشــاهد واملقاطــع 
التدريــب  إىل  اهلادفــة  القصــرة  والفقــرات 
والتعلــم عــى الســلوكيات اإلجيابيــة ذات الطابــع 
والدينــي،  والتثقيفــي  والفكاهــي  االجتامعــي 
ــة  ــع اخلاص ــاهد واملقاط ــرض املش ــم ع ــك ت لذل
ــص  ــتخدام القص ــج الرســوم املتحركــة باس بربام
ــون  ــالت الكرت ــالم ومسلس ــن أف ــة م االجتامعي
أشــكاهلا  باختــالف  القنــوات  هبــذه  اخلاصــة 
وأنواعهــا مثــل ) قصــص األنبيــاء وتــوم وجــري 
ــي  ــا وأخت ــل ، أن ــات طف ــعادة وأمني وأرض الس
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وأنــا وإخــواين وأنــا وأخــي، بائــع احلليــب 
ــارين واألصدقــاء، بــاص املدرســة العجيــب ،  وب
والبطــل الذهبــي ، وتامــا واألصدقــاء ، وحــراس 
ــا  ــات م ــي ، وحكاي ــات التن ــة ، وحكاي الطبيع
أحالهــا، والســباق الكبــر، وســالحف النينجــا، 
وســمبا، وعهــد األصدقــاء، ومدينــة املعلومــات، 

ــا (.  ــات وغره ــة املعلوم ومدرس
القصــص االجتامعيــة باســتخدام برامــج الرســوم . 2

ــات  ــن املعلوم ــواع م ــة أن ــدم ثالث ــة تق املتحرك
ــة  ــى معلوم ــار وه ــوع األول: األخب ــى : الن وه
ــوم أو  ــه أو مفه ــدث بعين ــف ح ــة تص موضوعي
ــة،  ــوع القص ــدم موض ــدث يق ــذا احل ــارة  وه مه
ــار فهــى  والنــوع الثــاين: طــرق فهــم هــذه األخب
ــرب  ــع اخل ــل م ــة التعام ــف كيفي ــات تص معلوم
حــل  وطــرق  املعرفيــة  العمليــات  وتتضمــن 
املشــكالت واســرتاتيجيات حــل الرصاعــات، 
ــار  ــذه األخب ــط ه ــة رب ــث: طريق ــوع الثال والن
يعرفــه األطفــال ذوي اضطــراب طيــف  بــام 
التوحــد فيصــف العالقــة بــن املــايض واحلــارض 
ــع  ــى توق ــال ع ــاعدة األطف ــم مس ــتقبل ويت واملس

ــتقبلية.  ــداث مس ــن أح ــدث م ــوف حي ــا س م
يتســم ويتميــز تقديــم وإعــداد املشــاهد واملقاطــع . 3

عــرب هــذه القنــوات بأهّنــا قصــرة الوقــت بحيــث 
يــرتاوح عــرض هــذه املشــاهد واملقاطــع مــا بــن 
)60 - 90 ثانيــة( للمشــهد الواحــد كحــد أعــى 
للعــرض واملشــاهدة مــع إمكانيــة تكــرار عرضــه 

مــن خــالل حتكــم األطفــال عينــة الدراســة 
ــال يف  ــة األطف ــى رعاي ــن ع ــث والقائم والباح
عمليــة العــرض واملشــاهدة، وتــم إجــراء سلســلة 
ــى  ــن ع ــع القائم ــخصية م ــالت الش ــن املقاب م
ــة الدراســة، وقــد تضمنــت  ــة األطفــال عين رعاي
ــة  ــلوكيات املتعلق ــع الس ــذه املشــاهد واملقاط ه
النمطيــة  والســلوكيات  التواصــل  بمهــارات 
االجتامعيــة  القصــص  باســتخدام  التكراريــة 
لربامــج الرســوم املتحركــة عــن طريــق : اجلمــل 
واملشــاهد الوصفيــة: وهــى وصــف الوضــع مــن 
حيــث األحــداث وتزويــد األطفــال باملعلومــات 
األشــخاص  حــول  واألحــداث  واملواقــف 
ــكان  ــًا م ــن أيض ــم وتتضم ــة هب ــة املحيط والبيئ
ــدث  ــون باحل ــخاص املعني ــدث واألش ــوع احل وق
ــادية  ــاهد اإلرش ــل واملش ــون، واجلم ــاذا يفعل وم
والتوجهيهيــة: وهــى إرشــاد األطفــال عينــة 
ــاء  ــرد إعط ــس جم ــول ولي ــم احلل ــة بتقدي الدراس
ــن  ــل م ــن مج ــى تكوي ــك ع ــاعد ذل ــر ويس أوام
ــة  ــبة لتنمي ــلوكيات املناس ــادهم بالس ــالل إرش خ
مهــارات التواصــل واحلــد مــن الســلوكيات 
ــع  ــات ومقاط ــرب فيديوه ــة ع ــة التكراري النمطي
جذابــة ومشــوقة باســتخدام برامــج الرســوم 
ــي  ــة: وه ــاهد املنظوري ــل واملش ــة، واجلم املتحرك
وصــف شــعور اآلخريــن وكيفيــة التعامــل معهــم 
ــك  ــن وذل ــن اآلخري ــة م ــتجابات املتوقع واالس

ــوقة. ــة ومش ــع جذاب ــات ومقاط ــرب فيديوه ع
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قيــام الباحــث بتدريــب األطفال يف اجللســات ويف . 4
هّنايــة كل جلســة يتــم تقديــم جلســات إرشــادية 
للقائمــن عــى رعايــة األطفــال واالنتقــال تدرجييًا 
مــن تدريــب األطفــال عــى الســلوك الــذي يتــم 
ــد  ــر جدي ــلوك آخ ــات إىل س ــرب اجللس ــه ع تعديل
ــه  ــابق تعديل ــلوك الس ــن الس ــن حتس ــد م والتأك
عــرب اجللســات مــن خــالل أهــداف كل جلســة.

التأكــد بالتدريــب واملناقشــة مــن فهــم األطفـــال . 5
ــم  ــح ويت ــكل صحي ــم بش ــة منه ــام املطلوب للمه
ــي  ــة الت ــات التدريبي ــالل اجللسـ ــن خ ــك م ذل
ــات  ــالل اجللس ــن خ ــًا م ــم وأيض ــري عليه جتـ

اإلرشــادية للقـــائمن عــى رعـــاية األطفـــال.
ضبــط . 6 كيفيــة  األطفــال  وتعليــم  تدريــب 

مقبــول  نحــو  ســلوكياهتم واالســتجابة عــى 
للتدريــب ومواصلــة العمــل وبــذل أقــيص جمهــود 
ــك  ــًا وذل ــدأوه تدرجيي ــا ب ــاء م ــم إهّن ــم لتعل معه

ــال. ــاية األطفـ ــى رعـ ــائمن ع ــاعدة القـ بمس
الرتكيــز . 7 عــى  األطفــال  حــث  عــى  العمــل 

ــام  ــد القي ــكان عن ــدر اإلم ــرتوي ق ــاه وال واالنتب
بالتدريــب عــى الســلوكيات املطلوبــة منهــم 
ســلوكيات  وتدعيــم  جيــد  بشــكل  وفعلهــا 
ــالل  ــن خ ــة م ــتجاباهتم الصحيح ــال واس األطف
تقديــم معــززات قويــة وفوريــة عقــب قيــام 
املنــزل  يف  الصحيحــة  بالســلوكيات  األطفــال 

واملركــز. واملدرســة 
هــذه  عليهــا  تقــوم  التــي  اجللســات  رشح  ثانيــًا: 

بربامــج  اخلاصــة  اجللســات  صممــت  الربامــج: 
ــة  ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس ــوم املتحرك الرس
لتنميــة مهــارات التواصــل وأثرهــا عــى الســلوكيات 
ــة لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف  ــة التكراري النمطي
التوحــد بنــاًء عــى ظــروف وقــدرات األطفــال عينــة 
الدراســة حيــث تــم تطبيــق هــذه الربامــج وفقــًا 
ــاهد  ــرض املش ــة يف ع ــددة متمثل ــروف حم ــر وظ ملعاي
يف  املســتخدمة  املقاييــس  ألبعــاد  وفقــًا  واملقاطــع 
ــذه  ــات ه ــذ جلس ــمل تنفي ــد ش ــة فق ــة احلالي الدراس

الربامــج اتبــاع اآليت:
عـــرض وتنفيـــذ البعـــد األول مـــن مقيـــاس . 1

مهـــارات التواصـــل »مهـــارات التواصـــل غـــر 
اللفظـــي« واملكـــون مـــن )8( قصـــص اجتامعيـــة 
ــث  ــة حيـ ــوم املتحركـ ــج الرسـ ــتخدام برامـ باسـ
كانـــت القصـــة األويل بعنـــوان )الذهـــاب إىل 
ـــخاص  ـــوان )األش ـــة بعن ـــة الثاني ـــة(، والقص احلديق
ـــوان  ـــة بعن ـــة الثالث ـــن(، والقص ـــن واملحبوب املألوف
ــة  ــة الرابعـ ــان(، والقصـ ــم اإلنسـ ــاء جسـ )أعضـ
)فصـــي ومدرســـتي مهـــا إرشـــادي(، والقصـــة 
اخلامســـة )أرض الســـعادة(، والقصـــة السادســـة 
الســـابعة  والقصـــة  أحبـــايب(،  )أصدقائـــي 
)حكايـــات مـــا أحالهـــا(، والقصـــة الثامنـــة 

ــل(. ــات طفـ )أمنيـ
ــاس . 2 ــن مقيـ ــاين مـ ــد الثـ ــذ البعـ ــم وتنفيـ تقديـ

مهـــارات التواصـــل »مهـــارات التواصـــل اللفظـــي« 
ـــتخدام  ـــة باس ـــص اجتامعي ـــن )8( قص ـــون م واملك
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برامـــج الرســـوم املتحركـــة واشـــتملت عـــى 
القصـــة التاســـعة بعنـــوان )بيانـــايت الشـــخصية(، 
مـــع  )حديثـــي  بعنـــوان  العـــارشة  والقصـــة 
أقـــاريب وأصدقائـــي(، والقصـــة احلاديـــة عـــرة 
ــي(،  ــا وأخـ ــواين وأنـ ــا وإخـ ــي وأنـ ــا وأختـ )أنـ
والقصـــة الثانيـــة عـــرة )حكايـــات التنـــي(، 
والقصـــة الثالثـــة عـــرة )قـــدرايت ومهـــارايت يف 
ـــي  ـــرة )رحلت ـــة ع ـــة الرابع ـــتجابايت(، والقص اس
وســـفري بوســـائل النقـــل(، والقصـــة اخلامســـة 
ـــزل(،  ـــي باملن ـــل غرفت ـــات وتفاصي ـــرة )مكون ع
والقصـــة السادســـة عـــرة )قصـــص األنبيـــاء(.

تقديـــم البعـــد الثالـــث مـــن مقيـــاس مهـــارات . 3
التواصـــل »مهـــارات التواصـــل االجتامعـــي« 
ـــتخدام  ـــة باس ـــص اجتامعي ـــن )8( قص ـــون م واملك
ـــة  ـــت القص ـــث كان ـــة حي ـــوم املتحرك ـــج الرس برام
الســـابعة عـــر بعنـــوان )أســـئلتي ألرسيت حبيبتـــي(، 
ـــع  ـــاركتي م ـــي مش ـــرة )واجب ـــة ع ـــة الثامن والقص
ـــث  أرسيت(، والقصـــة التاســـعة عـــرة )آداب احلدي
مـــع اآلخريـــن(، والقصـــة العـــرون )ســـعاديت 
يف طاعـــة أرسيت(، والقصـــة احلاديـــة والعـــرون 
ـــة  ـــة الثاني ـــن(، والقص ـــع اآلخري ـــل م ـــن التعام )ف
ــي(،  ــع أصدقائـ ــى مـ ــب أحـ ــرون )اللعـ والعـ
والقصـــة الثالثـــة والعـــرون )أقـــوايل أفعـــايل(، 
ـــن  ـــايت باآلخري ـــة والعرون)اهتامم ـــة الرابع والقص

بدايـــة حـــواري( .
أبعـــاد مقيـــاس الســـلوكيات النمطيـــة التكراريـــة . 4

ـــاس  ـــن املقي ـــد األول م ـــرض البع ـــالل ع ـــن خ م
» الســـلوكيات النمطيـــة التكراريـــة احلركيـــة« 
ـــتخدام  ـــة باس ـــص اجتامعي ـــن )8( قص ـــة م واملكون
ــة  ــث إن القصـ ــة حيـ ــوم املتحركـ ــج الرسـ برنامـ
مـــع  اســـتمتاعي  »جلـــويس  بعنـــوان  األوىل 
اآلخريـــن«، والقصـــة الثانيـــة بعنـــوان )الطريـــق 
ــة بعنـــوان  ــة الثالثـ الصحيـــح للمـــي(، والقصـ
)الســـباق الكبـــر(، والقصـــة الرابعـــة )الوقـــوف 
ــة  ــة اخلامسـ ــاء(، والقصـ ــع األصدقـ ــي مـ واملـ
)جتنـــب املخاطـــر يف املـــي واحلركـــة(، والقصـــة 
ـــي  ـــواين يف فص ـــح عن ـــويس الصحي ـــة )جل السادس
ومدرســـتي(، والقصـــة الســـابعة )اجللـــوس مـــع 
ـــات  ـــاول الواجب ـــة )تن ـــة الثامن ـــاء(، والقص األصدق

الغذائيـــة مـــع أرسيت(.
ــاس 5.  ــن مقيـ ــاين مـ ــد الثـ ــرض البعـ ــم وعـ  تقديـ

ــلوكيات  ــة »السـ ــة التكراريـ ــلوكيات النمطيـ السـ
ـــة  ـــة » واملكون ـــدة املفرط ـــة الزائ ـــة التكراري النمطي
مـــن )8( قصـــص اجتامعيـــة باســـتخدام برنامـــج 
الرســـوم املتحركـــة واشـــتملت عـــى القصـــة 
الطبيعيـــة(،  )األصـــوات  بعنـــوان  التاســـعة 
ــب(،  ــع احلليـ ــوان )بائـ ــارشة بعنـ ــة العـ والقصـ
والقصـــة احلاديـــة عـــرة )التنظيـــم و الرتتيـــب 
ــة  ــة الثانيـ ــة(، والقصـ ــي املنزليـ ــل لغرفتـ االفضـ
عـــرة )تقبـــل اآلخريـــن(، والقصـــة الثالثـــة 
عـــرة )مدينـــة املعلومـــات(، والقصـــة الرابعـــة 
وذايت(،  جســـدي  عـــى  )املحافظـــة  عـــرة 
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ـــن  ـــع األم ـــدرايت م ـــرة )ق ـــة ع ـــة اخلامس والقص
ـــب  ـــرة )اللع ـــة ع ـــة السادس ـــالمة(، والقص والس

ــاء(.  ــا واألصدقـ ــع تامـ مـ
ــاس . 6 ــن مقيـ ــث مـ ــد الثالـ ــذ البعـ ــم وتنفيـ تقديـ

ــلوكيات  ــة »السـ ــة التكراريـ ــلوكيات النمطيـ السـ
ـــة  ـــة« واملكون ـــة املفرط ـــة الناقص ـــة التكراري النمطي
مـــن )7( قصـــص اجتامعيـــة باســـتخدام برنامـــج 
ـــابعة  ـــة الس ـــت القص ـــث كان ـــة حي ـــوم املتحرك الرس
ـــة  ـــات(، والقص ـــة املعلوم ـــوان )مدرس ـــرة بعن ع
ــا(،  ــالحف النينجـ ــوان )سـ ــرة بعنـ ــة عـ الثامنـ
والقصـــة التاســـعة عـــرة )بـــاص املدرســـة 
ـــوايس  ـــة ح ـــرون )وظيف ـــة الع ـــب(، والقص العجي
ـــارين  ـــرون )ب ـــة والع ـــة احلادي ـــمية(، والقص اجلس
ـــرون  ـــة والع ـــة الثاني ـــب(، والقص ـــاء اللع وأصدق
)اإلحســـاس أســـاس احليـــاة(، والقصـــة الثالثـــة 

والعـــرون )حـــراس الطبيعـــة(.
ــج إىل )34  ــذه الربامـ ــات هـ ــدد جلسـ ــل عـ     ويصـ
ـــروف  ـــع الظ ـــبة مجي ـــاة مناس ـــع مراع ـــن م ـــة( لك جلس
ـــرًا  ـــق نظ ـــة التطبي ـــاء عملي ـــات واألدوات أثن واإلمكاني
ــتخدمت  ــث اسـ ــال حيـ ــدرات األطفـ ــروف وقـ لظـ
ـــادئ  ـــا مب ـــر فيه ـــة تتواف ـــد وأدوات مرحي ـــن ومقاع أماك
األمـــن والســـالمة لـــدى املجموعتـــن وذلـــك بمســـاعدة 
ـــذه  ـــق ه ـــم تطبي ـــال، وت ـــة األطف ـــى رعاي ـــن ع القائم
ـــدل  ـــًا بمع ـــهور تقريب ـــس ش ـــدى مخ ـــى م ـــات ع اجللس
جلســـتن أســـبوعيًا وعـــدد )8( جلســـات يف الشـــهر 
الواحـــد ويســـتغرق املعـــدل الزمنـــي لـــكل جلســـة 

حـــوايل )35 - 45 دقيقـــة( بمتوســـط )25 - 32( 
دقيقـــة تدريـــب عـــى األطفـــال و)10 - 13 ( دقيقـــة 
ـــال  ـــة األطف ـــى رعاي ـــن ع ـــادية للقائم ـــات إرش جلس
ــع  ــرتدد مجيـ ــرًا لـ ــز نظـ ــق كان باملركـ ــكان التطبيـ ومـ
أفـــراد العينـــة مـــن املنـــزل واملدرســـة عليـــه، حيـــث 
إن التدريـــب عـــى الســـلوكيات اخلاصـــة بمهـــارات 
التواصـــل باســـتخدام القصـــص االجتامعيـــة لربامـــج 
ــة األوىل  ــة مـــن اجللسـ ــم بدايـ ــة تـ ــوم املتحركـ الرسـ
ـــب  ـــم التدري ـــد ت ـــرة وق ـــة ع ـــة اخلامس ـــي اجللس وحت
ــة  ــة التكراريـ ــلوكيات النمطيـ ــن السـ ــد مـ ــى احلـ عـ
ـــة  ـــى اجللس ـــرة وحت ـــة ع ـــة اخلامس ـــن اجللس ـــة م بداي
ـــابعة  ـــة الس ـــن اجللس ـــة م ـــرون، وبداي ـــة والع السادس
والعـــرون إىل اجللســـة الثالثـــون ثـــم املراجعـــة 
ـــارات  ـــة بمه ـــلوكيات اخلاص ـــة للس ـــة واملتابع واملالحظ
ــون إىل  ــة والثالثـ ــة احلاديـ ــن اجللسـ ــل، ومـ التواصـ
ـــة  ـــة واملالحظ ـــم املراجع ـــون ت ـــة والثالث ـــة الرابع اجللس
ــد  ــة ، وقـ ــة التكراريـ ــلوكيات النمطيـ ــة للسـ واملتابعـ
ــراد  ــى أفـ ــج عـ ــات الربامـ ــث جلسـ ــرى الباحـ أجـ
التجريبيـــة وهـــم )10( أطفـــال ذوي  املجموعـــة 
للتعـــرف  ، وذلـــك  التوحـــد  اضطـــراب طيـــف 
عـــى تأثـــر هـــذه الربامـــج عـــى أطفـــال املجموعـــة 
التجريبيـــة، وقـــد متيـــزت جلســـات هـــذه الربامـــج 
ـــة  ـــص االجتامعي ـــرض القص ـــالف يف ع ـــوع واالخت بالتن
ـــروف  ـــرًا لظ ـــة نظ ـــوم املتحرك ـــج الرس ـــتخدام برام باس
ـــعور  ـــدم الش ـــة وع ـــة الدراس ـــال عين ـــدرات األطف وق

بالضيـــق وامللـــل أثنـــاء عمليـــة العـــرض.
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الفنيات والوسائل أهداف الجلسةالجلسات 
زمن الجلسةالمستخدمة

األولى

العينــة “ األطفــال والقائميــن علــى . 1 أفــراد  يتعــرف  أن 
رعايتهــم “ علــى الباحــث وإجــراء الحــوار والمناقشــة 

معهــم.
أن يعرف الباحث طبيعة سلوك األطفال.. 2

 أن يعــرف القائميــن علــى رعايــة األطفــال التوحــد بعــض 3. 
ــوء  ــي ض ــد ف ــراب التوح ــن اضط ــة ع ــات الهام المعلوم

ــة. ــة الحديث ــتخدامات التكنولوجي االس

المقابلة والمالحظة.
شاشة عرض ومقاعد مريحة 

تتوافر فيها مبادئ األمن 
والسالمة واإلضاءة والتهوية 
الجيدة، وتم عرض القصة 

األولى كتجربة.

35 دقيقة منهم (25 
دقيقة) على األطفال، 
(10دقائق) للقائمين 

على رعايتهم.

الثانية

ــة و . 1 ــم المهــارات التدريبي ــال فــي تعل ــدرة األطف مراجعــة ق
ــك. ــى والتأكــد مــن إتقانهــم لذل الســلوكية  للقصــة األول

أن يتعــرف األطفــال علــى المهــام التــي ســيقومون بهــا . 2
أثنــاء الجلســة والغــرض مــن االنضمــام للجلســات التدريبية 

ــى رعايتهــم. ــن عل وباقــي الجلســات بمســاعدة القائمي

المقابلة والمالحظة.
شاشة عرض ومقاعد مريحة 

تتوافر فيها مبادئ األمن 
والسالمة واإلضاءة والتهوية 
الجيدة، وتم عرض القصة 

األولى مرة أخرى.

35 دقيقة منهم (25 
دقيقة) على األطفال، 
(10دقائق) للقائمين 

على رعايتهم

الثالثة

مراجعة قدرة األطفال في تعلم المهارات التدريبية و . 1
السلوكية  للقصة األولى والتأكد من اتقانه لذلك وفقاً 

ألحداث القصة واالنتباه لها.
التدريب على تعلم سلوكيات القصة الثانية في االبتسامة و . 2

التقرب استجابة لحضور شخص مألوف أو معروف لديه .

استخدام التعزيزات المعنوية 
باستخدام عبارات المدح 

المحفزة مع األطفال وعرض 
القصة الثانية.

39 دقيقة منهم (27 
دقيقة) على األطفال، 
(12دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الرابعة

التأكد من قدرة األطفال على الفهم والتدريب على القصتين . 1
السابقتين من خالل المالحظة لسلوكياتهم.

البدء بعرض القصة الثالثة و مالحظة كيفية تأثيرها على . 2
سلوكيات األطفال في الجلسة .  

التدريب على معرفة أجزاء الجسم بصورة صحيحة.. 3

استخدام التعزيزات المعنوية 
باستخدام عبارات المدح 

المحفزة مع األطفال وعرض 
القصة الثالثة.

39 دقيقة منهم (27 
دقيقة) على األطفال، 
(12دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الخامسة

مراعاة قدرات وسلوكيات األطفال بمراجعة القصص . 1
السابق عرضها في الجلسات السابقة.

االستعداد لمرحلة جديدة في عرض القصص االجتماعية . 2
حيث تبدء بعرض قصتين في جلسة واحد .

االستجابة لبعض األوامر البسيطة مثل  » اجلس ، قف”.. 3
الشعور بالسعادة والبهجة عندما يمدحه أحد ويثني عليه.. 4

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية باستخدام عبارات 
المدح المحفزة مع األطفال 
وعرض القصة الرابعة 

والخامسة.

41 دقيقة منهم (28 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم 

السادسة
عرض  وتقديم القصة السادسة والسابعة في الجلسة .. 1

 النظر إلي اآلخرين لمعرفة مشاعرهم وانفعاالتهم.2. 
العمل على تقليد بعض الحركات واألفعال الهادفة للكبار . 3

استخدام التعزيزات المعنوية 
باستخدام عبارات المدح 

المحفزة مع األطفال وعرض 
القصة االسادسة والسابعة.

41 دقيقة منهم (28 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

السابعة
القدرة على إظهار االنفعاالت والمشاعر الداخلية  والتعبير . 1

عنها بصورة واضحة وصحيحة.
التعرف على تاريخ ميالده باليوم والشهر والسنة .. 2

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية باستخدام عبارات 
المدح المحفزة وعرض 
القصة الثامنة والتاسعة.

41 دقيقة منهم (28 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الثامنة

مالحظة قدرة األطفال للتدريب على السلوكيات الخاصة . 1
بالقصص االجتماعية في الجلسات السابقة.

النطق والتحدث باستخدام اسمه واالسم األول لألقارب . 2
واألصدقاء أو الزمالء أو يعطي أسماءهم.

استخدام  الضمائر “ أنا ، أنت ، أنتم “ بصورة صحيحة.. 3

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية باستخدام عبارات 
المدح المحفزة وعرض 
القصة الثامنة والتاسعة.

41 دقيقة منهم (28 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

جدول (9(
 يوضح جلسات البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية
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التاسعة
القدرة على استخدام الضمائر بصورة صحيحة .. 1
القدرة على االستجابة “ بنعم ، ال “ .. 2

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية وعرض القصة 

الثانية عشرة والثالثة عشرة. 

نفس زمن الجلسة 
السابقة

العاشرة

استمرار قدرة األطفال على التدريب القائم على السلوكيات . 1
الخاصة بالقصص االجتماعية في الجلسات السابقة.

التعرف على أسماء وسائل المواصالت المختلفة . 2
تسمية بعض األشياء المألوفة في البيئة داخل المنزل .. 3

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية باستخدام عبارات 
المدح المحفزة وعرض 
القصة الرابعة عشرة 

والخامسة عشرة 

41 دقيقة منهم (28 
دقيقة) على األطفال، 

(13دقيقة) للقائمين 
على رعايتهم

 الحادية عشر
التدريب على كيفية  نقل الرسائل اللفظية البسيطة.. 1
التدريب على كيفية  البدء بالتحدث مع اآلخرين .. 2
التدريب على كيفية  الجلوس مع اآلخرين .. 3

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية والمادية، وعرض 

القصة السادسة عشرة 
والسابعة عشرة والثامنة 

عشرة

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الثانية عشر 

مراجعة التدريب على السلوكيات الخاصة بالقصص . 1
االجتماعية في الجلسات السابقة وفقاً لقدرات األطفاال.

التدريب على كيفية الجلوس مع اآلخرين.. 2
التدريب على كيفية سماع حديث اآلخرين.. 3

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية والمادية، وعرض 

القصة الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

القدرة على اتباع التعليمات واألوامر له وتنفيذها.. 1الثالثة عشر
القدرة على االستجابة بطريقة مناسبة عندما تقدمه . 2

ألشخاص غرباء .

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية باستخدام عبارات 
المدح المحفزة وعرض 

القصة العشرون، والحادية 
والعشرين.

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الرابعة عشر

التدريب على المشاركة الجماعية في اللعب مع األخرين . 1
واللعب معهم بأسلوب مقبول .

االمتناع عن القول أو السؤال الذي يحرجه أو يؤذي . 2
اآلخرين.

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية، وعرض القصة 
الثانية والعشرين، والثالثة 

والعشرين.

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الخامسة عشر 

المتابعة والتدريب على السلوكيات الخاصة بالقصص . 1
االجتماعية في الجلسات السابقة.

المالحظة والتدريب على المبادرة  بالحوار حول . 2
موضوعات لها أهمية خاصة لدى اآلخرين .

 التواصل والتدريب على الجلوس بشكل صحيح .3. 

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية وعرض القصة 
الرابعة والعشرين نهاية 
التدريب على مهارات 

التواصل، والجلسة األولى 
من التدريب على السلوكيات 

النمطية التكرارية. 

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

التدريب على المشي والوقوف بطريقة صحيحة.. 1السادسة عشر
المشي بصورة عادية وعدم المشي على أطراف األصابع.. 2

استخدام التعزيزات، 
وعرض القصة الثانية 

والثالثة للسلوكيات النمطية 
التكرارية.

نفس زمن الجلسة 
السابقة

السابعة عشر

المتابعة والمالحظة للتأكد من التدريب على السلوكيات            . 1
الخاصة بالقصص في الجلستين السابقتين .

التدريب على المشي والوقوف بطريقة صحيحة.. 2
المشي بصورة عادية وعدم المشي على أطراف األصابع . 3

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية باستخدام عبارات 
المدح المحفزة، وعرض 
القصة الرابعة، والخامسة.

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الثامنة عشر 

التدريب  والمتابعة  على السلوكيات الخاصة بالحد من هز      . 1
الرأس أو الذراعين لألمام وللخلف أو يميناً ويساراً أثناء 

الجلوس.
التدريب والمالحظة على السلوكيات الخاصة عدم النقر أو . 2

الضرب باألصابع أمام العين أثناء الجلوس.

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية والمادية  باستخدام 

عبارات المدح المحفزة 
وعرض القصة السادسة، 

والسابعة

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم
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التاسعة عشر

التدريب على السلوكيات الخاصة بالجلوس بهدوءوالحد . 1
من     العبث باألشياء واألدوات الموجودة في  البيئة 

المحيطة.
التدريب على سلوكيات عدم غلق األذنيين تجنبا . 2

لسماع              صوت معين مثل صوت مكيف الهواء 
أو صوت المكناسة.

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية والمادية  باستخدام 

عبارات المدح المحفزة 
وعرض القصة الثامنة ، 

والتاسعة

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

العشرون

التدريب  والمتابعة على سلوكيات الحد من تكرار اصدار        . 1
الكلمات والعبارات والهمهمات وعدم ترديدها بشكل آلي .

التدريب على تغيير أفضل في ترتيب أثاث غرفته ومأكله . 2
فال           يقوم بتدمير األثاث وعدم الشعور بالضيق 

واالنزعاج ذلك.

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية والمادية  باستخدام 

عبارات المدح المحفزة 
وعرض القصة العاشرة ، 

والحادية عشرة

43 دقيقة منهم (30 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الحادية 
والعشرون

التدريب  والمتابعة على السلوكيات الخاصة بتقبل . 1
اآلخرين .

التدريب باستخدام سلوكيات صحيحة في مواقف مناسبة . 2
مثل       االبتعاد عن الضحك والبكاء والصراخ بدون 

سبب واضح .

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية ، وعرض 

القصةالثانية عشرة  والثالثة 
عشرة

نفس زمن الجلسة 
السابقة

الثانية 
والعشرون

التدريب على سلوكيات المحافظة على النفس وعدم  إيذاء . 1
ذاته.

التدريب سلوكيات االستخدام الصحيح لمفاتيح الكهرباء . 2
بعدم        تكرار فتح وإضاءة األنوار وإطفائها كثيرا 

وبدون سبب واضح .

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية ، وعرض القصة 
الرابعة عشرة، والخامسة 

عشرة  

نفس زمن الجلستين 
السابقتين

الثالثة 
والعشرون

متابعة القصص بجلسات السلوكيات النمطية التكرارية . 1
السابقة

التدريب على استخدام األساليب المناسبة والمالئمة  للعب . 2
.

التدريب على سلوكيات االستجابة للنداء على أسمه من . 3
خلف األذنيين مباشرة وبصوت عادي. 

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية ، وعرض القصة 
السادسة عشرة، والسابعة 

عشرة  

45 دقيقة منهم (32 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الرابعة 
والعشرون

التدريب على سلوكيات عدم  تسليط نظرة في اتجاه  معين . 1
.

التدريب على سلوكيات االنتباه السمعي والبصري. 2
 التدريب على مظاهر اإلدراك للمثيرات الحسية .3. 

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية ، وعرض القصة 

الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
والعشرين

45 دقيقة منهم (32 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الخامسة 
والعشرون

التدريب على أساليب اللعب المناسبة. . 1
االنتباه للشعور باأللم لبعض االحساسات المؤلمة.. 2

استخدام التعزيزات 
المعنوية ، وعرض القصة 
الحادية والعشرين، والثانية 

والعشرين

نفس زمن الجلسة 
السابقة

السادسة 
والعشرون 

المتابعة والتدريب على السلوكيات الخاصة بالقصص            . 1
االجتماعية في الجلسة السابقة.

عدم الشعور بالخوف والقلق الشديد نتيجة المرجحة . 2
واالنزالق .

استخدام التعزيزات المعنوية 
والحسية والمادية  باستخدام 

عبارات المدح المحفزة 
وعرض القصة الثالثة 

والعشرين

نفس زمن الجلستين 
السابقتين

السابعة 
والعشرون

انتهاء التدريب على تنمية مهارات التواصل والحد من         . 1
السلوكيات النمطية للقصص االجتماعية لبرامج الرسوم 

المتحركة. 
المالحظة والمتابعة للسلوكيات الخاصة بالبعد األول . 2

بمهارات    التواصل “ مهارات التواصل غير اللفظي”.  

التغذية الراجعة على البعد 
األول بعرض القصص 

الخاصة بالبعد األول وعددها 
(8 قصص) من القصة 

األولى إلى الثامنة. 

45 دقيقة منهم (32 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم
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األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
اســتخدم الباحــث برامــج )v20-SPSS( وذلــك لتحليل 
ــار  ــالل اختب ــن خ ــث م ــن األول والثال ــج الفرض نتائ
ــزل  ــك لع ــادي (ANCOVA) وذل ــر األح ــل التغاي حتلي
أثــر القيــاس القبــي عــى درجــات القيــاس البعــدي نظرًا 
لعــدم التجانــس بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
عــى متغــرات الدراســة يف القيــاس القبــي، ألنــه يأخــذ 
ــار  ــًا يف االعتب ــدي مع ــي والبع ــن القب ــات القياس درج
ــا  ــتخدم م ــن ويس ــن املجموعت ــة ب ــراء املقارن ــد إج عن

يســمى باملتوســطات املعدلــة التــي يتــم مــن خالهلــا عزل 
ــدي،  ــاس البع ــات القي ــد درج ــي عن ــاس القب ــر القي أث
ــة  ــن دالل ــف ع ــار«ت« للكش ــتخدام اختب ــم اس ــام ت ك
الفــروق بــن متوســطّي درجــات املجموعــات املرتبطــة 
ــس  ــع واخلام ــاين والراب ــن الث ــج الفرض ــل نتائ يف حتلي
والســادس بعــد التحقــق مــن الفرضيــات )حجــم 
العينــة(، واســتخدام معامــل برســون حلســاب االتســاق 
الداخــي، واختبــار ويلكوكســون حلســاب الداللــة بــن 

ــي.  ــدي والتتبع ــاس البع القي

الثامنة 
والعشرون

المالحظة والمتابعة للسلوكيات الخاصة بالبعد الثاني بمهارات       
التواصل “ مهارات التواصل اللفظي”.  

التغذية الراجعة على البعد 
الثاني وعددها (8 قصص) 

من القصة التاسعة إلى 
السادسة عشرة

نفس زمن الجلسة 
السابقة

التاسعة 
والعشرون

المالحظة والمتابعة للسلوكيات الخاصة بالبعد الثالث بمهارات       
التواصل “ مهارات التواصل االجتماعي”.  

التغذية الراجعة للبعد الثالث 
(8 قصص) من القصة 

السابعة عشرة إلى الرابعة 
والعشرين

نفس زمن الجلسة 
السابقة

الثالثون
المالحظة والمتابعة للسلوكيات الخاصة بالبعد األول 

والثاني                 و الثالث لمهارات التواصل “ غير اللفظي 
- اللفظي - االجتماعي”.  

التغذية الراجعة لألبعاد 
وعددها (24 قصة) من 

القصة األولى  إلى الرابعة 
والعشرين

نفس زمن الجلسة 
السابقة

الحادية 
والثالثون

انتهاء التدريب والمتابعة لمهارات التواصل.. 1
 المالحظة والمتابعة للسلوكيات النمطية التكرارية البعد 2. 

األول            “ السلوكيات النمطية التكرارية الحركية  
“

التغذية الراجعة على البعد 
األول بعرض القصص 

الخاصة بالبعد األول وعددها 
(8 قصص) من القصة 

األولى إلى الثامنة

45 دقيقة منهم (32 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم

الثانية 
والثالثون

المالحظة والمتابعة للسلوكيات النمطية التكرارية البعد الثاني                  
“ السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة المفرطة  “

التغذية الراجعة على البعد 
الثاني وعددها (8 قصص) 

من القصة التاسعة إلى 
السادسة عشرة

نفس زمن الجلسة 
السابقة

الثالثة 
والثالثون

المالحظة والمتابعة للسلوكيات النمطية التكرارية البعد الثاني                  
“ السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة المفرطة  “

التغذية الراجعة للبعد الثالث 
(8 قصص) من القصة 

السابعة عشرة إلى الثالثة 
والعشرين

نفس زمن الجلسة 
السابقة

الرابعة 
والثالثون

المالحظة والمتابعة للسلوكيات الخاصة بالبعد األول والثاني                 
و الثالث للسلوكيات النمطية التكرارية  » الحركية – الزائدة             

المفرطة - الناقصة المفرطة”.  

التغذية الراجعة لألبعاد 
وعددها (23 قصة) من 
القصة األولى  إلى الثالثة 

والعشرين

45 دقيقة منهم (32 
دقيقة) على األطفال، 
(13دقيقة) للقائمين 

على رعايتهم



حسني عبد الفتاح: فاعلية برامج الرسوم املتحركة باستخدام القصص االجتماعية لتنمية مهارات التواصل وأثرها على السلوكيات... 601-549

587

رابعًا: نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائــج الفــرض األول: والــذي ينــص عــى أنــه » 
توجــد فــروق دالــة إحصائيــأ بــن متوســطّي درجــات 
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد باملجموعتن 
ــل  ــارات التواص ــر مه ــة يف متغ ــة والضابط التجريبي
)غــر اللفظــي - اللفظي-االجتامعــي( باســتخدام 
ــة يف  ــوم املتحرك ــج الرس ــة لربام ــص االجتامعي القص

ــة.« ــة التجريبي ــح املجموع ــدي لصال ــاس البع القي
والختبــار هــذا الفــرض اســتخدم الباحــث أســلوب 

ــالزم  ــن املت ــل التباي ــادي« حتلي ــر األح ــل التغاي )حتلي
“ANCOVA) وذلــك لعــزل أثــر القيــاس القبــي عــى 

درجــات القيــاس البعــدي نظــرًا لعــدم التجانــس بــن 
ــة عــى متغــرات  املجموعتــن التجريبيــة والضابط
ــات  ــذ درج ــث يأخ ــي، حي ــاس القب ــة يف القي الدراس
ــد  ــار عن ــًا يف االعتب ــدي مع ــي والبع ــن القب القياس
إجــراء املقارنــة بــن املجموعــات ويســتخدم مــا 
يســمى باملتوســطات املعدلــة وفيــام يــي عــرض 

ــا:  ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت النتائ

مجموع مصدر التباين األبعاد م
متوسط درجات الحرية المربعات

مربع ETAمستوى الداللة قيمة “ ف”المربعات

1

مهارات التواصل 
غير اللفظي 

باستخدام القصص 
االجتماعية لبرامج 
الرسوم المتحركة 

المتغير المصاحب 
---1276.63411276.63466.2940.01(القياس القبلي)

24238.581124238.5811258.6770.010.971المجموعة 

الخطأ الكلي
712.516

25173.375
17
كبير------1919.257

2

مهارات التواصل 
اللفظي باستخدام 

القصص 
االجتماعية لبرامج 
الرسوم المتحركة

المتغير المصاحب 
---568.9651568.96520.4380.01(القياس القبلي)

16363.078116363.078587.7800.010.941المجموعة 

الخطأ الكلي
1030.035

17839.900
17
كبير------1927.839

3

مهارات التواصل 
االجتماعي 

باستخدام القصص 
االجتماعية لبرامج 
الرسوم المتحركة

المتغير المصاحب 
---36.409136.4092.3020.01(القياس القبلي)

36855.223136855.2232330.6500.010.984المجموعة 

الخطأ الكلي
585.091

40563.900
17
كبير------1915,813

الدرجة الكلية

المتغير المصاحب 
---5935.18315935.18343.9710.01(القياس القبلي)

463461.641463461.643433.5880.010.989المجموعة 

4994.217الخطأ الكلي
4736.9.50

17
كبير------19134.979

جدول (10(
 نتائج تحليل التغاير األحادي في متغير مهارات التواصل باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة لدرجات 

األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 
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يتضـح من اجلـدول السـابق وجود تأثـر دال إحصائيـًا لفاعلية 
برامـج الرسـوم املتحركـة باسـتخدام القصـص االجتامعيـة يف 
تنميـة مهـارات التواصـل، وأن هنـاك فروقـًا دالـة إحصائيـًا يف 
القصـص االجتامعيـة لربامـج  باسـتخدام  التواصـل  مهـارات 
الرسـوم املتحركـة بن متوسـطات درجات أطفـال املجموعتن 
التجريبيـة والضابطـة يف القيـاس البعـدي بعـد أخـذ درجـات 
القيـاس القبـي يف االعتبـار، حيـث بلغـت قيمـة »ف« لتأثـر 
 « مهـارات  لبعـد  بالنسـبة  )املجموعـة(  التجريبيـة  املعاجلـة 
التواصـل   - اللفظـي  التواصـل  اللفظـي-  غـر  التواصـل 
االجتامعـي » باسـتخدام القصـص االجتامعيـة لربامج الرسـوم 
-1258.677( الكليـة  للدرجـة  وبالنسـبة   ،« املتحركـة 
587.780-2330.650-3433.588( عـى التوايل، ومجيع 
هـذه القيـم دالـة عنـد مسـتوى )0.01( ، كـام تراوحـت قيـم 
حجـم  التأثر ) مربع إيتـا  ETA( للمعاجلة التجريبية ) برامج 
الرسـوم املتحركة باسـتخدام القصص االجتامعيـة( )0.971 
، 0.941 ، 0.984 ، 0.989( عـى التـوايل ، ممـا تشـر هـذه 

القيـم إىل قـوة العالقـة وحجـم التأثـر املرتفع بـن املعاجلات 
التجريبيـة ) برامـج الرسـوم املتحركـة باسـتخدام القصـص 
االجتامعيـة( املسـتخدم يف الدراسـة واالختبار البعـدي )تنمية 

مهـارات التواصـل( مـع ضبـط نتائـح االختبـار القبـي .     
نتائـج الفـرض الثـاين: والـذي ينـص عى أنـه » توجـد فروق 
ذات داللـة إحصائيـة بـن متوسـطّي درجـات األطفـال ذوي 
اضطـراب طيـف التوحـد باملجموعـة التجريبيـة يف القياسـن 
القبـي والبعدي ملتغر مهـارات التواصل باسـتخدام القصص 
القيـاس  لصالـح  املتحركـة  الرسـوم  لربامـج  االجتامعيـة 

البعـدي.«
املتوسـطات  حسـاب  تـم  الفـرض  هـذا  صحـة  والختبـار   
بـن  الفـروق  لداللـة  »ت«  وقيمـة  املعياريـة  واالنحرافـات 
برامـج  تأثـر  تـم حتديـد حجـم  املرتبطـة، كـام  املجموعـات 
خـالل  االجتامعيـة  القصـص  باسـتخدام  املتحركـة  الرسـوم 
قيمـة ) مربع إيتـا  ETA( واجلدول اآليت يوضـح النتائج التي 

تـم التوصـل إليهـا :

االنحراف المتوسط نالقياس األبعاد 
المعياري 

درجة 
الحرية 

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة 

مربع 
ETA

مهارات التواصل غير اللفظي باستخدام القصص 
االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة

1027.107.137القبلي
938.7340.01

0.987

كبير1080.454.032البعدي

مهارات التواصل اللفظي باستخدام القصص 
االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة

1029.808.082القبلي
922.8430.01

0.964

كبير1071.104.340البعدي

مهارات التواصل االجتماعي باستخدام القصص 
االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة

1020.701.418القبلي
954.4000.01

0.993
كبير1084.155.163البعدي

الدرجة الكلية
10115.1020.726القبلي

954.1130.01
0.992

كبير10337.308.196البعدي

جدول(11(
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة » ت » لداللة الفروق بين متوسطّي  درجات األطفال ذوي 

بالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمتغير مهارات التواصل 
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ــة  ــروق دال ــود ف ــابق وج ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
إحصائيــأ بــن متوســطّي درجــات األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد باملجموعــة التجريبيــة 
يف القياســن القبــي والبعــدي يف أبعــاد مهــارات 
ــج  ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص ــل باس التواص
ــاس البعــدي، حيــث  ــح القي الرســوم املتحركــة لصال
ــا  ــتوى )0.01( مم ــد مس ــة عن ــة » ت » دال ــت قيم كان
يــدل عــى حــدوث تنميــة يف أبعــاد مهــارات التواصل 
ــتخدام  ــة باس ــوم املتحرك ــج الرس ــق برام ــد تطبي بع

ــة.   ــص االجتامعي القص
نتائــج الفــرض الثالــث: تنــص عى أنــه » توجــد فروق 

دالــة إحصائيــأ بن متوســطّي درجــات األطفــال ذوي 
ــة  ــن التجريبي ــد باملجموعت ــف التوح ــراب طي اضط
ــة  ــلوكيات النمطي ــارات الس ــر مه ــة يف متغ والضابط
التكراريــة )احلركيــة -الزائــدة املفرطــة -الناقصــة 
ــج  ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة( باس املفرط
لصالــح  البعــدي  القيــاس  يف  املتحركــة  الرســوم 

ــة.« ــة التجريبي املجموع
والختبــار هــذا الفــرض اســتخدم الباحــث أســلوب 
ــالزم  ــن املت ــل التباي ــادي« حتلي ــر األح ــل التغاي )حتلي
ــام يــي عــرض النتائــج التــي تــم  » ANCOVA( وفي

ــا:  ــل إليه التوص

مجموع مصدر التباين األبعاد م
متوسط درجات الحرية المربعات

مربع ETAمستوى الداللة قيمة “ ف”المربعات

1

السلوكيات النمطية التكرارية 
الحركية باستخدام القصص 
االجتماعية لبرامج الرسوم 

المتحركة 

المتغير المصاحب 
---588.8541588.854119.6490.01(القياس القبلي)

6604.32916604.3291341.9280.010.973المجموعة 

الخطأ الكلي
182.096
6797.975

17
كبير------194.922  

2

السلوكيات النمطية التكرارية 
الزائدة المفرطة باستخدام 

القصص االجتماعية لبرامج 
الرسوم المتحركة

المتغير المصاحب 
---128.7241128.72493.2490.01(القياس القبلي)

3138.44313138.4432273.5190.010.984المجموعة 

الخطأ الكلي
51.076

3455.900
17
كبير------191.380  

3

السلوكيات النمطية التكرارية 
الناقصة المفرطة باستخدام 
القصص االجتماعية لبرامج 

الرسوم المتحركة

المتغير المصاحب 
---218.0921218.09217.2750.01(القياس القبلي)

9135.79519135.795723.6540.010.951المجموعة 

الخطأ الكلي
467.108

10171.600
17
كبير------1912.625

الدرجة الكلية

المتغير المصاحب 
---2399.37412399.37474.3170.01(القياس القبلي)

56320.922156320.9221744.4470.010.979المجموعة 

1194.576الخطأ الكلي
57542.975

17
1932.286

كبير------

جدول (12(
 نتائج تحليل التغاير األحادي في متغير مهارات السلوكيات النمطية التكرارية باستخدام القصص االجتماعية لبرامج 
الرسوم المتحركة لدرجات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالمجموعتين التجريبية والضابطة لللقياس البعدي  
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يتضـح مـن اجلـدول )12( وجـود تأثـر دال إحصائيـًا لفاعلية 
االجتامعيـة  القصـص  باسـتخدام  املتحركـة  الرسـوم  برامـج 
لتنميـة مهـارات التواصـل يف ختفيف حـدة السـلوكيات النمطية 
التكراريـة لألطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحـد، وأن هناك 
فروقـًا دالة إحصائيـًا للسـلوكيات النمطية التكرارية باسـتخدام 
القصـص االجتامعيـة لربامـج الرسـوم املتحركة بن متوسـطات 
درجـات أطفـال املجموعتـن التجريبيـة والضابطـة يف القيـاس 
البعـدي بعـد أخـذ درجـات القيـاس القبـي يف االعتبـار، حيث 
بلغـت قيمة »ف« لتأثـر املعاجلـة التجريبية )املجموعة( بالنسـبة 
لبعـد » السـلوكيات النمطيـة التكراريـة احلركيـة - السـلوكيات 
النمطيـة  السـلوكيات   - املفرطـة  الزائـدة  التكراريـة  النمطيـة 
االجتامعيـة  القصـص  باسـتخدام  املفرطـة  الناقصـة  التكراريـة 
الكليـة  للدرجـة  وبالنسـبة  املتحركـة«،  الرسـوم  لربامـج 
 )1744.447 - 723.654 - 2273.519 - 1341.928(
عـى التـوايل، ومجيـع هـذه القيـم دالـة عنـد مسـتوى )0.01( ، 
كـام تراوحـت قيم حجـم  التأثـر )مربـع إيتـا ETA( للمعاجلة 
القصـص  باسـتخدام  املتحركـة  الرسـوم  برامـج   ( التجريبيـة 

 ،  0.984  ،  0.73( التواصـل(  مهـارات  لتنميـة  االجتامعيـة 
0.951 ، 0.979( عـى التـوايل، ممـا جعـل هذه القيم تشـر إىل 
قـوة العالقـة وحجـم التأثـر املرتفع بـن املعاجلـات التجريبية ) 
فاعلية برامج الرسـوم املتحركة باسـتخدام القصـص االجتامعية 
لتنميـة مهـارات التواصـل ( املسـتخدم يف الدراسـة واالختبـار 
البعـدي )خفـض حـدة السـلوكيات النمطيـة التكراريـة( مـع 

ضبـط نتائـح االختبـار القبـي .     
نتائـج الفـرض الرابع: والـذي ينص عى أنه »توجـد فروق ذات 
داللـة إحصائية بن متوسـطّي درجـات األطفـال ذوي اضطراب 
طيـف التوحـد باملجموعة التجريبية يف القياسـن القبـي والبعدي 
القصـص  باسـتخدام  التكراريـة  النمطيـة  السـلوكيات  ملتغـر 
االجتامعيـة لربامـج الرسـوم املتحركـة لصالح القيـاس البعدي.«
املتوسـطات  حسـاب  تـم  الفـرض  هـذا  صحـة  والختبـار   
بـن  الفـروق  لداللـة   « ت   « وقيمـة  املعياريـة  واالنحرافـات 
املجموعـات املرتبطـة، كـام تـم حتديد حجـم تأثر برامج الرسـوم 
املتحركـة باسـتخدام القصـص االجتامعية خالل قيمـة ) مربع إيتا  
ETA( واجلـدول اآليت يوضـح النتائـج التـي تم التوصـل إليها :

االنحراف المتوسط نالقياس األبعاد 
المعياري 

درجة 
قيمة “ت”الحرية 

مستوى 
مربع ETAالداللة 

السلوكيات النمطية التكرارية 
الحركية. 

1043.305.440القبلي
1436.1370.01

0.985
كبير1014.252.531البعدي

السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة 
المفرطة. 

1025.552.837القبلي
1446.4010.01

0.991

كبير105.501.318البعدي

السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة 
المفرطة. 

1032.305.440القبلي
1419.6150.01

0.952
كبير 103.502.544البعدي

الدرجة الكلية
10100.1512.313القبلي

1433.8450.01
0,983

كبير 1023.253.640البعدي

جدول(13(
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة » ت » لداللة الفروق بين متوسطّي  درجات األطفال ذوي 

اضطراب طيف التوحد بالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي للسلوكيات النمطية التكرارية 
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ــة  ــًا دال ــود فروق ــابق وج ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
إحصائيــأ بــن متوســطّي درجــات األطفــال ذوي 
ــة يف  ــة التجريبي ــد باملجموع ــف التوح ــراب طي اضط
القياســن القبــي والبعــدي يف أبعــاد الســلوكيات 
ــة  ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس ــة التكراري النمطي
لربامــج الرســوم املتحركــة لصالــح القيــاس البعــدي، 
حيــث كانت قيمــة » ت » دالــة عند مســتوى )0.01(، 
ــا يف  ــل وأثره ــارات التواص ــة مه ــى تنمي ــدل ع ــا ي مم

ـــروق  ـــود ف ـــدم وج ـــابق ع ـــدول الس ـــن اجل ـــح م يتض
ـــات  ـــب درج ـــطّي رت ـــن متوس ـــة ب ـــة إحصائي ذات دالل
ــة  ــي للمجموعـ ــاس التتبعـ ــدي والقيـ ــاس البعـ القيـ

التجريبيـــة.

ــد  ــة بع ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــدة الس ــض ح خف
تطبيــق برامــج الرســوم املتحركــة باســتخدام القصص 
االجتامعيــة لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 

ــع . ــرض الراب ــول الف ــر إىل قب ــج تش ــذه النتائ وه
ــه »  ــى أن ــص ع ــذي ين ــس: وال ــرض اخلام ــج الف نتائ
ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــأ بــن متوســطّي رتــب 
ــة  ــي للمجموع ــدي والتتبع ــن البع ــات القياس درج

ــل.« ــارات التواص ــة يف مه التجريبي

ـــه »ال  نتائـــج الفـــرض الســـادس: والـــذي ينـــص عـــى أن
ـــب  ـــطّي رت ـــن متوس ـــأ ب ـــة إحصائي ـــروق دال ـــد ف توج
درجـــات القياســـن البعـــدي والتتبعـــى للمجموعـــة 

ـــة. ـــة التكراري ـــلوكيات النمطي ـــة يف الس التجريبي

نوع 
متوسط األبعاد الفرعية للمقياسالقياس

الرتب

مجموع 
رتب الفروق 

الموجبة

مجموع
رتب 

الفروق 
السالبة

 Z قيمة

Z قيمة
الجدولية 

عند مستوى 
0.05

معامل 
ويلكوكسون

البعدي
721202030.63مهارات التواصل غير اللفظي .التتبعي

البعدي
724212130.58مهارات التواصل اللفظي.التتبعي

البعدي
719.515.515.530.62مهارات التواصل االجتماعي.التتبعي

البعدي
التتبعي

الدرجة الكلية على مقياس 
728242430.61مهارات التواصل 

جدول (14(
 يوضح داللة الفروق بين متوسطّي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعى للمجموعة التجريبية على مقياس مهارات 

التواصل لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة
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واخلامــس  والثــاين  األول  الفــرض  نتائــج  تفســر 
التواصــل«: مهــارات  »متغــر 

مــن خــالل النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يف 
التواصــل  بمهــارات  واملتعلقــة  احلاليــة  الدراســة 
ــرة جــدًا  ــج إىل أن نســبة كب فقــد أشــارت هــذه النتائ
ــدي  ــاس البع ــات القي ــط درج ــن يف متوس ــن التباي م
جلميــع أبعــاد مهــارات التواصــل باســتخدام القصص 
االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة ترجــع إىل 
املعاجلــة التجريبيــة أو املتغــر املســتقل هنــا وهــو 
ــدي  ــاس البع ــة( يف القي ــة - جتريبي ــة ) ضابط املجموع
القبــي والتعامــل مــع  القيــاس  أثــر  بعــد عــزل 
متوســطات الدرجــات املعدلــة التــي تأخــذ درجــات 

ــث  ــار، حي ــًا يف االعتب ــدي مع ــي والبع ــن القب القياس
ــن  ــدًا يف التباي ــرة ج ــبة كب ــة بنس ــذه املعاجل ــهم ه تس
ــدي  ــاس البع ــات القي ــط درج ــدث بمتوس ــذي ح ال
ــج  ــع النتائ ــع، ومجي ــر ومرتف ــر كب ــم تأث ــو حج وه
ــًا بــن  الســابقة تشــر إىل وجــود فــروق دالــة إحصائي
ــة  ــن التجريبي ــال املجموعت ــات أطف ــطات درج متوس
باســتخدام  التواصــل  مهــارات  يف  والضابطــة 
القصــص االجتامعيــة لربامــج الرســوم املتحركــة 
ــي  ــاس القب ــر القي ــزل أث ــد ع ــدي بع ــاس البع يف القي
ــًا يف  ــدي مع ــي والبع ــن القب ــات القياس ــذ درج وأخ
ــد  ــة لتحدي ــطات املعدل ــتخدام املتوس ــار واس االعتب

ــروق .  ــذه الف ــاه ه اجت

متوسط األبعاد الفرعية للمقياسنوع 
الرتب

مجموع 
رتب 

الفروق 

مجموع
رتب 

الفروق 
السالبة

 Z قيمة

Z قيمة
الجدولية 

عند 
مستوى05.

معامل 

السلوكيات النمطية التكرارية 
719131330.59الحركية.

السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة 
716993.0.63المفرطة. 

السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة 
715111130.61المفرطة. 

الدرجة الكلية على مقياس السلوكيات 
726191930.62النمطية التكرارية 

جدول (15(
 يوضح داللة الفروق بين متوسطّي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس 

السلوكيات النمطية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة
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 )10( رقـم  باجلـدول  السـابقة  النتائـج  إىل  باإلضافـة 
يتضـح أيضـًا من اجلـدول السـابق )16( اكتـامل صحة 
الفـرض األول بوجـود فروق ذات داللـة إحصائية بن 
متوسـطّي درجـات األطفـال ذوي اضطـراب طيـف 
التوحـد باملجموعتـن التجريبيـة والضابطـة يف متغـر 
االجتامعيـة  القصـص  باسـتخدام  التواصـل  مهـارات 
لربامـج الرسـوم املتحركـة يف القيـاس البعـدي لصالح 
املجموعـة التجريبيـة، وتتفـق نتائـج هـذا الفـرض مع 
دراسـة  مثـل  السـابقة  والبحـوث  الدراسـات  نتائـج 
 (Lall & ودراسـة الل وجانسـان ،)الفرحيـان )2014
 (Lau ودراسـة ليـوا وماندسـارى ،Ganesan, 2011)

 (Al-ألدابـاس ودراسـة   ،  & Mandasari,2019)

 (dabas,2019، والتـي أشـارت إىل فعاليـة القصـص 

املتحركـة  الرسـوم  برامـج  باسـتخدام  االجتامعيـة 
لألطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوحـد يف الربامـج 
التدريبيـة والسـلوكية تكـون نتائجهـا إجيابيـة وأفضـل 
من اسـتخدامها القصـص االجتامعية الورقيـة التقليدية 
العاديـة وهلـا دور أسـايس وحمـوري يف تنميـة املهارات 
التواصليـة واالجتامعيـة واحلـد مـن السـلوكيات غـر 
املرغوبـة التـي تصـدر مـن األطفـال وحتفـز فضوهلـم 
يف استكشـاف األفـكار املثـرة. تعتـرب برامـج الرسـوم 
املتحركـة مـن العوامـل التـي تسـهم يف تكويـن وبنـاء 
ا تقــدم هلـم معلومات  شـخصية األطفـال، وذلك ألهّنَّ
عـى شـكل قصـص جذابـة، أو حكايـات مثـرة جتري 
أحداثهـا يف األماكـن التـي كان يتطلـع إليهـا األطفال، 
احليـة  حركتهـا  مـن  املتحركـة  الرسـوم  جاذبيـة  وتـأيت 

المتوسط المعدل  ن المجموعة األبعاد م

1
مهارات التواصل غير اللفظي باستخدام 

القصص االجتماعية لبرامج الرسوم 
المتحركة

1031.533الضابطة 

1081.217التجريبية

مهارات التواصل اللفظي باستخدام القصص 2
االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة

1030.720الضابطة 
1071.180التجريبية

3
مهارات التواصل االجتماعي باستخدام 
القصص االجتماعية لبرامج الرسوم 

المتحركة

1021.197الضابطة 

1083.903التجريبية

الدرجة الكلية
10122.106الضابطة 

10337.394التجريبية

  جدول (16(
 يوضح المتوسطات المعدلة لدرجات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير 

مهارات التواصل باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة في القياس البعدي
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التي تــستمد عنارصها من واقــع اإلنــسان واحليــوان 
الرسـوم  يف  يـرون  األطفـال  فـإن  لذلـك  والنبــات، 
املتحركـة امتـدادًا حلياة اللعـب وإطالق العنـان للتخيل 
والتـي هى أحد أسـباب تعلـق األطفال بربامج الرسـوم 
املتحركة والتــي تتميـز بحريــة التعبر )مأمون، عدنان، 

.)650 ص:   2011 سـعيد, 
متوسـطّي  بـن  إحصائيـأ  دالـة  فـروق  وجـدت  كـام 
التوحـد  طيـف  اضطـراب  ذوي  األطفـال  درجـات 
والبعـدي  القبـي  القياسـن  يف  التجريبيـة  باملجموعـة 
القصـص  باسـتخدام  التواصـل  مهـارات  أبعـاد  يف 
االجتامعيـة لربامـج الرسـوم املتحركـة لصالـح القياس 
البعـدي، حيـث كانـت قيمـة » ت » دالـة عنـد مسـتوى 
)0.01( ممـا يـدل عى حـدوث تنميـة يف أبعـاد مهارات 
املتحركـة  الرسـوم  برامـج  تطبيـق  بعـد  التواصـل 
النتائـج  وهـذه  االجتامعيـة،  القصـص  باسـتخدام 
تشـر إىل قبـول الفـرض الثـاين، كـام بلغـت قيـم حجم 
التأثـر) مربـع إيتـا ETA Squared ( ألبعـاد مهـارات 
التواصـل يف بعـد » التواصـل غـر اللفظـي - التواصـل 
اللفظـي - التواصـل االجتامعـي » باسـتخدام القصص 
االجتامعيـة لربامـج الرسـوم املتحركـة والدرجـة الكلية 
التـوايل  )0.987- 0.964 -0.993 -0.992( عـى 
، وهـي قيـم تـدل عـى تأثر كبـر مـن التبايـن يف املتغر 
ملهـارات  الكليـة  والدرجـة  الفرعيـة  )األبعـاد  التابـع 
املتغـر  أثـر  إىل  إرجاعهـا  يمكـن  والتـي  التواصـل(، 
املسـتقل )برامـج الرسـوم املتحركة باسـتخدام القصص 
االجتامعيـة(، وهـذا يـدل عى الفعاليـة املرتفعـة والتأثر 

اإلجيـايب لربامـج الرسـوم املتحركة باسـتخدام القصص 
االجتامعيـة يف تنميـة مهـارات التواصـل لـدى األطفال 
ذوي اضطـراب طيـف التوحـد ، وذلـك مثـل دراسـة 
 ،Ozdemir & Bolumu,2008)) وبوليمـو  أوزديمـر 
Crozier & Tin-  ( ودراسـة ودراسـة كروزير وتينكان
(Man- ، ودراسـة مانداسـاري,2014(    cani ,2010)

dasari، وتعمـل برامـج الرسـوم املتحركـة باسـتخدام 

اضطـراب  ذوي  لألطفـال  االجتامعيـة  القصـص 
طيـف التوحـد مـن خـالل احتوائهـا عـى التدخـالت 
املتمركـزة عـى األطفـال مـن حيـث إمدادهـم بالتعليم 
املوضوعـات  إلعـداد  املتعلمـة  واملهـارات  املبـارش 
لألنشـطة اجلديـدة ، ولتعليـم سـلوكيات مثل اسـتبدال 
كـام   ، لألطفـال  املالئمـة  غـر  املسـتهدفة  السـلوكيات 
أهّنـا تشـتمل عـى تدخـالت توسـط األقـران باالعتـامد 
عـى األقـران بـدالً مـن الكبـار مـن حيـث حثهـم عـى 
أن يعـززوا وحيفـزوا األطفال عـى السـلوكيات املرغوبة 
واالبتعـاد عن السـلوكيات غـر املرغوبـة، وأيضًا تلعب 
وهـو  البيئـي  الرتتيـب  يف  حيويـًا  دورًا  الربامـج  هـذه 
أسـلوب يشـجع عـى مهـارات التواصـل عـن طريـق 
هيكلـة  وإعـادة  واألنشـطة  اللعـب  برفقـاء  اإلمـداد 
الفصـل املـدريس وإنشـاء مراكـز للعـب وغرهـا وكل 
هـذا يكـون لـه أثـر واضـح عـى السـلوكيات النمطيـة 
التوحـد،  طيـف  اضطـراب  ذوي  لألطفـال  التكراريـة 
الرسـوم  باسـتخدام  االجتامعيـة  للقصـص  ويمكـن 
املتحركـة أن تكـون فعالة: ألهّنـا سـلوكيات معينة يفتقد 
إليهـا األطفـال ذوو اضطـراب طيف التوحد مثـل بداية 
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احلـوار أو االسـتجابة لـه وتغيـر الروتـن وفهـم كيـف 
يشـعر أو يفكـر اآلخـرون ، وكيـف يمكـن االسـتجابة 
 (Bell , بشـكل مناسـب يف املواقف االجتامعيـة املختلفة
(p.24 , 2005 ، كـام أن القصـص االجتامعية باسـتخدام 

الرسـوم املتحركـة تسـاعد عـى احلـد مـن السـلوكيات 
النمطيـة التكراريـة مثـل العـدوان، والـرصاخ والبـكاء 
والـرب والرفرفة باأليـدي والرجلن وأجزاء اجلسـم 
وغرهـا حيـث إنـه بمجـرد تركيـز وانتبـاه األطفـال مع 
هذه  القصـص االجتامعية باسـتخدام الرسـوم املتحركة 
تأثرهـا  يظهـر  وبالتـايل  التواصـل  مرحلـة  يف  يبـدأ 
ذكرهـا  السـابق  التكراريـة  النمطيـة  السـلوكيات  عـى 
(Asgarya,  Beh-Pajooha,  Ahmadib&  shokoo-

hi-Yektac, 2011, P.352)

ويتضـح مـن اجلـدول السـابق )13( عدم وجـود فروق 
درجـات  رتـب  متوسـطّي  بـن  إحصائيـة  داللـة  ذات 
القيـاس البعدي والقياس التتبعـي للمجموعة التجريبية 
  (Kouch & ومورينـدا  كوتـش  دراسـة  مثـل  وذلـك 
(Morenda, 2018 ، ودراسـة ليوا وماندسارى,2019(  

(Lau & Mandasari، وتشـر النتائـج التي تم التوصل 

إليهـا إىل أنـه عنـد إجـراءات الربامـج البـد مـن اتبـاع 
هـذه  وأهـم  املتابعـة  مرحلـة  يف  اهلامـة  النقـاط  بعـض 
النقـاط: الرتكيز عى األنشـطة املفضلة بجلسـات برامج 
االجتامعيـة  القصـص  باسـتخدام  املتحركـة  الرسـوم 
إجـراء  مـع  التوحـد  لألطفـال ذوي اضطـراب طيـف 
بعـض التعديـالت عليهـا بالتدريـج حيـث تأخـذ هـذه 
األنشـطة النمط الثابـت املتكرر، والرتكيز عـى املهارات 

التـي يتمتع هبـا األطفـال ذوي اضطراب طيـف التوحد 
وتنميتهـا، وعـدم الرتكيـز عى نمـط ثابـت لتدريبهم أو 

تعليمهـم، والتدريـب عـى التقليـد واملحـاكاة.   
 تفسـر نتائـج الفرض الثـاين والثالث والسـادس »متغر 

السـلوكيات النمطية التكرارية «:
مـن خـالل النتائـج التي تـم التوصـل إليها يف الدراسـة 
احلاليـة واملتعلقـة بالسـلوكيات النمطيـة التكراريـة فقد 
أشـارت هـذه النتائج إىل أن نسـبة كبرة جدًا مـن التباين 
أبعـاد  جلميـع  البعـدي  القيـاس  درجـات  متوسـط  يف 
القصـص  باسـتخدام  التكراريـة  النمطيـة  السـلوكيات 
االجتامعيـة لربامـج الرسـوم املتحركة ترجـع إىل املعاجلة 
 ( املجموعـة  وهـو  هنـا  املسـتقل  املتغـر  أو  التجريبيـة 
ضابطـة - جتريبيـة ( يف القيـاس البعـدي بعـد عـزل أثـر 
الدرجـات  متوسـطات  مـع  والتعامـل  القبـي  القيـاس 
املعدلـة التـي تأخذ درجـات القياسـن القبـي والبعدي 
معـًا يف االعتبار،حيث تسـهم هـذه املعاجلة بنسـبة كبرة 
جـدًا يف التبايـن الذي حدث بمتوسـط درجـات القياس 
البعـدي وهو حجـم تأثر كبـر ومرتفع، ومجيـع النتائج 
بـن  إحصائيـًا  دالـة  فـروق  وجـود  إىل  تشـر  السـابقة 
التجريبيـة  املجموعتـن  أطفـال  درجـات  متوسـطات 
والضابطـة يف مسـتوى السـلوكيات النمطيـة التكراريـة 
الرسـوم  لربامـج  االجتامعيـة  القصـص  باسـتخدام 
املتحركـة يف القيـاس البعـدي بعـد عـزل أثـر القيـاس 
القبـي وأخذ درجـات القياسـن القبي والبعـدي معًا يف 
االعتبـار واسـتخدام املتوسـطات املعدلـة لتحديـد اجتاه 

الفـروق.  هذه 
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ــم )12(  ــدول رق ــابقة باجل ــج الس ــة إىل النتائ باإلضاف
ــامل  ــابق )17( اكت ــدول الس ــن اجل ــًا م ــح أيض يتض
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــث بوج ــرض الثال ــة الف صح
إحصائيــة بــن متوســطّي درجــات األطفــال ذوي 
ــة  ــن التجريبي ــد باملجموعت ــف التوح ــراب طي اضط
ــة  ــة التكراري والضابطــة يف متغــر الســلوكيات النمطي
ــوم  ــج الرس ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص باس
املتحركــة يف القيــاس البعــدي لصالــح املجموعــة 
التجريبيــة ، وذلــك مثــل دراســة ووتــس 2008( 
ــب  ــا وامحادي ــجاروا وبيهباجوه ــة أس (watts، ودراس

(Asgarya,  Beh-Pajooha,  Ah-  وسشــوكوهي 
ودراســة   madib&  shokoohi-Yektac ,2011)،

 ،(Kouch & Morenda, 2018) كوتــش ومورينــدا
ويعتــرب   ،  )Aldabas ألدابــاس,2019(   ودراســة 
ــف  ــراب طي ــن اضط ــة ب ــيط يف العالق ــل الوس العام
هــو  التكراريــة  النمطيــة  والســلوكيات  التوحــد 
ــك  ــل لذل ــارات التواص ــف يف مه ــور أوالضع القص
لدهيــم  شــيوعًا  أكثــر  الســلوكيات  هــذه  تكــون 
العمــر  نفــس  مــن  اآلخريــن  باألطفــال  مقارنــة 
مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة والعاديــن ، كــام 
ــد  ــة عن ــر فعالي ــون أكث ــة تك ــص االجتامعي أن القص
دجمهــا مــع بعــض املحفــزات البرصيــة لتعزيــز التعلــم 
ــة  ــة تدريبي ــر بيئ ــالل توف ــن خ ــم م ــب والفه والتدري
وتعليميــة جذابــة وممتعــة، ومــن املتفــق عليــه أن 

المتوسط المعدل  ن المجموعة األبعاد م

1
السلوكيات النمطية التكرارية الحركية 
باستخدام القصص االجتماعية لبرامج 

الرسوم المتحركة

1039.825الضابطة 

1013.225التجريبية

2
السلوكيات النمطية التكرارية الزائدة 

المفرطة باستخدام القصص االجتماعية 
لبرامج الرسوم المتحركة

1024.532الضابطة 

104.568التجريبية

3
السلوكيات النمطية التكرارية الناقصة 
المفرطة باستخدام القصص االجتماعية 

لبرامج الرسوم المتحركة

1034.080الضابطة 

103.720التجريبية

الدرجة الكلية
1098.155الضابطة 
1021.795التجريبية

  جدول (17( 
يوضح المتوسطات المعدلة لدرجات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير 

السلوكيات النمطية التكرارية باستخدام القصص االجتماعية لبرامج الرسوم المتحركة في القياس البعدي
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التعلــم والتدريــب يكــون أكثــر فاعليــة عندمــا يكــون 
حمفــًزا لذلــك فــإن اجلمــع بــن القصــص االجتامعيــة 
ــو  ــم الفيدي ــاد وتعلي ــة األبع ــة ثنائي ــوم املتحرك والرس
كأداة تدريبيــة وتربويــة وتفاعليــة يزيــد مــن املهــارات 
التواصليــة ويكــون لــه تأثــر واضــح عى الســلوكيات 
النمطيــة التكراريــة بــام يف ذلــك روتــن تنــاول الطعــام 
والعــدوان اللفظــي واألذى الــذايت ونوبــات الغضــب 
ــد أشــار  ــاح لألطفــال، وق ــرصاخ والصي ــديد وال الش
ــة  ــة هــذه الربامــج يف تنمي ــون إىل قــدرة وفاعلي الباحث
مهــارات التواصــل واحلــد مــن الســلوكيات النمطيــة 

ــة. التكراري
تنميــة  أن  إىل  أيضــًا  الدراســة  نتائــج  وأشــارت 
مهــارات التواصــل كان هلــا أثــر كبــر يف خفــض حــدة 
ــج  ــق برام ــد تطبي ــة بع ــة التكراري ــلوكيات النمطي الس
ــة  ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس ــوم املتحرك الرس
لألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وهــذه 

ــع. ــرض الراب ــول الف ــر إىل قب ــج تش النتائ
 ETA كــام بلغــت قيــم حجــم التأثر)مربــع إيتــا
ــة  ــة التكراري ــلوكيات النمطي ــاد الس Squared ( ألبع

يف بعــد« الســلوكيات النمطيــة التكراريــة احلركيــة 
ــة  ــدة املفرط ــة الزائ ــة التكراري ــلوكيات النمطي - الس
ــة  ــة املفرط ــة الناقص ــة التكراري ــلوكيات النمطي - الس
ــوم  ــج الرس ــة لربام ــص االجتامعي ــتخدام القص » باس
 0.991  -  0.985( الكليــة  والدرجــة  املتحركــة 
قيــم  ، وهــى  التــوايل  - 0.952 - 0.983( عــى 
ــع  ــر التاب ــن يف املتغ ــن التباي ــر م ــر كب ــى تأث ــدل ع ت

)األبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكليــة للســلوكيات 
النمطيــة التكراريــة( ، والتــي يمكــن إرجاعهــا إىل 
أثــر املتغــر املســتقل )برامــج الرســوم املتحركــة 
باســتخدام القصــص االجتامعيــة لتنميــة التواصــل( ، 
وهــذا يــدل عــى الفعاليــة املرتفعــة والتأثــر اإلجيــايب 
القصــص  باســتخدام  املتحركــة  الرســوم  لربامــج 
ــا يف  ــل ودوره ــارات التواص ــة مه ــة يف تنمي االجتامعي
ــدى  ــة ل ــة التكراري ختفيــف حــدة الســلوكيات النمطي
ــك  ــد ، وذل ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف
مثــل دراســة )احلــريب واحلجيــالن ، 2016(، ودراســة 
 (Lau & Mandasari ,2019) وماندســارى  ليــوا 
(Lau & Win, 2019) ويــن   و  اليــو  ودراســة   ،
لذلــك فــإن اضطــراب طيــف التوحــد يظهــر قصــورًا 
واضحــًا يف مهــارات التواصــل اللعــب والســلوكيات 
النمطيــة التكراريــة وتقــوم االســرتاتيجيات التكامليــة 
ــن  ــى تضم ــة ع ــات املحوري ــذه الصعوب ــة ه ملواجه
مــن  األطفــال  رعايــة  عــى  القائمــن  حتفيــزات 
لربامــج  االجتامعيــة  القصــص  اســتخدام  خــالل 
ــة  ــارات التواصلي ــاهبم امله ــة إلكس ــوم املتحرك الرس
وخفــض حــدة الســلوكيات النمطيــة التكراريــة ، 
وهــذه القصــص االجتامعيــة مثلهــا مثــل التدخــالت 
العالجيــة األخــرى والتــي تشــتمل عــى إدارة الــذات 
الضعــف لالطفــال ذوي  أوجــه  وكيفيــة معاجلــة 
اضطــراب طيــف التوحــد، وهتــدف برامــج الرســوم 
املرغــوب  القيــم  املتحركــة إىل إكســاب األطفــال 
ــا، كــام تســاعدهم يف النمــو اللغــوي والتواصــل  فيهـ
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ويمكــن أن تعمــل الرســوم املتحركــة أيضــًا عــى 
ــم  ــال، وختليصه ــايل لألطف ــتقرار االنفع ــق االس حتقيـ
مــن اخلــوف، والقلــق والغضــب ، وتقليــل احلــركات 
ــدة لدهيــم ، كــام تـــساعدهم  ــة الزائ ــة التكراري النمطي
يف فهــم البيئــة االجتامعيــة املحيطــة ، وذلــك مــن 
ــوت  ــة والص ــون واحلرك ــارص الل ــر عن ــالل تواف خ
والصــورة يف برامــج الرســوم املتحركــة والتــي تعمــل 
عــى تزويــد األطفــال باملعــارف واملهــارات املتعــددة، 
كام تعمل علـــى توعيـــة األطفـــال وتثقيفهم وتوســيع 
آفاقهــم الفكريــة؛ وذلــك مــن خــالل تنــاول بـــرامج 
الرســـوم املتحركـــة للجوانــب الســلوكية واالجتامعية 
ولربامــج   ، ص:4(   2006 )الشــديفات،  وغرهــا 
ــة  ــص االجتامعي ــتخدام القص ــة باس ــوم املتحرك الرس
أثــر كبــر يف شــخصية األطفــال ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد باعتبارهــا مــن أهــم العناصـــر البيئيـــة 
ــم  ــم والقي ــات واملفاهي ــل املعلوم ــي تنق ــة الت املنظم
بصــورة متسلســلة وقصصيــة، علاًم بـــأن هــذه الربامج 
كلــام كانــت قصــرة كان تأثرهــا أشـــد وأقـــوى نظــرًا 

ــة. ــة الدراس ــة عين لطبيع
يتضــح مــن اجلــدول )14( عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطّي رتــب درجــات 
القيــاس البعــدي والقيــاس التتبعــي للمجموعــة 
ــدا  ــش ومورين ــة كوت ــل دراس ــك مث ــة وذل التجريبي
ليــوا  ودراســة    ،  (Kouch & Morenda, 2018)

ــر  ــارى (Lau & Mandasari,2019  )، وتش وماندس
النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يف هــذا الفــرض إىل 

ــة  ــاط اهلام ــض النق ــاع بع ــج يف اتب ــراءات الربام إج
ــايب  ــاه اإلجي ــة االجت ــا: تنمي ــة ومنه ــة املتابع يف مرحل
ــن  ــد م ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــو األطف نح
ــارة  ــم، وإث ــن هب ــن واملحيط ــن واملرف ــل الوالدي قب
اهتــامم األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
بالبيئــة ومكوناهتــا وتقبــل التغــر البيئــي مــن حولــه، 
ــر  ــتخدام الكمبيوت ــب باس ــى التخاط ــب ع والتدري
ــر  ــرق غ ــم بط ــذب أنتباهه ــويت وج ــجيل الص والتس
تقليديــة، وزيــادة التواصــل بإحلــاح مــن جانــب 
ــة  ــورة اللفظي ــكل ص ــال ب ــؤالء األطف ــع ه ــار م الكب
ص:   ،2003 )اباظــة،  واإلرشــادية  والوجدانيــة 

 .)170 -169

توصيات ومقرتحات الدراسة:
إضافــة تعديــالت جديــدة يف بيئــة وحميــط التعلــم . 1

وحمتــوى الربامــج التدريبيــة والســلوكية لألطفــال 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، بحيث تســهم يف 
زيــادة الدراســات والبحــوث املتمثلــة يف االعتــامد 
باســتخدام  املتحركــة  الرســوم  برامــج  عــى 
ــة مهــارات الضعــف  ــة لتنمي القصــص االجتامعي
ــة  ــارات االجتامعي ــا امله ــم ومنه ــور لدهي والقص

ــا. وغره
االســتفادة مــن الوســائل وثــورات القنــوات . 2

الفضائيــة اخلاصــة بربامــج األطفــال والتــي حتكي 
اهتامماهتــم واحتياجاهتــم ومنهــا برامــج الرســوم 
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االجتامعيــة  القصــص  باســتخدام  املتحركــة 
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــع األطف ــل م للتعام

ــد.   التوح
تتعلــق . 3 واملراكــز  املــدارس  يف  برامــج  وضــع 

ــات برامــج الرســوم  باســتخدام أســاليب ومكون
االجتامعيــة  القصــص  باســتخدام  املتحركــة 
ــًا  ــد وفق ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط لألطف
ــذه  ــة ه ــؤدي لتنمي ــا ي ــم مم ــم وإمكانياهت لقدراهت

واإلمكانيــات. القــدرات 
نــر التوعية عــن أمهيــة برامــج الرســوم املتحركة . 4

لألطفــال  االجتامعيــة  القصــص  باســتخدام 
ــكاهلا  ــة أش ــد بكاف ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــاليب  ــم كأس ــة هل ــات العادي ــا يف األوق وأنواعه
تســلية وقضــاء وقــت الفــراغ كجــزء أســايس مــن 
اللعــب والتعامــل مــع البيئــة املحيطــة هبــم وعــدم 

ــا. إدماهّن
ــتخدام . 5 ــة باس ــوم املتحرك ــج الرس ــتخدام برام اس

ــراب  ــال ذوي اضط ــة لألطف ــص االجتامعي القص
املفقــودة  للبيئــة  كتعويــض  التوحــد  طيــف 
لألطفــال يف ضــوء املشــكالت واألعــراض التــي 

ــا.  ــون منه يعان
الرســوم . 6 برامــج  أن  عــى  التعــرف  رضورة 

االجتامعيــة  القصــص  باســتخدام  املتحركــة 
ــى  ــد ع ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط لألطف
ــن  ــي م ــر البيئ ــل التغ ــاكاة وتقب ــد واملح التقلي

حوهلــم

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

ــل  ــات التواص ــميع )2003(. اضطراب ــد الس ــال عب ــة، أم أباظ
ــة. ــو املرصي ــة األنجل ــرة: مكتب ــا. ط. 1، القاه وعالجه

ــم )  ــد إبراهي ــالن، حمم ــد؛ احلجي ــر مرش ــان مط ــريب، أفن احل
ــب  ــي يتناس ــم تعليم ــوذج تصمي ــرتاح نم 2016(. اق
ــف  ــراب طي ــن ذوي اضط ــن م ــص املتعلم ــع خصائ م
التوحــد. جملــة الرتبيــة اخلاصــة والتأهيــل، 4)15(،  

.113 -76
ــالم  ــائل اإلع ــرون )2013(.  وس ــي وآخ ــم ع ــدة، باس حوام
ــع .  ــر والتوزي ــر للن ــامن: دار جري ــة. ط. 2، ع والطفول
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واقع التربية الصحية لدى أبناء األسر السعودية في ظل جائحة كورونا المستجد 
.»COVID-19«

أحمد بن حمد بن أحمد العمير)*(
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

*يشكر الباحث الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية والمهندس محمد العقيل على دعمهما للبحث من خالل مبادرة دعم األبحاث العلمية.

)قدم للنشر يف 1441/5/15هـ، وقبل للنشر يف 1443/2/18هـ(

ـــد  ـــتجد »COVID-19«، و ق ـــا املس ـــة كورون ـــل جائح ـــعودية يف ظ ـــاء األرس الس ـــدى أبن ـــة ل ـــة الصحي ـــع الرتبي ـــخيص واق ـــة إىل تش ـــذه الدراس ـــت ه ـــة: هدف ـــص الدراس     ملخ
ـــوائية  ـــة العش ـــم بالطريق ـــم اختياره ـــاء، ت ـــة األحس ـــور يف حمافظ ـــاء األم ـــن أولي ـــة م ـــى عين ـــا ع ـــم تطبيقه ـــة، وت ـــتبانة أداة للدراس ـــحي، و االس ـــي املس ـــج الوصف ـــث املنه ـــتخدم الباح اس
ـــعودية يف  ـــاء األرس الس ـــدى أبن ـــة ل ـــة الصحي ـــع الرتبي ـــة أن واق ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــات، وأظه ـــن األمه ـــاء و)230( م ـــن اآلب ـــم )170( م ـــم )400( منه ـــغ عدده ـــا بل ـــيطة، ك البس
ـــن  ـــخصية م ـــة الش ـــاء بالنظاف ـــام األبن ـــه: اهت ـــة في ـــب املتحقق ـــرز اجلوان ـــت أب ـــد متثل ـــط )2.34( وق ـــة بمتوس ـــة مرتفع ـــاء بدرج ـــتجد »COVID-19«ج ـــا املس ـــة كورون ـــل جائح ظ
ـــاء  ـــعودية ج ـــاء األرس الس ـــدى أبن ـــة ل ـــة الصحي ـــة الرتبي ـــن تنمي ـــد م ـــات حت ـــود معوق ـــج وج ـــرت النتائ ـــا أظه ـــخصية، ك ـــم الش ـــة أدواهت ـــم بنظاف ـــتحام، واهتامه ـــم واالس ـــال التعقي خ
ـــة  ـــعودية يف: الرتبي ـــاء األرس الس ـــدى أبن ـــة ل ـــة الصحي ـــل الرتبي ـــبل تفعي ـــم س ـــاءت أه ـــا ج ـــاء، ك ـــدى األبن ـــة ل ـــة الصحي ـــة الرتبي ـــد( يف تنمي ـــن بع ـــة )ع ـــف دور املدرس ـــا يف: ضع أبرزه

ـــليمة. ـــة الس ـــلوكيات الصحي ـــة الس ـــى ممارس ـــجيعهم ع ـــاء وتش ـــز األبن ـــدوة وحتفي بالق

كلامت مفتاحية: الرتبية الصحية، أبناء األرس السعودية، جائحة كورونا املستجد.
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Abstract:  The study aimed to diagnose the health education for children of Saudi families under the Coronavirus pandemic “COVID-19” The researcher used the 
descriptive survey method, the questionnaire was the study tool that was applied to a sample of parents in Al-Ahsa Governorate, and they were chosen in a simple 
random manner, Where the total number was (400) and (170) were fathers and (230) were mothers. The study has concluded that the reality of health education for 
children of Saudi families under the Coronavirus “COVID-19” came out high on average (2.34) and the most important aspects achieved were: children care about 
personal hygiene through sterilization and pathing. Also, they care in cleaning their personal tools. The results, indicated that there are restrictions that limit the 
development of health education for children of Saudi families, the most essential of it: the weakness of the role of online homeschooling in the development of health 
education for children. Furthermore, the most significant ways to activate health education among Saudi families were motivating and encouraging children.
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مقدمة الدراسة:
     ُتعــد املحافظــة عى صحة اإلنســان من أهــم الغايات 
التــي تســعى املجتمعــات املعــارصة إىل حتقيقهــا، حيث 
ــا بينهــا مــن  أصبحــت تلــك املجتمعــات تتنافــس في
أجــل تقديــم الرعايــة الصحيــة ألفرادهــا مــن خــال 
جــودة اخلدمــات املقدمــة، إيانــًا منهــا بأمهيــة العنــر 

البــري ومســامهته يف بنــاء األوطــان وُرقيهــا.
ــة  ــاته الرتبوي ــًا بمؤسس ــع ممث ــعى املجتم ــا يس      ك
املختلفــة إىل تعليــم أفــراده وتربيتهــم وتقديــم الربامــج 
ــة،  ــة الصحي ــج الرتبي ــك برام ــا يف ذل ــم ب ــة هل املختلف
والتــي أشــار إليهــا ســامة )2011، ص:132(  بأهنــا 
»جــزء هــام مــن الرتبيــة العامــة، وال تقتــر رســالتها 
عــى أن يعيــش الفــرد يف بيئــة تائــم احليــاة احلديثــة، 
بــل تتعــدى ذلــك إىل إكســاب األفــراد تفهــًا وتقديــرًا 
املتاحــة يف املجتمــع،  أفضــل اخلدمــات الصحيــة 
واالســتفادة منهــا عــى أكمــل وجــه، وكذلــك تزويــد 
ــة  ــادات الصحي ــات واإلرش ــع باملعلوم ــراد املجتم أف
املتعلقــة بصحتهــم بغــرض التأثــر الفعــال عــى 
ــلوكهم  ــر س ــل وتطوي ــى تعدي ــل ع ــم والعم اجتاهاهت
ــة  الصحــي ملســاعدهتم عــى حتقيــق الســامة والكفاي
ــرب  ــة«. وتعت ــة والعقلي ــية واالجتاعي ــة والنفس البدني
الرتبيــة الصحيــة أســلوًبا تربويــًا يعمــل عــى إكســاب 
ــص  ــا خي ــة في ــم اإلجيابي ــن القي ــة م ــاء جمموع األبن
صحتهــم وتشــكيل خــربات إجيابيــة جتاههــا، كل هــذا 
يف إطــار تطبيــق وتكريــس بنــود الصحــة العامــة فهــي 
هبــذا حتمــل جمموعــة أهــداف تســعى إىل حتقيقهــا 

ــا  ــل، ك ــدى الطوي ــر أو امل ــدى القص ــى امل ــواء ع س
ــة  ــة الصحي ــم الرتبي ــد أبنائهــا قي لــأرسة دور يف تزوي
ــع، وأن  ــون يف املجتم ــاء وفاعل ــراًدا أصح ــوا أف ليكون
امتثاهلــا هلــذه القيــم والتحــي بســلوكياهتا جيعــل األبناء 
يكرســون هــذه القيــم ويتمثلوهنــا، كــا يمكنهــم مــن 
بنــاء معتقــدات مرتبطــة بســلوكهم وبمارســاهتم 

اليوميــة )زراعــي، 2017، ص: 25(.
ــة  ــات املختلف ــة والفايروس ــار األوبئ ــل انتش      ويف ظ
 COVID-19 ومنهــا فايــروس كورونــا املســتجد  
والتــي ظهــرت أغلــب حــاالت اإلصابــة بــه يف 
مدينــة ووهــان الصينيــة هنايــة ديســمرب ٢٠١٩م عــى 
ــا  ــكل في ــث ش ــاد، حي ــوي ح ــاب رئ ــورة الته ص
ــة عانــت منهــا خمتلــف دول العــامل  بعــد جائحــة عاملي
باختــاف قدراهتــا وامكاناهتــا البريــة واملاديــة، 
ــا  ــعودية وأبنائه ــى األرس الس ــًا ع ــح لزام ــذا أصب ل
ــزام  ــن خــال االلت ــة م ــع هــذه اجلائح ــايش م الت
باألنظمــة والقوانــن التــي فرضتهــا الدولــة هــذا مــن 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى الســعي إىل تنميــة الرتبيــة 
ــان  ــة لض ــة العام ــى الصح ــة ع ــة واملحافظ الصحي

ــك األرس. ــاء تل ــامة أبن س
مشكلة الدراسة:

     يف 31 ديســمرب مــن عــام 2019م تــم إبــاغ 
املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة العامليــة يف الصــن 
ــر  ــرض غ ــبب مل ــوي املس ــاب الرئ ــاالت االلته بح
ــة  ــان بمقاطع ــة ووه ــافه يف مدين ــم اكتش ــروف ت مع
هــويب الصينيــة، وتــم إعــان فــروس )كورونــا 
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اجلديــد( عــى أنــه الفــروس املســبب لتلــك احلــاالت 
ــر 2020م،  ــوم 7 يناي ــة ي ــل الســلطات الصيني مــن ِقَب
وأن هــذا الفــروس يمكــن أن ينتقــل بــن البــر مــن 
الشــخص املصــاب بالعــدوى إىل شــخص آخــر عــن 
ــربت  ــا اعُت ــاي، ك ــة دون مح ــة القريب ــق املخالط طري
اململكــة العربيــة الســعودية مــن ضمــن الــدول األقــل 
تــررًا فــروس كورونــا املســتجد COVID-19 ومــع 
ــة  ــات )362979( حال ــبة اإلصاب ــت نس ــك بلغ ذل
ــغ  ــايف وبل ــة تع ــا )354263( حال ــن بينه ــة م مصاب
ــاة  )موقــع وزارة  ــة وف إمجــال الوفيــات )6239( حال
ــرة: 2(. ــرتوين، 2020، فق ــعودية اإللك ــة الس الصح
     لــذا ســارعت دول العــامل بــا فيهــا اململكــة العربيــة 
الســعودية إىل تطبيــق اإلجــراءات النظاميــة والصحيــة 
ــى  ــة ع ــان املحافظ ــا إىل ض ــن خاهل ــعى م ــي تس الت
صحــة أفــراد املجتمــع كافــة بــا فيهــم أبنــاء ُأرِسهــا، 
لكوهنــم يشــكلون مســتقبل هــذا الوطــن لــذا وجــب 
عليهــم الســعي إىل املحافظــة عــى صحتهــم مــن 

ــليمة.  ــة الس ــة الصحي ــال الرتبي خ
املزيــد  و الســمري       وقــد أوضحــت دراســة 
)2018، ص:19( أن الرتبيــة الصحيــة عمليــة تربويــة 
ــن  ــي م ــي الصح ــع الوع ــا رف ــن طريقه ــق ع يتحق
ــوم  ــارف والعل ــة باملع ــاء والطلب ــد األبن ــال تزوي خ
ــم  ــايب يف معرفته ــر اإلجي ــربات، للتأث ــق واخل واحلقائ
ــع  ــة املجتم ــم وصح ــلوكهم وصحته ــم وس وميوهل
الــذي ينتمــون إليــه، لكــي تتحقــق هلــم احليــاة 

الصحيــة الســليمة.

     إال أن نتائــج دراســة األمحــدي )2003( أشــارت إىل 
انخفــاض ضئيــل يف مســتوى الوعــي الصحــي لــدى 
ــورة،  ــة املن ــوي يف املدين ــاين الثان ــف الث ــذ الص تامي
 )2003( العصيمــي  دراســة  نتائــج  أكــدت  كــا 
عــى انخفــاض املســتوى العــام للثقافــة الصحيــة 
ــة أم  ــة بجامع ــوم التطبيقي ــة العل ــات كلي ــدى طالب ل
القــرى، كــا أكــدت نتائــج دراســة العتيبــي )2011( 
وجــود جمموعــة مــن املشــكات الصحيــة التــي تعــاين 
ــا  ــن أبرزه ــطة، كان م ــة املتوس ــات املرحل ــا طالب منه
ممارســة الطالبــات العــادات الغذائيــة الســيئة كتنــاول 
الصحيــة،  غــر  والوجبــات  الغازيــة  املروبــات 
التغذيــة  ســوء  أمــراض  مــن  بعضهــن  ومعانــاة 
ــج  ــت نتائ ــا توصل ــة، في ــمنة املفرط ــة أو الس كالنحاف
ــة  ــق الرتبي ــع تطبي ــري )2013( أن واق ــة العم دراس
ــة  ــة احلكومي ــة االبتدائي ــدارس املرحل ــة يف م الصحي
بمدينــة الريــاض كان بدرجــة متوســطة، كــا توصلــت 
نتائــج دراســة الصــادي واحلارثــي )2017م( أن 
ــة أم  ــاب جامع ــدى ط ــي ل ــلوك الصح ــتوى الس مس
القــرى قــد جــاء ضمــن املســتوى املتوســط للمقيــاس 
ــت  ــد توصل ــان)2020( فق ــة اجلهي ــا دراس ككل، أم
إىل أبــرز ســلبيات أزمــة كورونــا عــى األرس يف مدينــة 
الريــاض وجــاءت يف: األثــر النفــي والتخــوف مــن 
ــة  ــا، قل ــروس كورون ــراد األرسة بف ــد أف ــة أح إصاب
ــد  ــام مواعي ــدم انتظ ــة، ع ــطة الرياضي ــة األنش مزاول
النــوم ألفــراد األرسة، زيــادة الــوزن، اإلفــراط يف 

ــة. ــزة االلكرتوني ــتخدام األجه اس



606

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

ــى  ــرف ع ــة إىل التع ــة احلالي ــعى الدراس ــذا تس      ل
ــعودية  ــاء األرس الس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــع الرتبي واق
.»COVID-19« ــتجد ــا املس ــة كورون ــل جائح يف ظ

أسئلة الدراسة:
أجابت الدراسة احلالية عن األسئلة التالية:

ــعودية . 1 ــاء األرس الس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــع الرتبي ــا واق م

يف ظــل جائحــة كورونــا املســتجد »COVID-19« مــن 
ــاء األمــور؟ وجهــة نظــر أولي

مــا أبــرز املعوقــات التــي حتــد مــن تنميــة الرتبيــة الصحيــة . 2
ــا  ــة كورون ــل جائح ــعودية يف ظ ــاء األرس الس ــدى أبن ل

املســتجد »COVID-19« مــن وجهــة نظــر أوليــاء 
ــور؟ األم

أبنــاء . 3 لــدى  الصحيــة  الرتبيــة  تفعيــل  ســبل  مــا 
املســتجد  كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  الســعودية  األرس 

األمــور؟ أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن   »COVID-19«

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

أبنــاء . 1 لــدى  الصحيــة  الرتبيــة  واقــع  تشــخيص 
املســتجد  كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  الســعودية  األرس 

.»COVID-19 «
ــة . 2 ــن تنمي ــد م ــي حت ــات الت ــرز املعوق ــن أب ــف ع الكش

ــل  ــعودية يف ظ ــاء األرس الس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي الرتبي

.»COVID-19« املســتجد  كورونــا  جائحــة 
الوقــوف عــى ســبل تفعيــل الرتبيــة الصحيــة لــدى . 3

أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة كورونــا املســتجد 

.»COVID-19«

أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:

إبــراز نقــاط القــوة والضعــف لــدى األبنــاء فيــا . 1
يتعلــق باجلوانــب الصحيــة والتثقيفيــة ألن زيــادة 
ــامهة  ــد مس ــم يع ــة لدهي ــة الصحي ــتوى الرتبي مس
فعليــة وأساســية يف اجلهــود التــي تبذهلــا اململكــة 

ــة الســعودية للمحافظــة عــى الصحــة. العربي
يمكــن االعتــاد عــى حتلياهتــا النظريــة ونتائجهــا . 2

إلدارة  راجعــة  تغذيــة  تكويــن  يف  امليدانيــة 
ــم،  ــية يف وزارة التعلي ــة املدرس ــؤون الصحي الش
ــة  ــات لتنمي ــع اقرتاح ــامهة يف وض ــايل املس وبالت
ــى  ــل ع ــة و العم ــة اإلجيابي ــات الصحي االجتاه

ــلبية. ــة الس ــات الصحي ــر االجتاه تغي

األمهية التطبيقية:
يؤمــل أن يســتفيد مــن هــذه الدراســة املســؤولون . 1

الصّحِيــُون يف وزارة الصحــة وذلــك للوقــوف 
ــة  ــط الصحي ــج واخلط ــذ الربام ــع تنفي ــى واق ع
ــن  ــن مواط ــا م ــا يعرتهي ــع و م ــة للمجتم املقدم

ــف. ــن ضع ــل و مكام خل
مــن املؤمــل أن تعمــل هــذه الدراســة عــى رفــع . 2

ــات  ــل املارس ــاء وحتوي ــي لأبن ــتوى الصح املس
ــليمة. ــة س ــات صحي ــة إىل ممارس ــة اخلاطئ الصحي

حدود الدراسة:
احلــدود املوضوعيــة: تقتــر احلــدود املوضوعيــة 
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عــى بيــان واقــع الرتبيــة الصحيــة املتعلقــة ب )الوقايــة 
مــن الفايروســات واألمــراض املعديــة والشــائعة، 
ــية،  ــة النفس ــة، والصح ــة الصحي ــيات التغذي وأساس
ــة(  ــة الرياض ــخصية، وممارس ــة الش ــام بالنظاف واالهت
لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة كورونــا 

.»COVID-19« املســتجد
احلــدود املكانيــة: حمافظــة األحســاء يف اململكــة العربية 

السعودية.
حمافظــة  يف  الســعودية  األرس  البريــة:  احلــدود 

األحســاء.
احلدود الزمانية: 1442هـ.-2020م

مصطلحات الدراسة:
أيضــًا  والســفر  العافيــة،  الصحــة  لغــة:  الصحــة 
مــن  بريئــة  ــة:  وَمِصحَّ ــة  َمصحَّ وأرض  َمصَحــة. 
األوبــاء صحيحــة ال وبــاء فيهــا وال تكثــر فيهــا العلــل 

ص:508(. منظور،1414هـــ،  )ابــن  واألســقام. 
الرتبية الصحية: 

»عمليــة  ص:132(   ،2011( ســامة  يعرفهــا       
ــة املعروفــة  ــة تســعى إىل ترمجــة احلقائــق الصحي تربوي
إىل أنــاط ســلوكية صحيــة ســليمة عــى مســتوى 
األســاليب  باســتعال  وذلــك  واملجتمــع,  الفــرد 
الرتبويــة احلديثــة«.     ويعرفهــا إبراهيــم )1971، 
ص:49( بأهنــا عمليــة تزويــد الفــرد باملعلومــات 
ــة املناســبة التــي تســاعده  واخلــربات بالطــرق االجيابي
الســلوك  واتبــاع  الصحيــة  إدراك مشــكاته  عــى 

ــه  ــة أرست ــه وصح ــى صحت ــة ع ــي للمحافظ الصح
وجمتمعــه.

الرتبيــة الصحيــة إجرائيــًا: عمليــة تربويــة هتــدف 
ــات  ــق واملعلوم ــربات واحلقائ ــاء باخل ــداد األبن إىل إم
ــة الســليمة, وتكويــن القــدرة لدهيــم للحفــاظ  الصحي
ــلوكيات  ــال والس ــن األفع ــل م ــة والتقلي ــى الصح ع

ــم. ــدر منه ــي تص ــة الت ــة اخلاطئ الصحي
فــروس كورونــا املســتجد »COVID-19«: فــروس 
)كورونــا( مــن فصيلــة فروســات )كورونــا( اجلديــد؛ 
حيــث ظهــرت أغلــب حــاالت اإلصابــة بــه يف 
مدينــة ووهــان الصينيــة هنايــة ديســمرب ٢٠١٩م عــى 
صــورة التهــاب رئــوي حــاد و كان لــه ارتبــاط بســوق 
ــة،  ــان الصيني ــة ووه ــات يف مدين ــات واحليوان للبحري
ــة  ــبب ملتازم ــا( املس ــروس )كورون ــل ف ــد انتق وق
ــن  ــارس( م ــم )الس ــاد الوخي ــوي احل ــاب الرئ االلته
قطــط الزبــاد إىل البــر يف الصــن عــام 2002م، كــا 
ــرق  ــة ال ــبب ملتازم ــا( املس ــروس )كورون ــل ف انتق
ــر  ــل إىل الب ــن اإلب ــية )Mers( م ــط التنفس األوس
ــة الســعودية عــام 2012م. كذلــك  يف اململكــة العربي
انتقــل فــروس )كورونــا( األخــر COVID-19 مــن 
فصيلــة فروســات )كورونــا(. )موقــع وزارة الصحــة 

ــرة:3(. ــرتوين،2020م، فق ــعودية االلك الس
اإلطار النظري للدراسة:     

مفهوم الرتبية الصحية: 
     تعــددت معــاين الرتبيــة الصحيــة حســب اهتامــات 
الباحثــن وحســب اختــاف مرجعياهتم الفكريــة التي 
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انطلقــوا منهــا يف تناوهلــم للرتبية الصحيــة إال أن مجيعها 
تؤكــد عــى ارتبــاط الرتبيــة بالصحــة ارتباطــًا وثيقــًا، 
ــا:  ــليان )2019، ص:9( بأهن ــة س ــا فوقي ــد عرفته فق
ــدف  ــة هب ــربات الازم ــع باخل ــراد املجتم ــد أف »تزوي
التأثــر عــى معلوماهتــم واجتاهاهتــم وممارســاهتم، 
ســلوكية  أناطــًا  الفــرد  لــدى  يصبــح  بحيــث 
صحيحــة«. فيــا عرفهــا مكــي )2019، ص:22( 
بأهنــا: »العلــم الــذي هيــدف إىل املحافظــة عــى صحــة 
األفــراد عــن طريــق رعايتهــم اجتاعيــًا وعقليــًا ورفــع 
مســتواهم بدنيــًا وتعليمهــم أساســيات احليــاة الصحية 
وغــرس العــادات الصحيــة فيهــم حتــى يتعــودوا عــى 
ــزءًا  ــح ج ــى تصب ــة وحت ــم اليومي ــتها يف حياهت ممارس
ال يتجــزأ مــن مبادئهــم وشــخصياهتم«. كــا عرفتهــا 
رانيــا شــلودي )2017، ص:8( بأهنــا: »جمموعــة 
ــي  ــات الت ــة واخلدم ــادئ واألنظم ــم واملب ــن املفاهي م
ــية  ــنوات الدراس ــة يف الس ــة الطلب ــز صح ــدم لتعزي تق
وتعزيــز صحــة املجتمــع مــن خــال املــدارس«. أمــا 
Green,Kreuter. (p:6 ,2016) فقــد عرفهــا بأهنــا 

مزيــج مــن اخلــربات التعليميــة مصمــم لتســهيل 
ــد  ــة. وق ــؤدي إىل الصح ــي ت ــة الت ــال الطوعي األع
أهنــا  عــى   summerfield (2000, p:24) عرفهــا 
طريقــة التعامــل مــع األطفــال بســلوك ومشــاعر 
يتفقــون وعمرهــم ومراعــاة حاجاهتــم وتعليمهــم 
ــراض  ــكات واألم ــن املش ــهم م ــة أنفس ــة محاي وكيفي
للوصــول  الازمــة  األدوات  بتوفــر  واألخطــار، 

ــية. ــمية والنفس ــة اجلس للراح

    وقــد جيمــع بــن هــذه األقــوال حتديــد الرتبيــة 
الصحيــة بأهنــا عمليــة تربويــة هتــدف إىل إمــداد األبناء 
ــليمة,  ــة الس ــات الصحي ــق واملعلوم ــربات واحلقائ باخل
وتكويــن القــدرة لدهيــم للحفــاظ عــى صحتهــم 
الصحيــة  والســلوكيات  األفعــال  مــن  والتقليــل 
اخلاطئــة التــي تصــدر منهــم، وجعلهــم يتمثلــون 
ــة.   ــم اليومي ــليمة يف حياهت ــة الس ــات الصحي املارس

جماالت الرتبية الصحية:
     هنــاك عــدٌد مــن مياديــن الرتبيــة الصحيــة وجماالهتا، 
تتمحــور مجيعهــا حــول الفــرد واملجتمــع، حيــث ذكــر 
ســامة )2011، ص:256( جمــاالت الرتبيــة الصحية 

ــا يي: ك
الفــرد . 1 الصحــة الشــخصية: وتتعلــق بتوعيــة 

والنــوم  والتغذيــة  والنظافــة  الصحــة  بأمهيــة 
ــايض،  ــاط الري ــة النش ــة ومزاول ــل والراح والعم
يف  الرتوحيــي  النشــاط  مــن  أوجــه  وممارســة 

أوقــات الفــراغ.
فاملســكن . 2 األرسة:  حميــط  يف  الصحيــة  الرتبيــة 

الــذي تقيــم فيــه األرسة ودرجــة العنايــة بنظافتــه 
وترتيبــه، ودرجــة العنايــة بمــورده املائــي وطــرق 
األرسة  تســتعملها  التــي  النفايــات  تريــف 
ــك  ــزل كل ذل ــرات باملن ــة احل ــة مكافح وطريق

ــل. ــات الطف ــات وترف ــر يف اجتاه يؤث
الرتبيــة الصحيــة يف حميــط املدرســة: ســواًء كانــت . 3

مدرســة ابتدائيــة أو متوســطة أو ثانويــة أو يف 
املرحلــة اجلامعيــة هــي عبــارة عــن كل مــا يتعلــق 
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بإمــداد التاميــذ باخلــربات التعليميــة واحلقائــق و 
املعلومــات الصحيــة بقصــد توســيع مداركهــم و 
التأثــر الطيــب يف ســلوكهم وترفاهتــم يف جمــال 

صحتهــم.
هتيــئ . 4 املجتمــع:  حميــط  يف  الصحيــة  الرتبيــة 

للرتبيــة  كثــرة  فرصــًا  املتقدمــة  املجتمعــات 
الصحيــة ألفرادهــا، ومــن هــذه الفــرص النصائح 
عــى  القائمــون  يقدمهــا  التــي  واإلرشــادات 
اخلدمــات الصحيــة باملجتمــع والربامــج الصحيــة 
ــه  ــن توجي ــؤولة ع ــات املس ــا اهليئ ــي تنظمه الت
ــر  ــك لتوف ــام، وذل ــائل اإلع ــل وس ــراد مث األف
و  االشــرتاك  للشــعب  حتقــق  التــي  الفــرص 
ــا  ــوم هب ــي تق ــة الت ــاريع الصحي ــامهة يف املش املس
ــي:  ــع وه ــؤولة يف املجتم ــة املس ــات الصحي اجله
الرتبيــة الصحيــة بطريقــة املقابلــة الشــخصية، 
اجلاهــر،  توجيــه  بطريقــة  الصحيــة  الرتبيــة 
املجتمــع.  تنظيــم  بطريقــة  الصحيــة  الرتبيــة 
ويضيــف الشــقر )2020، ص:156( أن37.7% 
ــون  ــعودي يتابع ــع الس ــراد املجتم ــايل أف ــن إمج م
يليهــم  فــروس كورونــا  املســتجدات حــول 
ــا  ــبة%29.6، في ــع بنس ــكل متقط ــون بش املتابع
جــاءت وزارة الصحــة الســعودية يف املركــز األول 
بوصفهــا مصــدرًا لإلرشــادات التــي يلجــأ اليهــا 
املجتمــع بشــأن فــروس كورونــا. كا أن املدرســة 
والصحيــة  البدنيــة  الرتبيــة  تنظيــم  يف  تســهم 
ــج  ــررة يف املنه ــية املق ــص الدراس ــن احلص ضم
الــدرايس واخلطــة الدراســية واألنشــطة املدرســية 

ــوم  ــر األرسة رشوط الن ــا توف ــج ك ــارج املنه خ
ــدد  ــدي وحت ــي واجلس ــل الذهن ــح والعم الصحي
World Health Or-  أوقــات االســرتاحة والتنــزه
ويضيــف   .ganization-WHO,2012, p:15))

صحــة  جمــال  ص:35(   ،1431( الســلياين 
ــات  ــراد بمعلوم ــد األف ــال تزوي ــن خ ــذاء م الغ
ــذاء  ــول الغ ــة ح ــلوك صحيح ــاط س ــة وبأن كافي
ــة، واألمــراض  الصحــي، وبأخطــار ســوء التغذي
الناجتــة عــن تلــوث الغــذاء، إضافــة إىل جمــال صحــة 
ــن  ــق ع ــزام باحلقائ ــال االلت ــن خ ــتهلك م املس
واألرشبــة،  باألطعمــة  اخلاصــة  اإلعانــات 
ــر  ــدات غ ــب املعتق ــق تصوي ــن طري ــك ع وكذل
الصحيــة، إضافــة إىل جمــال الصحــة النفســية 
ــة وتشــمل معرفــة  ــة، وجمــال صحــة البيئ والعقلي
ــى  ــا ع ــرض وتأثره ــل امل ــة نواق ــة مكافح أمهي
ــكل  ــواء بش ــوث اهل ــة تل ــة، ومراقب ــة البيئ صح

ــام. ع
ــعى إىل  ــة تس ــة الصحي ــن أن الرتبي ــبق يتب ــا س      ومم
ترمجــة احلقائــق واملعــارف إىل ســلوكيات، وأن حــرص 
الفــرد عــى االهتــام بصحتــه واملحافظــة عليهــا 
وعــدم العبــث هبــا، ســيؤدي ذلــك إىل التــوازن النفي 
والعضــوي والــذي بــدوره ســيؤدي إىل جعــل الفــرد 
عضــوًا فاعــًا يف جمتمعــه، كــا أن الرتبيــة الصحيــة يف 
ــف  ــى التثقي ــرة ع ــة كب ــد وبدرج ــط األرسة تعتم حمي
ــا؛ ألن  ــة تعليمه ــى درج ــأم و األب وع ــي ل الصح
ــا أن  ــاء، ك ــى األبن ــارش ع ــكل مب ــيؤثر وبش ــك س ذل
املســتوى االقتصــادي واالجتاعــي لــأرسة يؤثــر 
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ــًا عــى صحــة أفــراد األرسة. وهــذا مــا  ســلبًا أو إجياب
ــود  ــول وج ــم )2020، ص:287( ح ــده إبراهي يؤك
ــة  ــات األرسة املري ــتوى ممارس ــبيًا يف مس ــًا نس تدني
لإلجــراءات والتدابــر الوقائيــة مــن فــروس كورونــا 
ــن  ــراء والعاطل ــة والفق ــدى األرس الريفي ــة ل وخاص
ــر  ــارف والتداب ــادي يف املع ــتوى االقتص ــر املس لتأث
واملارســات جتــاه فــروس كورونــا املســتجد 19 

ــراء. ــة بالفق ــاء مقارن ــح األغني ــك لصال وذل
    كــا يتضــح أن للمجتمــع دورًا هامــًا يف تعزيــز 
ومحايــة الصحــة, مــن خــال نــر العــادات الصحيــة 
اإلجيابيــة وحماربــة العــادات الصحيــة الســلبية و التــي 
تــؤدي إىل اإلرضار يف صحــة املجتمــع، فاملســتوى 
الصحــي للمجتمــع يعــد مــن أهــم مقاييــس التقــدم 
وهلــذا  واالقتصــادي،  املهنــي  والنمــو  احلضــاري 
اهتمــت كثــرًا مــن الــدول املتقدمــة والناميــة عــى حد 
ــدرك أن  ــا ت ــا ألهن ــة ألفراده ــة الصحي ــواء بالرعاي س
ذلــك ســيعود عليهــا بالنفــع والرقــي والتقــدم، فعــن 
طريــق تفعيــل دور املؤسســات الرتبويــة والصحيــة يف 
ــة  ــح التوعوي ــادات والنصائ ــر اإلرش ــع، ون املجتم
ــي  ــة الت ــات الصحي ــتجابة للتوجيه ــراده، واالس ألف
تصدرهــا الســلطات الصحيــة املســئولة، وكذلــك 
نــر برامــج الرتبيــة الصحيــة، يســتطيع املجتمــع 

ــليمة. ــة س ــة صحي ــق تربي حتقي
ــة  ــة ومواجه ــة الصحي ــعودية يف الرتبي دور األرسة الس

:»COVID-19« ــتجد ــا املس ــروس كورون فاي
ص:25(   ،2018( عبدالصمــد  جوهــر  تشــر       

ــة  ــل بالرتبي ــد الطف ــي تتعه ــة الت ــي البيئ أن األرسة ه
وعليهــا يقــع العــبء األكــرب يف عمليــة التنشــئة، فهــي 
ــة  ــة يف مرحل ــات الصحي ــادات واالجتاه ــبه الع تكس
الطفولــة ويف املنــزل تتهيــأ الفــرص التــي عــن طريقهــا 
ــة  ــادات الصحي ــة الع ــة ومزاول ــل ممارس ــود الطف يتع
ــار،  ــن والكب ــن الوالدي ــراه م ــا ي ــة مل ــة، كنتيج املختلف
فــاألرسة تعتمــد يف تربيتهــا عــى عــدة أســاليب منهــا:
التعليــم بالقــدوة: يعــد الوالديــن مثــا ألطفاهلــم  أ. 
يتأثــرون  فالصغــار  ويفعانــه،  يقوالنــه  فيــا 
الصحيــة  وبســلوكياهتم  والدهيــم  بأفعــال 
ويقلدوهنــم ويندجمــون يف تطويــر أنــاط حياهتــم، 

ــم. ــذي هب ــدوة حيت كق
ب.  التعليــم بالتجريــب: تســتطيع األرسة تدريــب 
ــل  ــة مث ــلوكيات صحي ــاع س ــى اتب ــا ع صغاره
ــل األكل  ــدي قب ــل األي ــنان وغس ــف األس تنظي
وبعــد األكل، وعــدم اســتخدام أدوات اآلخريــن، 
ووضــع القامــة يف أماكنهــا وعندمــا يلتحــق 
ــه نحــو الصحــة  الطفــل باملدرســة تكــون اجتاهات
قــد تشــكلت بواســطة والديــه وبيئتــه التــي 
ــه  ــت ل ــي قدم ــة الت ــوع الرعاي ــا، ون ــش فيه يعي
ــا  ــام وم ــائل اإلع ــال وس ــن خ ــه م ــا تعلم و م

ــن. ــن اآلخري ــبه م اكتس
     كــا متثــل صحــة األرسة أحــد أهــم املجــاالت التــي 
ــو  ــة، فقــد أوضــح أب ــة الصحي تناولتهــا برامــج الرتبي
رزق )1426، ص:46( أن العــبء األكــرب يقــع عــى 
األرسة يف تربيــة الفــرد فهــو يتأثــر هبــا وفيهــا تتشــكل 
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مــع  واملشــاركة  التقاليــد  شــخصيته عــن طريــق 
األبويــن ، ومنهــا تقليــده هلــا يف الســلوكيات الصحيــة 
ــوص،  ــذا اخلص ــق هب ــي تتعل ــات الت ــم االجتاه والقي
فالفــرد يتأثــر بذلــك املحيــط ســلبًا أو إجيابــًا بــا 
ــي  ــر يف النواح ــم ، فيؤث ــي قائ ــع صح ــن وض ــه م في
اجلســمية للفــرد مــن خــال الغــذاء املتنــاول يف األرسة 
ومــدى إنفــاق األرسة عــى التغذيــة والنظافــة وامللبس 
ــك  ــن وكذل ــدى األبوي ــة ل ــة الصحي ــة الثقاف ودرج
ــة  ــكرات ودرج ــن واملس ــن التدخ ــف األرسة م موق

ــا. ــى أفراده ــدوري ع ــف ال ــة الكش ــا بأمهي وعيه
املســتجد  كورونــا  فــروس  تســبب  وقــد       
ــة  ــة الصحي ــتوى الثقاف ــر مس »COVID-19« يف تغي
ــم  ــال اتباعه ــن خ ــا م ــعودية إجياًب ــدى األرس الس ل
عــدًدا مــن اإلجــراءات الوقائيــة وتعزيزهــا لــدى 
ــد  ــروس. فق ــك الف ــة بذل ــية اإلصاب ــم خش أبناءه
أشــار عبداحلليــم )2020، ص:635( إىل حــرص 
متابعــة  عــى  واملريــن  الســعودين  املراهقــن 
ــائل  ــال وس ــن خ ــا م ــة كورون ــتجدات جائح مس
ــة  ــة والوجداني ــي املعرفي ــم بالنواح ــام وتأثره اإلع
والســلوكية نتيجــة اعتادهــم عــى ذلــك. فيــا ذكــرت 
اجيابيــات  أبــرز  أن  ص:33(   ،2020( اجلهيــان 
ــت  ــاض متثل ــة الري ــى األرس يف مدين ــا ع ــة كورون أزم
ــة  ــات الرسيع ــن الوجب ــر م ــكل كب ــل بش يف: التقلي
واملطاعــم وااللتــزام بالغــذاء الصحــي، وتوفــر وقــت 
للراحــة النفســية واجلســدية مــن ضغوطــات العمــل، 
ــة  ــة املتعلق ــادات الصحي ــرب بالع ــكل أك ــزام بش وااللت

ــة. ــة الصحي بالنظاف
     كــا ذكــر املوقــع االلكــرتوين لــوزارة الصحــة 
ــا(  ــروس )كورون ــرة:2( أن ف ــعودية )2020، فق الس
ــم  ــاد الوخي ــوي احل ــاب الرئ ــة االلته ــبب ملتازم املس
ــر يف  ــاد إىل الب ــط الزب ــن قط ــل م ــارس( انتق )الس
الصــن عــام 2002م، وقــد انتقــل فــروس )كورونــا( 
 )Mers( املســبب ملتازمــة الــرق األوســط التنفســية
مــن اإلبــل إىل البــر يف اململكــة العربية الســعودية عام 
ــر  ــا( األخ ــروس )كورون ــل ف ــك انتق 2012م، كذل
ــا(، و  ــات )كورون ــة فروس ــن فصيل COVID-19 م

ــات يف  ــات واحليوان ــوق للبحري ــاط بس ــه ارتب كان ل
مدينــة ووهــان الصينيــة التــي ظهــر هبــا هنايــة ديســمرب 
٢٠١٩م عــى صــورة التهــاب رئــوي حــاد، فيــا 
ــل  ــق التسلس ــن طري ــروس ع ــى الف ــرف ع ــم التع ت
ــن  ــر م ــن الب ــال ب ــه االنتق ــذي يمكن ــي، وال اجلين
الشــخص املصــاب بالعــدوى إىل شــخص آخــر عــن 

ــة. ــة دون محاي ــة القريب ــق املخالط طري
الدراسات السابقة:

إىل  هدفــت  والتــي   )2020( الشــقر  دراســة       
التعريــف بمفهــوم األمــن البيئــي الصحــي، والتعــرف 
ــات  ــي يف ممارس ــي الصح ــي البيئ ــتوى الوع ــى مس ع
أفــراد املجتمــع الســعودي للتعامــل مــع جائحــة 
الباحــث  اســتخدم  وقــد   COVID-19”« كورونــا 
املنهــج الوصفــي املســحي، فيــا أظهــرت نتائــج 
يتابعــون  العينــة  امجــايل  مــن  أن37.7%  الدراســة 
املســتجدات حــول فــروس كورونــا يليهــم املتابعــون 
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ــاءت وزارة  ــا ج ــبة%29.6، في ــع بنس ــكل متقط بش
الصحــة الســعودية يف املركــز األول بوصفهــا مصــدرًا 
لإلرشــادات التــي يلجــأ إليهــا املبحوثــون بشــأن 
ــي  ــتويات الوع ــاءت مس ــا ج ــا، ك ــروس كورون ف
ــي  ــن البيئ ــراءات األم ــة إلج ــة الدراس ــة عين بمارس
ــة  ــا املســتجد عالي الصحــي املناســبة لفــروس كورون
وجــاء أعــى الفقــرات يف: التباعــد اجلســدي ثــم لبــس 
الكامــة ثــم عــدم اخلــروج مــن املنــزل إال للــرورة 
ثــم التقليــل مــن التعامــل بالنقــود الورقيــة ثــم هتويــة 

ــرف. الغ
    دراســة عبداحلليــم )2020( والتــي هدفــت إىل 
ــعودين  ــن الس ــاد املراهق ــدى اعت ــى م ــرف ع التع
ــى  ــول ع ــام يف احلص ــائل اإلع ــى وس ــن ع واملري
ــى  ــق ع ــة بالتطبي ــات الصحي ــاء األزم ــات أثن املعلوم
جائحــة فــروس كورونــا املســتجد، وقــد اســتخدمت 
ــارت  ــا أش ــحي، في ــي املس ــج الوصف ــة املنه الدراس
ــى  ــن ع ــة املبحوث ــرص غالبي ــة إىل ح ــج الدراس نتائ
ــائل  ــى وس ــا ع ــة كورون ــتجدات جائح ــة مس متابع
بالنواحــي  وتأثرهــم  مرتفــع  بمســتوى  اإلعــام 
ــم  ــة اعتاده ــلوكية نتيج ــة والس ــة والوجداني املعرفي
ــة  ــتجدات جائح ــول مس ــام ح ــائل اإلع ــى وس ع

ــا. ــروس كورون ف
     دراســة غنيــم )٢٠٢٠( والتــي هدفــت إىل الكشــف 
ــم  ــه أرس األطق ــي تواج ــكات الت ــض املش ــن بع ع
 COVID-19”« ــا ــروس كورون ــة لف ــة املكافح الطبي
ــب  ــة للتغل ــات الرتبوي ــن املقرتح ــة م ــم جمموع وتقدي
يف  الباحــث  واعتمــد  املريــة،  البيئــة  يف  عليهــا 

دراســته عــى املنهجــن األثنوغــرايف ودراســة احلالــة، 
ــكات  ــر املش ــة أن أكث ــج الدراس ــرت نتائ ــا أظه في
النفســية االنفعاليــة لــدى عينــة الدراســة كانــت 
اخلــوف التوتــر القلــق الشــعور بالذنــب جتــاه األبنــاء، 
ــاه  ــف جت ــي: العن ــلوكية ه ــكات الس ــر املش وأن أكث
ــول  ــاد حل ــن إجي ــز ع ــعور بالعج ــراد األرسة والش أف
للمشــكات أمــام أبنائهــم، وأن أكثــر املشــكات 
ــرز  ــكر وأن أب ــدم والس ــط ال ــاع ضغ ــدية ارتف اجلس
ــة للتغلــب عــى تلــك املشــكات  املقرتحــات الرتبوي
ــى  ــاعدهم ع ــربات تس ــاء بخ ــد األبن ــت يف: تزوي متثل
التعامــل مــع أصدقائهــم مــن أبنــاء أرس األطقــم 
الطبيــة، وإقامــة الوالديــن حــوارات مطولــة مــع 
ــه  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــا مناقش ــم فيه ــاء يت األبن
الفــرق الطبيــة ، وتنميــة الوعــي بإجيابيــات وســلبيات 
ــا  ــبل جتنبه ــدوى وس ــرق الع ــا وط ــروس كورون ف
األمــر الــذي حيفــز األبنــاء لســلوك إجيــايب جتــاه 

ــم. ــذه األطق ــاء أرس ه ــن أبن ــم م أصدقاءه
     دراســة اجلهيــان )2020( والتــي هدفــت إىل 
ــا  ــة كورون ــة ألزم ــات املجتمعي ــرز التداعي ــر أب ح
عــى األرسة بمنطقــة الريــاض، وقــد اســتخدمت 
ــرت  ــا أظه ــحي، في ــي املس ــج الوصف ــة املنه الباحث
نتائــج الدراســة أن أبــرز إجيابيــات أزمــة كورونــا عــى 
ــكل  ــل بش ــت يف: التقلي ــاض متثل ــة الري األرس يف مدين
ــزام  ــم وااللت ــة واملطاع ــات الرسيع ــن الوجب ــر م كب
بالغــذاء الصحــي، توفــر وقــت للراحــة النفســية 
واجلســدية مــن ضغوطــات العمــل، االلتــزام بشــكل 
أكــرب بالعــادات الصحيــة املتعلقــة بالنظافــة الصحيــة، 



634-603 .»COVID-19« أمحد بن محد بن أمحد العمري: واقع التربية الصحية لدى أبناء األسر السعودية يف ظل جائحة كورونا املستجد

613

ــي  ــر النف ــت يف: األث ــلبيات متثل ــرز الس ــن أب ــا ع أم
ــة أحــد أفــراد األرسة بفــروس  والتخــوف مــن إصاب
كورونــا، قلــة مزاولــة األنشــطة الرياضيــة، عــدم 
انتظــام مواعيــد النــوم ألفــراد األرسة، زيــادة الــوزن، 

ــة. ــزة االلكرتوني ــتخدام األجه ــراط يف اس اإلف
إىل  والتــي هدفــت   )2020( إبراهيــم       دراســة 
الوقــوف عــى درجــة املعرفــة ومســتوى املارســة جتــاه 
أزمــة كوفيــد 19 يف األرسة املريــة وتداعيــات تلــك 
ــج  ــث املنه ــتخدم الباح ــد اس ــة، وق ــة واملارس املعرف
الوصفــي املســحي، فيــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن 
ــد  ــار كوفي ــة ومطالعــة بأخب األرس يف مــر عــى دراي
ــادر  ــة مص ــت يف مقدم ــون واإلنرتن ــأيت التلفزي 19 وي
املعرفــة، كــا أظهــرت النتائــج أن األرس لدهيــا معرفــة 
ــد  ــروس كوفي ــة ف ــة جائح ــة بطبيع ــكلة مرتفع متش
ــدوى  ــل الع ــرق نق ــه، وط ــة ب ــراض اإلصاب 19 وبأع
واإلجــراءات والتدابــر الوقائيــة بينــا أوضحــت 
ــات  ــتوى ممارس ــبيًا يف مس ــًا نس ــاك تدني ــج أن هن النتائ
األرسة لتلــك اإلجــراءات والتدابــر الوقائيــة وخاصة 

ــن. ــراء والعاطل ــة والفق ــدى األرس الريفي ل
  (2020) Asbury, et.al  دراســة أســربي وآخــرون    
وقــد هدفــت إىل التعــرف عــى تأثــر فــروس كورونــا  
املســتجد COVID-19  عــى الصحة النفســية لأطفال 
ــم يف  ــة وأرسه ــة اخلاص ــات التعليمي ذوي االحتياج
ــج  ــون املنه ــتخدم الباحث ــد اس ــدة، وق ــة املتح اململك
كا  أن  النتائــج  وتوصلــت  املســحي،  الوصفــي 
الوالديــن واألطفــال يعانــون مــن الفقــد والقلــق 

والتغــرات يف احلالــة املزاجيــة والســلوكية نتيجــة 
للتغــرات االجتاعيــة الرسيعــة التــي حدثــت نتيجــة 
 COVID-19 املســتجد  كورونــا  فــروس  انتشــار 

ــر ذلــك عــى وعــي أطفاهلــم. وتأث
ــة  ــت إىل معرف ــي هدف ــد )2020( والت ــة أمح     دراس
ذوي  األطفــال  أرس  تواجــه  التــي  التحديــات 
ظــل  يف  باملنــزل  العصبيــة  النائيــة  االضطرابــات 
جائحــة كورونــا يف املجتمــع املــري، وقــد اســتخدم 
ــارت  ــا أش ــحي، في ــي املس ــج الوصف ــث املنه الباح
الدراســة إىل وجــود حتديــات تواجــه أرس  نتائــج 
األطفــال ذوي االضطرابــات النائيــة العصبيــة باملنــزل 
ــا جــاء أبرزهــا يف: صعوبــة يف  يف ظــل جائحــة كورون
رعايــة الطفــل ذاتيــًا ومحايتــه مــن املخاطــر، والشــعور 
بالضغــط النفــي نتيجــة وجــود الطفــل داخــل املنــزل 
ــا  ــتمر كل ــق املس ــعور األرسة بالقل ــوم، ش ــوال الي ط
زادت نســب انتشــار فــروس كورونــا، وجــاءت أبــرز 
املقرتحــات ملواجهــة تلــك التحديــات يف: العمــل عى 
توفــر حاجــات األطفــال ذوي االضطرابــات النائيــة 
العصبيــة داخــل املنــزل، تعــاون األب واألم يف تطبيــق 

ــزل. ــل املن ــلوكي داخ ــج الس الربنام
    دراسـة العمـوش، والغرايبـة، والرحومـي، وآمـال 
عـى  التعـرف  إىل  هدفـت  والتـي   )2019( قـدري 
اإلماراتيـة  األرسة  لـدى  الصحـي  الوعـي  مسـتوى 
الـذي  الصحـي  األمـن  حتقيـق  يف  املسـامهة  هبـدف 
يشـكل جـزءًا مهـًا مـن األمـن الشـامل )االجتاعـي 
واالقتصـادي والتعليمـي والثقـايف ..(، وقد اسـتخدم 



614

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

الباحثـون املنهج الوصفي املسـحي، فيا أشـارت نتائج 
الدراسـة إىل وجـود وعـي صحـي بدرجـة عاليـة، وأن 
الغالبيـة ال تعـاين من أعـراض مرضية بنسـبة 72.3%، 
وأن العـادات غـر الصحيـة هـي تنـاول األدويـة التي 
يصفهـا يل أصدقائـي أو أحـد معـاريف دون الرجوع إىل 

الطبيـب.
     دراسـة مكـي )2019( وقـد هدفـت إىل التعـرف 
عـى مدى إسـهام املنهـاج املدريس يف األفعـال الصحية 
والتعـرف  االبتدائيـة  املرحلـة  تاميـذ  لـدى  السـليمة 
عـى برامـج الرتبيـة الصحيـة املتضمنـة فيـه وذلـك يف 
املنهـج  الباحـث  اسـتخدم  وقـد  اجلزائـري،  املجتمـع 
الوصفـي املسـحي، فيـا أشـارت نتائـج الدراسـة إىل 
تعـرض كثـر مـن التاميـذ يف سـن الدراسـة إىل كثـر 
مـن املشـكات مـن ضمنها مشـكات صحيـة وبيئية، 
وأن توفـر الرتبيـة الصحية املدرسـية يكسـب التاميذ 
حيويـة تسـاعدهم عـى االنتبـاه والتحصيـل الـدرايس 
اجليد، وإن إكسـاهبم لقواعـد الرتبية الصحيـة ومبادئها 
يزيـل وخيفـف عـن عاتـق األرسة واملجتمـع الكثر من 

املشـاكل واألمـراض الصحيـة.
     دراسـة الصـادي واحلارثـي )2017( والتي هدفت 
طـاب  لـدى  الصحـي  السـلوك  مسـتوى  حتديـد  إىل 
جامعـة أم القـرى يف اململكـة العربيـة السـعودية، وقـد 
فيـا  املسـحي،  الوصفـي  املنهـج  الباحثـان  اسـتخدم 
أظهـرت نتائج الدراسـة أن مسـتوى السـلوك الصحي 
لـدى الطلبة جـاء ضمـن املسـتوى املتوسـط للمقياس 

. ككل

     دراسـة زراعـي )2017( والتـي هدفـت إىل التعرف 
عـى دور األرسة يف تنميـة قيـم الرتبية الصحيـة لأبناء 
يف املجتمـع اجلزائري، وقـد اسـتخدمت الباحثة املنهج 
الوصفـي التحليـي، فيـا أشـارت نتائـج الدراسـة إىل 
وجـود تراجـع يف دور األرسة يف حتقيـق تربيـة صحيـة 
لأبنـاء، كـا تعـاين األرس من امتـداد الثقافـات املحلية 
التـي حتـول دون تعليـم األبنـاء قيـم الرتبيـة الصحيـة 
بطريقـة صحيحـة، كا أن املسـتوى الـدرايس للوالدين 

لديـه تأثـر عـى تعليم األبنـاء قيـم الرتبيـة الصحية.

التعقيب عىل الدراسات السابقة:
     يف ضـوء ما تم اسـتعراضه من دراسـات سـابقة تبن 
للباحـث اختـاف الدراسـة احلاليـة يف تناوهلـا للرتبيـة 
الصحيـة عـن بقية الدراسـات السـابقة حيـث تطرقت 
أبنـاء األرس السـعودية  لواقـع الرتبيـة الصحيـة لـدى 
املسـتجد  كورونـا  فـروس  جائحـة  ظـل  يف  حتديـدًا 
)كوفيـد19(، بينـا ركـزت بعض الدراسـات السـابقة 
أفـراد  ممارسـات  يف  الصحـي  الوعـي  مسـتوى  عـى 
 COVID-19”« املجتمـع للتعامـل مع جائحـة كورونـا
وتداعيـات تلك اجلائحـة ومصادر املعرفة لـدى األبناء 
كدراسة املشـيقر )2020( ودراسـة اجلهيان )2020( 
عبداحلليـم  ودراسـة   )2020( إبراهيـم  ودراسـة 
 ،)2017( واحلارثـي  الصـادي  ودراسـة   ،)2020(
كـا ركـزت دراسـة غنيـم )2020( وأمحـد )2020(، 
 Asbury, et.al )2020(  ودراسـة أسـربي وآخـرون
عى الكشـف عـن بعض املشـكات والتحديـات التي 
تواجـه أرس األطقم الطبية وأرس األبنـاء ذوي الظروف 
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 ،COVID-19”« اخلاصـة املكافحـة لفـروس كورونـا
مـدى  عـى  )2019م(  مكـي  دراسـة  ركـزت  فيـا 
إسـهام املنهـاج املـدريس يف األفعـال الصحية السـليمة 
وعـي  عـى  ركـز  اآلخـر  والبعـض  التاميـذ،  لـدى 
األرسة ودورهـا يف تنميـة قيـم الرتبيـة الصحيـة لأبناء 
 ،)2019( وآخـرون  العمـوش  مـن:  كا  كدراسـة 
الدراسـات  هـذه  خلـت  كـا   ،)2017( وزراعـي 
مجيعهـا مـن الرتكيـز عـى قيـاس أو التعرف عـى واقع 
الرتبيـة الصحيـة أثنـاء حصـول جائحـات صحيـة أو 
مـن:  كًا  دراسـة  اتفقـت  حـن  يف  معينـة،  أمـراض 
وأسـربي  وعبداحلليـم)2020(،  الشـقر)2020(، 
وآخـرون , )2020(  Asbury, et.al وأمحـد)2020(، 
وإبراهيـم)2020(،  واجلهيـان)2020(، 
وآخـرون)2019(،  والعمـوش  ومكـي)2019(، 
ودراسـة الصـادي واحلارثـي )2017(، مـع الدراسـة 
احلاليـة يف نـوع املنهج املسـتخدم وهو املنهـج الوصفي 
املسـحي، فيـا تناولـت دراسـة كًا من: بسـمة زراعي 
تناولـت  بينـا  التحليـي،  الوصفـي  املنهـج   )2017(
دراسـة غنيـم )2020( املنهجن األثنوغرايف و دراسـة 

احلالـة.
     كا اسـتفادت الدراسـة احلالية من نتائج الدراسـات 
ويف  احلاليـة،  الدراسـة  مشـكلة  حتديـد  يف  السـابقة 
مسـاعدة الباحـث عى جتنب دراسـة موضوعات سـبق 
أن طرقهـا غـره مـن الباحثـن والباحثـات، كذلـك يف 
تدعيم اإلطـار النظـري ومعرفة األسـاليب اإلحصائية 

للدراسة.    املناسـبة 

منهج الدراسة: 
     نظـرًا لطبيعـة الدراسـة وأهدافهـا عمـد الباحـث إىل 
اسـتخدام املنهـج الوصفي املسـحي الذي يوفـر بيانات 
عـن الظاهـرة املـراد دراسـتها مع تفسـر هـذه البيانات 

باعتبـاره أنسـب املناهـج هلذا النـوع من الدراسـات.

جمتمع الدراسة:
     اشـتمل جمتمع الدراسـة عى سـكان حمافظة األحساء 
)السـعوديون( وقـد بلـغ عددهـم )856670( مواطنًا 
اهليئـة  ِقبـل  تـم حـر عددهـم مـن  ومواطنـًة، وقـد 
العامـة لإلحصـاء، وذلـك مـن خـال دليـل اخلدمات 
السـادس عـر والـذي صـدر مؤخـرًا. )اهليئـة العامة 
لإلحصـاء الدليـل السـادس عـر،2018، ص:23(.

عينة الدراسة:
     لتحقيـق أهـداف الدراسـة واإلجابـة عـن أسـئلتها تـم 
اختيـار عينـة ممثلـة للمجتمـع األصـي ونظرًا لكـرب حجم 
جمتمـع الدراسـة قـام الباحث بسـحب عينة ممثلـة منه وهم 
أولياء أمـور األرس السـعودية، من خال العينة العشـوائية 
البسـيطة، وقـد بلغ حجـم عينة الدراسـة )400( مـن آباء 
وأمهـات األرس السـعودية وهـو مـا فـاق احلجـم األمثـل 
وذلـك   )384( بلـغ  الـذي  املسـتهدف  الدراسـة  لعينـة 
مـع  تتناسـب  لكوهنـا  ثامبسـون  سـتيفن  معادلـة  حسـب 
الدراسـات اإلنسـانية، وفيـا يـي عـرض لوصـف العينـة 

وتوزيعهـا وفقـا للمتغـرات الديموجرافيـة للدراسـة:
1- احلالة األرسية: 
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     يتضــح مــن اجلــدول رقــم )1( أن نســبة األمهــات 
مــن عينــة الدراســة بلغــت نحــو )%57.5( بينــا 
ــة،  ــم العين ــن حج ــو )%42.5( م ــاء نح ــكل اآلب ش
وهــذا يعكــس قــرب األمهــات واهتامهــم مــن 

     يتضـح مـن اجلـدول رقـم )2( أن )51%( مـن أفـراد 
عينـة الدراسـة وعددهـم )204( حاصلـن عـى درجـة 
البكالوريوس وهم يشـكلون النسـبة األعـى، بينا حصل 
عـى املؤهل الثانوي مـا يقرب )24.3%( مـن أفراد العينة 
وعددهـم )97(، بينـا حصـل عـى الدراسـات العليـا ما 
يقـرب )22.5%( من أفـراد العينة وعددهـم )90( وهذا 
يعكـس زيـادة اإلقبـال عـى إكـال دراسـتهم واحلصـول 
عـى درجـات املاجسـتر والدكتـوراه، ثـم جـاءت نسـبة 

أبنائهــم أكثــر مــن اآلبــاء بحكــم تواجدهــم يف املنــزل 
ــول. ــرتة أط لف

2- املؤهل العلمي: 

 ،)6( وعددهـم   )%1.5( نحـو  متوسـط  تعليمهـم  مـن 
ومـن كان تعليمهـم ابتدائًيـا نسـبة )1%( فقـط مـن عينـة 
الدراسـة وعددهـم )4(، وقد يؤدي تنـوع هذه الدرجات 
العلميـة إىل حتقيـق أهـداف الدراسـة احلالية، كـا تعكس 
تلـك النسـب ارتفاع املسـتوى العلمي لـدى أرس املجتمع 
السـعودي وحرصهـم عـى مواصلـة تعليمهـم الثانـوي 

واجلامعـي وأيضـًا التعليـم العايل. 
3- الوظيفة: 

النسبة المئويةالتكراراتالحالة االسرية
%17042.5أب
%23057.5أم

%400100.0االجمالي

جدول رقم )1)
 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة وفقاً لمتغير الحالة االسرية:

جدول )2)
 تكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة وفقا لمتغير المؤهل العلمي

النسبة المئويةالتكراراتالمؤهل العلمي
41.0ابتدائي
61.5متوسط
9724.3ثانوي

20451.0بكالوريوس
9022.5دراسات عليا

400100.0االجمالي
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    يتضـح مـن اجلدول رقم )3( أن نسـبة من يعملـون يف عينة 
الدراسـة نحـو )%73.8( وقـد بلـغ عددهم نحـو )295( ثم 
مـن ال يعملون بلغـت نسـبتهم )%26.2( وعددهم )105(، 

     يتضح من اجلدول رقم )4( أن نسـبة من لدهيم اثنان 
مـن األبنـاء مـن عمـر )5-18( عـام نحـو )32.7%( 
مـن العينـة يليـه مـن لدهيـم ابـن واحـد بتلـك املرحلة 
العمريـة وبلغـت نحـو )%19.6( ثم من لدهيـم 3 أبناء 
بتلـك املرحلـة العمرية بنسـبة )%16.8( ثـم من لدهيم 
مخسـة أبنـاء بتلـك املرحلـة العمريـة بنسـبة )15.4%( 
ومـن لدهيـم أربعـة ابناء بتلـك املرحلـة العمريـة بلغوا 
بتلـك  أبنـاء   7 لدهيـم  مـن  وأخـرًا   )13.6%( نحـو 
املرحلـة العمريـة كانـت نسـبتهم )%1.9( مـن العينـة، 

وهـذا يبـن ارتفـاع املسـتوى االقتصـادي لـدى أرس املجتمع 
السـعودي ألن النسـبة األكـرب ملتحقن بأعـال ووظائف. 

4- عدد األبناء من عمر )5-18( عام:

ولعـل هذا يعكس لنا اهتـام األرسة السـعودية بالرتبية 
السـليمة واحلـرص عـى التـوازن يف االنجـاب وعـدم 
الذيـن  األمـور  أوليـاء  إىل  إضافـة  ذلـك،  يف  املبالغـة 
ال يوجـد لدهيـم أبنـاء مـن عمـر )5-18( عـام فتـم 
إدراجهـم يف الدراسـة بسـبب وجـود أبنـاء لدهيم أكرب 
مـن 18 عامـًا وبالتايل فقـد مـروا بتجربة تربيـة أبنائهم 
صحيـًا فـرتة األوبئـة واألزمـات ممـا جيعلهـم قادريـن 
عـى املشـاركة يف االسـتبانة وتـم إضافتهم وفـق ذلك.

5- املرحلة الدراسية لألبناء: 

النسبة المئويةالتكراراتالوظيفة
%29573.8اعمل

%10526.2ال اعمل
%400100.0االجمالي

جدول )3)
 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة وفقا لمتغير الوظيفة 

النسبة المئويةالتكرارعدد االبناء من عمر 5-18 سنة

92.3ال يوجد
7819.6واحد 
13132.7اثنان
6716.8ثالثة
5413.6اربعة
6215.4خمسة
81.9سبعة

400100.0اإلجمالي

جدول )4)
 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة وفقا لمتغير عدد األبناء
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     كــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )5( تبايــن املراحــل 
الدراســية بــن أبنــاء افــراد العينــة وجــاءت األغلبيــة 
ملرحلــة التعليــم االبتدائــي بنســبة )%47( ثــم مرحلــة 
ــم مرحلــة ريــاض  ــم املتوســط بنســبة )%22( ث التعلي
ــة  ــم بمرحل ــن ه ــرًا م ــبة )%16( وأخ ــال بنس األطف
الطفــل  لكــون   ،)15%( بنســبة  الثانــوي  التعليــم 
يبــدأ باســتيعاب مبــادئ الرتبيــة الصحيــة وممارســاهتا 
الســليمة مــن عمــر مخــس ســنوات فأكثــر وهــو عمــر 
ــى  ــاض األطفــال ويســتمر ذلــك حت امللتحقــن يف ري

ــًا. ــة عــر تقريب ــة بعمــر الثامن ــة الثانوي املرحل
أداة الدراسة:

ــخيص  ــة يف تش ــة املتمثل ــداف الدراس ــًا أله      حتقيق
ــعودية  ــاء األرس الس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــع الرتبي واق
يف ظــل جائحــة كورونــا املســتجد »COVID-19«، تم 
تصميــم اســتبانة اشــتملت عــى ثاثــة حمــاور رئيســة، 
ســعيًا للحصــول عــى بيانــات ذات عاقــة بموضــوع 
ــة  ــال مراجع ــن خ ــا م ــم بناؤه ــد ت ــة، وق الدراس

الدراســات الســابقة وأدبيــات الدراســة ذات العاقــة 
ــار  ــال اإلط ــن خ ــك م ــة، وكذل ــوع الدراس بموض

ــن: ــاور م ــك املح ــت تل ــة, وتكون ــري للدراس النظ
ــاء  ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــع الرتبي ــور األول: واق املح
ــتجد  ــا املس ــة كورون ــل جائح ــعودية يف ظ األرس الس

.»COVID-19«
املحــور الثــاين: أبــرز املعوقــات التــي حتــد مــن تنميــة 
الرتبيــة الصحيــة لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل 

.»COVID-19« جائحــة كورونــا املســتجد
املحــور الثالــث: ســبل تفعيــل الرتبيــة الصحيــة 
لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة كورونــا 

.»COVID-19« املســتجد 
اخلصائص القياسية لاستبانة: 

- الصدق: 
    قــام الباحــث بحســاب صــدق املحتــوى بحســاب 
معامــل االرتبــاط بــن كل بنــد واملحــور الــذي ينتمــي 

لــه وكانــت املعامــات كــا يــي:

النسبة المئويةالتكراراتالمرحلة الدراسية

5416رياض األطفال
15847االبتدائي
7422المتوسط
5015الثانوي
336100.0اإلجمالي

جدول )5)
 التكرارات والنسب المئوية للمراحل الدراسية لألبناء 
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ــة  ــة والدالـ ــاط املوجبـ ــات االرتبـ ــر معامـ     تشـ
إحصائيًّـــا مجيعهـــا إىل توفـــر صـــدق مقبـــول لبنـــود 
االســـتبانة وكذلـــك البنـــود الســـلبية أرقـــام )6 ،8 
،12( مـــن املحـــور األصـــي اتضـــح ارتباطهـــا بشـــكل 
دال إحصائيًّـــا مـــا يشـــر إىل ارتبـــاط تلـــك البنـــود 

مـــع املحـــور الـــذي تنتمـــي لـــه وهـــذا يـــدل عـــى 
توفـــر معامـــات صـــدق مقبولـــة لاســـتبانة. كـــا 
قـــام الباحـــث بحســـاب معامـــات االرتبـــاط بـــن 
ــاءت  ــتبانة وجـ ــة لاسـ ــة الكليـ ــور والدرجـ كل حمـ

النتائـــج كـــا باجلـــدول التـــايل:

             جدول )6)
 معامالت االرتباط بين البند والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي له

معامل االرتباطالبندالمحورمعامل االرتباطالبندالمحور

واقع التربية 
الصحية لدى أبناء 
األسر السعودية 
في ظل جائحة 

كورونا المستجد 
COVID-19«

1**0.58

المعوقات التي تحد من 
تنمية التربية الصحية 

لدى أبناء األسر 
السعودية في ظل 

جائحة كورونا المستجد 
“COVID-19«

1**0.71

2**0.582**0.46

3**0.553**0.67

4**0.564**0.70

5**0.365**0.73

6**0.34-6**0.81

7**0.58

سبل تفعيل التربية 
الصحية لدى أبناء 
األسر السعودية 
في ظل جائحة 

كورونا المستجد 
“COVID-19«

1**0.71

8**0.36-2**0.51

9**0.473**0.58

10**0.544**0.63

11**0.485**0.64

12**0.46-6**0.69

13**0.62

14**0.59

** دال عند مستوى داللة 0.01
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    تشــر معامــات االرتبــاط املوجبــة والدالــة 
إحصائيًّــا ملحــاور االســتبانة إىل توفــر صــدق 
-0.57( بــن  تراوحــت  إذ  مقبــول ملحاورهــا 

.)0.72

- الثبات: 
ـــل  ـــات بمعام ـــل الثب ـــاب معام ـــث بحس ـــام الباح     ق
ــا  ــج كـ ــاءت النتائـ ــاخ وجـ ــا كرونبـ ــاق ألفـ االتسـ

باجلـــدول التـــايل:

المحور
معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

للمحور

ــة  ــل جائح ــي ظ ــعودية ف ــر الس ــاء األس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــع التربي ــور االول: واق المح
COVID-19« المســتجد  0.72**كورونــا 

ــر  ــاء األس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــة التربي ــن تنمي ــد م ــي تح ــات الت ــي: المعوق ــور الثان المح
“COVID-19« 0.63**الســعودية فــي ظــل جائحــة كورونــا المســتجد

ــل  ــي ظ ــعودية ف ــر الس ــاء األس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــل التربي ــبل تفعي ــث: س ــور الثال المح
“COVID-19« المســتجد 0.57**جائحــة كورونــا 

جدول )7)
 معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالستبيان

** دال عند مستوى داللة 10.0

معامل ألفا عدد البنودالمحور
كرونباخ

المحــور األول: واقــع التربيــة الصحيــة لــدى أبنــاء األســر الســعودية فــي ظــل 
COVID-19« 140.69جائحــة كورونــا المســتجد

المحــور الثانــي: المعوقــات التــي تحــد مــن تنميــة التربيــة الصحيــة لــدى أبنــاء 
“COVID-19« 60.73األســر الســعودية فــي ظــل جائحــة كورونــا المســتجد

المحــور الثالــث: ســبل تفعيــل التربيــة الصحيــة لــدى أبنــاء األســر الســعودية 
“COVID-19« ــا المســتجد ــي ظــل جائحــة كورون 60.69ف

260.71الدرجة الكلية لالستبيان

            جدول )8) 
معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان
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     أشــارت معامــات ألفــا كرونبــاخ للثبــات إىل 
توفــر معامــات ثبــات مقبولــة ملحــاور االســتبيان إذ 

تراوحــت بــن )0.73-0.69(.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:

صــدق  حلســاب  برســون  االرتبــاط  معامــل   -
وحمــاوره. االســتبانة  لبنــود  املحتــوى 

ثبـــات  ألفـــا كرونبـــاخ حلســـاب  معامـــل   -

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ـــة  ـــئلة الدراس ـــن أس ـــؤال األول م ـــن الس ـــة ع     لإلجاب
ــة  ــة الصحيـ ــع الرتبيـ ــا واقـ ــى »مـ ــص عـ ــذي ينـ الـ
لـــدى أبنـــاء األرس الســـعودية يف ظـــل جائحـــة 

ـــة  ـــتبانة والدرج ـــاور االس ـــي ملح ـــاق الداخ االتس
ــة. الكليـ

واملتوســطات  املئويــة  والنســب  التكــرارات   -
حمــاور  لبنــود  والرتــب  املعياريــة  واالنحرافــات 

االســتبانة.
ــتبيان  ــود االس ــايب لبن ــط احلس ــف املتوس ــم تصني - ت

ــايل: ــدول الت ــا باجل ك

كورونـــا املســـتجد »”COVID-19 تـــم حســـاب 
ـــابية  ـــطات احلس ـــة واملتوس ـــب املئوي ـــرارات والنس التك
ــور  ــود املحـ ــب لبنـ ــة والرتـ ــات املعياريـ واالنحرافـ

ــايل: ــدول التـ ــا باجلـ ــج كـ ــاءت النتائـ األول وجـ

فئة المتوسط الحسابيالتصنيف
2.34-3.00موافق

1.67-2.33إلى حد ما
1.00-1.66غير موافق

جدول )9)
 تصنيف المتوسط الحسابي لبنود االستبيان 

ت/%العباراتم
درجة الموافقة

االنحــراف المتوسط 
التعليقالرتب المعيــاري 

إلــى حــد موافق
مــا

غيــر 
موافــق

1
يمتلــك األبنــاء معلومــات حــول األمــراض 
وكيفيــة  عــام,  بشــكل  والشــائعة  المعديــة 

الوقايــة منهــا.

15518758ت
ــى حــد 2.240.6810 إل

مــا %38.746.814.5

2
فايــروس  األبنــاء معلومــات حــول  يمتلــك 
كورونــا المســتجد كوفيــد 19 وطــرق الوقايــة 

ــه. من

24712330ت
موافق2.540.633

%61.830.77.5

جدول)10) 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لبنود المحور األول : 

COVID-19« واقع التربية الصحية  لدى أبناء األسر السعودية في ظل جائحة كورونا المستجد
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    أشــار املتوســط العــام للمحــور األول )واقــع 
الرتبيــة الصحيــة  لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل 
ــذي  ــتجد »COVID-19( وال ــا املس ــة كورون جائح
ــة مــن أســاليب  ــة مرتفع ــر درج ــغ )2.34( إىل توف بل
الرتبيــة الصحيــة بــن األرس الســعودية ألبنائهــا وقــد 
أشــار أوليــاء األمــور إىل توفــر )8( عبــارات مــن 
بنــود ذلــك املحــور يف فئــة املوافقــة، بينــا جــاءت )6( 

ــدل  ــذي ي ــا وال ــد م ــة إىل ح ــة املوافق ــارات يف فئ عب
ــة  ــع الرتبي ــول واق ــة ح ــة الدراس ــن آراء عين ــى تباي ع
الصحيــة  لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة 
كورونــا املســتجد »COVID-19، وأن ذلــك الواقــع 

ــًا. ــاء مرتفع ج
     حيـــث جـــاءت العبـــارة رقـــم )10( »هيتـــم 
األبنـــاء بالنظافـــة الشـــخصية مـــن خـــال التعقيـــم 

يمــارس األبنــاء ســلوكيات تعمــل علــى زيــادة 3
مناعــة الجســم ضــد األمــراض.

16819636ت
ــى حــد 2.320.639 إل

مــا %42499

يعــِرف األبنــاء مواصفــات الغــذاء الســليم 4
للجســم. بالنســبة  وأهميتــه 

17219830ت
موافق2.350.618

%4349.57.5

يتنــاول األبنــاء باســتمرار وجبــات صحيــة 5
ــم. ــدة للجس مفي

11423650ت
ــى حــد 2.150.6212 إل

مــا %28.558.912.5

ــات ســريعة ذات 6 ــاول وجب ــاء تن يفضــل األبن
ــة منخفضــة. ــة غذائي قيم

9722875ت
ــى حــد 1.940.6513 إل

مــا %24.25718.8

ــة 7 ــر ممارســة الشــعائر الديني ــاء أث يعــي األبن
ــى صحــة اإلنســان النفســية. عل

22214830ت
موافق2.480.635

%55.5377.5

يشــعر األبنــاء باضطرابــات نفســية نتيجــة 8
جائحــة كورونــا كوفيــد19.

84150166ت
ــى حــد 2.200.7611 إل

مــا %2137.541.5

ــهم 9 ــي تس ــال الت ــض األعم ــاء ببع ــوم األبن يق
ــية. ــم النفس ــين صحته ــي تحس ف

21517411ت
موافق2.500.554

%53.843.52.7

يهتــم األبنــاء بالنظافــة الشــخصية مــن خــالل 10
التعقيــم واالســتحمام.

308884ت
موافق2.760.441

%77221

يهتم األبناء بنظافة أدواتهم الشخصية.11
25812517ت

موافق2.600.572
%64.531.34.2

أدواتهــم 12 اســتخدام  فــي  األبنــاء  يتشــارك 
. لشــخصية ا

6697237ت
موافق2.420.756

%16.524.259.3

أهميــة 13 حــول  معلومــات  األبنــاء  يمتلــك 
الجســم. بصحــة  وعالقتهــا  الرياضــة 

18518332ت
موافق2.380.637

%46.345.78

يمــارس األبنــاء الرياضــة فــي المنــزل أثنــاء 14
فتــرة الحجــر المنزلــي.

78204118ت
ــى حــد 1.900.6514 إل

مــا %19.55129.5
موافق2.340.63
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واالســـتحام« باملرتبـــة األوىل بمتوســـط حســـايب ) 
ـــدل  ـــذا ي ـــاري )0.44(، وه ـــراف معي 2.76( وانح
ــببات  ــذ بمسـ ــاء عـــى األخـ عـــى حـــرص األبنـ
الوقايـــة مـــن األمـــراض بشـــكٍل عـــام والوقايـــة 
 COVID-19 ــتجد ــا املسـ ــروس كورونـ ــن فـ مـ
بشـــكٍل خـــاص، عـــن طريـــق االهتـــام بالنظافـــة 
الشـــخصية مـــن خـــال االغتســـال واالســـتحام 
واســـتخدام املعقـــات الطبيـــة املضـــادة للجراثيـــم 
ــة  ــث النتيجـ ــزو الباحـ ــا يعـ ــات، كـ والفايروسـ
الســـابقة إىل الـــدور الكبـــر الـــذي تبذلـــه األرسة 
أبنائهـــم  توعيـــة  حـــول  واألب  األم  يف  ممثلـــة 
ـــي  ـــلوك الصح ـــل الس ـــى متث ـــم ع ـــًا وحرصه صحي
الســـليم، وتطبيقهـــم لإلجـــراءات االحرتازيـــة 
كورونـــا  بفـــروس  اإلصابـــة  مـــن  للوقايـــة 
ــن  ــل مـ ــايل التقليـ ــتجد COVID-19 وبالتـ املسـ
رسعـــة انتشـــار املـــرض يف األرسة واملجتمـــع، 
ـــج  ـــه نتائ ـــت إلي ـــا توصل ـــة م ـــذه النتيج ـــد ه وتؤك
دراســـة الشـــقر )2020( أن مســـتويات الوعـــي 
ـــراءات  ـــعودي إلج ـــع الس ـــراد املجتم ـــة أف بمارس
األمـــن البيئـــي الصحـــي املناســـبة لفـــروس كورونـــا 
ـــة وجـــاء أعـــى الفقـــرات يف: التباعـــد  املســـتجد عالي
ـــروج  ـــدم اخل ـــم ع ـــة ث ـــس الكام ـــم لب ـــدي ث اجلس
ــن  ــل مـ ــم التقليـ ــرورة ثـ ــزل إال للـ ــن املنـ مـ
التعامـــل بالنقـــود الورقيـــة ثـــم هتويـــة الغـــرف، 
ـــاب  ـــن إكس ـــي )2019( ع ـــة مك ـــة إىل دراس إضاف
التاميـــذ قواعـــد الرتبيـــة الصحيـــة ومبادئهـــا 

ــع  ــق األرسة واملجتمـ ــى عاتـ ــف عـ ــل وخيفـ يزيـ
الكثـــر مـــن املشـــاكل واألمـــراض الصحيـــة.

     كـــا جـــاءت العبـــارة رقـــم )11( »هيتـــم 
ــة  ــخصية« باملرتبـ ــم الشـ ــة أدواهتـ ــاء بنظافـ األبنـ
الثانيـــة بمتوســـط حســـايب )2.60( وانحـــراف 
معيـــاري )0.57(، ويعـــزى ذلـــك إىل االســـتجابة 
الكبـــرة مـــن األرسة الســـعودية جتـــاه احلمـــات 
ـــة  ـــا وزارة الصح ـــوم هب ـــي تق ـــة الت ـــة التوعوي الصحي
ــول  ــة حـ ــام املختلفـ ــائل اإلعـ ــة إىل وسـ إضافـ
ـــى  ـــس ع ـــذي انعك ـــة ، وال ـــراءات االحرتازي اإلج
ــاع  ــليمة واتبـ ــة سـ ــة صحيـ ــاء تربيـ ــة األبنـ تربيـ
ـــا  ـــروس كورون ـــاه فاي ـــة جت ـــراءات االحرتازي اإلج
املســـتجد COVID-19 ممـــا كان لـــه بالـــغ األثـــر 
ـــع  ـــاره يف املجتم ـــة انتش ـــروس وقل ـــار الف يف انحس
ـــه  ـــت إلي ـــا توصل ـــع م ـــق م ـــذا يتف ـــعودي، وه الس
ـــة  ـــاد غالبي ـــن اعت ـــم )2020( ع ـــة عبداحللي دراس
املراهقـــن الســـعودين واملريـــن عـــى متابعـــة 
مســـتجدات جائحـــة كورونـــا عـــى وســـائل 
اإلعـــام بمســـتوى مرتفـــع وتأثرهـــم بالنواحـــي 
ـــم  ـــة اعتاده ـــلوكية نتيج ـــة والس ـــة والوجداني املعرفي
ـــة  ـــتجدات جائح ـــول مس ـــام ح ـــائل اإلع ـــى وس ع
ـــرون  ـــوش وآخ ـــة العم ـــا، ودراس ـــروس كورون ف
ــدى  ــي لـ ــي صحـ ــود وعـ ــول وجـ )2019( حـ
ـــن  ـــاين م ـــة ال تع ـــة، وأن الغالبي ـــة عالي األرسة بدرج

ــبة 72.3%. ــة بنسـ أعـــراض مرضيـ
    وجـــاءت العبـــارة رقـــم )6( »يفضـــل األبنـــاء 
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تنـــاول وجبـــات رسيعـــة ذات قيمـــة غذائيـــة 
منخفضـــة« باملرتبـــة الثالثـــة عـــر بمتوســـط 
ــاري )0.65(،  ــراف معيـ ــايب )1.94( وانحـ حسـ
ــاء عـــن األكل  وهـــذا يـــدل عـــى عـــزوف األبنـ
الصحـــي الســـليم والـــذي يـــؤدي إىل زيـــادة 
مناعـــة اجلســـم واكســـابه العنـــارص الغذائيـــة 
ــة  ــبة اإلصابـ ــا والتقليـــل مـــن نسـ التـــي حيتاجهـ
 ،  COVID-19 املســـتجد  كورونـــا  بفـــروس 
ـــاء إىل  ـــه األبن ـــن يف توجي ـــدين دور الوالدي ـــة لت إضاف
ـــة  ـــن األغذي ـــل م ـــدًا والتقلي ـــي حتدي ـــذاء الصح الغ
التـــي الحتمـــي مـــن اإلصابـــة بفـــروس كورونـــا 
املســـتجد COVID-19 ، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة 
ـــم )2020(  ـــة إبراهي ـــه دراس ـــت إلي ـــا توصل ـــع م م
ــات  ــتوى ممارسـ ــبيًا يف مسـ ــًا نسـ ــاك تدنيـ أن هنـ
األرسة لإلجـــراءات والتدابـــر الوقائيـــة لإلصابـــة 
  COVID-19 املســـتجد  كورونـــا  بفـــروس 
والفقـــراء  الريفيـــة  األرس  لـــدى  وخاصـــة 
والعاطلـــن، ودراســـة مصيقـــر ودشـــتي)2006( 
ــن  ــد مـ ــن للحـ ــل الوالديـ ــف تدخـ ــول ضعـ حـ
ــم  ــف قيامهـ ــة وضعـ ــة الرسيعـ ــاول األطعمـ تنـ
بتقديـــم النصائـــح الغذائيـــة ألبنائهـــم، وأن نســـبة 
واملروبـــات  الرسيعـــة  األطعمـــة  اســـتهاك 
ــبة  ــًا، وأن نسـ ــد املراهقـــن كان عاليـ ــة عنـ الغازيـ
قليلـــة منهـــم يتناولـــون وجبـــة اإلفطـــار بانتظـــام 

ــًا. يوميـ
    وأخـــرًا جـــاءت العبـــارة رقـــم )14( »يـــارس 

األبنـــاء الرياضـــة يف املنـــزل أثنـــاء فـــرتة احلجـــر 
ـــايب  ـــط حس ـــر بمتوس ـــة ع ـــة الرابع ـــزيل« باملرتب املن
)1.90( وانحـــراف معيـــاري )0.65(، وهـــذا 
ــدية  ــة اجلسـ ــر يف الصحـ ــة الكبـ ــدور الرياضـ لـ
والنفســـية لأبنـــاء وقدرهتـــا عـــى زيـــادة مناعـــة 
ـــتجد  ـــا املس ـــروس كورون ـــة بف ـــن اإلصاب ـــم م اجلس
COVID-19  وبالتـــايل التقليـــل مـــن نســـبة 
ـــزى  ـــد تع ـــة، وق ـــع عام ـــاره يف األرسة واملجتم انتش
ـــم  ـــاء وتفضيله ـــغال األبن ـــابقة إىل انش ـــة الس النتيج
ـــة  ـــاب االلكرتوني ـــة واأللع ـــزة الذكي ـــب باألجه اللع
املختلفـــة عـــن ممارســـة الرياضـــة بمختلـــف 
أنواعهـــا أثنـــاء فـــرتة احلجـــر املنـــزيل، وهـــذا مـــا 
تؤكـــده دراســـة اجلهيـــان )2020( أن مـــن أبـــرز 
ســـلبيات أزمـــة كورونـــا املســـتجد عـــى األرس يف 
ـــة األنشـــطة  ـــة مزاول ـــاض جـــاءت يف: قل ـــة الري مدين
الرياضيـــة، عـــدم انتظـــام مواعيـــد النـــوم ألفـــراد 
ــتخدام  ــراط يف اسـ ــوزن، اإلفـ ــادة الـ األرسة، زيـ

األجهـــزة االلكرتونيـــة.
ــئلة  ــن أسـ ــاين مـ ــؤال الثـ ــن السـ ــة عـ      ولإلجابـ
ـــي  ـــات الت ـــا املعوق ـــى »م ـــص ع ـــذي ين ـــة ال الدراس
حتـــد مـــن تنميـــة الرتبيـــة الصحيـــة لـــدى أبنـــاء 
ـــتجد  ـــا املس ـــة كورون ـــل جائح ـــعودية يف ظ األرس الس
ـــب  ـــرارات والنس ـــاب التك ـــم حس »”COVID-19 ت
املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات 
املعياريـــة والرتـــب لبنـــود املحـــور األول وجـــاءت 

النتائـــج كـــا يف اجلـــدول التـــايل:
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ــات  ــاين )املعوق ــور الث ــام للمح ــط الع ــار املتوس     أش
ــاء  ــدى أبن ــة  ل ــة الصحي ــة الرتبي ــن تنمي ــد م ــي حت الت
ــتجد  ــا املس ــة كورون ــل جائح ــعودية يف ظ األرس الس
توفــر  إىل   )1.80( بلــغ  والــذي   )COVID-19«
درجــة موافقــة إىل حــد مــا للمعوقــات التــي طرحهــا 
الباحــث والتــي حتــد مــن الرتبيــة الصحيــة لــدى أبنــاء 

األرس الســعودية وقــد أشــار أوليــاء األمــور إىل املوافقة 
إىل حــد مــا عــى )3( معوقــات يف ذلــك املحــور بينــا 
جــاءت )3( معوقــات يف فئــة عــدم املوافقــة مــا يــدل 
عــى تبايــن آراء عينــة الدراســة حــول املعوقــات التــي 
ــاء األرس  ــدى أبن ــة  ل ــة الصحي ــة الرتبي ــن تنمي ــد م حت
الســعودية، وأن تلــك املعوقــات جــاءت بدرجــة 

ت/%العباراتم
درجة الموافقة

االنحراف المتوسط 
التعليقالرتب المعياري 

إلى حد موافق
ما

غير 
موافق

الوعــي 1 مســتوى  تدنــي 
الصحــي لــدى األم واألب

9758245ت
غيــر 1.630.845

فــق ا مو %24.314.561.3

2

المدرســة  دور  ضعــف 
تنميــة  فــي  بعــد)  (عــن 
لــدى  الصحيــة  التربيــة 

األبنــاء.

3115077ت

ــى حــد 2.240.751 إل
مــا %43.437.519.1

تدنـــــــــــــــي المســتوى 3
لألســرة. االقتصــادي 

8690224ت
غيــر 1.650.814

فــق ا مو %21.522.556

تدنــي المستـــــــــــــــوى 4
لألســرة. االجتماعــي 

80116204ت
ــى حــد 1.690.783 إل

مــا %202951

5

األبنــاء  تفاعــل  ضعــف 
ــة  مــع التوجيهــات الصحي
ــاء  ــن أولي ــم م ــة له المقدم

األمــور.

124144132ت
ــى حــد 1.970.802 إل

مــا %313633

تدنــي مستــــــــــوى البيئة 6
الصحيــة فــي المنــزل.

8876236ت
غيــر 1.620.826

فــق ا مو %221959
إلى حد ما1.80.8

جدول )11) 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لبنود المحور الثاني: المعوقات التي 

COVID-19« تحد من تنمية التربية الصحية  لدى أبناء األسر السعودية في ظل جائحة كورونا المستجد
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ــطة.  متوس
     حيــث جــاءت العبــارة رقــم )2( »ضعــف دور 
املدرســة )عــن بعــد( يف تنميــة الرتبيــة الصحيــة لــدى 
األبنــاء« باملرتبــة األوىل بمتوســط حســايب )2.24( 
وانحــراف معيــاري )0.75(، وقــد ُيعــزى ذلــك 
ــية  ــررات األساس ــم املق ــة يف تقدي ــغال املدرس إىل انش
والرغبــة يف اهنائهــا بشــكل ال يؤثر عــى جــودة التعليم 
التعليــم  لتجربــة  اســتعدادها  ضعــف  إىل  إضافــة 
ــع  ــيًا م ــم متاش ــا وزارة التعلي ــي أقرهت ــد والت ــن بع ع
اإلجــراءات االحرتازيــة للحــد مــن انتشــار فايــروس 
كورونــا املســتجدCOVID-19   وتتفــق هــذه النتيجــة 
ــم )2020(  ــة عبداحللي ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م م
عــن اعتــاد غالبيــة املراهقــن الســعودين واملريــن 
ــا  ــروس كورون ــة ف ــتجدات جائح ــة مس ــى متابع ع
ــم  ــع وتأثره ــتوى مرتف ــام بمس ــائل اإلع ــى وس ع
ــة  ــلوكية نتيج ــة والس ــة والوجداني ــي املعرفي بالنواح
ــول  ــزم )2016( ح ــة زم ــا، ودراس ــم عليه اعتاده
أهــداف  حتقيــق  يف  املدرســية  اإلدارة  دور  ضعــف 
ــم األســايس  ــة التعلي ــة لطــاب مرحل ــة الصحي الرتبي
ــذه  ــف ه ــا ختتل ــام، ك ــكل ع ــة بش ــة الاذقي يف مدين
النتيجــة مــع نتيجــة دراســة كلٍّ مــن دراســة شــلودي 
ودراســة   ،)2014( الشــمراين  ودراســة   )2017(
فضــة )2012(، ودراســة اجلرجــاوي وآغــا)2011(، 
للمدرســة  دور  بوجــود  نتائجهــا  متثلــت  والتــي 
وحتديــدًا لــإلدارة املدرســية يف تفعيــل الرتبيــة الصحيــة 

ــة. ــة عالي بدرج

ــل  ــف تفاع ــم )5( »ضع ــارة رق ــاءت العب ــا ج     ك
ــن  ــم م ــة هل ــة املقدم ــات الصحي ــع التوجيه ــاء م األبن
ــايب  ــط حس ــة بمتوس ــة الثاني ــور« باملرتب ــاء األم أولي
)1.97( وانحــراف معيــاري ) 0.80(، وقــد يــأيت 
ذلــك لكــون بعــض أوليــاء األمــور يعــاين مــن 
ضعــف تفاعــل األبنــاء معــه أثنــاء توجيهــه هلــم حــول 
الســلوك الصحــي الســليم واتبــاع األســاليب الصحية 
ــة التوجيهــات  ــة إىل قل ــي تضمــن ســامتهم إضاف الت
املقدمــة لأبنــاء حــول الوقايــة مــن فــروس كورونــا 
املســتجد COVID-19 ، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا 
توصلــت إليــه وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت 
إليــه دراســة إبراهيــم )2020( أن هنــاك تدنيــًا نســبيًا 
ــر  ــراءات والتداب ــات األرسة لإلج ــتوى ممارس يف مس
املســتجد  كورونــا  بفــروس  لإلصابــة  الوقائيــة 
COVID-19  وخاصــة لــدى األرس الريفيــة والفقــراء 

والعاطلــن، ودراســة أســربي وآخــرون  )2020( 
الوالديــن  كا  أن  توصلــت  Asbury, et.alالتــي 
ــرات  ــق والتغ ــد والقل ــن الفق ــون م ــال يعان واألطف
نتيجــة للتغــرات  املزاجيــة والســلوكية  يف احلالــة 
ــار  ــة انتش ــت نتيج ــي حدث ــة الت ــة الرسيع االجتاعي
فــروس كورونــا املســتجد COVID-19 وتأثــر ذلــك 
عــى وعــي أطفاهلــم، ودراســة زراعــي )2017( 
ــة  ــق تربي ــع يف دور األرسة يف حتقي ــود تراج ــول وج ح
صحيــة لأبنــاء كــا تعــاين األرس مــن امتــداد الثقافات 
ــة  ــم الرتبي ــاء قي ــم األبن ــة التــي حتــول دون تعلي املحلي
الباحــث أن  الصحيــة بطريقــة صحيحــة. ويــرى 
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العبــارات رقــم )2( و)4( و)5( هــي أكثــر املعوقــات 
ــن  ــد م ــي حت ــات الت ــل املعوق ــة لتمث ــة وواقعي منطقي
ــعودية  ــاء األرس الس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــة الرتبي تنمي
.COVID-19”« ــتجد ــا املس ــة كورون ــل جائح يف ظ

    وأخــرًا جــاءت العبــارة رقــم )1( »تــدين مســتوى 
الوعــي الصحــي لــدى األم واألب« باملرتبــة اخلامســة 
معيــاري  وانحــراف   )1.63( حســايب  بمتوســط 
ــة  ــتوى البيئ ــدين مس ــم )6( »ت ــارة رق )0.84(، والعب
السادســة بمتوســط  باملرتبــة  املنــزل«  الصحيــة يف 
 ،)0.82( معيــاري  وانحــراف   )1.62( حســايب 
والعبــارة رقــم )3( »تــدين املســتوى االقتصــادي 
لــأرسة« باملرتبــة الرابعــة بمتوســط حســايب )1.65( 
وانحــراف معيــاري )0.81( ويعــزو الباحــث أســباب 
عــدم موافقــة عينــة الدراســة عــى العبــارات الســابقة 
والثقافــة  الصحــي  الوعــي  مســتوى  ارتفــاع  إىل 
ــاع  ــة إىل ارتف ــن إضاف ــدى الوالدي ــًا ل ــة عموم الصحي
ــة لــدى أغلــب األرس  ــة املنزلي ــة الصحي مســتوى البيئ
ــام  ــكل ع ــة بش ــة العام ــا بالنظاف ــعودية واهتامه الس
ــة  ــع رسع ــة م ــم خاص ــر والتعقي ــات التطه وبعملي
 COVID-19 املســتجد  فايــروس كورونــا  انتشــار 
ــة،  ــدم املوافق ــتجابات بع ــب االس ــاءت أغل ــذا ج ل
كــا ُيعــزى أيضــًا لكــون أغلــب العينــة حيملــون 
ــات  ــي والدراس ــا اجلامع ــن بينه ــة م ــات علمي مؤه
ــة داخــل  ــة الصحي ــذا ينعكــس عــى الثقاف ــا وه العلي
ــن  ــة ملتحق ــراد العين ــب أف ــة إىل أن أغل ــزل إضاف املن
بوظائــف وحالتهــم املاديــة جيــدة، وهــذا مــا تؤكــده 

نتائــج دراســة الشــقر )2020( أن مســتويات الوعــي 
بمارســة أفــراد املجتمــع الســعودي إلجــراءات األمن 
البيئــي الصحــي املناســبة لفــروس كورونــا املســتجد 
ــدي  ــد اجلس ــرات يف: التباع ــى الفق ــاء أع ــة وج عالي
ــزل إال  ــم لبــس الكامــة ثــم عــدم اخلــروج مــن املن ث
للــرورة ثــم التقليــل مــن التعامــل بالنقــود الورقيــة 
ــان )2020(  ــة اجلهي ــا دراس ــرف، أم ــة الغ ــم هتوي ث
فقــد توصلــت إىل أبــرز إجيابيــات أزمــة كورونــا عــى 
األرس يف مدينــة الريــاض وجــاءت يف: التقليــل بشــكل 
ــزام  ــم وااللت ــة واملطاع ــات الرسيع ــن الوجب ــر م كب
ــادات  ــرب بالع ــكل أك ــزام بش ــي، االلت ــذاء الصح بالغ
الصحيــة املتعلقــة بالنظافــة الصحيــة، إضافــة إىل 
دراســة إبراهيــم )2020( حــول وجــود تــدين نســبي 
ــر  ــراءات والتداب ــات األرسة لإلج ــتوى ممارس يف مس
املســتجد  كورونــا  بفــروس  لإلصابــة  الوقائيــة 
COVID-19 وخاصــة لــدى األرس الريفيــة والفقــراء 

ــي )2017(  يف  ــة زراع ــك دراس ــن، وكذل والعاطل
ــى  ــر ع ــه تأث ــن ل ــدرايس للوالدي ــتوى ال ــون املس ك

ــة. ــة الصحي ــم الرتبي ــاء قي ــم األبن تعلي
     ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة 
الدراســة الــذي ينــص عــى »مــا ســبل تفعيــل الرتبيــة 
الصحيــة لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة 
حســاب  تــم   .»COVID-19« املســتجد  كورونــا 
ــابية  ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي ــرارات والنس التك
واالنحرافــات املعياريــة والرتــب لبنــود املحــور األول 

ــايل: ــدول الت ــا باجل ــج ك ــاءت النتائ وج
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ــبل  ــث )س ــور الثال ــام للمح ــط الع ــار املتوس      أش
تفعيــل الرتبيــة الصحيــة لــدى أبنــاء األرس الســعودية 
 )COVID-19« يف ظــل جائحــة كورونــا املســتجد
ــى  ــة ع ــة مرتفع ــر درج ــغ )2.78( إىل توف ــذي بل وال
ســبل تفعيــل الرتبيــة الصحيــة لــدى أبنــاء األرس 

ــاء األمــور باملوافقــة عــى  الســعودية وقــد أشــار أولي
)6( عبــارات مــن بنــود ذلــك املحــور، مــا يــدل عــى 
اتفــاق آراء عينــة الدراســة حــول أمهيــة تلــك الســبل 

ــا. ــم عليه ــث وموافقته ــن الباح ــة م املقرتح
ــاء  ــز األبن ــم )2( »حتفي ــارة رق ــاءت العب ــث ج     حي

العباراتم
درجة الموافقة

االنحراف المتوسط 
التعليقالرتب المعياري 

إلى حد موافق
ما

غير 
موافق

1

توجيــه األبنــاء لحضــور 
أو  التدريبيــة  الــدورات 
البرامــج التــي تهــدف إلــى 
زيــادة وعيهــم الصحــي.

383134ت
موافق2.450.685

%95.73.31

2

تحفيــز األبنــاء وتشــجيعهم 
مــن قِبــل الوالديــن علــى 
الســلوكيات  ممارســة 

الســليمة. الصحيــة 

384142ت
موافق2.940.261

%963.50.5

3

التربيـة بالقـدوة عن طريق 
حـرص الوالديـــــــن على 
الصحية  الممارســـــــــات 

السليمة.

376222ت

موافق2.930.262
%945.50.5

4

تهيئــة بيئــة صحيــة منزليــة 
األبنــاء  تســاعد  مناســبة 
علــى تمثل السلـــــــــــــوك 

ــليم. ــي الس الصح

376222ت
موافق2.930.262

%945.50.5

5
الحــرص علـــــــــى تقديــم 
غذاء صحـــــــــي ذو قيمـة 

غذائيــة عاليــة.

350482ت
موافق2.860.353

%87.5120.5

الحــرص علــى ممارســة 6
الرياضــة بشــكل يومــي.

26012020ت
موافق2.590.584

%65305
موافق2.780.39

جدول )12)
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لبنود المحور الثالث: سبل تفعيل 
التربية الصحية لدى أبناء األسر السعودية في ظل جائحة كورونا المستجد »COVID-19«التربية الصحية  لدى 

COVID-19« أبناء األسر السعودية في ظل جائحة كورونا المستجد
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ممارســة  عــى  الوالديــن  ِقبــل  مــن  وتشــجيعهم 
األوىل  باملرتبــة  الســليمة«  الصحيــة  الســلوكيات 
معيــاري  وانحــراف   )2.94( حســايب  بمتوســط 
ــذي  ــر ال ــر واملؤث ــدور الكب ــذا لل ــأيت ه )0.26(، وي
يمكــن أن يقــوم بــه الوالــدان جتــاه أبنائهــم مــن خــال 
تربيتهــم تربيــة صحيــة ســليمة يتــم مــن خاهلــا حتويل 
الســلوكيات الصحيــة اخلاطئــة إىل ســلوكيات صحيــة 
ــة، إال أن  ــم اليومي ــاء يف حياهت ــا األبن ــليمة يتمثله س
هــذه النتيجــة ختتلــف مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
زراعــي )2017( والتــي أكــدت وجود تراجــع يف دور 
ــاين  ــا تع ــاء، ك ــة لأبن ــة صحي ــق تربي األرسة يف حتقي
األرس مــن امتــداد الثقافــات املحليــة التــي حتــول 
ــة  ــة بطريق ــة الصحي ــم الرتبي ــاء قي ــم األبن دون تعلي
ــع  ــة م ــة احلالي ــة الدراس ــق نتيج ــا تتف ــة، في صحيح
ــود  ــول وج ــرون )2019( ح ــوش وآخ ــة العم دراس

ــة. ــة عالي ــدى األرسة بدرج ــي ل ــي صح وع
    وجــاءت العبــارة رقــم )1( »توجيــه األبنــاء حلضــور 

الــدورات التدريبيــة أو الربامــج التــي هتــدف إىل 
ــة اخلامســة بمتوســط  ــادة وعيهــم الصحــي« باملرتب زي
ــد  ــاري )0.68(، وق ــراف معي ــايب )2.45( وانح حس
ــة املقدمــة يف  ــدورات التدريبي ــة ال ــك إىل قل ُيعــزى ذل
جمــال الرتبيــة الصحيــة أو يف جمــال التثقيــف الصحــي 
عمومــًا والتــي تســتهدف مــن هــم يف ســن )18-5( 
ســنة، إضافــة إىل اســتغناء توجيــه الوالديــن هلــا 
لقيامهــم بالــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه أو حتققــه 
ــدان  ــة إذا كان الوال ــة، خاص ــدورات التدريبي ــك ال تل
مــن ذوي املؤهــات العلميــة العاليــة، إضافــة العتــاد 
ــر منهــم عــى دور املدرســة يف ذلــك وهــذا  جــزء كب
مــا تؤكــده دراســة اجلرجــاوي وآغــا )2011(حــول 
ــة  ــات الرعاي ــم خدم ــة يف تقدي ــود دور للمدرس وج
الصحيــة للتاميــذ واملدرســن، باإلضافــة إىل دورهــا 

ــذ. ــي للتامي ــف الصح يف التثقي
          وقــام الباحــث برتتيــب املحــاور وفقا ملتوســطات 

احلســابية هلــا وجــاءت النتائج كــا باجلــدول التايل:

الترتيبالمتوسط الحسابيالمحور

ــاء األســر الســعودية فــي  ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــل التربي المحــور الثالــث: ســبل تفعي
“COVID-19« ــتجد ــا المس ــة كورون ــل جائح 2.781ظ

ــل  ــي ظ ــعودية ف ــر الس ــاء األس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــع التربي ــور األول: واق المح
COVID-19« المســتجد  2.342جائحــة كورونــا 

ــاء  ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــة التربي ــن تنمي ــد م ــي تح ــات الت ــي: المعوق ــور الثان المح
“COVID-19« األســر الســعودية فــي ظــل جائحــة كورونــا المســتجد

1.803

جدول )13) 
المتوسطات الحسابية للمحاور 
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ــث  ــور الثال ــابق أن املح ــب الس ــن الرتتي ــح م     يتض
ــاء األرس  ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــل الرتبي ــبل تفعي »س
املســتجد  كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  الســعودية 
»COVID-19« هــو أكثــر املحــاور تلقــى موافقــة مــن 
ــة  ــع الرتبي ــور األول »واق ــه املح ــث، يلي ــة البح عين
الصحيــة لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة 
ــور  ــرًا املح ــتجد »COVID-19«، وأخ ــا املس كورون
الثــاين »املعوقــات التــي حتــد مــن تنميــة الرتبيــة 
الصحيــة لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة 

.»COVID-19« املســتجد  كورونــا 

خالصة النتائج:
ــعودية -  ــاء األرس الس ــدى أبن ــة ل ــة الصحي ــع الرتبي أن واق

ــا املســتجد »COVID-19« كــا  يف ظــل جائحــة كورون
ــة  ــة وأن درج ــة مرتفع ــاء بدرج ــور ج ــاء األم ــا أولي يراه

بلغــت )٢.34( وقــد  الســتجاباهتم  العــام  املتوســط 
ــاء  ــام األبن ــه: اهت ــة في ــب املتحقق ــرز اجلوان ــت أب متثل
ــتحام،  ــم واالس ــال التعقي ــن خ ــخصية م ــة الش بالنظاف
إضافــة  الشــخصية،  أدواهتــم  بنظافــة  واهتامهــم 
المتاكهــم معلومــات حــول فايــروس كورونــا املســتجد 

ــه. ــة من ــرق الوقاي ــد١٩ وط كوفي

وجــود معوقــات حتــد مــن تنميــة الرتبيــة الصحية  - 
لــدى أبنــاء األرس الســعودية يف ظــل جائحــة 
ــاء  ــي ج ــتجد »COVID-19« والت ــا املس كورون
أبرزهــا يف: ضعــف دور املدرســة )عــن بعــد( يف 
ــف  ــاء، وضع ــدى األبن ــة ل ــة الصحي ــة الرتبي تنمي
تفاعــل األبنــاء مــع التوجيهــات الصحيــة املقدمــة 

املســتوى  وتــدين  األمــور،  أوليــاء  مــن  هلــم 
ــأرسة. ــي ل االجتاع

جــاءت أهــم ســبل تفعيــل الرتبيــة الصحيــة  لــدى أبنــاء - 
املســتجد  كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  الســعودية  األرس 

»COVID-19« يف: حتفيــز األبنــاء وتشــجيعهم مــن 
الصحيــة  الســلوكيات  ممارســة  عــى  الوالديــن  ِقبــل 
الســليمة، الرتبيــة بالقــدوة عــن طريــق حــرص الوالديــن 
عــى املارســات الصحيــة الســليمة، احلــرص عــى تقديــم 

ــة. ــة عالي ــة غذائي ــي ذو قيم ــذاء صح غ

التوصيات:
    يف ضــوء أهــداف الدراســة، وأبــرز نتائجهــا يــويص 

الباحــث بــا يــي:
ــال -  ــن خ ــد( م ــن بع ــة )ع ــل دور املدرس  تفعي

إقامــة دورات تدريبيــة مبتكــرة موجهــة للفئــة من 
)5-18( ســنة هتــدف إىل زيــادة مســتوى الوعــي 
الصحــي لــدى األبنــاء وحتويــل الســلوكيات 
ــليمة. ــة س ــلوكيات صحي ــة إىل س ــة اخلاطئ الصحي

عــى الوالديــن بــذل جهــد يف حــث األبنــاء عــى ممارســة - 
الرياضــة وتوضيــح أثرهــا النفــي واجلســدي وأمهيتهــا يف 
رفــع مناعــة اجلســم مــن األمــراض والفروســات املختلفة 

.»COVID-19 بــا فيهــا فــروس كورونــا املســتجد

ــال -  ــن خ ــم م ــاه أبنائه ــن جت ــل دور الوالدي تفعي
تقديــم أساســيات الرتبيــة الصحيــة الســليمة 
القــدوة  مقدمتهــا  يف  يــأيت  خمتلفــة  بأســاليب 

احلســنة.
تشــجيع األبنــاء عــى تنــاول الوجبــات الصحيــة - 

ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة، والتقليــل مــن 
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الغذائيــة  القيمــة  ذات  الرسيعــة  الوجبــات 
املنخفضــة، ألمهيــة الغــذاء الصحــي يف محايــة 

اجلســم مــن األمــراض والفروســات.

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

املعرفــة  أمحــد.)2020(.  العابديــن  زيــن  أمحــد  إبراهيــم، 
ــث  ــة: بح ــى األرسة املري ــه ع ــد 19 وتداعيات بكوفي

اجتاعــي ميــداين   
       بمحافظــة أســيوط. جملــة البحــث العلمــي يف اآلداب، 

.293-261  ،)6(21
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن عــي. )1414هـــ(. لســان 

ــادر. ــروت: دار ص ــرب. ط. 3، ب الع
ــن  ــة م ــات تربوي ــة عي.)1426هـــ(. توجيه ــو رزق، حليم أب
ــدار  ــدة : ال ــل. ط. 2، ج ــة الطف ــنة يف تربي ــرآن والس الق

ــعودية. الس
أمحــد، رشيــف عــادل جابــر. )2020(. التحديــات التــي 
النائيــة  االضطرابــات  ذوي  األطفــال  أرس  تواجــه 

باملنــزل يف   العصبيــة 
ــل،  ــة والتأهي ــة اخلاص ــة الرتبي ــا. جمل ــة كورون ــل جائح         ظ

.182-150  ،)10(38
ــي  ــي الصح ــتوى الوع ــن.)2003م(. مس ــي حس ــدي, ع األمح
لــدى تاميــذ الصــف الثــاين الثانــوي طبيعــي و عاقتــه 
باجتاهاتــه الصحيــة يف املدينــة املنــورة. رســالة ماجســتر 
ــة  ــرى, مك ــة أم الق ــة, جامع ــة الرتبي ــورة. كلي ــر منش غ

ــة. املكرم
كورونــا  فــروس  .)2020م(.  املتحــدة  األمــم  أخبــار 
ــن:  ــخ 4/5/2020 م ــرتجع بتاري ــد-19( .مس )كوفي
-fyrws/focus/ar/org.un.news//:https

 19-covid-lkwrwn
الصحيــة.  الرتبيــة  مناهــج  حممــود.)1981م(.  بســتان,   

القلــم. دار  الكويــت: 

ــم.)2011م(.واقع  ــد هاش ــا, حمم ــي, وأغ ــاد ع ــاوي, زي اجلرج
ــي  ــام احلكوم ــم الع ــدارس التعلي ــة يف م ــة الصحي الرتبي
بمدينــة غــزة. جملــة جامعــة األزهــر، 13 )1(، 1205-

.1252
جوهــر، عبدالصمــد.)2018م(. واقــع تطبيــق الرتبيــة الصحية 
يف املــدارس االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر املديريــن. 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة العلــوم اإلنســانية 

ــاف. ــد بوضي ــة حمم ــر: جامع ــة، اجلزائ واالجتاعي
اجلهيــان، آالء بنــت نــارص عبدالكريــم. )2020(. التداعيــات 
املجتمعيــة ألزمــة كورونــا عــى األرسة بمدينــة الرياض. 

املســتودع األرسي، 35-2.
زراعــي، بســمة.)2017م(. دور األرسة يف تنميــة قيــم الرتبيــة 
الصحيــة لأبنــاء. جملــة عــامل الرتبيــة، 2)59(، 38-1.

زمــزم ســوزان.)2016م(. دور اإلدارة املدرســية يف حتقيــق 
ــم  ــة التعلي ــاب مرحل ــية لط ــة املدرس ــة الصحي الرتبي
األســايس يف مدينــة الاذقيــة. جملــة جامعــة تريــن 
.164-151  ،)2(38 العلميــة،  والدراســات  للبحــوث 
ســامة, هبــاء الديــن إبراهيــم.)2011م(. الصحــة الشــخصية و 

الرتبيــة الصحيــة. القاهــرة: دار الفكــر العــريب.
ســليان، فوقيــة رجــب.)2019م(. برنامــج مقــرتح يف الرتبيــة 
الصحيــة قائــم عــى بعــض القضايــا الصحيــة املعــارصة 
لتنميــة الوعــي الصحــي الوقائــي وتصويــب املعتقــدات 
ــة.  ــة الدبلــوم العــام يف الرتبي ــة اخلطــأ لــدى طلب الصحي

ــة، 22)4(، 45-1. ــة العلمي ــة للرتبي ــة املري املجل
الســلياين، نايــف بــن حممد.)1431هـــ(. مــدى تنــاول كتــب 
املرحلــة  علــوم الصفــوف األوليــة )املطــورة( مــن 
ــتر  ــالة ماجس ــة. رس ــة الصحي ــم الرتبي ــة ملفاهي االبتدائي
ــة  ــرى، مك ــة أم الق ــة، جامع ــة الرتبي ــورة، كلي ــر منش غ

ــة. املكرم
البيئــي  األمــن  )2020م(.  عبــداهلل.  عبدالرمحــن  الشــقر، 
ــتجد:  ــا املس ــروس كورون ــار ف ــل انتش ــي يف ظ الصح
دراســة وصفيــة حتليليــة لبعــض املارســات الصحيــة يف 
اململكــة العربيــة الســعودية. املجلــة العربيــة للدراســات 

.157-143  ،)2(36 االجتاعيــة، 
اإلدارة  دور  يوســف.)2017م(.  حممــد  رانيــا  شــلودي، 
املدرســية يف حتقيــق أهــداف الرتبيــة الصحيــة يف مــدارس 
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ــم/ ــة والتعلي ــة الرتبي ــة ملديري ــية التابع ــة األساس املرحل
القــدس. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الصحــة 

ــدس. ــة الق ــدس: جامع ــة، الق العام
الشــمراين, عبــداهلل حممــد.)2014م(. دور اإلدارة املدرســية 
ــدة.  ــة ج ــة يف حمافظ ــة الصحي ــداف الرتبي ــل أه يف تفعي
ــة  ــة، مك ــة الرتبي ــورة. كلي ــر منش ــتر غ ــالة ماجس رس

ــرى. ــة أم الق ــة: جامع املكرم
الصــادي، أمحــد عبداملجيــد، واحلارثــي، إســاعيل أمحــد. 
ــاب  ــدى ط ــي ل ــلوك الصح ــتوى الس )2017م(. مس

ــرى ــة أم الق جامع
        دراســة وصفيــة. املجلــة الرتبويــة، 31)122(، 125-

 .145
ــاد املراهقــن  ــم ، حممــود حممــد حممــد. )2020( اعت عبداحللي
يف  اإلعــام  وســائل  عــى  واملريــن  الســعودين 

ــى      ــول ع احلص
ــروس  ــة ف ــة: جائح ــات الصحي ــاء األزم ــات أثن        املعلوم
جملــة  أنموذجــًا.  )كوفيــد-19(  املســتجد  كورونــا 

بحــوث العاقــات 
       العامة الرق األوسط، 29)3(، 639-589.

تنميــة  يف  املدرســة  دور  محــود.)2011م(.  مريــم  العتيبــي, 
ــة  الثقافــة الصحيــة لطالبــات املرحلــة املتوســطة يف مدين
الريــاض مــن وجهــة نظــر املعلــات والطالبــات. رســالة 
ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الرتبيــة, الريــاض: جامعــة 

امللــك ســعود.
الثقافــة  مســتوى  منصــور.)2003م(.  ســامية  العصيمــي, 
الصحيــة لــدى طالبــات كليــة العلــوم التطبيقيــة يف 
جامعــة أم القــرى وعاقتــه باجتاهاهتــن الصحيــة. رســالة 
ــة، مكــة املكرمــة:  ــة الرتبي ماجســتر غــر منشــورة. كلي

ــرى.   ــة أم الق جامع
ــة  ــق الرتبي ــع تطبي ــد.)2013م(. واق ــز حمم ــري, عبدالعزي العم
الصحيــة يف مــدارس املرحلــة االبتدائيــة احلكوميــة 
ــالة  ــاض. رس ــة الري ــا يف مدين ــر معلميه ــة نظ ــن وجه م
ــة،  ــوم االجتاعي ــة العل ــورة. كلي ــر منش ــتر غ ماجس
ــامية. ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــاض: جامع الري
العمــري, عــي صالح.)1429هـــ(. الرتبيــة الصحيــة يف مقــرر 
األحيــاء للصــف األول الثانــوي مــن وجهــة نظــر 

كليــة  منشــورة.  غــر  ماجســتر  رســالة  املعلمــن. 
الرتبيــة، مكــة املكرمــة: جامعــة أم القــرى.

ــي،  ــد، الرحوم ــر حمم ــة، فاك ــاح، الغرايب ــد ف ــوش، أمح العم
الوعــي  آمــال.)2019م(.  قــدري،  حممــد،  ســامة 
الصحــي لــدى األرسة اإلماراتيــة: تصــور لبنــاء نمــوذج 
 –  331  ،)7(130 اآلداب،  جملــة  صحــي.  اجتاعــي 

.362
ــكات  ــض املش ــى.)2020(. بع ــيد عيس ــم الس ــم، إبراهي غني
ــروس  ــة لف ــة املكافح ــم الطبي ــه أرس األطق ــي تواج الت
ــة  ــا. املجل ــب عليه ــة للتغل ــات تربوي ــا ومقرتح كورون

.407-373  ،)4(80 الرتبويــة، 
فضــة, ســحر جــرب.)2012م(. دور اإلدارة املدرســية يف تفعيــل 
الرتبيــة الصحيــة للمرحلــة األساســية بمحافظــات غــزة. 
ــزة:  ــة، غ ــة الرتبي ــورة. كلي ــر منش ــتر غ ــالة ماجس رس

جامعــة األزهــر.
ــية يف  ــد. )1429هـــ(. دور اإلدارة املدرس ــن حمم ــرين, حس الق
حتقيــق أهــداف الرتبيــة                                               الصحيــة 
ــالة  ــف . رس ــة الطائ ــة بمدين ــة االبتدائي ــاب املرحل لط
ــة، مكــة املكرمــة:  ــة الرتبي ماجســتر غــر منشــورة. كلي

جامعــة أم القــرى.
عــر  يف  الصحيــة  الرتبيــة  إبراهيــم،)1971م(.  قنديــل، 

العــريب. العــامل  القاهــرة: مطبعــة  التكنولوجيــا. 
مركز دراسات اململكة العربية السعودية. )2017م(. 

صرورة تغير األرسة السعودية. مسرتجع بتاريخ 
5/5/2020من:

pdf/ksa/net.ksastudies//:https         
ــق  ــة.)2018(. مــدى حتقي ــمري، لطيف املزيــد، لينــا، والس
حمتــوى كتــاب الرتبيــة الصحيــة والنســوية املطــور 
للصــف األول الثانــوي ألهدافــه التعليميــة العامــة. 
جملــة اجلامــع يف الدراســات النفســية والعلــوم الرتبويــة، 

.41-13  ،)9(3
مصيقــر, عبدالرمحــن ,ودشــتي ,عيســى.)2006م(. العــادات 
ــن:  ــت .البحري ــة الكوي ــن يف دول ــد املراهق ــة عن الغذائي

ــة. ــريب للتغذي ــز الع املرك
مكــي، بلقاســم.)2019م(. املنهــاج املــدريس وعاقتــه بتعزيــز 
الرتبيــة الصحيــة لــدى التاميــذ، دراســة ميدانيــة ببعض 
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ــتر  ــالة ماجس ــيلة. رس ــة املس ــة ببلدي ــدارس االبتدائي امل
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واقُع دور مؤسسات القطاع األهلي في المسؤوليِة االجتماعية نحو األشخاِص ذوي 
اإلعاقة في المملكِة العربية السعودية 

عادُل بُن عوِض الغامدي)*(
َجاِمعة اإلمام محمد بن ُسعود اإِلسالِميَّة

)قدم للنشر يف 1442/3/24هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ(
ـــروق  ـــن الف ـــف ع ـــة، والكش ـــخاص ذوي اإلعاق ـــو األش ـــة نح ـــؤولية االجتامعي ـــي يف املس ـــاع األه ـــات القط ـــع دور مؤسس ـــى واق ـــرف ع ـــة إىل التع ـــت الدراس ـــة: هدف ـــص الدراس     ملخ
ـــة  ـــاض باململك ـــة الري ـــي يف مدين ـــاع األه ـــًا يف القط ـــن )307( عام ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــة، وتكون ـــاط املؤسس ـــرة ونش ـــنوات اخل ـــس، س ـــرات اجلن ـــًا ملتغ ـــة وفق ـــة اإلحصائي ذات الدالل
ـــج أن  ـــرت النتائ ـــعودية، وأظه ـــة الس ـــا يف البيئ ـــا وثباهت ـــن دالالت صدقه ـــق م ـــد التحق ـــتبانة بع ـــق اس ـــال تطبي ـــن خ ـــي م ـــج الوصف ـــة املنه ـــتخدمت الدراس ـــعودية، واس ـــة الس العربي
ـــج  ـــرت النتائ ـــطة، وأظه ـــر متوس ـــة تقدي ـــطها )3.49( وبدرج ـــة متوس ـــخاص ذوي اإلعاق ـــو األش ـــة نح ـــؤولية االجتامعي ـــي يف املس ـــاع األه ـــات القط ـــدور مؤسس ـــة ل ـــة الكلي الدرج
ـــة  ـــة الكلي ـــة ويف الدرج ـــخاص ذوي اإلعاق ـــل األش ـــب وتأهي ـــة، وتدري ـــخاص ذوي اإلعاق ـــف األش ـــل، وتوظي ـــة العم ـــم بيئ ـــاالت دع ـــة يف جم ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف وج
ـــف  ـــة وتوظي ـــخاص ذوي اإلعاق ـــل لألش ـــة العم ـــم بيئ ـــايّل دع ـــة يف جم ـــاط املؤسس ـــر نش ـــزى ملتغ ـــة تع ـــة إحصائي ـــروق ذات دالل ـــود ف ـــور، ووج ـــح الذك ـــس لصال ـــر اجلن ـــزى ملتغ تع
ـــخاص  ـــة لألش ـــة الصحي ـــم والرعاي ـــال الدع ـــادي، ويف جم ـــح االقتص ـــة لصال ـــخاص ذوي اإلعاق ـــل األش ـــب وتأهي ـــال تدري ـــاري، ويف جم ـــح التج ـــة لصال ـــخاص ذوي اإلعاق األش
ـــة  ـــت الدراس ـــرة، وأوص ـــنوات اخل ـــر س ـــزى ملتغ ـــة تع ـــة الكلي ـــاالت ويف الدرج ـــع املج ـــة يف مجي ـــًا إحصائي ـــر فروق ـــن مل تظه ـــي، يف ح ـــح الصح ـــروق لصال ـــاءت الف ـــة وج ذوي اإلعاق

ـــة. ـــخاص ذوي اإلعاق ـــو األش ـــة نح ـــؤولية االجتامعي ـــي يف املس ـــاع األه ـــات القط ـــل دور مؤسس ـــد رشاكات وتفعي ـــة عق ـــة إىل أمهي ـــات احلكومي ـــؤولن يف اجله ـــار املس ـــت أنظ إىل لف

كلامت مفتاحية: مؤسسات القطاع األهي، املسؤولية االجتامعية، األشخاص ذوي اإلعاقة.
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Abstract: The aim of the study was to examine the status quo of the role played by local community organizations in social responsibility towards people with 
disabilities (PWD), and to identify statistically significant differences due to gender, years of experience and local community organization sector. The sample of the 
study totaled (307) workers in local community organizations at Riyadh, Saudi Arabia.  To achieve the objectives of the study, employed questionnaire to the sampled 
subject after validity and reliability for the questionnaire were obtained. The results of the study showed that the role played by local community organizations in social 
responsibility towards PWD was moderate (M=3.49)). There were statistically significant differences in supporting work environment for PWD, employing PWD, 
training and rehabilitation of PWD domains and the total scale due to gender, in favor of males. There were also statistically significant differences to organization 
sector in supporting work environment for PWD, employing PWD, in favor of trade sector; and in training and rehabilitation of PWD, in favor of the economic sector; 
in support and health care of PWD, in favor of health sector, while no statistically significant differences were found in all domains and the total scale due to years of 
experience. 
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مقدمُة الدراسة:
ــة  ــع املهم ــن املواضي ــة م ــؤولية االجتامعي ــّد املس ُتع
واحلديثــة التــي ظهــرت بــن األوســاط العلميــة، 
ــاه  ــة جت ــات االقتصادي ــدور املؤسس ــى ب ــي ُتعن والت
جمتمعاهتــا مــن جهــة واألفــراد مــن جهــة أخــرى؛ ممــا 
ــف  ــي يف خمتل ــادي واالجتامع ــور االقتص أدى إىل التط
الــدول عــى الصعيــد العاملــي. وقــد ترتــب عــى ذلــك 
ــي  ــاع األه ــة إلرشاك القط ــة معين ــاد صيغ رضورة إجي
)اخلــاص( بــكل مكوناتــه لدفــع عمليــة التنميــة 
وحتســينها. وقــد أصبحــت املســؤولية االجتامعيــة مــن 
ــات  ــًا للمؤسس ــر حتدي ــة واألكث ــا ذات األمهي القضاي
ــث  ــي، حي ــاع األه ــات القط ــام ومؤسس ــكل ع بش
ــة ال يبنــى أساســًا  ــم أداء املؤسســة األهلي أصبــح تقيي
ــدى  ــى م ــد ع ــت تعتم ــل بات ــط، ب ــاح فق ــى األرب ع
قدرهتــا يف حتمــل املســؤولية االجتامعيــة جتــاه املجتمــع 
واألفــراد لكســب وبنــاء ســمعتها )أبــو مــايض، 

.)2015
ــع  ــا ذات طاب ــة بأهن ــؤولية االجتامعي ــر إىل املس وينظ
اجتامعــي كوهنــا ال تقتــر عــى مســؤولية الفــرد 
وحــده، ولكــن املؤسســات املجتمعيــة عــى اختــاف 
مــن  جــزءًا  تتحمــل  أنشــطتها  وطبيعــة  دورهــا 
املســؤولية االجتامعيــة؛ حيــث تســهم يف إعــداد وتربية 
جيــل قــادر عــى التكيــف واحــرام اجلامعــة وحتقيــق 
ــع ــد املجتم ــان أعــامل تفي ــي وإتي االنســجام االجتامع
( Vanasupa, Slivovsky & Chen, 2005( وأكــد 

الشــمري )2015( أن املســؤولية االجتامعيــة هــي 

إحــدى القنــوات التــي تدعــم املصلحــة العامــة، وهذا 
ــط  ــن رواب ــوب لتمت ــايس مطل ــر أس ــا كعن رس قوهت
 Kaliski,( العاقــات اإلنســانية. وبــن كالســكي
2001( أن املســؤولية االجتامعيــة نظريــة أخاقيــة 
ــة،  ــة أو مؤسس ــردًا أو مجاع ــواء كان ف ــان س يف أي كي
وأن هلــذه مجيعــًا مســؤولية جتــاه املجتمــع مــن خــال 

ــع. ــى املجتم ــع ع ــود بالنف ــامل تع ــام بأع القي
ــة  ــؤولية االجتامعي ــأن املس ــدي )2000( ب ــار اهلن وأش
ــوع  ــاهم يف أن تتط ــي تس ــاوالت الت ــع املح ــي مجي ه
اعتبــارات  بســبب  تنميــة  لتحقيــق  املؤسســات 
أخاقيــة واجتامعيــة؛ وبالتــايل تعتمــد عــى املبــادرات 
إجــراءات  وجــود  دون  املؤسســات  مــن  احلســنة 
ــة  ــا، ولذلــك فــإن املســؤولية االجتامعي تلزمهــا قانونًي
وبــن  والتعليــم.  اإلقنــاع  خــال  مــن  تتحقــق 
االجتامعيــة  املســؤولية  بــأن   )2009( الســحيباين 
وموجهــة  للمؤسســة  شــاملة  مســؤولية  هــي 
ــات  ــات وتوقع ــتجابة إىل حاج ــا لاس ــاإلدارة العلي ب
املؤسســة ومــن  املصالــح مــن داخــل  أصحــاب 
ــؤولية  ــايض )2015( أن املس ــو م ــد أب ــا. وأك خارجه
مــن  مجلــة  عــى  تقــوم  للمؤسســات  االجتامعيــة 
املبــادئ، هــي: االلتــزام بتنفيــذ إصــدارات شــهادات 
اجلــودة املختلفــة. وااللتــزام بتنفيــذ مدونــات قواعــد 
الســلوك. وااللتــزام باختــاذ قــرارات تأخــذ باالعتبــار 
املســؤولية االجتامعيــة. وتصميــم أنشــطة املؤسســات 
ــايف  ــع الثق ــة والوض ــة االقتصادي ــع احلال ــق م ــام يتف ب
ــة.  ــة التطوعي ــادرات اخلري ــام باملب ــع. والقي للمجتم
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وتنفيــذ اإلســراتيجيات التــي حتقــق الربــح للمجتمــع 
ــًا. ــة مع واملؤسس

ويــرى املســرحيي )2017( أن مفهــوم املســؤولية 
إطاقــه  منـــذ  مكانــه  يـــراوح  لـــم  االجتامعيــة 
بخمســـينيات القـــرن املايض بشـــكل جوهـــري، وإن 
ــدود املفهــوم  ــح أن حـ ــن الواضـ ــطء، ومـ ــرك بب حتـ
قـــد انحصـــرت بـــذات الفكـــرة األساسية وبمـــرور 
الوقـت باجتـاه اليميـن أو اليسـار قليـا التـي انطلـقت 
منـــه واملتمثلــة باملســؤولية غيـــر اإللزامية التـــي مـــن 

ــع. ــات املجتم ــا مؤسس ــرض أن تتحملهـ املف
ــل  ــد العــريب واملتمث ــامم عــى الصعي ــدأ االهت ــه ب وعلي
بــدول اخلليــج العــريب يف قضيــة املســؤولية االجتامعيــة 
ــدوات  ــدة ن ــدت ع ــث ُعق ــة، حي ــاه ذوي اإلعاق جت
ولقــاءات حــول هــذا املوضــوع، ومنهــا امللتقــى 
ــذي  ــة ال ــة لإلعاق ــة اخلليجي ــر للجمعي ــادي ع احل
ُعقــد يف دولــة الكويــت خــال الفــرة مــن 7-5 
ــة  ــغ بأمهي ــامن البال ــى اإلي ــد ع ــل 2011م، وأك أبري
ــة جتــاه املعاقــن ودور القطاعــن  املســؤولية االجتامعي
ــم  ــش الكري ــبل العي ــر س ــي يف توف ــي واأله احلكوم
ــل  ــة للعم ــم الفرص ــال منحه ــن خ ــة م ــذه الفئ هل
وإثبــات قدرهتــم عــى العطــاء يف املجتمــع الــذي 
يعيشــون فيــه، واســتثامر مؤهاهتــم وإمكانياهتــم وفــق 
ــم  ــي ظروفه ــل تراع ــات عم ــن وبيئ ــة وقوان أنظم
واحتياجاهتــم. ويف اململكــة العربيــة الســعودية ُعقدت 
ــول  ــادرات ح ــاءات واملب ــدوات واللق ــن الن ــد م عدي
ــو  ــة نح ــؤولية االجتامعي ــاص يف املس ــاع اخل دور القط

ــك  ــامهات بن ــا مس ــة ومنه ــخاص ذوي اإلعاق األش
ســاب االجتامعيــة التــي ُنفــذت يف خمتلــف حمافظــات 
لتوظيــف ذوي  برنامــج ســاب  اململكــة، ومنهــا: 
ــخاص ذوي  ــي لألش ــوم العامل ــة الي ــة، ورعاي اإلعاق
ــة،  ــاريع املنتج ــم األرس واملش ــج دع ــة، وبرنام اإلعاق
ــال ذوي  ــوي لألطف ــايف الرب ــان الثق ــة املهرج ورعاي
اإلعاقــة. كــام عقــد يف العاصمــة الرياض امللتقــى الثاين 
لتوظيــف ذوي اإلعاقــة حتــت شــعار »وظيفتــي أمــان« 
2015م، وأكــد عــى  13-15 ديســمر  يف الفــرة 
أمهيــة املســؤولية االجتامعيــة جتــاه ذوي اإلعاقــة ودور 
القطــاع األهــي يف توفــر فرصــة العمــل والتوظيــف 
ــع  ــم يف املجتم ــة الندماجه ــخاص ذوي اإلعاق لألش

ــم. ــبة هل ــة واملناس ــة الائق ــاة الكريم ــق احلي وحتقي
ــق  ــي )2014( أن حتقي ــن العازم ــدد ب ــذا الص ويف ه
ذوي  األشــخاص  نحــو  االجتامعيــة  املســؤولية 
ــادة  ــاك رضورة إلع ــون هن ــب أن يك ــة، يتطل اإلعاق
املعاقــن،  لشــؤون  الناظمــة  القوانــن  يف  النظــر 
هبــم،  املتعلقــة  املــواد  يف  أكثــر  التوســع  ورضورة 
ــة  ــذه الرحي ــة هب ــة للعناي ــات خاص ــن مؤسس وتكوي

املجتمــع.  يف 
وممــا تقــدم يســتنتج أن القطــاع األهــي يتحمــل 
ــة  ــة االقتصادي ــودات التنمي ــن جمه ــر م ــبء األك الع
واالجتامعيــة يف الدولــة خاصــة يف ظــل تســارع وتــرة 
تطــور العــر احلديــث يف جمــال األعــامل. ومــن هنــا 
فــإن املســؤولية االجتامعيــة ملؤسســات القطــاع األهــي 
ومنهــا املســؤولية االجتامعيــة نحــو األشــخاص ذوي 
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ــر  ــًا يف الفك ــزءًا أصي ــح ج ــب أن تصب ــة جي اإلعاق
ــب  ــم الواج ــق تقدي ــن منطل ــات م اإلداري للمؤسس
ــدى  ــة ل ــة واألخاقي ــة اإلداري ــذه التجرب ــق ه وتعمي
ــاه  ــر جت ــي دوٍر أك ــي، وتبن ــاع األه ــات القط مؤسس
بتوظيفهــم  كااللتــزام  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
ــتوى  ــن مس ــى حتس ــل ع ــم للعم ــم وتأهيله وتدريبه
ــة  ــر البيئ ــع، وتوف ــم يف املجتم ــتهم واندماجه معيش
اآلمنــة هلــم، وحتقيــق التنميــة املســتدامة يف آن واحــد. 
ــث  ــذا البح ــرة ه ــاءت فك ــدم، ج ــا تق ــى م ــاًء ع وبن
ــات  ــوع دور مؤسس ــى موض ــوء ع ــاء الض ــدف إلق هب
نحــو  االجتامعيــة  املســؤولية  يف  األهــي  القطــاع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــد انتشــار هــذا املفهــوم 
ــه مــن قبــل مؤسســات القطــاع  بشــكل واســع، وتبني
األهــي كإســراتيجية يف أعامهلــا وأهدافهــا يف اململكــة 
ــتدامة  ــة املس ــق التنمي ــدف حتقي ــعودية هب ــة الس العربي
ــون يف  ــن يعمل ــراد الذي ــعودي واألف ــع الس للمجتم

ــات. ــذه املؤسس ه

مشكلُة الدراسة:
انطاًقــا مــن أهــداف القطــاع األهــي التــي تركــز عــى 
املســؤولية االجتامعيــة وجماالهتــا، ودورهــا يف إنجــاح 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  جتــاه  املؤسســات  دور 
واندماجهــم يف املجتمــع، ويف صقــل قدراهتــم وتوفــر 
ــى  ــل ع ــب والتأهي ــم والتدري ــة هل ــرص الوظيفي الف
ــة  ــة وآمن ــة ومبدع ــل فعال ــة عم ــر بيئ ــل، وتوف العم
ــور  ــل التط ــة يف ظ ــة خاص ــخاص ذوي اإلعاق لألش

الــذي وصلــت إليــه اململكــة العربيــة الســعودية 
ــا  ــة 2030، وم ــق رؤي ــو حتقي ــدؤوب نح ــعيها ال وس
ــدوات  ــة والن ــة احلديث ــات العاملي ــه التوجه ــت ل دع
واملؤمتــرات التــي عقــدت هبــذا الشــأن؛ باتــت دراســة 
ــؤولية  ــي يف املس ــاع األه ــات القط ــع دور مؤسس واق
ــة ودرجــة  ــة نحــو األشــخاص ذوي اإلعاق االجتامعي
ــاع  ــات القط ــيام أن مؤسس ــدور، س ــذا ال ــة ه ممارس
األهــي تتحمــل املســؤولية االجتامعيــة املبــارشة نحــو 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومــن الــرورة تذكرهــا 
ــب  ــذي تنتس ــا ال ــا إزاء جمتمعه ــئولياهتا وواجباهت بمس
ــة.  ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــا وخاص ــه وأفراده إلي
مؤسســات  أن   )2004( احلــريب  أشــارت  حيــث 
القطــاع األهــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ومنهــا 
املــدارس األهليــة متــارس مســؤوليتها االجتامعيــة 
جتــاه تعيــن ذوي اإلعاقــة يف بعــض وظائفهــا بشــكل 
ــن  ــث م ــس الباح ــام مل ــدًا(. ك ــض ج ــدوم )منخف مع
ــن  ــة املعاق ــال رعاي ــي يف جم ــاطه املجتمع ــال نش خ
أن هنــاك قصــورًا نوعــًا مــا يف القطــاع األهــي خــال 
الفــرة الراهنــة جتــى بشــكل واضــح يف تعاملــه 
ــم  ــة وتدريبه ــخاص ذوي اإلعاق ــف األش ــع توظي م
وتأهيلهــم للعمــل، ودعمهــم يف املشــاريع الصغــرة، 
ــدت  ــك تول ــوء ذل ــطتهم. ويف ض ــاركتهم أنش ومش
ــي ســعت إىل اســتقصاء  ــة الت مشــكلة الدراســة احلالي
ــؤولية  ــي يف املس ــاع األه ــات القط ــع دور مؤسس واق
االجتامعيــة نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 
أجــل التعــرف عــى نقــاط القــوة والضعــف والتعــرف 
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ــة  ــؤوليتها االجتامعي ــات ومس ــذه املؤسس ــى دور ه ع
ــة. ــذوي اإلعاق ــات ل ــم اخلدم يف تقدي

أسئلُة الدراسة:
ــئلة  ــن األس ــة ع ــة اإلجاب ــة احلالي ــت الدراس  حاول

ــة: التالي
مــا واقــع دور مؤسســات القطــاع األهــي يف . 1

املســؤولية االجتامعيــة نحــو األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة؟

عنــد . 2 اإلحصائيــة  الداللــة  ذات  الفــروق  مــا 
متوســطات  يف   )α=0.05( الداللــة  مســتوى 
تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع 
دور مؤسســات القطــاع األهــي يف املســؤولية 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  نحــو  االجتامعيــة 

باختــاف متغــر اجلنــس؟
عنــد . 3 اإلحصائيــة  الداللــة  ذات  الفــروق  مــا 

متوســطات  يف   )α=0.05( الداللــة  مســتوى 
تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع 
دور مؤسســات القطــاع األهــي يف املســؤولية 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  نحــو  االجتامعيــة 

باختــاف متغــر ســنوات اخلــرة؟
عنــد . 4 اإلحصائيــة  الداللــة  ذات  الفــروق  مــا 

متوســطات  يف   )α=0.05( الداللــة  مســتوى 
تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع 
دور مؤسســات القطــاع األهــي يف املســؤولية 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  نحــو  االجتامعيــة 

باختــاف متغــر نشــاط املؤسســة؟

أهداُف الدراسة:
الدراســة احلاليــة إىل: تعــرف واقــع دور  هدفــت 
ــة  ــؤولية االجتامعي ــي يف املس ــاع األه ــات القط مؤسس
نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والكشــف عــن 
الداللــة اإلحصائيــة يف متوســطات  الفــروق ذات 
ــع دور  ــول واق ــة ح ــة الدراس ــراد عين ــرات أف تقدي
ــة  ــؤولية االجتامعي ــي يف املس ــاع األه ــات القط مؤسس
نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة باختــاف متغــرات 

ــة(.  ــاط املؤسس ــرة ونش ــنوات اخل ــس، س )اجلن
أمهيُة الدراسة:

متثلت أمهية الدراسة من خال ما يي: 
إضافــة معلومــات نظريــة يف جمال دور مؤسســات   •
ــو  ــة نح ــؤولية االجتامعي ــي يف املس ــاع األه القط
يف  إســهامًا  تعتــر  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

املعرفــة اإلنســانية وللمكتبــة العربيــة.
ــاع  ــة صن ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ ــتفيد م ــد يس ق  •
والتنميــة  البريــة  وزارة املــوارد  يف  القــرار 
االجتامعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لتوجيــه 
دور مؤسســات القطــاع األهــي يف املســؤولية 
االجتامعيــة نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
يؤمــل أن يســتفيد مــن نتائــج هــذه الدراســة   •
ــي  ــاع األه ــل يف القط ــاب العم ــون وأرب الربوي
وبالتحديــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 
ــرات  ــا بمتغ ــال ربطه ــن خ ــاض م ــة الري مدين
الدراســة الديمغرافيــة التــي ُتســهم يف وضــع 
ــات  ــر دور مؤسس ــراتيجيات لتطوي ــر وإس معاي
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ــو  ــة نح ــؤولية االجتامعي ــي يف املس ــاع األه القط
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

االجتامعيــة  املســؤولية  مقيــاس  إعــداد   •
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــو األش ــات نح للمؤسس
ــذي  ــر ال ــعودية؛ األم ــة الس ــع البيئ ــب م يتناس
ــهولة  ــر س ــتقبلية أكث ــوث املس ــن البح ــل م جيع

ويــر.
حدوُد الدراسة:

ــن  ــى املوظف ــة ع ــة احلالي ــرت الدراس اقت   	

ــاض  ــة الري ــي يف مدين ــاع األه ــن يف القط العامل
الســعودية. العربيــة  باململكــة 

العــام  يف  احلاليــة  الدراســة  جــرت   	
2019/2018م. املوافــق  1440/1439ه 

مصطلحاُت الدراسة:
عبــارة  وهــي  األهــي:  القطــاع  مؤسســاُت   •
خاضعــة  عن مؤسســات ورشكات خاصة، 
لــرأس مــال األفــراد ورجــال األعــامل وال تتدخل 
ــح  ــام إىل الرب ــدف يف معظمه ــا، وهت ــة فيه احلكوم
الدراســة  ويف   ،)11 ص:    ،2015 )رمحــاين، 
احلاليــة هــي مجيــع مؤسســات القطــاع األهــي يف 
مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية التــي 
متــارس أنشــطة خمتلفــة تعليميــة، جتاريــة، صحيــة، 

ــة. ــة، اقتصادي صناعي
ــزام  ــا االلت ــرف بأهن ــة: وتع ــؤوليُة االجتامعي املس  •
األعــامل  ورشكات  مؤسســات  مــن  املســتمر 
بالتــرف أخاقيــًا، واملســامهة يف حتقيــق التنميــة 

االقتصاديــة والعمــل عــى حتســن الظــروف 
املعيشــية للقــوى العاملــة وعائاهتــم، واملجتمــع 
املحي واملجتمــع ككل )رحيــم، 2009، ص: 34 
ــؤولية  ــي املس ــة: ه ــذه الدراس ــًا يف ه (. وإجرائي
وااللتــزام مــن مؤسســات القطــاع األهــي يف 
ــخاص  ــو األش ــعودية نح ــة الس ــة العربي اململك
ــتجابات  ــال اس ــن خ ــاس م ــة وتق ذوي اإلعاق
أفــراد عينــة الدراســة عــى األداة )االســتبانة( 

ــرض. ــذا الغ ــدت هل ــي أع الت
األشــخاص  هــم  اإلعاقــة:  ذوو  األشــخاُص   •
ــة مــا عــن أداء حاجاهتــم أو  ــن حبســتهم عل الذي
ــور  ــص والقص ــؤدي إىل النق ــة ت ــم إصاب أصابته
عقلــه  أو  بدنــه  يف  الســوي  اإلنســان  عــن 

.)14 ص:   ،2014 )العازمــي، 

اإلطاُر النظري والدراسات السابقة:
مفهوُم املسؤولية االجتامعية:

حظيــت املســؤولية االجتامعيــة بتعريفــاٍت مجــة يف 
ــى  ــب ع ــزام يتوج ــا الت ــا: »أهن ــوي ومنه األدب الرب
قطــاع األعــامل القيــام بــه جتــاه املجتمــع وأن من شــأن 
هــذا االلتــزام أن يعمــل عــى تعظيــم اآلثــار اإلجيابيــة 
ــار  ــض اآلث ــع وختفي ــى املجتم ــة ع ــاطات املؤسس لنش
الســلبية لتلــك النشــاطات إىل أكــر قــدر ممكــن« )أبــو 
65(،  كــام عرفهــا الزعبــي  2014، ص:  مــايض، 
الفــرد اإلجيابيــة نحــو  )2015( »بأهنــا اجتاهــات 
تنميــة جمتمعــه وشــعوره بااللتــزام الــذايت للقيــام 



عادُل الغامدي: واقعُ دور مؤسسات القطاع األهلي يف املسؤوليةِ االجتماعية حنو األشخاِص ذوي اإلعاقة يف اململكةِ العربية السعودية  669-635

641

ــى  ــب ع ــا يرت ــة، وم ــة املتنوع ــات االجتامعي بالواجب
ــة  ــلوكيات ممارس ــن س ــاعر م ــات واملش ــك االجتاه تل
يقــوم هبــا الفــرد جتــاه نفســه وجمتمعــه وبيئتــه« )ص: 
ــام ورد يف  ــي ك ــامل العامل ــس األع ــا جمل 13(،  وعرفه
ــل  ــتمر بالعم ــزام املس ــا االلت ــة )2018( »بأهن الفحيل
ــة  ــامهة يف التنمي ــي يف املس ــكل أخاق ــرف بش والت
االقتصاديــة وحتســن قــوى العمــل واملجتمــع بشــكل 

عــام« )ص: 75(. 
جمــاالت دور املؤسســات االجتامعيــة نحــو املســؤولية 

االجتامعيــة لألشــخاِص ذوي اإلعاقــة:
األدبيــات  مــن  العديــد  بمراجعــة  الباحــث  قــام 
ــل  ــة مث ــؤولية االجتامعي ــت املس ــي تناول ــة الت الربوي
احلــريب )2004( ورحيــم )2009( وأبــو مــايض 
 .)2015( والزعبــي   )2014( والعازمــي   )2014(
ــاالت  ــتنتاج جم ــن اس ــث م ــن الباح ــك متك ــى ذل وع
أو أبعــاد ومــؤرشات دالــة عــى املســؤولية االجتامعيــة 
ــخاص ذوي  ــو األش ــي نح ــاع األه ــات القط ملؤسس

ــايل: ــو الت ــى النح ــة ع اإلعاق
لألشــخاص  العمــل  بيئــة  دعــُم  األول:  املجــاُل 
بيئــة  توفــر  خــال  مــن  وتبــدو  اإلعاقــة:  ذوي 
ــات  ــاة متطلب ــة ومراع ــليمة وآمن ــة وس ــل صحي عم
الســامة العامليــة والبيئيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
وتناســب الرواتــب املدفوعــة للعــامل مــن األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة مــع طبيعــة وظــروف العمــل. ووجــود 
نظــام حوافــز ومكافــآت للمتميزيــن مــن العــامل مــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتوفــر التأمــن الصحــي 

املناســب هلــم ولعائاهتــم، والضــامن االجتامعــي هلــم. 
وتوفــر املواصــات أو وضــع الرتيبــات املناســبة 
لتأمــن نقــل العــامل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل 
مــكان العمــل. واملســاعدة يف تأمــن ســكن مناســب 
للعــامل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وتوفــر لوائــح 
ــخاص  ــة لألش ــات العاملي ــوق والواجب ــة للحق منظم

ــة. ذوي اإلعاق
ــة:  ــخاص ذوي اإلعاق ــف األش ــاين: توظي ــاُل الث املج
توفــر فــرص العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــجيع  ــم، وتش ــم ورغباهت ــم وطاقاهت ــبة لقدراهت املناس
مشــاركتهم يف العمــل وعــدم التمييــز ضدهــم يف 
أماكــن عملهــم. وتشــجيعهم عــى االنخــراط يف 
ــم.  ــم وإمكاناهت ــن ظروفه ــم ضم ــب هل ــل املناس العم
ــة  ــر خطــط وأنظمــة دمــج ذوي اإلعاق ودعــم وتطوي

يف الوظائــف.
ــخاص ذوي  ــل األش ــب وتأهي ــث: تدري ــاُل الثال املج
اإلعاقــة: توفــر فــرص وبرامــج التدريــب والتأهيــل 
املناســبة لتطويــر مهــارات وخــرات األشــخاص 
ــمية  ــات الرس ــع اجلامع ــاون م ــة. والتع ذوي اإلعاق
ذوي  األشــخاص  وتأهيــل  تدريــب  يف  واألهليــة 
ــب  ــج التدري ــرص وبرام ــر ف ــل. وتوف ــة للعم اإلعاق
واملعرفــة  املعلومــات  لتطويــر  املناســبة  والتأهيــل 

املهنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
ــب  ــل مناس ــم متوي ــل: تقدي ــع: التموي ــاُل الراب املج
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة للــزواج ويف بنــاء البيــوت 
ــخاص ذوي  ــايل لألش ــم امل ــر الدع ــازل. وتوف واملن
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وتأسيســها.  صغــرة  مشــاريع  إنشــاء  يف  اإلعاقــة 
وتوفــر نظــام مناســب لتمويــل األشــخاص ذوي 
ــج  ــر برام ــن. وتوف ــراء واملحتاج ــن الفق ــة م اإلعاق
ملنــح قــروض بــروط ميــرة ومناســبة لألشــخاص 
للنــوادي  املــايل  الدعــم  وتقديــم  اإلعاقــة.  ذوي 
ذوي  لألشــخاص  الشــباب  ومراكــز  الرياضيــة 
ــًا  ــة مادي ــاريع البحثي ــطة واملش ــم األنش ــة. ودع اإلعاق
ــم.  ــة وقضاياه ــخاص ذوي اإلعاق ــى باألش ــي تعن الت
ودعــم املشــاريع احلرفيــة واملنزليــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة. ورعايــة ودعــم املؤمتــرات والنــدوات التــي 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــا األش ــج قضاي تعال
الصحيــة  والرعايــة  الدعــم  اخلامــس:  املجــال 
خــال  مــن  وتبــدو  اإلعاقــة:  ذوي  لألشــخاص 
ــة  ــفيات احلكومي ــة واملستش ــادات الصحي ــم العي دع
العاجيــة  والغــرف  واألدويــة  الطبيــة  باملعــدات 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. واملســامهة يف محــات 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  الصحيــة  التوعيــة 
ــة.  ــذه الغاي ــب هل ــم الدعــم املناس وأرسهــم وتقدي
ودعــم مراكــز رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــة والعاجــات.  ــة واألدوي ــة والصحي باملعــدات الطبي
ــدات  ــة يف رشاء املع ــخاص ذوي اإلعاق ــم األش ودع

واألجهــزة الطبيــة والتقنيــة.
ــخاص ذوي  ــم لألش ــم التعلي ــادس: دع ــاُل الس املج
اإلعاقــة: وتبــدو مــن خــال تقديــم دعــم مــايل 
ــح  ــة ومن ــخاص ذوي اإلعاق ــم األش ــب لتعلي مناس
مــايل  وتقديــم دعــم  منهــم.  للمتفوقــن  خــاص 

مناســب لتعليــم أبنــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
ودعــم العمليــة التعليميــة مــن خــال إنشــاء املــدارس 
ــخاص ذوي  ــة األش ــز رعاي ــج ومراك ــد وبرام واملعاه
ــا.  ــزة وغره ــدات واألجه ــا باملع ــة وجتهيزه اإلعاق
ودعــم الطلبــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

ــة. ــد العلمي ــات واملعاه اجلامع
ــل  ــن قب ــامم م ــة باهت ــؤولية االجتامعي ــت املس وحظي
الباحثــن واملهتمــن، وقــد توصــل الباحــث إىل عــدة 

ــا: ــال، ومنه ــذا املج ــت يف ه ــابقة أجري ــات س دراس
دراســة احلــريب )2004( التــي هدفــت إىل تعــرف 
درجــة املســؤولية االجتامعيــة ملــدارس التعليــم األهــي 
ــو  ــاك وإداري ــا م ــام يدركه ــة ك ــة املكرم ــة مك بمدين
وتكونــت  األمــور.  وأوليــاء  األهليــة  املــدارس 
ــردًا.  ــن ف ــن وثامن ــن واثن ــن مائت ــة م ــة الدراس عين
واســتخدمت االســتبانة يف عمليــة مجــع البيانــات. 
وأظهــرت النتائــج أن االجتــاه العــام لدرجة املســؤولية 
ــة  ــة مك ــي بمدين ــم األه ــدارس التعلي ــة مل االجتامعي
ــاءت  ــة ج ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــام يدركه ــة ك املكرم
بلــغ  حســايب  وبمتوســط  عاليــة  تقديــر  بدرجــة 
املــدارس  النتائــج أن ممارســة  )3.73(، وأشــارت 
األهليــة ملســؤوليتها االجتامعيــة جتــاه تعيــن ذوي 
ــت  ــة، وبين ــكاد معدوم ــا ت ــض وظائفه ــة يف بع اإلعاق
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف الدرجــة 
الكليــة للمســؤولية االجتامعيــة تعــزى ملتغــرات 

ــي. ــل العلم ــر واملؤه ــس والُعم اجلن
ــرف  ــت إىل تع ــة هدف ــز )2014( دراس ــرى بزب وأج
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أثــر املســؤولية االجتامعيــة للــركات عــى اخلدمــات 
األردن.  يف  الربحيــة  غــر  املؤسســات  يف  اخلريــة 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن مخســة وســبعن مديــرًا 
ــتخدمت  ــة. واس ــات اخلري ــم يف املؤسس ــس قس ورئي
االســتبانة جلمــع البيانــات. وأظهــرت النتائــج أن 
ــارس  ــة مت ــؤولية االجتامعي ــة للمس ــركات الداعم ال
ــع، ويف  ــتوى مرتف ــة يف مس ــؤولية األخاقي ــد املس بع
ــه  ــطة، وتوج ــة متوس ــة بدرج ــؤولية الذاتي ــد املس بع
الــركات دعمهــا إىل كل مــن خدمــات الرعايــة 
االجتامعيــة للمنتفعــن واخلدمــات التعليميــة والطبيــة 

ــطة. ــة متوس ــية بدرج واألساس
تعــرف  إىل   )2014( العازمــي  دراســة  وهدفــت 
العقليــة  اإلعاقــات  جتــاه  االجتامعيــة  املســؤولية 
ــي.  ــون الكويت ــع القان ــة م ــي مقارن ــور فقه ــن منظ م
واســتخدم املنهــج االســتقرائي والوصفــي والتحليــي 
خلصــت  وقــد  النقــدي.  واالســتنتاجي  املقــارن 
الدراســة إىل رضورة إعــادة النظــر يف القوانن لشــؤون 
املعاقــن عقليــًا، ورضورة التوســع أكثــر يف املــواد 
ــة  ــات خاص ــن مؤسس ــم، ورضورة تكوي ــة هب املتعلق

ــع. ــن املجتم ــة م ــذه الفئ ــة هب للعناي
إىل  هدفــت  دراســة   )2015( الشــمري  وأجــرى 
ــة  ــاب جامع ــدى ط ــة ل ــؤولية االجتامعي ــرف املس تع
ــة  ــة العربي ــة يف اململك ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ناي
ــة  ــن أربعامئ ــة م ــة الدراس ــت عين ــعودية. وتكون الس
وواحــد وثامنــن طالبــًا. واســتخدم مقيــاس املســؤولية 
ــج  ــرت النتائ ــي )1416ه(. وأظه ــة للحارث االجتامعي

أن املســؤولية االجتامعيــة لــدى طــاب جامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم األمنيــة بلغــت متوســط حســايب 

ــة. ــر عالي ــة تقدي )2.60( وبدرج
 (Mandal & Ose, ــيه ــدال واوس ــة مان ــت دراس هدف
(2015 التــي تــم إجراؤهــا يف النرويج إىل الكشــف عن 

مســتوى املســؤولية االجتامعيــة للــركات العاملــة يف 
ــخاص  ــو األش ــة نح ــة املختلف ــات االقتصادي القطاع
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة. وتكون ــن ذوي اإلعاق م
أربعامئــة وســبعة عــر فــردًا مــن املديريــن واملوظفــن 
القطاعــات  الــركات يف  العاملــن يف عــدد مــن 
ــة،  ــدف الدراس ــق ه ــة. ولتحقي ــة املختلف االقتصادي
اســتخدمت االســتبانة واملقابلــة الشــخصية. وكشــفت 
ــة  ــؤولية االجتامعي ــتوى املس ــة أن مس ــج الدراس نتائ
للــركات العاملــة يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفة 
نحــو األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة كان مرتفعــَا مــن 
ــج  ــرت النتائ ــن، وأظه ــدراء والعامل ــر امل ــة نظ وجه
ــزى  ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع
ــاري،  ــي، التج ــادي )الصناع ــاع االقتص ــوع القط لن
اخلدمــات( يف تصــورات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
مســتوى املســؤولية االجتامعيــة للــركات العاملــة يف 
ــخاص  ــو األش ــة نح ــة املختلف ــات االقتصادي القطاع

ــة.  ــن ذوي اإلعاق م
ـــت إىل  ـــة هدف ـــراء دراس ـــي )2016( بإج ـــام عفيف وق
تعـــرف املســـؤولية االجتامعيـــة نحـــو ذوي اإلعاقـــة 
يف املجتمـــع املـــري مـــن حيـــث حجـــم الظاهـــرة 
كـــاًم وكيًفـــا وانعكاســـاهتا عـــى املجتمـــع، وأمهيـــة 
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إدمـــاج ذوي اإلعاقـــة يف املجتمـــع ورعايتهـــم 
ـــم  ـــل حقوقه ـــن ني ـــم م ـــة ومتكينه ـــة كامل رعاي
املروعـــة أســـوة بغـــر املعاقـــن. وأظهـــرت 
ـــبة  ـــكلون نس ـــة يش ـــة ذوي اإلعاق ـــج أن فئ النتائ
تصـــل إىل نحـــو )10%( مـــن عـــدد الســـكان 
يف املجتمـــع املـــري. وأوصـــت الدراســـة 
بـــرورة تفعيـــل دور االحتـــادات النوعيـــة 
لرعايـــة ذوي اإلعاقـــة يف مـــر، والدعـــوة إىل 
ـــة  ـــذوي اإلعاق ـــة ل ـــل الائق ـــرص العم ـــة ف إتاح
املؤهلـــن وإعـــادة النظـــر يف برامـــج التأهيـــل 
املهنـــي لـــذوي اإلعاقـــة، وزيـــادة نســـبة الــــ )%5( 
ـــن  ـــا إىل )10%( م ـــة ورفعه ـــغيل ذوي اإلعاق لتش
ـــف  ـــن يف خمتل ـــر املعاق ـــن غ ـــن م ـــدد العامل ع
ــي  ــل دور األخصائـ ــل، وتفعيـ ــاالت العمـ جمـ
ذوي  لرعايـــة  التأهيـــي  العمـــل  فريـــق  يف 
اإلعاقـــة، والركيـــز عـــى عمـــل املروعـــات 
الصغـــرة للشـــباب ذوي اإلعاقـــة، وعـــدم 
ـــت  ـــة حت ـــذوي اإلعاق ـــي ل ـــتبعاد االجتامع االس
أي مـــررات بوصـــف توفـــر حـــق العمـــل، 
ــة  ــة الصحيـ ــة، والرعايـ ــن ذوي اإلعاقـ ومتكـ
والتعليميـــة والنفســـية هلـــم لتحقيـــق العيـــش 
لرســـيخ  اإلنســـانية  والكرامـــة  واحلريـــة، 

ــة االجتامعيـــة. العدالـ
 (Barrionue- سوأجـــرى بارينوفـــو وتوريـــ
(vo & Torres, 2017 دراســـة يف األكـــوادور 

املســـؤولية  عـــى  التعـــرف  إىل  هدفـــت 

ـــات  ـــة يف القطاع ـــركات العامل ـــة لل االجتامعي
ــخاص ذوي  ــو األشـ ــة نحـ ــة املختلفـ التجاريـ
اإلعاقـــة. واســـتخدمت الدراســـة منهجيـــة 
دراســـة احلالـــة حيـــث تـــم العمـــل عـــى 
ـــة يف  ـــرة العامل ـــركات الكب ـــدى ال ـــار إح اختي
النشـــاطات االقتصاديـــة املختلفـــة: الصناعـــة، 
التجـــارة، اخلدمـــات. وتـــم العمـــل عـــى 
اســـتخدام املنهجيـــة النوعيـــة املســـتندة إىل 
ـــة.  ـــة بالرك ـــمية اخلاص ـــق الرس ـــة الوثائ مراجع
وأجابـــت عينـــة مكونـــة مـــن ثاثامئـــة وأحـــد 
ــن يف  ــن العاملـ ــن املوظفـ ــًا مـ ــر موظفـ عـ
ــة باالجتاهـــات  ــتبانة خاصـ ــة عـــى اسـ الركـ
ـــة.  ـــن ذوي اإلعاق ـــخاص م ـــف األش ـــو توظي نح
وبينـــت نتائـــج الدراســـة أن الركـــة تتضمـــن 
ــة تشـــجع  ــاهتا التوظيفيـ عـــدة بنـــود يف سياسـ
ــة  ــن ذوي االعاقـ ــخاص مـ ــج األشـ ــى دمـ عـ
يف هيكلهـــا التنظيمـــي، وأظهـــرت النتائـــج أن 
ـــجع  ـــة تش ـــة احلالي ـــة يف الدراس ـــة املبحوث الرك
ـــة  ـــن ذوي اإلعاق ـــخاص م ـــف األش ـــى توظي ع
ـــع  ـــة م ـــة مقارن ـــة والتجاري ـــات اخلدمي يف القطاع

ــة.  الصناعيـ
وييبس-بالـــدو  وروميـــو  بريـــز  وأجـــرى 
 (Perez, Romeo & Yepes-Baldó, 2018)

دراســـة يف إســـبانيا هدفـــت إىل الكشـــف عـــن 
ــؤولية  ــة باملسـ ــة اخلاصـ ــات التنظيميـ السياسـ
ـــات  ـــة يف القطاع ـــركات العامل ـــة لل االجتامعي
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ـــف  ـــج وتوظي ـــة بدم ـــة املتعلق ـــة املختلف التجاري
ـــتخدمت  ـــة. واس ـــن ذوي اإلعاق ـــخاص م األش
ــى  ــة عـ ــة القائمـ ــة النوعيـ ــة املنهجيـ الدراسـ
حتليـــل الوثائـــق الرســـمية حيـــث تـــم اختيـــار 
ـــة مـــن ســـبع رشكات كبـــرة  ـــة مكون ـــة قصدي عين
ومتوســـطة عاملـــة يف القطاعـــات االقتصاديـــة 
ــم  ــة، تـ ــدف الدراسـ ــق هـ ــة. ولتحقيـ املختلفـ
اســـتخدام حتليـــل املحتـــوى. وبينـــت النتائـــج 
ـــاركة يف  ـــركات املش ـــة لل ـــة التنظيمي أن السياس
ـــود يف سياســـاهتا  الدراســـة تشـــتمل عـــى عـــدة بن
ــخاص  ــج األشـ ــى دمـ ــجع عـ ــة تشـ التوظيفيـ
ـــتمدة  ـــود مس ـــذه البن ـــة، وأن ه ـــن ذوي اإلعاق م
ــة الوطنيـــة، وأظهـــرت النتائـــج  مـــن السياسـ
ـــاع  ـــوع القط ـــزى إىل ن ـــروق تع ـــود ف ـــدم وج ع
ـــة  ـــة اخلاص ـــات التنظيمي ـــادي يف السياس االقتص
بدمـــج وتوظيـــف األشـــخاص مـــن ذوي 

اإلعاقـــة. 

تعقيب عىل الدراسات السابقة:
ــم  ــي تـ ــابقة التـ ــات السـ ــت الدراسـ     تناولـ
ــم  ــي يف تقديـ ــع األهـ ــات املجتمـ دور مؤسسـ
ـــددة  ـــاالت متع ـــة يف جم ـــذوي اإلعاق ـــات ل خدم
ــركات،  ــي، والـ ــم األهـ ــال التعليـ ــل جمـ مثـ
وطـــاب اجلامعـــات، والسياســـات التنظيميـــة 
ــف  ــة، وختتلـ ــؤولية االجتامعيـ ــة باملسـ اخلاصـ
ـــابقة  ـــات الس ـــن الدراس ـــة ع ـــات احلالي الدراس

ـــة  ـــؤولية االجتامعي ـــاول املس ـــا تتن ـــرى يف أهن األخ
مـــن منظـــور متكامـــل، يتضمـــن مؤسســـات 
ذات جمـــاالت وخدمـــات وأنشـــطة خمتلفـــة 

وأفـــراد لدهيـــم خـــرات متنوعـــة.

منهجيُة الدراسة وإجراءاهتا:
منهُج الدراسة:

ـــج  ـــة املنه ـــة احلالي ـــث يف الدراس ـــتخدم الباح اس
الوصفـــي باألســـلوب املســـحي الـــذي ُيعـــد 
مـــن أكثـــر طـــرق البحـــث شـــيوعًا يف املجـــال 
االجتامعـــي والربـــوي والنفـــي. وهيـــدف إىل 
ـــرًا  ـــه تعب ـــّر عن ـــو ويع ـــام ه ـــع ك ـــف الواق وص

كميـــًا ولفظيـــًا )مطـــاوع وخليفـــة، 2014(. 
عينُة الدراسة:

ـــبعة  ـــة وس ـــن ثاثامئ ـــة م ـــة الدراس ـــت عين تكون
عاملـــن مـــن العاملـــن يف القطـــاع األهـــي يف 
ـــعودية،  ـــة الس ـــة العربي ـــاض باململك ـــة الري مدين
ــة؛  ــة القصديـ ــم بالطريقـ ــم اختيارهـ ــد تـ وقـ
ــق  ــاركة يف تطبيـ ــى املشـ ــم عـ ــرًا ملوافقتهـ نظـ
ــهولة  ــا وسـ ــتجابة عليهـ ــة واالسـ أداة الدراسـ
عينـــة  تكونـــت  وقـــد  إليهـــم،  الوصـــول 
ـــاث ذوي اخلـــرات  الدراســـة مـــن الذكـــور واإلن
ـــطة  ـــا أنش ـــة هل ـــات أهلي ـــن مؤسس ـــة، وم املختلف
ـــة،  ـــة، صناعي ـــة، تعليمي ـــة، صحي ـــة )جتاري خمتلف
اقتصاديـــة( واجلـــدول )1( يوضـــح توزيـــع 

أفـــراد الدراســـة وفقـــًا ملتغـــرات الدراســـة.



646

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )8(، العدد )1(،ج )2( جامعة احلدود الشمالية )مجادي الثاين 1444هـ / يناير2023م(      

أداُة الدراسة: االستبانة
عــى  باالعتــامِد  االســتبانة  الدراســة  أداة  ُأعــدت 
ــريب  ــل احل ــابقة مث ــات الس ــوي والدراس األدب الرب
)2004( ورحيــم )2009( وأبــو مــايض )2014( 
كيفيــة  يف   )2015( والزعبــي   )2014( والعازمــي 
ــات  ــع دور مؤسس ــؤرشات واق ــاالت وم ــد جم حتدي
نحــو  االجتامعيــة  املســؤولية  يف  األهــي  القطــاع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكيفيــة بنــاء فقــرات 
ــا.  ــة وأهدافه ــة احلالي ــة الدراس ــب طبيع األداة لتناس
ــم  ــمل القس ــمن، يش ــن قس ــتبانة م ــت االس وتكون
ــتجيب،  ــة باملس ــة املتعلق ــات الديمغرافي األول، البيان
ــا.  ــة عليه ــة اإلجاب ــتبانة وطريق ــدف االس ــًا هل ورشح
ــا  ــتبانة وعدده ــرات االس ــاين، فق ــم الث ــمل القس ويش

ــاالت،  ــتة جم ــت يف س ــرة توزع ــون فق ــدى وثاث إح
ــخاص  ــل لألش ــة العم ــم بيئ ــال األول: دع ــي املج ه
الثــاين:  املجــال   .)7-1( وفقراتــه  اإلعاقــة  ذوي 
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفقراتــه )8-
11(. املجــال الثالــث: تدريــب وتأهيــل األشــخاص 
ــع:  ــال الراب ــه )12-14(. املج ــة وفقرات ذوي اإلعاق
التمويــل وفقراتــه )15-23(. واملجــال اخلامــس: 
الدعــم والرعايــة الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
دعــم  الســادس:  واملجــال   .)27-24( وفقراتــه 
ــه )28- ــة وفقرات ــخاص ذوي اإلعاق ــم لألش التعلي
31(. وعــى املســتجيب أن حيــدد درجــة موافقتــه 
عــى كل فقــرة مــن بــن البدائــل )كبــرة جــدًا، كبــرة، 
ــع  ــال وض ــن خ ــدًا(، م ــة ج ــة، قليل ــطة، قليل متوس

النسبةالتكرارالفئاتالمتغيرات
53.7%165ذكرالجنس

46.3%142انثى
46.6%143أقل من 5 سنواتالخبرة الوظيفية

40.4%124من 10-5
13.0%40أكثر من 10 سنوات

24.1%74تجارينشاط المؤسسة
19.2%59صحي
17.3%53تعليمي
16.6%51صناعي
22.8%70اقتصادي

100.0%307المجموع الكلي ألفراد عينة الدراسة

الجدول )1):
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
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ــى  ــرات األداة ع ــن فق ــرة م ــام كل فق ــارة )�( أم إش
ــاء األوزان  ــت األداة بإعط ــابق. وصحح ــدرج الس الت
اآلتيــة: )5، 4، 3، 2، 1( للدرجــات الســابقة الذكــر. 
وقــد تراوحــت درجــات األداة بــن الدرجــة احلاديــة 
ــة  ــة اخلامس ــة، والدرج ــل درج ــل أق ــن لتمث والثاث
ــل أعــى درجــة يف األداة.  ــة لتمث واخلمســن بعــد املائ
ــى كل  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــرات أف ــر تقدي ولتفس
فقــرة مــن فقــرات األداة وجماالهتــا والدرجــة الكليــة 

ــة: ــة اآلتي ــتخدام املعادل ــم اس ــألداة، ت ل

• من )1-2.33( بدرجة منخفضة.
–3.67( بدرجة متوسطة. • أعى من )2.33

• أعى من )3.67-5.00( بدرجة مرتفعة.

صدُق أداة الدراسة وثباهتا:
ـــدق  ـــن ص ـــق م ـــم التحق ـــو: ت ـــدُق املحت 1. ص
حمتـــوى أداة الدراســـة بعرضهـــا يف صورهتـــا 
األوليـــة عـــى عـــرة حمكمـــن مـــن أصحـــاب 
التخصـــص واخلـــرة يف جمـــال الربيـــة اخلاصـــة 
ــد  ــام حممـ ــة اإلمـ ــم يف جامعـ ــاس والتقويـ والقيـ
ـــة  ـــدف مراجع ـــك هب ـــامية. وذل ـــعود اإلس ـــن س ب
األداة مـــن حيـــث الصياغـــة اللغويـــة والعلميـــة 
وماءمـــة الفقـــرات ملحتـــوى املجـــال واألداة 

ككل. وبنـــاًء عـــى آراء املحكمـــن ومقرحاهتـــم 
ـــة  ـــات اللغوي ـــض التعدي ـــراء بع ـــام بإج ـــم القي ت
ـــا )80%(  ـــع عليه ـــي أمج ـــرات الت ـــة الفق يف صياغ
مـــن املحكمـــن عـــى أمهيـــة تعديلهـــا بـــام 
يتناســـب مـــع أهـــداف الدراســـة وأغراضهـــا. 
ـــات  ـــات واملقرح ـــث باملاحظ ـــَي الباح ـــد ُعنِ وق
ــا بعـــن  التـــي وردت مـــن املحكمـــن وأخذهـ
ـــورة  ـــراج األداة بالص ـــم إخ ـــك ت ـــار. وبذل االعتب

النهائيـــة.
2. الثبـــاُت: للتأكـــد مـــن ثبـــات أداة الدراســـة. 
تـــم التحقـــق باســـتخدام طريقـــة االختبـــار 
بتطبيـــق   )test-retest( االختبـــار  وإعـــادة 
ـــى  ـــبوعن ع ـــد أس ـــه بع ـــادة تطبيق ـــاس، وإع املقي
جمموعـــة مـــن خـــارج عينـــة الدراســـة مكّونـــة 
ــاع  ــن يف القطـ ــن العاملـ ــًا مـ ــن )30( عامـ مـ
األهـــي يف مدينـــة الريـــاض. وتـــم حســـاب 
بـــن درجـــات  برســـون  ارتبـــاط  معامـــل 
ـــى  ـــق ع ـــريت التطبي ـــى األداة يف م ـــن ع املفحوص
ـــام  ـــت )0.91(. ك ـــألداة وبلغ ـــة ل ـــة الكلي الدرج
ــاق  ــة االتسـ ـــات بطريقـ ـــب معامـــل الثب ُحس
الداخـــي باســـتخدام معادلـــة »كرونبـــاخ ألفـــا« 
ـــل  ـــغ معام ـــألداة وبل Cronbach’s( ل Alpha(
الثبـــات لـــألداة ككل هبـــذه الطريقـــة )0.89(. 
ــات بالطريقتـــن  ــبت معامـــات الثبـ ــام ُحسـ كـ
ــة، واجلـــدول )2( يبـــن  ــاالت أداة الدراسـ ملجـ

ذلـــك.
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وياحــظ مــن اجلــدول )2( أن قيــم معامــات الثبات 
ــرت  ــة، واعت ــت مرتفع ــن كان ــة بالطريقت ألداة الدراس
ــات هــذه الدراســة والوثــوق  ــم مائمــة لغاي هــذه القي
ــع  ــة ومج ــة الدراس ــى عين ــا ع ــة لتطبيقه ــأداة الدراس ب

ــات.   البيان
أساليُب املعاجلة اإلحصائية:

لإلجابــة عــن الســؤال األول، ُحســبت املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات أفــراد 
ــاع  ــات القط ــع دور مؤسس ــول واق ــة ح ــة الدراس عين
األهــي يف املســؤولية االجتامعيــة نحــو األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة. ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين اســتخدم 
ــة يف  ــروق اإلحصائي ــن الف ــف ع ــار »ت » للكش اختب
واقــع دور مؤسســات القطــاع األهــي يف املســؤولية 
االجتامعيــة نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن وجهــة 
ــر  ــات متغ ــاف فئ ــة باخت ــة الدراس ــراد عين ــر أف نظ

اجلنــس، واســتخدم اختبــار » حتليــل التبايــن األحــادي« 
ــات  ــاف فئ ــة باخت ــروق اإلحصائي ــن الف ــف ع للكش
ــة  ــة، وطريق ــاط املؤسس ــرة ونش ــنوات اخل ــرّي س متغ
»املقارنــات البعديــة - شــيفيه« للكشــف عــن الفــروق 
ــة. ــاط املؤسس ــر نش ــات متغ ــاف فئ ــة باخت اإلحصائي

نتائُج الدراسة ومناقشتها:
نتائُج السؤال األول ومناقشتها:

والــذي نــص عــى »مــا واقــع دور مؤسســات القطــاع 
األهــي يف املســؤولية االجتامعيــة نحــو األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة؟«
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لــدور مؤسســات 
نحــو  االجتامعيــة  املســؤولية  يف  األهــي  القطــاع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. واجلــدول )3( يوضــح 

ــك. ذل

االتساق الداخليثبات اإلعادةالمجال

0.880.70دعم بيئة العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة

0.910.80توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

0.920.73تدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة

0.900.88التمويل

0.870.86الدعم والرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة

0.860.88دعم التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة

الجدول )2(:
 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
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يبـن اجلـدول )3( أن املتوسـطات احلسـابية ملجـاالت 
 ،)3.65-3.30( بـن  تراوحـت  قـد  الدراسـة  أداة 
حيـث جـاء املجـال الثـاين »توظيف األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة« يف املرتبـة األوىل بأعـى متوسـط حسـايب بلغ 
وبدرجـة   )0.776( معيـاري  وانحـراف   )3.65(
تقديـر متوسـطة. تـاه يف املرتبـة الثانية املجـال الثالث 
»تدريـب وتأهيل األشـخاص ذوي اإلعاقة« بمتوسـط 
بلـغ )3.64( وانحـراف معيـاري )0.712(  حسـايب 
وبدرجـة تقديـر متوسـطة. وجـاء املجـال األول »دعم 
املرتبـة  يف  اإلعاقـة«  ذوي  لألشـخاص  العمـل  بيئـة 
وانحـراف   )3.56( بلـغ  حسـايب  بمتوسـط  الثالثـة 
معيـاري )0.610( وبدرجـة تقديـر متوسـطة. ثم جاء 
يف املرتبـة الرابعـة املجـال اخلامـس »الدعـم والرعايـة 
الصحية لألشـخاص ذوي اإلعاقة« بمتوسـط حسـايب 

بلـغ )3.42( وانحـراف معيـاري )0.948( وبدرجـة 
تقديـر متوسـطة. تاه يف املرتبة اخلامسـة املجـال الرابع 
»التمويـل« بمتوسـط حسـايب بلـغ )3.41( وانحراف 
بينـام  متوسـطة.  تقديـر  وبدرجـة   )0.740( معيـاري 
جاء املجـال السـادس »دعم التعليم لألشـخاص ذوي 
وبمتوسـط  واألخـرة  السادسـة  املرتبـة  يف  اإلعاقـة« 
بلـغ )3.30( وانحـراف معيـاري )0.998(  حسـايب 
وبدرجـة تقديـر متوسـطة. أمـا الدرجـة الكليـة لـدور 
االجتامعيـة  املسـؤولية  يف  األهـي  القطـاع  مؤسسـات 
بمتوسـط  جـاءت  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  نحـو 
بلـغ )3.49( وانحـراف معيـاري )0.503(  حسـايب 
وبدرجـة تقدير متوسـطة. وتشـر هـذه النتيجـة إىل أن 
دور مؤسسـات القطاع األهي يف املسـؤولية االجتامعية 
نحـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة مل يرتـِق إىل املسـتوى 

الجدول )3(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور مؤسسات القطاع األهلي في المسؤولية االجتماعية نحو األشخاص 

ذوي اإلعاقة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط المجالالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المستوىالمعياري

متوسطة.3.657760توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة12
متوسطة.3.647120تدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة23
متوسطة.3.566100دعم بيئة العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة31

الدعــم والرعايــة الصحيــة لألشــخاص ذوي 45
ــة متوسطة.3.429480اإلعاق

متوسطة.3.417400التمويل54
متوسطة.3.309980دعم التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة66

متوسطة.3.495030الدرجة الكلية 
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املطلـوب عـى الرغم من تطـور قطاع األعـامل وكذلك 
تطـور رعايـة ذوي اإلعاقة يف اململكـة، وحيتاج إىل مزيد 
مـن التطويـر يف ضـوء معايـر عامليـة للنهـوض بـدور 
االجتامعيـة  املسـؤولية  يف  األهـي  القطـاع  مؤسسـات 
نحـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن خـال توظيفهـم 
وتدريبهـم وتقديـم الدعـم املـايل والتعليـم الـكايف هلم 
للوصـول هبـم إىل أعـى درجـة ممكنـة مـن االندماج يف 
املجتمـع. وقـد يعـزى ذلك إىل قلـة وجود املستشـارين 
ذوي الكفـاءة العاليـة يف جمـال املسـؤولية االجتامعيـة 
ذوي  دعـم  يف  ودورهـا  األهـي  القطـاع  ملؤسسـات 
اإلعاقـة، وعـدم االسـتفادة مـن التجـارب العامليـة يف 
هـذا املجـال. ولعل غيـاب البعـد القانوين للمسـؤولية 
العازمـي  أوضحـه  كـام  للمؤسسـات  االجتامعيـة 
والـركات  املؤسسـات  برامـج  عـى  يؤثـر   )2014(
التعـاون بمجـال دعـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة  يف 
وتوظيفهـم وتدريبهم ورعايتهم. ولذلـك فإن الباحث 
احلايل يـرى أن فكـرة املسـؤولية االجتامعية ملؤسسـات 
ورشكات القطـاع األهـي تقـوم عـى رضورة خلق نوع 
مـن التناغم بـن املصالـح املتناقضة املتجسـدة بالربحية 
مـن جهـة ورضورة مراعـاة مصلحة املجتمـع من جهة 
أخـرى والبـد أن تدعم اجلهات والقطاعـات احلكومية 

الفكرة. هـذه 
واختلفـت النتائـج احلاليـة مـع نتائـج دراسـة احلـريب 
لدرجـة  العـام  االجتـاه  أن  أظهـرت  حيـث   )2004(
كـام  األهـي  التعليـم  ملـدارس  االجتامعيـة  املسـؤولية 
يدركهـا أفـراد عينـة الدراسـة جـاءت بدرجـة تقديـر 

عاليـة، واختلفـت معهـا يف نتيجـة أن ممارسـة املدارس 
ذوي  تعيـن  جتـاه  االجتامعيـة  ملسـؤوليتها  األهليـة 
اإلعاقـة يف بعـض وظائفهـا تـكاد معدومة. وقـد يعود 
هـذا االختـاف إىل الفـرة الزمنيـة الطويلة بـن إجراء 
دراسـة احلـريب والدراسـة احلالية حيث سـعت اململكة 
العربيـة السـعودية ملواكبـة املسـتجدات احلديثة يف جمال 
دورهـم  وتفعيـل  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  رعايـة 
بالراكـة مـع مؤسسـات القطـاع األهـي. واتفقت مع 
نتائج دراسـة بزبز )2014( التـي أظهرت أن الركات 
الداعمـة للمسـؤولية االجتامعية متارس بعد املسـؤولية 
الذاتيـة بدرجـة متوسـطة، يف حـن اختلفـت معهـا يف 
بعـد املسـؤولية األخاقية الـذي جاء بمسـتوى مرتفع. 
واختلفـت مـع نتائـج دراسـة الشـمري )2015( التي 
أظهـرت أن املسـؤولية االجتامعية لدى طـاب جامعة 
نايـف العربيـة للعلـوم األمنيـة جـاءت بدرجـة تقديـر 
املجتمـع  طبيعـة  إىل  االختـاف  هـذا  ويعـود  عاليـة، 
واوسـيه  مانـدال  ودراسـة  وخصائصـه،  املسـتهدف 
)Mandal & Ose, 2015( التـي كشـفت أن مسـتوى 
املسـؤولية االجتامعيـة للركات العاملـة يف القطاعات 
ذوي  مـن  األشـخاص  نحـو  املختلفـة  االقتصاديـة 
اإلعاقـة كان مرتفعـَا، وقـد تـم حسـاب املتوسـطات 
احلسـابية واالنحرافـات املعيارية لتقديـرات أفراد عينة 
الدراسـة عـى فقـرات كل جمال عى حـدة، حيث كانت 

التايل: عـى النحـو 
ذوي  لألشـخاص  العمـل  بيئـة  دعـم  األول:  املجـاُل 

اإلعاقـة
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 يبــن اجلــدول )4( أن املتوســطات احلســابية للفقــرات 
املتعلقــة بمجــال دعــم بيئــة العمــل لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، قــد تراوحــت بــن )3.22-3.94(، حيــث 
جــاءت الفقــرة رقــم )4( والتــي نصــت عــى » توفــر 
ــخاص  ــن األش ــامل م ــب للع ــي املناس ــن الصح التأم
ذوي اإلعاقــة وعائاهتــم، والضــامن االجتامعــي« 
يف املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايب بلــغ )3.94( 
تقديــر  وبدرجــة   )0.900( معيــاري  وانحــراف 
متوســطة. وهــذا يــدل عــى تفــاوت بــن مؤسســات 
ــر التأمــن الصحــي املناســب  القطــاع األهــي يف توف

اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  االجتامعــي  والضــامن 
وعائاهتــم، وربــام يعــود ذلــك إىل كثــرة املســتلزمات 
ــي  ــك ال يغط ــة لذل ــذوي اإلعاق ــة ل ــة والعاجي الطبي
ــتوجب  ــا يس ــتلزمات، مم ــك املس ــي تل ــن الصح التأم
عــى اجلهــات املســؤولة يف الدولــة متابعــة هــذه 
القضيــة وضــامن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
التأمــن الصحــي املناســب هلــم ولعائاهتــم والضــامن 
ــم  ــش الكري ــبل العي ــر س ــك لتوف ــي كذل االجتامع
هلــم. وجــاءت الفقــرة رقــم )1( والتــي نصــت عــى 
»توفــر بيئــة عمــل صحيــة وســليمة وآمنــة ومراعــاة 

المتوسط الفقراتالرقمالترتيب
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

14
توفيــر التأميــن الصحــي المناســب للعمــال مــن األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة وعائالتهــم، والضمــان االجتماعــي.
متوسطة.3.949000

21
توفيــر بيئــة عمــل صحيــة وســليمة وآمنــة ومراعــاة متطلبــات 

ــة والبيئيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. الســالمة العمالي
متوسطة3.681.065

32
تناســب الرواتــب المدفوعــة للعمــال مــن األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة مــع طبيعــة وظــروف العمــل.
متوسطة3.631.009

43
ــن  ــال م ــن العم ــن م ــآت للمتميزي ــز ومكاف ــام حواف ــود نظ وج

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
متوسطة.3.639730

55
توفيــر المواصــالت أو وضــع الترتيبــات المناســبة لتأميــن نقــل 

العمــال مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى مــكان العمــل.
متوسطة3.431.046

66
ــن األشــخاص  ــال م ــن ســكن مناســب للعم ــي تأمي المســاعدة ف

ذوي اإلعاقــة.
متوسطة3.411.004

77
توفــر لوائــح منظمــة للحقــوق والواجبــات العماليــة لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة.
متوسطة3.221.080

الجدول )4(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال دعم بيئة العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة مرتبة 

تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
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متطلبــات الســامة العامليــة والبيئيــة لألشــخاص 
ــايب  ــط حس ــة وبمتوس ــة الثاني ــة« يف املرتب ذوي اإلعاق
بلــغ )3.68( وانحــراف معيــاري )1.065( وبدرجــة 
ــود  ــة وج ــك إىل قل ــزى ذل ــد يع ــطة. وق ــر متوس تقدي
العامــة  الســامة  جمــال  يف  واملستشــارين  اخلــراء 
للعــامل مــن ذوي اإلعاقــة. بينــام جــاءت الفقــرة 
ــة  ــح منظم ــر لوائ ــى »توف ــت ع ــي نص ــم )7( والت رق
العامليــة لألشــخاص ذوي  للحقــوق والواجبــات 
ــط  ــرة وبمتوس ــابعة واألخ ــة الس ــة« يف املرتب اإلعاق

 يبــُن اجلــدول )5( أن املتوســطات احلســابية للفقــرات 
املتعلقــة بمجــال توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ــاءت  ــث ج ــن )3.57-3.69(، حي ــت ب ــد تراوح ق
الفقــرة رقــم )9( والتــي نصــت عــى » تشــجيع 
مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل وعــدم 
ــة األوىل  ــز ضدهــم يف أماكــن عملهــم« يف املرتب التميي
وبمتوســط حســايب بلــغ )3.69( وانحــراف معيــاري 
ــزى  ــد يع ــطة. وق ــر متوس ــة تقدي )0.886( وبدرج

ــاري )1.080(  ــراف معي ــغ )3.22( وانح ــايب بل حس
وبدرجــة تقديــر متوســطة. ولتفســر هــذه النتيجــة قام 
ــي  ــاع األه ــات القط ــض مؤسس ــارة بع ــث بزي الباح
ــد  ــة ووج ــن ذوي اإلعاق ــن م ــض العامل ــة بع ومقابل
أن هنــاك بعــض األدلــة التــي تســتخدم لبيــان لوائــح 
ــخاص  ــة لألش ــات العاملي ــوق والواجب ــة للحق منظم
ذوي اإلعاقــة ولكنهــا غــر معلنــة وال يوجــد لوحــات 

ــك. ــوص ذل ــة بخص ــات معلن ــة أو جداري إعاني
املجاُل الثاين: توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

ــن  ــة م ــن صارم ــراءات وقوان ــود إج ــك إىل وج ذل
الدولــة بحــق كل مــن يــامرس التمييــز العنــري ضد 
ــي  ــم )8( والت ــرة رق ــاءت الفق ــن. وج ــامل املعاق الع
نصــت عــى »توفــر فــرص العمــل لألشــخاص ذوي 
ــم«  ــم ورغباهت ــم وطاقاهت ــب لقدراهت ــة املناس اإلعاق
ــغ )3.68(  ــايب بل ــط حس ــة وبمتوس ــة الثاني يف املرتب
تقديــر  وبدرجــة   )0.998( معيــاري  وانحــراف 

ــطة. متوس

المتوسط الفقراتالرقمالترتيب
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

تشــجيع مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي العمــل وعــدم 19
متوسطة.3.698860التمييــز ضدهــم فــي أماكــن عملهــم.

توفيــر فــرص العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة المناســبة 28
متوسطة.3.689980لقدراتهــم وطاقاتهــم ورغباتهــم.

تشــجيع األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى االنخــراط فــي العمــل 310
متوسطة.3.679640المناســب لهــم ضمــن ظروفهــم وإمكاناتهــم.

فــي 411 دعــم وتطويــر خطــط وأنظمــة دمــج ذوي اإلعاقــة 
متوسطة3.571.062الوظائــف. 

الجدول )5(:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة مرتبة تنازلياً 

حسب المتوسطات الحسابية
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 وربــام يعــود ذلــك إىل تبنــي بعــض مؤسســات 
وتوجهــات  العامليــة  للتوجهــات  األهــي  القطــاع 
اململكــة يف توفــر فــرص عمــل مناســبة لألشــخاص 
ــام  ــر عــى جــودة العمــل. بين ــة دون التأث ذوي اإلعاق
جــاءت الفقــرة رقــم )11( والتــي نصــت عــى » 
دعــم وتطويــر خطــط وأنظمــة دمــج ذوي اإلعاقــة يف 
ــط  ــرة وبمتوس ــابعة واألخ ــة الس ــف« يف املرتب الوظائ
ــاري )1.062(  ــراف معي ــغ )3.57( وانح ــايب بل حس
وبدرجــة تقديــر متوســطة. وقــد يعــزى ذلــك إىل 
نقــص أو نــدرة وجــود اخلــراء واملستشــارين يف جمــال 

احلســـابية  املتوســـطات  أن   )6( اجلـــدول  يبـــن 
للفقـــرات املتعلقـــة بمجـــال تدريـــب وتأهيـــل 
ــن  ــت بـ ــد تراوحـ ــة، قـ ــخاص ذوي اإلعاقـ األشـ
ـــم )13(  ـــرة رق ـــاءت الفق ـــث ج )3.57-3.72(، حي
ــات  ــع اجلامعـ ــاون مـ ــى »التعـ ــت عـ ــي نصـ والتـ
ـــخاص  ـــل األش ـــب وتأهي ـــة يف تدري ـــمية واألهلي الرس

دعــم وتطويــر خطــط وأنظمــة دمــج ذوي اإلعاقــة يف 
ــاج ذلــك إىل خــراء يف املجــال  الوظائــف؛ حيــث حيت
لضــامن التحســن والتطويــر يف اخلطــط التــي تضمــن 
دمــج ذوي اإلعاقــة يف العمــل بــكل كفــاءة واقتــدار. 
واتفقــت النتائــج احلاليــة مــع نتائــج دراســة بارينوفــو 
وتوريــس (Barrionuevo & Torres, 2017) التــي 
ــات  ــى سياس ــات تتبن ــركات واملؤسس ــت أن ال بين

ــة.  ــخاص ذوي اإلعاق ــف األش ــة يف توظي خاص
ــخاص ذوي  ــل األش ــب وتأهي ــث: تدري ــاُل الثال املج

ــة  اإلعاق

ـــط  ـــة األوىل وبمتوس ـــل« يف املرتب ـــة للعم ذوي اإلعاق
ـــاري )0.900(  ـــراف معي ـــغ )3.72( وانح ـــايب بل حس
ـــود إىل  ـــك يع ـــل ذل ـــطة. ولع ـــر متوس ـــة تقدي وبدرج
ـــي  ـــا املجتمع ـــا لدوره ـــات وإغفاهل ـــي اجلامع ـــة وع قل
ـــب  ـــة املســـتمرة لتدري ـــي الرامـــج التدريبي املهـــم يف تبن

وتأهيـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة للعمـــل.

المتوسط الفقراتالرقمالترتيب
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

التعــاون مــع الجامعــات الرســمية واألهليــة فــي تدريــب وتأهيــل 113
متوسطة.3.729000األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل.

ــر 214 ــل المناســبة لتطوي ــب والتأهي ــرص وبرامــج التدري ــر ف توفي
ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش ــة المهني ــات والمعرف متوسطة3.641.067المعلوم

ــر 312 ــل المناســبة لتطوي ــب والتأهي ــرص وبرامــج التدري ــر ف توفي
ــة. ــرات األشــخاص ذوي اإلعاق ــارات وخب متوسطة.3.579920مه

الجدول )6(:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال تدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة مرتبة 

تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
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ــى«  ــت ع ــي نص ــم )14( والت ــرة رق ــاءت الفق  وج
ــبة  ــل املناس ــب والتأهي ــج التدري ــرص وبرام ــر ف توف
لتطويــر املعلومــات واملعرفــة املهنيــة لألشــخاص ذوي 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة وبمتوس ــة الثاني ــة« يف املرتب اإلعاق
وبدرجــة   )1.067( معيــاري  وانحــراف   )3.64(
تقديــر متوســطة. ولعــل ذلــك يعــود إىل أن اجلامعــات 
تركــز فقــط عــى برامــج التدريــب والتأهيــل املناســبة 
لتطويــر املعلومــات واملعرفــة املهنيــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة. بينــام جــاءت الفقــرة رقــم )12( والتي نصت 

ــل  ــب والتأهي ــج التدري ــرص وبرام ــر ف ــى » توف ع
املناســبة لتطويــر مهــارات وخــرات األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة« يف املرتبــة الثالثــة واألخــرة وبمتوســط 
ــاري )0.992(  ــراف معي ــغ )3.57( وانح ــايب بل حس
وبدرجــة تقديــر متوســطة. ولعــل ذلــك يعــود إىل قلــة 
ــل  ــب والتأهي ــج التدري ــة برام ــات بأمهي ــي اجلامع وع
املناســبة لتطويــر مهــارات وخــرات األشــخاص ذوي 

ــة. اإلعاق
املجاُل الرابع: التمويل 

المتوسط الفقراتالرقمالترتيب
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

تقديــم تمويــل مناســب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 115
متوسطة3.461.007للــزواج.

توفيــر نظــام مناســب لتمويــل األشــخاص ذوي 218
الفقــراء والمحتاجيــن. متوسطة.3.459830اإلعاقــة مــن 

توفيــر برامــج لمنــح قــروض بشــروط ميســرة 319
اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  متوسطة3.430.989ومناســبة 

دعــم المشــاريع الحرفيــة والمنزليــة لألشــخاص 422
اإلعاقــة. متوسطة3.421.083ذوي 

ــاء 517 ــي بن ــة ف ــل لألشــخاص ذوي اإلعاق ــم تموي تقدي
ــازل. ــوت والمن متوسطة3.401.022البي

دعــم األنشــطة والمشــاريع البحثيــة ماديــاً التــي 621
وقضاياهــم. اإلعاقــة  ذوي  باألشــخاص  متوسطة3.401.015تعنــى 

الدعــم المالــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي إنشــاء 716
متوسطة3.391.022مشــاريع صغيــرة وتأسيســها.

ــة ومراكــز 820 ــوادي الرياضي ــي للن ــم الدعــم المال تقدي
ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــباب لألش متوسطة3.361.062الش

ــج 923 ــي تعال ــدوات الت ــة ودعــم المؤتمــرات والن رعاي
ــة. ــا األشــخاص ذوي اإلعاق متوسطة3.361.062قضاي

الجدول )7(:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال التمويل مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
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 يبـُن اجلـدول )7( أن املتوسـطات احلسـابية للفقـرات 
املتعلقـة بمجـال التمويـل، قـد تراوحـت بـن )3.36-
3.46(، حيـث جـاءت الفقـرة رقـم )15( والتي نصت 
عـى »تقديـم متويـل مناسـب لألشـخاص ذوي اإلعاقة 
للزواج« يف املرتبة األوىل وبمتوسـط حسايب بلغ )3.46( 
وانحـراف معيـاري )1.007( وبدرجة تقدير متوسـطة. 
وربـام يعـود ذلك إىل مشـاركة بعـض مؤسسـات القطاع 
األهـي يف دعـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة وتشـجيعهم 
عـى الـزواج حتقيقـًا ملتطلبات اجلانب اإلنسـاين وإشـباع 
أرسه.  وتكويـن  العاطفـي  اسـتقرارهم  يف  رغباهتـم 
وجـاءت الفقـرة رقـم )18( والتـي نصـت عـى »توفـر 
نظـام مناسـب لتمويـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن 
الفقـراء واملحتاجن« يف املرتبة الثانية وبمتوسـط حسـايب 
وبدرجـة   )0.983( معيـاري  وانحـراف   )3.45( بلـغ 
تقدير متوسـطة. وربام يعـزى ذلك إىل النظام اإلسـامي 
السـائد يف اململكة العربية السـعودية والتكافـل والرابط 

االجتامعـي الثقـايف يف املجتمـع السـعودي القائـم عـى 
ومنهـم  عـام  بشـكل  واملحتاجـن  الفقـراء  مسـاعدة 
واملحتاجـن  الفقـراء  مـن  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص 
وذلـك ملسـاعدهتم عـى العيـش الكريـم دون نقـص أو 
شـعور بالدونيـة. بينام جـاءت الفقـرة رقـم )23( والتي 
نصـت عـى »رعايـة ودعـم املؤمتـرات والنـدوات التـي 
املرتبـة  يف  اإلعاقـة«  ذوي  األشـخاص  قضايـا  تعالـج 
 )3.36( بلـغ  حسـايب  وبمتوسـط  واألخـرة  التاسـعة 
وانحـراف معيـاري )1.062( وبدرجة تقدير متوسـطة. 
وقـد يعزى ذلـك إىل اعتقاد أصحاب وُماك املؤسسـات 
األهليـة أن هنـاك جوانـب لاهتـامم باألشـخاص ذوي 
اإلعاقـة أكثـر أمهية مـن دعم املؤمتـرات والنـدوات التي 
تعالـج قضايا األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وأن هذا األمر 

هـو مسـؤولية القطاعـات واجلهـات احلكوميـة.
املجـاُل اخلامـس: الدعم والرعاية الصحية لألشـخاص 

اإلعاقة  ذوي 

المتوسط الفقراتالرقمالترتيب
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

المســاهمة فــي حمــالت التوعيــة الصحيــة لألشــخاص ذوي 126
ــة. ــذه الغاي ــب له ــم المناس ــم الدع ــرهم وتقدي ــة وأس متوسطة3.441.044اإلعاق

ــدات 225 ــة بالمع ــفيات الحكومي ــة والمستش ــادات الصحي ــم العي دع
متوسطة3.421.021الطبيــة واألدويــة والغــرف العالجيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

بالمعــدات 327 اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مراكــز رعايــة  دعــم 
والعالجــات.   واألدويــة  والصحيــة  متوسطة3.421.040الطبيــة 

دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي شــراء المعــدات واألجهــزة 424
متوسطة3.411.067الطبيــة والتقنيــة.

الجدول )8(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال الدعم والرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
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 يبـن اجلـدول )8( أن املتوسـطات احلسـابية للفقـرات 
املتعلقـة بمجـال الدعـم والرعاية الصحية لألشـخاص 
 ،)3.44-3.41( بـن  تراوحـت  قـد  اإلعاقـة،  ذوي 
حيـث جـاءت الفقـرة رقـم )26( والتـي نصـت عـى » 
املسـامهة يف محـات التوعيـة الصحية لألشـخاص ذوي 
اإلعاقـة وأرسهـم وتقديـم الدعم املناسـب هلـذه الغاية 
 )3.44( بلـغ  حسـايب  وبمتوسـط  األوىل  املرتبـة  يف   «
وانحـراف معياري )1.044( وبدرجة تقدير متوسـطة. 
ويعـود ذلك إىل الوعـي العاملي واملحـي املتمثل باململكة 
العربيـة السـعودية يف جمـال الصحـة وخدماهتـا ألفـراد 
خدمـات  مـن  واألفضـل  األنسـب  وتقديـم  املجتمـع 
الرعايـة الصحيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وأرسهم. 
وجـاءت الفقـرة رقـم )25( والتـي نصـت عـى »دعـم 
العيـادات الصحيـة واملستشـفيات احلكوميـة باملعـدات 
الطبيـة واألدويـة والغـرف العاجية لألشـخاص ذوي 
بلـغ  حسـايب  وبمتوسـط  الثانيـة  املرتبـة  يف  اإلعاقـة« 
)3.42( وانحـراف معيـاري )1.021( وبدرجـة تقدير 

اململكـة يف حـث  إىل جهـود  متوسـطة. ويعـزى ذلـك 
مؤسسـات القطـاع األهـي عـى املشـاركة والتعـاون يف 
تقديـم دعـم ملراكـز رعايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
باملعـدات الطبيـة والصحية واألدويـة والعاجات كنوع 
مـن اخلدمـة املجتمعيـة. بينام جـاءت الفقرة رقـم )24( 
والتـي نصـت عـى »دعـم األشـخاص ذوي اإلعاقة يف 
املرتبـة  يف  والتقنيـة«  الطبيـة  واألجهـزة  املعـدات  رشاء 
 )3.41( بلـغ  حسـايب  وبمتوسـط  واألخـرة  الرابعـة 
وانحـراف معياري )1.067( وبدرجة تقدير متوسـطة. 
وربـام يعـود ذلـك إىل ارتفـاع التكاليـف املاديـة لـراء 
هـذه املعـدات واألجهـزة؛ لذلـك يـرى ُمـاك ومديرو 
هـذه  رشاء  أن  األهـي  القطـاع  مؤسسـات  ورؤسـاء 
املعـدات واألجهـزة ُيشـكل عبًئـا ماليًّـا كبـًرا عليهـم، 
وأن اجلهـات والقطاعـات احلكوميـة هي املسـؤولة عن 

رشائهـا وتأمينهـا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة.
ذوي  لألشـخاص  التعليـم  دعـم  السـادس:  املجـاُل 

اإلعاقـة 

المتوسط الفقراتالرقمالترتيب
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

ــح 128 ــة ومن ــم األشــخاص ذوي اإلعاق ــي مناســب لتعلي ــم دعــم مال تقدي
ــن منهــم. متوسطة3.431.053خــاص للمتفوقي

متوسطة3.301.141دعم الطلبة من ذوي اإلعاقة في الجامعات والمعاهد العلمية.231

متوسطة3.261.217تقديم دعم مالي مناسب لتعليم أبناء األشخاص ذوي اإلعاقة.329

430
دعــم العمليــة التعليميــة مــن خــالل إنشــاء المــدارس والمعاهــد 
وبرامــج ومراكــز رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتجهيزهــا 

بالمعــدات واألجهــزة وغيرهــا.
متوسطة3.231.234

الجدول )9(:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال دعم التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة مرتبة 

تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
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 يبــن اجلــدول )9( أن املتوســطات احلســابية للفقــرات 
املتعلقــة بمجــال دعــم التعليــم لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، قــد تراوحــت بــن )3.23-3.43(، حيــث 
الفقــرة رقــم )28( والتــي نصــت عــى  جــاءت 
»تقديــم دعــم مــايل مناســب لتعليــم األشــخاص ذوي 
ــة  ــح خــاص للمتفوقــن منهــم« يف املرتب ــة ومن اإلعاق
ــراف  ــغ )3.43( وانح ــايب بل ــط حس األوىل وبمتوس
متوســطة.  تقديــر  وبدرجــة   )1.053( معيــاري 
وربــام يعــود ذلــك إىل معرفــة ودرايــة املســؤولن 
ــتثامر يف  ــة االس ــي بأمهي ــاع األه ــات القط يف مؤسس
رأس املــال البــري، وأن املتفوقــن هــم عــامد األمــة 
وثــروة قوميــة للوطــن، لذلــك يبــادرون لتقديــم 
ــن  ــخاص م ــن لألش ــة املتفوق ــح للطلب ــم واملن الدع
ــي  ــم )31( والت ــرة رق ــاءت الفق ــة. وج ذوي اإلعاق
نصــت عــى » دعــم الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة يف 
الثانيــة  املرتبــة  يف  العلميــة«  واملعاهــد  اجلامعــات 
وبمتوســط حســايب بلــغ )3.30( وانحــراف معيــاري 
ــدل  ــذا ي ــطة. وه ــر متوس ــة تقدي )1.141( وبدرج
القطــاع  مؤسســات  يف  املســؤولن  حــرص  عــى 
ــن ذوي  ــة م ــح للطلب ــم من ــر ودع ــى توف ــي ع األه
ــن  ــزءًا م ــوا ج ــة ليكون ــد العلمي ــات واملعاه يف اجلامع
ــاءت  ــام ج ــه. بين ــعودي وهنضت ــع الس ــد املجتم رواف
الفقــرة رقــم )30( والتــي نصــت عــى » دعــم العملية 
التعليميــة مــن خــال إنشــاء املــدارس واملعاهــد 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــز رعاي ــج ومراك وبرام
ــة  ــا« يف املرتب ــزة وغره ــدات واألجه ــا باملع وجتهيزه

ــغ )3.23(  ــايب بل ــط حس ــرة وبمتوس ــة واألخ الرابع
تقديــر  وبدرجــة   )1.234( معيــاري  وانحــراف 
ــف  ــاع التكالي ــك إىل ارتف ــود ذل ــام يع ــطة. ورب متوس
ــج  ــد وبرام ــدارس واملعاه ــاء امل ــة إلنش ــة واملادي املالي
ــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وجتهيزهــا  ومراكــز رعاي
باملعــدات واألجهــزة؛ لذلــك يعتقــد ُمــاك ورؤســاء 
ــا  ــكل عبئ ــك ُيش ــي أن ذل ــاع األه ــات القط مؤسس
ــي  ــة ه ــوزارات يف الدول ــم، وأن ال ــًرا عليه ــا كب ماليًّ
ــزء  ــاركون بج ــد يش ــم ق ــك، وأهن ــن ذل ــؤولة ع املس
مــايل بســيط يف تأمــن بعــض أجهــزة ومعــدات 

ــم. ــتلزمات التعلي ومس
نتائُج السؤال الثاين ومناقشتها:

   والــذي نــص عــى »مــا الفــروق ذات الداللــة 
اإلحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( يف 
ــول  ــة ح ــة الدراس ــراد عين ــرات أف ــطات تقدي متوس
ــؤولية  ــي يف املس ــاع األه ــات القط ــع دور مؤسس واق
االجتامعيــة نحــو األشــخاص ذوي اإلعاقــة باختاف 

ــس؟« ــر اجلن متغ
لإلجابــة عــن هذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات 
ــراد  ــرات أف ــة لتقدي ــات املعياري ــابية واالنحراف احلس
ــاع  ــات القط ــع دور مؤسس ــول واق ــة ح ــة الدراس عين
ــخاص  ــو األش ــة نح ــؤولية االجتامعي ــي يف املس األه
ذوي اإلعاقــة حســب متغــر اجلنــس، ولبيــان الفــروق 
اإلحصائيــة بــن املتوســطات احلســابية تــم اســتخدام 
ــدول )10(  ــس. واجل ــر اجلن ــًا ملتغ ــار »ت«، تبع اختب

يوضــح ذلــك:
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      يتبــن مــن اجلــدول )10( وجــود فــروق ذات داللة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α = 0.05( تعــزى 
ــل  ــة العم ــم بيئ ــاالت دع ــس يف جم ــر اجلن ــر متغ ألث
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، توظيــف األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، تدريــب وتأهيــل األشــخاص ذوي 
الفــروق  وجــاءت  الكليــة  الدرجــة  ويف  اإلعاقــة 
األثــر  إىل  ذلــك  يعــزى  وقــد  الذكــور.  لصالــح 
ــور  ــم الذك ــة يف دع ــات األهلي ــايب ألداء املؤسس اإلجي

األرسة  تكويــن  مســؤولية  يتحملــون  مــن  ألهنــم 
ــك  ــم؛ لذل ــة هل ــف املعيش ــتلزماهتا وتكالي ــن مس وتأم
حتــرص مؤسســات القطــاع األهــي عــى الذكــور مــن 
ذوي اإلعاقــة وتقــدم هلــم دعــاًم كافًيــا يف بيئــة العمــل 
وكذلــك تشــجيعهم عــى ممارســة العمــل، باإلضافــة 
إىل توفــر كافــة الســبل لتدريبهــم لضــامن اســتمرارهم 
ــًا  ــر فروق ــن مل تظه ــة. يف ح ــتقرارهم يف املؤسس واس
ــة  ــم والرعاي ــل، والدع ــاالت التموي ــة يف جم إحصائي

المجاالت وأداة الدراسة 
المتوسط العددالجنسككل

الحسابي
االنحراف 
المعياري

قيمة
“ت”

درجات 
الحرية

الداللة 
اإلحصائية

دعــم بيئــة العمل لألشــخاص 
اإلعاقة ذوي 

.1653.69614.3.929305000ذكر
.1423.42575أنثى

ذوي  األشــخاص  توظيــف 
اإلعاقــة

.1653.77725.2.839305005ذكر
.1423.52814أنثى

تدريــب وتأهيــل األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة

.1653.77770.3.364305001ذكر
.1423.50610أنثى

التمويل
.1653.44755.733.305464ذكر
.1423.38723أنثى

الدعــم والرعايــة الصحيــة 
اإلعاقــة ذوي  لألشــخاص 

.1653.481.0181.240305216ذكر
.1423.35858أنثى

لألشــخاص  التعليــم  دعــم 
اإلعاقــة ذوي 

.1653.381.0541.523305129ذكر
.1423.21923أنثى

الدرجة الكلية
.1653.57524.3.109305002ذكر
.1423.39463أنثى

الجدول )01(:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« ألثر متغير الجنس على تقديرات أفراد عينة الدراسة 

حول واقع دور مؤسسات القطاع األهلي في المسؤولية االجتماعية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة
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الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ودعــم التعليــم 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويمكــن عــزو ذلــك 
ــتفيد  ــن أن يس ــث يمك ــاالت حي ــذه املج ــة ه لطبيع
منهــا مجيــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى اختــاف 
اجلنــس )ذكــر، أنثــى( ودون حتديــد فئــة بحــد ذاهتــا، 
حيــث مــن املمكــن أن يشــمل التمويــل والدعــم 
ــن  ــاث م ــور واإلن ــي الذك ــم التعليم ــي والدع الصح
ذوي اإلعاقــة دون متييــز أو حتيــز. واختلفــت النتائــج 
ــي  ــريب )2004( الت ــة احل ــج دراس ــع نتائ ــة م احلالي
ــاه  ــة يف االجت ــروق إحصائي ــود ف ــدم وج ــرت ع أظه
العــام لدرجــة املســؤولية االجتامعيــة ملــدارس التعليــم 

ــزى  ــة تع ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــام يدركه ــي ك األه
ــس. ــر اجلن ملتغ

نتائُج السؤال الثالث ومناقشتها:
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات أفــراد 
ــاع  ــات القط ــع دور مؤسس ــول واق ــة ح ــة الدراس عين
ــخاص  ــو األش ــة نح ــؤولية االجتامعي ــي يف املس األه
ذوي اإلعاقــة حســب متغــر ســنوات اخلــرة، ولبيــان 
ــم  ــابية ت ــطات احلس ــن املتوس ــة ب ــروق اإلحصائي الف
اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي، تبعــًا ملتغر 

ــك: ــح ذل ــدول )11( يوض ــرة. واجل ــنوات اخل س

المجاالت وأداة الدراسة 
ككل

المتوسط العددالفئات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

دعم بيئة العمل 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

.1433.51633أقل من 5 سنوات

.1243.64601من 10-5

.403.50537أكثر من 10 سنوات

.3073.56610المجموع

توظيف األشخاص 
ذوي اإلعاقة

.1433.60848أقل من 5 سنوات

.1243.69695من 10-5

.403.71755أكثر من 10 سنوات

.3073.65776المجموع

الجدول )11(:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع دور مؤسسات القطاع 

األهلي في المسؤولية االجتماعية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة حسب متغير سنوات الخبرة
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يف  ظاهريـــًا  تباينـــًا   )11( اجلـــدول  يبـــن 
املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة 
ـــع  ـــول واق ـــة ح ـــة الدراس ـــراد عين ـــرات أف لتقدي
دور مؤسســـات القطـــاع األهـــي يف املســـؤولية 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــو األشـ ــة نحـ االجتامعيـ

بســـبب اختـــاف فئـــات متغـــر ســـنوات 
ــة  ــة الفـــروق اإلحصائيـ ــان داللـ اخلـــرة، ولبيـ
بـــن املتوســـطات احلســـابية تـــم اســـتخدام 
ــدول  ــب اجلـ ــادي حسـ ــن األحـ ــل التبايـ حتليـ

.)12 (

تدريب وتأهيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة

.1433.63698أقل من 5 سنوات

.1243.64726من 10-5

.403.72730أكثر من 10 سنوات

.3073.64712المجموع

.1433.46693أقل من 5 سنواتالتمويل

.1243.39783من 10-5

.403.29766أكثر من 10 سنوات

.3073.41740المجموع

الدعم والرعاية الصحية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

.1433.43948أقل من 5 سنوات

.1243.43916من 10-5

403.361.067أكثر من 10 سنوات

.3073.42948المجموع

دعم التعليم لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

.1433.40951أقل من 5 سنوات

1243.151.071من 10-5

.403.47877أكثر من 10 سنوات

.3073.30998المجموع

.1433.49521أقل من 5 سنواتالدرجة الكلية

.1243.48474من 10-5

.403.47539أكثر من 10 سنوات

.3073.49503المجموع
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ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )12( ع ــن اجل ــن م يتب
 )0.05=α( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
عــى تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع دور 
ــة  ــؤولية االجتامعي ــي يف املس ــاع األه ــات القط مؤسس

ملتغــر  تعــزى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  نحــو 
ســنوات اخلــرة يف مجيــع املجــاالت ويف الدرجــة 
الكليــة. ويعــزى ذلــك إىل توافــق أصحــاب ســنوات 
اخلــرة حــول التــزام مؤسســات القطــاع األهــي 

مجموع المصدرالمجاالت وأداة الدراسة ككل
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

دعم بيئة العمل لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

.1.3742687.1.855158بين المجموعات
.112.576304370داخل المجموعات

113.950306الكلي

توظيف األشخاص ذوي 
اإلعاقة

.639.2319.529.590بين المجموعات
.183.594304604داخل المجموعات

184.232306الكلي

تدريب وتأهيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة

.238.2119.234.792بين المجموعات
.154.950304510داخل المجموعات

155.189306الكلي

التمويل
.894.2447.816.443بين المجموعات

.166.522304548داخل المجموعات
167.416306الكلي

الدعم والرعاية الصحية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

.203.2102.112.894بين المجموعات
.275.022304905داخل المجموعات

275.225306الكلي

دعم التعليم لألشخاص ذوي 
اإلعاقة

.5.32222.6612.703069بين المجموعات
.299.327304985داخل المجموعات

304.649306الكلي

الدرجة الكلية
.025.2013.049.952بين المجموعات

.77.478304255داخل المجموعات

الجدول )12):
 تحليل التباين األحادي سنوات الخبرة على تقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع دور مؤسسات القطاع األهلي في 

المسؤولية االجتماعية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة
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ذوي  األشــخاص  نحــو  االجتامعيــة  باملســؤولية 
ــا يف هــذا اإلطــار  ــة نظــرًا لتوافــق اإلدارة العلي اإلعاق
وإيامهنــا بأهــداف الدولــة وتوجهاهتــا نحــو دعــم 
ــع.  ــًا يف املجتم ــر اندماج ــوا أكث ــة ليكون ذوي اإلعاق
ــايف  ــي والثق ــتوى التعليم ــارب يف املس ــة إىل التق إضاف
ــس يف  ــا انعك ــة مم ــة الدراس ــراد عين ــي ألف االجتامع
اســتجاباهتم وإدراكهــم لــدور مؤسســات القطــاع 
األهــي باملســؤولية االجتامعيــة نحــو األشــخاص 
ــر  ــى متغ ــروق ع ــر الف ــك مل تظه ــة؛ لذل ذوي اإلعاق

ــرة. ــنوات اخل س

نتائُج السؤال الرابع ومناقشتها:
لإلجابــة عــن هذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات 
ــراد  ــرات أف ــة لتقدي ــات املعياري ــابية واالنحراف احلس
ــاع  ــات القط ــع دور مؤسس ــول واق ــة ح ــة الدراس عين
ــخاص  ــو األش ــة نح ــؤولية االجتامعي ــي يف املس األه
ذوي اإلعاقــة حســب متغــر نشــاط املؤسســة، ولبيــان 
ــم  ــابية ت ــطات احلس ــن املتوس ــة ب ــروق اإلحصائي الف
ــًا  ــادي، تبع ــن األح ــل التباي ــار حتلي ــتخدام اختب اس
ملتغــر نشــاط املؤسســة. واجلــدول )13( يوضــح 

ــك: ذل

المتوسط الحسابيالعددالفئاتالمجاالت وأداة الدراسة ككل
االنحراف 
المعياري

دعم بيئة العمل لألشخاص 

ذوي اإلعاقة

.743.70523تجاري
.593.56423صحي
.533.36609تعليمي
.513.55672صناعي
.703.58743اقتصادي
.3073.56610المجموع

توظيف األشخاص ذوي 

اإلعاقة

.743.90621تجاري
.593.78996صحي
.533.40585تعليمي
.513.40819صناعي
.703.65715اقتصادي
.3073.65776المجموع

تدريب وتأهيل األشخاص 

ذوي اإلعاقة

.743.75704تجاري
.593.89642صحي
.533.48483تعليمي

الجدول )13): 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع دور مؤسسات القطاع 

األهلي في المسؤولية االجتماعية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة حسب متغير نشاط المؤسسة
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ـــطات  ـــًا يف املتوس ـــًا ظاهري ـــدول )13( تباين ـــن اجل يب
ـــراد  ـــرات أف ـــة لتقدي ـــات املعياري ـــابية واالنحراف احلس
ـــاع  ـــات القط ـــع دور مؤسس ـــول واق ـــة ح ـــة الدراس عين
ـــخاص  ـــو األش ـــة نح ـــؤولية االجتامعي ـــي يف املس األه

ـــاط  ـــر نش ـــات متغ ـــاف فئ ـــبب اخت ـــة بس ذوي اإلعاق
ـــن  ـــة ب ـــروق اإلحصائي ـــة الف ـــان دالل ـــة، ولبي املؤسس
ـــن  ـــل التباي ـــتخدام حتلي ـــم اس ـــابية ت ـــطات احلس املتوس

ـــدول )14(. ـــب اجل ـــادي حس األح

.513.30890صناعي
.703.71674اقتصادي
.3073.64712المجموع

التمويل
.743.20788تجاري
.593.46781صحي
.533.40677تعليمي
.513.56632صناعي
.703.50741اقتصادي
.3073.41740المجموع

الدعم والرعاية الصحية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة

743.151.078تجاري
.593.68876صحي
.533.36776تعليمي
.513.56901صناعي
.703.44958اقتصادي
.3073.42948المجموع

دعم التعليم لألشخاص ذوي 

اإلعاقة

743.301.098تجاري
.593.36877صحي
.533.30766تعليمي
513.321.104صناعي
703.251.078اقتصادي
.3073.30998المجموع

الدرجة الكلية

.743.46490تجاري
.593.58437صحي
.533.38427تعليمي
.513.48542صناعي
.703.52584اقتصادي

.3073.49503المجموع 
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ــة  يتبــن مــن اجلــدول )14( وجــود فــروق ذات دالل
ــزى  ــة )a=0.05( تع ــتوى الدالل ــد مس ــة عن إحصائي
باســتثناء  املجــاالت  مجيــع  يف  املؤسســة  لنشــاط 
التمويــل، ودعــم التعليــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

ويف الدرجــة الكليــة، ولبيــان الفــروق الزوجيــة الدالــة 
ــتخدام  ــم اس ــابية ت ــطات احلس ــن املتوس ــا ب إحصائًي
ــن يف  ــو مب ــام ه ــفيه ك ــة ش ــة بطريق ــات البعدي املقارن

اجلــدول )15(.

مجموع المصدرالمجاالت وأداة الدراسة ككل
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الداللة قيمة فالمربعات

اإلحصائية

ــة العمــل لألشــخاص  دعــم بيئ
ــة ذوي اإلعاق

.3.6384909.2.490043بين المجموعات

.110.313302365داخل المجموعات

113.950306الكلي

ذوي  األشــخاص  توظيــف 
اإلعاقــة

.11.99542.9995.258000بين المجموعات

.172.237302570داخل المجموعات

184.232306الكلي

تدريــب وتأهيــل األشــخاص 
اإلعاقــة ذوي 

.12.05443.0136.358000بين المجموعات

.143.135302474داخل المجموعات

155.189306الكلي

التمويل

.5.04241.2602.344055بين المجموعات

.162.374302538داخل المجموعات

167.416306الكلي

الصحيــة  والرعايــة  الدعــم 
اإلعاقــة ذوي  لألشــخاص 

.10.66342.6663.043018بين المجموعات

.264.562302876داخل المجموعات

275.225306الكلي

دعــم التعليــم لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة

.411.4103.102.982بين المجموعات

304.2383021.007داخل المجموعات

304.649306الكلي

الدرجة الكلية

.1.2424311.1.230298بين المجموعات

.76.260302253داخل المجموعات

77.503306

الجدول )14):
 تحليل التباين األحادي ألثر نشاط المؤسسة لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع دور مؤسسات القطاع 

األهلي في المسؤولية االجتماعية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة
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يتبن من اجلدول )15( اآليت: 
ــة )a = 0.05( يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف وج
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــل لألش ــة العم ــم بيئ ــايّل دع جم

لصالــح  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وتوظيــف 
ــة  ــك إىل طبيع ــود ذل ــاري. ويع ــة التج ــاط املؤسس نش
نشــاط املؤسســات التجاريــة حيــث يســهل فيهــا 

فئات متغير المجاالت
نشاط المؤسسة

المتوسط 
اقتصاديصناعيتعليميصحيتجاريالحسابي

العمل  بيئة  دعم 
لألشخـــــــاص 

ذوي اإلعاقة

3.70تجاري
.3.5614صحي
.34.20*3.36تعليمي
.3.5514.00.20صناعي
.3.5811.03.23.03اقتصادي

توظيــــــــــــف 
األشخــــــــاص 

ذوي اإلعاقـة

3.90تجاري
.3.7812صحي
.50.38*3.40تعليمي
.49.38.01*3.40صناعي
.3.6524.13.26.25اقتصادي

تدريب وتأهيــل 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة

3.75تجاري
.3.8914صحي
.41*.3.4827تعليمي
.59.18*.45*3.30صناعي
.41*.3.7104.18.23اقتصادي

الدعم والرعايـة 
لصحيـــــــــــة  ا
لألشخـــــــاص 

ذوي اإلعاقـة

3.15تجاري
.53*3.68صحي
.3.3621.32تعليمي
.3.5642.11.21صناعي
.3.4429.24.08.12اقتصادي

الجدول )15): 
المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر نشاط المؤسسة على واقع دور مؤسسات القطاع األهلي في المسؤولية 

االجتماعية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة

.(0.05 = a( دالة عند مستوى الداللة *
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ــخاص  ــص األش ــة وخصائ ــا لطبيع ــل وماءمته العم
ذوي اإلعاقــة، كــام أن اململكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــة االجتامعي ــة والتنمي ــوارد البري ــة يف وزارة امل ممثل
ــات  ــى مؤسس ــب ع ــاًم يوج ــرًا تعمي ــدرت مؤخ أص
القطــاع األهــي ذات النشــاط التجــاري )مثــل الســوبر 
ماركــت، واملــوالت، وحمــات اجلــواالت واملابــس 
وغرهــا( أن يكــون مــن بــن املوظفــن العاملــن 
فيهــا نســبة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. كــام تبــن 
 )0.05 = a( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــل األش ــب وتأهي ــال تدري يف جم
ــود  ــذا يع ــادي. وه ــة االقتص ــاط املؤسس ــح نش لصال
إىل طبيعــة املؤسســات االقتصاديــة التــي هتتــم بجــودة 
العاملــن وكفاءهتــم ومتيزهــم يف التعامــل مــع العماء 
وكســب رضاهــم، ولذلــك حتــرص هــذه املؤسســات 
ــن  ــون م ــم العامل ــا ومنه ــن هب ــب العامل ــى تدري ع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى خمتلــف املهــارات 
ــاء  ــع العم ــل م ــن التعام ــم م ــي متكنه ــة الت احلياتي
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــن وج ــدار. وتب ــاءة واقت بكف
والرعايــة  الدعــم  جمــال  يف   )0.05  =( إحصائيــة 
الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وجــاءت الفروق 
لصالــح نشــاط املؤسســة الصحــي؛ وُتعــّد هــذه 
ــاط  ــات ذات النش ــث إّن املؤسس ــة حي ــة منطقي النتيج
ــة  ــة الصحي الصحــي نتيجــة لطبيعــة عملهــا يف الرعاي
والطبيــة فهــي األقــدر عــى توفــر وتأمــن العاجــات 
واملســتلزمات  والتجهيــزات  واملعــدات  واألدويــة 
ــة الازمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ــة والتقني الطبي

واتفقــت النتائــج احلاليــة مــع نتائــج دراســة بارينوفــو 
 )Barrionuevo & Torres , 2017( وتوريــس 
التــي بينــت أن الــركات تشــجع عــى توظيــف 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف القطاعــات اخلدميــة 
والتجاريــة مقارنــة مــع القطاعــات الصناعيــة. يف حن 
ــيه  ــدال واوس ــة مان ــج دراس ــع نتائ ــت م ــا اختلف أهن
أظهــرت  تــم  التــي   )Mandal & Ose , 2015(
ــزى  ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع
ــاري،  ــي، التج ــادي )الصناع ــاع االقتص ــوع القط لن
اخلدمــات( يف تصــورات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
مســتوى املســؤولية االجتامعيــة للــركات العاملــة يف 
ــخاص  ــو األش ــة نح ــة املختلف ــات االقتصادي القطاع

ــة.  ــن ذوي اإلعاق م

 التوصياُت:
لقـــد قدمـــت الدراســـة بعـــض املعلومـــات املتعلقـــة بــــ 
ـــؤولية  ـــي يف املس ـــاع األه ـــات القط ـــع دور مؤسس واق
االجتامعيـــة نحـــو األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية. وبنـــاًء عـــى النتائـــج 
التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا فـــإن الباحـــث يـــويص 

بـــاآليت:
ــات  ــؤولن يف اجلهـ ــار املسـ ــت أنظـ رضورة لفـ  
ــاون  ــد رشاكات وتعـ ــة عقـ ــة إىل أمهيـ احلكوميـ
األهـــي  القطـــاع  مؤسســـات  دور  وتفعيـــل 
ــخاص  ــو األشـ ــة نحـ ــؤولية االجتامعيـ يف املسـ
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ذوي اإلعاقـــة لضـــامن اندماجهـــم يف املجتمـــع 
ـــة  ـــق التنمي ـــم، وحتقي ـــم هل ـــش الكري ـــر العي وتوف

ــعودية. ــة السـ ــة العربيـ ــتدامة يف اململكـ املسـ
رضورة تبنـــي مـــروع وطنـــي لتوعيـــة ُمـــاك   
ـــم  ـــي بدوره ـــاع األه ـــات القط ـــاء مؤسس ورؤس
ـــو  ـــة نح ـــؤولية االجتامعي ـــق املس ـــايب يف حتقي االجي
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وخاصـــة يف جانبـــّي 
ــخاص ذوي  ــم لألشـ ــم التعليـ ــل ودعـ التمويـ

اإلعاقـــة.
التـــي توصلـــت  النتائـــج  االســـتفادة مـــن   
ــوات  ــاج الفجـ ــة يف عـ ــة احلاليـ ــا الدراسـ هلـ
دور  حتســـن  يف  تســـهم  التـــي  والثغـــرات 
املســـؤولية  يف  األهـــي  القطـــاع  مؤسســـات 
االجتامعيـــة نحـــو األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، 
املســـؤولية  صـــور  تنظيـــم  خـــال  مـــن 
االجتامعيـــة ملؤسســـات القطـــاع األهـــي نحـــو 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بشـــكل واضـــح 

ودقيـــق.
إجـــراء دراســـة مســـحية تتقـــى أســـباب   
يف  األهـــي  القطـــاع  مؤسســـات  عـــزوف 
املســـؤولية االجتامعيـــة نحـــو األشـــخاص ذوي 

اإلعاقـــة وســـبل التغلـــب عليهـــا.
إجـــراء دراســـة مماثلـــة للدراســـة احلاليـــة   
باســـتخدام عينـــات أكثـــر وأدوات ومتغـــرات 
ـــوع  ـــن التن ـــدرًا م ـــي ق ـــرى لتعط ـــة أخ ديمغرافي

املعلومـــات. يف 

املصادر واملراجع
أواًل/ املصادر واملراجع العربية: 

أبــو مــايض، كامــل. )2015(. أثــر االلتــزام باملســؤولية 
االجتامعيــة عــى أداء مؤسســات القطــاع العــام يف قطــاع 
غــزة. جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات االقتصاديــة 

.88-61  ،)2(23 واإلداريــة، 
بزبــز، حممــد. )2014(. أثــر املســؤولية االجتامعيــة للــركات 
ــة يف  ــة يف املؤسســات غــر الربحي عــى اخلدمــات اخلري
األردن. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة عــاّمن 

ــة، عــاّمن، األردن. العربي
احلــريب، نيفــن )2004(. املســؤولية االجتامعيــة ملــدارس 
ــا  ــام يدركه ــة ك ــة املكرم ــة مك ــي بمدين ــم األه التعلي
ــور.  ــاء األم ــة وأولي ــدارس األهلي ــو امل ــاك وإداري م
ــة،  ــة املكرم ــرى، مك ــة أم الق ــتر، جامع ــالة ماجس رس

اململكــة العربيــة الســعودية.
رمحــاين، زينــب )2015(. دور القطــاع اخلــاص يف التنميــة 
املحليــة: دراســة حالــة اجلزائــر. رســالة ماجســتر، 

ــر. ــي، اجلزائ ــدي، أم البواق ــن مهي ــريب ب ــة الع جامع
رحيــم، عــي عبــد املحســن )2009(. األبعــاد األخاقيــة 

للمســئولية االجتامعيــة. دمشــق: مطبعــة األمــل.
ــا  ــة وعاقته ــؤولية االجتامعي ــائد )2015(. املس ــي، س الزعب
ــة  ــة املرحل ــدى طلب ــي ل ــل االجتامع ــارات التواص بمه
ــارصة. رســالة ماجســتر، جامعــة  ــة الن ــة يف مدين الثانوي

ــاّمن، األردن. ــة، ع ــاّمن العربي ع
الســحيباين، صالــح )2009(. املســؤولية االجتامعيــة ودورهــا 
يف مشــاركة القطــاع اخلــاص يف التنميــة- حالــة تطبيقيــه 
عــى اململكــة العربيــة الســعودية. الكويــت: املعهــد 

ــط. ــريب للتخطي الع
الشــمري، هــادي )2015(. العاقــة بــن املســؤولية االجتامعية 
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the literature reported the importance of ongoing as-
sessment in the learning and teaching process (Brown, 
1995; Graves, 2000).

8. Conclusion
This study focused on exploring Saudi university in-
structors’ awareness level in EFL alternative assess-
ment. In the light of the findings, the following points 
should be reconsidered:

 - Instructors reported that traditional assessment 
methods in language learning are not satisfying 
and adequate to the recent trends in Saudi envi-
ronment.

 - Alternative assessment tools are crucial to en-
hance Saudi EFL learners’ proficiency, creativity 
and lifelong learning skills, particularly, after the 
spread of artificial intelligence. 

 - Alternative assessment plays an important role in 
enhancing personalized learning and metacogni-
tion.

The study results indicated that EFL university instruc-
tors do support and value alternative assessment and 
enthusiastically adopt such practices in their teaching 
context. This is consistent partially with other stud-
ies that focused on attitudes and perceptions of Sau-
di EFL teachers in implementing Kingdom of Saudi 
Arabia’s Vision 2030, which suggests that it  is  vital 
for students to  learn  foreign  languages,  particular-
ly  English,  to  carry  out successful communication 
where the modernization and enhancement in the ed-
ucational environment of Saudi Arabia’s government 
schools are associated with development of English 
language teachings (Al-Zahrani et al., 2017).

9. Recommendations and suggestions
In light of the study results, the researcher proposes the 
following recommendations and suggestions:

 • Incorporating technology in alternative assess-
ment.

 • The Ministry of Education in Saudi Arabia has to 
provide the requirements for using alternative as-
sessment.

 • Holding training courses for instructors and edu-
cational supervisors on alternative assessment.

 • Studying the best programs, practices and expe-
riences in other universities to make use of them 
during the application of alternative assessment.

 • More attention should be paid to studying the ob-

stacles that face using alternative assessment, and 
exerting effort to remove the causes of such ob-
stacles.

 • Alternative assessment should occur in the teach-
ing context and not as a separate process.

 • Colleges of education have to include alternative 
assessment methods in their curricula and the 
teacher preparation programs.

 • Promoting the idea of e-assessment to increase re-
liability and validity.

 • There is a need for more studies on alternative as-
sessment in different stages of education and high-
lighting the positive aspects of using it in the edu-
cational process, especially in teaching English as 
a foreign language.

 • More studies should be conducted to reveal the re-
lationship between the instructors’ knowledge of 
alternative assessment and the extent of its imple-
mentation in EFL classroom.
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     As shown in Table 9, there are statistically signifi-
cant differences at the level of 0.05 between 1-5 years 
of experience and 6-10 years of experience in favor of 
1-5 years. There are differences at the level of 0.05 be-
tween 6-10 years of experience and 11-15 years of ex-
perience in favor of 11-15 years. There are differences 
at the level of 0.05 between 6-10 years of experience 
and between 16- 40 years of experience in favor of 
16-40 years. On the contrary, there are no significant 
differences at the level of 0.05 between 1-5 years of 
experience and 11-15 years of experience. There are 
no significant differences at the level of 0.05 between 
1-5 years of experience and between 16- 40 years of 
experience. There are no differences at the level of 0.05 
between 11-15 years and 16-40 years of experience.

7.5. Answer to the Fifth Question
Results of the interview attempted to answer three ques-
tions. Among these questions is the fifth question in the 
current study, namely, “What is the role of alternative 
assessment in achieving Saudi vision 2030?” When the 
interviewees were asked this question, their answers 
were in the following details. Most instructors (90%) 
were satisfied that alternative assessment is better than 
the traditional one. They indicated that alternative tools, 
especially the portfolio, help assess students’ activities. 
Some instructors reported that their students showed 
great progress, as there is a strong relationship between 
the application of alternative assessment and students’ 
achievement. One of the instructors stated that “When 
there is an application of alternative assessment tech-
niques and strategies in real Saudi context, this, in turn, 
prepares the learners for multiple roles in the future”. 
Thus, this contributes to achieve Saudi Vision 2030. 
Another instructor reports that alternative assessment 
in English as a foreign language creates and enhances 
many skills. Among these skills are independent learn-
ing, global thinking, digital transformation and critical 
literacy skills. Consequently, all these skills represent a 
substantial role in achieving the vision, particularly in 
the field of education.  Willis and Willis (1996) point-
ed out that there are many factors that gave superior-
ity to alternative assessment than the regular method 
in the teaching process. Among these factors are pro-
cess-oriented method and authentic activities. It seems 
that younger instructors are more enthusiastic to use 
alternative assessments. TEFL literature ensures that 
alternative assessment can strengthen learners’ beliefs 

about learning and communication patterns and can 
enhance the students’ linguistic self-confidence (Nun-
an, 1989). 
Contrary to the results mentioned above, Al-Atabi’s 
(2020) study about assessing Iraqi EFL teachers’ alert 
and practice of traditional and alternative assessments 
found that EFL teachers were not acquainted with the 
latest techniques of assessments; they depended on the 
traditional types since they are easy to set and mark, 
and they used to have one format of assessments. 
The second question findings, “What are the con-
straints that instructors encounter when using alterna-
tive assessment?”
There is an agreement among EFL instructors (80%), 
that there is a necessity to use some alternative assess-
ment strategies such as observation, interview, pre-
sentation, etc., as alternative assessment techniques in 
the classroom. Such techniques help students to learn 
properly and follow up well during the sessions. They 
can also judge the extent of their learning better be-
cause this type of assessment can reveal the extent of 
the students’ ability to learn. The instructor can fig-
ure out the students’ needs and what they are lacking. 
Some instructors pointed out that diversity in the use 
of assessment strategies helps to better assess students’ 
learning.
Among the disadvantages of alternative assessment, as 
reported by the interviewees, is that it requires more 
time and effort to accurately explore students’ progress. 
Their views in this respect agree with Hughes’s (2003)  
views that supposed “measuring accurate oral abilities 
is not easy. It is time and effort consuming, including 
training to get valid and reliable results” (p.134). 
Other studies reported that alternative assessment 
is time-consuming and costly for teachers to have 
a thoughtful analysis of the tests to provide accurate 
feedback to the learners (Brindley, 2001). Such views 
also agree with Ghaicha and Omarkaly (2018) who 
studied assessment in the Moroccan EFL classrooms 
teachers’ conceptions and practices and reported that 
teachers’ main concerns were time constraints, class 
size, and lack of training. 
Results of the third question, “What do you suggest 
to improve instructors’ use of alternative assessment?”
Some instructors (70%), especially those with more 
than five years of experience, suggested holding train-
ing sessions to inform instructors, as well as students, 
about alternative assessment techniques. In addition, 
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According to the table above, there are differences at 
the level of 0.05 between 1-5 years of experience and 
6- 10 years’ experience in favor of 1-5 years. However, 
there are no significant differences at the level of 0.05 
between 1-5 years of experience and 11-15 years of 
experience. At the same time, there are no significant 
differences at the level of 0.05 between 1-5 years of 
experience and 16- 40 years’ experience. Furthermore, 
there are differences at the level of (0.05) between 6-10 
years of  experiences and 11-15 years of experience in 
favor of 11-15 years. There are differences at the level 
of 0.05 between 6-10 years of experience and between 

As shown in Table 8, there are differences between at 
least two groups according to experience, and to find out 

16- 40 years’ experience in favor of 16-40 years. There 
are differences at the level of 0.05 between experiences 
11-15 years and between experiences 16-40 years in 
favor of 11-15 years.

7.4. Answer to Fourth Question
The fourth question attempted to detect if there are 
significant differences in Saudi university instructors’ 
attitudes towards EFL alternative assessment attributed 
to their experiences. To answer the fourth question, the 
following tables and comments elaborate the results.

these differences, Scheffé test for Post Hoc Comparif-
sons, and the results are shown in the following table:

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Instructors’ 
attitudes towards 
alternative as-
sessment

Between 
Groups 520.299 3 173.433 4.760 .003

Within 
Groups 5173.455 142 36.433

Total 5693.753 45

Table 8. 
ANOVA test for EFL instructors’ attitudes towards alternative assessment with 

respect to teaching experience

Dependent Variable
Mean 

Difference 
(I-J)

Std. 
Error Sig.

Instructors’ attitudes 
towards alternative 
assessment

1-5 years

6-10 years 6.66667* 2.01199 .014

11-15 years 2.50000 2.04318 .684

16- 40 years 3.90909 1.89422 .240

6-10 years
11-15 years -4.16667* 1.46647 .049

16- 40 years -2.75758 1.25061 .187

11-15 years 16- 40 years 1.40909 1.30021 .759

Table 9. 
Instructors’ attitudes towards alternative assessment Experience
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tests” (M = 3.84), instructors believe that alternative 
assessment can reduce students’ fear and anxiety when 
dealing with untraditional tests. This finding concurred 
with Serrano’s (2017) results which indicated that stu-
dents hold optimistic views concerning applying alter-
native assessment in English classrooms in terms of 
lowering students’ anxiety, encouraging awareness and 
reflection, students’ centeredness, integrating different 
areas of learning and providing prompt and meaning-
ful feedback. In their investigation about the influence 
of portfolios on EFL learners’ writing anxiety Ozturk 
and Cecean (2007) found that portfolios help reduce 
learners’ anxiety and enhance their motivation to write.
To conclude, it was noted that the overall mean of the 
items of scale attitudes was high, and this was a strong 
indicator that the instructors had positive attitudes to-
wards alternative assessment. In this respect, the re-

As shown in table 6, there were statistically significant differ-
ences between at least two groups according to experience, 

searcher stated that the current study gave heavy con-
centration to the affective variable, namely, attitudes, 
because of its importance in modifying the learning 
styles. Not only this but also the multiple effects of at-
titudes on learners’ motivation and the overall learning 
process. This view supported Barnyak and Paquette’s 
(2010) study which stated that there is a great impact of 
attitudes on the instructors’ teaching style, their selec-
tion of instructional materials and fostering a humanis-
tic atmosphere for learning.

7.3. Answer to Third Question
The third question attempted to detect if there are sig-
nificant differences in Saudi university instructors’ al-
ternative assessment awareness level attributed to their 
experiences. To answer the third question, the follow-
ing tables and comments clarify the results:

and to find out these differences, Scheffé test for Post Hoc 
Comparisons, and the results are shown in the Table 7 below.

 Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig.

Instructors’ 
Knowledge 
and Skills

Between 
Groups 351.052 3 117.017 11.743 .000

Within 
Groups 1415.030 142 9.965

Total 1766.082 145

Table 6. 
ANOV: Test for EFL instructors’ awareness of knowledge and skills in alternative assess-

ment with regard to teaching experience

Table 7.
 Instructors’ awareness of knowledge and skills regarding teaching experience

Dependent Variable Mean Differ-
ence (I-J)

Std. 
Error Sig.

Instructors’ awareness of 
Knowledge and Skills

1-5 years

6-10 years 3.00000* 1.05225 .047

11-15 years -1.50000 1.06856 .580

16- 40 years .78788 .99066 .889

6-10 years
11-15 years -4.50000** .76695 .000

16- 40 years -2.21212* .65406 .012

11-15 years 16- 40 years 2.28788* .67999 .012
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is not subject to the mood of the instructor, that is, it is 
objective” (M = 3.95), and Statement 13, “Alternative 
assessment is accurate and objective” (M = 4.18). As 
objectivity is essential for any assessment, yet it might 
be reconsidered through another perspective where 
communicative language teaching is the prominent ap-
proach nowadays. However, other studies reported that 
using traditional assessment instruments were favored 
because of their emphasis on product rather than pro-
cess (Frodden, Restrepo & Maturana, 2004).
The fairness of alternative assessment is shown in 
Statement 14, “Alternative assessment achieves fair-
ness among students” (M = 3.48). A study about the 
effects of portfolio assessment on reading, listening 
and writing skills conducted by Yurdabakan and Erdo-
gan (2009) revealed that portfolio assessment is a fair 
method compared to traditional applications of assess-
ment. 
This study also sought to explore the effect of alter-
native assessment and students’ abilities as shown in 
Statement 15, “Alternative assessment gives accurate 
and consistent information about students’ abilities” 
(M = 2.70). Other studies examined the practice of al-
ternative assessment in EFL classrooms in regards to 
its impact on speaking skill and oral abilities of stu-
dents. Such studies deduced that learners were capable 
of increasing the quantity of oral communication and 
to use various lexical items and vocabulary of foreign 
language by applying alternative assessment methods 
such as e-portfolio and video portfolio (Safari & Koo-
sha, 2016; Putri, Pratolo & Setiani, 2019).
The current study found that instructors believe that al-
ternative assessment can help them figure out students’ 
learning problems as shown in Statement 16,” Alterna-
tive assessment helps the instructor to explore learning 
difficulties that students may encounter” (M = 4.15). 
Such a finding is in line with other studies by Harlen 
and James (1997) who illustrated that a test which is 
conducted at the end of a lesson could be categorized 
as a formative assessment if the data taken from the test 
is used to explore which parts of learning need further 
teaching. Another study found that teachers made use 
of the tests to categorize students for further instruc-
tion, explore learning difficulties, and follow up with 
particular students with remedial teaching and/or re-
medial tests (Defianty, 2018).
The practical angle of alternative assessment is shown 
in statement 17, “Alternative assessment is easy to 

apply” (M = 4.29). It was noted that Statement 17 
concurred with Hamayan’s (1995) opinion, which 
entrenched the possibility of applying alternative as-
sessment techniques in the study environment. Unlike 
standardized testing, which usually produces a score 
that may not be meaningful by itself, and usually, in-
formation from alternative assessment is easy to inter-
pret and understand.” However, other studies found 
different results. To elaborate, the results of Abbas’s 
(2012) study indicated that Iraqi instructors of English 
encounter challenges in using techniques of alternative 
assessment in educational settings.
The study findings, in view of instructors’ beliefs, as-
sumed that EFL learners had no difficulties with alter-
native assessment, as shown in Statement 18,” Stu-
dents do not encounter difficulties during alternative 
assessment” (M = 3.89). This result is supported by 
another study which clarified that the learners did not 
have any obstacles during implementing self-assess-
ment activities, which may be due to the feature of the 
self-assessment technique and activities used and the 
adequate training and guidance that the EFL learners 
received (Moqbel, 2018).
Statement 19, “There is a need to use alternate eval-
uation tools and strategies in evaluating student per-
formance” (M = 3.74) emphasizes instructors’ beliefs 
about the use of different evaluation assessment tools. 
Jabbarifar’s (2009) study about the importance of 
classroom assessment and evaluation in the education-
al system indicates that alternative methods in EFL are 
the various tools available in classrooms for teachers 
to collect essential information of language learning 
process and the factors related to the students which 
impact the process of language learning and teaching. 
While Forutan’s (2014) study, which was conducted to 
evaluate students’ performance and their attitudes re-
garding assessment procedures in writing, demonstrat-
ed that in alternative assessment there was students’ 
improvement in terms of content, organization and 
style in comparison to traditional assessment and stu-
dents also expressed positive attitudes towards teacher 
and peer comments. Contrary to the above mentioned 
studies, Lio’s (2020) study results indicated that Viet-
namese EFL teachers expressed a weak belief in the 
importance of alternative assessment methods to stu-
dents’ development of proficiency. 
In Statement 20, “Alternative assessment reduces the 
fear and anxiety that accompany pupils while taking 
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Instructors are now ready to adopt recent learning de-
velopment to make a shift in language pedagogy in the 
field of testing and assessment, as seen in Statement 3, 
“Alternative assessment keeps pace with recent learn-
ing developments” (mean 4.47). The shift goes from 
exclusively tests and testing to assessment in language 
classrooms in broader terms (Cheng & Fox, 2017).
Student motivation through alternative assessment 
is dealt with in Statement 4, “Alternative assessment 
motivates students to learn” (M = 4.27). Regarding al-
ternative assessment and motivation, Zimbicki, (2007) 
suggested that motivation levels and self-efficacy 
reach higher levels when students are involved in alter-
native assessment. Research by Chang (2005) revealed 
that teachers often believe that assessment should be 
conducted in ways that motivate and support students’ 
learning without generating negative emotions. Phong-
sirikul’s (2018) study found that alternative assessment 
was valued as a catalyst for enhancing learners’ moti-
vation in English skills.
Learners can acquire and comprehend beneficial mean-
ingful tasks through the authentic assessment. The 
benefits are proved in Statement 5, “Alternative as-
sessment gets students to work on tasks that are mean-
ingful to them” (M = 4.48). The regular evaluation was 
criticized by Sidek (2012) as it obliged learners to be-
come aware of specific data, and had to be modified to 
include assessments with meaningful tasks that were 
more communicative in nature.
The role of competition appears in Statement 6, “Alter-
native assessment encourages the spirit of competition 
among students” (M = 4.48). In this respect, Niveen 
(2017) stated that using competition for assessment 
was the least factor among students, whereas, Cheng 
et al.’s (2008) study contradicted the previous study as 
the latter study indicated that grading, testing and com-
petition shared among students and communities are 
the best indicators of success.
The school environment has an impact on the use of 
alternative assessment. Statement 7, “Alternative as-
sessment fits into the school environment” (M = 4.36), 
asserts that a positive school environment that is free 
from threat, danger, and humiliation supports safety 
and security where students pursue learning and excel-
lence. It has been seen that when there exists a posi-
tive interaction between the learners and the teacher, 
they first develop a more positive attitude towards the 
school environment (Üstünel & Deren, 2010).

This study asserts that instructors perceive assessment 
as an enjoyable strategy for their students, as report-
ed in Statement 8, “Alternative assessment is fun for 
students” (M = 3.77). In their study about students’ 
conceptions of assessment, Gavin and Gerrit (2008) 
suggested that instructors and learners become ac-
countable by adopting the techniques of alternative 
assessment. 
Statement 9, “Alternative assessment leads to the de-
velopment of critical thinking for students” (M = 4.07), 
highlights the effectiveness of alternative assessment 
in promoting critical thinking. In this respect, Lo 
(2010) contended that portfolio-based learning pro-
gram helped her EFL learner participants develop their 
critical thinking skill and autonomous learning through 
managing their time and learning.
This study supports the positive attitudes towards the 
use of alternative assessment tools versus the old ones, 
as in Statement 10, “Using alternative assessment tools 
is better than using old assessment tools” (mean 3.67). 
After discussing literature emphasizing the role of al-
ternative assessment in EFL classrooms, it was noted 
that 18 out of 24 showed the positive impact of merg-
ing alternative assessment in language learning skills 
in EFL classrooms, according to Monib et al.’s (2020) 
study.   In another study about a learning integrated 
system, the researchers stated that learning evaluation 
should make a shift towards assessment for learning 
in addition to assessment of learning (Birenbaum et 
al., 2006). Ahmedi’s (2019) study results focused on 
differences between attitudes towards formative as-
sessment and its application in practice. The average of 
the teachers’ attitudes towards formative assessment is 
higher than the average of teachers who apply forma-
tive assessment.
With regard to instructor’s self-confidence, Statement 
11, “Alternative assessment enhances the instructor’s 
self-confidence” (M = 3.78) shows that self-confidence 
has a great impact on instructor’s own abilities to 
achieve the desirable alternative outcomes when carry-
ing out tasks. The current study results related to State-
ment 11 concurred with the findings of other studies 
which investigated teacher competences and proved 
that they have their effect on motivating students’ ed-
ucational activities (Helus, 2001, as cited in Tichá & 
Hošpesová, 2013).
The objectivity and accuracy of alternative assessment 
is dealt with in Statement 12, “Alternative assessment 
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deviations were calculated for instructors’ attitudes to-
wards alternative assessment. The highest means (4.48) 
were for Statement 5, “Alternative assessment gets stu-
dents to work on tasks that are meaningful to them”, 
and Statement 6, “Alternative assessment encourages 
the spirit of competition among students”. Though all 
the statements gained a high rank, statement No. 15, 
“Alternative assessment gives accurate and consistent 
information about students’ abilities” (M = 2.70), was 
the lowest.
This study asserts that students can achieve the course 
objectives through alternative assessment as shown in 
Statement 1, “Alternative assessment helps students 
to achieve the objectives of the course” (M = 4.19). 
Other studies state that if instructors regard how the 

objectives of the course will be evaluated at the end of 
the course and follow through by using the assessment 
format that best matches each objective, they will be 
helping to create a strong relationship between the as-
sessment procedures and the objectives and therefore 
helping to produce a positive wash back effect (Brown 
& Hudson, 1998).
Instructors were able to make use of the feedback they 
gain through alternative assessment as shown in State-
ment 2, “Alternative Assessment provides feedback on 
instructor’s performance and teaching effectiveness” 
(M = 4.30). Other studies found that peer feedback and 
teacher feedback can be effectively utilized to improve 
the students’ revised work (e.g., Kabilan & Khan, 
2012; Nicolaidou, 2013).

No. Statement M SD level
9. Alternative assessment leads to the development of 

critical thinking for students. 4.07 0.69 High

10. Using alternative assessment tools is better than using 
old assessment tools. 3.67 0.69 High

11. Alternative assessment enhances the instructor’s 
self-confidence. 3.78 0.75 High

12. Alternative assessment is not subject to the mood of 
the instructor, that is, it is objective. 3.95 0.62 High

13. Alternative assessment is accurate and objective. 4.18 0.45 High

14. Alternative assessment achieves fairness among stu-
dents. 3.48 0.88 High

15. Alternative assessment gives accurate and consistent 
information about students’ abilities. 2.70 0.81 High

16. Alternative assessment helps the instructor to explore 
learning difficulties that students may encounter. 4.15 0.68 High

17. Alternative assessment is easy to apply. 4.29 0.51 High

18. Students do not encounter difficulties during alterna-
tive assessment. 3.89 1.12 High

19. There is a need to use alternate evaluation tools and 
strategies in evaluating student performance. 3.74 0.86 High

20. Alternative assessment reduces the fear and anxiety 
that accompany pupils while taking tests. 3.84 1.19 High

Total score of the scale 4 0.31 High
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In Statement 10, “I am keen to define the skills or sub-
skills that I will observe” (M = 4.21), the instructor fo-
cuses on specific skills so as to give suitable feedback. 
This does not contradict the integrated language skill 
approach, which “is based on the concept that in natu-
ral, day-to-day experience, oral and written languages 
are not kept separate and isolated from one another” 
(Su, 2007, p. 29). Segregated-skill EFL classes of-
ten present instruction in terms of skill-linked learn-
ing strategies: reading strategies, listening strategies, 
speaking strategies, and writing strategies (Peregoy & 
Boyle, 2001). However, it can be confusing to think 
that a given strategy is connected with only one spe-
cific language skill. Many strategies, such as paying 
selective attention, planning, self-evaluating, asking 
questions, analyzing, synthesizing, and predicting, are 
applicable across skill areas (Oxford, 1990).
One of the main instructor’s roles is assessing students’ 
performance. Statement 11, “I assess students’ perfor-
mance while presenting their tasks” (M = 4.33), ensures 
that such assessment provides students with the sup-
port they need to enhance their learning. Assessment 
is utilized to evaluate how well a student has mastered 
the material that has been presented in class (Colley, 
2008; Speers, 2008). Assessment, as Nunan (2004) 

states, is the subcomponent of evaluation that consists 
of the techniques and procedures to collect information 
related to what the students can do and cannot do. 
Alternative assessment has always been emphasized 
due to the role it plays in the teaching/learning pro-
cess at different levels. Statement 12, “I am able to 
implement different alternative assessments” (M = 
4.38), confirms how instructors are aware of the use 
of various techniques for assessment. In a similar vein, 
Monib et al’s (2020) study indicated that the results of 
many studies were significant regarding the application 
of alternative assessment in language learning. Some 
researchers recommend in-service training to empha-
size on different techniques in alternative assessment 
in learning environment (Bashir, Shahzadi, & Afzal, 
2018). 

7. 2 Answer to the Second Question
As mentioned earlier in the current study, the second 
question asked, “What are Saudi University instruc-
tors’ attitudes towards alternative assessment? The 
following Table indicates the means and standard de-
viations of instructors’ attitudes towards alternative 
assessment.
With regard to above table, the means and standard 

No. Statement M SD level
1. Alternative assessment helps students to achieve the 

objectives of the course. 4.19 0.90 High

2. Alternative Assessment provides feedback on instruc-
tor’s performance and teaching effectiveness. 4.30 0.61 High

3. Alternative assessment keeps pace with recent learning 
developments. 4.47 0.50 High

4. Alternative assessment motivates students to learn. 4.27 0.65 High

5. Alternative assessment gets students to work on tasks 
that are meaningful to them. 4.48 0.53 High

6. Alternative assessment encourages the spirit of compe-
tition among students. 4.48 0.67 High

7. Alternative assessment fits into the school environ-
ment. 4.36 0.48 High

8. Alternative assessment is fun for students. 3.77 1.00 High

Table 5. 
The attitudes of EFL instructors’ towards alternative assessment
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As shown in Table (4), the means and standard devi-
ations were determined for instructors’ knowledge 
and skills in alternative assessment, instructors re-
ported that they really own the necessary knowledge 
and skills to implement the alternative assessment. All 
the statements had a high level. In statement 4, “I use 
portfolios to assess students’ performance”, and state-
ment 8, “I encourage students to make useful decisions 
about their learning”, most instructors reported that 
they “strongly agree” to use portfolios to assess stu-
dents’ performance and encourage students to make 
decisions, with means (4.51). The other statements 
were also at a high rank and the means range between 
(3.71 and 4.40). Statement 1, “I assess students through 
oral questioning” with a mean (3.77), asserts the im-
portance of questioning techniques. Ralph (1999) 
pointed out that oral questioning techniques are used 
for a variety of purposes, including, introducing, sum-
marizing, or reviewing a lesson, in addition to, promot-
ing students’ understanding to develop their attitudes 
and values. 
Other studies reported different results. Tavassoli and 
Farhady (2018) found that teachers of English were 
in a pressing need to enhance language assessment 
knowledge. Ölmezer-Öztürk and Belgin (2019) found 
out that EFL teachers received low scores in the lan-
guage assessment knowledge scale they developed.
As for Statement 2, “I use observation checklists to 
assess students during activities”, the mean reached 
3.74), and Statement 3, “I design classroom-based 
activities that suit my students’ levels”, (M = 4.40), 
show the importance of such activities. Studies point 
out that reviewing models of classroom assignments 
with learners is one of the best methods that may scaf-
fold instructors to foster learners’ understanding of the 
assignments’ grading expectations. (Whittaker, Salend, 
& Duhaney, 2001).
Statements about using portfolios: Statement 4, “I use 
portfolios to assess students’ performance” (M = 4.51), 
Statement 5, “I get benefit of feedback after the use of 
the portfolios” (M = 4.26), and Statement 6, I can guide 
my students to collect materials for portfolio assess-
ment” (M = 4.10), highlight that portfolios are crucial 
tools in learners’ academic enhancement. Yoo (2001) 
asserts that learners take more responsibility for their 
own learning via portfolios. Ghoorchaei and Tavakoli 
(2020) attributed the improvement in holistic writing 
and the sub skills of focus, organization, and elabora-

tion to the utilization of portfolio assessment in EFL 
writing. In the same vein, learners were influenced 
in a positive way regarding the implementation of 
their portfolios. In contract, Abu Rezeq and Abu Taha 
(2018) revealed that portfolios, debates, conferences, 
interviews, self-assessment, peer assessment, diaries, 
free tasks, projects, learning log, and anecdotal records 
strategies are practiced at low level.
One of the paramount practices of alternative assess-
ment is self-assessment.  O’Malley and Valdez (1996, 
p. 240) refer to self-assessment as an “appraisal by a 
student of his or her own work or learning process”. 
According to (Watson, 2002), among language learn-
ing dimensions that can be evaluated through self-as-
sessment, in particular and minimize instructors’ work 
load are effort and learner beliefs. Statement 7, “I 
help students to self-assess their learning” (M = 3.71), 
seems to be a window for students to shoulder their 
responsibilities for their own learning. Self-assessment 
plays a major role in enhancing learners’ motivation 
and creating language awareness (Watson, 2002). 
Statement 8, “I encourage students to make useful de-
cisions about their learning” (M = 4.51), highlights the 
importance of decision making for enhancing learn-
ing which also leads for lifelong learning skill. When 
learners are interested in decisions about how to learn 
and what to learn and why they are learning, and are 
also actively engaged in decisions about criteria for 
assessment and the process of judging their own and 
others’ work, then their relationship to their studies 
will probably be qualitatively different to those stu-
dents who are treated as recipients of teaching and who 
are the object of others’ unilateral assessment (Rams-
den, 1988). Furthermore, Phongsirikul (2018) suggest-
ed that it is important that teachers make appropriate 
choices among the various assessment options in order 
to facilitate students’ learning and to make an accurate 
judgment on the intended goals. 
Statement 9, “I encourage students to work in groups 
and help one another” (M = 4.33), shows that such help 
is not a technique to involve students but a value-lad-
en tactic for learning and teaching in which students 
engage to make judgments on their own and each oth-
er’s learning. In this respect, instructors can enhance 
collaborative learning among learners by structuring 
learning and assessing activities so that students work 
together and are graded in a cooperative way (Salend, 
2001).
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7. Results and Discussion 
Discussing the research questions, it was noted that the 
first question was set to explore the Saudi instructors’ 
awareness towards EFL alternative assessment. The 
second research question attempted to measure the 
Saudi instructors’ attitudes towards alternative assess-
ment. The third and fourth questions aimed to detect 
their teaching experiences and their relation to the use 
of alternative assessment. The fifth question focused 

on the role of alternative assessment in achieving Saudi 
Vision 2030. 

7.1 Answer to the First Question 
As mentioned earlier in the current study, the first ques-
tion asked: “What is the awareness level of Saudi uni-
versity instructors in EFL alternative assessment? To 
answer this question, participants’ responses are pre-
sented in the following table:

No. Statement M SD level

1- I assess students through oral questioning. 3.77 1.06 High

2- I use observation checklists to assess students during 
activities.

3.74 0.98 High

3- I design classroom-based activities that suit my stu-
dents’ levels.

4.40 0.52 High

4- I use portfolios to assess students’ performance. 3.51 0.59 M e -
dium

5- I get benefit of feedback after the use of the portfoli-
os.

3.07 0.66 M e -
dium

6- I can guide my students to collect materials for port-
folio assessment.

4.10 0.67 High

7- I help students to self-assess their learning. 3.71 0.71 High

8- I encourage students to make useful decisions about 
their learning.

4.51 0.53 High

9- I encourage students to work in groups and help one 
another.

4.33 0.93 High

10- I am keen to define the skills or sub-skills that I will 
observe.

2.21 0.69 low

11- I assess students’ performance during presenting their 
tasks.

4.33 0.55 High

12- I am able to implement different alternative assess-
ments.

4.38 0.49 High

The overall score of the inventory items 3.84 0.70 High

Table 4.
 Means and standard deviations of EFL instructors’ awareness of knowledge and 

skills in alternative assessment
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As shown in the above mentioned table, all Pearson 
correlation coefficients between the statements of the 
scale and between the total score for this scale are 
significant at (0.01) level. This is an indicator that all 
statements measure the same attribute or goal, and thus 
this scale and its statements have adequate internal 
consistency.

5.4. Semi-Structured Interviews
The second tool was a semi-structured interview. Three 
questions were directed to 10 instructors about their at-
titudes towards alternative assessment. The use of the 
interview would sustain an understanding of the inven-
tory findings (Bloor, 2001). In addition, semi-structured 
interviews help collect deep results about instructors’ 
attitudes and reflections toward alternative assessment 
and its role in achieving Saudi vision 2030. In addition, 
Farrell and Kennedy (2019) found out that reflective 
practice can greatly reshape teachers‟ knowledge of 
teaching and learning throughout their career. 
In addition, Farrell and Kennedy (2019) found out 
that reflective practice can immensely reshape teach-
ers‟ knowledge of teaching and learning throughout 

their career. 
In addition, Farrell and Kennedy (2019) found out 
that reflective practice can immensely reshape teach-
ers‟ knowledge of teaching and learning throughout 
their career. 
The three semi-interview questions were:
1. What is the role of alternative assessment in 

achieving Saudi Vision 2030?
2. What are the constraints that instructors encounter 

when using alternative assessment?
3. What do you suggest to improve instructors’ use of 

alternative assessment?

6. The Method
The current study made use of descriptive methods to 
analyze the obtained data. Descriptive statistics were 
used in the current study utilizing the latest version 
of the software Statistical Package for Social Science 
(SPSS). A one-way ANOVA test and Scheffé test for 
Post Hoc Comparisons were conducted to detect sig-
nificant differences in instructors’ attitudes in relation 
to instructors’ teaching experience. The instructors’ re-
sponses to the items of the questionnaire were evaluat-
ed in view of the following criteria in the table below:            

4 Pearson Correlation .341** 9 .646** 14 .177* 19 .324**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .033 .000
N 146 146 146 146

5 Pearson Correlation .703** 10 .222** 15 .241** 20 .192*

Sig. (2-tailed) .000 .007 .003 .020
N 146 146 146 146

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

        Mean Score         Acceptance Degree

(1- 2.33)                   low

 ( 2.34- 3.66)                 Medium

 ( 3.67- 5)                  high

Table 3.
 Participants Responses Criteria 
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In the above table, all Pearson correlation coefficients 
between the statements of the inventory and between 
the total score for this inventory are significant at 
(0.01) level. This indicates that all statements mea-
sure the same attribute or goal, and thus this inventory 
and its statements have adequate internal consistency.
5.3 Attitudes Scale
This instrument uses a five-point Likert scale system 
ranging from 1 to 5 (5= strongly agree, 4= agree, 
3= neither agree nor disagree, 2= disagree, and 1= 
strongly disagree). A twelve- item scale aimed to 
show the instructors’ attitudes towards alternative as-
sessment.
The Validity and Reliability of the Attitudes Scale
Establishing the validity of the ‘scale’, it was submit-

ted to six TEFL specialists. They were asked to judge 
the phrasing and relevance of the items. Some mod-
ifications were suggested by the jury members and 
they were eventually reconsidered. The reliability co-
efficient of the total score of the scale was also supe-
rior than the required percentage. Overall reliability 
coefficient was 0.745,  as measured by Cronbach’s 
alpha. This proves that the attitude scale is reliable. 
The Internal Consistency of the Scale
The attitudes scale was piloted to a population in-
cluding 20 instructors. Those instructors did not par-
ticipate in the basic sample of the study. Then, the 
Pearson correlation coefficients of the scale items 
were used to find the correlation of the statements 
with the overall scores of the scale.

No. Correlation No. Correlation No. Correlation No. Correlation
1 Pearson Correlation .247** 4 .462** 7 .348** 10 .177*

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .033
N 146 146 146 146

2 Pearson Correlation .532** 5 .602** 8 .280** 11 .597**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000
N 146 146 146 146

3 Pearson Correlation .734** 6 .387** 9 .241** 12 .401**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000
N 146 146 146 146

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table 1.
 Pearson correlation coefficient of Alternative Assessment Awareness Inventory

No. Correlation No. Correlation No. Correlation No. Correlation
1 Pearson Correlation .226** 6 .686** 11 .411** 16 .308**

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000
N 146 146 146 146

2 Pearson Correlation .746** 7 .707** 12 .470** 17 .444**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 146 146 146 146

3 Pearson Correlation .337** 8 .667** 13 .505** 18 .516**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 146 146 146 146

Table 2. 
Pearson correlation coefficients of Attitudes towards EFL Alternative Assessment 
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skills, personality development, improving 
confidence, and promoting the mode of inno-
vation. 

2. Creating arresting, attractive, and stimulant 
school environment, associating it with sup-
portive and integrated services systems.

In this study, the instructors’ attitudes toward the 
role of alternative assessments to achieve Sau-
di vision 2030 were investigated based on these 
suggested points and the extent to which they are 
applied when using this kind of assessment. 
The two main factors of Saudi education needs, 
as suggested by Fatani (2016) to achieve Saudi 
vision 2030 in education are:
1. Working as a collaborative team in all Saudi 

educational institutions.
2. Participation in available social networking 

platforms to solve the problems of teaching 
and learning.

Alternative assessment is a vital way in the teach-
ing process which provides instructors with a 
close image of the student’s performance and the 
instructors with sufficient knowledge of assess-
ment to be more able to motivate their students 
to learn and succeed. Accordingly, Saudi Vision 
2030 aims to qualify and train teachers and edu-
cational leaders as a substantial step to invest in 
education and training.  This vision will provide 
people with knowledge and skills for the jobs of 
the future (Saudi Vision 2030, 2016, p. 36). Thus, 
this current study is interested in investigating 
Saudi university instructors’ level of awareness 
and attitudes toward this non-traditional form of 
assessment for development purposes to fulfill 
Saudi Vision 2030 in education.
Moreover, the Ministry of Education in Saudi 
Arabia has already commenced reevaluating the 
assessment of students’ academic performance 
through founding a project, namely, Tatweer 
(“progress”) which aims at encouraging Saudi 
teachers to implement alternative forms of as-
sessment that focus basically on reflection and 
lifelong learning skills. This project stimulates in-
structors to adopt the suggested entity via merging 
different techniques of alternative assessment as 
in the above-mentioned lines (Alghamdi, 2013).  

5. Method and Procedures

5.1. Participants
One hundred forty-six EFL instructors (122 males 
and 24 females) teaching at five Saudi universi-
ties were randomly chosen to participate in this 
study. Their teaching experiences ranged between 
1 year to 40 years. At the time of the study (The 
academic year 2020-2021), the instructors had an 
average weekly workload of 14 lecture hours.

5.2. Instruments
       To increase the credibility and validity of re-
search findings, data triangulation was used 
through employing both quantitative and qualita-
tive methods: 

5.2.1 The Alternative Assessment Awareness 
Inventory
The inventory had two sections. The first section 
aimed to collect demographic information on the 
participants and the second section, designed as 
a five-point likert scale. The second part includes 
twelve items. They were prepared to investigate 
the instructors’ awareness of alternative assess-
ment knowledge and skills. The inventory aimed 
at achieving the following points: a) stimulating 
awareness of alternative assessment knowledge 
and b) measuring the level of awareness and the 
strategies related to Saudi instructors’ use of al-
ternative assessment. 

The Validity and Reliability of the Inventory
One hundred forty-six instructors participated in 
the current study. In order to validate the ‘inven-
tory’, it was submitted to a panel jury members 
who consisted of TEFL specialists (n= 5). They 
were asked to judge the clarity and relevance of 
the items. The reliability of the piloting and the 
questionnaire were checked using Cronbach’s Al-
pha. The inventory was reliable at 0.712.  

The Internal Consistency of the Inventory
The inventory was piloted to a population includ-
ing 15 instructors. Those instructors did not par-
ticipate in the basic sample of the study. Then, 
the Pearson correlation coefficients of the inven-
tory items were used to find the correlation of the 
statements with the overall score of the inventory 
and the total scores of the inventory as a whole.
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son owns desirable or undesirable traits that will create 
reasonable consequences (Fazio & Olson, 2003).    
Attitudes have great importance in study and 
research because of the distinguished relation-
ship between individual attitudes and behavior. 
Instructor’s educational attitudes have a strong, 
effective and influential impact on the behavior 
of instructors themselves and in guiding their stu-
dents. Psychological attitudes give meaning to 
the individual’s perception and the activities that 
help to accomplish his tasks and achieve his goals 
in a distinctive way. 
Attitudes towards the English language are 
among the goals that English language instruc-
tors strive to achieve, which represent stimuli that 
stimulate the successful study of the English lan-
guage and refer to the interactions that occur be-
tween the student and the language and the activ-
ities that he practices, as it is considered a state of 
mental readiness that helps the individual direct 
his behavior. Learners usually have attitudes that 
emphasize objects, people, or institutions, and 
they also concern the mental category (MEST, 
2016). Accordingly, “in order to introduce a 
new approach in the classroom, it may be nec-
essary for the teacher to revise, refine or change 
attitudes which may not be compatible with the 
principle of that approach” (Doukas, 1996, p. 
188). English foreign language (EFL) instructors 
teaching in high schools as well as language in-
stitutes gave heavy emphasis to assessment for 
learning (AFL) practices. The same-self AFL 
practices were found to be most widely adopted 
by these groups of EFL instructors, in particular 
(Nasr, Bagheri, Sadighi, & Rassaei, 2019). How-
ever, Arslan and Üçok-Atasoy (2020) attempted 
to show the accordance between the English 
language teaching policy and EFL instructors’ in-
class practices of assessment. The study findings 
indicated that there is a contradiction between the 
policy and assessment practices of EFL teachers 
in the study: EFL instructors had a tendency to 
design traditional paper and pencil tests based on 
language structures and vocabulary rather than 
the assessment of learners’ communicative com-
petence or language skills through the techniques 
of alternative assessment.
Attitudes may be negative or positive. Positive 

attitudes must be developed through participation 
with others, passing through experiences, and 
mastering the required knowledge, and negative 
attitudes that do not agree with what is expected 
must be directed to serve the positive attitudes. 
Researchers point out that instructors’ passive at-
titudes might be related to various causes repre-
senting in teachers’ attitudes about novel creative 
methods; their unwillingness to modify their reg-
ular methods; their inadequate training and scaf-
folding from their administration, and their lack 
of knowledge and experience in using such alter-
natives (Krendl & Dupagne, 1992; Dusick, 1998; 
Ertmer, Addison, Lane, Ross, & Woods, 1999; 
Bebell, O’ Conner, O’ Dwyer, & Russell, 2003). 
It is a common responsibility of both instructors 
and learners to work and maintain positive per-
ceptions and beliefs or, when possible, to change 
negative attitudes and perceptions (Marzano & 
Pickering, 1997). 

4.3 Alternative assessment and the Saudi Vi-
sion 2030
The vision in Saudi Arabia is a crucial action. 
It aims at minimizing the dependence on oil in-
come, verifying the sources of the economy, and 
developing public service sections such as edu-
cation, big data, technology, recreation, and tour-
ism (“Saudi Vision 2030”, n.d.). Thus, this vision 
tries to improve most of the Saudi public sectors 
to be independent and pioneer and take advan-
tage of its resources. As it is clear, education is 
one of the substantial sectors that will assist in 
fulfilling Saudi reforms and developments. Yusuf 
(2017) argued that it is not possible to implement 
cultural, business, and economic reforms within 
the country without implicating quality educa-
tion.  He also added that English language had 
been known as one of the significant key factors 
that are helpful in attaining success and maintain 
international economic relations.
“Education and Vision 2030” suggested certain 
ways of educational development, and the two 
ways, which may be attained through using alter-
native assessment, are:
1. Enhancing the pedagogical tools that em-

phasize students rather than instructors, giv-
ing heavy concentration to lifelong learning 
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clearly different from a traditional one that depends on 
paper and pen and standard techniques. Martin-Kniep 
(1993) argues that traditional and externally imposed 
assessment “neither promotes students’ learning, tend 
to measure anything more than limited and superficial 
knowledge and behaviors, nor support the curriculum 
and instructional approaches used by teachers” (p. 53). 
According to Sidek (2012), a regular method of testing 
necessitates learners to understand and work on data 
in a logical way. This, in turn, results in meaningful 
learning. It is argued that permanent gauging of learn-
er’s development required for authentic assessment 
and for designing learning techniques cannot be col-
lected by the traditional evaluation styles (Barootchi 
& Keshvarz, 2002). Poehner and Van Compernolle 
(2011) point out that there is a demand for instruction 
that promotes learning enhancement. 
Alternative assessment is a notion that refers to forms 
different from conventional assessment methods, such 
as tests and exam essay questions, and its techniques 
usually refer to self-assessment, peer assessment, and 
portfolio assessment (Elezovic, 2011). Consequently, it 
is clear from these above conceptions that this assess-
ment depends on nontraditional techniques and gives 
the students a chance to participate actively, which is 
different from the traditional assessment that usually 
utilizes multiple choice questions (MCQ), T/F exams, 
short answers, and composition writing (Dikli, 2003).
Alternative assessment for assessing English as a sec-
ond or foreign language encompasses different mea-
sures modified for various episodes. Nonverbal strat-
egies for assessment include experiments and pictorial 
images referring to scientific terms or content knowl-
edge without speech or writing. Other authentic tasks 
and oral interviews useful for assessing ESL or EFL 
learners’ performance are metacognition domain and 
demonstration, reading response logs, and construct-
ed response items, dialogue journals, and teacher ob-
servations or text retelling. Portfolios/ e-portfolio are 
a collection of student’s work selected to demonstrate 
improvement overtime (Tannenbaum, 1996). Worley 
(2001) comments on the use of various tools of authen-
tic assessment. Examples of these tools are constructed 
response items, exhibitions, text retelling, teacher ob-
servations, and so on.  
Assessment affords the instructors with actual knowl-
edge of student that he or she has; however, a distinc-
tion must be made between formative and summative 

assessments. According to Hughes (2003), assessment 
is formative if teachers want to examine the progress 
of their students to know how they have mastered what 
they should have learned in order to modify their future 
plans. In contrast, final or summative evaluation is uti-
lized at the end of the semester or year to know what 
the students have achieved.  Alternative assessment is 
a formative assessment in contrast to the traditional as-
sessment or summative one that focuses on standard 
methods to assess students. 
One of the techniques of the alternative assessment is 
self-assessment which enables EFL learners to assess 
themselves. According to McMillan and Hearn (2008), 
students monitor and assess their thinking quality and 
behavior when learning and determine strategies that 
develop their understanding and skills.
The ultimate goal of a portfolio can show knowledge 
enhancement, ideological framework, interdisciplin-
ary skills, and the features of the learner profile over 
a time span. The access to the portfolio should record 
both the educational process and the product, includ-
ing evidence and images of students in the process of 
constructing meaning (IBO 2007, p. 50). Many studies 
(e.g. Al Qutaiti & Mohin, 2020; Farahian & Avarzama-
ni, 2018) stressed the role of portfolio assessment in 
improving students’ writing. However, Yurdabakan 
and Erdogan (2009)’s study showed that the use of 
portfolios did not have considerable impact in improv-
ing listening skill as compared to speaking skill.
Different types of alternative assessment can facilitate 
such transformation that include task-based assess-
ment (Skehan & Foster, 1997; Byrnes, 2002; Carless, 
2007; Sidek, 2012), ongoing assessment through peer- 
and self-evaluations (Hanrahan & Isaacs, 2001; Col-
by-Kelly & Turner, 2007; Byrnes, 2002; Carless, 2007; 
Tamjid & Birjandi, 2011), and dynamic assessment 
(Antón, 2009; Wei, 2011; Poehner & van Compernol-
le, 2011).

4.2 Instructors’ Attitudes
Attitudes represent the link between beliefs and behav-
ior. Attitudes have a high influence on the behavior of 
the individual as they determine the behavior of the in-
dividual, his words, actions and interaction with others 
with the aim of facilitating the individual’s ability to 
perform the right behavior and take sound decisions in 
multiple situations. Attitudes can be defined as strong 
beliefs when a person thinks that an object or a per-
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1. Introduction
Assessment, in general, is a crucial and a complemen-
tary component of language learning. Assessment is 
one of the main tools through which the learning goals 
can be identified and achieved. In the same vein, de-
ficiencies and shortcoming in the educational process 
can be diagnosed in order to take the appropriate deci-
sions via emphasizing the positive aspects of language 
assessment. 
Traditional assessment is based on various tests, ap-
plied once or several times a year in the school year 
with the aim of collecting information on student 
achievement to be presented to stakeholders. Students 
in traditional assessment do not participate in assessing 
themselves. This assessment does not positively affect 
education because it measures simple skills and con-
cepts expressed in figures that do not provide valuable 
information about student learning and/or the learning 
outcomes the student has mastered. In light of quali-
ty assurance systems in higher education, the need for 
fundamental adjustments in educational assessment 
practices has emerged, whether at the national level or 
at the level of classroom assessment practices.
Recent trends in this field have called for a pattern of 
assessment that focuses on the combination of learn-
ing and assessment. This model is categorized as an 
alternative assessment. The alternative assessment 
represents a dramatic change in the pedagogy of as-
sessment as its main concern is to enhance lifelong 
learning skills and stretch EFL learners’ metacognition 
(Council of Europe, 2001).
One of the studies that tackled awareness term is Si-
fakis (2019)’s study that focused on English as a lin-
gua franca (ELF) awareness as an important term in 
English language teaching (ELT). Sifakis defined ELF 
awareness as a term encompassing language aware-
ness, instructional practice awareness, and learning 
awareness dimensions. Commenting on instructional 
practice awareness, it can be theorized as awareness of 
stakeholders’ practices in ELT pedagogy. Specifically, 
ELF awareness is derived from a group of tenets relat-
ed strongly to the knowledge, attitudes, and skills of 
ELT specialists. 
To elaborate, the current study adopted the awareness 
framework used in the previous study, and there was an 
emphasis on instructional practice awareness, in par-
ticular. This, in turn, contributed to the enhancement 
of instructors’ pedagogical knowledge of alternative 

assessment. Accordingly, the researcher attempted to 
explore the Saudi instructors’ level of awareness by 
exploring their knowledge, skills, and attitudes in the 
current study. Thus, there is an emphasis on instruc-
tors’ knowledge, skills, and attitudes in the literature 
review. Moreover, the current study sheds light upon 
the role of alternative assessment in achieving Saudi 
Vision 2030.

2. Statement of the Problem
Traditional assessment failed to consider EFL learners’ 
growth and thwart their progress, and did not provide 
a true evaluation of students. Due to the dissatisfac-
tion with the traditional form of assessment, educators 
call for an assessment that motivates EFL learners to 
acquire problem-solving skills and lifelong learning 
strategies.  Thus, the current study attempts to reflect 
on the strategies used in assessing language learning. 
What makes this study contribute to language learning 
assessment is that traditional tests that focus on memo-
rization are no longer adequate to reveal learners’ mul-
tiple competencies. Despite the efforts to change tradi-
tional educational practices with contemporary ones, it 
appears that the changes have happened at a slow rate. 

3. Research Questions
This study attempts to answer the following five main 
questions:
1. What is the awareness level of Saudi university in-

structors in EFL alternative assessment?
2. What are the Saudi instructors’ attitudes towards 

EFL alternative assessment?
3. Are there any significant differences in Saudi uni-

versity instructors’ alternative assessment aware-
ness level attributed to their experiences?

4.  Are there any significant differences in Saudi uni-
versity instructors’ attitudes towards alternative 
assessment attributed to their experiences? 

5. What is the role of EFL alternative assessment in 
achieving Saudi Vision 2030?

4. Literature Review
4.1 Knowledge and Skills in Alternative Assessment
Alternative assessment is a nontraditional method 
of assessment that is used to assess students through 
using presentation, portfolio assessment, self-assess-
ment, group assessment, projects and so on. This is 
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*****
مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس السعوديين نحو استخدام التقويم البديل

 في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في ضوء رؤية المملكة 2030
عبد العزيز محمد محمد علي الدين (*)
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

(قدم للنشر يف 1442/5/17هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ)

ـــل  ـــم البدي ـــتخدام التقوي ـــو اس ـــم  نح ـــعوديني واجتاهاهت ـــس الس ـــة التدري ـــاء هيئ ـــي أعض ـــة وع ـــن درج ـــف ع ـــة إىل الكش ـــة احلالي ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــة  ـــة الدراس ـــراد عين ـــدد أف ـــغ ع ـــي، وبل ـــي التحلي ـــج الوصف ـــث  املنه ـــتخدم الباح ـــة 2030 . اس ـــة اململك ـــوء رؤي ـــة يف ض ـــة أجنبي ـــة كلغ ـــة اإلنجليزي ـــم اللغ يف تعلي
ـــة  ـــتبانة اإللكرتوني ـــتخدام االس ـــم اس ـــة ت ـــداف الدراس ـــق أه ـــعودية. لتحقي ـــة الس ـــة العربي ـــل اململك ـــة داخ ـــات حكومي ـــس جامع ـــس بخم ـــة تدري ـــو هيئ )146( عض
ـــة،  ـــات املعياري ـــطات، واالنحراف ـــة، واملتوس ـــب املئوي ـــرارات، والنس ـــتخدام: التك ـــات باس ـــة البيان ـــم معاجل ـــة. وت ـــبه املوجه ـــات ش ـــات  واملقاب ـــاس االجتاه ، مقي
ـــم  ـــو التقوي ـــس نح ـــة التدري ـــاء هيئ ـــي أعض ـــتوى وع ـــة أن مس ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــة. وأظه ـــات البعدي ـــيفيه للمقارن ـــار ش ـــادي، واختب ـــن األح ـــل التباي ـــار حتلي واختب
ـــة،  ـــبة مرتفع ـــاءت بنس ـــة وج ـــت اجيابي ـــل كان ـــم البدي ـــو التقوي ـــس نح ـــة التدري ـــاء هيئ ـــات أعض ـــج  أن  اجتاه ـــت النتائ ـــا أوضح ـــع، ك ـــتوى مرتف ـــاء بمس ـــل ج البدي
ـــعوديني  ـــس الس ـــة التدري ـــاء هيئ ـــدى أعض ـــات ل ـــات االجتاه ـــارات ودرج ـــارف وامله ـــات املع ـــطات درج ـــني متوس ـــروق ب ـــن الف ـــًا اىل تباي ـــج أيض ـــارت النتائ واش
ـــة؛  ـــة أجنبي ـــة كلغ ـــة اإلنجليزي ـــي اللغ ـــة ملتعلم ـــت داعم ـــة كان ـــم البديل ـــاليب التقوي ـــة أن أس ـــتنتجت الدراس ـــرة. واس ـــنوات اخل ـــا لس ـــل وفًق ـــم البدي ـــول التقوي ح

ـــة.  ـــة أجنبي ـــة كلغ ـــة اإلنجليزي ـــم اللغ ـــال تعلي ـــص جم ـــا خي ـــة 2030 في ـــق رؤي ـــًا يف حتقي ـــًا مه ـــدوره كان عام ـــذا ب وه
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Conclusion and Recommendations

Based on the present study’s findings and discussion, 
the VoScreen educational app significantly enhanc-
es student performance in learning grammar. Mobile 
apps should be used to support learning grammar 
and to improve contextual language learning experi-
ences. The VoScreen app should be used as a device 
to teach and learn grammatical points. EFL teachers 
should become familiar with the use of VoScreen and 
consider its beneficial effects on the performance of 
EFL learners, and they should consider incorporating 
it into their language classes and language-teaching 
strategies. Language instructors should provide oppor-
tunities to learn, practice, and enhance language skills 
through VoScreen app. Additionally, instructors should 
enhance pre-service teachers to adopt the VoScreen 
app in language teaching classes at various language 
grades. Pre-service teachers should also be familiar 
with how to use the VoScreen app in a school setting. 
EFL instructors should familiarize pre-service teach-
ers with apps that are installed on mobile phones and 
other portable devices to offer educational resources 
for language learning. Further experimental investiga-
tions are required to explore the relationship of using 
the VoScreen app in relation to age and gender. Future 
work should focus on improving the effectiveness of 
language teaching and the teaching experience via the 
VoScreen educational app, and it should further ex-
plore the perspectives of both teachers and students 
regarding the use of VoScreen app in teaching gram-
mar. It is also important to explore and examine the use 
of the VoScreen app in teaching other language skills. 
Generally, further research is also needed to investigate 
EFL learners’ attitudes toward using the VoScreen app 
in learning English.
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According to Table 3, the mean achievements of the 
control and experimental groups after the interven-
tion are substantially different: The mean achieve-
ment of the control group is (M = 21.2, SD = 3.91), 
while the mean of the experimental group is (M = 

As evident in Table 5, the significance level (.001) is less 
than (0.05), indicating statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental and control 
groups in the post-test in favor of the experimental group 
with respect to the use of the VoScreen educational app in 
teaching grammar. Therefore, we reject the null hypoth-
esis and accept the alternative hypothesis. The students 
achieved better results, and their level of achievement was 
higher than the control group, indicating the effectiveness 
of the VoScreen educational app in teaching grammar. 
To evaluate the effect size of the independent variable (Vo-
Screen app) in changing the dependent variable (teaching 
grammar), the improvement of academic achievement in 
learning grammar, eta squared (η2), was estimated (η2=  
0.14  <  0.444). This indicates that the effect size of the 

27.25, SD = 2.95).
An independent t-test was also conducted on the 
data to determine the significance of the observed 
differences in Table 4, the results of which are in 
Table 5.

independent variable is large.
These results support prior research findings. For exam-
ple, Klimova (2019) explored the impact of the use of 
mobile technology on foreign language learning among 
university students and found that better results could be 
achieved by tailoring or designing mobile learning to ad-
dress students’ specific needs. Similar findings were also 
made in the research of Elfeky and Masadeh (2016) as 
well as Wu (2015), where he found that EFL students 
who used the smartphone educational app (Word Learn-
ing-CET6 app) significantly outperformed those in the 
control group. This result also coincides with Al-Fahad’s 
(2009) study, which determined that the usage of technol-
ogy in language learning supported EFL students’ learn-
ing and enriched students’ learning experiences. 

Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Control
20 21.2000 3.91488 87539.

Experimental
20 27.2500 2.95359 66044.

Table 4
 Descriptive Statistics of the Study after the Treatment

Table 5
Results of the Post-Test

 Levene’s Test
 for Equality of

Variances
T-test for Equality of Means

F Sig T df
Sig. 

(2-tailed)

Mean Dif-

ference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

Lower Upper

 Pre-test

scores

 Equal
 variances
assumed

1.064 .309 -5.517 38 .000 -6.05000 -6.05000 -8.26992 -3.83008

 Equal
varianc-
 es not

assumed

-5.517 35.337 .000 -6.05000 1.09659 -8.27543 -3.82457
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Results and Discussion
Means and standard deviations were utilized to test 
the validity of the hypotheses. A t-test was utilized to 
identify the significance of the differences between the 
mean scores of both groups on the pre-test and post-
test, where eta squared (η2) was utilized to calculate the 
effect size of VoScreen on EFL students’ achievements 

Table 2 shows the mean achievements of the control 
and experimental groups prior to the intervention, that 
is, before using the VoScreen app. As the table indi-
cates, the control group had a relatively lower mean 

According to Table 3, the mean achievement differ-
ence between the experimental and control groups 
was not statistically significant at p ≤ .05 (t(38) 
= 0.59, p = .953). The null hypothesis about the 
mean achievements of the control and experimental 
groups on the pre-test is therefore accepted.

in learning English grammar.
The first hypothesis: There will be no statistically sig-
nificant differences in the mean pre-test scores of the 
control and experimental groups at P < .05 with respect 
to the use of the VoScreen educational app in teaching 
grammar. Table 2 indicates the data essential for testing 
this hypothesis.

(M = 5.04, SD = 1.12); the mean achievement of the 
experimental group was (M = 5.63, SD = 1.26). To test 
the hypothesis, an independent sample t-test was con-
ducted (Table 3).

The second hypothesis: There will be no statisti-
cally significant differences in the mean post-test 
scores of the control and experimental groups at P 
< .05 with respect to the use of the VoScreen educa-
tional app in teaching grammar.

Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
 Control 20 10.2000 5.04297 1.12764

Experimental 20 10.1000 5.63728 1.26053

Table 2
Descriptive Statistics of the Study Prior to the Treatment

Table 3
 Results of the Pre-Test

 Levene’s Test

 for Equality of

Variances

T-test for Equality of Means

F Sig T df
Sig. 

(2-tailed)

Mean 

Differ-

ence

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval of 

the Difference

Lower Upper

 Pre-test

scores

 Equal

 variances

assumed

1.707 .199 .059 38 .953 .10000 1.69131 -3.32388 3.52388

 Equal

varianc-

 es not

assumed

.059 37.538 .953 .10000 1.69131 -3.32526 3.52526



674

  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (8), Issue (1), Part (2)  (January.2023 / Jumada II 1444 H.) 

Methods
Participants

The participating students in the control and experi-
mental groups were 40 female Saudi EFL students at 
the Community College of Taibah University. All par-
ticipants were native Arabic speakers 19–21 years old 
(SD = 0.18). The participants were selected random-
ly, and all were enrolled in the first level of an EFL 
course. They shared the same variables: (a) years of 
schooling, (b) amount of present EFL learning, and (c) 
no previous visit or stay in an English-speaking coun-
try.

Instruments
To effectively address the research questions, the researcher 
developed a pre-and post-test to assess participants’ grammar 
performance to measure VoScreen’s impact on EFL students’ 
grammar learning compared to the standard approach of 
lectures and textbooks. The test consisted of 20 questions: 
10 multiple choice, 5 sentence or phrase formation, and 5 
error correction/error identification. At the outset, correctly 
answering each test item earned one point. The test was 
graded by the researcher. Prior to the assessment, a panel 
of EFL experts refined the test and confirmed the face and 
content validity of the test items. Cronbach’s alpha (0.93) 
was also used to measure and ensure the reliability of the 
test.
Procedure
The following research procedure was conducted:
1. Forty EFL students in their first year of community col-

lege were randomly selected and assigned to one of two 
groups: a control group and an experimental group.

2. Both groups took the pre-test, and the researcher told 
each student their score.

3. The lengths of class time were equated.
4. Both groups used the same instructional materials, 

which were adopted from the textbook Q: Skills for 

Experimental Design

This study used an experimental research design, which 
relies on statistical analysis to prove or disapprove a hy-
pothesis, making experimental research the most reliable 
form of research (Knight, 2010). According to Mitchell 
(2015), the experimental research design focuses on es-
tablishing causal validity or a cause-and-effect relation-
ship between established variables. In this study, the use 
of experimental research is intended to establish whether 
the use of the VoScreen mobile app helps EFL students 
learn grammar. Hence, the experimental design employed 
in this study involved a pre-test and post-test control group 
(Isaac & Michael, 1983), as shown in the following table.

Success Reading and Writing by Jennifer Bixby and 
Joe McVeigh.

5. The researcher taught both groups five units that ad-
dressed the present simple tense, the past simple tense, 
and the formation of questions.

6. The control group continued hour-long meetings twice 
per week over five weeks using the traditional method 
of standard lectures and a textbook.

7. The experimental group, using the VoScreen app, con-
tinued hour-long meetings twice per week over five 
weeks.

8. The researcher created a class and asked the students 
from the experimental group to register.

9. The students were requested to watch a minimum of 20 
videos from the VoStructure subcategories appropriate 
to the objectives of the grammar unit they were study-
ing.

10. The researcher continually monitored the students’ 
progress and endeavored to motivate them to watch the 
videos.

11. Both groups of students took the post-test, and the re-
searcher told each student their score.

12. The results of the completed tests were coded for sta-
tistical analysis.

Group Main Procedure of the Study

Experimental (Random selection) Pre-test --- experimental treatment --- post-test

Control (Random selection) Pre-test --- no treatment --- post-test

Table 1 
Experimental Study Design
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Screen, which was developed in Turkey, was awarded 
third place in the ‘Best Education Application’ catego-
ry. The app is now used in 74 countries, and the num-
ber of people using it has grown to over 1.7 million. 
Students can use a Facebook account or email address 
to sign up, and they can choose from many videos in 
the category of language education. The duration of 
each video is around 15 seconds, and the content is tak-
en from movies, television serials, and advertisements. 
At the end of each video, students’ comprehension of 
the dialogue is tested with multiple-choice questions; 
points are added for each correct answer and deducted 
for each incorrect answer. The time allowed to answer 
each question depends on the length of the video. Once 
a user has finished the questions, the screen displays 
the correct answers for those that were not answered 
or were answered incorrectly, and wrong answers are 
recorded as such in the system. The scored points are 
used to rank the app’s global users, creating compe-
tition. Users can obtain detailed records of the ques-
tions they have answered, the number of days they 
have practiced, their numbers of correct and incorrect 
responses, and the categories to which the answered 
questions belong.
The videos on VoScreen are grouped into categories, 
one of which, VoScreen Life, which contains videos 
about everyday life. Videos developed for children are 
in the VoKido category, which comprises three color 
subcategories: Red, Yellow, and Green. Another major 
category is VoStep, which contains foreign language 
courses at different levels, the subcategories of which 
are Beginner, Elementary, Intermediate, Upper, and 
Advanced. Each subcategory contains relevant ques-
tions regarding the videos for that level. The videos 
in the VoStructure category address grammar, and its 
subcategories address grammar topics, with titles such 
as ‘Can’, ‘Am-Is-Are’, and ‘Will’. Another main cat-
egory, VoRhythm, contains subcategories for the age 
groups 1–3, 4–6, 7–9, 10–12, and 13+ accompanied by 
relevant questions.
Teachers can create classes using their personal ac-
counts. Once a class has been created, the teacher is 
given an address to use for student registration. This 
address is then shared with the students who can regis-
ter for the class using their own accounts. Teachers can 
create multiple classes in this way. Students can check 
the points that they have scored and view a grading list 
for their registered classes. They can also view a variety 

of other statistics, such as the categories included and 
the number of students who gave correct and incorrect 
responses. This generates a sense of competition.
In this study, the researcher used VoStructure, creat-
ing a class with her own account and then sharing the 
registration address with learners so they could regis-
ter using their own accounts. The purpose of the study 
was to examine whether the use of the VoScreen app 
could enhance grammar learning for EFL students. 
The study also investigated the potential differences 
in grammar skills and knowledge acquired by students 
in the control and experimental groups by comparing 
their results.
Based on the previous discussion, the current study is 
significant because (a) the VoScreen educational app 
is not currently used in Saudi EFL classrooms, (b) the 
videos in the VoStructure subcategory of VoScreen are 
appropriate for many language levels, (3) this is, to the 
best of the researcher’s knowledge, the first use of a 
secure web and mobile language skills app in an Arab 
country, and (4) there has been no previous trial study-
ing the VoScreen app in an EFL educational context, 
particularly teaching grammar.
The purposes of the study are two-fold:

1. To determine the impact of using VoScreen on 
teaching grammar to EFL students.

2. To measure the effect size, if any, of the Vo-
Screen educational app on teaching grammar.

3. Pursuant to these purposes, the following re-
search questions were formed:
To what extent does the VoScreen educational 
app affect the achievements of EFL students in 
learning English grammar?
What is the effect size, if any, of the VoScreen 
educational app on EFL students’ achievement 
in learning English grammar?

Based on the first research question, the following 
null hypotheses were formulated:
1. There will be no statistically significant differenc-

es in the mean pre-test scores of the control and 
experimental groups at P < .05 with respect to the 
use of the VoScreen educational app in teaching 
grammar.

2. There will be no statistically significant differenc-
es in the mean post-test scores of the control and 
experimental groups at P < .05 with respect to the 
use of the VoScreen educational app in teaching 
grammar.
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Introduction

The use of mobile technology has experienced rapid 
growth over the last two decades, especially in the 
fields of education, communication, and manufactur-
ing. Although mobile technology has many potential 
uses in the field of education, few studies have exam-
ined how mobile applications (apps) and related tech-
nology can enhance the learning and listening skills of 
language students (Ozer & Kılıç, 2018). The practice 
of language learning continues to develop by taking 
advantage of advances in information technology. 
The mobile phone, especially the smartphone, is a sig-
nificant piece of technology that has contributed to a 
revolution in approaches to teaching and learning. Ac-
cording to Kim (2013), the use of mobile apps differs 
from traditional classroom learning mainly because 
mobile devices have access to the internet, can send 
and receive messages over long distances, and can ac-
commodate software that makes it easier to enhance 
the quality of language learning. In this way, mobile 
devices have made teaching and learning languag-
es easier and more effective. Rosell-Aguilar (2018) 
conducted a study to determine the appropriateness 
and advantages of using mobile apps, such as Busuu, 
in learning foreign languages autonomously, that is, 
without assistance. Many apps that can be installed on 
mobile phones, tablets, and other portable devices of-
fer educational resources, including resources for lan-
guage learning. Most current mobile apps for language 
learning focus on providing opportunities to learn, 
practice, and enhance one’s language skills as well as 
enabling one to relate what is learned to the real world 
(Rachels & Rockinson-Szapkiw, 2017). However, Kim 
(2013) noted that mobile devices and associated pro-
grams should not be considered substitutes for existing 
learning tools but should be viewed as an extension 
of current practices that can provide new capabilities. 
Similarly, Kukulska-Hulme (2009) proposed that us-
ing mobile phones to learn foreign languages allows 
students to use their free time to practice and gain 
skills. Explaining the main reasons for the popularity 
of mobile devices as tools for learning foreign languag-
es, Kukulska-Hulme (2009) noted that they provide a 
learning process that is informal, spontaneous, contex-
tual, mobile, personalized, and available to the user at 
any time. Other advantages of mobile-based learning 
that have been identified by previous studies include 

the ability to support learning vocabulary, grammar, 
pronunciation, listening skills, and reading as well as 
improving contextual language learning experiences 
(Cavus & Ibrahim 2009; Chen et al., 2008; Kim, 2011).
Elfeky and Masadeh (2016) conducted a quasi-experi-
mental study to explore the impact of mobile learning 
technology on second-language students’ conversation-
al skills. A sample of 50 students was recruited into the 
study, half of whom were enrolled in a mobile-learning 
class and half in an ordinary language class. The post-
test results revealed a significant difference in achieve-
ment between the experimental and control groups, 
with the mean of the former being higher, which is con-
sistent with prior studies (e.g., Crompton, et al., 2017).
Munir et al. (2012) conducted the ‘Linguistic Pocket 
Education’ mobile-learning project at the University 
Sains Malaysia. They found that the participating 
students benefited from learning grammar via Short 
Message Service (SMS). Gromik (2012) conducted 
a study in Japan on the use of video recording to 
develop the language skills of English as a foreign 
language (EFL) students. He found that they improved 
students’ writing, reading, and speaking skills. Taylan 
(2018) claimed that the best way to enhance students’ 
foreign language skills was to give them learning 
tools applicable outside the school environment. In 
the same vein of research, the present study examines 
and assesses the use of the VoScreen mobile app to 
enhance English grammar learning. Taylan reported 
that the VoScreen app provides a new approach to 
teaching and learning foreign languages that motivates 
learners by making the entire process more interesting 
and engaging than a traditional learning environment. 
The features of different English-learning mobile 
apps, such as VoScreen, apparently benefit students 
in several ways, such as enabling individualized, 
authentic, informal, spontaneous learning experiences 
and providing continuous access to learning, even 
outside the classroom.

The VoScreen Educational App

VoScreen is a web and mobile app used mainly for 
foreign language learning, both autonomously and 
in a school setting. When the Wharton School of the 
University of Pennsylvania, a well-known US business 
school, held the ‘Reimagine Education’ competition in 
2016 for more than 500 international initiatives, Vo-
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Abstract: This experimental study explores the use of the VoScreen application (app) to enhance the grammar education of English as a 
Foreign Language (EFL) students. Forty EFL students from Taibah University were selected for the study: 20 for the control group and 20 for 
the experimental group. The data were analyzed through independent samples t-tests, which compared the mean scores of the pre-and post-tests 
of both groups. The experimental group performed better on the post-test, indicating that using the VoScreen app had improved their grammar 
skills and knowledge. Further experimental investigations are needed to explore and examine the use of VoScreen in teaching other language 
skills. More broadly, research is also needed to investigate EFL learners’ attitudes toward using the VoScreen app in learning English.

Keywords: VoScreen educational app, VoStructure, teaching grammar, TEFL, online language learning, mobile technology
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تطبيق VoScreen »فوسكرين« التعليمي: أثر تدريس القواعد اللغوية على طالب 
اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

بسمة علي أبوغرارة (*)
جامعة طيبة

(قدم للنشر يف 1442/3/12هـ، وقبل للنشر يف 1442/6/5هـ)

ـــة  ـــة اإلنجليزي ـــاب اللغ ـــة لط ـــد اللغ ـــم قواع ـــز تعلي ـــكرين« لتعزي ـــق    VoScreen«فوس ـــتخدام تطبي ـــة إىل اس ـــة التجريبي ـــذه الدراس ـــدف ه ـــث: هت ـــتخلص البح مس
ـــات  ـــل البيان ـــم حتلي ـــة. وت ـــة التجريبي ـــة و20 للمجموع ـــة الضابط ـــة: 20 للمجموع ـــة طيب ـــن جامع ـــا م ـــن 40 طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــد تكون ـــة. ولق ـــة أجنبي كلغ
ـــة  ـــث كان أداء املجموع ـــن. حي ـــكا املجموعت ـــدي ل ـــي والبع ـــن القب ـــات االختباري ـــط درج ـــت متوس ـــي قارن ـــار test t-، والت ـــن اختب ـــتقلة م ـــات مس ـــال عين ـــن خ م
ـــة  ـــاك حاج ـــد هن ـــم. وتوج ـــة ومعرفته ـــم اللغوي ـــن مهاراهت ـــد أدى إىل حتس ـــكرين« ق ـــق »فوس ـــتخدام تطبي ـــر إىل أن اس ـــا يش ـــدي، مم ـــار البع ـــل يف االختب ـــة أفض التجريبي
ـــة  ـــاك حاج ـــا أن هن ـــع، ك ـــاق أوس ـــى نط ـــرى ع ـــة أخ ـــارات لغوي ـــم مه ـــكرين« يف تعلي ـــتخدام »فوس ـــص اس ـــاف وفح ـــة الستكش ـــات التجريبي ـــن الدراس ـــد م إىل مزي

ـــة. ـــة اإلنجليزي ـــم اللغ ـــكرين يف تعل ـــق فوس ـــتخدام تطبي ـــاه اس ـــة جت ـــة أجنبي ـــة كلغ ـــة اإلنجليزي ـــي اللغ ـــف متعلم ـــى مواق ـــرف ع ـــث للتع ـــراء بح إىل إج

كلـــات مفتاحيـــة: تطبيـــق VoScreen »فوســـكرين« التعليمـــي، تدريـــس القواعـــد، تدريـــس اللغـــة اإلنجليزيـــة كلغـــة أجنبيـــة، تعلـــم اللغـــة عـــر اإلنرتنـــت، 
تكنولوجيـــا اهلاتـــف املحمـــول.
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