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القواعد العامة: 
1- تنـرش املجلـة األبحـاث والدراسـات األكاديميـة يف العلوم 
اإلنسـانية واإلدارية باللغتني العربية واإلنجليزية،  كام تنرش 
مراجعات وعروض الكتب،  وملخصات الرسائل العلمية،  
وتقاريـر املؤمتـرات واملنتديات العلمية،  والنشـاطات ذات 

العالقة.
2- تنـرش املجلة البحـوث التي تتوافر فيها األصالـة واالبتكار،  
واتبـاع املنهجيـة السـليمة،  والتوثيـق العلمي،  مع سـالمة 
الفكـر واللغة واألسـلوب،  وأال يكون البحث مسـتالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يقـدم الباحث بحثه من ثالث نسـخ مطبوعة مع ملخص ال 
تزيـد كلامتـه عن ) 200( كلمة،  ويشـرتط يف البحث املقدم 

باللغة اإلنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
4- ُيراعـى أال يزيـد عدد صفحات البحث عـن ) 30 ( صفحة 
مـن القطع)21×28(سـم، للمتـن العـريب يسـتخدم اخلط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
للعريب مقاس )15( عريض، وللمتن اإلنجليزي يسـتخدم 
اخلـط )Times New Roman( مقـاس )12(، والعنـوان 
الرئيـي لإلنجليزي مقاس )13( عريض، وكذلك اهلامش 
العـريب خـط )Lotus Linotype(مقـاس )12(، واهلامـش 
االنجليـزي خـط )Times New Roman(مقـاس )10(، 
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية يف 

حدود ) 5 ( صفحات.
5- يلـزم إقرار الباحـث اخلطي عند تقديم بحثـه للمجلة بأنه مل 
يسبق له النرش،  وال جيوز له عند قبول بحثه للنرش أن ينرشه 

يف وعاء أخر.
6-  ترسـل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم هيئة 
التحرير بشـكل رسي،  وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت 
عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد البحث للنرش.

7- يبلَّـغ الباحـث بقبول النرش أو رفضـه،  وال ُترد أصول املواد 
إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.

8- ال جيـوز إعادة نرش أبحاث املجلـة يف أي مطبوعة أخرى إال 
بإذن كتايب من رئيس التحرير.

ت جمانية من  9- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( ُمستالَّ
بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ينبغـي أن يرفـق بالعمـل املراد نرشه خطـاب من صاحبه 
يطلـب فيه نرش العمل،  وأن يشـتمل عىل تعريف خمترص 
بالباحـث مـن حيـث: املؤهـل،  التخصـص،  العمـل،  

العنوان الربيدي واإللكرتوين.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقـدم األعـامل املطلـوب نرشهـا عـىل وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إىل املراجع يف املتن بذكر االسـم األخري للمؤلف،    -4
ثـم سـنة النرش بـني قوسـني مثـل: ...... ) أبـو حطب،  
1412هــ( أو: ويـرى )أبـو حطـب،   1412هــ( أن 
......،  ويف حالة االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سـنة 
النـرش هكـذا: )أبو حطب،  1412هــ: 79 (،  وإذا كان 
هناك أكثر من مؤلفني للمصدر فيشار إليهم هكذا:  ) أبو 

حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب املراجـع يف هنايـة البحـث ترتيًبـا هجائيا حسـب   -5
االسـم األخـري،  وتكتب كافة املراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسـم العائلـة للمؤلـف،  االسـم األول. )سـنة النـرش( 
عنـوان الكتاب،  الطبعة،  مكان النرش،  دار النرش،  مثل: 
القايض،  يوسـف. )1401هـ ( سياسـة التعليم والتنمية 

يف اململكة،  ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
- أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت: 

اسـم العائلة للمؤلف،  االسم األول،  )سنة النرش(،  
عنوان البحث،  اسم املجلة،  العدد،  صفحات النرش. 
مثـل: العبدالقـادر،  عـي،  )1413هــ (،  التعليـم 
األهي استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية،  جملة 

االقتصاد،  العدد 234 من ص 7 –20.
يستحسـن اختصـار اهلوامـش إىل أقىص حـدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة 
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

قواعد النشر في المجلة



احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، 
وبعد:

فهذا هو العدد التاسع من جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية، يصدر بعون اهلل تعاىل وتوفيقه، مشتماًل عىل ستة 
أبحاث متثل عدًدا من جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية.

 فالبحث األول يف الدراسات اإلسالمية، وهو بعنوان: » كتاب الكايف للُكَلْينّي وظاهرة الغلّو يف األئّمة االثني 
عرش«.

نحو  املجمعة  جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  اجتاهات   « عنوان:  حتت  الرتبوية،  العلوم  يف  الثاين  والبحث 
توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية«.

والبحث الثالث يف علم االجتامع، ويتحدث عن: » املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية«.

والبحث الرابع يف األدب العريب ، وهو بعنوان: » املوروث يف رواية »ُحبَّى« لرجاء عامل«.

والبحث اخلامس عن »رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم )دراسة حتليله لواقع رعاية املسنني يف 
القطاعني احلكومي واألهي(.

العربية  اململكة  يف  الثانوية  باملرحلة  العربية  اللغة  كتب  حمتوى  حتليل   « بعنوان:  الستة  األبحاث  هذه  وآخر 
السعودية يف ضوء املهارات احلياتية«. 

ن للباحثني وللمحّكمني جهودهم املشكورة التي أدت يف النهاية إىل استواء  واملجلة إذ تنرش هذه األبحاث تثمِّ
هذه البحوث عىل صورهتا هذه.

ونسأل اهلل تعاىل التوفيق ملا حيب ويرىض؛ إنه سميع عليم.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد اهلل الشايع
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1بدر نارص حممد العواد: كتاب الكايف للُكَلْينّي وظاهرة الغلّو يف األئّمة االثني عرش

كتاب الكافي للُكَلْينّي
وظاهرة الغلّو في األئّمة االثني عشر

د. بدر نارص حممد العواد
األستاذ املساعد يف قسم العقيدة واملذاهب املعارصة - بجامعة القصيم

املستخلص
يتنـاول البحث بالدراسـة موضوًعا يف غايـة األمهّية وهو كتاب 
الـكايف وظاهـرة الغلـّو بـني اإلمامّية، فيبتـدئ بتسـليط الّضوء 
فـه ويبـني مـا يكتنـف شـخصّيته من غمـوض غريب  عـىل مؤلِّ
ي  واستشـكاالت علمّيـة وتارخيّيـة يف غايـة اخلطـورة، ثـّم يثنِـّ
بالـكالم عـىل كتاب الكايف من كاّفة جوانبـه ويعرض ملا وقع يف 
بعضها من اخلالف، ثم يشـري إىل النزاع الّطويل بني األخباريِّني 
واألصولّيـني يف قبـول مـا فيه مـن أحاديـث وأخبـار أو ردِّها، 
ويـورد جمموعًة من اإلشـكاالت العلمّيـة والتناقضات املعرفّية 
التـي تلّبـس هبا علـامء الّطائفة يف هـذه اجلزئّية، ثّم يكشـف عن 
الـّدور الكبري للكليني وكتابه يف رشعنـة الغلو يف األئّمة االثني 
عـرش ونرشه بـني املتأخرين، ثّم خيتـم ببيان أهم مـا توّصل إليه 

الباحث من النتائج.    

Abstract
This research discusses  extremism among Imamist 
Shiite as portrayed  in Al-Kafi, a book by Al-Kuaini  
. It starts by shedding light on the author of the 
book, showing  strange vagueness surrounding  
his character, along with serious   scientific and  
historical problems. The research also examines 
all aspects of the book, particularly controversial 
ones. Then it reports the long  dispute between 
the narrators and the fundamentalists regarding 
acceptability of traditions and narratives reported 
in the book.. Furthermore, it points out to a number 
of scientific problems and knowledge-based 
contradictions committed by the school advocates. 
Finally, the research ,  reveals the significant role 
of Al-Kolaini in legitimizing  extremism among 
Imamist Shiite. The research concludes by reporting    
most significant findings .

املقّدمة
إّن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من 
رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، َمن هيِده اهلل فال مضّل 
لـه، وَمن يضلل فال هـادي له، وأشـهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أّن حممًدا عبده ورسوله. 
ُقوْا الّلَه َحقَّ ُتَقاتِِه َوالَ َتُموُتنَّ  َها الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

ْسلُِموَن ﴾ )آل عمران: 102( إاِلَّ َوَأنُتم مُّ
ْفٍس  ن نَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقوْا َربَّ َها النَّاُس اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما ِرَجاالً َكثِيًرا 
ُقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ الّلَه  َونَِساء َواتَّ

َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ﴾ )النساء : 1(.
َه َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا  ُقوا اللَّ َها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ ﴿ َيا َأيُّ

 ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن 

َه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًما ﴾ األحزاب :  ُيطِْع اللَّ
.)71 – 70(

أما بعد: 
يعة اإلمامّية قد  فليس بخاٍف عىل أحد أّن شـوكة الشِّ
َقِويت يف هذا العرص حيث قامت هلم دولة َترعى مذهَبهم 
اخلبيـث وتتبنّى نرش عقائـده وأفكاره، فانتـرش ُدعاته يف 
أصقاع كثرية من العاَلـم وَكُثَرت القنوات الفضائّية التي 
ج له، وَنِشـَطْت حركة الطِّباعة والّتأليف بصورة غري  تروِّ
يعّي ما  مسـبوقة حتى خرج من أّمهات كتب الرّتاث الشِّ

كان قابًعا يف الّظالم منذ قرون طويلة.  
ولـاّم كان األمـر كذلك وكان من أخطر الكتب التي 
يستمّد منها اإلمامّية اعتقاداهتم الّضاّلة ويعتمدون عليها 
يف بنائهم العقدّي كتاب الكايف أليب جعفر الُكَليني رأيُت 
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فه، وأن ُأبنيِّ  أن أسلِّط الّضوء عىل هذا الكتاب وعىل مؤلِّ
شيًئا مما احتواه من عقائد باطلة وأحاديث ُمفرتاة تناقض 
ّية ما جاء به الّرسـول صىل اهلل عليه وسـلم، ودور  بالكلِّ
الُكلينـّي يف الّتأسـيس للعقائـد الغاليـة عنـد اإلمامّية يف 

أئّمتهم االثني عرش.
ومـن اهلل أسـتمّد العون فيام قصدُتـه، وإليه أبتهل أن 

يتقّبل ما كتبُته. 

خّطة البحث:
يتكّون هذا البحث من مقّدمة ثالثة مباحث وخامتة، 

وذلك عىل النّحو الّتايل:
- املقّدمة.

- املبحث األّول: الّتعريف بالُكلينّي وكتابه )الكايف(.
املطلب األول: الُكليني، تعريف واستشكاالت. 

املطلب الّثاين: الّتعريف بكتاب )الكايف(. 
- املبحث الّثاين: منزلـة كتاب )الكايف( عند اإلمامّية 

ودرجة أحاديثه.
املطلب األّول: منزلته عند اإلمامّية.

املطلب الّثاين: درجة أحاديثه.
- املبحـث الّثالـث: ظاهرة الغلـّو يف األئّمة يف كتاب 

)الكايف(.
املطلب األّول: الغلّو يف األئّمة يف كتاب )الكايف(.

املطلب الّثاين: الرّشك يف كتاب )الكايف(. 
- خامتة: وتتضّمن أهّم النّتائج.

منهج البحث:
سـلكُت يف هـذا البحـث املنهج الوصفـي الّتحليي، 

وذلك من خالل اخلطوات الّتالية:
1- عزو اآليات إىل مواضعها من املصحف الرّشيف 

بذكر اسم الّسورة ورقم اآلية.

2- توثيـق األحاديث مـن مصادرهـا األصلّية، فإن 
كان يف الّصحيحـني اكتفيُت بمجـّرد العزو، وإن 
كان يف غريمهـا نقلـُت مـا أجـده مـن كالم أهـل 

احلديث يف حكمه.
3- ذكـر نـامذج منتقاة من مروّيات الـكايف عىل كاّفة 

األفكار التي يعرض هلا البحث.
4- توثيـق النّقـول مـن مصادرها األصيلة بحسـب 

اإلمكان.
5- ذكر سـنة الوفاة عند مرور األعـالم، ما مل يتكّرر 

ذكره كثرًيا أو يكون قد مّر قريًبا.

املبحث األّول
الّتعريف بالُكلينّي وكتابه الكايف

املطلب األول: الُكليني، تعريف واستشكاالت. 
أوالً: اسمه. 

ْلِسـيُّ الكلينيُّ  هـو حممد بن يعقوب بن إسـحاق السِّ
ـب عند  ، أبـو جعفـر األعـور)1( امللقَّ الـّرازيُّ البغـداديُّ

اإلمامّية بـــ)ثقة اإلسالم(.
ْلِسلة الواقع  ( ألنه كان ينزل يف درب السِّ ْلِسـيُّ و)السِّ
يف حملَّـة بـاب الكوفـة ببغـداد)2(، و)الُكلينّي( نِسـبٌة إىل 
ّي، وأّما )الــّرازّي( فنسـبٌة إىل  )ُكلني( قرية من ُقرى الرَّ
ّي( اآلن ضمن  )الـــّرّي( وهي نسـبة شـاّذة، وتقع )الرَّ

ضواحي مدينة طهران عاصمة اجلمهورّية اإليرانّية. 
وقد اخُتِلف يف ضبط )الكليني( عىل أقوال:

فة)3(.   - القول األّول: بضّم الكاف وكرس الاّلم املخفَّ
فة )4(. - القول الّثاين: بضّم الكاف وفتح الاّلم املخفَّ

)1( انظر: معجم رجال احلديث للخوئي )57/19(. 
العـروس  تـاج   ،)298/56( دمشـق  مدينـة  تاريـخ  انظـر:   )2(
ثني  )221/29( و )60/36(، دراسـات يف احلديث واملحدِّ
لسلة أي: شارع  هلاشم معروف احلسني )125(.  و)درب السِّ

لسلة( كام يف طبقات احلنابلة )45/2( البن أيب يعىل. السِّ
)3( انظر: األنساب )91/5(.

مة عي أكرب الغفاري لكتاب الكايف )10/1(.  )4( انظر: مقدِّ
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فة  - القـول الّثالث: بفتح الكاف وكـرس الاّلم املخفَّ
عىل ِزنة )َأِمرْي( )5(. 

دة،  - القـول الّرابع: بضّم الكاف وكرس الاّلم املشـدَّ
وهذا حمكيٌّ عن حممد بن مكي العامّي )786هـ( 

أنه ضبطه هكذا يف بعض إجازاته)6(.
- القـول اخلامس: بفتـح الكاف، وهـذا منقوٌل عن 

البهاء العامي )1031ه  ()7(. 
والّصحيح املشهور هو جمموُع القولني األّول والّثاين، 
بل ال فرق بينهام يف احلقيقة؛ ألّن الاّلم ممالة واإلمالة تكون 
تارًة للفتح وتكـون تارًة أخرى للكرس، وإذا ُنطِقت مائلًة 
م الّسـامُع أنه فتح خالـص، وإذا ُنطِقت  للفتـح فقد يتوهَّ

م الّسامُع أنه كرس خالص. مائلًة للكرس فقد يتوهَّ
وعـىل كلٍّ فقد نّص غرُي واحد عـىل أّن يف الاّلم إمالًة 

للكرس)8(.
وأّمـا قول الفريوزآبـادي بأنه عىل ِزنـة )َأِمري( فــ”هو 
اشـتباٌه منـه« عىل حّد تعبـري احلافظ ابن حجـر))9((، ولعّل 
يِّ قريتني حتمالن  منشـأ االشتباه املشـار إليه هو أّن يف الـرَّ
االسم نفَسه إحدامها: )ُكَلني( بالّتصغري واألخرى: )َكِلني( 

رة)10(.   بالّتكبري، وصاحب الكايف من )ُكَلني( املصغَّ

)5( انظر: القاموس املحيط )1584(.
ق النراقي )298(، طرائف املقال  )6( انظر: عوائـد األّيام للمحقِّ

جال )194/2(   يف معرفة طبقات الرِّ
ين  يعّية نسبُة هذا القول لزين الدِّ              تنبيه: يف بعض املصادر الشِّ
ب عندهم بـــ)الّشـهيد الثاين(  بـن عي بن أمحـد العامي امللقَّ
جالّية لبحر العلوم )326/3(. وهو خطأ.  انظر: الفوائد الرِّ

مة عي أكرب الغفاري لكتاب الكايف )11/1(.  )7( انظر: مقدِّ
)8( انظر: اإلكامل )144/7(، تاريخ مدينة دمشـق )298/56( 
بالوفيـات  الـوايف   ،)280/15( النبـالء  أعـالم  سـري 
)147/5(، توضيح املشـتبه البن نارص )337/7(، لسان 

امليزان )433/5(، هدية العارفني )35/6(.  
)9( لسان امليزان )433/5(.

)10( انظر: مستدرك سـفينة البحار )182/9(، خامتة مستدرك 
الوسـائل للمريزا النورّي )272/3(، روضات اجلنّات يف 
أحـوال العلـامء والّسـادات )101/6(، الُكنـى واأللقاب 

لعّباس القمي )121/3(.

وأّما ما ُحكَي عن الّشـهيد الّثاين فالّظاهر أنه وهم أو 
ِعه أحد فيام وقفُت عليه. سبق قلم؛ ألنه مل يدَّ

ـر احلـيِّ -:«)الُكَلينـي(: مضمـوُم  املطهَّ ابـُن  قـال 
ُف الاّلم«)11(. الكاف، خمفَّ

ثانًيا: والدته ونشأته.
لعّلنـا ال نبالغ حني نقول: إّن َثّمـة غموًضا غريًبا بل 
مريًبا يلفُّ حياة الُكَليني من أّوهلا إىل آخرها، فعىل الّرغم 
من علّو مكانة الّرجل عند اجلعفرّية الذي كان   بحسـب 
النّجايّش )ت 450هـ( «شـيخ أصحابِنا يف وقته بالـّريِّ 
الّطائفـة،  علـامُء  حوَلـه  والذي”التـفَّ  ووجههـم«)12( 
يعة، وقَصَدُه ألجل علمه وزهِده وتقواه  وقَصَدُه كبار الشِّ
القايص والّداين«)13( و”انتهت إليه رئاسُة فقهاء اإلمامّية 
يف أيام املقتدر العّبايّس”)14( إاّل أّن شـخصّيته ظّلت ُلغًزا 
يسـتعيص فهُمه وحملَّ استشكال كبري، فليس يف يشء من 
مصادرهـم القديمة التي ترمجت له حتديٌد لتاريخ والدته 
وال ملكاهِنا، وال ذكٌر لظروف نشـأته، وال تعداٌد لشيوخه 
الذين تلّقى عنهم، وال إشارٌة إىل رحلته يف طلب العلم، 
، وال  وال رسٌد لتالمذتـه الذيـن أخـذوا عنه يف الــــّريِّ
هـه إىل بغـداد واسـتيطاهنا، وال بياٌن  تعيـنٌي لتاريـخ توجُّ
رو اإلمامّية  للمّدة التي قضاها هناك، وكّل ما يذكره متأخِّ

يف هذا الّشأن إنام هو من باب االستظهار ال أكثر.
ومما يلفـت النّظر أيًضا أّن أّول مـن ترجم للُكلينيِّ من 
اإلمامّيـة هـو أمحد بن عـي النّجـايش الذي ُولِـد بعد وفاة 
د ِذْكر  الُكليني بأكثر من أربعني سنة، فلامذا مل ُيْذَكر ولو جمرَّ
مة وهو َمن هو يف شهرته املزعومة؟! يف مصادر القوم املتقدِّ

جال )69(.  )11( خالصة األقوال يف معرفة الرِّ
خالصـة  العلـوم )3/ 328(،  لبحـر  جالّيـة  الرِّ الفوائـد   )12(
جال )245(، طرائف املقال يف معرفة  األقـوال يف معرفة الرِّ

جال )522/2(.  طبقات الرِّ
)13( الكليني والكايف )160(. 

)14( دفاع عن الكايف )42/1(. 
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وممـا يلفت النّظر أيًضـا أّن اخلطيب البغداديَّ )392 
هــ- 463 هـ( وهو قريب العهد نسـبيًّا بالُكَلينيِّ مل ُيرِش 
د إشـارة يف تارخيه الكبري مـع أنه داخٌل يف رشط  إليـه جمرَّ
مته -:«هذا كتاُب تاريخ مدينة  كتابـه حيث يقول يف مقدِّ
الّسـالم وخـرِب بنائها وذْكـِر ُكـرَباء ُنّزاهلا وِذْكـِر واردهيا 
وتسميِة علامئها، ذكرُت من ذلك ما بلغني علُمه وانتهت 

إيلَّ معرفته«)15(.
وال يصـّح أن يقال: إّن اخلطيَب البغداديَّ تعّمد ترك 
ترمجتـه لكونه شـيعيًّا؛ ألّن رشَطه عاّم ال حتديـد فيه، ثّم 
يِّ  إنـه ترجم جلامعة مـن علامء الّشـيعة كابن بابويـه الُقمِّ
وغـرِيه)16( وبعُضهـم دون ريب أقـّل مكانًة وشـهرًة مما 

. تّدعيه اإلمامّية للُكلينيِّ
ومن االستشـكاالت املتعلِّقة بشخصّية الُكَلينّي أيًضا 
أنـه إذا كان األمـُر عىل ما رّجحه مجاعٌة من أعالم الّشـيعة 
ث النّيسـابورّي من أنـه كان عىل  كابـِن طـاووس واملحدِّ
بني إليهم)17(  اتِّصاٍل بُسفراء اإلمام األربعة بل هو من املقرَّ
فلـامذا مل يـرِو عن أحـد منهم ولـو حديًثا واحـًدا يف كتابه 

الذي نافت أحاديُثه عىل ستة عرش ألف حديث؟!
وقـد ترّتـب عـىل هـذا الُغمـوض أن َكُثـَر الّتناقض 
لـدى كّل مـن تعـّرض للكالم عـن حياته وشـخصّيته، 
فمثـاًل يف الوقـت الذي يّدعـي جعفر الّسـبحاين - وهو 
أحُد شـيوخهم املعارصين - كثـرة اآلخذين عنه فيقول 

)15( تاريخ بغداد )3/1(.
            فائـدة: الـذي يظهـر أّن أّول َمـن َذَكـَر الُكلينـيَّ مـن علـامء 
ـنة هو احلافُظ عي بن هبة اهلل بن ماكوال يف اإلكامل  أهل السُّ
)144/7( وبـني تاريخ والدته ووفاة الُكليني ما يقرب من 

مائة سنة! 
            ثـّم إّن الـذي يظهـر كذلـك أنه اعتمد يف هـذه املعلومة عىل 
يعة فإنه نقل عن ]ابن[ احلارش )423هـ( وهو من  بعض الشِّ

يعة املعروفني، والعلم عند اهلل. مشايخ الشِّ
و)183/5(  و365(   89/3( بغـداد  تاريـخ  انظـر:   )16(

و)150/7و425( و)384/10(. 
)17( انظـر: دراسـات يف احلديـث واملحّدثـني )127(، الكليني 

والكايف )160(. 

ث عنهم وال حرج«)18(  واُة عنه فحـدِّ “أّمـا تالميُذه والرُّ
يعرتف آخُر بأّن اآلخذين عنه قّلة معدودون!)19(

ثالًثا: وفاته.
يعة يف حتديد  تويفِّ الُكَلينيُّ يف بغداد، وقد اخَتَلف الشِّ
سـنة الوفاة هـل كانت سـنة 328هـ كام ذكـره الطُّويّس 

وابُن طاووس وغريمها؟)20(
أم كانت سنة 329هـ كام ذكره النّجايش وغريه؟)21(

أم كانت سنة 330هـ كام احتمله غرُي واحد؟)22(
وهذا االختالف وإن كان غري مؤثِّر إاّل أنه مستغرب 
هرة املزعومتني للُكَلينّي! يف مثل َمن كان يف املكانة والشُّ

وقـد صىّل عليه حممد بن جعفر احلسـيني أبو قرياط، 
ثـم ُدفِن يف مقربِة حملَّة باب الكوفة)23(، قال أمحد بن عبد 
الواحد البّزاز املعروف بابن ُعـْبدون )423هـ(:”رأيُت 
قـرَبه يف رصاة الّطائـّي وعليه لـوٌح مكتوٌب عليه اسـُمه 
واسُم أبيه«)24( قال -:”كنُت أعرف قرَبه وقد َدَرس«)25(.

د قـرُبه فيام بعد ووضعت عليـه ُقـّبٌة عظيمة  وقد ُجدِّ
ـيعة)26(، قال الّسيِّد حسن املوسوي يف  ليصبح مزاًرا للشِّ

)18( موسوعة طبقات الفقهاء )212/2(. 
)19( انظر: الكليني والكايف )183(. 

)20( انظـر: الفهرسـت للطُّويّس )211(، كشـف املحّجة لثمرة 
املهجة )159(. 

 ،)274/3( للنـوري  الوسـائل  مسـتدرك  خامتـة  انظـر:   )21(
الَغدير لألميني )289/1(، معجم رجال احلديث للخوئي 
عـىل  أضـواء   ،)128( والـكايف  الكلينـي   ،)160/22(

الّصحيحني )46(. 
مة عي أكرب الغفاري للكايف )40/1(، دراسات  )22( انظر: مقدِّ

ثني )125(.   يف احلديث واملحدِّ
)23( انظـر: الفهرسـت للطُّـويس )211(، خالصـة األقوال يف 

جال )246(.  معرفة الرِّ
)24( الفهرسـت للطُّـويس )11(، خالصـة األقـوال يف معرفـة 
الّرجـال  أحـوال  يف  املقـال  منتهـى   ،)246( الّرجـال 

.)236/6(
)25( خامتـة مسـتدرك الوسـائل للنـوري )274/3(، قامـوس 

الرجال للتسرتي )660/9(.  
)26( انظر: الفوائد الّرجالية لبحر العلوم )335/3(.
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حتقيقه لكتاب االستبصار فيام اختلف من األخبار:”وقرُبه 
اجني  افنِي والرّسَّ اآلن يف اجلانـب الكبري عند سـوق اخلفَّ

بباب اجلرس من اجلانب الرّشقّي”)27(.

رابًعا: مصنّفاته.
يعة إىل الُكليني عدًدا من الّتصانيف، وهي: َينِْسب الشِّ

1- كتاب الكايف الذي هو حمّل الّدراسة هنا.
2- كتاب الّرّد عىل القرامطة.

3- كتاب رسائل األئّمة عليهم الّسالم.
ؤيا. 4- كتاب تعبري الرُّ

جال. 5- كتاب الرِّ
6- كتـاب مـا قيـل يف األئّمـة عليهـم الّسـالم مـن 

شعر)28(.
ـيعة كتًبـا أخر غري هذه،  وقـد يذكر بعض باحثي الشِّ
ولكنهـا عـىل الّتحقيق ليسـت كتًبـا مسـتقّلة وإنام بعض 

أجزاء الكايف ال غري.

يعة عليه. خامًسا: ثناء الشِّ
ـيعي، فبالغ  تبـّوأ الُكَلينـّي مكانًة عاليـًة يف الفكر الشِّ
ـا أّن أقرب  القـوم يف مدحـه والّثناء عليـه، والغريب حقًّ
ـيعة إىل زمانه مل يكونـوا يبالغون يف الّثناء عليه مبالغة  الشِّ

رين! املتأخِّ
 قـال النّجـايش )450 هــ( -:«شـيخ أصحابنـا يف 
يِّ ووجُههـم، وكان أوثق النّاس يف احلديث  وقتـه بالــرَّ

وأثبُتهم”.)29(

)27( االستبصار فيام اختلف من األخبار )306/1( حاشية رقم 
مة عي أكـرب الغفاري للكايف  )1(.  وانظـر لالسـتزادة: مقدِّ

.)41/1(
)28( انظـر: موسـوعة طبقات الفقهـاء للسـبحاين )361/1(، 

هناية الّدراية للصدر )547(. 
)29( فتـح األبواب البن طـاووس )182(، خالصة األقوال يف 

جال )245(.   معرفة الرِّ

وقـال أبو جعفر الطُّويّس )460 هــ( -:«ثقٌة عارف 
باألخبار«.)30(

عـامل  القـدر،  -:”جليـل  آخـر  موضـع  يف  وقـال 
باألخبار”.)31(

-:«عالــم  )588هــ(   آشـوب  شـهر  ابـن  وقـال 
باألخبار«)32(.

وقال ابُن طاووس )673 هـ( -:«الّشـيُخ املّتفق عىل 
ثقته وأمانته”)33(. 

وقـال عبـد اهلل أفنـدي )نحو1130هـ(-:«الّشـيخ 
األقـدم، املسـلَّم بـني العاّمـة واخلاّصـة، واملفتـي لـِكال 

الفريقني!«)34(.
وقـال حممـد بن عبـد النبي بن عبـد الّصانـع اهلندّي 
)1232هــ( -:«ثقـة اإلسـالم، قدوة األعـالم، والبدر 
ـنن واآلثار يف حضور ُسَفراء اإلمام ...  الّتام، جامع السُّ

حميي طريقِة أهل البيت عىل رأس املائة الّثالثة«)35(.
وقال السـّيد حممد باقر اخلوانساري )1313هـ(-:« 
هو يف احلقيقة أمنُي اإلسالم، ويف الّطريقة دليُل األعالم، 
ويف الرّشيعـة جليُل األقدام، ليس يف وثاقته ألحدٍ كالم، 

وال يف مكانته عند أئّمة األنام«)36(.
ـيعة  وقـال هاشـم معـروف احلسـني وهـو أحد الشِّ
ـنّة  السُّ الّطرفـان  ”اتفـق  )1403هــ(-:  املعارصيـن 
يعة عىل تعظيمه وإجالله، وأنه كان من أظهر علامء  والشِّ
عـرصه وأوثقهم يف دينه وحديثه، ومجيـُع َمن تعّرض له 

نّة وَصَفُه بذلك«)37(. من مؤلِّفي السُّ

)30( الفهرست )210(. 
)31( رجال الّطويس )439(. 

)32( الكليني والكايف )205(. 
)33( كشف املحجّة لثمرة املهجة )158(.

)34( الكليني والكايف )205(. 
)35( الكليني والكايف )208(. 

)36( روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والّسادات )105/6(.
ثني )126(. )37( دراسات يف احلديث واملحدِّ
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ـيعة  الشِّ أحـد  وهـو  العامـي  ترمـس  أمـني  وقـال 
املعارصين -:”أمجع املسـلمون قاطبة عىل وثاقته، فلقب 
وبجدارة ب ـ )ثقة اإلسالم( بكلِّ ما حتمل هذه الكلمة من 

معنى«)38(.
واملقصـود مـن هـذا الـرّسد التارخيـّي املقتضب هو 
معاينـة ذلك النََّفس الّتصاُعـدّي يف مدح الُكَلينيِّ والّثناء 
ـنة عـىل توثيقـه بل  عليـه حتـى حكـوا إمجـاع أهـل السُّ

ورجوعهم إىل فتاواه! 
وكيـف يّدعي هـؤالء األّفاكون اإلمجاَع عـىل توثيقه 
ْكر والغموض  واستفتائه وهو عىل ما ذكرنا من مخول الذِّ

يعة أنفسهم؟! مي الشِّ حتى لدى متقدِّ
ـنيُّون الذين كانـوا يقصـدون هذا  وَمـن هـؤالء السُّ
الرافـيَّ املغمـور لالسـتفتاء وبغـداد مـألى بالفقهـاء 

واحلُّفاظ؟!
ثـم َمـن هـؤالء الذيـن كانـوا يعرفونـه واخلطيـُب 
ه ال يعرفه وهو من هو  البغداديُّ الذي هو بلديُّه وعرصيُّ

يف إحاطته وسعة اّطالعه؟!

املطلب الّثاين: الّتعريف بكتاب )الكايف(. 
يعتـرب كتـاب الكايف أحـد اجلوامع احلديثّيـة الكربى 
عند اإلمامّية، وواحًدا من األصول األربعة التي “عليها 
تدور رحى دين اإلسالم!«)39( عندهم عىل حدِّ تعبري مري 

حممد باقر الداماد )1041هـ(.

)38( ثالثّيات الكليني )51(. 
)39( بحار األنوار )4/107(. 

            وانظر يف مقابل هذا الّتعظيم والّتهويل إىل ما نقله أحد شيوخ 
اإلمامّيـة وهو نعمـة اهلل اجلزائرّي املوسـوّي )1173 هـ( عن 
بعـض أهل زمانه ممّن َخرَبَ تلك الكتب وعرَفها حّق املعرفة أنه 
قال يوًما  ألصحابه وهو خيطب عىل املنرب: »إيّن كتبُت األصوَل 
األربعـة )يعني: الـكايف والّتهذيـب واالسـتبصار والفقيه( و 
قرأهُتـا وصّححُتها، ولــاّم رأيتُها عديمة الفايـدة بعُتها بدرهم 
واحد، ورميُت ذلك الّدرهم باملاء!«.   منهاج الرباعة يف رشح 

هنج البالغة )267/13(.

 والكتب األربعة هي:
راسة.  1 - الكايف، وهو حمّل الدِّ

2 - من ال حيرضه الفقيه: أليب جعفر حممد بن عي بن 
دوق(!  ب بــــ)الصَّ ي امللقَّ احلسني بن بابويه الُقمِّ
واملتوفَّ سنة 381 هـ، وعدد أحاديثه مخسة آالف 

وتسعامئة وثالثة وستون حديًثا.
3 - هتذيـب األحـكام أليب جعفـر حممـد بـن احلسـن 
ـب بـ)شـيخ الّطائفـة( واملتوفَّ سـنة  الطُّـويس امللقَّ
460هــ، وعدد أحاديثه ثالثة عرش ألف ومخسـامئة 

وتسعني حديًثا.
4- االستبصار فيام اختلف من األخبار لشيخ الّطائفة 
أيًضا، وعدد أحاديثه مخسة آالف ومخسامئة وأحد 

عرش حديًثا.
وترجـع أمهّية هـذه الكتـب األربعة عندهـم لكوهنا 
مَجََعـْت مـا كان مبثوًثـا يف األصول األربعامئـة)40( والتي 
كانت حتوي بدورها أحاديَث أربعة آالف رجل من أهل 
العراق واحلجاز والّشام وخراسان كلُّهم يقول: حّدثني 

جعفر بن حممد )41(.
وكعادة اإلمامّيـة يف االختالف والّتناقض وهو دأب 
املبطلـني مل يّتفقوا عىل طبيعة هذه األصـول، فاألكثرون 
جعلوا ما فيها أجوبَة مسائل جعفر بن حممد فقط، ومنهم 
اد )94هـ( وابنُه  ـجَّ ن عن عي السَّ من قال: بل فيها ما ُدوِّ
حممـد الباقر )114هـ(، ومنهم مـن خالف هؤالء مجيًعا 

فعّمم.)42(
ـيعة بأنـه “ما كان  ف )األصـل مـن كتب احلديث( عند الشِّ )40( ُيعـرَّ
املكتوُب فيه مسـموًعا ملؤلِّفه عن املعصوم أو عّمن سِمع منه، ال 
منقواًل من مكتوب«.  الّذريعة لآقا بزرگ الطهراين )126/2(.  
)41( انظر: مسـتدرك سـفينة البحـار )17/1(، أمـان اأُلّمة من 
االختـالف )61(، االجتهـاد والّتقليـد )15(،  كلّيـات يف 

جال للسبحاين )326(. علم الرِّ
إىل  الّذريعـة   ،)26/1( احلـيِّ  ـق  للمحقِّ املعتـرب  انظـر:   )42(
ـيعة )165/14(، االجتهـاد والّتقليد )15(،  مصنّفات الشِّ

كلّيات يف علم الّرجال للسبحاين )483(. .



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

7بدر نارص حممد العواد: كتاب الكايف للُكَلْينّي وظاهرة الغلّو يف األئّمة االثني عرش

وتبًعـا لذلك فقد اختلفوا يف زمن كتابتها؛ فمنهم َمن 
جزم بأهنا ُكتِبت يف خمتلف عصور األئّمة كام قال شيُخهم 
املفيـد )413 هــ( -:«إّن اإلمامّية صنّفـوا من عهد أمري 
املؤمنني عليه الّسـالم إىل زمان العسـكريِّ عليه الّسـالم 
أربعامئة كتاب ُتسّمى األصول«)43(، واألكثرون عىل أهنا 
مل ُتكَتْب إاّل يف عـرص جعفر الّصادق حتديًدا وعىل أيدي 

تالمذته أو تالمذته وتالمذة أبيه)44(.
واختلفوا يف عدِدها فاألشهر هو كوهنا أربعامئة مصنَّف، 
وذهـب مجاعـٌة إىل أهنا أكثر من ذلك بكثري كام قال آقا بزرك 
ُة  ا أنه مل يتعنيَّ لنا ِعدَّ الّطهراين )1389هـ( -:”يؤسـفنا جـدًّ

أصحاب األصول املؤلِّفني هلا حتقيًقا بل وال تقريًبا«.
ثم استشـهد )أعنـي: الّطهراين( بقول شـيخ الّطائفة 
الطُّـويس )460 هـ( -:”وإين ال أضمن االسـتيفاء ألّن 
تصانيـف أصحابنـا وأصوهَلـم ال تـكاد تنضبـط لكثـرة 

انتشار أصحابنا يف البلدان«)45(.
واختلفـوا هـل كلُّ ما حوته األصـول األربعامئة من 

األحاديث موجوٌد يف الكتب األربعة أم ال؟
فاألكثرون عىل أّن كلَّ ما احتوته موجوٌد مستوف)46(، 
األربعامئـة  األصـول  “أخبـار  أّن  إىل  آخـرون  وذهـب 

أضعاُف ما يف األربعة بمراتَب ال حتىص«)47(.
والعجيـب هو مدى حفاوة اإلمامّية بالكتب األربعة 
وشـّدة عنايتهـم هبـا مـع أّن جـّل أصحـاب األصـول 

األربعامئة جماهيل باعرتافهم! 
قـال حممـد تقـي املجلـي )1070هــ( -:”إنك 
إذا تتبعـَت كتـَب الّرجـال وجـدَت أكثـَر أصحـاب 

)43( الدرر النجفّيـة )330/2(، الفوائد الرجالية )33( كلّيات 
يف علم الّرجال للسبحاين )483(. 

)44( انظر: كلِّيات يف علم الّرجال للسـبحاين )381(، دراسات 
راية لعي غفاري )159(.  يف علم الدِّ

يعة )128/2(.  )45( الذّريعة إىل تصانيف الشِّ
)46( انظر: حرص االجتهاد للّطهراين )41(. 

)47( الّرسائل الفقهّية للوحيد البهبهاين )74(. 

األصـول األربعامئة غرَي مذكور يف شـأهنم تعديٌل وال 
جرح!«)48(.

رون  وإذا كان أكثُرهـم جمهولـني فكيف عـرف املتأخِّ
رون “أنه كان  عادَة أولئك يف الّسـامع والكتابـة حني يكرِّ
ِمـن دأب أصحـاب األصول أهنـم إذا سـمعوا من أحد 
األئّمـة حديًثـا بـادروا إىل إثباته يف أصوهلـم لئال َيْعِرض 
ـهور  هلم نسـياٌن لبعضـه أو كلِّه بتامدي األّيام وتوايل الشُّ

واألعوام«؟!)49(

)48( روضة املتّقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه )86/1(. 
)49( مرشق الشّمسـني وإكسـري الّسـعادتني )274(. وقد نقل 

هذه كثريون هذه العبارَة عنه عىل جمرى الّتسليم. 
ل إىل القول             واحلقيقة أّن الغرض من هذه الّدعوى هو التوصُّ
بوجـوب قبـول كّل ما يف الكتب األربعـة والقطع بصدوره 
عـن أئّمتِهـم؛ ألنـه إن كانت الكتـب األربعة قـد مَجََعْت ما 
تفّرق يف تلك األصول، وكان دأُب أصحاب تلك األصول 
تدويـَن ما سـمعوه من اإلمام شـفاًها مبارشًة فمـن املتحّتم 

القول بصّحتها. 
            وبعـد أن كتبـُت هـذا االسـتظهار وجـدُت احلـّر العامـي 
ـيعة )205/30( بعدما  قـد رّصح بـه فقـال يف وسـائل الشِّ
َنَقـَل مـا ُذكـر أعاله-:”هذا الكالم يسـتلزم احلكـَم بصّحة 
أحاديث الكتـب األربعة وأمثاهلا من الكتـب املعتمدة التي 
رّصح مؤلِّفوها وغرُيهم بصّحتها، واهتّموا بنقلها ورواياهتا 

واعتمدوا - يف دينهم - عىل ما فيها«. 
            قلُت: ومثل ذلك ادِّعاء كثري منهم عرَض كتاب الكايف عىل 
م وأنه قال -:”كاٍف لشيعتنا”،  وعليه فام دام صاحُب  مهدهيِّ

ه فال بّد أن يكون كلُّ ما فيه معترًبا. األمر وويلُّ الّزمان أقرَّ
            وهنا أمر غريٌب آخر ينبغي لفُت االنتباه إليه، وهو أّن أّول من 
قال هذه العبارة هو الّشيخ البهائي املتوّف سنة )1031هـ( وقد 
صّدرهـا بقوله -:”فقد بلغنا عن مشـاخينا قّدس اهلل أرواَحهم 
أنـه كان من دأب أصحاب األصـول ...« إلخ، فالبهائّي حني 
ذكـر هـذه املعلومـة عـربَّ بـــ)َبَلَغنـا( الّدالة عىل عدم سـامعه 
من املشـايخ، فضـاًل عن أنه يفصـل بينه وبـني أصحاب تلك 

األصول األربعامئة آماد تنقطع فيها أعناق اإلبل.
            غـري أّن هـذا )البالغ املنقطع( تطّور بعد عقود قليلة ليصبح 
)علاًم قطعيًّا( عىل يد احلّر العامي املتوفَّ سـنة 1104ه حيث 
يعة )252/30( -:”قد علمنا علاًم قطعيًّا  قال يف وسائل الشِّ
بالّتواتر واألخبار املحفوفة بالقرائن أنه قد كان دأُب قدمائنا 
تِنـا عليهم الّسـالم يف مّدة تزيد عىل ثالثامئة سـنة ضبط  وأئمِّ

األحاديث وتدوينها يف جمالس األئّمة وغرِيها«. 
           وهذا ليس إاّل نموذًجا صغرًيا لكثرة الّدعاوى وقّلة التحقيق 

العلمّي األمني عند أكثر علامء اإلمامّية. 
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ثـّم هنـا إشـكال آخر وهـو أّن كثـرًيا ممن ُعـِرف من 
أصحاب هاتيك األصول كانوا ينتحلون مذاهب فاسدة 

كام نّص عليه شيُخ الطائفة)50(.
واألمثلـة عىل هذا األمر من الكثـرة بمكان، ولكننا 
نكتفي بمثال واحد وهو عي بن أيب محزة البطائني الذي 
كان واقفـيَّ املذهب بـل هو أصل الوقـف)51(، والذي 
ضـا«)52(، والـذي  كان “ِمـن أشـدِّ خصـوم اإلمـام الرِّ
قيـل عنه-:”كـّذاٌب واقفـيٌّ مّتهـم ملعون«)53(و”أنـه 
ال جيـوز أن ُتـروى له أحاديـث«)54(، وأنه “لــم َيِرْد يف 
رجـال الواقفـة وال غرِيهـم من بقّيـة الِفَرق مثـُل الّذم 
الـوارد فيه«)55(، و”أّن اإلمامّية كانوا يف غاية االجتناب 
هلـم والتباعـد”)56( وأّن األئّمـة املعصومـني بزعمهـم 
“يقولـون: إهنـم كّفار مرشكـون زنادقـة«)57( ومع هذا 
كلِّه فقد أشـار أبو جعفر الطُّويسُّ إىل أّن الّطائفَة َعِمَلت 

بأخباره)58(.
فـإن قيـل: إّن هـذا غـري الزم لإلمامّيـة يف املشـهور 
عنهـم، فقـد نقل أبـو القاسـم اخلوئـّي )1413هـ( عن 
شـيخ الّطائفة أنـه ال ُيعترب يف الــّراوي أن يكـون إماميًّا 
ًزا عن الكذب وإن كان عاميًّا،  بل يكفي كوُنه ثقـًة متحرِّ

)50( الفهرست )32(. 
)51( انظر: الفهرست )162(، خالصة األقوال للحّي )362(، 
معجم رجال احلديث للخوئي )235/12(، سامء املقال يف 

جال )13/1(. علم الرِّ
             وُيطَلـق لفـظ )الواقـف( أو )الواقفّي( عنـد اإلمامّية عىل َمن 
وقف عىل إمامة موسـى الكاظم وادَّعى بأنه غاب وسـريجع، 
ورّبـام أطلقوه عىل من وقف عىل غـري الكاظم لكن مع الّتقييد 
باملوقوف عليه.    انظر: توضيح املقال يف علم الّرجال )156(. 

)52( الفايق يف رواة وأصحاب اإلمام الّصادق )402/2(. 
)53( خالصة األقوال للِحّي )363(. 

)54( الفوائـد الطُّوسـّية )84(.  وانظر: خالصـة األقوال للِحّي 
 .)334(

)55( قواعد الّتحديث )86(. 
يعة )204/30(.  )56( وسائل الشِّ
يعة )204/30(.  )57( وسائل الشِّ

)58( انظر: عّدة األصول )150/1(.

ثم استشـهد )يعني: الطُّويس( هلذه الّدعوى بأّن الطائفة 
َعِمَلْت بروايات الَفْطِحّية والواقفّية وبعِض العاّمة )59(.

قيل يف اجلواب عنه: إّن البطائنيَّ ليس واقفيًّا فحسب 
ضا حيث قال -:”أَما  بـل هو كّذاب بنّص اإلمام عّي الرِّ
اسـتبان لكم كذُبـه؟!”)60( أم أّن كالَم اإلمام املعصوم ال 

يكفيهم؟!
فـإذا كان أكثُر أصحاب األصـول األربعامئة جماهيَل 
وكان كثـري ممـن ُعـِرف منهم مطعوًنـا فيه إّمـا بكذٍب أو 
بانتحال عقائد فاسدة فَمن الذي بقي؟! وبامذا حيتفون؟! 
رون”أّن األصول األربعامئة مما  ثم بعد هذا كلِّه كيف يقرِّ

أمجع األصحاُب عىل صّحتِها وعىل العمل هبا«)61(؟! 
وعـوًدا عـىل بـدء فـإّن كتاب الـكايف هو أصـحُّ هذه 
ها عىل اإلطـالق، وال يزال “حيتّل الّصدارة  الكتـب وأمهُّ
ـيعة  األُوىل مـن بـني الكتـب احلديثّيـة والفقهّية عند الشِّ
االمامّيـة« و«منـذ أحـَد عرش قرًنـا وإىل اآلن اّتـكأ الفقه 

يعيُّ اإلماميُّ عىل هذا املصدر«)62(.  الشِّ
ن كتاب الكايف من ثالثة أقسام:  ويتكوَّ

القسـم األّول: ما ُيعرف بــ)أصول الكايف(، ويمثِّله 
اجلزءان األّول والّثاين.

عت عـىل النّحو  وقـد اشـتمال عىل ثامنيـة كتـب، وزِّ
الّتايل: 

 اجلزء األّول:
1 - كتاب العقل واجلهل.

2 - كتاب فضل العلم.

)59( انظـر: كتـاب الّصـالة مـن رشح مسـتند العـروة الوثقـى 
)اجلزء5/القسـم الثـاين/ 391(، وانظـر: معارج األصول 

 .)149( ق احِليِّ للمحقِّ
جـال للطُّـويس )707/2(، رجـال ابن  )60( اختيـار معرفـة الرِّ

داوود )259(، بحار األنوار )261/48(. 
)61( كلّيات يف علم الرجال )485(.   وانظر أيًضا: اإليقاظ من 

اهلجعة )70(. 
)62( الُكليني والكايف )421(. 
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3 - كتاب الّتوحيد.
4- كتاب احلُّجة.

اجلزء الّثاين:
1 - كتاب اإليامن والكفر.

عاء. 2 - كتاب الدُّ
3 - كتاب فضل القرآن.

4 - كتاب الِعرْشة. 
القسـم الّثـاين: مـا ُيعرف بــ)فـروع الـكايف(، وهي 
األجزاء الّثالث والّرابع واخلامس والّسـادس والّسابع، 
وقد اشـتملت هذه األجزاء اخلمسـة عىل ستة وعرشين 

َعت كاآليت: كتاًبا وزِّ
اجلزء الّثالث:

1 - كتاب الّطهارة.
2 - كتاب احليض.
3 - كتاب اجلنائز.

4.كتاب الّصالة.
5 - كتاب الّزكاة.

اجلزء الّرابع:
1 - تتّمة كتاب الّزكاة.

يام. 2 - كتاب الصِّ
3 - كتاب احلّج.

 اجلزء اخلامس:
1 - كتاب اجلهاد.

2 - كتاب املعيشة.
3 - كتاب النِّكاح. 

اجلزء الّسادس:
1 - كتاب العقيقة.
2 - كتاب الّطالق.

3 - كتاب الِعتق والّتدبري والكتابة.
4 - كتاب الّصيد.

5 - كتاب الّذبائح.
6 - كتاب األطعمة.
7 - كتاب األرشبة.

ل واملروءة. 8 - كتاب الّزي والتجمُّ
9 - كتاب الّدواجن.

اجلزء الّسابع:
1- كتاب الوصايا.

2- كتاب املواريث.
3- كتاب احلدود.

يات. 4 - كتاب الدِّ
5 - كتاب الّشهادات.

6 - كتاب القضاء واألحكام.
7- كتاب األيامن والنُّذور والكّفارات)63(. 

القسـم الّثالث: ما ُيعـرف بــ)الّروضة(، وهو اجلزء 
الّثامـن وقـد خال من أّي كتاب أو بـاب، وأّما من حيث 
املضمون فهو مشـتمل عىل “ُخَطب أهل البيت ورسائل 
وأبـواب  احِلَكـم  الّصاحلـني وطرائـف  وآداِب  األئّمـة 

العلم”)64(.
وقـد اخُتِلـَف يف هذا اجلـزء هل هو جـزء من الكايف 
ــــ وإليه  وعليـه األكثر؟ أم أنه كتاب مسـتقلٌّ للُكَلينّيـ 
ذهب ابن شـهر آشـوب )588هـ(؟)65( أم أّن هذا اجلزء 
منحـول وليـس للُكَلينـيِّ أصـاًل وإنام هو البـن إدريس 
ــــ كام ذهب  احِليِّ )598هـ( بمساعدة بعض أصحابهـ 

إليه خليل القزوينّي )1089ه (؟ )66(.

- سبب تأليفه:
نـص الُكَلينّي يف مقّدمـة كتابه إىل الّسـبب يف ذلك 

)63( انظر: ثالثّيات الُكليني )49(. 
مة عي أكرب الغفاري عىل روضة الكايف )9/8(.  )64( مقدِّ

)65( انظر: الكليني والكايف )216(. 
)66( انظر: خامتة مستدرك الوسائل للنّوري )536/3(. 
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وأنه كان إجابة لسـائل فقال خماطًبا إّياه يف ديباجته-:« 
وذكرَت أّن أموًرا قد أشكَلْت عليك، ال تعرف حقائقها 
وايـة فيهـا، وأنـك تعلـم أّن اختـالف  الختـالف الرِّ
وايـة فيهـا الختالف ِعَلِلها وأسـباهبا، وأنك ال جتد  الرِّ
بحرضتك َمـن ُتذاِكُره وُتفاِوُضه ممن تثـق بعلمه فيها، 
وقلـَت: إنك حتـّب أن يكون عندك كتـاٌب كاٍف جيمع 
ين مـا يكتفي به املتعلُِّم ويرجع  ِمـن مجيع فنون علم الدِّ
ين والعمَل  إليه املسرتِشد، ويأخذ منه من يريد علَم الدِّ
بـه باآلثـار الّصحيحـة عـن الّصادقني عليهم الّسـالم 
ـنن القائمة التي عليها العمـل، وهبا يؤدِّي فرَض  والسُّ
اهلل عـّز وجّل وسـنَّة نبيِّه صـىل اهلل عليه وآلـه، وقلَت: 
لـو كان ذلك رجـوُت أن يكون ذلك سـبًبا يتدارك اهلل 
بمعونتـه وتوفيقـه إخواَننا وأهـَل ِمّلتِنـا وُيقبِل هبم إىل 

مراشدهم«)67(.

- زمن تأليفه: 
ـَف كتاَبـه يف زمن  ـيعة عـىل أّن الُكَلينـّي ألَّ اّتفـق الشِّ
غرى والتي  الّسـفارة ألنـه كان موجوًدا زمن الَغيبـة الصُّ
امتـّدت إىل أربـع وسـبعني سـنة تقريًبـا، إذ تبتـدئ مـن 
املولـد املزعـوم لإلمام الّثاين عرش وهو حممد بن احلسـن 
العسـكري )256هـ( وتنتهي بوفاة آخر النّواب األربعة 
َمرّي سنة ثامن وعرشين  وهو أبو احلسن عي بن حممد السَّ

أو تسع وعرشين وثالثامئة)68(.

)67( كتاب األصول من الكايف )8/1(. 
)68( انظـر: بحار األنـوار )366/51(، مرآة العقول للمجلي 
الّية )127/4(، مسـتدرك سـفينة  )53/4(، الفوائـد الرجِّ

يعة )46/2(.  البحار )233/5( ، أعيان الشِّ
غرى             تنبيه: قد يقع بعض االختالف يف حتديد مّدة الغيبة الصُّ
بنـاًء عىل أّن ابتداء احتسـاب املّدة هل هو مـن تاريخ والدة 
املهـدي املزعـوم أو مـن تاريـخ دخولـه للـرّسداب، وبنـاًء 
أيًضا عىل االختالف اليسـري يف حتديد سـنة وفاة أيب احلسـن 

فراء األربعة. َمري آخر السُّ السَّ

ة تأليفه:  - مدَّ
ـيعة أّن أبا جعفر  املتـوارد عليه عنـد كاّفة املؤلِّفـني الشِّ
الُكَلينيَّ مكث عرشين سنة مشتغاًل بتأليف كتابه الكايف)69(، 
جاليِّني  ولعّل أّول من رّصح هبذه املّدة أحُد كبار علامئهم الرِّ
وهـو أبو العّباس النّجـايش )450هـ()70(  وعنـه نقلها َمن 
بعده عىل مورد الّتسليم، وكأّن املقصود من الّتنصيص عىل 
هـذه املـّدة إنام هو “لبيـان أثبتّيتِه، وأنه مل يكـن غرُضه جمّرَد 
مجع شـتات األخبـار، فإنه ال حيتاج إىل هـذه املّدة الطويلة، 
بـل وال إىل ُعرشهـا«)71(، ومن ثّم احُلكـم بصّحة كّل ما يف 

الكايف عىل ما سيأيت بيانه بإذن اهلل.   

 - عدد ُكُتب )الكايف(: 
ـيعة يف عـدد ُكُتب  ممـا يسـرتعي االنتباه اختالُف الشِّ
الكايف، فقد قال شيخ الّطائفة الطُّويّس -:”كتاب الكايف، 
وهو يشـتمل عىل ثالثـني كتاًبا«)72(، وهـذا هو املوجود 
ي امللّقب  حالًيا يف النُّسـخة املطبوعة، وقـال حممد بن مكِّ
بالّشـهيد األّول )786هــ( -:”ِعّدة ُكُتب الـكايف اثنان 
وثالثون كتاًبـا«)73(، وقال خليل القزويني )1089ه (-

:« اشتمل كتاُب الكايف ثالثة وثالثني كتابًا«)74(.   
ر احِليِّ )726هـ( والّشـهيد  وقال آخرون كابن املطهَّ
الّثـاين )966 هــ(، وحسـني بن حيدر الكركـي العامي 

)1076هـ( إنه مخسون كتاًبا)75(.
ابـن  رجـال   ،)246( للحـيِّ  األقـوال  خالصـة  انظـر:   )69(
داوود )187(، احلبـل املتـني للبهائي العامـي )7(، الَغدير 

)22/2(، الّرسائل الفقهّية للبهبهاين )191(.
)70( رجال النّجايش )377(.   

)71( خامتة مستدرك الوسـائل )479/3(.   وانظر أيًضا: انظر: 
الكليني والكايف )372و391(، ثالثّيات الكليني )48(. 

)72( الفهرست )210(. 
)73( خامتـة مسـتدرك الوسـائل للنّـوري )506/3(، املباحـث 

جالّية )332/3(.  الرِّ
)74( سالمة القرآن من الّتحريف لفتح اهلل املحّمدي )593(.

)75( انظر: أجوبة املسائل املهنائّية )116(، كتاب: سالمة القرآن 
من الّتحريف لفتح اهلل املحّمدي )591(.
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ولئـن كان مـن املمكن اجلمع بني قـول من ذهب إىل 
أّن ِعّدهتـا ثالثـون باًبا وبني قول من ذهـب إىل أهنا اثنان 
أو ثالثـة وثالثـون باًبـا باحتامل الوهـم أو إدخال بعض 
األبواب يف بعض، غري أّن القول بأّن ِعّدهتا مخسـون باًبا 
حملُّ استشـكال حقيقّي وخصوًصا حني يصدر من ثالثة 

من كبار علامء اإلمامّية خمتلفي األعصار واألمصار!
 فهـل مرّد هذا االختالف هو جمـّرد وهٍم توارد عليه 
هؤالء الّثالثة؟ أم هو باعتبارات خمتلفة؟ أم أّن يد العبث 
قـد امتّدت إىل كتاب الكايف فزيد يف بعض ُنسـخه إىل ما 

قد يصل إىل الثُّلث؟! 

- عدد أحاديثه:
بيـان عـدد  ـيعة وباحثوهـم يف  الشِّ اختلـف علـامء 
وقائـل:   ،)15503( هـي  فقائـٌل  الـكايف،  أحاديـث 
وقائـل: )16121(  وقائـٌل: )15328(،   ،)15176(

وقائل: )16199()76(.
ـبَب يف هـذا االختالف إىل  وقـد أرجـع بعُضهم السَّ

د النُّسخ املخطوطة واملطبوعة )77(. تعدُّ
وهـذا يف احلقيقة غري مقبول، إذ أّن ثّمَة بوًنا شاسـًعا 
بـني هذه األرقام، فبني أقّل ما قيل وأعىل ما قيل )696( 

حديًثا، وهو رقم كبري بكّل املقاييس!
ـبَب يف هـذا االختـالف إىل أّن  وأرجـع آخـرون السَّ
منهـم َمن يعّد مجيـع أحاديث الكايف باملكـّررات ومنهم 

ر.  َمن ال يعدُّ املكرَّ
وهذا مردود أيًضا؛ ألنه مل يقل أحد ممن تصّدى للعّد 

ا مطلًقا. إنه ال يعّد املكّرر وإنام جاء كالُمهم عامًّ
واحلقيقة أنه ال غرابة يف وجود هذا االختالف وأكثر 

منه لعّدة أمور منها:

للنّـوري )29/1(، الكلينـي  )76( انظـر: مسـتدرك الوسـائل 
والكايف )401(.

)77( انظر: الكليني والكايف )397(. 

مة  1-  أنه ال توجد لكتاب الكايف نسخٌة خمطوطة متقدِّ
يمكن االعتامد عليها بصورة تاّمة يف إخراج الكتاب 
كـام تركه مصنُِّفه، وال أدّل عىل ذلك من كون مجيع 
طبعـات الكايف املوجودة إّما أنـه ال ُيعرف األصل 
الـذي اعتمدته، أو أهنا اعتمدت النّهج الّتلفيقّي ما 
بني خمطوط ومطبوع حتى الّطبعة املتداولة اآلن بني 
األيـدي بتحقيق وتعليق عـي أكرب غفاري هي من 
هـذا النّوع، وقد رّصح هو بـأّن أقدم املخطوطات 
التـي اسـتفاد منهـا ُكتِبـت يف القرن احلـادي عرش 
اهلجـرّي، أي: بعـد زمـن الُكَلينـّي بام يقـرب من 
سـبعة قرون!)78(، وكلُّ النُّسـخ التي عثـر عليها مما 
ُكتِب قبل القرن العارش ومنها نسـختان يقال بأهنام 

ُكتِبتا يف القرن الّسابع هي ُنسخ ناقصة)79(. 
2- أّن يف النُّسخ املطبوعة اختالفات كثرية عاّم يوجد 
يف الّتهذيَبـنِي للطُّـويّس، مـع أّن كتـاب الـكايف مل 
يصـل إىل الّشـيعة إاّل مـن طريقـه كـام يف أثبـات 

إجازاهتم.
3- أّن من طالع رشوح الكايف كمرآة العقول والوايف 
وجـد أهنم كثـرًيا ما يشـريون إىل أّن هذا احلديث 

ليس موجوًدا يف نسخة كذا ... إلخ
ف القوم يف كتبِهم وَتالُعَبهم بمروّياهتم  4- أّن تـرصُّ
واقـع ال يمكن إنكاره، وللمـرء أن يتخّيل املدى 
الذي وصلوا إليه حيث يعلم أن بعض كبار علامء 
الّطائفة مل يسـلم من ذلك باعـرتاف مجاعٍة منهم، 
قال مريزا حسـني النّـوري الطربيس )1320هـ( 
-:«يظهـر من بعض املواضـع أّن الّصدوق رمحه 
اهلل كان خيترص اخلرب الطويل، وُيسَقط منه ما أّدى 

نظُره إىل إسقاطه ... 

مة عي أكرب غفاري للكايف )44/1(.  )78( انظر مقدِّ
)79( انظر: الفهرس الّشامل للرّتاث العريّب اإلسالمي املخطوط 

)1261/2( وما بعدها. 
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والّشـاهد عىل أنـه الذي أسـقطها عنه أّن الّسـاقط 
َح عليه الّسـالم بوقـوع النّقص  هـو املواضـع التي رصَّ
والّتغيـري يف القرآن املجيد، وهي تسـعة مواضع، ولـاّم 
مل يكـن النّقُص والتغيرُي مـن مذهبه ألقى منه ما خيالف 

رأَيه.
ـق الكاظمي الّشـيخ أسـد اهلل يف كشـف   قـال املحقِّ
ا - إىل  دوق مضطـرٌب جدًّ القنـاع: وباجلملـة فَأْمـُر الصَّ
أن قـال -: وقد ذكر صاحُب البحار حديًثا عنه يف كتاب 
الّتوحيـد عن الّدقاق عن الُكَلينّي بإسـناده عن أيب َبِصري 
عـن الّصـادق عليه الّسـالم، ثّم قال : هذا اخلـرُب مأخوٌذ 
من الـكايف وفيـه تغيـرياٌت عجيبة، ُتـوِرث سـوَء الّظنِّ 
ـدوق، وأنـه إنـام فعـل ذلـك ليوافق مذهـَب أهل  بالصَّ

العدل«)80(.
فهذا نصٌّ عزيز اجتمع فيه رأُي ثالثة من كبار علامئهم 
ف والّتحريـف، ومن هنا  عـىل اهّتـام ابـِن بابويه بالتـرصُّ
توّقف أحد علامئهم يف وثاقة الّصدوق كام حكاه احلـــرُّ 
العامـي )1104 هــ( واصًفا إيـاه بــ«بعض املعارصين 
اآلن«)81(، وكام نقله يوسـُف البحـراين )1189هـ( عن 

بعض شيوخه)82(. 
وعىل كلٍّ فإذا كان هذا هو حال )َصدوقهم!( والذي 
هو صاحب أحد األصول األربعة املعتمدة فليت شعري 

ما حال من دونه؟!

يعة بكتاب )الكايف(: - عناية الشِّ
ـيعة مزيد عناية  مي الشِّ الـذي يظهر أنه مل يكن ملتقدِّ
بكتـاب الـكايف، ويتجـىّل ذلك من خالل اسـتعراض 
فة يف اجلملة  كتبهـم، فالنّقل عنه قليل والّثناء عـىل مؤلِّ

)80( مستدرك وسائل الشيعة )170/11( بيشء من االختصار.   
وانظر كالم املجلي يف بحار األنوار )156/5(.

)81( انظر: الفوائد الطُّوسّية )7(..
)82( انظر: معجم رجال احلديث للخوئي )347/17(..

غري الفـت، ثّم حدثت طفرة عظيمـة يف حدود القرن 
العـارش واحلـادي عـرش فاهتـّم بـه علامؤهـم اهتامًما 
بالًغـا وأولـوه عنايـة فائقـة، وقـد نتـج عـن ذلـك أن 
ناهـزت رشوُحه التِّسـعة والّثالثني، ونافت حواشـيه 
والّتعليقات عليه عىل تسـع وعرشين، وبلغت ترمجاته 
سـتًّا وكذلك خمترصاته، وأّما فهارسـه فخمسـة عرش 

فهرًسا)83(.  

املبحث الثاين
منزلة كتاب )الكايف( عند اإلمامّية ودرجة أحاديثه

املطلب األول: منزلته عند اإلمامّية.
أكثـر القـوم مـن مـدح كتـاب الـكايف والّثنـاء عليه 
رين، فقد وصفه الّشيخ املفيد )413هـ(   وخصوًصا املتأخِّ

يعة وأكثِرها فائدة«)84(. بأنه “من أجّل كتب الشِّ
األول  بالّشـهيد  امللّقـب  مّكـي  بـن  حممـد  وقـال 

)786هـ(-:«لـم ُيعَمْل لإلمامّية مثُله«)85(.
ونّص الفيُض الكاشاين )1090ه( يف معرض حديثه 
عـن الكتـب األربعة بـأّن الكايف هـو »أرشفهـا وأوثقها 

وأتـّمها وأمجعها«)86(.
“أضبـط  أنـه  إىل  )1111هــ(  املجلـي  وأشـار 
األصـول وأمجعهـا، وأحسـن مؤّلفـات الِفرقـة النّاجية 

وأعظمها«)87(.
وقـال حممـد أمـني االسـرتابادي )1033هـ(-:«قد 
سـمعنا عن مشـاخينا وعلامئنـا أّنه مل ُيَصنَّف يف اإلسـالم 

كتاب ُيوازيه أو ُيدانيه«)88(.

)83( انظر: الكليني والكايف )443(. 
)84( تصحيح اعتقادات اإلمامّية )70(. 

)85( بحـار األنـوار )190/104(، خامتـة املسـتدرك للنّـوري 
 .)465/3(

)86( الوايف )5/1(. 
)87( مرآة العقول يف رشح أخبار آل الّرسول )3/1(.

)88( الفوائد املدنّية والّشواهد املكّية )520(.
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ـب ببحر العلوم  وقال حممد مهـدي الطباطبائي امللقَّ
ـ ( -:«كتاٌب جليل عظيـُم النّفع عديُم النّظري،  )1212ه
فائـٌق عىل مجيـع كتب احلديث بحسـن الرّتتيـب وزيادة 
الّضبـط والّتهذيب ومجعـه لألصول والفروع واشـتاملِه 
عىل أكثـر األخبـار الواردة عـن األئّمة األطهـار عليهم 

الّسالم«)89(.

املطلب الثاين: درجة أحاديثه.
عـىل الّرغم من اّتفاق اإلمامّية كاّفًة عىل تعظيم كتاب 
الـكايف وإعالء شـأنه والّتنويه بفضلـه إاّل أهنم خمتلفون: 

هل كلُّ ما يف الكايف صحيح أم ال؟
ومنشـأ ذلـك اختالف مدارسـهم ما بـني )إخبارّية( 

و)أصولّية(، وبيانه عىل النّحو التايل:
أّواًل: موقف األخباريِّني.

يرى األخبارّيون أّن كّل ما يف الكتب األربعة )الكايف( 
و)َمن ال حيـرضه الفقيـه( و)الّتهذيب( و)االسـتبصار( 

معترب)90(.
مـو اإلمامّيـة الذين كانـوا فيام  وعـىل هذا سـار متقدِّ
نـامه إليهم غـرُي واحد يرون صّحة مجيـع األخبار املدّونة 
حكـى  وقـد  هبـا)91(،  ويأخـذون  األربعـة  الكتـب  يف 
شـيُخ الّطائفـة الّطـويس )460 هـ( اإلمجـاَع عىل صّحة 

)89( الفوائد الّرجالية )330/3(. 
)90( اختلف األخبارّيون يف هذا “االعتبار”، هل هو بمعنى 
القطـع بصـدور هاتيـك األخبـار عّمن ُرِويـت عنه من 
أئّمتهـم االثنـي عرش؟ أم أنـه بمعنى غلبـة الّظن فقط؟ 
عـىل قولني.     انظر: خامتة املسـتدرك للنّوري الّطربيس 

)496/3(، الكليني والكايف )395(. 
ـيعة )65/1(  من  ق كتاب وسـائل الشِّ         وأّمـا مـا قاله حمقِّ
أنـه “مل يقل أحٌد بوجوب االعتقاد بكلِّ ما فيه” )يعني: 
الـكايف( فظاهـر الُبطـالن بـل قـد ُحِكـي اإلمجـاع عىل 

خالفه!
)91( انظـر: الّتحقيـق يف نفـي الّتحريـف عـن القـرآن الرّشيف 

 .)102(

الكتـب األربعة فيام نَسـَبُه إليه عي الناّمزي الّشـاهرودي 
)1405ه()92(.

قال عي املوسـوّي القزوينـّي )1298ه ( -:«الظاهر 
أّنـه ال كالم ألحٍد يف أصل وجـوب العمل يف اجلملة بام 
نة يف الكتـب األربعة  يف أيدينـا اليوم مـن األخبـار املدوَّ
وغرِيهـا مـن الكتـب املعتربة، بل قـد يقال: بـأّن هذا ممّا 
ُأمْجِـَع عليه يف هذه األعصار، بـل ال يبعد كوُنه رضوريَّ 

ين«)93(.  الدِّ
وقال املريزا حسـني النوري الطربيس )1320هـ(-
:”إذا تأّمـل فيهـا املنصـف يسـتغني عـن مالحظة حال 
آحاد رجال سنِد األحاديث املوَدعة فيه، وتوِرُثه الوثوق 

وحيصل له االطمئناُن بصدورها وثبوهِتا«)94(.
ين )1377ه( -:”وهي  وقال عبد احلسني رشف الدِّ

متواترٌة، ومضامينُها مقطوٌع بصّحتها«)95(.
رين:  ومـن أشـهر َمن انترص هلـذا املذهب مـن املتأخِّ
احلـّر العامي )1104هـ()96( وحممد أمني االسـرتآبادي 

)92( مستدرك سفينة البحار )17/1(. 
          تنبيه: ما حكاه عي الناّمزي هنا عن شـيخ الّطائفة أيب جعفر 

الطُّويّس خيتلف عاّم عزاه إليه آخرون.
           قـال أبـو القاسـم اخلوئـي يف معجـم رجـال احلديـث 
)33/1( حيـث قال -:”ال شـّك يف أّن املفيد والّشـيخ 
كانـا يتعامالن مع روايـات الكايف والفقيـه وغريها من 
وايات املوَدعة يف الكتب واألصول معاملَة اخلرب غرِي  الرِّ
وايُة  عفاء أو كانت الرِّ القطعّي، فإن كان راوهيا مـن الضُّ
واية مرويـًة يف الكايف  مرسـلًة طرحاها سـواء كانـت الرِّ
أو الفقيـه أو غرِيمهـا مـن الُكُتـب واألُصـول املعروفـة 

واملشهورة«..
           وقـال عـي امليـالين يف كتابـه: الّتحقيق يف نفـي الّتحريف 
عـن القـرآن الرّشيف )102( -:”ربام طعن الّشـيُخ املفيد 
ـدوُق يف بعـض أحاديـث الّشـيخ الُكَليني،  والّشـيُخ الصَّ
ـدوق  وطعـَن الّشـيُخ الطُّـويّس يف بعـض أحاديـث الصَّ

والُكَليني«. .
)93( تعليقة عىل معامل األصول )204/5(. 

)94( خامتة املستدرك )463/3(.
)95( املراجعات )419(.

يعة )249/30(.   )96( وسائل الشِّ
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والنّـوري  ًفـا)97(،  تطرُّ أشـّدهم  وهـو  )1033هــ( 
الّطربيس)1320هـ()98(. 

والذي أحوج كثرًيا من هـؤالء إىل تبنّي هذا املذهب 
بقّوة والّدفاع عنه باسـتامتة هو علُمهم بام يلزم عىل إعامل 
القواعـد احلديثّيـة عىل كتبهم مـن رّد أكثر مـا فيها ُثّم ما 
سـينتج عن ذلك من هتاوي كاّفـة األصول العقدّية التي 
قـام عليها املذهب وانفـرد هبا؛ وتلك لَعْمـُر اهلل قاصمة 

الّظهر!
ويـدّل عـىل ذلـك مـا قالـه املجلـي )1111هــ( 
-:”كثرٌي من األخبار الّصحيحة رصحيٌة يف نقص القرآن 
وتغيـريه، وعنـدي أّن األخبـار يف هـذا البـاب متواترة 
معنًى، وطرح مجيعهـا يوجب رفع االعتامد عن األخبار 
رأًسـا، بل ظنّـي أّن األخبار يف هـذا الباب ال تقرص عن 

أخبار اإلمامة”.)99(
وممـا يزيد األمـر وضوًحا أّن االصطـالح اجلديد كام 
ونه يشرتط يف احلديث الّصحيح عدالة الّراوي وهو  يسمُّ
أمـر يكاد يكـون معدوًمـا يف كتبهم األصـول فًضال عام 

دوهنا!
ويكفـي يف إدراك هـذه احلقيقة أن ينظـر املنصف إىل 
ثني”  ث الكبري”)100( بل “شـيُخ املحدِّ مـا أدىل به “املحـدِّ
وهـو  اآلثـار«)101(  بجـدة  و«أبـو  وايـة«  الرِّ و”نابغـة 
احلـّر العامـي )1104هــ( حيـث يقول-:«أصحـاب 
االصطالح اجلديد)102( قد اشـرتطوا يف الّراوي العدالة، 

ـق كتاب أمـل اآلمـل )9/1(، الكليني  مـة  حمقِّ )97( انظـر: مقدِّ
والكايف )396(. 

)98( انظر: خامتة املستدرك )463/3(. 
)99( مرآة العقول يف رشح أخبار آل الّرسول )525/12(. 
)100( كتاب: حرص االجتهاد آلقا بزرگ الطهراين )47(. 

)101( انظـر كتـاب: تالمذة املجلـي )61(، الُكنـى واأللقاب 
لعباس الُقّمي )176/2(. 

إىل  احلديـث  تقسـيم  اجلديـد(:  بـ)االصطـالح  يقصـد   )102(
واملقصـود  والضعيـف،  واملوثَّـق  واحلسـن  الّصحيـح 

بــ)أصحابه( هم األصوليُّون.

فيلزم مـن ذلك ضعُف مجيع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة 
أحٍد منهم إاّل نادًرا«)103(.

ر الفكـرَة ذاهتـا يف موضـع آخـر فيشـري إىل أّن  ويكـرِّ
االصطـالح اجلديـد “يسـتلزم ضعـَف األحاديـث كلِّها 
عند الّتحقيق؛ ألّن الّصحيح - عندهم-:)ما رواه العدُل 
وا عىل عدالة  اإلماميُّ الضابُط يف مجيع الّطبقات(، ومل ينصُّ
وا عىل الّتوثيق، وهو ال  واة إاّل نادًرا، وإنام نصُّ أحٍد من الرُّ

يستلزم العدالَة قطًعا بل بينهام عموٌم من وجه«)104(.
ويقـول الفيض الكاشـاين )1090هــ( يف املوضوع 
واة املعتنني بشـأهنم الذين هم  نفسـه -:”إّن كثرًيا من الرُّ
وايَة عنهم  مشـايُخ مشـاخينا املشـاهري الذين يكثرون الرِّ
ليسـوا بمذكوريـن يف كتب اجلرح والتعديـل بمدٍح وال 
قـدح، ويلزم عـىل هذا االصطـالح أن ُيَعـّد حديُثهم يف 

الضعيف!«)105(.
ويشري ابن طاووس احليِّ )673هـ( إىل نقطة إشكاٍل 
أخـرى، وهي أّن أكثر ثقـات الّطائفـة رووا أخباَر اجلرب 
والّتشـبيه وغـرِي ذلك مـن الغلوِّ والّتناُسـخ وغـرِي ذلك 
من املناكـري)106(، واملنطق أن ُتقَبل مجيـُع روايتِهم أو ُتَرّد 
ّيـة خالًفـا ملا عليه علـامء اإلمامّية الذيـن يقبلون ما  بالكلِّ

وافقهم ويرفضون ما خالفهم.
ويشـري احلـّر العامي )1104هــ( إىل نقطة إشـكاٍل 
ثالثـة وهـي أّن الثِّقـات األجاّلء لــاّم كانوا يـروون عن 
َعفـاء والكّذابـني واملجاهيـل ويعملـون بحديثهـم  الضُّ
ته مـع علمهم بحاهلم فال ُبـّد ِمن محل  ويشـهدون بصحَّ
ّحة عىل وجه صحيـح وإاّل َلِزَم  فعلهـم وشـهادهتم بالصِّ

ضعُف مجيع رواياهتم لظهور ضعفهم وكذهِبم!)107(

يعة )261/30(.   )103( وسائل الشِّ
يعة )260/30(.  )104( وسائل الشِّ

)105( الوايف )25/1(. 
)106( انظر: كتاب الرسائر )443/5(.

يعة )206/30(.  )107( وسائل الشِّ



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

15بدر نارص حممد العواد: كتاب الكايف للُكَلْينّي وظاهرة الغلّو يف األئّمة االثني عرش

فحاصـل مـا استشـكلوه هـو أّن رواة أخبارهم عىل 
صنفني إمجاالً:

نـف األّول: رواٌة جمهولـون، فهـؤالء ال جيـوز  الصِّ
الّتعويل عىل مروّياهتم وال االعتامد عليها.

نـف الّثـاين: رواٌة معروفون، وهـؤالء عىل ثالثة  الصِّ
أقسام:

 القسـم األّول: معروفو العني لكنهم جمهولو احلال، 
وُيطلقون عىل الواحد منهم اسَم )املهَمل(. 

القسم الّثاين: معروفو العني لكنهم مطعون فيهم إّما 
بالكذب أو بالّضعف أو غري ذلك.

وهذان القسامن مها الغالبان.
أعياهنـم  ُعرفـت  عـدول  رواٌة  الّثالـث:  القسـم 
درة، ثـّم إّن  يـت أحواهلـم وهـؤالء يف غايـة النُـّ وُزكِّ
غالبهـم عـىل قلَّتِهـم ال ختلـو مروّياهتم مـن أحاديث 
اجلرب والّتشـبيه والغلو والتناُسـخ وغريها مما ال َيقَبل 

به اإلمامّية.
بعـض  انزعـاج  فهـم سـبب  يمكـن  هنـا  ومـن 
األخباريِّـني مـن مسـألة االصطالح اجلديـد وقوهِلم 
يـُن مّرتني ... ثانيتهام: يـوم ُأْحِدَث  عنـه -:”ُهِدَم الدِّ
ــرُّ يف  االصطـالُح اجلديـد يف األخبـار!«)108(، فالسِّ
ذلـك أّن احلديـث الّصحيـح الـذي يرويـه العـدُل 
اإلمامـيُّ الّضابـُط عـن مثلـه يف كلِّ طبقـة أنـدُر من 

الكربيت األمحر!
ويسـتمّر األخباريُّـون يف تشـنيعهم عـىل األصوليِّني 
فيذكـرون أهنم إنام أخذوا طريقَتهـم عن العاّمة )يعنون: 
نة(، قال احلّر العامي )1104هـ(-:”االصطالح  أهل السُّ
اجلديـد موافـٌق العتقـاد العاّمـة واصطالِحهـم، بل هو 

مأخوٌذ من كتبهم كام هو ظاهر بالتتبُّع« )109(. 

يعة للحّي )142/1(.  مة حتقيق كتاب خمتلف الشِّ )108( مقدِّ
يعة )259/30(.   )109( وسائل الشِّ

وقد نّص غري واحد منهم عىل أّن أّول َمن سلك هذا 
ر احلي)110(.  الّطريق من علامء الّطائفة هو ابُن املطهَّ

ومن َثـّم فإهنم يوجبون التزام طريقـة املتقّدمني التي 
تعتمـد يف تصحيـح احلديـث من عدمـه عـىل اقرتانه بام 
يوجب الوثـوَق به واالعتـامَد عليه دون التفـات لعدالة 
الـّراوي من قريـب وال بعيد، ومن القرائـن املعتربة عند 

هؤالء ما يي:
1- وجوده يف أحد األصول األربعامئة التي سـبقت 

اإلشارُة إليها.
2- اندراجه يف أحد الُكُتب التي ُعِرَضت عىل بعض 

أئّمتهم االثني عرش فأثنى عليها.
واية  3- كونـه معمواًل هبا عند علـامء الّطائفة، بل الرِّ
الّضعيفة إذا اشـتهر العمُل هبا تصبح كغريها من 

وايات الّصحيحة عند أكثر فقهائهم!)111( الرِّ
ومـن هنـا ُيعلـم بـأّن احلديـَث “الّصحيـح يف ُعْرف 
رين؛  مني خيتلف أشـدَّ االختالف عـن ُعْرف املتأخِّ املتقدِّ
ّحة ال تتوقَّف عىل عدالة الّراوي، بل يصّح  ذلك ألّن الصِّ
د الوثوق بصدوره«)112(. ّحة ملجرَّ وصف احلديث بالصِّ

وقـد بّينوا أّن أهّم كتبهـم املعتَمدة جاريٌة عىل طريقة 
مـني، قال حممد بن احلسـني البهائـّي )1031هـ(  املتقدِّ
ثـني ثقـة اإلسـالم حممـد بـن  -:”جـرى رئيـُس املحدِّ
مة يف إطالق  بابويه قّدس اهلل روحه عـىل متعارف املتقدِّ
الّصحيـح عـىل مـا ُيرَكـن إليـه وُيعتَمـد عليـه، فَحَكَم 
بصّحـة مجيع مـا أورده مـن األحاديث يف كتـاب َمن ال 
حيرضه الفقيه، وَذَكَر أنه اسـتخرَجها من كتٍب مشـهورة 

)110( انظر: الوايف للفيض الكاشاين )22/1(، مرشق الّشمسني 
ثني  وإكسري الّسعادتني )270(، دراسات يف احلديث واملحدِّ

)133(.  وهذه النُّقطة حمّل أخٍذ ورّد يف كتب القوم.
جالّية )185/3(، خامتة  )111( انظر يف هذه وغريها: الفوائد الرِّ
ثـني  املسـتدرك )464/3(، دراسـات يف احلديـث واملحدِّ
)137(. ، درر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد )122/1(. 

ثني )133(.  )112( دراسات يف احلديث واملحدِّ
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عليها املعّول وإليهـا املرجع، وكثري من تلك األحاديث 
مصطلـح  عـىل  الّصحيـح  يف  االنـدراج  عـن  بمعـزل 
ريـن، ومنخـرط يف ِسـلك احِلسـان واملوثَّقات بل  املتأخِّ

عاف«)113(. الضِّ
وأشـار احلّر العامي )1104هـ( إىل أّن شيخ الّطائفة 
أبـا جعفـر الّطـويسَّ كثرًيا مـا يعمـل بأحاديـَث ضعيفة 
ريـن، وذلـك يف كتاَبيـِه الّتهذيـب  عـىل اصطـالح املتأخِّ

واالستبصار.)114(
وهلذا كان من الطبعيِّ أن يرى املريزا حسـني بن عبد 
الرحيـم النائينـي )1355هـ( “أّن اخلدش واملناقشـة يف 

أسانيد الكايف شغُل العاجز!«)115(.
ـل من ذلـك أّن أكثـَر الذين  وعـىل كلٍّ فـ”املتحصِّ
اعتمـدوا عـىل الكايف واعتـربوا مجيـع مروّياتـه ُحّجًة 
عليهـم فيام بينهم وبني اهلل سـبحانه هـؤالء مل يعتمدوا 
عليهـا إاّل مـن حيـث الوثـوق واالطمئنـان بالُكَلينّي 
الـذي اعتمد عليها بعـد جهاٍد طويل اسـتمّر عرشين 
عاًمـا، باإلضافـة إىل أّن احتـامل تقريض اإلمـام الثاين 

عرش )ع( .....«)116(.

ثانًيا: موقف األصولّيني.
وهؤالء هم األكثر، ويـرون أّن ما يف الكتب األربعة 
ومنهـا كتاب الكايف ليس كلُّه صحيًحا، بل فيه الّصحيُح 
ريـن تضعيـُف كثري من  وغـرُيه، وقـد “شـاع بـني املتأخِّ

األخبار املروّية فيه سنًدا«)117(.
ـ ( -:«دعوى قطعّيِة  قال حممد الطباطبائي )1242ه

ما يف الكتب األربعة مما ال ريب يف فسادها«)118(.
)113( مرشق الّشمسني وإكسري الّسعادتني )270(.  

يعة )256/30(.   )114( انظر: وسائل الشِّ
)115( مستدرك سفينة البحار )17/1(. 

ثني )133(.  )116( دراسات يف احلديث واملحدِّ
)117( خامتة املستدرك )495/3(. 

)118( جمّلة تراثنا )258/1(. 

)1281هـ(-:”ذهـب  األنصـاري  مرتـى  وقـال 
ري األخباريِّني فيام ُنِسَب إليها إىل كوهنا  رشذمٌة من متأخِّ

دور«)119( قطعّية الصُّ
وقال عبد اهلل بن حممد حسـن املامقـاين )1351هـ( 
-:«مـا زعمه بعُضهـم من كون أخبارهـا - أي: الكتب 

دور ... ال وجه له«)120(. األربعة - كلُّها مقطوعُة الصُّ
وقال أبو القاسـم اخلوئي )1413هـ( -:” ذهب مجاعة 
دور؛  ثني إىل أّن روايات الكتب األربعة قطعية الصُّ من املحدِّ
وهـذا القوُل باطل من أصلـه، إذ كيف يمكن دعوى القطع 
بصدور روايٍة رواها واحٌد عن واحد؟! وال سّيام أّن يف رواة 

الكتب األربعة من هو معروف بالكذب والوضع!« )121(.
ويف خصوص أخبار الكايف قال حممد حمسـن الفيض 
الكاشاين )1091هـ( -:”االعتامُد عىل ما ذكره الُكَلينّي 
ودعـوى صّحة مـا يف كتابه وإثبـاُت األحـكام الرّشعّية 

د مقالته جرأٌة عظيمة يف الرّشيعة«)122(. بمجرَّ
ل  وقال أبو القاسـم اخلوئـي )1413هـ(-:”املتحصِّ
أنه مل تثبت صّحة مجيع روايات الكايف، بل ال شّك يف أّن 
بعضها ضعيفة، بل إّن بعضها ُيطمأّن بعدم صدورها من 

املعصوم عليه الّسالم«)123(.
وأشار إىل أّن األخبار التي يف الكايف “فيها مرَسالت، 
وفيها روايات يف إسـنادها جماهيل وَمن اشـتهر بالوضع 

والكذب«)124(.
وقال هاشم معروف احلسني )1403هـ( -:”بعُض 
مروّيات الكايف لو ُعِرَضْت عىل اإلمام حممد بن احلسـن 

)ع( ال يمكن أن ُيِقّره عليها«)125(

)119( فرائد األصول )239/1(. 
)120( جمّلة تراثنا )258/1( باختصار يسري. 

)121( معجم رجال احلديث )22/1(. 
)122( خامتة املستدرك للنّوري الّطربيس )485/3(. 

)123( معجم رجال احلديث )86/1(. 
)124( معجم رجال احلديث )85/1(. 

ثني )128(.  )125( دراسات يف احلديث واملحدِّ
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احلديـث  قّسـموا  وإن  األصوليِّـني  أّن  واحلقيقـة 
ووضعـوا رشوًطـا لـكّل قسـم إاّل أهنم يقعـون يف ذات 
الورطـة التي هـرب منها األخباريُّـون، وذلك أهنم متى 
مـا حاولـوا تطبيق املنهـج احلديثـيِّ الـذي ارتضوه عىل 
رواياهتم فسيجدون أنفَسهم أمام خيارين ال ثالث هلم: 

وايـات مع التزام كّل مـا يرتّتب عىل  إّمـا ردُّ تلـك الرِّ
هذا الّرّد من األمور التي هتدم املذهب.

ميهم عىل طريقتهـم التي خيبطون   وإّما موافقـة متقدِّ
فيها خبَط عشـواء، وهـو ما جينحون إليـه يف الغالب إّما 

ترصحًيا أو تلميًحا)126(، ومها أمران أحالمها مّر!
يـن يف كثري من  ومـن تتّبـَع كالَمهم وجدهـم مضطرِّ
مني، ويف هذا مصادمة  األحـوال إىل العمل بطريقة املتقدِّ
رونه وينرصونه، وقد أشـار إىل هذا األمر  رصحية ملـا يقرِّ

)126( األمثلة عىل ذلك كثرية، وسوف نورد مثالني اثنني فقط:
      املثال األّول: أّن املريزا أبو احلسـن الّشعراين قال يف تعليقه عىل 
رشح الكايف للامزندراين )282/6( -:”واعلم أّن ما أورده 
الُكَلينـي يف هـذا البـاب وما يلحقـه يف صفات اإلمـام مما مل 
يعُة اإلمامّية  يبحث عنه املتكلِّمون ومل يذكروه فيام يعتقده الشِّ
يف أئّمتِهم عليهم الّسـالم، وليس أكثُرها نقّيَة اإلسـناد، ولو 
ًة يف االعتقادّيات لكوهنا منقولًة  كانت صحيحًة مل تكن ُحجَّ
بطريـق اآلحـاد، و]لــ[عدم تواتـر مضامينها وعـدِم إمجاع 
ـيعة عليهـا، ومـع ذلك ال بـأس بنقلهـا والتكلُّـِم فيها؛  الشِّ
ـيعة هلا وعدم  ألّن نقـَل الُكلينـيِّ هلا يدلُّ عىل عدم إنكار الشِّ
استبشـاعهم إّياها، وإاّل لنسـبوا الُكلينـيَّ بروايتها إىل الغلوِّ 

والّتخليط كام نسبوا غرَيه لرواية املناكري والّشواذ«. 
     املثال الّثاين: أّن معروف هاشم احلسني أّلف كتاًبا ساّمه “دراسات 
ثني” تعّرض فيه ملذهـب األخبارّيني بالّرد  يف احلديـث واملحدِّ
أّن املجلـي ضّعـف )9485( مـن  واإلبطـال، ولــاّم ذكـر 
أحاديـث الـكايف البالغـة )16199( حديًثـا عّقـب عىل ذلك 
بقولـه )ص137( -:”اتِّصاُف هذا املقدار من مروّيات الكايف 
عف ال يعني سـقوَطها بكاملها عن درجة االعتبار وعدَم  بالضَّ
واية  ين؛ ذلك ألّن وصَف الرِّ جـواز االعتامد عليها يف أمور الدِّ
بالّضعف من حيث سندها وبلحاظ ذاهتا ال يمنع من قّوهتا من 
ناحيـة ثانية كوجودها يف أحـد األصول األربعامئة أو يف بعض 
ـنّة أو لكوهنا معمواًل  الكتب املعتربة أو موافقتها للكتاب والسُّ
واية الّضعيفة إذا  هبا عند العلـامء، وقد نّص أكثر الفقهاء أن الرِّ
وايات  اشـتهر العمُل هبا واالعتامُد عليها تصبح كغريها من الرِّ

ح عليها يف مقام الّتعارض”. الّصحيحة وربام ترتجَّ
   وهذا بعينه هو مذهب األخبارّيني سواء بسواء! 

يوسـف البحراين )1186 هـ( حـني عاهَبم بـ“خمالفتهم 
روه مـن ذلـك االصطـالح، فحكموا  أنفَسـهم فيـام قـرَّ
ـِة أحاديـَث هـي باصطالحهم ضعيفٌة كمراسـيل  بصحَّ
ابـِن أيب ُعمـري وصفواَن بِن حييـى وغرِيمها؛ زعـاًم منهم 
أّن هـؤالء ال ُيرسـلون إاّل عن ثقة، ومْثـِل أحاديَث مجلٍة 
جـال بمدٍح  من مشـايخ اإلجـازة مل ُيذَكـروا يف كتب الرِّ
وال قـدح مثـل: أمحـَد بـِن حممد بن احلسـن بـن الوليد، 
وأمحَد بِن حممد بن حييى العّطار، واحلسنِي بِن احلسِن بن 
أبـان، وأيب احلسـني ابِن أيب جيد وأرضاهِبـم؛ زعاًم منهم 
أّن هؤالء مشـايُخ اإلجازة وهم مسـتغنون عن التوثيق، 

وأمثاُل ذلك كثرٌي يظهر للمتتبِّع«)127(.
ولـاّم قال أحد األصوليِّني تعليًقا عىل أحد األحاديث 
عـىل  تـدلُّ  قرائـُن  حصـل  -:”إذا  الّسـند  الّضعيـف 
ـب عليه احلّر العامـي )1104هـ(  صدقـه ُعِمل به” عقَّ
عـىل  ينكرونـه  يزالـون  ال  بـام  اعـرتاٌف  بقوله-:”هـذا 

األخباريِّني!«)128(.  
رون  املتأخِّ منها  يعاين  التي  الورطة  حجم  يبنّي  ومما 
وإن  أهنم  واضطراهبم  تناقضهم  مدى  عن  ويكشف 
أنكروا طريقة األخباريِّني وعابوها إاّل أّن هذا كلَّه يبقى 
ضمن اإلطار النّظرّي للمسألة، وأّما من ناحية الّتطبيق 
أّلف أحد  مّلا  به، وهلذا  العمل  الناس عن  أبعد  فهم من 
كتاًبا ساّمه  البهبودي  باقر  املعارصين وهو حممد  يعة  الشِّ
بتطبيق قواعدهم احلديثّية  فيـه  التـزم  الكايف(  )صحيح 
هو  الّصحيح  أّن  النّتيجة  وكانت  الكايف  كتاب  عىل 
أحاديث  جمموع  هي  حديثًا   )16121( من   )4428(
الكايف)129( “لـم َيْلَق عمُله املذكوُر القبوَل يف احلوزات 
القوُم من صنيعه هذا ورأوا  انزعج  العلمّية«)130(، وقد 

)127( احلدائق النّارضة )24/1(. 
)128( الفوائد الطُّوسّية )212(.  

)129( انظر: معامل املدرستني للعسكرّي )282/3(.
)130( معامل املدرستني للعسكري )282/3( هامش رقم )1(. 
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إىل  إساءًة  بل   ، يعيِّ الشِّ الرّتاث  إىل  كبرية  “إساءًة  فيه  أّن 
أهل البيت«)131(.

 وإذا كان من الّسـهل فهم سـبب انزعاج األخبارّيني 
ـا هـو امتعـاض الّسـواد األعظم من  إاّل أن الغريـب حقًّ
األصوليِّني من عمله وتواطؤهم عىل إماتة كتابه بتجاهله 

ّية! واإلعراض عنه بالكلِّ
ولعّل أكثر ما يلفت االنتباه يف هذا املوضع هو طبيعة 
املوقف الّزئبقيِّ الذي يّتسـم به اإلمامّية يف هذه املسـألة، 
ال فـرق يف ذلـك بـني األخباريِّـني واألصوليِّـني؛ فإهنم 
ـون لكالمهـم بكّل مـا يمكنهم االحتجـاج به من  حيتجُّ

أحاديث الكتب األربعة دون تفريق بني ثابت وغريه.  
ولكـن متى ما احتّج عليهـم خمالفوهم بحديٍث ّما يف 
واحد من الكتب األربعة قالوا: سبحان اهلل! وهل كلُّ ما 

يف الكتب األربعة صحيح؟!

املبحث الثالث
ظاهرة الغلّو يف األئّمة يف كتاب )الكايف(

املطلب األول: الغلّو يف األئّمة يف كتاب )الكايف(.
ظاهـرة الغلّو عند اإلمامّية واقـع ال يمكنهم إنكاره، 
وقد أسـهم الُكَلينّي بصفته صاحب أحد الكتب األربعة 
املعتَمـدة يف رشعنته يف الفكـر اإلمامّي حني ضّمن كتاَبه 
مجلـًة من األخبـار التي تصّب يف هذا االجّتـاه بعدما كان 

ميهم.  مذموًما عند كثرٍي من متقدِّ
قـال الّدكتـور عبد الّرسـول عبد احلسـني -:«كتاب 
الـكايف فيه من األحاديث الكثرية يف شـأن األئّمة عليهم 
الّسالم وعصمتِهم وعلِمهم، ولـاّم كانت تلك األحاديث 
يف ذلك الوقت عند بعض مشايخ األمامّية ُتَعّد من الغلّو 

فإّن من يروهيا كذلك ُيَعّد من الُغالة«)132(.

)131( الكليني والكايف )432(.
)132( الكليني والكايف )188(. 

وقـد أودع الُكَلينـّي كتاَبـه كثرًيا من األخبـار املفرتاة 
ـس لتأليـه األئّمـة االثني عرش وفـق نظرّيات  التـي تؤسِّ
وثنّيـة وإن ُذيِّل ذلـك كلُّه بـ)بـإذن اهلل( أو بـــ)إهلاٍم من 
اهلل( ونحو ذلك، فاألئّمُة بحسب الكايف كائناٌت نورانّية 
أوِجدت من نور اهلل، ثّم أصبحت يف عامَل الوجود أجزاًء 
منه تعاىل، وهلا ذاُت العلم اإلهلّي الذي يّتصف به الّرّب، 
ف بالكون وحُتيي املوتى، وهلذا كان فضلهم  كام أهنا تترصَّ
بحسـب ما يرويه الُكَلينّي عـن جعفر الّصادق “ال يبلغه 
ب وال نبيٌّ مرسـل وال َمـن دون ذلك«))133((  َمَلـٌك مقرَّ
فإن مل يكن هذا تأليًها ووثنّية فام يف الّدنيا تأليه وال وثنّية!
ـيعّي،  وقـد أهلبت تلـك األخبـار الوثنّية املخياَل الشِّ
ـيعة لينظـروا إىل أئّمتهـم  وعبثـت بعواطـف عـوامِّ الشِّ
باعتبارهـم ِقبلـَة الّداعـني وكهـَف املحتاجـني وِغيـاَث 
الّراجـني، وإن لّطف بعُضهم العبارَة وهي بشـعٌة يف كّل 
حال بالقـول إهنم “ُحُجُب الّرب، والوسـائُط بينه وبني 

اخللق«)134(.
ـيعّي  واحلقيقـة أّن َمـن سـرب سـريورة املذهـب الشِّ
عـىل مدى قـرون وجـد أّن عجلة التحـّول ال تكّف عن 
الـّدوران، ورأى أّن ثّمـة حركـة دؤوبـة ال تـزال ُتعيـد 
ـم معاملـه يف كّل آن تبًعا لظروف  تشـكيل املذهـب وترمِّ

الّزمان واملكان وغريها.
مـي اإلمامّية لرأينا أّن حممد  فمثـاًل لو رجعنا إىل متقدِّ
بن احلسـن بن أمحد بن الوليد )314هــ( يقول-:« أّوُل 
درجـٍة يف الغلـّو نفـُي الّسـهو عن النبـيِّ صـىل اهلل عليه 

وآله«)135(
وما جيعله ابُن الوليد الذي هو شيُخ الُقّمّيني وفقيُههم 
ووجُههـم آنذاك أّوَل درجـات الغلّو هو اآلن حمّل إمجاع 

)133( الكايف للكيني )10/8(. 
)134( بحار األنوار )97/23(. 

)135( من ال حيرضه الفقيه )360/1(. 



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

19بدر نارص حممد العواد: كتاب الكايف للُكَلْينّي وظاهرة الغلّو يف األئّمة االثني عرش

بني اإلمامّية)136( واعتقاُده يف حّق األئمة هو العيب)137(، 
بل أّلف احلّر العامي رسـالة بعنـوان “الربهان عىل تنزيه 

املعصوم عن الّسهو والنِّسيان«.
يُّ دعوى علم األئّمة  وماذا لو سـمع ابُن الوليـد الُقمِّ
فهـم بذّرات  ـدور وترصُّ للغيـب وعلمهم بـام تكنُّه الصُّ
الكون التي هي اآلن من مسّلامت املذهب؟! ثم كيف لو 
رأى مـا حواه الكايف من الرّتهات التي ال تستسـيغها إاّل 

عقول اخلرافّيني؟!  
ميهم.  إذن هذا هو رأي كثري من متقدِّ

ا،  روهـم فقـد ضّيقـوا دائـرة الغلـّو جـدًّ أّمـا متأخِّ
وجعلـوا احلـدَّ عندهم بني الغلـّو واالعتـدال ليس إاّل 
ـكني بام جاء يف بعض  الّترصيـح بدعوى الّربوبّية متمسِّ
ا، وقولوا ما شـئتم ولن  أخبارهـم -:”ال تقولـوا فينا ربًّ

تبلغوا”)138(.
قـال املجلـيُّ -:”اعلم أّن الغلـوَّ يف النّبـيِّ واألئّمة 
عليهم الّسـالم إنام يكـون بالقـول بُألوهّيتهم أو بكوهنم 
زق، أو أّن  رشكاَء هلل تعـاىل يف املعبودّيـة أو يف اخللق والرِّ
اهلل تعـاىل حلَّ فيهم أو احّتـد هبم، أو أهنم يعلمون الغيب 
بغـري وحـٍي أو إهلاٍم من اهلل تعـاىل، أو بالقـول يف األئّمة 
عليهم الّسـالم أهنم كانوا أنبياء، أو القوِل بتناسخ أرواِح 
بعضهم إىل بعض، أو القوِل بأّن معرفَتهم ُتغني عن مجيع 

الّطاعات وال تكليَف معها برتك املعايص«)139(.
وغري خفيٍّ عىل النّاظر أّن املجلّي صاغ عباراته بدّقة 

لُيخِرج اإلمامّية من وصمة الغلّو وُحكِمه.
ومل يكتـِف املجليُّ بنفي الغلّو عـن الُغالة بل تعّداه 
إىل القـدح بمـن أبى هذا الغلـّو وَطَعن يف أخبـاره بقوله 

)136( انظـر: بحـار األنـوار )259/11(، عصمـة األنبيـاء يف 
القرآن الكريم )303(.

)137( رجال اخلاقاين )102(.
)138( بحار األنوار )347/25(، مستدرك سفينة البحار )18/8(.

)139( بحار األنوار )346/25(.

ثني يف الغلوِّ لقصورهم  -:«أفرط بعُض املتكلِّمني واملحدِّ
عـن معرفة األئّمة عليهم الّسـالم، وعجِزهم عن إدراك 
غرائب أحواهلم وعجائِب شؤوهنم، فقدحوا يف كثرٍي من 

واة الثِّقات لنقلهم بعض غرائب املعجزات«)140(. الرُّ
وعـوًدا عـىل بـدء فاملقصـود يف هـذا املقام اإلشـارة 
عـىل جهـة الّتمثيـل ال االسـتقصاء إىل ما يف الـكايف من 
األخبـار التـي ختالـف رضوّيـات اإلسـالم وتناقض ما 
جـاء بـه النبّي صـىل اهلل عليه وسـلم، ومن ذلـك احلُّجة 
هلل عـىل خلقـه ولوالهم ما قامـت هلل ُحّجة عـىل العباد، 
فقـد روى الُكَلينـّي عـن أيب عبـد اهلل عليـه الّسـالم أنـه 
قـال-:”إّن احلُّجـة ال تقوم هلل عىل خلقـه إاّل بإمام حتى 
ُيعـَرف«)141(، وال ريب بأّن هذا احلديث املفرتى يصادم 
ـِريَن َوُمنِذِريَن  َبشِّ ُسـًا مُّ بصورة رصحيـة قوَلـه تعاىل﴿رُّ
ُسـِل َوَكاَن الّلُه  ٌة َبْعَد الرُّ لَِئـاَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجَّ
َمْت  َعِزيًزا َحكِيًما ﴾)النّسـاء: 165( وقوَلـه تعاىل﴿ُحرِّ
ُم َوَلْحـُم اْلِخنِْزيِر َوَما ُأِهـلَّ لَِغْيِر الّلِه  َعَلْيُكـُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
َيـُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل  بِـِه َواْلُمنَْخنَِقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِّ
ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموْا  ُبُع إاِلَّ َما َذكَّ السَّ
بِاألَْزالَِم َذلُِكْم فِْسـٌق اْلَيْوَم َيئِـَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِدينُِكْم 
َفـَا َتْخَشـْوُهْم َواْخَشـْوِن اْلَيـْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِدينَُكـْم 
َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسَاَم ِدينًا َفَمِن 
ْثٍم َفـإِنَّ الّلَه َغُفوٌر  ِ اْضُطـرَّ فِـي َمْخَمَصٍة َغْيـَر ُمَتَجانٍِف إلِّ

ِحيٌم﴾)املائدة: 3(. رَّ
وعن أيب جعفر عليه السالم يقول-:«كلُّ َمن دان اهلل 
عّز وجّل بعبادٍة جُيِهد فيها نفَسه وال إمام له ِمن اهلل فسعُيه 
غري مقبول، وهو ضالٌّ متحريِّ واهللُ شانٌئ ألعامله«)142(.

وعن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه قال -:”نحن الذين 
فـَرَض اهلل طاعَتنا، ال يسـع النّـاَس إاّل معرفتنا وال ُيعَذر 

)140( بحار األنوار )347/25(. 
)141( الكايف للُكَليني )177/1(. 
)142( الكايف للُكَليني )183/1(. 
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النّاُس بجهالتنا، َمن عرفنـا كان مؤمنًا، وَمن أنكرنا كان 
.)143(» كافًرا، وَمن مل يعرْفنا ومل ينكْرنا كان ضاالًّ

وعن أيب عبد اهلل عليه الّسـالم أنه قال -:«إّن اهلل عّز 
وجّل  ... جعلنا ُخّزاَنه يف سـامئه وأرضه، ... ولوالنا ما 

ُعبَِد اهلل«)144(.
وعن أيب عبد اهلل عليه السالم -:«نحن شجرة النبّوة، 
وبيُت الرمحة، ومفاتيُح احِلكمة، ومعدُن العلم، وموضع 
سـالة، وخمتلـف املالئكـة، وموضـع رسِّ اهلل، ونحـن  الرِّ
وديعـُة اهلل يف عباده، ونحن َحـَرُم اهلل األكرب، ونحن ذّمة 
اهلل، ونحن عهد اهلل، فَمن وف بعهدنا فقد وف بعهد اهلل، 

ومن خفرها  فقد َخَفَر ِذّمة اهلل وعهَده”)145(.
ـاد األئّمة  ومن ذلـك أيًضا مـا تضّمنه من دعوى احتِّ
باحلّق سبحانه، فقد روى الُكَلينّي عن عي بن أيب طالب 
أنه قال -:«أنا عنُي اهلل، وأنا يُد اهلل، وأنا جنُب اهلل«)146(.

وعـن أيب جعفـر أنه قـال: »نحن وجـُه اهلل نتقلَّب يف 
األرض بـني أظهركـم، ونحـن عـنُي اهلل يف خلِقـه ويُده 

محة عىل عباده«)147(. املبسوطة بالرَّ
وعـن أيب جعفـر أنه قال -:”نحن لسـاُن اهلل، ونحن 

وجُه اهلل، ونحن عنُي اهلل يف خلقه«)148(.
كام تضّمـن الكايف دعـوى كون األئّمـة خملوقني من 
نـور اهلل، فـروى الُكَلينّي عـن أيب عبد اهلل عليه الّسـالم 
َر َخْلَقنا  أنـه قال-:«إّن اهلل َخَلَقنا من نور َعَظَمتِه، ثم صوَّ
من طينٍة خمزونة مكنونة من حتت العرش، فأسـكَن ذلك 
النُّوَر فيه، فكنّا نحن َخْلًقا وَبرًشا نورانيِّني، مل جَيَْعل ألحٍد 

يف مثل الذي َخَلَقنا منه نصيًبا«)149(.

)143( الكايف للُكَليني )187/1(. 
)144( الكايف للُكَليني )193/1( باختصار. 

)145( الكايف للُكَليني )221/1(. 
)146( الكايف للُكَليني )145/1(. 
)147( الكايف للُكَليني )143/1(. 
)148( الكايف للُكَليني )145/1(. 
)149( الكايف للُكَليني )389/1(. 

وعن عي بن احلسـني أنه قـال -:«إّن اهلل خلق حمّمًدا 
وعليًّا وأحَد عرش من ولده من نور َعَظَمتِه«)150(.

وكأّن هـذا القدر من أخبار الغلـّو مل َتْكِف الُكَلينّي ومل 
ُتشبع هنمه فأورد ما يفيد كوَن األئّمة هم أسامء اهلل احلسنى، 
وهـم القرآن العظيم أيًضا، فروى عـن جعفر الّصادق أنه 
قال يف قول اهلل عّز وجّل﴿َولِّلِه األَْسـَماء اْلُحْسنَى َفاْدُعوُه 
بَِهـا َوَذُروْا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن فِي َأْسـَمآئِِه َسـُيْجَزْوَن َما َكاُنوْا 
َيْعَمُلوَن﴾)األعراف: 180(  نحن واهللِ األسـامُء احلسـنى 

التي ال َيقبل اهلل من الِعَباد عماًل إاّل بمعرفتنا«)151(.
وعـن أيب جعفـر أنـه قـال: »نحـن املثـاين)152( الذي 

أعطاه اهلل نبيَّنا حممًدا صىل اهلل عليه وآله«)153(.
وحـني جـاء الكلينـي إىل موضـوع العلـم اجتهد يف 
إيـراد األخبـار التـي تعظِّم من شـأن سـعة علـم األئّمة 
باألديـان والرّشائع، فعنون بــــ”بـاب: إّن األئّمة وِرُثوا 
علـَم النبيِّ ومجيـِع األنبياء واألوصيـاء«)154( و”باب: إّن 
األئّمـة عليهم الّسـالم عندهـم مجيُع الكتب التـي َنَزَلْت 
مـن عنـد اهلل عـّز وجـّل، وأهنـم يعرفوهنا عـىل اختالف 
ألسنتِها”)155(، و”باب: إّن األئّمة عليهم الّسالم يعلمون 
ُسـل  مجيَع العلوم التي َخَرَجْت إىل املالئكة واألنبياء والرُّ
عليهم الّسـالم«)156(، وممـا رواه عن جعفـر الّصادق أنه 
بور وتبياَن  قال -:”إّن عندنـا علَم الّتوراة واإلنجيل والزَّ

)150( الكايف للُكَليني )530/1(. 
)151( الكايف للُكَليني )143/1(. 

ـَن اْلَمَثانِي  )152( يشـري إىل قـول اهلل تعاىل﴿َوَلَقْد آَتْينَاَك َسـْبًعا مِّ
َواْلُقـْرآَن اْلَعظِيَم﴾احلجـر: )87(، وقد جاء يف تفسـري فرات 
بن إبراهيم الكويف )231( عن حّساَن العامرّي قال: سألُت 
َن  أبا جعفر عليه الّسـالم عن قول اهلل:﴿َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبًعا مِّ
اْلَمَثانِـي َواْلُقـْرآَن اْلَعظِيَم﴾؟ قال: ليس هكـذا تنزيُلها، إنام 
َن اْلَمَثانِي﴾:نحن هم ولُد الولد،  هي﴿َوَلَقْد آَتْينَاَك َسـْبًعا مِّ

﴿ َواْلُقْرآَن اْلَعظِيَم﴾: عيُّ بن أيب طالب عليه الّسالم«.
)153( الكايف للُكَليني )143/1(. 
)154( الكايف للُكَليني )223/1(. 
)155( الكايف للُكَليني )227/1(. 
)156( الكايف للُكَليني )255/1(. 
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مـا يف األلواح«)157( وعنه أنه قال -:”إّن داود وِرَث علَم 
األنبياء، وإّن سليامَن َوِرَث داود، وإّن حمّمًدا صىل اهلل عليه 
وآله َوِرَث سـليامن، وإّنا ورثنا حمّمًدا صىل اهلل عليه وآله، 
وإّن عندنا ُصُحَف إبراهيَم وألواَح موسـى«)158(، وروى 
عن موسـى الكاظم أنه قال-:«إّن ابنـي عليًّا أكرُب ولدي 
هم عندي وأحبُّهم إيّل، وهو ينظر معي يف اجلفر، ومل  وأبرُّ
ينظـر فيه إاّل نبيٌّ أو ويصُّ نبـّي”)159(، ثّم جاوز ذلك كلِّه 
إىل ادِّعـاء محلهـم من األرسار والعلوم مـا ال يدركه أحٌد 
مـن املالئكة وال الّرسـل، فروى عن جعفـر الّصادق أنه 
ا مـن رسِّ اهلل، وعلاًم من علم  قـال -:«إّن عندنـا واهللِ رسًّ
ب وال نبيٌّ مرَسل«)160(، ومل  اهلل، واهللِ ما حيتمله َمَلٌك مقرَّ
يقـف عند احلّد بل تعـّداه إىل دعوى كون األئّمة يعلمون 
الغيـب ويعرفون كّل يشء، فروى عن جعفر الّصادق أنه 
قال-:”لـو كنُت بني موسـى واخلرض ألخربهُتام أين أعلم 
منهام، وألنبئُتهام بام ليس يف أيدهيام؛ ألّن موسـى واخلرَض 
عليهام الّسـالم ُأْعطِيا ِعلَم ما كان ومل ُيْعَطيا ِعلَم ما يكون 

وما هو كائٌن حتى تقوم الّساعة«)161(.
مـا يف  قـال -:«إين ألعلـُم  أنـه  أيًضـا  عنـه  وروى 
الّسـاموات وما يف األرض، وأعلُم مـا يف اجلنّة وأعلُم ما 

يف النّار، وأعلُم ما كان وما يكون«)162(.
وروى عنه أيًضا أنه قال -:«أنا أعلُم كتاَب اهلل، وفيه 
بدُء اخللق وما هو كائٌن إىل يوم القيامة، وفيه خرُب الّسـامء 
وخـرُب األرض، وخـرُب اجلنّـة وخرُب النّار، وخـرُب ما كان 
ي«)163(. و]خرب [ ما هو كائن، أعلُم ذلك كام أنظُر إىل َكفِّ

)157( الكايف للُكَليني )225/1(. 
)158( الكايف للُكَليني )225/1(. 
)159( الكايف للُكَليني )311/1(. 

)160( الكايف للُكَلينـي )402/1(، و”ما” يف قوله “ما حيتمله” 
نافية.  انظر: الوايف للفيض الكاشاين )645/3(. 

)161( الكايف للُكَليني )261/1(. 
)162( الكايف للُكَليني )261/1(. 

)163( الكايف للُكَليني )61/1(. 

وروى عن إسـحاَق بِن عاّمر أنه قال: سـمعُت العبَد 
الصالح)164( َينعى إىل رجٍل نفَسـه، فقلُت يف نفي: وإنه 
ليعلـم متـى يموُت الّرجُل من شـيعته! فالتفَت إيلَّ ِشـْبَه 
املغَضب، فقال: يا إسحاُق، قد كان ُرشيد اهلجريُّ يعلم 

علَم املنايا والباليا، واإلماُم أوىل بعلِم ذلك! 
ثـم قال: يا إسـحاُق؛ اصنْع ما أنَت صانـع، فإّن عمَرَك 
قـد َفنِي، وإنك متوت إىل سـنتني، وإخوُتَك وأهُل بيتَك ال 
َق كلمُتهم، وخيوَن بعُضهم  يلبثون بعدك إاّل يسرًيا حتى تتفرَّ
هم ... فلم يلبث إسحاُق بعد  بعًضا حتى َيْشَمَت هبم عدوُّ
هذا املجلس إاّل يسـرًيا حتى مات، فام أتى عليهم إاّل قليٌل 

حتى قام بنو عاّمر بأمواِل النّاس فأفَلُسوا«)165(.
وروى عـن جعفـر الّصـادق أّن رجاًل جـاء إىل أمري 
املؤمنـني عليه الّسـالم وهـو مع أصحابه فسـلََّم عليه ثم 
قـال له: أنـا واهللِ ُأِحّبك وأتواّلك، فقـال له أمرُي املؤمنني 
عليه السالم: كذبَت! قال: بىل واهلل إين ُأِحّبك وأتواّلك، 
فكّرَر ثالًثا، فقال له أمرُي املؤمنني عليه الّسـالم: كذبَت! 
ما أنَت كام قلَت، إّن اهلل َخَلَق األرواَح قبل األبدان بألفي 
عـام، ثم َعَرَض علينا املحبَّ لنـا فواهللِ ما رأيُت روَحَك 

فيمن ُعِرض«)166(.
وروى عـن عـي ريض اهلل عنـه أنـه قـال -:”ُأْعطِيُت 
خصااًل ما سبقني إليها أحٌد قبي: علمُت املنايا والباليا... 
فلم َيُفْتني ما سبقني، ومل َيْعُزْب عنّي ما غاب عنّي«)167(. 

وروى عـن أمحد بـن حممد أنـه قال-:«كتبُت إىل أيب 
حمّمـد عليـه الّسـالم حني أخذ املهتـدي يف َقْتـل املوايل: 
يـا سـّيدي، احلمد هلل الـذي َشـَغَلُه عنّا، فقـد بلغني أنه 
ُدَك ويقـول: واهللِ ألجلينّهـم عـن جديد األرض،  يتهـدَّ
)164( هو أبو احلسـن موسـى بن جعفر كام يف بصائر الدرجات 
)284( وبحـار األنـوار )123/42(، وجواهـر التاريـخ 

.)417/2(
)165( الكايف للُكَليني )484/1( باختصاٍر يسري. 

)166( الكايف للُكَليني )438/1(. 
)167( الكايف للُكَليني )197/1(. 
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َع أبو حمّمٍد عليه السـالم بخطِّـه: ذاَك أقرُص لُعُمِره،  فوقَّ
ُعـدَّ ِمن يومك هذا مخسـَة أّيام وُيْقَتُل يف اليوم الّسـادس 
بعـد هـواٍن واسـتخفاٍف يـَُمـّر به، فـكان كام قـال عليه 

الّسالم«)168(.
وأمـري املؤمنني عّي بن أيب طالب بحسـب الكايف يف 
منزلة ُمسـاوية ملنزلة النبّي صىل اهلل عليه وسـّلم يف الّدنيا 
واآلخـرة، فقد روى الُكلينّي عن عـيٍّ ريض اهلل عنه أنه 
قـال -:”أنا قسـيُم اهلل بـني اجلنّـة والنّار، وأنـا الفاروق 
ْت يل  األكـرب، وأنـا صاحـب العصا وامليسـم، ولقد أقـرَّ
ْت ملحّمد صىل اهلل  وُح بمثـل ما أقـرَّ مجيـُع املالئكـة والرُّ
عليـه وآلـه، ولقد محلت عـىل مثل محولـة حممد صىل اهلل 
ّب، وإّن حممـًدا صىل اهلل عليه  عليـه وآله وهـي محولة الرَّ
وآله ُيْدعى فُيْكَسى وُيْسَتنَْطُق، وُأدعى فُأْكَسى وُأْسَتنَْطق 

فَأْنطُِق عىل حدِّ منطقه«)169(.
وسـعًيا من الُكَلينّي يف تكريس االعتقاد بتأليه األئّمة 
سـاق ما يشـري إىل ُقدرهتم عىل إحيـاء املوتى، فروى عن 
أيب بصـري أنه قال أليب جعفر: أنتم تقدرون عىل أن حتيوا 

املوتى؟! قال: نعم بإذن اهلل)170(.
وروى عـن عبـد اهلل بـن املغـرية أنه قـال: مـّر العبُد 
الّصالـح بامـرأٍة بـِِمنـًى وهـي تبكـي وصبياهُنـا حوهَلـا 
يبكـون، وقـد ماتت هلـا بقـرة فدنا منهـا ثم قـال هلا: ما 
ُيبكيـِك يا أَمَة اهلل؟)171( قالت: يا عبـَد اهلل، إّن لنا صبياًنا 
يتامـى، وكانـت يل بقرٌة معيشـتي ومعيشـُة صبياين كان 
منها، وقد ماتت وبقيُت منَقَطًعا يب وبولدي ال حيلة لنا! 
َمْت  فقال: يـا أمَة اهلل، هل لِك أن ُأْحِييهـا لِك؟! فُأهْلِ

أن قالت: نعم يا عبَد اهلل.

)168( الكايف للُكَليني )510/1(. 
)169( الكايف للُكَليني )196/1(. 

ٍف يسري.  )170( الكايف للُكَليني )470/1( بترصُّ
)171( مـن املضحـك هو حاجـة اإلمام لسـؤال هذه املـرأة عن 
سبب بكائها مع ادِّعائهم علمه بالغيب ومعرفته لكّل يشء!

َك   فتنّحـى وصـىّل ركعتني، ثم رفـع يَده هنيئـًة وحرَّ
َت بالبقرة فنََخَسها نخسًة أو رَضهَبا  شـفتيه، ثم قام فصوَّ
برجله، فاستوت عىل األرض قائمًة، فلاّم َنَظَرِت املرأُة إىل 
البقرة صاحت وقالت: عيسـى ابن مريم وربِّ الكعبة! 

فخالط النّاَس وصار بينهم ومى عليه الّسالم«)172(.
وإذا كان األئّمـة االثنـا عـرش هبـذاه املثابـة فال ريب 
أهنم سـبب كلِّ بركة تصل إىل النّاس، وهذا ما اجتهد يف 
تكريسـه حيث روى عن جعفر بـن حممد أنه قال -:”بنا 
أثمـَرِت األشـجاُر وأينَعـِت الثِّامُر وجـرت األهنار، وبنا 

َينِْزل غيُث الّسامء وَينُْبُت ُعشُب األرض«)173(.
وأّمـا صفـات األئّمـة وقدراهُتم عنـد الُكليني فهي 
عجائـب وخوارق خترج عـن نطاق الّطبيعة اإلنسـانّية 
وتتجـاوز حـدود العـادة، فقد روى  عـن أيب جعفر أنه 
ـًرا خمتوًنا،  قـال -:«لإلمـام عـرش عالمات: يوَلـد مطهَّ
وإذا وقـع عـىل األرض وقـع عـىل راحته رافًعـا صوَته 
بالّشـهادتني، وال جُيْنِب، وتنام عينُـه وال ينام قلُبه، وال 
يتثاءب وال يتمّطى، ويرى َمن َخْلَفه كام يرى َمن أمامه، 
ونجـُوُه)174( كرائحة الـِمسـك واألرُض موكلٌة بسـرته 
وابتالعه، وإذا َلبَِس ِدْرَع رسـول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
كانـت عليه ِوْفًقا وإذا َلبَِسـها غرُيه مـن النّاس طويُلهم 
ٌث إىل أن تنقَي  وقصرُيهم زادت عليه شـرًبا، وهو حُمَدَّ

أياُمه«)175(.
اج أنه قـال: دخلُت عىل  وروى عـن يعقـوب الرّسّ
أيب عبـد اهلل وهو واقٌف عىل رأس أيب احلسـن موسـى 
ُه طوياًل، فجلسـُت حتى  وهـو يف املهـد، فَجَعَل ُيَسـارُّ
فـَرغ، فقمـُت إليـه فقـال يل: ادُن مـن موالك فَسـلِّم، 

)172( الكايف للُكَليني )484/1(.  
)173( الكايف للُكَليني )144/1(. 

)174( النَّْجـو: مـا خيـرج من البطـن من ريح وغائـط.    املحكم 
واملحيط األعظم )558/7(.  
)175( الكايف للُكَليني )388/1(. 
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فدنوُت فسـلَّْمُت عليه فَردَّ عيَّ الّسالَم بلساٍن فصيح، 
ِ اسـَم ابنتَِك التي سّميَتها أمس؛  ثم قال يل. اذهْب فغريِّ
فإنـه اسـٌم يبغضـه اهلل! وكان ُولِـَدْت يل ابنٌة سـّميُتها 

باحلُمرياء«)176(.
وروى عـن احلسـن بن عـي ريض اهلل عنـه أنه قال-

:«إّن هلل مدينتـني إحدامها باملـرشق واألُخرى باملغرب، 
عليهام سـوٌر من حديد، وعىل كلِّ واحٍد منهام ألُف ألِف 
مـرصاع، وفيها سـبعون ألَف ألـِف لغة، ُيَتكلَّـم كلُّ لغٍة 

بخالف لغِة صاحبها، وأنا أعرف مجيَع اللُّغات«)177(.
وروى عن أيب احلسـن أنه قال -:”إّن اإلمام ال خيفى 
عليه كالُم أحـٍد من النّاس، وال طري وال هبيمة وال يشء 

وح«)178(. فيه الرُّ
وعـن أيب بصـري أّن أبـا جعفر عليه الّسـالم قـال له: 
ادُن منـي يـا أبـا حمّمد، قـال: فدنـوُت منه، فمَسـَح عىل 
وجهي وعىل عيني فأبرصُت الّشمَس والّسامَء واألرَض 

والبيوَت وكلَّ يشء يف البلد)179(.

املطلب الّثاين: الرّشك باهلل يف كتاب )الكايف(. 
هلذا املطلـب عالقٌة وثيقة باملطلب األّول؛ من جهة 
ك بالّصاحلـني هو الغلـوُّ فيهـم«)180(،  أّن »مبـدأ الـرشِّ

)176( الكايف للُكَليني )310/1(. 
             تتميـم: )احلمـرياء( لقـب أطلقـه النبـيُّ صـىل اهلل عليه 
وسـلم عىل عائشـة ريض اهلل عنها كام يف سـنن النسـائي 
الكـربى )307/5(، وهو تصغري )احلمـراء( واملقصود 
بـه البيضـاء.    انظـر: درة الغـواص يف أوهـام اخلواص 
تـاج   ،)438/1( األثـر  غريـب  يف  النهايـة   ،)204(

العروس )73/11(.
           وبام أّن الرافضة يبغضون عائشـة أشـّد الُبغض وُينكرون 
فضائلها فإهنم يكرهون الّتسمية به بل رّبام جعلوا تلقيَب 
النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم هلا بذلك من باب الّذّم.  انظر: 

الصحيح من السرية جلعفر مرتى )291/3(. 
)177( الكايف للُكَليني )462/1(. 
)178( الكايف للُكَليني )285/1(. 

ف يسري. )179( الكايف للُكَليني )470/1( بترصُّ
)180( تيسري العزيز احلميد رشح كتاب الّتوحيد )269(.

ولقـد غـال اإلمامّية بأئّمتهـم حتى نسـبوا إليهم ما هو 
مـن خصائص اهلل عّز وجّل، ثّم توّجهوا إىل النّصوص 
اآلمـرة بالّتوحيد فجعلوها متعلِّقة بوالية أئّمتهم، وإىل 
ك فجعلوها يف  رة من الـرشِّ النُّصـوص النّاهيـة واملحذِّ

ترك الوالية! 
والـذي يعنينـا هنا هو بيان موقف الُكَلينيِّ وكشـف 
ك فحسـب بـل حتـى يف  دوره ليـس يف تسـويغ الـرشِّ
رشعنته واسـتحبابه وإلباسه ثوب احلّق، فقد أورد خرًبا 
يف كون بعض اخللق مشاركني هلل يف تدبري شؤون اخللق 
ويف الّترشيـع بحسـب رغباهتـم وإن سـرت ذلـك بغطاء 
الّتفويض، فروى عن أيب جعفر أنه قال-:”إّن اهلل تبارك 
ًدا بوحدانيته، ثم َخَلـَق حمّمًدا وعليًّا  وتعـاىل مل يـزل متفرِّ
وفاطمـة، فمكثـوا ألـَف دهـر ثم َخَلـَق مجيع األشـياء، 
ض  فأشـهَدهم َخْلَقهـا وأجـرى طاعَتهـم عليهـا وفـوَّ
مون ما  أموَرهـا إليهـم، فهـم حُيِلُّـون مـا يشـاؤون وحُيَرِّ

يشاؤون«)181(. 
ًقـا عـىل هـذا اخلرب  قـال املجلـي )1111هــ( معلِّ
-:”)وأجـرى طاعَتهـم عليها( أي: أوجـب وألزم عىل 
مجيـع األشـياء طاعَتهم حتى اجلـامدات من الّسـاموّيات 
َجر وتسبيِح احلىص  واألرضّيات كشقِّ القمر وإقباِل الشَّ

وأمثاهِلا مما ال حيىص.
 )وفـّوَض أموَرهـا إليهـم(: من الّتحليـل والّتحريم 
والعطاِء واملنع، وإن كان ظاهُرها تفويض تدبريها إليهم 

فهم حُيِلُّون ما يشاؤون«)182(.
وروى عـن أيب بصـري أّن جعفـر الّصـادق قـال لـه 
نيا واآلخـرَة لإلمام يضعها حيث  -:”أَمـا علمَت أّن الدُّ

يشاء ويدفعها إىل َمن يشاء؟!”)183(.

)181( الكايف للُكَليني )441/1(. 
)182( بحار األنوار )342/25(.  
)183( الكايف للُكَليني )409/1(. 
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د علـم األئّمة  كـام أكثـر من إيـراد األخبار التـي تؤكِّ
بالغيب، ومن املعلوم أّن هذا العلم مما اختّص اهلل بعلمه، 
فروى الُكَلينّي عن جعفر بن حممد أنه قال -:«إين ألعلُم 
ما يف الّساموات وما يف األرض، وأعلُم ما يف اجلنّة وأعلُم 

ما يف النّار، وأعلُم ما كان وما يكون«)184(.
وإذا كان من املعلوم لدى كّل مسـلم أّن أعامل اخللق 
ـم إاّل أّن للُكليني رأًيا آخر، حيث  ال ُتعـرض إاّل عىل رهبِّ
أورد مـا يفيـد بعرض أعـامل الِعبـاد عىل األئّمـة يف كّل 
ضا أنه قـال -:”واهلل إّن  يـوم وليلـة، فروى عن عـّي الرِّ
أعامَلكم لُتْعـَرُض عيَّ يف كّل يوم وليلة«)185(، وال غرابة 
ه األئّمة ويؤمن بمعرفتهم بكّل  يف صدور ذلك عّمن يؤلِّ
مـا يقع يف ذّرات الكون، بـل إّن األعامل ُتعَرض عىل اهلل 
ـيعة فتعرض  مّرتني يف األسـبوع)186(، وأّما عىل أئّمة الشِّ

يف كّل يوم وليلة! 
وال ريـب بأّن كثرًيا من األخبار املفـرتاة التي ُذِكرت 
عنـد الكالم عـىل الغلّو يف الكايف تدخـل يف هذا املطلب 

دخواًل أّوليًّا، وقد تركناها رغبًة يف االختصار.
 

)184( الكايف للُكَليني )261/1(. 
)185( الكايف للُكَليني )219/1(. 

)186( انظر: صحيح مسلم )1988/4(. 

اخلامتة
بعـد أّن مّن اهلل تعـاىل عّي باالنتهاء مـن هذا البحث 

فإّن هذه إشارة إىل أبرز نتائجه:
1- أّن شخصّية أيب جعفر الُكَليني شخصّية يكتنفها 

الغموض من أكثر من ناحية.
2- أّن ما يّدعيه الّشيعة من شهرة الُكَلينّي عند علامء 

زمانه مما ال  يمّت إىل احلقيقة بصلة.
3- أّن كتاب الكايف أحد اجلوامع احلديثّية الكربى عند 

اإلمامّية، وواحًدا من األصول األربعة املعتمدة.
4- أّن كتاب الكايف مستمدٌّ من األصول األربعامئة، 
وأكثر أصحـاب تلك األصـول ال ُيعَرف بجرح 

وال تعديل.
5- أّن املكانة والّشهرة اللتني احتّلهام كتاب الكايف مل 

تكونا يف وقت متقّدم.
ـيعة يف عدد ُكُتب الـكايف ويف عدد  6- اختـالف الشِّ

أحاديثه كذلك.
7- أّن اختـالف علـامء اإلمامّيـة يف صّحـة كّل مـا 
احتواه كتاب الكايف من أخبار إنام هو من النّاحية 
النّظرّيـة، أّما من اجلهة العملّية فيكادون جيمعون 

عىل اعتبار كّل ما فيه.
ثيهم بأّن اشـرتاط عدالة  8- اعـرتاف بعض كبار حمدِّ

الّرواي تستلزم ضعف مجيع أحاديثهم.
مـن  الـكايف  حـواه  مـا  كل  صّحـة  دعـوى  أّن   -9
األحاديـث  وهـو ما عليه القـوم  مصادم بصورة 

كلّية ملا يقّررونه يف علم الّرواية.
10- أّن مفهـوم الغلّو عند متأخري اإلمامّية يف غاية 
الّضيـق حتـى إنه ال يـكاد يصدق عـىل يشء من 

االعتقادات أو املامرسات.
11- أّن الُكَلينيَّ من أبرز علامء اإلمامّية الذين أّسسوا 
للغلّو يف األئّمة، وذلك من خالل كتابه الكايف.  
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قائمة باملصادر واملراجع
1- االجتهـاد والتقليـد من التنقيـح يف رشح العروة 
الوثقـى تقريـر البحـث آيـة اهلل العظمـى السـيد 
أيب القاسـم اخلوئـي، تأليف املـريزا عي الغروي 
التربيزي، النـارش: دار اهلادي للمطبوعات بقم، 

الطبعة الثالثة سنة 1410هـ.
2- أجوبـة املسـائل املهنائيـة، تأليـف: احلسـن بـن 
يوسـف بـن املطهـر املعـروف بالعالمـة احِلـّي، 

مطبعة اخليام – قم، سنة الطبع 1401ه.
3- اختيـار معرفة الرجال املعـروف برجال الكيش، 
بـن  حممـد  جعفـر  أيب  الطائفـة  شـيخ  تأليـف: 
احلسـن الطـويس، تصحيـح وتعليق: مـري داماد 
االسـرتابادي، حتقيـق: السـيد مهـدي الرجائي، 

النارش: مؤسسة آل البيت عليهم السالم.
4- االسـتبصار فيـام اختلـف من األخبـار، تأليف: 
شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، 
حتقيق وتعليق:السـيد حسـن املوسـوي، النارش: 

دار الكتب االسالمية هتران.
5- األصـول مـن الـكايف، تأليـف: أيب جعفـر حممد بن 
يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، صّححه وعّلق 
عليه عي أكرب غفاري، النارش: دار الكتب اإلسالمية 
هتران - بازار سلطاين، الطبعة الثالثة سنة 1388هـ.

6- األصـول من الكايف، تأليف: أيب جعفر حممد بن 
يعقـوب بن إسـحاق الكليني الـرازي، صححه 
وعلق عليه عي أكرب غفاري، النارش: دار الكتب 
اإلسالمية – هتران، الطبعة الثالثة سنة 1388ه.

7- أضـواء عـىل الصحيحني، تأليـف: حممد صادق 
النجمـي، ترمجة: حييـى كاميل البحـراين، النارش: 
مؤسسـة املعارف اإلسـالمية، الطبعة األوىل سنة 

1419ه.

8- أعيـان الشـيعة، تأليـف: السـيد حمسـن األمني، 
حّققـه: حسـن األمـني، النـارش: دار التعـارف 

للمطبوعات ببريوت.
9- أمـان األّمـة من االختـالف، تأليـف: لطف اهلل 
الصايف، املطبعة العلمية بقم، الطبعة األوىل سـنة 

1397ه .
10- أمـل اآلمل يف علامء جبل عامل، تأليف: حممد 
بـن احلسـن احلـر العامـي، حتقيـق: السـيد أمحد 

احلسيني، مطبعة اآلداب – النجف.
11- اإليقـاظ مـن اهلجعـة بالربهـان عـىل الرجعة، 
تأليـف: حممـد بن احلسـن احلر العامـي، حتقيق: 
مشـتاق املظفر، املطبعة : نـگارش، الطبعة األوىل 

سنة 1422هـ.
12- بحـار األنـوار اجلامعـة لـدرر أخبـار األئمـة 
باقـر  حممـد  الشـيخ  املـوىل  تأليـف:  األطهـار، 
املجلـي، النـارش: مؤسسـة الوفـاء بـريوت – 
لبنـان، الطبعـة الثانية املصححة سـنة 1403ه - 

1983م.
31-  بصائر الدرجـات الكربى يف فضائل آل حممد 
ع، تأليـف: أيب جعفر حممد بن احلسـن بن فروخ  
الصفـار، تعليـق وتصحيح: احلاج مريزا حمسـن 
“ كوچـه باغـي«، مـن منشـورات األعلمـي – 

طهران، سنة الطبع 1362ه.
القـرآن  عـن  التحريـف  نفـي  يف  التحقيـق   -14
الرشيـف، تأليف: السـّيد عي احلسـيني امليالين، 
النـارش : الرشيـف الـريض – قم، الطبعـة الثانية 

سنة 1417ه.
15- تعليقـة عىل معامل األصول، تأليف: لسـيد عي 
املوسوي القزويني، حتقيق: عبد الرحيم اجلزمئي 
القزوينـي، النـارش: مؤسسـة النـرش اإلسـالمي 
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التابعة جلامعة املدرسـني بقم، الطبعة األوىل سـنة 
1423ه.

الطبعـة األوىل سـنة  الكـويف،  فـرات  16- تفسـري 
1410ه .

17- تالمـذة العالمة املجلي، تأليف: السـيد أمحد 
احلسـيني، النارش: مكتبة آيـة اهلل املرعيش العامة 
– قـم، مطبعـة اخليـام – قم، الطبعة األوىل سـنة 

1410ه.
18- توضيـح املقـال يف علم الّرجـال، تأليف: املال 
عـي كني، حتقيق: حممد حسـني مولوي، النارش: 

مركز بحوث دار احلديث، الطبعة األوىل.
19- ثالثيات الكليني وقرب اإلسناد، تأليف: أمني 
ترمـس العامـي، النـارش : مؤسسـة دار احلديث 

الثقافية، الطبعة األوىل سنة 1417ه.
20- جواهر التاريخ، تأليف: عي الكوراين العامي، 
النارش : دار اهلدى، الطبعة األوىل سنة 1426ه.

21- احلبـل املتـني، تأليـف: هبـاء الديـن حممـد بن 
احلسني بن عبد الصمد احلارثى العامي، النارش: 

بصرييت قم - خيابان ارم چاپ مهر قم.
22- حـرص االجتهاد، تأليف: آغا بزرگ الطهراين، 
حتقيق: حممـد عي األنصاري، مطبعة اخليام بقم، 

سنة الطبع 1401ه.
23- خامتة مستدرك الوسائل، تأليف: املريزا حسني 
النـوري الطـربيس، حتقيـق: مؤسسـة آل البيـت 
عليهم السـالم إلحياء الرتاث قم، الطبعة األوىل 

سنة 1416هـ.
24- خالصـة األقـوال يف معرفة الرجـال، تأليف: 
أيب منصور احلسـن بن يوسف بن املطّهر، حتقيق: 
فضيلة الشـيخ جواد القيومي، املطبعة: مؤسسـة 

النرش اإلسالمي، الطبعة األوىل سنة 1417ه. 

ثني، تأليف: هاشـم  25- دراسـات يف احلديث واملحدِّ
معروف احلسني، دار التعارف للمطبوعات بريوت 

لبنان، الطبعة الثانية سنة 1398ه - 1978م
26- دراسـات يف علـم الدرايـة، تأليـف: عي أكرب 

غفاري، بدون.
27- درر الفوائـد يف احلاشـية عـىل الفرائد، تأليف: 
اآلخونـد اخلراسـاين، النـارش: مؤسسـة الطبعـة 
واإلرشـاد  الثقافـة  لـوزارة  التابعـة  والنـرش 

اإلسالمي، الطبعة األوىل سنة 1410ه.
28- الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية، تأليف: 
يوسـف بن أمحـد البحراين، حتقيـق ونرش: رشكة 
دار املصطفـى إلحياء الـرتاث ببـريوت، الطبعة 

األوىل سنة 1423 ه  - 2002م.
29- الذريعة إىل تصانيف الشيعة، تأليف: آقا بزرگ 
الطهـراين، النارش: دار األضـواء بريوت، الطبعة 

الثالثة سنة 1403ه - 1983م.
30- رجـال ابـن داود، تأليـف: تقي الدين احلسـن 
بن عـىل بـن داود احلي، مـن منشـورات املطبعة 

احليدرية – النجف. 
31- رجـال اخلاقاين، تأليف: عـي اخلاقاين، حتقيق: 
السـيد حممد صـادق بحر العلـوم، النارش: مركز 
النرش - مكتب االعالم االسالمي الطبعة الثانية 

سنة 1404ه.
32- رجـال الطـويس، تأليـف: شـيخ الطائفـة أيب 
جعفـر حممد بن احلسـن الطـويس، حتقيق: جواد 
القيومـى االصفهـاين، النـارش: مؤسسـة النـرش 
اإلسـالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة، 

سنة الطبعة 1415ه.
33- الرسـائل الفقهيـة، تأليـف: املـوىل حممـد باقر 
الوحيـد البهبهاين، حتقيق ونرش مؤسسـة العالمة 
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املجـدد الوحيـد البهبهـاين، الطبعـة األوىل سـنة 
1419ه. 

34- روضـة املّتقـني يف رشح مـن ال حيـرض الفقيه، 
تأليـف: حممد تقـي املجلي، عّلق عليه: السـيد 
حسـني املوسـوي الكرمـاين والشـيخ عـي پنـاه 
اإلشـتهاردي، النـارش: بنيـاد فرهنـك اسـالمي 

حاج حممد حسني.
35- الرسائـر احلاوي لتحريـر الفتاوي، تأليف: أيب 
عبـد اهلل حممد بن أمحد بـن إدريس العجي احلي، 
حتقيـق: حممـد مهـدى السـيد حسـن املوسـوي 
اخلرسان، النارش: العتبة العلوية املقدسة، الطبعة 

األوىل سنة 1429ه.
36- سالمة القرآن من التحريف وتفنيد االفرتاءات 
عىل الشـيعة اإلماميـة، تأليف: الدكتـور فتح اهلل 

املحمدي، سنة الطبع 1424ه.
37- رشح أصـول الـكايف، تأليـف: املـوىل حممـد 
صالـح املازندراين، مع تعاليق املريزا أبو احلسـن 
الشـعراين، النـارش: دار إحيـاء الـرتاث العـريب، 

الطبعة األوىل سنة 1421ه.
38- صحيح مسـلم، تأليف: مسلم بن احلجاج أبو 
احلسني القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد 
عبد الباقي، دار النـرش: دار إحياء الرتاث العريب 

– بريوت. 
39- طرائـف املقـال يف معرفـة طبقـات الرجـال، 
تأليف: السيد عي أصغر اجلابلقي، حتقيق: السيد 
مهـدي الرجائي، النارش: مكتبـة آية اهلل العظمى 
املرعـيش النجفـي العامة - قـم املقدسـة الطبعة 

األوىل سنة 1410 ه .
40- العّدة يف األصول الفقه، تأليف: شـيخ الطائفة 
أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق: حممد 

رضـا األنصـاري، ملطبعة سـتاره – قـم، الطبعة 
األوىل سنة 1417ه.

41- عصمـة األنبيـاء يف القـرآن الكريـم، تأليـف: 
جعفر السـبحاين، املطبعة : اعتـامد – قم، الطبعة 

الثانية سنة 1420ه.
42- عوائـد األيـام، تأليـف: املـوىل أمحـد النراقى، 
اسـم  ارم  شـارع  قـم  بصـرييت  مكتبـة  النـارش: 

الكتاب، الطبعة الثالثة سنة  1408ه .
ـنّة واألدب، تأليف:  43- الغديـر يف الكتـاب والسُّ
عبد احلسـني أمحد األميني النجفـي، النارش: دار 
الكتـاب العريب بـريوت – لبنـان، الطبعة الرابعة 

سنة 1397ه - 1977م
44- الفايـق يف رواة وأصحـاب اإلمـام الّصـادق، 
تأليـف: عبـد احلسـني الشبسـرتي، طبـع ونرش 
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني 

بقم املرشفة، الطبعة األوىل سنة 1418ه.
رب  وبـني  األلبـاب  ذوي  بـني  األبـواب  فتـح   -45
األرباب يف االسـتخارات، تأليف: أيب القاسم عي 
بن موسـى بن طـاووس احلسـني احللبـي، حتقيق: 
حامـد اخلفاف، النـارش: مؤسسـة آل البيت عليهم 
السالم إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل سنة 1409ه. 

46- فرائـد األصـول، تأليف: مرتـى األنصاري، 
حتقيق: جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم، النارش: 
جممع الفكر اإلسـالمي بقم، الطبعة األوىل سـنة 

1419ه.
47- الفهـرس الّشـامل للـرّتاث العريّب اإلسـالمي 
املخطـوط، النارش: مؤسسـة آل البيـت، املجمع 

امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية.
املشـتهر  الشـيعة  مصنفـي  أسـامء  فهرسـت   -48
بـ)رجـال النجـايش(، تأليـف: أيب العباس أمحد 
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بـن عي بن أمحد بـن العباس النجايش األسـدي 
الكويف، حتقيق : السيد موسى الشبريي الزنجاين، 
النارش: مؤسسـة النرش االسـالمي التابعة جلامعة 

املدرسني بقم.
49- الفهرسـت، تأليـف: شـيخ الطائفـة أيب جعفر 
حممد بن احلسـن الطويس، حتقيق: جواد القيومي 
النّارش : مؤسسة )نرش الفقاهة(، املطبعة مؤسسة 

النرش اإلسالمي، الطبعة األوىل سنة 1417ه.
50- الفوائد الرجالية، تأليف: السـيد حممد املهدى 
بحر العلوم الطباطبائي، حتقيق: محد صادق بحر 
العلـوم، املطبعة: آفتـاب الطبعـة، الطبعة األوىل 

سنة 1363ه.
51- الفوائـد الطُّوسـّية، تأليـف: حممد بن احلسـن 
العامي، عّلق عليه وصّححه احلاج السيد مهدي 
املطبعـة  درودي،  حممـد  والشـيخ  الـالزوردي 

العلمية – قم، سنة الطبع 1403ه.
52- الفوائد املدنّية والّشـواهد املكّية، تأليف: املوىل 
حممد أمني األسـرتآبادي، النارش: مؤسسة النرش 
اإلسـالمي التابعة جلامعة املدرسـني بقم، الطبعة 

األوىل سنة 1424ه.
53- قاموس الرجال، تأليف: حممد تقي التسـرتي، 
النارش: مؤسسـة النرش اإلسـالمي التابعة جلامعة 

املدرسني بقم، الطبعة األوىل سنة 1419ه.
54- قواعـد احلديث، تأليف: حمّي الدين املوسـوي 
الُغريفي، النارش: دار األضواء : بريوت – لبنان، 

الطبعة الثانية سنة 1406ه  1986م.
55- كتـاب الصـالة مـن مسـتند العـروة الوثقـى، 
)حمارضات أيب القاسـم اخلوئي( تأليف: مرتى 
الربوجـردي، النـارش: دار اهلـادي للمطبوعات 
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اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة نحو توظيف التعليم 
اإللكتروني في العملية التعليمية  

د. عمر سامل الصعيدي
أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد بكلية الرتبية – جامعة املجمعة

املستخلص
هيـدف البحـث إىل الكشـف عـن اجتاهـات أعضـاء هيئة 
التدريس نحو التعليم االلكرتوين و مدى وجود فروق يف 
االجتاهات ختتلف باختالف متغريات ) الربامج التدريبية، 
وسـنوات اخلـربة يف العمل اجلامعي( إضافة إىل الكشـف 
عـن درجة اجتاهاهتم نحـو توظيف التعليـم اإللكرتويّن ، 
واستخدمت االستبانة كأداة لبحث واتبع املنهج الوصفي 
التحليـي، وتألف املجتمـع من أعضاء هيئـة التدريس يف 
الفصـل األول للعـام 1435/1434هــ . وبلغت نسـبة 
األعضاء من جمتمع الدراسـة ) 197( . اختريت بالطريقة 
العشـوائية البسيطة . وتوصلت النتائج إىل أّن االجتاه نحو 
توظيـف التعليم اإللكرتوين كان )عاليًا(. كام دلت عىل أن 
هناك تباينًا ظاهرّيًا يف املتوسطات الجتاهات األعضاء نحو 
توظيف التعليم اإللكرتويّن ؛ بسبب اختالف فئات متغري 
احلصول عىل الربامج التدريبّية يف جمال التعلم اإللكرتوين. 
ولبيان داللة الفروق تبني ووجود فروق تعزى ألثر متغري 
الربامـج التدريبيـة حيث بلغت قيمتـه)6.724( لصالح 
املجموعة الثالثة ذات املتوسط األكرب الذي بلغ )4.24( 
وأن هناك تباينًا ظاهرّيًا يف املتوسـطات الجتاهاهتم بسـبب 
اختالف فئات متغري سـنوات اخلـربة يف العمل اجلامعي. 
ولبيان داللة الفروق تبني عدم وجود فروق يف املتوسطات 

تعزى ألثر متغري سنوات اخلربة يف العمل اجلامعي .

Abstract
This research aims  to examine the attitudes 
of faculty members at Majma’ah University  
toward e-learning and the extent of the 
differences in these attitude  based  on the   
variables of  the training programs, and 
years of work experience at  the university. 
Furthermore,  it also focused on the diversity  
of  faculty’s attitudes towards employing 
e-learning.  A questionnaire was  used to 
collect data while the  descriptive method was  
used  for data analysis.  197 participants were  
randomly selected from  faculty members who 
were in the service of MU in the academic 
year  14341435/ AH. The results indicated  
that the tendency  towards the application of 
e-learning by faculty members was   high.  
The results also showed that there was  
variation  in the employment  of  e-learning 
amongst faculty members. This variation 
was conceived to result from  the  training 
variable.  The significant difference resulting 
from  the impact of the variable  of the training 
programs, reaches a  value  of (6.724) in favor 
of the third group with the largest average of 
(4.24) . Similarly,  the variable of the  years of 
experience at the  university, has also impacted 
the variation in the degree of tendency  towards 
employing e-learning. 

مقدمة
يتسـم  هـذا العـرص بتسـارع خطـاه وبكثـرة متغرياتـه 
التقنيـة؛ لـذا نجـد أن الـدول واألمم تتسـابق وبشـكل 
رسيـع؛ ليكون هلم الدور الريادي يف الرقي بمجتمعاهتم 

وتقدمهـم احلضـاري، بل إن الـدول املتقدمـة تضعه يف 
أولويـات براجمهـا وسياسـاهتا التعليميـة. وقـد جاءت 
ثورة التقنية واالتصاالت التي أدت إىل تدفق املعلومات 
وحريتها وبالتايل أسـهمت وبشكل كبري يف هذه املنافسة 
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وأصبحت الركيزة األساسية للتقدم العلمي واحلضاري 
هلا؛ حيث صارت تقنيـات التعليم احلديثة جزًءا من بنية 
منظومة مؤسساهتا الرتبوية، واستخدمت اسرتاتيجيات 
التصـدي  حتـاول  مبتكـرة  تكنولوجيـة  ومسـتحدثات 
للمشـكالت التعليميـة وهتـدف إىل إجيـاد حلـول غـري 

تقليدية هلا. 
بأجهـزة  ممثلـة  املعلومـات  تقنّيـة  غـدت  ولذلـك 
املتعـددة،  والوسـائط  االنرتنـت،  وشـبكة  احلاسـوب 
وبيئـات التعلـم االلكرتونيـة بصـورة عامة مـن أفضل 
الوسـائل التعليميـة التعلميـة التـي توفـر بيئـة تفاعلّيـة 
مشـوقة؛ جلذب اهتامم الطالب وحّثهم عىل تبادل اآلراء 
واخلربات، إذ تكمن قوة النظم االلكرتونية، والتطبيقات 
والربجميات التكنولوجية احلديثة يف قدرته عىل الربط بني 
الطالب عرب املسـافات البعيدة، وبني مصادر املعلوماتية 
املتباينـة؛ فاسـتخدام هـذه التكنولوجيا يزيـد من فرص 
التعليـم، ويمتـد هبـا إىل مدى أبعـد من نطـاق املدارس 
واجلامعات، وهذا ما عرف بمسـمى التعليم اإللكرتوين 

)احلوامدة:731:2010(.
ولعـل أعضـاء هيئـة التدريـس اليوم هـم أحوج إىل 
التعليـم اإللكـرتوين يف جمـايل التعليـم والتعلـم ملواكبـة 
فالتعليـم  التقنيـة،  ومتطلباتـه  العـرص  هـذا  جمريـات 
اإللكـرتوين له من املزايـا ما مكنه مـن التغلب عىل كثري 
من العقبات التـي ُتعرقل تعميمه عامليا، ومن هذه املزايا 
أنه يسهل االتصال بني الطالب من جهة، وبني الطالب 
واجلامعة من جهة ثانية، فبتوفر التعليم اإللكرتوين يشعر 
الطالب باملساواة فيام بينهم؛ ألن فرص العملية التعليمية 
تـوزع بالعـدل بينهـم وكذلـك ينكـرس حاجــــــــز 
التعبـري عـن  اخلـوف، والقلـق لدهيـم ويتمكنـوا مـن 
أفكارهم بحرية. ويتيح هذا النمط فرص كبرية للتعرف 
عىل مصادر متنوعة من املعلومات بأشـكال خمتلفة. وقد 

تبـنيَّ أن التعليـم اإللكـرتوين أداة ناجحـة تسـاعد عـىل 
تعليـم الطـالب تعليـاًم يتوفـر فيـه عنرصان مهـامن مها: 
إثـارة التفكـري ومتعة العمل. )شـحاته: 2010 :21( و 

)العمري: 21:2011(
يف املقابـل نجـد أن التعليـم اإللكـرتوين يسـهم يف 
تنميـة مهـارات التفكـري العليـا اإلبداعية كالقـدرة عىل 
االستكشاف والنقد، وينمي مهارات البحث واالطالع 
وينوع من اسـرتاتيجيات التعليم مثـل جممعات النقاش 
االلكرتونيـة، والتعليـم التشـاركي، كـام يتيـح للطلبـة 
إمكانيـة االسـتمرارية يف الوصـول إىل املناهـج واملـواد 
التعليمّيـة، فهـذه امليزة جتعـل املتعّلم يف حالة اسـتقرار، 
ذلك أنه بإمكانه احلصول عىل املعلومات التي يريدها يف 
الوقت الذي يناسبه، كام نلحظ أنه يساعد يف تفعيل مبدأ 
التعليم الذايت، والفردي فكل متعلم يتعلم حسب قدراته 

واستعداداته ورغباته.)توفيق ونادية: 64:2012(.
ومن استخدامات التعليم اإللكرتوين أنه ينمي قدرة 
الطالب بالتواصـل مع األقران، وعضو هيئة التدريس، 
التعليمّيـة  واملواقـع  والدوريـات  املوسـوعات  ويوفـر 
األلعـاب  وبرامـج  التدريـب،  وبرامـج  اإللكرتونّيـة 
التعليمية وأنظمة التعليم التكاملية، واملؤمترات السمعّية 
البرصّية وهذا كله لـه دور كبري بتعزيز املوقف التعليمي 
واإلسهام يف نجاحه.)زيتون:96:2005( و)احلوامدة: 

 )732:2010
الباحثـني  دعـت  التـي  هـي  املميـزات  هـذه  إن 
واملختصـني إىل البحث يف جمـاالت التعليم اإللكرتوين؛ 
حماولة لتحسني مستوى األداء وتطويره كام ونوعا. ومن 
هنـا يتطلب نظام  التعليم اجلامعـي إىل التفكري بمنهجّية 
وتطويرهـا  وتصميمهـا  التقنيـات،  اختيـار  يف  منظمـة 
وإنتاجهـا واسـتخدامها اسـتخدامًا واعيـًا مفيـدًا، كـام 
يسـتدعي أيضـا رضورة تكويـن اجتاهـات إجيابيـة عند 
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أعضـاء هيئة التدريس نحو التعلـم االلكرتوين، وأمهيته 
يف امليـدان التعليمـي والتـدرب عـىل كيفيـة التعامل مع 
التقنيـات احلديثة والتزود بطرائق تصميـم وإنتاج املواد 
والربامـج التعليمّيـة يف املوضوعـات كافـة عـىل خمتلف 
املسـتويات واملراحل، فقد أمسـى حتقيـق معايري اجلودة 
يف التنميـة املهنيـة ألعضـاء هيئـة التدريس مطلبـًا ملحًا 
حتى يتم مسايرة االجتاهات الرتبوية املعارصة واالرتقاء 
بنوعيـة املخرجـات التعليميـة عـن طريق التـدرب عىل 
برامج التعليـم االلكرتوين، اسـتنادًا إىل دورهم املتجدد 
يف حقـل املعرفـة الـذي ال يعـرف السـكون والركـون 
للراحـة، وحيثهـم عـىل مواصلة التعلـم والنمـو املهنّي. 
-Brine, Jacky 2006 pp. 649 )صالـح:2011(و 
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ولكـي يتمكـن عضـو اهليئـة التدريسـية يف اجلامعة 
مـن القيام بـدوره بشـكل فعال عليـه امتـالك املهارات 
التعليميـة  الربامـج  بنـاء  عـىل  والقـدرة  احلاسـوبية، 
االلكرتونية املدعمة بالصوت والصورة واحلركة والنص 
املقـروء واملسـموع، أي البـّد مـن امتالكـه جمموعة من 
الكفايـات املعرفية، والتدريسـية، والتكنولوجيا احلديثة 
ألن ذلك من شأنه يسـهم يف حتسني أداء الطالب)عفانة 

وآخرون. )173:2008( و )العمري: 41:2004(.
ومـن هنـا فـإن اجتاهـات أعضـاء اهليئـة التدريسـّية 
اإلجيابّيـة نحـو توظيـف التعليـم اإللكرتوين سـتحدث 
تأثـريًا جوهريـًا يف املنظومـة التعليمية بأكملهـا؛ باعتبار  
أن االجتاه أحد العوامل املؤثرة يف سـلوكهم، وأن االجتاه 
نحو تقنية املعلومات يعد مؤرشًا أساسـّيًا يف درجة تقبل 
التعليم اإللكرتوين وإمكانية استخدامه يف املستقبل. كام 
أكدت الدراسات املختلفة أمهية االجتاه كموجه للسلوك؛ 
فقـد توصـل الباحثـان النجار وقـزق )2012م( إىل أن 
اجتاهـات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اإللكرتوين 

كانـت مقبولة، األمر الذي يسـهل تقبـل التغريات التي 
 Selwyn,).تطـرأ عىل نظـام التعليم وقـد ذكر سـيلوين
1997، واحلريقـي وموسـى )1995م: 13( و اهلـادي 

)45:2011(  أنـه يسـهم  يف تطوير طريقة املحارضة يف 
التعليـم اجلامعـي ويقدم فرصـًا كبرية للتعلم، ويشـجع 

التفاعل والتواصل بني عنارص العملية التعلمية.
ويالحـظ الباحـث أن األدب الرتبوي بني أن االجتاه 
يتكـون مـن ثالثـة أبعـاد هـي: البعـد املعـريف، والبعـد 
االنفعايل و البعد السلوكي. ويمثل البعد املعريف املعارف 
واملعلومات واألفكار واملعتقدات املتشـكلة لدى الفرد، 
وهـذا يعني أنـه إذا كان لدى الفرد اجتـاه معني فإن ذلك 
يعنـي اسـتناد االجتاه عـىل معرفة مسـبقة عـن اليشء أو 
موضـوع معـني، وأمـا البعد االنفعـايل يتمثل  بمشـاعر 
الفـرد املوجهة نحـو موضوع االجتـاه، وتكـون مرتبطة 
بتكوينـه العاطفـي واملؤثرة بتقبلـه أو رفضه للموضوع، 
ورغبتـه أو عـدم رغبتـه يف هـذا األمـر، يف حـني يمثـل  
املكون السـلوكي الذي يشري إىل االستعدادات واألنامط 
مـع  واملتوافقـة  املنسـجمة  أو االسـتجابات  السـلوكية 
املكونـات املعرفية واالنفعالية لالجتاه، وكيفية اسـتجابة 
الفـرد للموضوع املطـروح ومواقفه منه حسـب ما يعرب 

عنه لفظيا، أو حركيا.

أوالً: مشكلة البحث:
يف  نشـأهتا  منـذ  املجمعـة  جامعـة  عملـت  لقـد 
)2009م( عىل تفعيل اسـتخدام التقنيـات التعليمية 
يف كافـة كلياهتـا، وذلـك بتوفـري أجهـزة احلاسـوب 
املتصلـة بالشـبكة العنكبوتيـة، وسـعت إىل تشـجيع 
أعضـاء اهليئـة التدريسـية لتوظيـف أدوات التعليـم 
حزمـة  بتوفـري  التعليمّيـة  العملّيـة  يف  اإللكـرتوين 
إدارة  كنظـم  االلكرتونيـة؛  التعليميـة  النظـم  مـن 
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مـن  يتضمنـه  )LMS(ومـا  اإللكـرتوين  التعلـم 
برامـج تكنولوجية حديثـة؛ كاملسـتودعات الرقمية، 
والفصـول االفرتاضية، ونظـام التحليل اإلحصائي، 
واهلواتـف النقالة. إضافة إىل مـا عملت عىل توفريها 
مـن جتهيـزات مادية؛ كالسـبورة التفاعليـة، وأجهزة 
العرض، واملنصـات اإللكرتونية،  وأنظمة الصوت، 
واالتصال باإلنرتنت. وتدريب أعضاء التدريس عىل 

استخدامات التعليم اإللكرتوين. 
يف ضوء ذلك كلة تأيت هذه الدراسـة حماولة الكشف 
عـن اجتاهـات أعضـاء هيئـة التدريـس ومـن ثـم فهـم 
سـلوكهم نحـو التعليـم اإللكـرتوين ومـدى تقبلهم أو 
رفضهـم،  وبالتايل التنبـؤ بأنامط أخرى قد تطرأ؛ لذا فإن 
مشـكلة البحث تتحدد يف الوقوف عىل اجتاهات أعضاء 
اهليئة التدريسـّية يف جامعة املجمعة نحو توظيف التعليم 

اإللكرتوين يف العملية التعليمية.
ويتفرع عنها األسئلة التالية:

1- مـا اجتاهات أعضـاء اهليئة التدريسـّية يف جامعة 
املجمعـة نحـو توظيـف التعليـم اإللكـرتوين يف 

العملية التعليمية؟
2- هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد 
مستوى داللة )0,05( يف متوسطات أداء  أعضاء 
هيئـة التدريـس عـىل مقيـاس االجتاهـات نحـو 
توظيف التعليـم اإللكرتوين يف العملية التعليمية 

تعزى للربامج التدريبية؟   
 3-  هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عند 
أداء  متوسـطات  يف   )0,05( داللـة  مسـتوى 
أعضـاء هيئة التدريس عىل مقيـاس االجتاهات 
نحـو توظيـف التعليـم اإللكـرتوين يف العملية 
العمـل  التعليميـة تعـزى لسـنوات اخلـربة يف 

اجلامعي؟

 ثانيًا: أهداف البحث:
هيدف البحث احلايل لـ:  

• الكشـف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 
توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية. 
• الكشف عن مدى وجود فروق يف االجتاهات نحو 
التعليـم اإللكـرتوين ختتلف باختـالف متغريات 
)الربامـج التدريبيـة، سـنوات اخلـربة يف العمـل 

اجلامعي(
اهليئـة  أعضـاء  اجتاهـات  درجـة  عـن  الكشـف   •
توظيـف  نحـو  املجمعـة  التدريسـّية يف جامعـة 

التعليم اإللكرتويّن

ثالثًا: أمهية البحث:
• يكتسـب البحث أمهيته مـن أمهية موضوعه؛ التعليم 
االلكرتوين.  فعىل املستوى التطبيقي يمكن أن يفيد 
يف إبراز دور التعليم اإللكرتوين يف العمل اجلامعي.
• يسـاعد عىل التنبؤ بسـلوك أعضاء هيئـة التدريس 
املسـتقبّي نحـو التعليـم اإللكـرتويّن، إىل جانب 
إمكانية تنمية هـذه االجتاهات وتكوين اجتاهات 

إجيابّية نحوه. 
• يساعد املسؤولني عىل معرفة الواقع وبناء السياسة 
الالزمة للحّث عىل توظيف التعليم اإللكرتوين، 

ولبناء اجتاه إجيايّب نحوه. 
راسـة عىل بناء قاعدة ينطلق  • تسـاعد نتائج هذه الدِّ
منهـا باحثـون آخـرون للكشـف عـن مزيـد من 

احلقائق املتعلقة بالتعليم اإللكرتوين .
• تقديـم املقرتحـات والتوصيات لصنـاع القرار يف 
مؤسسـات التعليـم العـايل ملواجهـة احلاجـة إىل 
اسـتخدام شـبكة اإلنرتنـت يف التعليـم ولتطبيق 

وتطوير التعليم اإللكرتوين يف مؤسساهتا.
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• قد تسـهم يف حتسني كفاية أعضاء هيئة التدريس يف 
ثقافـة تقنيـة املعلومات لدجمها يف أنشـطة التعليم 

والتعلم.  
قـد تعمـل كإضافـة علميـة إىل بحـوث تقنيـات   •

التعليم واألدبيات احلديثة يف املجال.

رابعًا: مصطلحات البحث: 
“ حالـة مـن  “ بأنـه   Allprt     االجتـاه:  يعرفـه » 
االسـتعداد أو التأهـب العصبـي والنفـي تنتظـم مـن 
خـالل خـربة الشـخص وتكـون ذات تأثـري توجيهـي 
أو دينامـي عـىل اسـتجابة الفـرد جلميـع املوضوعـات 
واملواقـف التـي تسـتثريها هـذه االسـتجابة “ )الظاهـر 

وآخرون:1991م:41(. 
ويعرفـه الباحـث إجرائيًا: بأنه درجة شـعور أعضاء 
هيئـة التدريس وميلهم نحو توظيف التعليم اإللكرتوين 
وهـو ما يعـرب عنـه بنتيجـة اسـتجاباهتم عـىل العبارات 

الواردة يف مقياس االجتاه الذي قام بتصميمه الباحث.

أعضاء هيئة التدريس:
  ويقصـد هبم مجيع أعضاء اهليئة التدريسـية العاملني 
يف جامعة املجمعة من محلة درجتي الدكتوراه واملاجستري 

يف العام اجلامعي 1435/1434 هـ

التعليم اإللكرتوين: 
    يعرفـه زيتـون )24:2005( بأنـه  تقديـم حمتـوى 
تعلمي إلكرتوين عرب الوسـائط املعتمـدة عىل الكمبيوتر 
وشـبكاته ليتيـح للمتعلـم إمكانيـة التفاعل النشـط مع 
املحتـوى واملعلـم و األقـران بصـورة متزامنـة أم غـري 
متزامنـة،  ويف املـكان والوقـت وبالرسعة التي تناسـب 
ظروفه وقدراته  إلحداث تغيري يف اسـرتاتيجيات التعلم 

القائمـة عـىل التلقـني لتتحـول إىل احلواريـة التفاعليـة 
اإللكرتوين ليستكشف املتعلم خرباته التعليمية بنفسه. 

ويعرفـه الباحـث إجرائيًا: بأنه اسـتخدام الوسـائط 
اإللكرتونيـة مـن أدوات وجتهيـزات وأنظمـة تعليميـة 
مـن قبل أعضاء هيئـة التدريس باجلامعـة لنقل املحتوى 
التعليمـي إىل الطالب داخل وخارج احلرم اجلامعي، أو 
داخله هبدف رفع كفاءة جودة العملية التعليمية وحتقيق 

مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

خامسًا: حدود البحث:
- احلدود املوضوعية: اجتاهات اعضاء هيئة التدريس 

نحو توظيف التعليم اإللكرتوين.
- ا حلدود املكانية: جامعة املجمعة.

- احلـدود الزمانيـة: الفصـل الـدرايس األول للعام 
الدرايس 1435/1434هـ.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
سـيتم يف هذا اجلانـب تنـاول االجتاهـات، وأمهيته، 
ومكوناته، ومراحـل تكوينه،كام يتنـاول مفهوم التعليم 
االلكـرتوين، وأهدافه، وفوائـده، وأنواعـه، وتطبيقاته. 
ومن ثم ذكر أهم نتائج الدراسـات السـابقة ذات الصلة 

بالدراسة احلالية. 

االجتاهات:
أوالً:  مفهوم االجتاه

    يعرف العامل الشـهري )ألبورت( االجتاه بأنه: »حالة 
اسـتعداد عقـي و عصبـي جيـري تنظيمهـا عـن طريـق 
اخلـربة و تؤثر بشـكل ديناميكـي عىل اسـتجابات الفرد 
جلميـع األشـياء و املواقـف التي هلا عالقة هبـا. )الظاهر 

وآخرون:1991م:41(
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وهنـاك مـن يرى بـأن االجتاه هـو: “أسـلوب منظم 
منسـق يف التفكـري و الشـعور ورد الفعـل جتـاه النـاس 
واجلامعـات والقضايا االجتامعية أو أي حدث يف البيئة” 

)وحيد: 2001: 40(

ثانيًا: أمهية االجتاهات:
حتتـل دراسـة االجتاهات مكانـا بـارزا يف الكثري من 
والتنشـئة  اجلامعـة  وديناميـات  الشـخصية  دراسـات 
االجتامعية ويف كثري من املجـاالت التطبيقية مثل الرتبية 
والصحافـة و العالقـات العامية، وتوجيـه الرأي العام، 
والدعابـة التجاريـة والسياسـية والثقافيـة واالجتامعية 
وغريها، ذلك أن جوهر العمل يف هذه املجاالت هو دعم 
االجتاهات امليرسة لتحقيق أهداف العمل فيها وإنصاف 
االجتاهات املعيقة. ويعد تراكم االجتاهات يف دهن املرء، 
وزيـادة اعتامده عليها حتد من حريته يف الترصف وتصبح 
أنـامط سـلوكية روتينية متكررة ويسـهل التنبـؤ هبا ومن 
ناحية أخرى فهي جتعل االنتظام يف السلوك واالستقرار 
يف أساليب الترصف أمرا ممكنا وميرس احلياة االجتامعية.  

)صالح:د. ت: 192(

ثالثًا: مكونات االجتاه
لالجتـاه مكونـات خمتلفـة تتحـدد فيـام بينهـا لتكون 
االسـتجابة النهائية التـي يتخذها الفرد إزاء مثري معني و 

تتمثل هذه املكونات يف التايل:  
 أ ( املكون العاطفي )الوجداين(:

يتمثـل يف جممـوع العواطـف واملشـاعر التي 
تظهر لدى صاحب االجتاه يف تعامله مع موضوع 
معـني متعلـق باالجتـاه  وهـي تظهـر مـدى حبه 
لذلك املوضوع أو نفوره منه وبالتايل فهو شـعور 
عام يؤثر يف اسـتجابة القبول أو الرفض ملوضوع 

االجتاه و يشـري إىل ما يتعلق بالـيشء أو املوضوع 
من نواحي عاطفيـة انفعالية أو وجدانية تظهر يف 
سلوك الفرد بمعنى، كيف يشعر الفرد إذا تعامل 
مع هذا املوضوع، وطبيعة هذا »الشـعور يتوقف 
عـىل طبيعـة العالقة بـني املوضـوع« واألهداف 
األخـرى التـي يراها الفـرد مهمـة، ويصبح هذا 
الشـعور إجيابيـا جتـاه املوضـوع، إذا كان يـؤدي 
والعكـس  أخـرى  أهـداف  حتقيـق  إىل  بـدوره 

صحيح. 
ب ( املكون املعريف )الفكري(:

ويتضمن معتقدات الفرد نحو األشـياء، حيث 
ال يكـون للفـرد أي اجتاهات حيـال أي موضوع، 
إال إذا كانـت لديـه و قبـل كل يشء معرفـة عنـه، 
فاالجتاهـات تعتـرب حصيلـة مـا اكتسـبه الفرد من 
اخلربات واآلراء واملعتقدات من خالل تفاعله مع 
بيئتـه املادية و االجتامعيـة، فاالجتاهات  هي أنامط 
سلوكية يمكن اكتساهبا و تعديلها و تتكون وتنمو 

و تتطور لدى الفرد من خالل تفاعله مع البيئة .  
ج( املكون السلوكي )النزعوي(:

اسـتعداداته  مجيـع  املكـون  هـذا  ويتضمـن 
السـلوكية التـي ترتبـط باالجتـاه فعندمـا يمتلك 
الفـرد اجتاها إجيابيا نحو يشء مـا أو موضوع ما، 
فإنه يسـعى  إىل مسـاندة و تدعيم هذا االجتاه أما 
إذا امتلـك الفـرد اجتاها سـلبيا نحـو موضوع أو 
يشء مـا فإنه يظهر سـلوكا معاديا هلـذا اليشء أو 

املوضوع. )مصطفى: د.ت: 226(

رابعًا: مراحل تكوين االجتاه:
تكويـن  مراحـل   )20  :1946( صالـح  حيـدد 

االجتاهات بثالث مراحل أساسية هي:
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أ( املرحلة اإلدراكية )املعرفية(: 
يكـون االجتاه يف هذه املرحلة ظاهرة إدراكية 
أو معرفية تتضمن تعـرف الفرد بصورة مبارشة 
والبيئـة  الطبيعيـة  البيئـة  عنـارص  بعـض  عـىل 
االجتامعية التي تكون من طبيعته املحتوى العام 
لطبيعة املجتمع الذي يعيش فيه .فمثال قد يتبلور 
االجتـاه يف نشـأته حـول أشـياء ماديـة، كالبيت 
املريح أو احلديقة اهلادئة، وحول نوع خاص من 
األفـراد كاإلخوة واألصدقـاء واجلريان وحول 
نـوع حمـدد مـن اجلامعـات كاألرسة و النـادي 
أو حـول بعـض القيـم االجتامعيـة كالـرشف، 

التضحية...الخ.
ب( مرحلة نمو امليل نحو يشء معني:

وتتميـز هـذه املرحلـة بميل الفـرد نحو يشء 
معـني؛ وبمعنـى أدق أن هـذه املرحلة من نشـوء 
االجتاه تسـتند إىل خليـط من املنطـق املوضوعي 
أن  بمعنـى  الذاتيـة  و اإلحساسـات  املشـاعر  و 
الفرد يف هذه املرحلة حياول تقسـيم نتائج تفاعله 
مـع املثريات ويكـون التقسـيم مسـتندا إىل ذلك 
اإلطـار املعـريف الذي كونـه الفرد هلـذه املثريات 
باإلضافة إىل عدة اطر أخرى منها ما هو ذايت غري 
موضوعي أي حيتوي عىل الكثري من األحاسيس 

و املشاعر املتصلة هبذا املثري.
ج( مرحلة الثبوت و االستقرار )املرحلة التقريرية(:

الثبـوت هـو املرحلة األخـرية وتعني تبيان 
الشـكل الـذي أصبـح عليـه االجتـاه وثبـوت 
امليـل  نحـو األشـياء لتشـكيل االجتـاه، أي أن 
هـذه املرحلة تتميـز بثبوت الفـرد عىل يشء ما 
و بالتـايل تعد املرحلة األخـرية التي يتخذ فيها 

القرار.

التعليم اإللكرتوين: 
أوالً: مفهوم التعليم اإللكرتوين

لكثـرة  نظـًرا  رسيعـًا  تطـورًا  املفهـوم  هـذا  يشـهد 
االخرتاعـات التقنيـة اخلاصة به وتنوعها يف كل سـاعة. 
يشـمل  اإللكـرتوين  التعليـم  أن  إىل  األدبيـات  وتشـري 
تطبيقـات عديـدة وواسـعة مثـل: التعليـم املعتمـد عرب 
اإلنرتنـت، والتعليـم احلاسـويب،  والصفـوف التعليمية 

االفرتاضية، والتلفاز التفاعي.
للتعلـم  طريقـة  بأنـه  )2002م(  املوسـى  ويعرفـه 
باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته 
ووسـائطه املتعـددة مـن صـوت وصـورة ورسـومات 
وآليـات بحـث ومكتبـات إلكرتونية، وكذلـك بوابات 
اإلنرتنـت سـواء كان عن بعـد أو يف الفصـل الدرايس. 
“بأنـه تقديـم  ويضيـف الشـناق وحسـن )3:2006( 
الربامـج التعليميـة والتدريبيـة عـرب وسـائط إلكرتونية 
متنوعـة تشـمل األقـراص املدجمـة وشـبكة اإلنرتنـت 
بأسـلوب متزامن أو غـري متزامن وباعتـامد مبدأ التعليم 

الذايت أو بمساعدة املدرس”. 

ثانيًا: أهداف التعليم اإللكرتوين:
أكد كل من الشـمري )24:2007( وتوفيق، ونادية 
)61:2012(والعبـد الكريـم)20:1427( أن التعليم 

اإللكرتوين  يسعى إىل حتقيق األهداف اآلتية:
• خلـق بيئـة تعليميـة تعلميـة  تبنـى عـىل تقنيـات 
املعلومـات  مصـادر  فيهـا  تتنـوع  إلكرتونيـة  

واخلربة.
• حتسـني عمليـة التفاعـل بـني الطـالب واملعلمـني 
واملساعدين بتبادل اآلراء واملناقشات واحلوارات 
وعـدم  االتصـال  بقنـوات  باالسـتعانة  اهلادفـة 

االقتصار عىل املعلم كمصدر للمعرفة.
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التعليميـة حتـى  العمليـة  املعلـم يف  تطويـر دور   •
يتواكب مع التطورات العلمية احلديثة، وإكسابه 
املهارات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت 

ومساعدة املعلمني يف إعداد املواد التعليمية.
بشـبكات  الطـالب  اتصـاالت  دائـرة  توسـيع   •
االتصـاالت املحليـة مـع ربـط املوقـع التعليمي 
يسـتزيد  كـي   Links أخـرى  تعليميـة  بمواقـع 

الطالب باملعار ف املتنوعة.
• تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية خمتلفة مع 

مراعاة الفروق الفردية بينهم.
معياريـة:  صـورة  يف  وتقديمـه  التعليـم  نمذجـة   •
فالدروس تقدم يف صورة نموذجية واملامرسـات 

التعليمية املتميزة يمكن إعادة تكرارها.
• االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما 

يتصل هبا من وسائط متعددة.
مفيـدة  امليـزة  اليوم:هـذه  طـوال  املناهـج  توفـر   •
لألشخاص الذين يرغبون التعليم يف وقت معني 
أو الذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية.

• هيدف التعليم اإللكرتوين عىل توفري أدوات التقييم 
االلكرتونية الفورية للطالب.

ثالثًا: فوائد التعليم االلكرتوين
يتمتع التعليـم اإللكرتوين بالعديد مـن الفوائد التي 
مكنته بأن يكون نظاًما تعلياًم فاعاًل وقد أشار إىل ذلك كل 
من توفيق و نادية )66:2012(  وشحاته)22:2010(: 
• اسـتطاع التعليـم اإللكرتوين التغلـب عىل حدود 

الوقت واملكان وذلك بتوفر شبكة االتصال.
• يسـهل إمكانية االتصال بني الطالب، ومعلميهم 
وذوي التخصصـات العلميـة اخلاصة بمباحثهم 
ويتحقـق يف أرسع وقت؛ ذلـك بوجود منتديات 

النقـاش، وغـرف احلـوار والربيـد اإللكـرتوين 
والفيديـو التفاعي...التـي تتيـح فرصـة تبـادل 
ممـا  املطروحـة،  املواضيـع  يف  النظـر  وجهـات 
يزيـد فـرص االسـتفادة مـن اآلراء واملقرتحات 

املطروحة وتبادل اخلربات. 
• يراعـي التعليم اإللكرتوين حالة الطالب فيوفر له 

إمكانية اختيار الرسعة التي تناسبه يف التعليم.
• غزارة املعلومات املطروحة وتنوعها؛ حيث مكن 
الطالب مـن تنمية قدراهتم املعرفيـة والوجدانية 
واملهاريـة واالسـتفادة مـن مصـادر املعلومـات 

االلكرتونية.
• سـاعد التعليـم اإللكـرتوين يف تطويـر مهـارات 
املعلمـني وقدراهتم، ونوع من اسـرتاتيجياهتم يف 
التدريس، فأصبح الدرس أكثر فاعلية وتشـويقا 

لدى الطالب.  
• تنميـة مفهوم الـذات عند الطالـب يف التعبري عن 
رأيه وفكـره والبحث عن احلقائـق وتعويده عىل 
االعتامد عـىل النفس يف البحـث، وإزالة  اخلوف 
عنده وخصوصا ذوي القدرات العقلية املتدنية. 
التعليـم اإللكـرتوين اإلبـداع واالبتـكار  ينمـي   •
ومهـارات التفكـري العليا عند الطـالب، ويطور 
مهاراهتم البحثية،  ويمكنهم من حل املشـكالت 
وترتيـب األفـكار وتنظيمهـا، وإتاحـة وسـائل 

العصف الذهني. 
• اسـتخدام وسـائط التعليـم اإللكـرتوين يف ربـط 
املنظومـة التعليمية )امُلعلم، وامُلتعلم، واملؤسسـة 

التعليمية، والبيت، واملجتمع، والبيئة(.
• توفـر أدوات التقييـم التي تسـمح بتحليل معرفة 
الطالـب والتقدم الـذي حيققه، مـا يضمن توافر 

معايري تعليمية موحدة. 
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رابعًا: أنواع التعليم االلكرتوين:
الحظ كل من الشـمري )20:2007(، والقحطاين 
)2010: 20( أن أنواع التعليم اإللكرتوين تنحرص تبعًا 

لزمن حدوثه يف نوعني، مها:
 Synchronous) أ ( التعليـم اإللكـرتوين املتزامـن

 :(E-learning

وهـو التعليـم عـىل اهلـواء الـذي حيتـاج إىل 
وجـود الطـالب يف نفـس الوقـت أمـام أجهـزة 
بـني  واملحادثـة  النقـاش  إلجـراء  الكمبيوتـر 
الطالب أنفسـهم وبينهم وبـني املعلم عرب غرف 
املحادثة)chatting( أو تلقي الدروس  بالفصول 
االفرتاضية )virtual classroom( أو باستخدام 
أدواتـه األخـرى. ومـن إجيابيات هـذا النوع من 
التعليم تقليـل التكلفة واالسـتغناء عن الذهاب 
ملقر الدراسة. وهو أكثر أنواع التعليم اإللكرتوين 
تطورًا وتعقيدًا، حيث يلتقي املعلم و الطالب عىل 
اإلنرتنـت يف نفـس الوقت. وتتضمـن األدوات 
املسـتخدمة يف التعليم اإللكرتوين املتزامن االيت: 
األبيـض)Whit Board(،واملؤمتـرات  اللـوح 
عـرب الفيديـو ))Videoconferencing، وغرف 

.)Chatting Rooms( الدردشة
املتزامـن  غـري  اإللكـرتوين  التعليـم  ب( 

 :)Asynchronous E-learning(
   وهـو التعليم غـري املبارش الذي ال حيتاج إىل 
وجـود الطالب يف نفـس الوقـت؛ حيث حيصل 
الطالـب عـىل اخلـربات مـن املواقـع املتاحة عىل 
الشـبكة أو األقراص املدجمة أو عن طريق أدوات 
التعليـم اإللكـرتوين مثـل الربيد اإللكـرتوين أو 
القوائـم الربيدية ومـن إجيابيات هـذا النوع،  أن 
الطالـب حيصـل عىل الدراسـة حسـب األوقات 

املالئمـة له. ومن سـلبياته عدم اسـتطاعة املتعلم 
احلصـول عىل تغذيـة راجعـة فورية مـن املعلم،  
ومن األدوات املسـتخدمة يف التعليم اإللكرتوين 
غـري املتزامـن؛ الربيـد اإللكـرتوين،  املنتديـات، 

الفيديو التفاعي، والشبكة النسيجية.  
 ويضيـف الشـهري )2002: 36(،  ألنـواع 

التعليم اإللكرتوين اآليت: 
 1- قواعـد بيانـات املعارف؛ حيـث توجد هذه 
القواعـد عـىل مواقـع عـىل الشـبكة، تعرض 
املناهج والرشوحات املفهرسـة والتوجيهات 
بشـكل  املعلومـة  وتعـرض  والتعليميـات، 
فعـال، ُيمكن املسـتخدم من اسـتخدام كلمة 
رئيسـة أو عبـارة للبحث عن قاعـدة بيانات، 
ويف املقابـل متكنـه هـذه القاعـدة مـن اختيار 

كلمة من قائمة أبجدية للبحث عنها.
2- الدعـم الفوري؛ ويكون عىل هيئة املنتديات، 
وغـرف احلـوار، ولوحـات اإلعالنـات عىل 
الشبكة، والربيد اإللكرتوين، أو دعم املراسلة 
اللحظـي، وهـذا يتيـح فرصـًا أكرب لألسـئلة 

واحلصول عىل اإلجابات بصورة فورية.

خامسًا: تطبيقات التعليم اإللكرتوين التعليمية: 
لعل من أشهر التطبيقات احلديثة تتمثل يف اآليت: 

أ( الويكي: 
حيث يقـوم الويكي عىل فلسـفة تعزيز عملية 
العمـل اجلامعـي والتفاعـل بني الطـالب وتنمية 
مهارات التبادل الفكري واملعريف وتوزيع األدوار 
هي اهلـدف من وراء اسـتخدام الويكـي؛ بحيث 
تكـون املعرفة املتكونة لدى جمموعة العمل بنهاية 
املرشوع أعمق وأشـمل من املعرفـة الفردية لكل 
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عضـو فيهـا ألن املرشوع تـم عن طريـق التفاعل 
والتشارك املعريف بني أفراد املجموعة. ومن فوائد 
الويكي للطالب؛ تنمية حس املسؤولية لدهيم عن 
طريق توليتهم مسؤولية االعتناء بمنشور أو موقع 
لـه مجهور عاملي ال يقترص عـىل املعلم أو زمالئهم 
بالصف. وحتسـني مهارة التفكري النقدي عندهم 
وذلك بانتقائهم املعلومات الدقيقة املوجودة عىل 
صفحـات الويكـي اخلاصة هبم، وكذلـك نقد ما 
يطرحه زمالؤهم من معلومات، ويساعد الويكي 
الطالب بتطوير مهارات القراءة والكتابة وحتليل 
املعلومـات، وتصحيـح األخطـاء املكتشـفة مـن 
زمالئهم. وهو يسـاعد يف تنمية مهاراهتم الذهنية 
ليقومـوا بتحليل وتركيب ورشح وحل املشـاكل 
التي تعرتضهم أثناء عملهم. وبه يتمكن الطالب 
مـن التواصـل مـع اآلخريـن عـن طريـق النص 
والصـورة واملقاطـع املرئيـة والصوتيـة وغريها. 
التعـاوين،  اجلامعـي  العمـل  الويكـي  ويشـجع 
حيـث يسـعى اجلميع عـن طريـق تبـادل املعرفة 
والقيام بأدوار خمتلفة لتحقيق هدف موحد. ومن 
اسـتخدامات الويكـي التعليميـة؛ إنشـاء مواقـع 
الويب البسـيطة ملشاريع الطالب أو موقع للامدة، 
وتشـكيل جمموعـات التأليف إذ غالًبـا ما يتعاون 
جمموعة من املتعلمني عىل إنشـاء وثيقة عن طريق 
»دفع وتبادل« الوثيقة بني أفراد املجموعة بإرسال 
امللف بواسطة الربيد اإللكرتوين بعد أن يقوم كل 
عضـو بإجراء التعديـالت عىل جهـاز الكمبيوتر 
اخلـاص بـه، ويمكن الطـالب من مجـع البيانات 
واملراجـع اخلاصـة بمرشوعهـم، ويمكنهـم مـن 
و  )العبيـد،  اجلامعيـة  املشـاريع  وتنظيـم  متابعـة 

الفريح: 2011(.

:Blog ب ( املدونة
وهـي: صفحـة إنرتنـت شـخصية تتولد عن 
طريـق املسـتخدم user-generated، ويتـم فيها 
 journal إضافـة املحتوى يف أسـلوب الصحيفـة
style وُيعـرض فيهـا املحتـوى برتتيـب زمنـي 

عكـي مـن احلديـث للقديـم ويشـتمل حمتوى 
املدونـات  عىل نـص أو صور أو فيديـو أو مزيج 
منهـا. واملدونـة عبـارة عـن نظام يسـمح ملؤلف 
واحد )ويف بعض األحيان جمموعة من املؤلفني( 
أن يكتـب مقاالت أو مواضيع وأن يعرضها عىل 
اإلنرتنـت مرتبـة زمنيـا، ويمكـن لقـراء املدونـة 
إضافـة تعليقاهتـم عىل املقـاالت املضافـة، ومن 
اآليت؛  للمدونـات  التعليميـة  االسـتخدامات 
يمكن أن يستخدمها أعضاء هيئة التدريس كأداة 
عرض تأملية خلرباهتـم، ونرش املحتوى الدرايس 
لطالهبـم، ويمكن اسـتخدامها كملفـات لرصد 
أداء الطالب التعليمـي، لتقديم التغذية الراجعة 
)املدهـوين:  املعـريف  تقدمهـم  مسـتوى  حـول 

2013، وسلهوب: 2012(.
 RSS: ((Reajlly Simple خالصـات املواقـع )ج 

 :Syndication

خدمة متد الدارس باملعلومات تزامنيًا وفيها 
يتـم جلـب املعلومـات مـن املواقـع، وعرضها 
قارئـات  برامـج  بواسـطة  يف صفحـة واحـدة 
 Reader اخلالصات ومنها برنامج قوقل ريدير
Google، وهـي متكـن املدرسـني بالتطـورات 

ألغـراض  اسـتخدامها  املقـرر،  عـىل  اجلاريـة 
التنميـة املهنيـة، واحلصول أحـدث املعلومات 
ومتابعـة اجلديد يف جمال التدريس. )سـلهوب، 

)2012
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الدراسات السابقة: 
أجرى فودة )2004 م( دراسـة هدفـت إىل التعرف 
عـىل اجتاه طالبـات كلية الرتبيـة يف جامعة امللك سـعود 
راسـة أن  نحو تقنية احلاسـوب، وقـد أظهرت نتائج الدِّ
اجتـاه الطالبـات نحـو التقنية حمايـد، إذ مل تبـِد الطالبات 
محاسـًا كبريًا للحاسـوب، كام مل يظهرن موقفًا سلبيًا منه، 
ومل تكـن هنـاك عالقـة ذات داللـة إحصائّية بـني ثقافة 
الطالبة يف احلاسـوب واالجتاه نحوه، كام أظهرت النتائج 
أن الطالبـة التي لدهيا خربة يف احلاسـوب أقل رهبة منه، 

ولدهيا ثقة أكرب بالنفس يف استخدامه.
 Sandra,( وسـاندرا  مونيـكا  دراسـة  وتناولـت 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  إدراكات   )Monica&2004

اسـتخدامه يف  نحـو  واجتاهاهتـم  اإللكـرتوين  للتعليـم 
التعليـم وركـزت الدراسـة عـىل إدراكات أعضـاء هيئة 
التدريـس ملـدى قـدرة التعليـم اإللكـرتوين عـىل تلبيـة 
واحلاجـات  للطـالب  والتعليميـة  الفرديـة  احلاجـات 
التعليمية واملادية للمؤسسة. رضورة االهتامم إلدراكات 
واجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اإللكرتوين 
كام أكدت الدراسة عىل الدور الفعال واملميز الذي تلعبه 
اجتاهـات املعلمـني وإدراكاهتم هلـذا النوع مـن التعليم. 
كـام أوصت الدراسـة بتحليـل التغـريات التي حتدث يف 
املؤسسـة نتيجة إدخال التكنولوجيـا. وأوضحت نتائج 
الدراسـة أن إدراكات واجتاهات أعضـاء هيئة التدريس 
تعترب العامل احلاسـم واملكون األسـايس لنجاح التعليم 

اإللكرتوين وال يمكن جتاهل هذا العامل بأي حال.
أّما دراسـة عبد احلميـد )2004م( التـي هدفت إىل 
الكشـف عـن اجتاهـات طـالب جامعـة القاهـرة نحو 
اإلنرتنت واسـتخدامه وعالقتهـم بالتحصيل الدرايس، 
دراسـة مقارنـة بـني اجلنسـني، وقـد اسـتخدم الباحث 
منهـج البحث الوصفي، وأظهـرت النتائج أن اجتاهات 

الطالب من اجلنسـني متيـل إىل اإلجيابيـة يف االجتاه نحو 
اإلنرتنت، وال توجد فروق دالة إحصائّيًا بني اجلنسـني، 

برصف النظر عن التخصص.
 Yo ku& Chun,) وهدفـت دراسـة يوكـو وتشـون
2004) التعرف إىل أثر اسـتخدام احلاسـوب يف تدريس 

الرياضيـات عىل حتصيل واجتاهـات التالميذ يف اليابان، 
وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن )104( طالبـًا مـن 
طـالب الصفوف السـادس والسـابع والثامـن، وقد تم 
تقسـيمهم إىل جمموعتـني إحدامهـا ضابطـة، واألخرى 
جتريبية درست باستخدام احلاسوب، وتم إعداد استبانة 
لقيـاس اجتاهات التالميذ. وقد أظهرت نتائج الدراسـة 
وجـود فـروق يف حتصيـل التالميـذ تعـزى إىل طريقـة 
التدريس ولصالح التدريس باسـتخدام احلاسـوب، كام 
أظهرت الدراسـة وجود اجتاهات إجيابية نحو التدريس 

باستخدام احلاسوب. 
 (Hillenburg et al, 2006) وقام هيلينربج وزمالؤه
بدراسـة هدفت إىل التعرف عـىل آراء املديرين الرتبويني 
وخرباء تكنولوجيا املعلومات حول التعليم اإللكرتوين 
يف اسـتخداماته يف تعليم طب األسـنان. وقام الباحثون 
بعقـد مقابـالت معهـم يف سـت كليات لطب األسـنان 
للتعـرف عىل آرائهم حـول أثر التعليـم اإللكرتوين عىل 
مستقبل التعليم الطبي. ودارت املقابالت حول رؤيتهم 
للتعليـم اإللكـرتوين، التحديات، دور الكليـة، املوارد، 
القيـد، التعاون، املسـئولية عـن إعداد وتصميـم املنهج 
الدرايس وحمتواه ومعدل التغري وأشارت نتائج الدراسة 
إىل عـدم وجود اتفاق بني اإلداريـني وخرباء تكنولوجيا 
التعليـم حول أثر التعليـم اإللكرتوين عىل معدل التغري، 
القيد، املسئولية عن تصميم وإعداد املنهج الدرايس بينام 
وجد اتفاق عـام عىل رؤيتهم للتعليم اإللكرتوين، وأهم 
التحديـات التـي تواجهه، والـدور الذي تلعبـه الكلية، 
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واحلاجة إىل التعاون بني العديد من املؤسسات. وأكدت 
الدراسـة عـىل أن اسـتمرار ونجاح التعليـم اإللكرتوين 
يتوقف عىل مدى اسـتجابة املربني هلذا النوع من التعليم 
ورضورة إعدادهـم لالسـتجابة بشـكل ابتـكاري هلـذا 

النوع من التعليم.
(Huang &Liaw, 2007)  أما دراسـة هوانج ولـوا
الـذات  فاعليـة  إدراكات  عـىل  التعـرف  إىل  فهدفـت 
واالسـتقالل والدافعية السـتخدام التعليـم اإللكرتوين 
واستكشـفت الدراسـة العالقـات املتبادلـة بـني أربعـة 
متغريات من متغريات االجتاهـات وهي فاعلية الذات، 
استقاللية املتعلم، الدافعية الداخلية والدافعية اخلارجية 
جتـاه التعليم اإللكـرتوين. وتكونـت عينة الدراسـة من 
تايـوان.  جامعـات  إحـدى  يف  جامعيـًا  طالبـًا   )116(
وأشـارت نتائج الدراسـة إىل أن متغري اسـتقالل املتعلم 
يعتـرب أقوى املنبئـات بالدافعيـة الداخلية )مسـئول عن 
والدافعيـة  الداخليـة(  الدافعيـة  يف  التبايـن  مـن   %57
اخلارجيـة )مسـئول عـن 61% مـن التبايـن يف الدافعية 
اخلارجيـة(. بينـام مل يمكن التنبـؤ بالدافعيـة الداخلية أو 
اخلارجيـة من خالل فاعليـة الذات املدركـة بالرغم من 
وجود عالقة دالة إحصائيـًا بني فاعلية الذات والدافعية 

اخلارجية.
كام هدفت دراسـة عبد العاطي والسـيد، )2007م( 
إىل التعّرف عىل أثر استخدام كل من التعليم اإللكرتوين 
والتعليـم املدمـج يف تنميـة مهـارات تصميـم وإنتـاج 
مواقـع الويـب التعليمية لدى طالب الدبلـوم املهنّية يف 
كليـة الرتبيـة يف جامعـة اإلسـكندرية، واجتاهاهتم نحو 
تكنولوجيـا التعليم اإللكرتويّن، وقد اسـتخدم الباحث 
مقيـاس ملعرفة اجتـاه الطالب نحـو تكنولوجيـا التعليم 
راسـة أنه ال توجد  اإللكـرتويّن، حيث أظهرت نتائج الدِّ
فـروق دالـة إحصائيـا بـني متوسـط درجـات طـالب 

املجموعـات الثـالث  يف التطبيـق البعـدّي ملقياس اجتاه 
الطالب نحو تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين.

وتوصلـت الدخيل)1428هــ( يف دراسـة أجرهتـا 
هبـدف التعـرف عـىل آراء عضـوات هيئـة التدريـس يف 
كلية الرتبية بجامعة امللك سـعود نحو استخدام التعليم 
اإللكـرتوين يف التعليـم اجلامعي إىل أنـه ال توجد فروق 
حول حمور اجلودة يف اسـتخدام التعليم اإللكرتوين وفق 
متغريات: العمر واخلربة واملستوى األكاديمي ومستوى 
اسـتخدام احلاسـب. كام أنه ال توجد فـروق حول حمور 
إجيابيات اسـتخدام التعليم اإللكرتوين وحمور سـلبيات 
اسـتخدام التعليم اإللكرتوين وفق املتغريات ذاهتا، وأنه 
ال توجـد فـروق ذات داللـة حـول معيقات اسـتخدام 
التعليم اإللكرتوين وتعود إىل متغريات العمر ومسـتوى 

استخدام احلاسب.    
 Yuen & Ma) ومـا  يويـن  دراسـة  وحـاولـت 
2008) استكشـاف تقبل املعلمني لتكنولوجـيا التعـليم 

اإللكـرتوين E-learning technology. وتكونت عينة 
الدراسـة مـن )152( معلاًم،والذيـن يتـم تدريبهـم يف 
أحـد برامج التدريـب أثناء اخلدمـة للمعلمني يف هونج 
كونـج. وقـام الباحثـان بتصميـم اسـتبيان للتعرف عىل 
تقبـل املعلمني واجتاهاهتم نحو التعليـم اإللكرتوين. كام 
أعد الباحثان نموذجـًا لفهم طبيعة عملية تقبل املعلمني 
 The Technology للتعليـم اإللكرتوين وهـو نمـوذج
Acceptance Model وأوضحت نتائج الدراسة إىل أن 

املعايري املوضوعية وفاعلية الذات يف استخدام احلاسب 
اآليل تعتـرب من أهـم املكونات أو املكونات الرئيسـية يف 
النموذج. وأشـارت نتائج الدراسـة أيضًا إىل أن املعايري 
املوضوعية وفاعلية الذات وسـهولة االستخدام املدركة 
تفـرس 68% من التباين يف اسـتخدام تكنولوجيا التعليم 

اإللكرتوين.
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  ويف دراسـة سـعى هبـا صقـر )2009م( إىل تعرف 
اجتاهـات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اإللكرتوين 
يف قسـم تقنيـة املعلومـات بكليـة العلـوم االجتامعية يف 
جامعة أم القرى، وكشفت النتائج  عن اجتاهات أعضاء 
هيئـة التدريس حيـث كانت أكثر إجيابية نحو اسـتخدام 

التعليم االلكرتوين.
اجتاهـات  درس  )2009م(  الـردادي  أن  حـني  يف 
املعلمبن واملرشفني نحو استخدام التعليم اإللكرتوين يف 
تدريس الرياضيات يف املرحلة املتوسطة. وتوصل إىل أن 
اجتاهاهتم نحو اسـتخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس 
الرياضيـات كانت مرتفعة، وكذلـك أكدت النتائج عىل 
أن اجتاهـات املعلمـني واملرشفـني نحو اسـتخدام طرق 
التدريس التـي تعتمد التعليم اإللكـرتوين كانت إجيابية 

بدرجة كبرية.
وقام فاروق )2010م( بدراسـة هدفت إىل التعرف 
التدريـس والطـالب يف  عـىل اجتاهـات أعضـاء هيئـة 
اسـتخدام التعليـم اإللكـرتوين عنـد تدريـس مقررات 
اخلدمـة االجتامعيـة، وتوصلـت إىل أن اجتاهات أعضاء  
هيئـة التدريس نحـو التعليـم اإللكرتوين كانـت إجيابية 
بمكوناهتا الثالث، وأظهرت النتائج أن املكون االنفعايل 
قـد حقق الرتتيب األول، واحتل املكون املعريف الرتتيب 
الثـاين، ثـم املهـاري من حيـث األمهيـة، وكـام أظهرت 
النتائـج أن الطـالب كانـت اجتاهاهتـم أكثـر إجيابية من 
أعضاء اهليئة التدريسـية يف استخدم التعليم االلكرتوين، 
وأنـه ال توجـد فروق يف االجتـاه نحو اسـتخدام التعليم 
اإللكرتوين من حيث متغري اخلدمة االجتامعية باختالف 
كل مـن: القسـم العلمي، واملسـتوى التعليمي، ودرجة 

إجادة احلاسب اآليل. 
وأظهرت دراسـة كل من النجـار، وقزق )2010م( 
التـي هدفـت إىل التعـرف عـىل اجتاهـات أعضـاء هيئة 

التعليـم  اسـتخدام  عنـد  مؤتـة  جامعـة  يف  التدريـس 
االلكرتوين، واشـتملت عينة الدراسـة عىل مجيع أعضاء 
هيئـة التدريس يف جامعة مؤتـة من خمتلف التخصصات 
األكاديمية )العلمية واإلنسانية(. وقد أظهرت الدراسة 
أن النتائج كانت مقبولة عند مجيع املسـتويات. وكشفت 
أنه ال يوجد فروق تعزى إىل متغري الرتبة )أستاذ مساعد، 
أسـتاذ مشـارك، أسـتاذ(.وأن هناك ثمة فروق تعزى إىل 
مصـدر الدكتـوراه )جامعـات غربيـة، الـدول العربية، 
أخـرى( لصالـح مـن حيملـون درجـة الدكتــوراه مـن 
اجلامعـات الغربية مقابل الـدول العربية و األخرى، كام 

أظهرت النتائج أن هناك فرقًا يعزى إىل متغري العمر.
وهدفـت دراسـة احلوامـدة)2010م( إىل الكشـف 
عـن اجتاهات أعضـاء هيئـة التدريس يف جامعـة البلقاء 
التطبيقية نحو استخدام التعليم اإللكرتوين يف التدريس 
ومتغـري  التدريبيـة  الـدورات  أثـر  وتعـرف  اجلامعـي، 
اجلنس، ومتغري اخلربة يف التدريس، وكشـفت الدراسـة 
أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التعليم 
اإللكـرتوين كانت إجيابية، وأنه توجـد فروق ألثر متغري 
احلصـول عىل الدورات التدريبيـة ولصالح من حرضوا 
ثـالث دورات تدريبيـة فأكثر، ودلـت النتائج عىل أنه ال 
توجـد فروق نحو اسـتخدام التعليـم اإللكرتوين تعزى 

ألثر متغري اجلنس، أو ألثر اخلربة يف التدريس. 
أجرى الل دراسة عام)2010م( هدفت إىل الكشف 
عن اجتـاه املعلمني واملعلامت نحو التعليم اإللكرتوين يف 
املدارس الثانوية بمدينة جدة باململكة العربية السـعودية 
يف ضوء متغريات التخصص العلمي، واخلربة، وحضور 
وأشـارت  التقنيـات.  جمـال  يف  التعليميـة  النـدورات 
النتائـج إىل أن اجتاهات املعلمني نحو اسـتخدام التعليم 
اإللكـرتوين أكثـر إجيابيـة من املعلـامت، وتبـني أن اجتاه 
املعلمني واملعلامت ذوي التخصص العلمي نحو التعليم 
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اإللكـرتوين أكثر إجيابية من اجتاه معلمي ومعلامت ذوي 
التخصـص األديب نحو اسـتخدام التعليـم االلكرتوين، 
وتبـني أن اجتـاه املعلمـني واملعلامت ذوي اخلـربة  األقل 
يف جمـال العمـل نحـو التعليم اإللكـرتوين أكثـر إجيابية 
مـن اجتاه املعلمني واملعلـامت ذوي اخلربة األكثر يف جمال 
العمل نحو التعليم اإللكرتوين،  وتبني أن اجتاه املعلمني 
واملعلـامت الذين حيـرضون النـدوات التعليمية يف جمال 
التقنيـات أكثر إجيابية نحو التعليـم اإللكرتوين من اجتاه 
املعلمني واملعلامت الذين ال حيرضون الندوات التعليمية 

يف جمال التقنيات نحو التعليم اإللكرتوين.  
الشـناق،  مـن  كل  أجراهـا  دراسـة  مـن  وتبـني 
وحسـن)2010م( هدفـت إىل التعـرف عـىل اجتاهـات 
املعلمني والطالب نحو استخدام التعليم اإللكرتوين يف 
املـدارس الثانوية يف األردن عن وجـود اجتاهات إجيابية 
نحـو اسـتخدام التعليـم اإللكرتوين عنـد املعلمني، بينام 
أظهـرت الدراسـة أن اجتاهات الطالب نحو اسـتخدام 

التعليم اإللكرتوين  كانت سلبية. 
إىل  اجلابـري)2011م(  دراسـة  هدفـت  وكذلـك 
معرفـة اجتاهات طالب وأسـاتذة اجلامعة نحـو التعليم 
اإللكـرتوين يف جامعة البرتاء وتوصلت الدراسـة إىل أن 
اجتاهـات أعضاء هيئـة التدريس كانـت إجيابية،  وأنه ال 
توجـد فـروق يف اجتاهـات األعضـاء تعزى ألثـر متغري 

التخصص واخلربة. 
ويف دراسـة قامـت هبـا حسـامو )2011م( هدفـت 
إىل تعـرف واقـع التعليم اإللكـرتوين بجامعة ترشين من 
وجهة نظـر أعضاء هيئـة التدريس والطـالب يف جامعة 
ترشيـن، وتوصلـت الدراسـة إىل أنـه ال توجـد فـروق 
ذات داللـة احصائيـة  عنـد أعضـاء هيئـة التدريـس من 
حيث اسـتخدام التعليم االلكرتوين، وإجيابياته وسلبياته 
ومعوقاتـه تبًعا ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة، كام أنه ال 

توجـد فـروق ذات داللة عنـد أعضاء هيئـة التدريس يف 
اسـتخدام التعليم اإللكـرتوين وإجيابياتـه ومعوقاته تبًعا 
ملتغري التخصص، وكانت اجتاهات أعضاء هيئة التدريس 
نحو اسـتخدام الربيد االلكـرتوين، وحمارضات الصوت 
والصورة ضعيفة، يف حني أهنم أكدوا عىل دوره يف حتسني 

مهارات التعليم الذايت،  وزيادة املهارات احلاسوبية.

تعليق عىل الدراسات السابقة:
الدراسـات  بـني  واالختـاف  الشـبه  أوجـه  أوالً: 

السابقة:
تتفق معظم الدراسات السابقة يف موضوع االجتاهات 
نحو اسـتخدام التعليـم االلكرتوين، وأكـدت عىل أمهيته 
كدراسـة الل )2010م(،والدخيل)1428هـ(،والنجار 
ي   بـر جلا ا و ، ) 2م 0 0 9 ( صقر و ، ) 2م 0 1 0 ( ق قز و
)2011م( وحسامو)2011م(، ودراسة مونيكا وساندرا 
 (Yuen & Ma 2008 ) 2004م(،ودراسـة يويـن ومـا(
كـام اتفقـت معظم الدراسـات يف دراسـة املتغـريات. أما 
االختالف بني الدراسـات السـابقة فيظهر جليًا يف العينة 
املسـتهدفة بالدراسـة؛ فتناولـت دراسـة الل)2010م(، 
والـردادي )2009م( اجتاهـات املعلمني واملرشفني، بينام 
تناولت باقي الدراسـات األخرى اجتاهات الطالب نحو 
التعليم اإللكرتوين منها: دراسة عبد العاطي )2007م(، 
 Yo ku&) وفـودة )2004م( ودراسـة يوكـو وتشـون 

.(Chun, 2004

أوالً: أوجه الشبه واالختاف بني الدراسات السابقة 
والدراسة احلالية:

تتفق الدراسة احلالية معها يف منهج الدراسة املستخدم 
ويف تنـاول اهلدف نفسـه وهو الكشـف عـن االجتاهات 
نحو اسـتخدام التعليم اإللكرتوين، كام اتفقت مع بعض 
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الدراسـات السـابقة يف تناول نفس املتغريات واختلفت 
مع بعضها من حيث العينة؛ كدراسة هيلينربج وزمالؤه 
(Hillenburg et al, 2006) التـي أجريت عىل املديرين 

وخرباء تكنولوجيا املعلومات حول التعليم اإللكرتوين 
يف اسـتخداماته يف تعليم طب األسنان وكذلك اختلفت 

معها مجيعًا يف مكان التطبيق.

ثالثًا: االستفادة من الدراسات السابقة: 
اسـتفادت الدراسة احلالية من الدراسات السايقة يف 
بعض من اإلطار النظري، ومنهج البحث املستخدم ويف 

بناء أداته.

إجراءات البحث: 
تشـمل منهج البحث، وجمتمعه، وعينته، وإجراءات 
إعداد أداة البحث، ووصفها، وكيفية تطبيقها، وصدقها، 
وثباهتـا، وأسـاليب املعاجلـة اإلحصائيـة التـي اتبعـت. 

وذلك عىل النحو التايل:

أوالً: منهج البحث:  
بـام أن اهلدف مـن هذا البحـث هو معرفـة اجتاهات 
أعضاء هيئـة التدريس حيال تطبيـق التعليم اإللكرتوين 
يف جامعـة املجمعـة فـإن املنهـج الوصفـي التحليي هو 
تسـاؤالهتا  ملناسـبته  الدراسـة؛  هلـذه  املناسـب  املنهـج 
وأهدافهـا  بتطبيق مقيـاس االجتاهات ملعرفة اسـتخدام 

التعليم اإللكرتوين يف التعليم. 

ثانيًا: جمتمع البحث:
     يتألـف جمتمـع البحث من أعضـاء هيئة التدريس 
يف جامعـة املجمعـة يف الفصـل الـدرايس األول للعـام 

الدرايس 1435/1434هـ  

ثالثًا: عينة البحث:
تألفـت عينة البحث مـن)197( عضًوا تدريسـًيا يف 
جامعة املجمعة والبالغ  إمجـايل عددهم )720( عضوًا، 
وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية 
البسيطة.وبلغت نسبة األعضاء من جمتمع الدراسة تقريبًا 
)27%(. واجلدول التايل رقم)1( يبني توزيع التكرارات 
والنسـب املئوية لعينة الدراسـة حسب املتغريات اآلتية: 
سـنوات اخلـربة والربامـج التدريبية التي حصـل عليها 

أعضاء هيئة التدريس يف التعليم االلكرتوين.

جدول رقم )1(: التكرارات والنسب املئوية لعينة 
الدراسة حسب املتغريات اآلتية: الربامج التدريبية 

وسنوات اخلربة يف العمل اجلامعي.

النسبة املئويةالتكرارالفئاتاملتغري

الربامج 
التدريبية

3517.8مل أحصل عىل أي برنامج

7839.6برناجمني فأقل

8442.6ثالثة برامج فأكثر

سنوات 
اخلربة

7437.6أقل من 5 سنوات

4120.8من 5 إىل 10سنوات

8241.6أكثر من 10 سنوات

رابعًا: متغريات البحث: 
املتغريات  املستقلة: 

• الربامج التدريبية: وهلا ثالثة مستويات )مل حيصل 
عىل برامج تدريبية / حصل عىل برناجمني  فأقل/ 

حصل عىل ثالثة برامج فأعىل( 
• سـنوات اخلـربة يف العمـل اجلامعـي: وهلـا ثالثـة 
مسـتويات )أقـل من مخـس سـنوات / من مخس 
سنوات إىل عرش سنوات / أكثر من عرش سنوات(
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املتغـري التابـع: متوسـطات درجـات أعضـاء هيئـة 
التدريـس عىل مقياس االجتاهات نحـو توظيف التعليم 

اإللكرتوين يف العملية التعليمية. 

خامسًا: أداة البحث: 
تم تناول أداة البحث من خالل اآليت:

أ( أهداف أداة الدراسة:
اسـتهدفت أداة البحث )مقياس( إعداد قائمة 
باجتاهات املعنيني بتطبيق آليات التعليم اإللكرتوين 
واسـتطالع اجتاهات أعضاء هيئـة التدريس حيال 

توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية. 
ب( إعداد أداة البحث:

بناًء عىل ما تم استعراضه يف الفصول السابقة، 
تم صياغة قائمة مبدئية باجتاهات املعنيني بتطبيق 
آليـات التعليم االلكرتوين، وقـد اعتمد الباحث 

يف حتديد هذه القائمة عىل املصادر التالية: 
• األدبيات اخلاصة بالتعليم االلكرتوين. 

التعليـم  تناولـت  التـي  السـابقة  الدراسـات   •
اإللكرتوين من حيث آلياته ومعوقات تطبيقه 

والنتائج املرجوة من التطبيق.
وقـد تكونـت املقيـاس يف صورتـه األولية مـن )45( 
فقـرًة، وكل فقـرة تتضمـن مخـس درجات، وفقـًا ملقياس 
ليكرت اخلاميس )موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، 
غري موافق بشـدة(. وترتاوح درجـات مقياس االجتاهات 
مـن )5( إىل )1( درجـات بحيث متثـل الدرجة )5( أعىل 

درجات اإلجيابية، ومتثل الدرجة )1( أقل الدرجات.

سادسًا: صدق أداة البحث: 
أعـد الباحـث خطابـًا للمحكمـني؛ تضمـن اهلدف 
مـن الدراسـة، ومكونـات املقيـاس، ومـا يرجـى منهم 

إنجـازه. وقـد عرض مقيـاس االجتاهات عـىل عدد من 
املحكمـني بلغ عددهم )11( مـن اخلرباء واملتخصصني 
يف )تكنولوجيـا التعليـم- واملناهج وطـرق التدريس(؛ 
وذلـك للتأكـد من سـالمة صياغة املقيـاس ووضوحه، 
وللتأكـد أيضًا من مـدى مالءمته للغرض الذي أعد من 

أجله، وقد طلب إليهم إبداء آرائهم حيال: 
 • ارتباط العبارة بالبعد الواردة حتته.

 • وضوح العبارة ودقة صياغتها. 
ويف ضوء مالحظات املحكمني متت مراجعة املقياس 

وتعديله ليصبح العدد النهائي  )43( فقرة. 

سابعًا: ثبات أداة البحث: 
تم حساب معامل ثبات مقياس االجتاهات باستخدام 
معادلـة ألفـا كرونباخ،وبلغت قيمتـه )962 0.(، وهي 

قيمة عالية جدا يعتد هبا لتطبيق املقياس.

ثامنًا: املعاجلات اإلحصائية: 
• املتوسـطات احلسـابية الجتاهـات أعضـاء اهليئـة 
التدريسـية نحـو توظيف التعليـم اإللكرتوين يف 

العملية التعليمية.
• اختبار حتليل التباين األحادي واالنحراف املعياري 
للتأكد من وجـود اختالفات يف اجتاهات أعضاء 
اهليئة التدريسـية يف جامعة املجمعة نحو توظيف 

التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية.
• اختبار شـيفيه للتعرف عىل اجتاهات الفروق ذات 

الداللة اإلحصائية تبعا ملتغريات الدراسة. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتنـاول البحـث يف هذا اجلـزء اإلجابة عن أسـئلة 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  اجتاهـات  الدراسـة حـول 
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بجامعـة املجمعـة نحـو تطبيـق التعليـم اإللكـرتوين 
التـي أجـاب عنها أفـراد العينة، ويتم عـرض النتائج 
ومناقشتها تبعًا ألسـئلة الدراسة، وحيث إن درجات 
مقيـاس االجتاهـات مـن )5( إىل )1( درجـات فقـد 
أدخلـت البيانات عىل النحو التايل: الدرجة )5( أعىل 
درجـات اإلجيابية، والدرجة )1( متثل أقل الدرجات 
اإلجيابيـة للفقـرات نحو تطبيـق التعليـم اإللكرتوين 
بحيث يمثل مسـتوى اإلجابة موافق بشـدة عىل تلك 
الفقرات درجة )5(، ومسـتوى اإلجابة موافق درجة 
)4(، ومسـتوى اإلجابة حمايد درجة )3(، ومسـتوى 
اإلجابة غـري موافق درجة )2(، أما مسـتوى اإلجابة 
غري موافق بشدة عىل تلك الفقرات درجة )1(، وعند 
حتليل املعلومات)االسـتجابات عـىل فقرات املقياس 

أتبع ما يي:
1- بدرجـة عـاٍل جـًدا  إذا بلـغ املتوسـط احلسـايب 

4.20 فأكثر.

2- بدرجة عاٍل إذا بلغ املتوسـط احلسايب 3.40 إىل 
أقل من 4.20.

3- بدرجة متوسـط إذا بلغ املتوسط احلسايب 2.60 
إىل أقل  من 3.40.

4- بدرجـة منخفـض  إذا بلـغ املتوسـط احلسـايب 
1.80 إىل أقل من 2.60.

5-بدرجة منخفض جدًا  إذا بلغ املتوسـط احلسـايب 
أقل من 1.80 .

إجابة السؤال األول  
لإلجابـة عـن السـؤال األول والـذي نصـه »  مـا 
اجتاهـات أعضـاء اهليئـة التدريسـّية يف جامعـة املجمعة 
نحـو توظيف التعليـم اإللكرتوين يف العمليـة التعليمية 
» فقد تم اسـتخراج املتوسـطات احلسابّية واالنحرافات 
املعيارّيـة لـكّل فقـرات أداة البحث. كام هـو موضح يف 

اجلدول رقم )2(.

اجلدول رقم )2( يبني املتوسطات احلسابّية الجتاهات أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة املجمعة 
نحو توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية.

املتوسط العبارةم
درجة االجتاهاحلسايب

عالية جًدا4.43يسهم التعليم اإللكرتوين يف حل كثري من املشكالت التي يعاين منها التعليم التقليدي

عالية جًدا4.31يزيد التعليم اإللكرتوين  من دافعية عضو هيئة التدريس نحو التدريس

عالية جًدا4.26يسهم التعليم اإللكرتوين  يف حتسني أداء عضو هيئة التدريس. 

عالية جًدا4.49يساعد التعليم اإللكرتوين عضو هيئة التدريس يف تنويع أساليب التدريس وطرائقه

عالية جًدا4.57يعزز التعليم اإللكرتوين من كفايات عضو هيئة التدريس التقنية.

عالية جًدا4.11يسهم التعليم اإللكرتوين يف تقليل التكلفة االقتصادية للتعليم  

يقوم التعليم اإللكرتوين بدور ناجح يف تعديل وحتديث  املقررات الدراسّية وفقًا الحتياجات 
عالية جًدا4.2املستقبل

عالية جًدا4.29يساعد التعليم اإللكرتوين عىل االستفادة من املختصني يف املجاالت املختلفة 
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املتوسط العبارةم
درجة االجتاهاحلسايب

عالية جًدا4.33حيقق التعليم اإللكرتوين مبدأ التعليم املستمر.

عالية4.03يساعد التعليم اإللكرتوين عىل حل املشكالت الطارئة يف عملية التعليم.

عالية4.16يوفر التعليم اإللكرتوين  جوا ممتعا لبيئة التعليم.

عالية3.99يساعد التعليم اإللكرتوين عىل حتقيق أهداف التعليم .

عالية3.99ينمي  التعليم اإللكرتوين مهارات التفكري.

عالية3.53يساعد التعليم اإللكرتوين يف التغلب عىل املشكالت النفسية واالجتامعية 

عالية جًدا4.33جيعل التعليم اإللكرتوين بيئة التعليم مواكبة للتطور التقني.

عالية جًدا4.47يساعد  التعليم اإللكرتوين عىل التعليم يف أي وقت  وأي مكان.

عالية3.99جيعل التعليم اإللكرتوين الطالب يسري يف العملية التعليمية وفق قدراته 

عالية3.81يساعد التعليم اإللكرتوين يف تنمية مهارة حل املشكالت لدى الطالب.

عالية جًدا4.27يساعد التعليم اإللكرتوين عىل اختصار وقت التعليم. 

عالية3.81يسهم التعليم اإللكرتوين  يف تنمية مفاهيم العمل اجلامعي والعمل التعاوين.

عالية3.95يزيد التعليم اإللكرتوين  من خربات التعليم لدى الطالب.

عالية3.86يعمل التعليم اإللكرتوين  عىل حتسني خمرجات التعليم لدى الطالب.

عالية4.11يستطيع الطالب إنجاز واجباهتم عن طريق التعليم اإللكرتوين أكثر من الطريقة التقليدية

عالية4.03حيقق التعليم اإللكرتوين االتصال التعليمي بني الطالب بعضهم ببعض

عالية3.93يساعد التعليم اإللكرتوين يف الربط بني املفاهيم العلمية بطريقة منطقية.

عالية3.98يساعد التعليم اإللكرتوين يف توضيح املفاهيم العلمية لدى الطالب

عالية3.91يساعد التعليم اإللكرتوين يف تنمية مهارات إبداعية.

عالية4.19يمكن التعليم اإللكرتوين الطالب من تعلم معلومات كثرية يف وقت قصري.

عالية3.90حيفز التعليم اإللكرتوين الطالب عىل التفكري اإلبداعي. 

عالية جًدا4.25يساعد التعليم اإللكرتوين عىل تنمية مهارات التعليم الذايت.

عالية3.95يسهم التعليم اإللكرتوين يف  إبراز القدرات اخلاصة للطالب.

عالية3.95يزيد التعليم اإللكرتوين من نشاط وحيوية الطالب.  

عالية4.19حيدث التعليم اإللكرتوين  رسعة ومرونة أفضل للتعلم.

التعليم من خالل استخدام الوسائط  الدافعية لعملية  التعليم اإللكرتوين  عىل زيادة  يعمل 
عالية جًدا4.35املتعددة.
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يتضـح مـن اجلـدول أعـاله رقـم )2( بلـغ املتوسـط 
العـام للفقرات اخلاصة باجتاهات أعضـاء هيئة التدريس 
)4.10( وهـذا يعنـي أّن االجتـاه نحـو توظيـف التعليم 
اإللكرتوين كان )عاليًا(. وُيالحظ أّن مجيع فقرات املحور 
تقع يف فئة )عالية جدًا– عالية( حيث تراوحت متوسطات 
الفقرات ما بني )4.57( كحد أعىل وبني )3.53( كحد 
أدنـى. ويـرى الباحث أن هـذه نتيجة متوقعـة خاصة مع 
انتشار التكنولوجيا واإلنرتنت، وهذا يدل عىل أن أعضاء 
راسـة( مدركـني ملكانة التعليم  اهليئة التدريسـّية )عينة الدِّ

اإللكرتوين وأمهيته يف التدريس اجلامعّي.
كام يرى الباحث أن هذا االجتاه اإلجيايب لعينة الدراسة 
نحـو توظيـف التعليـم اإللكـرتوين يمكـن أن يعزى إىل 
عدد متنوع مـن املتغريات من بينها التقدم املعريف والثورة 
التكنولوجيـة التـي متيـز هبا العـرص احلـايل أدى إىل تطّور 
املفاهيم لدى أعضاء هيئة التدريس وبالتايل أثر عىل الوعي 
بواقـع التحديات التي يعاين منها قطاع التعليم األمر أدى 

إىل زيـادة الوعـي بأمهيـة تطوير النظـم التعليمّيـة بحيث 
تنسجم مع التطورات التقنية التي تستدعي أنامطًا تعليمية 
تراعي التطور التقني الذي سوف ينعكس عىل األساليب 
واالسـرتاتيجيات التدريسـية، وأنواع تقديـم املقررات، 

والوسائط التعليمية، ونظم التقييم االلكرتونية.
وتعـّد هـذه النتائـج متسـقة مـع نتائـج العديـد من 
راسـات التي أظهرت نتائجها اجتاهـات إجيابّية نحو  الدِّ
اسـتخدام احلاسـوب واإلنرتنـت يف التعليم؛ كدراسـة  
اجلابـري)2011م( ودراسـة فـاروق )2010م( التـي 
التعليـم  نحـو  األعضـاء  اجتاهـات  أن  إىل  توصلـت 
اإللكـرتوين كانت إجيابية بمكوناهتـا الثالث، وأظهرت 
النتائـج أن املكـون االنفعـايل قد حقق الرتتيـب األول، 
واحتـل املكـون املعـريف الرتتيـب الثـاين، ثـم تالههـام 
املكون املهاري من حيث األمهية،كام أظهرت النتائج أن 
الطـالب كانت اجتاهاهتـم أكثر إجيابية مـن أعضاء اهليئة 
التدريسية يف اسـتخدم التعليم االلكرتوين، ودراسة كل 

املتوسط العبارةم
درجة االجتاهاحلسايب

عالية4.10يساعد التعليم اإللكرتوين الطالب عىل توضيح األفكار من خالل املناقشات االلكرتونية

عالية4.03يوفر التعليم اإللكرتوين بيئة تعليم وتعلم أنشطة تشجع الطالب عىل التعلم االستكشايف 

عالية3.93يساعد التعليم اإللكرتوين  الطالب عىل حتمل مسؤولية التعليم وعىل إدارة املواقف بفاعلية 

عالية4.07خيلق التعليم اإللكرتوين اجتاهات إجيابية لدى الطالب نحو موضوع التعليم

عالية4.16يزود التعليم اإللكرتوين  الطالب بمهارات إدارة الذات 

عالية4.02يزيد التعليم اإللكرتوين  من احرتام الطالب لذاته

عالية3.98يساعد التعليم اإللكرتوين  الطالب عىل انخفاض القلق ويزيد من الشعور بالرضا عن نفسه

عالية3.96يشجع التعليم اإللكرتوين الطالب عىل قبول املساعدة واإلرشاف من نظائرهم

يزيد التعليم اإللكرتوين  من دافعية الطالب للبحث عن املعلومات واستكشاف العديد من 
عالية4.19املجاالت اجلديدة والصعبة بمساعدة املجموعة

عالية4.10املتوسط العـــــــــــام
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من النجار ، وقزق )2010م(  حيث أظهرت أن النتائج 
كانـت مقبولة عند مجيع املسـتويات، ودراسـة احلوامدة 
)2010م( ودراسـة كل من الشناق، وحسن)2010م(
نحـو  إجيابيـة  اجتاهـات  وجـود  عـن  أظهـرت  التـي 
اسـتخدام التعليـم اإللكـرتوين عنـد املعلمـني، وغريها 
مـن الدراسـات؛ كدراسـة صقـر )2009م( والردادي 
)2009م( ودراسـة مونيـكا وسـاندرا )2004( التـي 
أوضحت أن إدراكات واجتاهات أعضاء هيئة التدريس 
تعترب العامل احلاسـم واملكون األسـايس لنجاح التعليم 
اإللكـرتوين وال يمكـن جتاهل هـذا العامل بـأي حال، 
ودراسة يوكو وتشون )2004(. يف حني مل ختتلف نتائج 
الدراسـة احلالية إال مع دراسة حسامو )2011م( حيث 
بينـت أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو اسـتخدام 
الربيد االلكرتوين، وحمارضات الصوت والصورة كانت 
ضعيفة.ولعـل هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسـة 
احلاليـة تؤكد ما ذهـب إليه األدب الرتبوي الذي أشـار 
اىل أن تقنّية املعلومات ممثلة بأجهزة احلاسـوب وشـبكة 
االنرتنـت، والوسـائط املتعـددة، مـن أفضـل الوسـائل 
التعليميـة التـي توفر بيئة تفاعلّية مشـوقة؛ جلذب اهتامم 
الطـالب وحّثهم عـىل تبـادل اآلراء واخلـربات. ويتيح 
هـذا النمط فـرص كبرية للتعـرف عىل مصـادر متنوعة 
مـن املعلومـات بأشـكال خمتلفة. وقـد تبـنيَّ أن التعليم 
اإللكـرتوين أداة ناجحـة تسـاعد عـىل تعليـم الطـالب 
تعيلـاًم يتوفـر فيـه عنـرصان مهـامن مهـا:  إثـارة التفكري 
ومتعـة العمل،إضافـة إىل أن التعليم اإللكرتوين يسـهم 
يف تنميـة مهارات التفكري العليـا االبداعية كالقدرة عىل 
االستكشاف والنقد، وينمي مهارات البحث واالطالع 
وينوع من اسـرتاتيجيات التعليم مثـل جممعات النقاش 
االلكرتونية، والتعليم التشـاركي، كام يتيح الوصول إىل 
املقررات واملـواد التعليمّية، فهذه امليـزة جتعل املتعّلم يف 

حالة استقرار، ذلك أن بإمكانه احلصول عىل املعلومات 
التـي يريدهـا يف الوقت الذي يناسـبه، ويسـاعد التعليم 
اإللكـرتوين يف تفعيـل  التعليـم الـذايت، والفـردي فكل 

متعلم يتعلم حسب قدراته.

  إجابة السؤال الثاين:
لإلجابـة عـن السـؤال الثـاين، والـذي نصـه » هـل 
توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية عند مسـتوى داللة 
)0,05( يف متوسـطات أداء أعضـاء هيئـة التدريس عىل 
مقيـاس االجتاهات نحو توظيـف التعليم اإللكرتوين يف 
العمليـة التعليمية تعـزى للربامج التدريبيـة؟ ولإلجابة 
عن السؤال السابق، تم اسـتخراج املتوسطات احلسابّية 
واالنحرافـات املعيارّيـة كام تـم اسـتخدام اختبار حتليل 
التباين األحـادي. واجلدول رقم )3( يبنّي املتوسـطات 
يف  التدريبيـة  الربامـج  ألثـر  واالنحرافـات  احلسـابّية 
اجتاهـات أعضـاء اهليئـة التدريسـية يف جامعـة املجمعة  

وكانت نتائج التحليل عىل النحو التايل:

جدول رقم )3(  املتوسطات احلسابية واالنحرافات 
املعيارية لدرجة اختالف اجتاهات أعضاء اهليئة 

التدريسية يف جامعة املجمعة  نحو توظيف التعليم 
اإللكرتوين يف العملية التعليمية حسب  احلصول عىل 

الربامج التدريبية يف جمال التعليم اإللكرتويّن

املتوسط الفئات
احلسايب

االنحراف 
العدداملعياري

3.860.6735مل حيصل عىل برامج تدريبية

4.060.5178حصل عىل برناجمني  فأقل

4.240.6784حصل عىل ثالثة برامج فأعىل

4.100.67197املجموع
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يبني اجلـدول السـابق تباينـًا ظاهرّيًا يف املتوسـطات 
احلسـابّية واالنحرافات املعيارّية الجتاهات أعضاء اهليئة 
راسة نحو توظيف  التدريسّية يف جامعة املجمعة عينة الدِّ
التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية، بسبب اختالف 

فئـات متغـري احلصول عـىل الربامـج التدريبّيـة يف جمال 
التعلـم اإللكـرتوين. ولبيان داللـة الفـروق اإلحصائّية 
بـني املتوسـطات احلسـابية تم اسـتخدام حتليـل التباين 

األحادّي، كام يظهر يف اجلدول رقم )4(

جدول رقم )4(  حتليل التباين األحادي
 ملتغري الربامج التدريبية يف جمال التعليم اإللكرتوين يف درجة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعليم 

اإللكرتوين يف العملية التعليمية

الداللة اإلحصائيةقيمة  فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملصدر

3.8521.9276.7240.002بني املجموعات
دالة عند مستوى داللة 0.05

55.591940.287داخل املجموعات

59.44196الكي

 يتبـنّي من اجلدول أعاله وجـود فروق ذات داللة 
إحصائّية عند مسـتوى الداللة )0,05( يف املتوسطات 
احلسـابّية تعـزى ألثر متغـري الربامـج التدريبية حيث 
بلغـت قيمـة)6.724( وقـد يعـزو الباحـث وجـود 
فـروق دالـة إحصائّيـًا بـني أعضـاء اهليئـة التدريسـية 
يتفق مـع ما أظهرته بعض نتائج الدراسـات السـابقة 
من وجـود فـروق ذات داللة إحصائّية كدراسـة الل 
)2010م( حيـث بـني أن اجتـاه املعلمـني واملعلـامت 
الذين حيـرضون الندوات التعليميـة يف جمال التقنيات 
أكثـر إجيابية نحو التعليم اإللكرتوين من اجتاه املعلمني 
واملعلـامت الذيـن ال حيـرضون النـدوات التعليميـة 
يف جمـال التقنيـات نحـو التعليم اإللكـرتوين وكذلك 
دراسـة احلوامـدة)2010م( الـذي أوضـح أنه توجد 
فـروق يف النتائـج تعـزى ألثـر متغـري احلصـول عـىل 
الدورات التدريبية نحو استخدام احلاسوب والتعليم 

اإللكـرتوين ولصالـح مـن حـرضوا ثـالث دورات 
تدريبية فأكثر. ويـرى الباحث أن هذه النتيجة متوقعة 
ومنطقّيـة، فكلَّـام زادت عـدد الربامـج التدريبيـة يف 
جمال اسـتخدام التكنولوجيا واحلاسـوب واإلنرتنت، 
زادت الدافعّيـة والرغبة والفرصة السـتخدام التعليم 
اإللكرتوين، وكانت االجتاهـات إجيابّية نحوه. فنتائج 
األبحاث تشري إىل وجود عالقة بني ثقافة املدّرس عن 
دت  احلاسوب واسـتخدامه له يف التدريس، كذلك أكَّ
دراسات أخرى أن من العوامل املؤثرة يف االجتاه نحو 
احلاسـوب عند املعلمني االعتقاد أن تعّلم احلاسـوب 
صعـب وهذا ما تعمل الربامج التدريبية عىل إزالة هذا 
االعتقـاد. ولتحديد موقع الداللة )وجهة الفروق بني 
املتوسـطات(  بني جمتمع الدراسة تم استخدام اختبار 
شـيفيه )Scheffe (.كام هـو موضح يف اجلدول التايل 

رقم )5(.
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جدول رقم )5( يوضح اجتاهات الفروق يف إجابات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعليم االلكرتوين  يف 
العملية التعليمية تبعًا ملتغري الربامج التدريبية يف جمال التعليم اإللكرتوين باستخدام اختبار شيفيه 

مل حيصل عىلاملتوسطالفئات
برامج تدريبية

حصل عىل 
برناجمني فأقل

حصل عىل ثاثة 
برامج فأعىل

*--3.86مل حيصل عىل برامج تدريبية
---4.06حصل عىل برناجمني  فأقل

--*4.24حصل عىل ثالثة برامج فأعىل

بالنظـر إىل اجلـدول أعـاله يتضـح أن نتائـج اختبار 
شـيفيه للمقارنات البعدية تشـري إىل وجـود فروق ذات 
بـني   )0.05( داللـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيـة  داللـة 
متوسـط املجموعة األوىل )مل حيصل عىل برامج تدريبية( 
واملجموعـة الثالثـة )حصـل عـىل ثالثـة برامـج فأعىل( 
لصالح املجموعة الثالثة ذات املتوسـط األكرب الذي بلغ 
)4.24( ويـرى الباحـث أن هـذا االجتاه يعتـرب منطقيًا 
فكلام زادت عدد الربامج زاد االجتاه إجيابيًا نحو توظيف 

أدوات التعلم اإللكرتوين.

إجابة السؤال الثالث:
لإلجابـة عن السـؤال الثالث، والـذي نصه » هل 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللة 
)0,05( يف متوسطات أداء أعضاء هيئة التدريس عىل 
مقياس االجتاهات نحـو توظيف التعليم اإللكرتوين 
يف  اخلـربة  لسـنوات  تعـزى  التعليميـة  العمليـة  يف 
العمـل اجلامعـي؟. ولإلجابة عن السـؤال السـابق، 
تـم اسـتخراج املتوسـطات احلسـابّية واالنحرافات 
املعيارّيـة كـام تـم اسـتخدام اختبـار حتليـل التبايـن 
املتوسـطات  يبـنّي  رقـم )6(  األحـادي. واجلـدول 
يف  اخلـربة  سـنوات  ألثـر  واالنحرافـات  احلسـابّية 

اجتاهـات أعضاء اهليئة التدريسـية يف جامعة املجمعة  
وكانت نتائج التحليل عىل النحو التايل:

جدول رقم )6(  املتوسطات احلسابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة اختالف اجتاهات 

أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة املجمعة نحو توظيف 
التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية حسب سنوات 

اخلربة يف العمل اجلامعي

املتوسط الفئات
احلسايب

االنحراف 
العدداملعياري

4.080.5574أقل من مخس سنوات

من مخس سنوات إىل 
3.980.6541عرش سنوات

4.190.4882أكثر من عرش سنوات

4.100.55197 املجموع

يبـني اجلدول أعـاله تباينـًا ظاهرّيًا يف املتوسـطات 
احلسـابّية واالنحرافـات املعيارّيـة الجتاهـات أعضاء 
راسة نحو  اهليئة التدريسـّية يف جامعة املجمعة عينة الدِّ
توظيـف التعليـم اإللكـرتوين يف العمليـة التعليميـة، 
يف  اخلـربة  سـنوات  متغـري  فئـات  اختـالف  بسـبب 
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العمـل اجلامعـي. ولبيـان داللـة الفـروق اإلحصائّية 
بني املتوسـطات احلسـابية تم اسـتخدام حتليـل التباين 

األحـادّي للخـربة يف العمـل اجلامعـي، كـام يظهـر يف 
اجلدول رقم )7(

جدول رقم )7(  حتليل التباين األحادي ملتغري سنوات اخلربة يف العمل اجلامعي  يف درجة اجتاهات أعضاء هيئة 
التدريس نحو توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية

الداللة اإلحصائيةقيمة  فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملصدر

1.2520.632.090.123بني املجموعات
غري دالة

58.191940.30داخل املجموعات

59.44196الكي

يتبـنّي مـن اجلدول أعـاله عـدم وجود فـروق ذات 
يف   )0,05( الداللـة  مسـتوى  عنـد  إحصائّيـة  داللـة 
املتوسـطات احلسـابّية تعزى ألثر متغري سـنوات اخلربة 
يف العمـل اجلامعـي حيث بلغـت قيمـة)2.09( وهذه 
النتيجـة تتفـق مـع العديـد مـن الدراسـات السـابقة؛ 
كدراسـة اجلابـري)2011م( النـي بينـت أنـه ال توجد 
فـروق يف اجتاهـات األعضـاء تعزى ألثر متغـري اخلربة، 
ودراسـة حسـامو )2011م( التـي توصلـت إىل أنـه ال 
توجـد فـروق ذات داللـة احصائيـة عنـد أعضـاء هيئة 
التدريـس مـن حيـث اسـتخدام التعليـم االلكـرتوين،  
وإجيابياته  وسلبياته  ومعوقاته تبًعا ملتغري اخلربة، ودراسة 
احلوامدة)2010م( حيث دلت النتائج عىل أنه ال توجد 
فـروق نحـو اسـتخدام التعليـم اإللكرتوين تعـزى ألثر 
اخلـربة يف التدريـس. وختتلـف مع نتائج دراسـة كل من 
النجـار، وقـزق )2010م( التي كشـفت أن هنـاك فرقًا 
يعـزى إىل متغـري العمر. وقد يعـزو الباحث عدم وجود 
فـروق دالة إحصائّيًا بني أعضـاء اهليئة ألثر متغري اخلربة  
يف العمـل اجلامعـي لعـدد مـن العوامل لعـل أبرزها أن 
ما يعمـل الفارق حقيقة هـو الربامج التدريبية وليسـت 

اخلـربة الزمنيـة لعضو هيئـة التدريس، كـام يمكن النظر 
إليها من زاوية أخرى وهو أن اجلامعة تويل عناية خاصة 
بجميع أعضاء هيئة التدريس دون النظر يف عدد سنوات 
خربهتم فهـي تقدمها للجميـع وأن التجهيزات الالزمة 

متوفرة بني أيدهيم دون النظر ألي عامل آخر.

التوصيات: 
• عـىل اجلامعات التوجه بصورة أكـرب لدعم التعليم 
اإللكرتوين يف العملية التعليمية وتوظيف أدواته. 
وذلك عطفًا عىل النتيجة التي توصل اليها البحث 
من حيـث إن اجتـاه أعضـاء هيئـة التدريس نحو 
توظيف التعليم اإللكـرتوين يف العملية التعليمية 

كانت تقع يف الدرجة العالية جدا والعالية. 
• وضع برامج تدريبية مكثفة ألعضاء هيئة التدريس 
لتعريفهم بمستجدات التعلم اإللكرتوين وأمهية 
تطبيقه يف عملهـم األكاديمي، حيث بينت نتائج 
الدراسة أنه كلام زادت عدد الرامج التدريبية زاد 

االجتاه اإلجيايب نحو توظيفه.
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• توفـري االمكانـات املاديـة وما من شـأنه االسـهام 
يف حتقيـق أهـداف التعليـم اإللكرتوين ويشـمل 
شـبكات الربـط اإللكرتونيـة، الربامـج، أجهزة 

الكمبيوتر، أجهزة العرض الفنية وغريها.
• رضورة حتفيـز أعضـاء هيئة التدريـس إىل توظيف 

التعلم اإللكرتوين. 
للتعلـم اإللكـرتوين يف  تنظيميـة  إصـدار لوائـح   •

مؤسسات التعليم العايل. 
توفـري أدوات اجليـل الثـاين للتعلـم اإللكـرتوين   •
مـع أدلة إرشـادية ووثائـق للمسـتخدمني بكافة 
مستوياهتم )عضو هيئة تدريس، طالب( وتشمل 
املشـاركة،  وخدمـات  املدونـات،  األدوات 
والويكـي، والوسـائط، والشـبكات االجتامعية 

للتطبيقات يف مواقع مؤسسات التعليم العايل. 

املقرتحات:
• إجـراء دراسـات مماثلـة حـول اجتاهـات الطالب 
والطالبات بجامعة املجمعة نحو توظيف التعليم 

اإللكرتوين يف العملية التعليمية.
•  إجراء دراسـة ملعرفة العالقة بـني توظيف التعليم 

اإللكرتوين وحتصيل الطالب.
•  دراسـة مقارنـة جلامعـة عاملّية متقدمـة يف توظيف 
التعليم اإللكـرتوين ومقارنتهـا بجامعة املجمعة 

أو بإحدى اجلامعات السعودية.
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املستخلص
هدفت الدراسـة إىل رصـد املعوقات االجتامعية، وأسـاليب 
والتطوعيـة،  اخلرييـة  األنشـطة  ف  املـرأة  مشـاركة  تفعيـل 
وحتددت تسـاؤالت الدراسـة يف: »ما املعوقـات االجتامعية 
التي تؤثر عىل مشـاركة املرأة السـعودية يف أنشطة اجلمعيات 

اخلريية «؟
وقـد اعتمدت الدراسـة عي املسـح االجتامعـي للعينة، 
واسـتامرة اسـتبيان إلكرتونية تم تطبيقها عىل املرأة السعودية 
يف الفـرتة من أول فربايـر 2014م حتى هناية مايو 2015م ، 

وكانت نتائج الدراسة :
إجيابيـة املرأة السـعودية ومشـاركتها يف العمل التطوعي 
وتعـدد أسـاليب املشـاركة باملـال والوقت واجلهـد، وتعدد 
أساليب االشـرتاك يف األنشطة التطوعية لشغل وقت الفراغ 

ولرفع املعاناة عن بعض الفئات.
ومن توصيات الدراسـة: وضع رؤى اسرتاتيجية لتوعية 
املرأة بأمهية األنشطة التطوعية، وكيفية االلتحاق باجلمعيات 
اخلريية، وتأسـيس جهة خاصة بتنظيم املبـادرات التطوعية، 
ومواجهة املعوقات األرسية التي تؤثر عىل مشـاركة املرأة يف 

العمل التطوعي.

Abstract
study objectives: Identify the social obstacles of the 
women’s participation in charitable organizations.  
the current study tries to answer a main question 
which is What are the social obstacles that affect 
women’s participation in charitable organizations’ 
activities?  the study depended on the social sample 
survey. Search tools: Electronic questionnaire Areas 
of study: Human area, Geographical area and Time 
area
The study sample: Saudi women who use the 
internet. The number of women who answered the 
questionnaire was 672 ones.
results and recommendations was Increasing 
percentage of participants in volunteer activities, 
reflecting the positivity of Saudi women., Various 
methods of participation in these activities., Various 
reasons of participation in volunteer activities. 
Various social obstacles that affect the participation 
of women in volunteer activities: . Various ways 
of facing these obstacles Study recommendations 
Establishing a special entity to organize the collective 
and individual voluntary: Developing strategic 
visions to raise the awareness of women of the 
importance of volunteer activities and how to join 
charity associations
initiatives and developing an organized mechanism 
for implementation.

المعوقات االجتماعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية 

د.نورة إبراهيم الصويان
أستاذ علم االجتامع املساعد

كلية الرتبية - جامعة املجمعة

مقدمة
تزايدت حركة مؤسسات املجتمع املدين العاملي داخل دول 
أوروبـا وأمريكا الشـاملية بشـكل خـاص، وإن كان بعض 
هذه األنشـطة قد انتقل مؤخرًا إىل بعض الدول اآلسـيوية 
أو بلـدان أمريكا الالتينية. ولعـل هذا االرتباط بني ظاهرة 
العوملـة واملجتمـع املـدين العاملي يمكن إرجاعـه إىل اآلثار 
امللموسـة للعوملة عىل هذه املجتمعـات وعىل زيادة الوعي 

بني مواطنيها بأمهية البعد العاملي )جوهر، 2007: 46(.

وأصبـح العمل التطوعي رضورة اجتامعية، يشـرتك 
فيـه مجيـع املواطنـني يف مياديـن احليـاة كافـة، يف حدود 
قـدرات الفرد وإمكاناته، ويف ضـوء احتياجات اجلامعة 

واملجتمع”)املنيف،  2005م، 54-52(.
التطـوع تكـون يف  “أمهيـة  وهنـاك مـن يـرى أن 
إليـه  ُتقـّدم  وَمـن  املتطـوع  لـدى  اإلحسـاس  تنميـة 
للمجتمـع،  والـوالء  باالنتـامء  )املواطـن(  اخلدمـة 
املجتمـع  فئـات  بـني  االجتامعـي  الرتابـط  وتقويـة 
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االجتامعـي  التغـري  بعوامـل  اهتـز  والـذي  املختلفـة 
واحلضاري”)اللحياين،1418هـ، 186(.

ويف اململكـة العربية السـعودية نال العمل األهي 
التطوعيـ  ومايزالـ   اهتاممًا كبريًا عىل مسارات عدة، 
فعىل املسـار الرسـمي كانـت الركيـزة األوىل للعمل 
التطوعـي الالئحة املنظمة للجمعيات واملؤسسـات 
األهليـة اخلريية التـي صدرت بقرار جملـس الوزراء 
رقـم )107( يف 1410/6/25هــ، ثـم القواعـد 
التنفيذية بالقرار رقـم)760( يف1412/1/30هـ، 
والقرار الوزاري رقم )3806( يف 1413/6/1هـ 
لُيحـدد النظام األسـايس االسرتشـادي للجمعيات 
األهليـة واملؤسسـات اخلرييـة، تـال ذلـك صـدور 
العديـد من التعليامت والقواعد املحاسـبية والنامذج 
املنظمة للعمل باملؤسسات اخلريية، كام حدد املرسوم 
امللكي رقـم )26( بتاريخ 1382/6/25هـ النظام 
األسـايس للجمعيـات التعاونيـة التي متثـل الركيزة 
القـرار  التطوعـي، وحـدد  األهـي  للعمـل  الثانيـة 
1993/1/16م  بتاريـخ   )74( رقـم  الـوزاري 
نظام املسـاعدات احلكومية للجان التنمية  الرئيسـية 
واملحليـة املتخصصـة التي متثـل الركيـزة الثالثة من 
ركائـز العمل التطوعي وتطوير املشـاركة األهلية يف 

اململكة.

أوالً: مشكلة الدراسة:
رغـم حداثـة مفهـوم املشـاركة النسـائية، وارتباطه 
بتطـورات حديثـة يف احلركـة االجتامعية بصـورة عامة، 
واحلركـة النسـائية بصفـة خاصـة، فان ثمة أشـكاالً من 
املشـاركة التقليديـة للنسـاء، وبصفة خاصـة يف جمتمعنا 
العـريب ال ينبغي جتاهلها، بل إن أي دعوة ملشـاركة املرأة 
العربيـة مرهونـة يف نجاحهـا، يف تصوري، باسـتلهامها 

يف  املتجـذرة  التقليديـة  املشـاركة  بأشـكال  وارتباطهـا 
ثقافتنـا، مـع إفادهتا يف الوقـت ذاته باملدلـوالت احلديثة 

ملفهوم املشاركة.
أن دور املـرأة ومشـاركتها يف التنظيـامت األهليـة ال 
ينفصل عن وضعها يف املجتمع بصورة عامة، فال يمكن 
أن تتطور أدوار املـرأة  وتصبح رشيكًا كاماًل يف املجتمع 
دون أن تتأثـر يف تطورها بدرجة تفاعـل املرأة مع حركة 

املجتمع )عودة، 1995: 13-12(.
إن املـرأة بعامـة واملرأة العربية بصفـة خاصة ما تزال 
تستشعر الكثري من الضغوط املؤسسية واالجتامعية التي 

تعوق مشاركتها املجتمعية.
  ويتمثل النشـاط األهي للنساء يف أنامط متعددة من 
أقدمها وأكثرها شيوعًا اجلمعيات اخلريية النسائية، وهي 
اجلمعيات التي ترتبط بالفلسفة التقليدية للرب واإلحسان 

وهي أكثر أصناف اجلمعيات رواجًا وعراقًة. 
ونتيجـة للتغـريات االجتامعيـة واالقتصاديـة التـي 
احتياجـات  ظهـرت  السـعودي  املجتمـع  شـهدها 
ومشـكالت جديـدة يواجههـا الفـرد واملجتمـع مل تكن 
موجودة من قبل، ويصعب عىل القطاع احلكومي بمفرده 
الوفاء هبذه االحتياجات ومواجهة تلك املشـكالت، مما 
يـربز مـدى احلاجـة إىل انخـراط كافة فئـات املجتمع يف 

العمل التطوعي جنبا إىل جنب مع اجلهود احلكومية.
ويؤكـد املخططـون عـىل رضورة أن توضـع املـرأة 
يف االعتبـار كهـدف يف عمليـة التخطيـط االقتصـادي 
واالجتامعـي لتحقيـق التنميـة وهي رشحية مـن رشائح 
املجتمـع إذا ينبغي النظر إىل قضيـة املرأة والتنمية يف كال 
االجتاهـني، االجتاه اخلاص باملـرأة وبالـدور الذي تقوم 
بـه من أجـل التنميـة، واالجتاه اخلـاص بجهـود الدولة 
املتمثلة يف إجراءات خطة التنمية من أجل املرأة )حممود، 

.)67 :2003
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وملا كانت املرأة تشكل مايقارب نصف عدد السكان 
فقد وصلت نسـبة اإلنـاث إىل13.169.976 بنسـبة 
43.9% مـن إمجـايل السـكان. )مصلحـة اإلحصاءات 
العامـة واملعلومـات- السـعودية- 2013(.  وبالتـايل 
نصـف طاقـة املجتمـع اإلنتاجيـة فقـد أصبح لزامـًا أن 
تسـاهم يف العملية التنموية عىل قدم املساواة مع الرجل، 
كـام أصبح وضع املـرأة يف أي جمتمع يعترب مقياسـًا ملدي 
تطـور هـذا املجتمـع، وأصبح تقـدم أي جمتمـع مرتبطًا 
ارتباطًا وثيقًا بمدى تقدم املرأة ومشـاركتها، كام يتوقف 
أيضـًا عىل اسـتعداد املجتمع لتقبل أي نشـاط يمكن أن 

تساهم به املرأة )أمحد،2001: 22(.
بالرغم من أمهية العمل التطوعي يف اململكة ووجود 
العديد من املؤسسات الرسمية واألهلية التي استطاعت 
تقديـم العديـد مـن األعـامل االجتامعيـة واملسـاعدات 
اخلريية ليس عىل املسـتوى املحي فحسب وإنام جتاوزت 
ذلك إىل العامل العريب واإلسـالمي إال أن النتائج النهائية 
ألداء هـذه املنظـامت مل يرَق ملسـتوى طموحاهتا ويرجع 
ذلك لعـدة عوامل يعود بعضها ملناهج وأسـاليب عمل 
املنظامت نفسـها ويعـود البعض اآلخر ألسـباب تتعلق 
باملجتمـع والبيئـة التي تعمـل فيها، وبالنظـم والقوانني 

التي تعمل يف إطارها. 
وأكد وزير الشؤون االجتامعية الدكتور يوسف بن 
أمحـد العثيمني، يف تقديمه للدليـل، أن العمل اخلريي 
يف اململكة ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي 
احلنيف وحيظى بدعم الدولة وتشـجيعها ورعايتها مما 
نتـج عن ذلك تزايـد اجلمعيات اخلريية وانتشـارها يف 
مجيـع املحافظـات واملراكـز يف مناطق اململكـة لتقديم 
خدمـات اجتامعيـة متنوعة ممـا جعل للعمـل اخلريي 
مكانتـه يف خطـط التنميـة وقـد بلـغ عـدد اجلمعيات 
حتـى عـام 1433هــ 617 مجعيـة خرييـة، 38 منهـا 

مجعية خريية نسـائية، إضافة إىل وجود جلان نسـائية يف 
بقية اجلمعيات اخلريية، و89 مؤسسـة خريية خاصة. 
)دليل اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السـعودية 

- 1433هـ(
ومـن خـالل قـراءة اإلحصـاءات السـابقة يتضـح 
انخفـاض عـدد اجلمعيـات النسـائية باململكـة العربيـة 
السـعودية، وهو ما يمثل أحد العوائق ملشـاركة املرأة يف 

اجلمعيات اخلريية.
عىل الرغم مـن حمورية دور املرأة يف العمل التطوعي 
فـإن ثقافـة التطوع لـدى النسـاء مازالت دون املسـتوى 
املطلوب ومل تلق العناية الالزمة لتفعيل دور املرأة وإثراء 
خرباهتا بام يتسـق مع طبيعتها، ويراعـي التقاليد والنظم 

املجتمعية والتنسيق والتعامل يف اجلهود التطوعية. 
وقد أبرزت العديد من الدراسـات لبعض معوقات 
دراسـة  ومنهـا:  التطوعـي  العمـل  يف  املـرأة  مشـاركة 
القصاص)2011(، دراسة املالكي، سمر بنت حممد بن 
غرم اهلل )2010( دراسـة سـعاد عبـود عفيف)2009( 
دراسة العبد اهلل )2002(. وهو ما يربز مشكلة الدراسة 
والتي تتحـدد بالتعرف عىل املعوقات االجتامعية للعمل 

التطوعي للمرأة السعودية.
ونتيجة ملا سبق من اإلشارة إىل ضعف مشاركة املرأة 
السـعودية يف العمل التطوعي. تتحدد مشـكلة الدراسة 
يف رصـد املعوقـات االجتامعيـة التي تؤثر عىل مشـاركة 
املرأة السـعودية يف العمل التطوعي، إضافة إىل أسـاليب 

تفعيل مشاركة املرأة يف األنشطة اخلريية.

ثانيًا: أهداف الدراسة:
حتاول الدراسـة حتقيق هدف أسـايس مـؤداه: رصد 
املعوقات االجتامعية ملشـاركة املرأة ف أنشطة  اجلمعيات 

اخلريية.  ويتفرع منه أهداف فرعية تتمثل ف:
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1- حتديد مدى وصور مشـاركة املرأة السـعودية يف 
أنشطة اجلمعيات اخلريية.

املـرأة  ملشـاركة  االجتامعيـة  املعوقـات  رصـد   -2
السعودية يف األنشطة اخلريية.

3- حماولة وضع رؤى )توصيات( لتفعيل مشـاركة 
املرأة ف األنشطة اخلريية.

ثالثًا: تساؤالت الدراسة:
حتـاول الدراسـة احلاليـة اإلجابة عىل تسـاؤل رئيس 
فحواه” ما املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل مشـاركة 
املـرأة ف أنشـطة  اجلمعيـات اخلرييـة. ويتفـرع منه عدة 

تساؤالت هى:
1- مـا مـدى مشـاركة املـرأة السـعودية يف أنشـطة 

اجلمعيات اخلريية؟
2- ما أسـباب مشـاركة املرأة السـعودية يف أنشـطة 

اجلمعيات اخلريية؟ 
– البيئيـة(  االجتامعية)األرسيـة  املعوقـات  مـا   -3

ملشاركة املرأة السعودية يف األنشطة اخلريية؟
4- ما معوقات اجلمعية التي تؤثر عىل مشاركة املرأة 

السعودية يف اجلمعيات اخلريية؟
5- مـا أسـاليب تفعيـل مشـاركة املرأة ف األنشـطة 

اخلريية؟

رابعًا: أمهية الدراسة: تتحدد أمهية الدراسة فيام ييل:
1- أمهيـة علميـة: وتتمثـل يف: إثـراء الدراسـات 
بمعوقـات  املتعلقـة  خاصـة  باملـرأة،  املتعلقـة 
مشـاركة املرأة ف اجلمعيات اخلرييـة واألهلية. 
وهـو مـا يمثل إضافـة إىل جمال تنميـة املجتمع، 
واخلدمـة االجتامعيـة إضافـة إىل علـم اجتـامع 

املرأة. 

املعوقـات  رصـد  ف  وتتمثـل  عمليـة:  أمهيـة   -2
االجتامعية ومعوقات اجلمعيات التى حتول دون 
مشـاركة املرأة ف أنشطة املجتمع املدين، وصياغة 
تصور لتفعيل مشاركة املرأة ف األنشطة اخلريية.

خامسـًا: الدراسـات السـابقة وموقـف الدراسـة 
احلالية منها:
أ( دراسات سعودية:

دراسـة حجازي وحممد)2011( بعنوان:” اجتاهات 
املجتمـع  يف  التطوعـي  العمـل  نحـو  اجلامعيـة  الفتـاة 
السـعودي ودور اخلدمـة االجتامعية يف تنميتها: دراسـة 
ميدانيـة مطبقـة عىل طالبـات كليات جامعـة امللك عبد 

العزيز وجامعة أم القرى”.
هدفت الدراسة الكشف عن اجتاهات الفتاة اجلامعية 
نحـو العمل التطوعي يف ثالثـة أبعاد)املعارف واملفاهيم 
اخلاصـة بالعمل التطوعي-أمهية الشـعور بأمهية العمل 
التطوعـي التطـوع – واملشـاركة يف أنشـطة التطـوع(، 
واالقتصاديـة  االجتامعيـة  املتغـريات  عـن  والكشـف 
الفتـاة  املؤثـرة عـىل مشـاركة  والثقافيـة والديمغرافيـة 
اجلامعيـة يف العمـل التطوعـي يف املجتمـع السـعودي. 
تكونت عينة الدراسـة مـن)400( طالبة من اجلامعتني. 
اجتاهـات.و توصلـت  مقيـاس  الدراسـة  أداة  وكانـت 
الدراسـة إىل أن اجتـاه الطالبـات نحـو العمـل التطوعي 
جـاء عىل النحـو التايل)نحو املعارف بنسـبة 69%، نحو 

الشعور 77%، نحو املشاركة %59( 
مهـام  بعنـوان:”  القصـاص)2011(  دراسـة 
ختطيطية ملواجهة معوقات مشـاركة الشباب اجلامعي 
السـعودي يف العمـل التطوعـي: دراسـة مطبقة عىل 
طـالب جامعـة اإلمـام حممد بن سـعود اإلسـالمية 
بمدينـة الريـاض”. هدفـت الدراسـة التعـرف عـىل 



نورة إبراهيم الصويان: املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية 62

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

طبيعة ممارسـة الطـالب اجلامعيني للعمـل التطوعي 
وحتديـد األعامل التي يرغبوا يف ممارسـتها والكشـف 
عـن الفوائـد املتوقعـة لدهيم مـن خالل مشـاركتهم 
لألعامل التطوعية. تكونت عينة الدراسة من )175( 
طالبـًا. وكانت أداة الدراسـة االسـتبانة. و توصلت 
الدراسـة إىل أن معوقات املشـاركة بالعمل التطوعي 
عـدم وجود ختطيـط مناسـب لـدى اإلدارة اجلامعية 
لتفعيـل العمـل التطوعـي. وأن الفوائد التـي جينيها 
الطالـب من خالل املشـاركة العمـل التطوعي كثرية 
من أمهها اكتسـاب خـربات جديدة وكسـب احرتام 

وتقدير اآلخرين.
املالكـي، سـمر بنـت حممـد بـن غـرم اهلل )2010( 
مدى إدراك طالبات الدراسـات العليا بجامعة أم القرى 
ملجاالت العمل التطوعي للمرأة يف املجتمع السعودي: 

دراسة ميدانية

أهداف الدراسة:
1- معرفة اجتاهات عينة الدراسـة ومدى ممارسـتهم 

للعمل التطوعي.
2- إيضـاح أهم جمـاالت العمـل التطوعـي املتاحة 

للمرأة يف املجتمع السعودي.
3- الوقـوف عـىل أهـم العوامـل التـي تدفـع املرأة 
للعمـل يف املجـاالت التطوعيـة يف املجتمـع 

السعودي.
4- الوقـوف عـىل أبـرز العوائـق أمـام عمـل املـرأة 

التطوعي يف املجتمع السعودي.
5- إيضـاح أثر بعض املتغـريات الديموجرافية عىل 
مـدى إدراك عينـة الدراسـة ملجـاالت العمـل 

التطوعي للمرأة يف املجتمع السعودي.

أداة الدراسة:
استبيان حتددت أبعاده الرئيسية وفقا ألسئلة الدراسة 

من إعداد الباحثة.

نتائج الدراسة:
أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها:

1- أن اجتاهـات عينـة الدراسـة كانـت إجيابية نحو 
العمل التطوعي.

2- أن )% 57.6( من عينة الدراسـة ترى أن نجاح 
العمل التطوعي مرتبط بمدى التفرغ له.

3- وافـق جـزء مـن العينـة عىل وجـود آثـار أرسية 
وماديـة سـلبية عـىل املتطوعـة بنسـب50.6 % 

و55.3% عىل التوايل. 
4- أن الدافـع األسـايس نحـو العمـل التطوعـي: 
اكتسـاب خربات ومهارات جديـدة، والرغبة يف 

تقديم املساعدة لآلخرين.
5- تشـكل املواصالت أكرب عائق يواجه املتطوعات 

بنسبة70 %.
6- أن هنـاك فروق ذات داللـة إحصائية يف االجتاه 
نحو العمـل التطوعي لفئات احلالـة االجتامعية 
للمسـتجيبني وأن الفـروق لصالـح الغـري 

متزوجات.

دراسة سـعاد عبود عفيف)2009( العمل التطوعي 
يف املجتمع املدين: دراسـة لدور املرأة التطوعي يف حمافظة 

جدة باململكة العربية السعودية
اسـتهدفت الدراسـة تنـاول العمـل التطوعي النسـائي 
يف املجتمـع املدين السـعودي مـن خالل تتبـع تاريخ العمل 
التطوعـي والتحـوالت التـي مـر هبـا إىل املرحلـة احلاليـة، 
والتعـرف عىل اخلصائص العامة للمتطوعات السـعوديات 
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املجتمـع  يف  النسـائي  التطوعـي  العمـل  تكويـن  وكيفيـة 
السـعودي لرأس مـال اجتامعي، وعوائـق العمل التطوعي 
لدى املرأة السـعودية. اسـتخدمت الدراسة نظريات العمل 
املـال  ورأس  االجتامعـي  والتبـادل  والدوافـع  التطوعـي 
االجتامعـي والـدور. الدراسـة مناهجها املسـح االجتامعي 
والتارخيـي واألنثربولوجـي؛ أمـا أدواهتـا فهـي االسـتبانة 
واملقابلة واملالحظة. جتمع عينة الدراسة بني العينة املقصودة 
والتضاعفيـة، بلغ عدد مفرداهتـا 377 متطوعة توزعن عىل 
98 مؤسسـة من مؤسسـات املجتمع املدين بمحافظة جدة. 
من أهم نتائج الدراسة أهنا أوضحت أسباب تفضيل اختيار 
االشـرتاك يف مؤسسـة املجتمع املـدين هي أهداف ونشـاط 
املؤسسة، ووجود صديقات وتناسب النشاط مع التخصص 
العلمي. وأن مؤسسـات املجتمع املدين تكرم املتطوعات مما 
له دور يف االستمرار بشكل أكثر عىل العمل التطوعي، وقد 
استعرضت الدراسة أهم عوائق العمل التطوعي الشخصية 
واملؤسسـية واألعضـاء والعوائـق املجتمعيـة باإلضافة إىل 

االقرتاحات املستقبلية لتحسني العمل التطوعي. 

ب( دراسات عربية:
  دراسـة العبـد اهلل )2002( بعنوان: مشـاركة املرأة 
اإلماراتيـة يف اجلمعيات األهلية أن هناك دوافع وعوائق 
قد حتد مـن فاعلية املـرأة اإلماراتية يف العمـل التطوعي 
وتوصلـت هـذه الدراسـة إىل أن مـن أهم سـامت املرأة 
املشاركة يف العمل التطوعي من ذوات املستوى التعليمي 
العامـالت بالقطـاع احلكومـي وينتمـني  العـايل ومـن 
إىل الفئـة العمرية الشـابة واملتوسـطة، ومـن أهم دوافع 
انضاممهـن إىل اجلمعيـات األهليـة هو خدمـة املجتمع، 
واسـتثامر وقـت الفـراغ واإلفـادة مـن نشـاط اجلمعيـة 
وتشـجيع الصديقات والزوج وأيضًا قناعتهن بقدراهتن 
عـىل اإلفادة يف العمل التطوعي وذهبت الدراسـة إىل أن 

من أهم أسـباب عـدم انضامم املـرأة للجمعيات األهلية 
هو عدم معرفة نشـاط اجلمعية وعدم توافر وقت الفراغ 
وتفضيـل املـرأة للعمـل الذي يوفـر دخل ومنـع الزوج 
واألرسة وكذلك سيطرة الرجال عىل اجلمعية، وإمكانية 
االحتكاك بالرجال، وأشارت الدراسة إىل أن هناك عدة 
طرق لتفعيل مشاركة املرأة يف العمل التطوعي كالتوعية 

بأمهية العمل التطوعي.

ىف  املـرأة  دور  بعنـوان   )2002( بـدوى  دراسـة 
اجلمعيات األهلية النسائية. 

يدور موضوع الدراسـة حـول دور املـرأة ف تدعيم 
وتكوين وتنمية اجلمعيات األهلية. واعتمدت الدراسـة 
عـىل عـدة مناهـج, متثلـت ف املنهـج التارخيـى, واملنهـج 
الوصفـى التحليـىل, ومنهج املسـح االجتامعـي بالعينة. 
ومتثلت عينة الدراسـة ف ثالث فئات هي أعضاء جملس 
إدارة اجلمعيات النسـائية والعاملني هبا بأجر ومتطوعني, 
وأصحـاب املراكـز املرموقـة ذوى االجتاهـات املختلفة 
نحو اجلمعيات النسائية، واملستفيدين من اخلدمات التى 
تقدمهـا اجلمعيـات النسـائية املوجودة بمدينـة القاهرة. 
ومتثلـت أدوات مجـع البيانـات ف صحيفـة االسـتبيان, 
املقابلة الشـخصية، واملسـتندات والوثائـق اخلاصة هبذه 

اجلمعيات. 
ف  املـرأة  عضويـة  أن  الدراسـة  نتائـج  أوضحـت 
اجلمعيـات األهليـة تتحـدد بنمط نشـاط اجلمعية, حيث 
ترتفع ف األنامط التى تنشـط ف جمـال الطفولة واألمومة 
وتنظيـم األرسة, كام تتحدد العضويـة بالتوزيع اجلغراف. 
حمدوديـة الـدور الدفاعى الـذى تقوم به مجعيـات املرأة, 
باإلضافـة إىل أن مشـاركة املرأة ف التنظيـامت التطوعية 
يمكنهـا من سـلطة اجتامعيـة اقتصادية سياسـية موازية 

للرجال. 
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ج( دراسات أجنبية:
دراسـة  )Sarahde)2002 حـول املـرأة يف سيسـىل 
ودورها يف تغري املجتمع املدين: وقد اهتمت هذه الدراسة 
بمشـاركة املـرأة يف املجتمع املدين سيسـىل وركزت عىل 
مرشوعـات املجتمع املـدين يف بالريمو والتـي تركز عىل 
النسـاء واألطفال كأساس للتعبري من خالل فهم الطرق 
التي تنبثق من خالهلا األفكار عن النوع التي تسـاهم يف 
تكويـن املجتمع املـدين اخلاصة بحقوق املواطنة للنسـاء 
وتوصلت نتائج هذه الدراسـة إىل أن املـرأة لدهيا دوافع 
متواصلة للمشاركة وختتلف وفقًا للطبقة االجتامعية إال 

أهنا يف املجتمع املدين لبست هلا عالقة بأهداف املرأة. 

 )2003( Gardner-Mathews  دراسـة ماثيوس
بعنوان: رابطـة املرأة باملنظامت األهلية ىف منتصف القرن 

العرشين بالواليات املتحدة.
متثلت تساؤالت الدراسة ف اآليت هل يؤثر االرتباط 
املدنـى للمرأة باملنظـامت األهلية عىل احلياة السياسـية؟ 
وحتـت أية ظروف يمكن أن يعتـرب عمل املرأة باملنظامت 

األهلية نوعًا من املشاركة ف احلياة السياسية. 
اعتمـدت الدراسـة عـىل املنهـج التارخيـى، وهـى 
دراسـة مقارنـة لثـالث منظامت أهلية ترأسـها نسـاء 
 ،GFWC تتمثـل ف االحتـاد العـام لألنديـة النسـائية
واهليئـة القوميـة لرابطـة األنديـة النسـائية للزنجيات 
NACWC، والقسـم النسـائى خلدمات املسـيحيات 

 .WDCS

وأوضحـت النتائـج أن فرتة اخلمسـينيات مثلت 
العـرص الذهبى للمرأة ليس عىل مسـتوى املشـاركة 
ف احليـاة السياسـية وإنام عىل مسـتوى التحول نحو 
املنظـامت األهليـة، حيث اجتهـت الغالبيـة العظمى 
من النسـاء ف الواليـات املتحدة إىل تنظيم أنفسـهن 

حسـب مسـتويات تنظيميـة وحمليـة بالدولـة. وأن 
التحـول ف ارتباط املـرأة باملنظامت األهلية قد ارتبط 
بسلسلة من التغريات متثلت ف ظهور حركة احلقوق 
املدنية وظهـور األمم املتحدة وتزايد ظهور املنظامت 

األهلية. 

موقف الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
اسـتفادت الدراسـة احلالية من الدراسـات السـابقة 
يف حتديـد العديد من عوائق العمل التطوعي الشـخصية 
واملؤسسية واألعضاء والعوائق املجتمعية ملشاركة املرأة 
يف العمـل التطوعي، باإلضافة إىل حتديد أداة الدراسـة، 
وتتميز الدراسـة احلالية عن الدراسـات السابقة يف عدة 

جوانب هى:
1-من حيـث موضوع الدراسـة: يتميز موضوع 
الدراسـة بشـموله لواقـع مشـاركة املـرأة يف 
أنشـطة اجلمعيـات اخلرييـة، واملعوقـات التي 
تواجـه مشـاركتها، إضافـة إىل وضـع تصـور 
مقـرتح لتفعيـل مشـاركة املـرأة يف اجلمعيات 

اخلريية.
عينـة  شـملت  الدراسـة:  عينـة  حيـث  مـن   -2
الدراسـة مناطـق متنوعـة عىل مسـتوى املجتمع 

السعودي672امرأة.
3- أداة الدراسـة: تـم تصميـم اسـتبيان إلكـرتوين 

لتطبيقه عىل أكرب عدد من الفئة املستهدفة.

سادسًا: مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم العمل التطوعي:

التطـوع يف مفهومه الشـامل يعني البـذل والتضحية 
مـن أجـل اآلخريـن )العمـري، 1997م، ص 196(. 
والعمـل التطوعـي يف جممله غـري ربحي وغـري مهني.. 
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يقـوم به فرد أو جمموعـة من األفراد يف سـبيل تقديم أية 
مسـاعدة ألية رشحية من رشائح البرش وتنمية مسـتواها 
املعيـيش بغض النظر عن مكان تواجدها.. وهو يف نفس 
االجتاه معـني زاخر للمنظامت اخلرييـة حيث إن التطوع 
يوفـر لتلـك املنظامت قـدًرا من املـال كان سـيتم رصفه 
لغـري املتطوعني مما جعـل البعض يطلق عـىل التطوع يف 
مثـل هذه احلالـة )االسـتثامر يف رأس املـال االجتامعي( 

“)حسني،  2001م(. 
قد طـورت األمم املتحـدة معيارا حمـددا للتمييز بني 
التطوع وغريه من أشـكال السلوك التى ربام تتشابه معه، 
فالتطوع حسب األمم املتحدة، ال هيدف بشكل أساسى 
للعائـد املـادى، ويعتمـد عـىل االختيـار احلـر واإلرادة 
احلـرة لألفـراد، ويوجه خلدمـة فئات أخـرى باإلضافة 
الثالثـى  املعيـار  أنفسـهم. ووفقـا هلـذا  املتطوعـني  إىل 
األبعاد، يمكن أن يكون هناك أربعة أنامط من األنشـطة 
التطوعيـة، وهـى: املسـاعدة الذاتيـة واملنفعـة املتبادلة، 
أعامل اخلري وخدمة اآلخرين، أنشطة الدعوة، واملشاركة 
واحلكـم الذاتى. وتتضمن هذه األنـامط األربعة العديد 

 )Fay, 2002, p:9( .من األنشطة التطوعية
والتطـوع إجرائيـًا يتمثل يف املشـاركة باملال أو اجلهد 
اآلخريـن  ومسـاعدة  خرييـة  بأعـامل  للقيـام  أوالفكـر 

والهتدف إىل الربح. 

2- مفهوم اجلمعيات اخلريية:
يمكن تعريف اجلمعيات اخلريية إجرائيًا بأهنا:

مجاعـة ذات تنظيم لـه صفة االسـتمرارية تؤلف   -
من أشخاص طبيعيني واعتباريني.

-  الهتـدف لتحقيق الربح ومتارس أنشـطة تنموية 
واجتامعية وتربوية

براجمهـا بأخالقيـة املضمـون واملحتـوى  تتسـم   -
واهلدف.

تضم متطوعني من املؤمنني بأهدافها وبراجمها.  -
-  تسـعى لتقديم خدمات إنسانية أو حتقيق غرض 

من أغراض الرب.
-  تتسـم سياساهتا بالتحديد والشـفافية واملسئولية 

األخالقية.
-  تعمل يف ظل قوانني وأخالقيات املجتمع.

3- املعوقات االجتامعية:
يمكـن تعريف املعوقـات االجتامعيـة إجرائيـًا بأهنا 

تتمثل يف:
-  املعـوق االجتامعـي هـو العامل الـذي حيول دون 
قيـام الفرد بـدور يرغـب يف القيام به سـواء كان 
هذا العامل مرتبط  بالعـادات أوالتقاليد أوالقيم 

و األعراف. 
املعوق االجتامعي يكون مرتبط بالبيئة أو السياق   -

االجتامعي.       
قد يكون من داخـل األرسة )األب؛ األبناء،   -
مـن  أو  املحيطـة،  البيئـة  مـن  أو  الـزوج(، 

اجلمعية.

سابعًا: اإلجراءات املنهجية للدراسة:
1- منهج الدراسة:

اعتمـدت الدراسـة عـىل املسـح االجتامعـي بالعينة 
sample survey وذلـك أنـه حماولـة منظمـة لتحليـل 

و تأويـل و تسـجيل الوضـع الراهـن ملشـاركة املـرأة ف 
منظامت املجتمع املدين.
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2- أدوات البحث:
تم تصميم استامرة استبيان إلكرتونية ليسهل تطبيقها 
عىل عينة كبرية احلجم من السيدات والفتيات يف املجتمع 

السعودي.

3- جماالت الدراسة:
تتضمن جماالت البحث ثالث جماالت وهى: 

والفتـاة  املـرأة   ويشـمل  البـرشى:  املجـال  أ( 
السعودية املستخدمة لالنرتنت.

البحـث  تطبيـق  ويتـم  اجلغـرايف:  املجـال  ب( 
إلكرتونيًا عىل املرأة السعودية.

جدول)1( توزيع عينة الدراسة وفقا للمناطق

النسبة إلمجايل العينة %عدد العينةاملنطقة

8813.1الرياض

537.9القصيم

629.2مكة املكرمة

6910.3املدينة املنورة

416حائل

395.8اجلوف

487.1تبوك

517.6احلدود الشاملية

385.7عسري

355.2جازان

477نجران

456.7الباحة

568.3الرشقية

672100املجموع

ج( املجال الزمني: متت الدراسة إلكرتونيًا يف الفرتة 
من أول فرباير 2014 وحتى هناية مايو 2014.

4- عينة الدراسة:
وتشـمل املـرأة  والفتاة السـعودية من مسـتخدمات 
اإلنرتنت. وتم تطبيق أداة الدراسـة إلكرتونيًا وكان عدد 
النساء  والفتيات الاليت أجبن عىل االستامرة 672 مفردة. 

5- الثبات والصدق:
:Face Validity أ( الصدق السطحى أو الظاهرى
تم عرض صحيفة االستبيان عىل جمموعة من 
املحكمـني املتخصصني يف علم االجتامع، وذلك 

ألخذ آرائهم فيام يي: 
- مدي انتامء األسئلة إىل حماورها .

- مدي متثيل األسئلة لألهداف .
- إضافة أو حذف ما يرونه مناسبا .

- تعديل أي سؤال من أسئلة صحيفة االستبيان.
ومتـت مراجعة األسـئلة بناء عـىل مالحظات 
بعض املحكمني، أسفرت تلك اخلطوة عن تعديل 
بعـض الصياغـات، وغلـق بعض االسـتجابات 
املفتوحة، وبذلك تم التأكد من صدق االستامرة.

عنـد  املالحظـات  مجيـع  روعيـت  وقـد 
االسـتبيان  لصحيفـة  النهائيـة  الصـورة  وضـع 
حتـى أصبحـت صاحلـة للتطبيـق، وبعـد إجراء 
التعديـالت وحسـاب نسـب االتفـاق لألسـئلة 

وذلك باستخدام املعادلة التالية:
 وأبـرزت عملية التحكيم وجـود اتفاق عي 
األسـئلة بنسـبة )80%( فأكثر، وهو ما يؤكد عىل 

صالحية صحيفة االستبيان للتطبيق.
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ب( الثبات:
تم اختبـار الثبات من خالل )إعـادة االختبار(  
يف إطـار التعـرف عىل ثبـات أداة الدراسـة وللتأكد 
مـن صالحيتهـا تـم تطبيقهـا عـىل عينـة صغـرية 
قوامها )20( امرأة0وذلك ملعرفة التسـاؤالت غري 
الواضحة والغامضة،وتم تطبيق االستامرة عىل نفس 
األشـخاص بعد أسـبوعني لقياس نسبة الثبات0 و 
تـم حسـاب معامل االرتبـاط بني االسـتجابات ف 
التطبيـق القبـي والبعـدى فكانت درجـة االرتباط 
)0.85( وهـي معامـالت ارتبـاط مرتفعـة ودالة 
عند مستوى 0.01  وهو ما يؤكد عىل ارتفاع نسبة 

ثبات صحيفة االستبيان وصالحيتها للتطبيق.

ثامنًا: املدخل النظري للدراسة:
تعتمد الدراسة عىل املدخل الوظيفي ف تفسري العمل 
التطوعي، وتؤكد الوظيفية عىل أمهية اإلمجاع األخالقى 
النظـام واالسـتقرار ف  ف حفـظ   moral consensus

املجتمـع. ويوجد اإلمجاع األخالقى عندما يؤمن أغلب 
السـكان ف املجتمـع بنفـس القيـم. ويعتـرب الوظيفيون 
النظـام والتـوازن بمثابـة احلالـة املعياريـة للمجتمـع – 
ويعتمـد التـوازن االجتامعي عىل وجـود إمجاع أخالقى 

)Geddins ,  2001.p.16(بني أعضاء املجتمع
يربـط املتخصصـون يف علـم النفـس االجتامعـي بني 
وظائـف التطوع للمتطوعني ودوافعهم نحو املشـاركة ف 
العمـل التطوعي، وتظهـر ثالث وظائـف ف التصنيفات 
التـى قدمها كل مـن كاتز  Katz  عام )1960( وسـميث 
وبرينـر ووايـت عـام )1956(. فقد حدد كاتـز أن بعض 
االجتاهـات تـؤدى وظيفة معرفية، حيـث تزيد من الوعى 
وفهم العامل املحيط. وحتدث عندما تساعد هذه االجتاهات 
اآلخرين عـىل التوافق مع اجلامعـات املرجعية أو املواقف 

االجتامعية اهلامة. ولذلك فإن التحليل الوظيفى للفريقني 
يشـري عىل األقل إىل مخس وظائف متاميزة حتدد االجتاهات 

 .(E. Gil Clary et al, p.1131)للعمل التطوعي
وقد طور جيـل كالرى وزمالؤه هذه األفكار حول 
التحليل الوظيفى لوظائف التطوع بالنسـبة للمتطوعني 
أو اجتاهاهتـم نحو التطوع فيام بعـد. وعدد جيل كالرى 

وزمالؤه هذه الوظائف ف اآلتى:
-وظيفة قيمية Values function: وتتعلق بالفرص 
التى يتيحها التطوع للمتطوعني للتعبري عن القيم 

املرتبطة باالهتاممات اإلنسانية والغريية.
 :Understanding function الفهـم  -وظيفـة 
وتتعلـق باكتسـاب وتعلـم املتطوعـني خـربات 
اخلـربات  ممارسـة  فرصـة  وكذلـك  جديـدة، 

واملهارات والقدرات.
-وظيفـة اجتامعية Social function: وتعكس، من 
خالل التطـوع، الدوافع لالهتامم بإقامة عالقات 
مع اآلخرين، فالتطوع ربام يتيح الفرص لاللتقاء 
مـع األصدقاء، أو لالرتباط بنشـاط يراه آخرون 

مهمون عىل أنه نشاط مفضل. 
-وظيفـة مهنيـة Career function: وتتعلـق فوائد 

املهنة من املشاركة ف العمل التطوعي.
-وظيفـة وقائيـة Protective function: وتتعلـق بام 
وصفه كاتز بأنه وظيفة محاية الذات، أو االستخراج 

Externalization عند سميث وزمالئه.

-وظيفة تعزيزية Enhancement function: وترتبط 
بعالقـة الذات بآثـار التطوع السـلبية واإلجيابية. 
(1518-E. Gil Clary et al, 1998, pp1517)

تعتمـد فكـرة الوظيفيني عـىل دور العمـل التطوعي 
ف القيـام بوظيفـة التكامل االجتامعي عـىل افرتاض أنه 
أثنـاء املشـاركة ف العمـل التطوعـي حيـدث تفاعل بني 
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املشـاركني،  وقـد عرب ويـرث وآخرون عـن وجهة نظر 
تقول بأن املشـاركة التطوعية تعـوض ضعف العالقات 
العائلية وروابط اجلرية ف املجتمع املعارص )أو احلرضى( 

.(David L. , Ipid, p.373)

وتـرى الوظيفية أن مشـاركة املـرأة ف أي جمتمع من 
املجتمعـات هـى نتـاج منطقى طبيعـى حلصاد التسـاند 
والتفاعـل بني كافـة مكونات النسـق االجتامعـي، وأن 
أوضـاع املـرأة التى حيددهـا املجتمـع أيًا كان مسـتواها 
ونوعهـا يؤدي وظائف ف احلفاظ عـىل البيئة االجتامعية 
(K, Merton,  1969:p 81). ومشاركة املرأة يف العمل 

التطوعـي متثل أحـد العوامل الدافعـة لتنمية املجتمع يف 
إطار مـن التكامل بني فئات املجتمـع ومنها املرأة، وبني 
القطاعني احلكومي وغري احلكومي، والتوازن بني فئات 

املجتمع، و ذلك من أجل حتقيق أهداف املجتمع.

تاسعًا: نتائج الدراسة امليدانية:
1- خصائص عينة الدراسة:

تؤثر خصائص العينة عىل اسـتجابات املبحوثات. ومن 
األمهية أن تتنوع العينة فيام يتعلق بالسن، أو احلالة التعليمية، 

أو احلالة االجتامعية، أو مكان اإلقامة، أواحلالة العمليـة.

جدول رقم)2( السن

 % كالسن

18227.1أقل من 20 سنة

20730.8من 20-40 سنة

17325.7من 40-60 سنة

8011.9أكثر من 60سنة

6040.6سنة فأكثر

672100 اإلمجايل

قد يؤثر السـن عي مشـاركة املـرأة يف اجلمعيات 
األهليـة وتؤثـر عي تفاعالهتـم االجتامعية، وتشـري 
البيانات يف اجلدول رقم )2( إىل ارتفاع نسـبة الاليت 
أعامرهـن مـن 20-40 سـنة بنسـبة 30.8% حيث 
جـاءت يف املرتبـة األوىل ,يليهـا الـاليت أعامرهن أقل 
مـن 20 سـنة بنسـبة 27.1% ,يليها الـاليت أعامرهن 
مـن 40-60 سـنة بنسـبة 25.7%,ثـم يليهـا الاليت 
أعامرهن أكثر من 60سـنة بنسـبة 11.9%,ثم يأيت يف 
املرتبة األخرية الاليت أعامرهن60سـنة فأكثر بنسـبة 

 .%0.6

جدول رقم)3( احلالة التعليمية

 % كاحلالة التعليمية

203متوسط

9814.6ثانوى

37756.1جامعي

17726.3فوق جامعي

672100 اإلمجايل

تشـري البيانـات يف اجلـدول رقـم )3( إىل ارتفاع 
نسـبة الاليت تعليمهن جامعي بنسـبة 56.1% حيث 
جـاء يف املرتبـة األوىل ,يليهـا الـاليت تعليمهـن فـوق 
جامعي بنسـبة 26.3% ,يليها الاليت تعليمهن ثانوى 
بنسـبة 14.6% ,ثـم يـأيت يف املرتبـة األخـرية الـاليت 
تعليمهـن متوسـط بنسـبة 3%0  وقد يؤثر املسـتوى 
التعليمـي عي املرأة من حيث زيادة الوعي و النضج 
بأمهية العمل التطوعي و حماولة استيعاب دورهن يف 

تنمية املجتمع .
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جدول رقم)4( احلالة االجتامعية

 % كاحلالة االجتامعية

17125.4عزباء         

44966.8متزوجة

355.2مطلقة          

172.5أرملة    

672100 اإلمجايل

 فيام يتعلق بتوزيع العينة وفقا للحالة االجتامعية  تشري 
البيانات يف اجلدول رقم )4( إىل ارتفاع نسبة املتزوجات 
بنسبة 66.8% حيث جاء يف املرتبة األوىل، يليها العزباء 
بنسبة 25.4% , يليها املطلقات بنسبة 5.2%، ثم يأيت يف 

املرتبة األخرية األرامل بنسبة %2.5 .

جدول رقم)5( مكان اإلقامة

 % كمكان اإلقامة

25638.1ريف

41661.9حرض     

672100 اإلمجايل

تشـري البيانـات يف اجلدول رقم )5( إىل ارتفاع نسـبة 
احلرض بنسـبة 61.9% مقابل 38.1% للريف مما يؤكد 

عىل شمول العينة لقطاعي الريف واحلرض.

جدول رقم)6( احلالة العمليــة

 % كاحلالة العمليــة

41161.2تعمل

26138.8ال تعمل

672100 اإلمجايل

تشـري البيانات يف اجلـدول رقم )6( إىل ارتفاع نسـبة 
العامالت بنسـبة 61.2% مقابـل الذين الاليت ال يعملن 
بنسـبة 38.8%، حيث يساعد اخلروج من املنزل للعمل 
عىل قدرة املرأة العاملة عىل االنخراط يف العمل التطوعي.

2- االشرتاك يف أنشطة خريية:

جدول رقم)7( مدى االشرتاك يف أنشطة تطوعية

 % كهل تشرتكي ىف أنشطة تطوعية ؟

51276.2نعم

16023.8ال

672100 اإلمجايل

تشـري البيانـات يف اجلدول رقم )7( إىل ارتفاع نسـبة 
املشـرتكات يف أنشطة خريية بنسـبة 76.2% مقابل غري 
املشرتكات يف أنشطة خريية بنسبة 23.8% وهو ما يؤكد 
عىل ارتفاع نسبة مشاركة النساء السعوديات يف األنشطة 

اخلريية.

جدول رقم)8( األنشطة التطوعية التى تشارك املرأة فيها

األنشطة التطوعية 
التى تشارك املرأة فيها

مدينة    ن )416(ريف    ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
داللة الفروقاحلرية

انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

التوعية عن طريق 
دالة 2.960.1852.310.683600.84314.954670الندوات واملؤمترات

عند0.01
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األنشطة التطوعية 
التى تشارك املرأة فيها

مدينة    ن )416(ريف    ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
داللة الفروقاحلرية

انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

دالة 1.950.3022.030.822336.0017.088670تنمية بيئية
عند0.01

توعية املرأة باملشاركة 
دالة 2.000.1881.650.736771.0117.443670السياسية

عند0.01
تقديم الرعاية 

دالة 2.950.2621.810.749390.59423.449670ألطفال األرس الفقرية
عند0.01

دالة 1.990.0881.570.6401129.79710.498670حقوق إنسان
عند0.01

تقديم الرعاية 
دالة 2.980.1392.160.733451.33117.797670الصحية

عند0.01
مواجهة مشكلة 

دالة 1.020.1761.540.6001040.35513.649670األمية
عند0.01

دالة 1.030.2151.610.645692.67713.958670أنشطة ترفيهية
عند0.01

تقديم الرعاية 
دالة 1.040.2771.650.625495.12014.859670االجتامعية للمسنني

عند0.01
تقديم الرعاية 

دالة 1.990.0881.620.650998.5448.981670لألحداث
عند0.01

يتعـدى مفهوم العمـل التطوعـي املفهـوم التقليدي 
اخلـريي، وجيـب أن يتسـع ليشـمل كل إنسـان وحقه يف 
احلياة والسالم واحلرية وحقوقه االجتامعية واالقتصادية 
والسياسـية بل وحقه يف التنمية )حسني،  2001(. وفيام 
يتعلق باألنشـطة التطوعية التى تشـارك املرأة فيها تشـري 
البيانات يف اجلدول رقم )8( إىل  ارتفاع متوسط 2.69بني 
عينـة الريـف مقابل متوسـط 2.31بني عينـة املدينة فيام 
يتعلـق بالتوعية عن طريق الندوات واملؤمترات. وارتفاع 
متوسط2.00 بني عينة الريف مقابل متوسط1.65 بني 
عينة املدينة  فيام يتعلق توعية املرأة باملشـاركة السياسـية. 
كام ارتفع  متوسط2.95 بني عينة الريف مقابل متوسط 
1.81بـني عينة املدينة  فيام يتعلق تقديم الرعاية ألطفال 
األرس الفقـرية، ارتفاع متوسـط 1.99بـني عينة الريف 

مقابل متوسـط 1.57بني عينة املدينة  فيام يتعلق بحقوق 
إنسـان، ارتفاع متوسـط 2.98بـني عينة الريـف مقابل 
متوسط2.16 بني عينة املدينة  فيام يتعلق بتقديم الرعاية 
الصحية، ارتفاع متوسـط 1.99بـني عينة الريف مقابل 
متوسـط 1.62بني عينة املدينة  فيام يتعلق تقديم الرعاية 

لألحداث.
يف حني أكدت الدراسـة عىل ارتفاع متوسـط2.03 
بني عينة املدينة  مقابل متوسـط 1.95بـني عينة الريف  
فيـام يتعلق تنمية بيئية، وارتفاع متوسـط1.54 بني عينة 
املدينة  مقابل متوسط 1.02بني عينة الريف  فيام يتعلق 
مواجهـة مشـكلة األميـة، كام ارتفع متوسـط األنشـطة 
الرتفيهية، وتقديم الرعاية االجتامعية للمسـنني بني عينة 

املدينة مقابل عينة الريف.
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جدول رقم)9( أسباب اشرتاك املرأة يف أنشطة 
خريية حمددة)اختيار أكثر من إجابة(

ما أسباب اشرتاكك
 % ك ىف هذه األنشطة دون غريها؟

39176.3تتناسب وطبيعتى كأنثى

37072.3تتناسب وميويل وهوايايت

31561.5تتناسب وختصيص

25449.6تتناسب ووقتي

9418.4صعوبة االشرتاك ف األنشطة األخرى

512تنسب النتائج إىل

تشـري البيانات يف اجلدول رقم )9( إىل تعدد أسـباب 
االشـرتاك يف هذه األنشـطة أول هذه األسباب تتناسب 
اإلنـاث  أن  وذلـك   %76.3 بنسـبة  كأنثـى  وطبيعتـى 
يف  بعـض املجتمعـات اليسـتطعن االشـرتاك يف بعض 
األنشطة التي تتطلب جمهود بدين وقضاء ساعات طويلة 
خـارج املنـزل ناهيـك عن السـفر ألماكـن بعيـدة, يليها 
تتناسـب وميـوىل وهواياتـى بنسـبة 72.3% وذلك أن 
تناسب النشاط مع امليول واهلوايات يساعد عىل اإلبداع 
يف أداء النشـاط, يليها تتناسب وختصىص بنسبة %61.5 
باعتبار أن األنشطة املرتبطة بالتخصص يمكن أداؤها بام 

يتفـق مع املرجعية العلميـة واملعرفية، ثم يليها تتناسـب 
ووقتى بنسبة 49.6%، ثم يأيت يف املرتبة األخرية صعوبة 

االشرتاك ف األنشطة األخرى بنسبة %18.4.

جدول رقم)10( أسلوب املشاركة ف هذه األنشطة

 % كما أسلوب املشاركة ىف هذه األنشطة؟

10320.1املشاركة باملال

14728.7املشاركة بالوقت واجلهد

26251.2املشاركة باالثنني

512100 اإلمجايل

  تشـري البيانـات يف اجلـدول رقـم )10( إىل تعـدد 
أسـاليب االشرتاك يف هذه األنشطة أول هذه األساليب 
 %51.2 بنسـبة  واجلهـد  والوقـت  باملـال  املشـاركة 
وهـو مـا يعكـس ارتفـاع مسـتوى املشـاركة الفعالة يف 
العمل التطوعي, يليها املشـاركة بالوقت واجلهد بنسـبة 
28.7%، وأن املتـربع بوقتـه أو فكـره، أو جهـده يمثل 
أمهيـة كبـرية وذلك حيـث حتتـاج العديد من األنشـطة 
للمجهودات البرشية, ثم يأيت يف املرتبة األخرية املشاركة 

باملال بنسبة %20.1.

جدول رقم)11( طرق معرفة األنشطة التطوعية

طرق معرفة
األنشطة التطوعية

مدينة      ن )416(ريف      ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
داللة الفروقاحلرية

انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

عن طريق بعض األقارب/ 
دالة عند1.020.2162.030.639147.09024.4426700.01أحد أفراد األرسة

عن طريق بعض
دالة عند1.990.0881.730.710724.2705.8056700.01الصديقات أو املعارف

دالة عند1.960.1851.390.549707.10916.1416700.01من خالل وسائل اإلعالم

دالة عند1.020.1521.530.676817.92311.8946700.01عن طريق بعض الزميالت

دالة عند1.980.1521.770.676470.5654.7306700.01عن طرق األنشطة التى تقدمها
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تشـري البيانات يف اجلدول رقـم )11( إىل تعدد طرق 
معرفـة األنشـطة اخلرييـة وارتفعـت عـن طريـق بعض 
الصديقات أو املعارف عند عينة الريف بمتوسط1.99 
عنها عنـد عينة املدينـة بمتوسـط1.73، وارتفعت من 
خالل وسائل اإلعالم عند عينة الريف بمتوسط1.69 
عنهـا عنـد عينة املدينـة بمتوسـط1.39،وارتفعت عن 

طرق األنشـطة التـى تقدمها عند عينة الريف بمتوسـط 
1.98عنها عند عينة املدينة بمتوسط1.77.

وارتفعـت عـن طريـق بعـض األقـارب/ أحـد أفـراد 
األرسة عنـد عينـة املدينـة بمتوسـط 2.03عنهـا عند عينة 
الريـف بمتوسـط1.02، وارتفعـت عـن طريـق بعـض 
الزميالت بمتوسط 1.53 للمدينة مقابل 1.02 للريف.

جدول رقم)12( أسباب اشرتاكك ف األنشطة التطوعية 

أسباب االشرتاك
ىف األنشطة التطوعية

مدينة     ن )416(ريف     ن )256(
قيمةقيمة ف

ت
درجة 
احلرية

داللة 
الفروق انحراف معياريمتوسطانحراف معياريمتوسط

دالة 1.050.2821.830.885804.50413.654670للمسامهة ف تنمية املجتمع
عند0.01

دالة 2.960.2771.900.718248.67822.651670لشغل وقت فراغي
عند0.01

لرفع املعاناة
دالة 2.950.2621.520.666550.85332.933670عن بعض الفئات

عند0.01
لتوعية وتثقيف
دالة 1.980.1522.130.652269.1283.642670بعض الفئات

عند0.01
للتأكيد عىل 

دالة 1.990.0881.520.6441073.15611.747670أمهية دور املرأة
عند0.01

لتأهيل وتدريب بعض 
دالة 1.950.3022.030.822336.0017.088670الفئات للمشاركة ف التنمية

عند0.01

   تشـري البيانـات يف اجلـدول رقـم )12( إىل تعـدد 
أسـباب االشـرتاك يف األنشـطة التطوعيـة وتتمثل هذه 
األسباب لشغل وقت فراغي وارتفعت عند عينة الريف 
بمتوسـط 2.96عنها عند عينة املدينة بمتوسط1.90، 
وارتفعت لرفع املعاناة عن بعض الفئات عند عينة الريف 
بمتوسـط2.95 عنها عند عينة املدينة بمتوسط1.52، 
للتأكيـد عىل أمهية دور املـرأة وارتفعت عند عينة الريف 

بمتوسط 1.99عنها عند عينة املدينة بمتوسط1.52.
بينـام ارتفعـت للمسـامهة ف تنميـة املجتمـع عند 
عينـة املدينة بمتوسـط 1.82عنها عنـد عينة الريف 

وتثقيـف  لتوعيـة  وارتفعـت  بمتوسـط1.05، 
بعـض الفئـات عنـد عينـة املدينـة بمتوسـط2.13 
عنهـا عنـد عينـة الريـف بمتوسـط1.98، لتأهيـل 
وتدريـب بعـض الفئـات للمشـاركة ف التنميـة عند 
عينـة املدينة بمتوسـط2.03 عنها عنـد عينة الريف 

بمتوسط1.95

3- املعوقـات االجتامعية ملشـاركة املرأة يف األنشـطة 
التطوعية:
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جدول رقم)13( املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل 
مشاركة املرأة ف األنشطة التطوعية )اختيار أكثر من إجابة( 

ما املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل 
 % كمشاركة املرأة ىف األنشطة التطوعية؟

54180.1معوقات من داخل األرسة

41161.2معوقات من البيئة املحيطة

30244.9معوقات من اجلمعيات اخلريية

 672تنسب النتائج إىل

تشـري البيانـات يف اجلـدول رقـم )13( إىل تعـدد 
املعوقـات االجتامعيـة التـي تؤثـر عىل مشـاركة املرأة 

ف األنشـطة التطوعيـة أول هـذه املعوقـات معوقات 
مـن داخل األرسة بنسـبة 80.1% وذلـك أن األرسة 
تؤثر بشـكل كبري عىل مدى مشـاركة املـرأة يف العمل 
التطوعـي، وبالتـايل قـد تشـكل أحـد أهـم العوائـق 
ملشـاركة املـرأة, يليهـا معوقـات مـن البيئـة املحيطـة 
بنسـبة 61.2% حيـث التقاليـد والقيـم االجتامعيـة 
واملوروثـات التي تؤكد عـىل األدوار التقليدية للمرأة, 
ثـم يـأيت يف املرتبـة األخـرية معوقات مـن اجلمعيات 
املتعلقـة  املعوقـات  وهـذه   %44.9 بنسـبة  اخلرييـة 
باجلمعيـة تؤثر بشـكل أو بآخر عىل مشـاركة املرأة يف 

العمل التطوعي.

جدول رقم)14( املعوقات األرسية

الرتتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطاملعوقات األرسية 

1.780.57081.2000.593عدم وجود وقت فراغ

1.740.58377.5640.584رفض الزوج خروجي من املنزل

1.390.56364.2300.466رفض الزوج مشاركتي ف األنشطة التطوعية

1.360.58360.2880.457االنشغال بمتطلبات األرسة

2.460.70889.8600.822القيام بعمل إضايف لتغطية نفقات األرسة

1.190.48563.4090.409القيام بواجبات الزوج

1.420.65356.4900.475قرصت ف تربية أبنائها

1.370.61158.1200.466االنشغال برتبية األبناء

2.540.633103.9400.851احتياج أحد أفراد األرسة لرعاية خاصة

البيانـات يف اجلـدول رقـم )14( إىل تعـدد  تشـري 
املعوقـات األرسيـة أول هـذه األسـباب احتيـاج أحـد 
أفراد األرسة لرعاية خاصة بمتوسـط2.54، ثم القيام 
بعمـل إضايف لتغطيـة نفقات األرسة بمتوسـط2.46، 
عدم وجود وقت فراغ بمتوسـط 1.78، رفض الزوج 
خروجـي من املنـزل بمتوسـط1.74 وهذا مـا تؤكده 

دراسـة »عائشـة امحـد«)2002( التي توصلـت إيل أن 
من أهم أسـباب عدم انضامم املـرأة للجمعيات األهلية 
هـو منـع الـزوج و األرسة للمـرأة ملامرسـتها للعمـل 
األهـي، وجاء يف املرتبـة األخرية االنشـغال بمتطلبات 
الـزوج  بواجبـات  القيـام   ،1.36 بمتوسـط  األرسة 

بمتوسط1.19.
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جدول رقم)15( كيفية مواجهة هذه 
املعوقات)اختيار أكثر من إجابة(

 % ككيف يمكن مواجهة هذه املعوقات؟

تفعيل دور املؤسسات املجتمعية يف 
39472.8التوعية االجتامعية

ختىل الزوج عن سيطرته عىل الزوجة طاملا 
34263.2ال توجد انحرافات

إعادة توزيع األدوار املنزلية ومساعدة 
21439.6الزوج للزوجه

توعية الزوج بأمهية مشاركة املرأة ف 
14226.2العمل اخلريي التطوعي

541 تنسب النتائج إىل

تشـري البيانـات يف اجلـدول رقـم )15( إىل تعدد 
أسـاليب مواجهة هذه املعوقات أول هذه األسـاليب 
التوعيـة  يف  املجتمعيـة  املؤسسـات  دور  تفعيـل 
االجتامعيـة بنسـبة 72.8% حيـث جـاء يف املرتبـة 
األوىل ,يليهـا ختـىل الزوج عن سـيطرته عـىل الزوجة 
طاملـا ال توجـد انحرافات بنسـبة 63.2%, ثـم يليها 
الـزوج  ومسـاعدة  املنزليـة  األدوار  توزيـع  إعـادة 
للزوجـة بنسـبة 39.6%, ثم يـأيت يف املرتبـة األخرية 
توعية الزوج بأمهية مشـاركة املـرأة ف العمل اخلريي 

بنسبة %26.2 0 

جدول رقم)16( معوقات البيئة املحيطة

الرتتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطمعوقات البيئة املحيطة

2.240.81371.3260.752عدم الوعى بأمهية العمل اخلريي

1.740.54482.7940.583عدم الوعى بأمهية دور املرأة

2.440.70390.0300.811النظر للمرأة عىل أهنا التصلح للعمل العام

1.380.56263.5510.465النظر ملشاركة املرأة عىل أن اختالطها بالرجال حرام

1.420.60061.3230.474النظر للمرأة عىل أهنا تابعة للرجل

أكـدت  املحيطـة  البيئـة  بمعوقـات  يتعلـق  فيـام 
نتائـج الدراسـة عـىل تعـدد هـذه املعوقـات ويـأيت يف 
مقدمتهـا النظـر للمرأة عىل أهنـا التصلح للعمـل العام 
بمتوسط2.44، يليها عدم الوعى بأمهية العمل اخلريي 

املـرأة  دور  بأمهيـة  الوعـى  بمتوسـط2.24،ثم  عـدم 
بمتوسـط1.74، النظـر للمرأة عـىل أهنا تابعـة للرجل 
متوسـط1.42، النظر ملشـاركة املرأة عىل أن اختالطها 

بالرجال حرام بمتوسط 1.38.

جدول رقم)17( معوقات اجلمعيات اخلريية التى تؤثر عىل مشاركتك 

الرتتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطمعوقات اجلمعيات اخلريية التى تؤثر عىل مشاركتك

2.280.62394.7220.767سيطرة الشللية عىل جملس اإلدارة

2.350.69687.5770.78.33عدم الوعى بكيفية املشاركة

2.300.71583.3800.76.76عدم إتاحة فرص املشاركة للنساء

2.220.79272.6260.749معوقات قانونية تتعلق بالقانون املنظم للجمعيات
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الرتتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطمعوقات اجلمعيات اخلريية التى تؤثر عىل مشاركتك

2.250.69683.6980.758عدم وجود ميزانية كافيه لتنفيذ األنشطة

2.190.80270.6450.7310الشعور بعدم جدوى املشاركة

2.340.70885.6140.784عدم وجود مناخ ديمقراطي

2.330.69786.5610.77.85انتشار الفساد باجلمعية

2.360.66891.6900.792بعد اجلمعية عن املنزل

2.450.66795.1930.81.71سيطرة العصبيات عىل اجلمعية

تعـدد  )17(إىل  رقـم  اجلـدول  يف  البيانـات  تشـري 
املعوقات للجمعيات اخلريية أول هذه املعوقات سيطرة 
العصبيـات عـىل اجلمعيـة بمتوسـط 2.45, يليهـا بعـد 
اجلمعية عـن املنزل بمتوسـط 2.36 , يليها عدم الوعى 
بكيفيـة املشـاركة بمتوسـط2.35,ثم عدم وجـود مناخ 
ديمقراطي  بمتوسط2.34، ثم انتشار الفساد باجلمعية 
بمتوسـط2.33، عـدم إتاحـة فرص املشـاركة للنسـاء 
بمتوسـط 2.30، سـيطرة الشـللية عىل جملـس اإلدارة 

بمتوسـط2.28، عـدم وجـود ميزانيـة كافيـه لتنفيـذ 
األنشـطة بمتوسـط2.25 كـام أكـدت دراسـة » مالك 
الرشـيدي« 2005 عي أن من أهم املعوقات التي تعوق 
املشـاركة يف اجلمعيـة هو نقص املـوارد املالية التي حتول 
دون القيام بأنشـطة متعددة. ثم معوقـات قانونية تتعلق 
بالقانـون املنظم للجمعيات بمتوسـط2.22، وجاءت 
املشـاركة  بعـدم جـدوى  الشـعور  األخـرية  املرتبـة  يف 

بمتوسط2.19.

جدول رقم)18(  املعوقات األخرى التي تواجه مشاركة املرأة ف األنشطة التطوعية

الرتتيبالوزن النسبيقيمة تانحراف معياريمتوسطاملعوقات األخرى التي تواجه مشاركة املرأة ىف األنشطة التطوعية

2.340.72883.4600.785انشغايل بالعمل لفرتات طويلة

2.310.74680.2230.776انشغايل بالتعليم لوقت طويل

2.390.66693.0110.79.72سيطرة الرجال عىل العمل باجلمعيات اخلريية

2.310.72982.2670.776عدم معرفة كيفية املشاركة

2.360.66891.6900.793العمل التطوعي غري ذى حافز مادى

2.350.72384.2400.78.34عدم وجود برامج للتوعية بأمهية التطوع

2.280.70184.3460.767عدم وجود برامج للتوعية بكيفية التطوع

2.400.68291.4340.801عدم جدية العمل باجلمعية

2.400.67492.2160.801بعد اجلمعيات عن املنزل

2.390.67991.1210.79.72انشغايل برعاية والدي / والديت املسنني أو املرىض

تشـري البيانـات يف اجلـدول رقـم )18( إىل وجـود 
معوقات أخرى تواجه املشـاركة ف األنشطة اخلريية أول 

هذه املعوقات عدم جدية العمل باجلمعية، بعد اجلمعيات 
عـن املنزل بمتوسـط2.40، انشـغايل برعايـة والدي / 
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والـديت املسـنني أو املرىض، سـيطرة الرجـال عىل العمل 
باجلمعيـات اخلريية بمتوسـط2.39، العمـل التطوعي 
غري ذي حافز مادي بمتوسط 2.36، عدم وجود برامج 
للتوعية بأمهية التطوع بمتوسـط2.35، انشغايل بالعمل 
لفرتات طويلة بمتوسط 2.34، انشغايل بالتعليم لوقت 
طويل، عدم معرفة كيفية املشاركة بمتوسط2.31، عدم 
وجـود برامـج للتوعية بكيفية التطوع، انشـغايل بالتعليم 
لوقـت طويـل بمتوسـط2.31، عـدم وجـود برامـج 

للتوعية بكيفية التطوع بمتوسط 2.28.

4- أساليب تفعيل مشاركة املرأة يف األنشطة اخلريية:

جدول رقم)19( كيفية تفعيل مشاركة املرأة ف 
األنشطة التطوعية 

كيف يمكن تفعيل مشاركة املرأة ىف 
 % كاألنشطة التطوعية ؟

43264.3مواجهة املعوقات االجتامعية التى تواجهها

وجود خطاب اتصاىل 
17626.2وإعالمى لتغيري صورة املرأة

24536.5نرش ثقافة العمل التطوعي

16224.1وجود أساليب حتفيز عىل املشاركة

39058إعطاء املشاركات بدالت ماديه رمزيه

مساعدة النساء عىل املشاركة ف األنشطة 
33650التى تتفق وميوهلن

تدريب النساء عىل كيفية املشاركة)إعادة 
44666.4تأهيلهن(

إعطاء النساء فرصة للمشاركة ف ختطيط 
31647وتنفيذ األنشطة

10115مواجهة املعوقات النفسية التى تواجهها

48772.5مواجهة املعوقات التى تقابلها باجلمعية

672تنسب النتائج إىل

تشـري البيانـات يف اجلـدول رقـم )19( إىل وجـود 
أكثـر مـن صـورة لتفعيـل مشـاركة املـرأة ف األنشـطة 
اخلرييـة أول هـذه املعوقـات مواجهـة املعوقـات التـى 
تقابلهـا باجلمعيـة بنسـبة 72.5% حيث جـاء يف املرتبة 
األوىل ,يليهـا تدريـب النسـاء عىل كيفية املشـاركة)إعادة 
تأهيلهن(بنسـبة 66.4%، حيـث يسـاعد التدريب عىل 
تزويد املتدربني باألسـاليب واخلـربات الالزمة لتعديل 
اجتاهاهتم وتنميـة مهاراهتم وزيـادة معارفهم من خالل 
جمموعة األدوار التي يؤدهيا القائمون بالعملية التدريبية 
بكفـاءة واقتـدار، مسـتهدفني بذلـك حتقيـق خمرجـات 
التدريب والتنمية املحددة سـلفا, يليها مواجهة املعوقات 
االجتامعية التى تواجهها بنسبة 64.3% ,ثم يليها إعطاء 
املشـاركات بدالت ماديه رمزيه بنسـبة 58% , ثم يأيت يف 
املرتبـة األخرية وجـود خطاب اتصـاىل وإعالمى لتغيري 
صورة املرأة بنسـبة 26.2%,يليها وجود أسـاليب حتفيز 
عىل املشـاركة بنسبة 24.1% ,ثم يليها مواجهة املعوقات 

النفسية التى تواجهها بنسبة %15  .

عارشًا: النتائج العامة للدراسة وتوصياهتا:
1- النتائج العامة للدراسة:

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
فيـام يتعلـق باإلجابة عـىل التسـاؤل األول: ما مدى 
مشـاركة املرأة السـعودية يف أنشـطة اجلمعيات اخلريية؟ 

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج هى:
• ارتفاع نسـبة املشـاركات يف أنشـطة تطوعية، وهو 
مايعكس إجيابية املرأة السـعودية ومشـاركتها يف 

العمل التطوعي. 
• ارتفـاع متوسـط  املشـاركة يف األنشـطة التطوعيـة  
بالنسـبة للمرأة يف الريف مقارنة باملرأة يف احلرض  
فيام يتعلـق تقديم الرعاية ألطفال األرس الفقرية، 
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والتوعيـة عن طريق الندوات واملؤمترات، توعية 
املـرأة باملشـاركة السياسـية،  فيام يتعلـق بحقوق 
إنسـان،  فيـام يتعلـق بتقديـم الرعايـة الصحيـة، 
أكـدت  حـني  يف  لألحـداث.  الرعايـة  تقديـم 
الدراسة عىل ارتفاع متوسط املشاركة يف األنشطة 
التطوعية بالنسبة للمرأة يف احلرض  مقابل املرأة يف 
الريـف  فيام يتعلق تنمية بيئية، ومواجهة مشـكلة 
األميـة، كـام ارتفع متوسـط األنشـطة الرتفيهية، 
وتقديم الرعاية االجتامعية للمسـنني، أوضحت 
نتائج دراسـة منال عبد السـالم بدوى )2002( 
أن عضويـة املـرأة ف اجلمعيـات األهليـة تتحدد 
بنمـط نشـاط اجلمعيـة, حيـث ترتفـع ف األنامط 
التى تنشـط ف جمـال الطفولة واألمومـة وتنظيم 
األرسة.  وهتتـم النسـاء بحقـوق اإلنسـان وهـو 
 Gardner- ما يرتبط بدراسـة جاردنر ماثيـوس

 Mathews)2003( والتي أكدت أن التحول ف 
ارتباط املرأة باملنظامت األهلية قد ارتبط بسلسلة 
من التغـريات املؤسسـية متثلت ف ظهـور حركة 

احلقوق املدنية 

فيـام يتعلق باإلجابة عىل التسـاؤل الثاين: ما أسـباب 
اشرتاكك ف األنشطة التطوعية؟

تعـدد أسـباب االشـرتاك يف هـذه األنشـطة أول   •
هـذه األسـباب تتناسـب وطبيعتـى كأنثـى يليها 
دراسـة  وأكـدت  وهواياتـى  وميـوىل  تتناسـب 
 )Sarahde)2002 إىل أن املـرأة لدهيـا أسـباب 
وفقـًا  وختتلـف  للمشـاركة  متواصلـة  ودوافـع 

للطبقة االجتامعية. 
تعـدد أسـاليب االشـرتاك يف هذه األنشـطة أول   •
هذه األساليب املشـاركة باملال والوقت واجلهد، 

وذلـك أن مسـاعدة اآلخريـن باملـال و اجلهـد و 
كافة صور الدعم انعكسـت عي فلسـفة التكافل 
و  الديـن  يف  أصوهلـا  جتـد  التـي  و  االجتامعـي 
تسـتند عـي مبـدأ التضامـن و مسـاعدة الفقراء 
يليهـا  2000:ص16(.  واملحتاجني)السـهيل، 
املشـاركة بالوقـت واجلهـد, ثـم يـأيت يف املرتبـة 

األخرية املشاركة باملال 
التطوعيـة  األنشـطة  معرفـة  طـرق  تعـددت   •
وارتفعـت بني عينة الريف فيام يتعلق بطرق؛ عن 
طريـق بعض الصديقـات أو املعارف، وارتفعت 
مـن خالل وسـائل اإلعالم، عن طرق األنشـطة 

التى تقدمها.
وارتفعـت عن طريق بعـض األقارب/ أحد 
أفـراد األرسة،عن طريـق بعـض الزميالت عند 

عينة املدينة باملقارنة بعينة الريف
تعـدد أسـباب االشـرتاك يف األنشـطة التطوعية   •
وارتفعـت متوسـط بعض األسـباب فيـام يتعلق 
بشـغل وقـت فراغـي، لرفـع املعاناة عـن بعض 
الفئـات، للتأكيد عـىل أمهية دور املـرأة عند عينة 
الريف مقابل عينة املدينة. أن أكثر دوافع التطوع 
للمـرأة ترتبـط بغايات إشـباع حاجاهتـن الدينية 
والنفسـية وكسـب مرضـاة اهلل وقضـاء أوقـات 
املفيـدة هلـن وملجتمعهـن  فراغهـن يف األعـامل 

)بركات، 2005، ص 2159(
بينـام ارتفـع املتوسـط عنـد عينـة املدينة)احلرض(   •
باملقارنة بعينة الريف وتتمثل يف؛ املسامهة ف تنمية 
املجتمع، لتوعيـة وتثقيف بعض الفئات، لتأهيل 
وتدريـب بعـض الفئـات للمشـاركة ف التنمية.
فالتطـوع باعتباره شـكاًل من أشـكال املشـاركة 
 John(املدنية يعترب وسـيلة فعالة لتسهيل التثقف
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D.,  1999, p.19(،  واملشاركة حتطم قيم السلبية 

واالنعزاليـة يف املجتمع، وحتول الطاقات اخلاملة 
إيل طاقات قادرة عاملة ملتزمة بام يؤدي إيل حفظ 
التـوازن يف حركة تطوير املجتمـع بطريقة تلقائية, 
ثـم يأيت يف املرتبة األخـرية للتأكيد عىل أمهية دور 
املـرأة يف العمـل التطوعـي، حيـث ذهـب مونز 
كنـدز Munz Kinds وهـورن كنـدز إىل اعتبـار 
التطوع اسـرتاتيجية ناجحة لالندماج االجتامعي 
عـىل املسـتويني الفـردى واملجتمعـى، ومصدرًا 
أساسـيًا لتنميـة التامسـك االجتامعـي واملواطنـة 
الفعالـة)Elllis, 2001(. وترتبـط هـذه النتائـج 
العمـل  أن  باعتبـار  الوظيفيـة وذلـك  بالنظريـة 
التطوعـي يؤدي العديد من الوظائف االجتامعية 

والقيمية والوقائية...الخ.

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل الثالث: ما املعوقات 
االجتامعية )األرسية – البيئية( ملشـاركة املرأة السـعودية 
يف األنشـطة اخلرييـة؟  توصلت الدراسـة إىل عدة نتائج 

هى:
تعدد املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل مشاركة   •
املـرأة ف األنشـطة التطوعية أول هـذه املعوقات 
معوقـات من داخـل األرسة, يليهـا معوقات من 
البيئـة املحيطة, ثم يأيت يف املرتبة األخرية معوقات 

من اجلمعيات اخلريية 
تعددت املعوقات األرسية ومتثلت يف احتياج أحد   •
أفراد األرسة لرعاية خاصة بمتوسـط2.54، ثم 
األرسة  نفقـات  لتغطيـة  إضـايف  بعمـل  القيـام 
فـراغ  وقـت  وجـود  عـدم  بمتوسـط2.46، 
بمتوسـط 1.78، رفـض الـزوج خروجـي من 
املنـزل بمتوسـط1.74 وهـذا ما تؤكده دراسـة 

“عائشـة امحـد”)2002( التـي توصلـت إيل أن 
من أهم أسـباب عـدم انضامم املـرأة للجمعيات 
األهلية هو منع الزوج و األرسة للمرأة ملامرستها 
للعمل األهي، وجاء يف املرتبة األخرية االنشغال 
القيـام   ،1.36 بمتوسـط  األرسة  بمتطلبـات 
بواجبـات الـزوج بمتوسـط1.19، ويتأكد من 
ذلـك أن الظـروف األرسية االجتامعيـة ووجود 
األطفال واملسؤوليات األرسية ومعارضة الزوج 
تقـف حائـاًل دون مسـامهة املتطوعات مسـامهة 
فعالـة.. وذهبت دراسـة عائشـة أمحـد العبد اهلل 
)2002( إىل أن مـن أهـم أسـباب عـدم انضامم 
املـرأة للجمعيات األهلية هو عدم معرفة نشـاط 
اجلمعيـة وعـدم توافر وقت الفـراغ ومنع الزوج 

واألرسة وكذلك سيطرة الرجال عىل اجلمعية.
يف  ويـأيت  املحيطـة  للبيئـة  املعوقـات  تعـددت   •
مقدمتهـا النظـر للمرأة عىل أهنـا التصلح للعمل 
العـام بمتوسـط2.44 وهو ما يـؤدي إىل خوف 
املرأة من احلساسـية االجتامعيـة نتيجة لاللتحاق 
بالعمـل التطوعـي، يليهـا عـدم الوعـى بأمهيـة 
العمـل اخلريي بمتوسـط2.24 وذلـك أن عدم 
إدراك املجتمـع بأمهية العمـل التطوعي مما حيول 
دون مسـامهة  املتطوعني مسـامهة فعالة،ثم  عدم 
الوعـى بأمهية دور املرأة بمتوسـط1.74، النظر 
للمـرأة عىل أهنـا تابعـة للرجل متوسـط1.42، 
النظـر ملشـاركة املرأة عـىل أن اختـالط بالرجال 

حرام بمتوسط 1.38.
ف  املشـاركة  تواجـه  أخـرى  معوقـات  وجـود   •
األنشـطة اخلريية أول هذه املعوقـات عدم جدية 
العمـل باجلمعيـة، بعـد اجلمعيـات عـن املنـزل 
 / والـدي  برعايـة  انشـغايل  بمتوسـط2.40، 



79 نورة إبراهيم الصويان: املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية 

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

والـديت املسـنني أو املرىض، سـيطرة الرجال عىل 
بمتوسـط2.39،  اخلرييـة  باجلمعيـات  العمـل 
العمـل التطوعـي غري ذى حافز مادى بمتوسـط 
2.36، عدم وجود برامج للتوعية بأمهية التطوع 
بمتوسط2.35، انشغايل بالعمل لفرتات طويلة 
بمتوسط 2.34، انشغايل بالتعليم لوقت طويل، 
عدم معرفة كيفية املشاركة بمتوسط2.31، عدم 
وجـود برامج للتوعيـة بكيفية التطوع، انشـغايل 
بالتعليـم لوقـت طويـل بمتوسـط2.31، عدم 
وجـود برامج للتوعيـة بكيفية التطوع بمتوسـط 

.2.28

فيام يتعلق باإلجابة عىل التسـاؤل الرابع:ما معوقات 
اجلمعيـة التـي تؤثـر عـىل مشـاركة املـرأة السـعودية يف 

اجلمعيات اخلريية؟ توصلت الدراسة لعدة نتائج منها:
تعـددت معوقـات اجلمعيـات اخلرييـة أول هذه   •
اجلمعيـة   عـىل  العصبيـات  سـيطرة  املعوقـات 
بمتوسـط 2.45, يليهـا بعـد اجلمعية عـن املنزل 
بمتوسـط 2.36 خاصـة يف ظـل املعوقات التي 
تواجه املرأة يف صعوبة توفري مواصالت،ومشاكل 
االنتقـال, يليهـا عـدم الوعـى بكيفيـة املشـاركة 
بمتوسـط2.35,ثم عدم وجود مناخ ديمقراطي  
بمتوسـط2.34 بـام يسـمح بالتـداول السـلمي 
للسـلطة داخـل اجلمعيـات، ثم انتشـار الفسـاد 
باجلمعيـة بمتوسـط2.33 والشـك أن الفسـاد 
يؤثر بشكل سلبي عىل مشاركة املرأة، عدم إتاحة 
فرص املشـاركة للنساء بمتوسط 2.30 ويمكن 
أن يرجـع ذلك للنظرة التمييزية ضد املرأة يف ظل 
سيطرة ومتييز الذكور يف املجتمع، سيطرة الشللية 
عىل جملس اإلدارة بمتوسـط2.28، عدم وجود 

ميزانيـة كافيـه لتنفيذ األنشـطة بمتوسـط2.25  
والشـك أن، عـدم وجـود ميزانيـة كافيـة تؤثـر 
بشـكل ما عىل عدم تنفيذ األنشـطة، ثم معوقات 
للجمعيـات  املنظـم  بالقانـون  تتعلـق  قانونيـة 
بمتوسـط2.22، وجـاءت يف املرتبـة األخـرية 
الشعور بعدم جدوى املشاركة بمتوسط2.19.

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل اخلامس: ما أساليب 
تفعيـل مشـاركة املـرأة ف األنشـطة اخلرييـة؟  توصلت 

الدراسة لعدة نتائج منها:
تعـددت أسـاليب مواجهـة هـذه املعوقـات أول   •
هذه األسـاليب تفعيل دور املؤسسات املجتمعية 
يف التوعية االجتامعية, ثم ختىل الزوج عن سيطرته 
عـىل الزوجة طاملـا ال توجد انحرافـات, ثم يليها 
إعـادة توزيـع األدوار املنزليـة ومسـاعدة الزوج 
للزوجة, ثـم يأيت يف املرتبة األخـرية توعية الزوج 

بأمهية مشاركة املرأة ف العمل اخلريي .

2- توصيات الدراسة:
من خالل نتائج الدراسـة يمكن وضع تصور مقرتح 

لتفعيل مشاركة املرأة يف العمل التطوعي
ويتضمن هذا التصور عدة نقاط:

1- تأسـيس جهة خاصة بتنظيم املبادرات التطوعية 
اجلامعية والفردية ووضع آلية منظمة للتنفيذ.

2- وضـع رؤى وإسـرتاتيجية لتوعيـة املـرأة بأمهية 
األنشـطة التطوعية وكيفية االلتحاق باجلمعيات 

اخلريية.
3- مواجهـة املعوقـات األرسيـة التـي تؤثـر عـىل 
مشـاركة املـرأة يف العمـل التطوعـي، وذلك من 
خالل التوعية بأمهية املشـاركة يف األعامل املنزلية 



نورة إبراهيم الصويان: املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية 80

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

لتوفـري وقت فـراغ، وتوعيـة الـزوج بأمهية دور 
املرأة يف العمل التطوعي والتنمية املجتمعية.

4- تنميـة الوعي املجتمعي بأمهية  مشـاركة املرأة يف 
التنميـة املجتمعية ومن ضمنهـا العمل التطوعي 
والتأكيـد عـىل رضورة مسـامهة املـرأة يف العمل 

املجتمعي مسامهة فعالة.0
5- مواجهة سـيطرة الرجال عىل العمل باجلمعيات 
اخلريية وذلك من خالل تنمية الوعي بدور املرأة 
وقدرهتا عىل إدارة اجلمعيات األهلية واألنشـطة 
والربامـج اخلريية، وتطوير شـخصية املرأة وبناء 

قدراهتا. 
إدارة  جملـس  عـىل  الشـللية  سـيطرة  مواجهـة   -6
اجلمعيات األهلية وذلك من خالل لوائح حمددة 
لتـداول السـلطة، والتأكيـد عىل أمهيـة ورضورة 
إرشاك املـرأة يف جمالـس إدارة اجلمعيات األهلية 

وتسهيل وصوهلا ملراكز صنع القرار.
7- تعميـق درور مؤسسـات التعليـم يف  التوعيـة 
بأمهيـة ورضورة دور املـرأة املجتمعي، ودوره يف 
دعم العمـل التطوعي ونرش ثقافة التطوع وإلقاء 
الضوء عىل اخلربات والكوادر الناجحة يف العمل 

التطوعي.
8- تكوين إطار فكري جيد للعمل التطوعي  ينطلق 
مـن  ديننا وتراثنا املجتمعـي يتم خماطبة املرأة عىل 
أساسـه حتـى جيـد اسـتجابة واسـعة بـني أفـراد 

املجتمع من  آباء وأزواج وأبناء.
9- تبني وسـائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة 
قضيـة العمل التطوعي من خالل الرتويج وإذكاء 
الوعي االجتامعي لدى أفراد املجتمع واستشارهتم 
وتعبئتهـم ودعوهتـم للتطـوع من خـالل توضيح 

أمهية وجدوى اجلهود واألعامل التطوعية. 

10- إنشاء موقع إلكرتوين موحد جيمع كل اجلهات 
اخلرييـة واملبادرات النسـوية لنرش واقـع التطوع 
الشـخصيات  عـىل  الضـوء  وإلقـاء  وإنجازاتـه 

الفاعلة. 
11- إنشـاء قاعـدة بيانات خاصة بـكل املتطوعات 

تربط بينها شبكة تربطها باجلهات املختصة. 
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ى« لرجاء عالم الموروث في رواية »ُحبَّ

د. صالح عيظة الزهراين
األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
كلية اآلداب - جامعة امللك سعود

املستخلص
هـذه الدراسـة حماولة لالقرتاب من عوامل الكاتبة السـعودية 
رجـاء عـامل، مـن خـالل أكثـر رواياهتـا غموضـا وتعقيدا؛ 
»ُحبَّـى«، قاصـدة تفكيـك أصـول الروايـة والوقـوف عىل 
أسسـها ومرجعياهتا. وسـؤال العمل احلـارض هو عن كيفية 
اتـكاء الروايـة عىل املـوروث العريب يف رسد أشـبه ما يكون 
بالتهويـامت واألحـالم ومركزيـة دائمـة للعنـرص املقدس، 
املتمثـل يف املقـام واحلرم، يف غـري قليل من الرتحـل وتبادل 
األدوار املؤسسـني عـىل فكـر صويف فلسـفي يؤمـن بوحدة 
الوجود واحتـاد األديان. وألن العنوان مفتاح العمل وعامده 
األكرب، فقد اختذته الدراسـة مرتكزا سـعت إىل الوقوف عىل 
مصـادره التارخيية التـي- إضافة إىل عميـق دالالهتا-بدت 
متعددة وممكنة يف الوقت نفسه، مع التنويه عىل املحيط املكي 

الذي ال تكاد الكاتبة خترج عنه يف كل أعامهلا.
الكلامت املفتاحية: استلهام املوروث، رسد ، رواية )ُحبَّى(

Abstract
This study is an attempt to  approach  the narrative 
world of  the Saudi novelist Raja Alem, with special 
reference to her most  mysterious and  complicated  
novel “Hubba”. The   objective of this research  is 
to reveal the origins,   principles and  intellectual 
basis  of the  novel. The question that it attempts to 
answer centers upon the   use the Arabic heritage in 
a narrative style that is more of reveries and abounds 
in sanctity; the style is  also fraught with movement 
and exchnage of roles and draws on sophist and 
philosophical thought which believes in pantheism 
and unity of  religions.   Since the title is  key to the 
understanding of  the novel, this study focused and  
employed  it to discover the historical resources of the 
novel which, in addition to their deep significance,  
are multifaceted, reflecting the overwhelming 
surrounding of Mecca that shaped all the works of 
the novelist. 

توطئة
جيـد  العربيـة،  املعاجـم  يف  »َوِرَث«  مـادة  يف  الناظـر 
اشـتقاقاهتا ال خترج يف مجلة الداللة عن »املايض املتصل« 
بوجهيـه الفكـري واملـادي، يف صريورة جربيـة ال جهد 
للوارث فيها وال مشقة )ابن منظور: »َو ِر َث«(. وحول 
هـذا املفهـوم تدنـدن عديـد املباحـث، دون أن تتنـازل 
عـن نزاعـات التفاصيـل التـي متليهـا طبيعـة املوضـوع 
بالتأمـل مدلـول آخـر ورد يف  وخصوصيتـه. وجديـر 
املعجـم حتت املـادة ذاهتا، مـن أن »توريث النـار« تعني 
بعث جذوهتـا وإذكاء مجرهتا املخبوءة حتـت الرماد. وال 
خيفي ما يف هذا من مجيل اإلشارة إىل الدور الثقايف املنوط 

بطريف العملية؛ السـلف واخللف، من حيث إن يف األمر  
»ما يوحـي بفكرة االنبعـاث احلضـاري...« )الوراكي، 

.)28-24 :1995
والـرتاث، يف اصطالحـه، كلمـة فضفاضـة ال حتيل 
إىل معنـى مبـارش أو مفهوم حاسـم الداللـة. وأميل إىل 
أن اإلشـكال األكرب يتمثـل يف تصور هذه العبارة وتقييد 
أطرافها، خاصة نقطة النهاية الزمنية نزوال. فهل الرتاث 
كل قديـم؟ وأيـن يقف اخلـط الذي يفصـل القديم عن 
احلديث؟ وهل الرتاث حمصور يف املكتوب فقط أو يتسع 
ليشمل كافة أنامط الفعل السلوكي؟ وهل الرتاث الوعاء 
أو املحتوى؟ وهل ينبغي عىل الرتاث بالرضورة أن يتخذ 
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شـكل خمطوط أو هـو أيضا الكتاب ورقيـًا وإلكرتونيًا؟ 
وغـري ذلك مـن تسـاؤالت بعضها يـيش بوجـود تلكؤ 

معريف حييط باستكناه هذه الكلمة )احلفيان، 2011(.  
مـن العسـري ونحـن يف ُعجالـة أن نقـف عـىل كثـري 
املقاربات يف موضوع الرتاث ولعي أقتبس بعض األفكار 
التـي أجدها-من وجهة نظـري- مغرية بالوقوف، دون 
أن تكـون حصيلتهـا تشـكياًل للتسـاؤالت األهم حول 
الـرتاث وإن كانت من الوجاهة واألمهيـة بمكان. لكن 
قبل هذا، حيسـن القول إن كلمة “ُتراث” مل ترد يف كتب 
املصادر العربية باملعنى الذي نفهمه اليوم، ولعل الكلمة 
املرادفـة لذلـك املعنـى املنشـود هـي “الباقَيـات” التـي 
عـرب هبا بعض األولـني يف وصفه للقديـم “الصالح” يف 
حمتواه )البقاعـي، 2002: 5(. وال يتصور أن يف التعبري 
بالباقيات عند السابقني مايوازي الرتاث بمفهومه احلايل 
من سعة النظرة وشموليتها، ولو دار عليها بحث نظري 

يف القديم، لربام آنسنا فهام أفضل للكلمة.  
هـذا املحتـوى “الصالح” هو ما انحـاز إليه عدد من 
الباحثـني ومنهـم الدكتـور زكي نجيب حممـود )نجيب 
حممـود، 1993: 18( حـني ميز املوروث عـن الرتاث، 
ناظـام األول يف سـلك العموميـات التـي تتضمـن كل 
ماورثناه عن أسـالفنا فكريا، بينام نـادى باآلخر بوصفه 
مـا ينبغـي لألمة أن تسـتلهمه مـن املوروث لتبنـي عليه 
هنضتهـا. وهـذه الرؤيـة الرباغامتيـة التـي ال متنـح قيمة 
لليشء إال وفق إمكانيـة تطبيقه وإجرائه، هي يف احلقيقة 
جزئية تنبذ ما ال تراه مفيدا وال تسـلم من رشك اإلقصاء 
بذريعـة التهذيـب واالنتقـاء التـي ال تكـون بالرضورة 

موضوعية وال مأمونة.
ويف ملمـٍح اليقـل لطافـة عـن سـابقه، يـرى حممـد 
عابـد اجلابـري )اجلابـري، 1991: 24( أن معنى كلمة 
“تراث” يف الفكر العريب املعارص ال خيتلف يف داللته عن 

املرياث يف أصل استخدامه الديني. فكام أن املرياث يعني 
النصيب الذي يشـرتك يف استحقاقه جمموعة أشخاص؛ 
فـإن الرتاث هـو الرتكـة املاديـة والفكرية املشـرتكة بني 
العـرب، جتمعهم بوصفهم خلفا متعددًا لسـلف واحد. 
والـرتاث عنـد اجلابري هو املـايض احلارض فينا؛ سـواء 
أكان ماضينـا أم مـايض غرينـا ويشـمل العقيـدة واللغة 

وحتى احلنني والتطلعات! )1(.
 وحديـث اجلابري يشـري إىل أن سـمة الرتاث األوىل 
هي الديمومة واالستمرار؛ فالرتاث ليس املايض املنقطع 
واجلامـد يف حدوده بل هو املتصل إلينا و املنسـاب فينا، 
وهـذا عني مايتفق عليـه عامة املتوفرين عـىل املصطلح. 
االصطالحـي  املعنيـني  بـني  اجلابـري  يربـط  وبذلـك 
واللغوي للكلمة، الفتًا االنتباه إىل قضية املشـرتك الذي 
يوحد بني الشعوب ذوات القاسم العرقي قبل أي يشء. 
ويف الواقع، فإن مسـألة اتصال الرتاث عامة يشـرتك 
معه فيها عدد مـن الباحثني مثل عبد اهلل العروي وحممد 
عزيـز احلبايب، حتى مع اختالفهـم يف طرائق التعبري عن 
الفكـرة. فهـذا األخـري مثـال )احلبـايب، 1990: 87-
88( يؤكـد أن الـرتاث قيمة غـري جامـدة؛ إذ هو حركة 
وصريورة ومكون أصيل مـن مكونات التاريخ، نحمله 
معنـا ويصاحبنا متاما كحقيبة السـفر وكوعاء الذكريات 
الـذي يربط احلارض باملايض، وبغري ذلك ال وجود لنا يف 

احلارض وال مستقبل يمكننا أن نراهن عليه)2(. 

)1( يشـرتك كثريون مع اجلابري يف هذه النظرة الشـمولية كشكري 
غـايل وحممود أمـني العامل. حممـود العامل مثـال، حني ال حيرص 
الرتاث يف املكتوب وإنام يدرج فيه كل أنامط السلوك اإلنساين 
وتعبرياتـه؛ يرضب مثاال طريفا وهو شـعائر الدفن التي يراها 
جتليا من جتليات الرتاث. وانظر شكري غايل، الرتاث والثورة، 
بـريوت: دار الطليعـة، 1973، ص 18؛ وحممود أمني العامل، 
الوعـي و الالوعي الزائف يف الفكر العريب املعارص، القاهرة: 

دار الثقافة احلديثة ط 1 1989. ص 68.
)2( انظـر كذلـك عبد اهلل العروي، يف ضـوء التاريخ، املركز الثقايف 
العريب املغرب – بريوت، ط 2، 1988 ص ص 192-191.
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وبعيـدًا عـن هـذا كلـه، فكثـريًا مـا يتـم اسـتخدام 
مصطلحات متباينة اللفظ والداللة مرتبطة باشـتغاالت 
كلمـة تـراث أو موروث يف النصوص عامـة واإلبداعية 
منهـا عـىل نحو خـاص. فهنـاك من يعـرب بـ«اسـتلهام« 
وهنـاك مـن جيعـل األمـر »توظيفـًا« أو »اسـتدعاًء« أو 
»حضورًا«...إلـخ، وهـي مصطلحـات يقـع خلـط يف 
تناوهلا وقد تسـتخدم بمعنى واحد رغم رضورة التمييز 

بني مفاهيمها)3(.
وعـىل كل حال، ففي دراسـتي احلارضة آثرت جتريد 
العنوان من السـوابق اإلشـارية لكيفية العمل. وسـبب 
ذلـك طلـب االختصار الذي يـربره صعوبـة أن يلتبس 
عىل القارئ نوع املقاربة وأهنا التتغيا األسـطح، سـيام أن 
نمـوذج الدراسـة ال يقع خـالف عىل براعته يف اسـتثامر 
املعرفة إبداعيا. ثـم إين فضلت مصطلح »موروث« عىل 
»تراث« لوقوع اسـم املفعول من سـمعي موقعا حسـنا؛ 
فهو يوحي بمسـتقبِل مكتِسب فيوافق بذلك روح النقل 

واالتصال املوسوم هبا املايض.

أهداف البحث ومنهجه
 ليسـت الورقـة احلـارضة حماولـة إلثبـات مركزيـة 
املـوروث يف فكر رجـاء عـامل وأعامهلا، فهو أمـٌر مفروٌغ 
منـه ومعلوٌم سـلفًا. الدراسـة تسـتهدف يف مجلتها جتلية 
هـذا املـوروث لـدى الكاتبـة، ومعرفة بواعـث اللجوء 
إليـه وطرقـه وكيفيـة اشـتغاالته. ونظـرا لبالـغ األمهية 
التـي حيوهيا عنـوان الروايـة يف الوقت الـذي يغيب عن 
كثـري مغـزاه وخلفياته الرتاثية؛ سـتفرد له هذه الدراسـة 

)3( انظـر عـي زايد عـرشي، اسـتدعاء الشـخصيات الرتاثية يف 
الشـعر العـريب املعـارص، ليبيـا، 1978، ص ص 70 ومـا 
بعدها؛ وانظر حممد منور، اسـتلهام الشخصيات اإلسالمية 
يف الشـعر العريب احلديـث، ط1، الرياض، النـادي األديب، 

.2007

مسـاحة خاصة تكشـف فيها عن مرجعياتـه وتقف عىل 
دالالته ورمزيته وانعكاسـاته داخل العمل. وستسـلك 
الدراسـة طريـق التحليـل العلمـي منهجـا عامـًا يعتمد 
القـراءة الفاحصـة والتقيص الدقيق، مع اتـكاء ملحوظ 
عىل السياقات التارخيية والفكرية واألسطورية؛ رغبة يف 
الوصول إىل رؤية أكثر كفاية ومعقولية لواحدة من أشـد 

األعامل األدبية استغالقًا وغنوصية.

بواعث اختيار املوضوع
وعن دواعي التوفر عىل الرواية السـعودية حتديدا، 
فهـو يقني بجدارهتا واسـتحقاقها ملا يـربز قيمتها؛ فقد 
باتـت ظاهـرة ثقافيـة يف السـنوات العـرش األخـرية، 
بأصالـة  اعتـداد  مـن  ختلـو  ال  العمـوم  يف  وجتربتهـا 
املوروث حلد االرتكاز البني عليه. أما االنحياز لرجاء 
عامل)4( دون غريها من الروائيني السعوديني، فمخترص 
اجلواب فرادة جتربتها الفنيـة؛ إذ جيمع النقاد عىل أناقة 
رسدها مـن حيث الفكـرة واملعاجلة، مـع كفاية لغوية 
خاصة، األمر الذي جيعلها عزيزة املنافسـة، عىل األقل 

حمليا. 
يضـاف لذلـك، وهـو األهـم، عمـق تعاطيهـا مـع 
املـوروث إمجـاال، وهو ظاهـر يف مكونات الـرسد بداية 
باحلدث ومرورا بالشـخوص والفضاء..إلخ. إنه التجاء 
شـديد الوعي والفطنة، ينم عن هضـم فكري يقوم عىل 
إعـادة إنتاج املـايض ليجعلك أمام مشـهدين بينهام مزية 
اتصـال وانفصـال يف الوقـت ذاتـه، وهـي الفكـرة التي 

انبنت عليها كثري من أعامهلا الرسدية.
)4( رجاء حممد عامل، روائية سعودية من مواليد مكة املكرمة، تعد 
رواياهتـا مرآة أمينة للبيئة احلجازية واملكية خاصة. حصلت 
عىل جوائز قيمـة كانت آخرها جائزة البوكر للرواية العربية 
عام 2011 عن روايتها »طوق احلامم«. وبالرغم من صعوبة 
لغة الرسد يف أعامهلا، فقد ترمجت بعض رواياهتا إىل عدد من 

اللغات العاملية.
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وهنـاك قريـب إمجـاع عـىل أن روايـة )ُحبَّـى( التـي 
نقارب صفحاهتا يف هذه الدراسة، تعد أكثر أعامل رجاء 
عـامل تعقيدًا وانغالقًا. ولعل أبـرز ما يرتاءى فيها اهلوس 
الكبـري بالفضـاءات الصوفيـة، وهـو مـربر بااللتفـات 
خللفيتهـا الفكريـة، ناهيك عن خصوصيـة املكان الذي 
ترعـرت فيه، مكة، ودمغ الرواية، وإنتاجها عامة، بكثري 

من األصالة و الروحانية)5(.
وألن متصوراهتا الفنية مؤسسـة عىل هذه املكتسبات 
غالبا، فقد ازدانت رسدياهتا بلغة هتويمية ملغزة متتح من 
معـني التصـوف يف شـطحاته وعميـق أرساره، وتفيض 

بمزيج الثقافات ودقائق الفلسفات. 
أعـدت قـراءة الروايـة وطالعـت قليـل الدراسـات 
املحـررة عنهـا، فاصطدمـت بنص وعر تـكاد خترج من 
صفحاتـه فـارغ اليديـن خـايل الوفـاض، إال مـن رموٍز 
وعـامءاٍت ال تفـي لـدالالت واضحـة وال تنسـجم 
وأعراف الرسد وخطوط الرواية املعتادة. حينها أشفقت 
عـىل نفـي وهـي تتجشـم عنـاءات سـرب هـذا الرتاكم 
امليتافيزيقـي يف عمـل أديب، وخيـل إيل أن احلـال يتعلـق 
بسـفر مقدس يضمن يل كشفه كشف معارف الساموات 
وحقائـق األرض. دنـوت وبعدت مـن الرواية؛ يبعدين 
املنطـق وواقـع احلـال فيهـا ويدنينـي أين بحـرضة نص 
ليـس كمثـل النصوص؛ نص شـهي رغـم كل مافيه من 
استغالقات الرمز ودسائس األسطورة ومتاهات اللغة، 

يأرسك بخفاءاته فال تلتفت خلرب وال تنتظر هناية.   
نصيـب  جعـل  االسـتغالق  ذلـك  أن  وصحيـح 
هـذه الروايـة مـن املقاربـات قليـاًل، وأدى إىل أن تكون 
مناوشاهتا أمرا شاقا وال يفي إىل نتيجة حاسمة. لكني، 
برغم ذلك، أزعم قدرا كبريا من املتعة واجلذب لدى من 
)5( تنحـدر رجاء عامل عن طريق األب من أرسة مغربية هاجرت 
إىل مكـة، كـام أهنـا مـن طـرف األم تنتسـب إىل أرسة رشق 

آسيوية، ومن اجلهتني ترشبت الفكر الصويف.

درسـها وخالطهـا، مرده شـعور صادق بالقيمـة النصية 
للعمل من حيث هو طراز رفيع من الكتابة ووعاء حافل 

بالرتاث، يف عرس بنيِّ من اإلنشاء واألسلوب. 
وأيـًا كان األمر، فليسـت قلة تلك الدراسـات مانعا 
من االسـتئناس بحديثها؛ فقد أضاءت مناطق مهمة من 
العمل، وكانت يف عمومها رشيكا يف تقريبه من املفاهيم 
وسـاعدت عىل تعـدد التأويـالت فيه، وأكـدت العمق 

الفني هلذا النوع من التعاطي مع الرتاث. 

دراسات سابقة لرواية )ُحبَّى(
فيـام يي مراجعة رسيعة لبعض تلك الدراسـات التي 
تناولت رواية )ُحبَّى(، يعقبه تذييل خمترص نتخلص به إىل 
اجلزء األهم وجوهر هذا البحث وهو مقاربة الرواية من 
زاوية استلهام املوروث، مع عناية خاصة بعنوان الرواية، 

وهو ما نزعم أن الدراسة احلارضة قد انفردت به.
يف مسـاءلته للنـص يصـف الدكتـور عـايل قـريش 
لغـة الروايـة بالتعايل عـىل الواقع، ويرد ذلـك إىل طبيعة 
املحتـوى الذي تعرب عنه، يقول عـن )ُحبَّى(: » وهنا لغٌة 
أخـرى تثقل حمموالهتـا ليس ألن الكاتـب أرادها عالية 
عـن عاملهـا ومنفصلـة عنه، بـل ألن العامل الـذي أحدثه 
اسـتلزم تلـك اللغـة... هنـا تواجهنا لغة تتسـق مع عامل 
الروايـة، عامل الـرصاع عىل مقاٍم ليس يف العامل املشـهود، 
بـني أمراء بنيت حيواهتم عىل ما يمكن أن يكون يف العامل 
املشـهود، لكن اللغة حرصت عـىل أن تتامهى مع حركة 
هذا العامل املتخيل من عامل اخلفاء...”  )القريش، 2013: 

 .)71-70
ولعـل يف تعبـريه بـ »العـامل املتخيل من عـامل اخلفاء«  
إملاحـا إىل املضمـون الصويف عىل نحـو أخص من غريه، 
اسـتنادًا إىل قرب الباحث القريش من بيئة الرواية ويقينه 
بركيزة هـذا املحتوى فيها. ومما يلحـظ أيضا أن الكاتب 
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يرى يف هذا التعايل هتمة موجهة للغة، لكنه يعود فيربئها 
مـن أي جريـرة وينحـى باللوم عـىل واقع النـص الذي 
فرض هـذا التجايف عليهـا، فاضطلعـت باملهمة اجلربية 
باقتـدار فكانـت كالسـياج الشـوكي عـىل ذلـك العـامل 
املتجـذر يف الالواقـع وإن كانـت مرجعياتـه مـن العـامل 
املشـهود للحرم خاصة ولغريه عامة؛ ذلك الذي يسـميه 

القريش »اخلربة الثقافية« )القريش، 2000(. 
وال شـك عندي أن الرواية وهي متنـح قيمة للخفاء 
بـإزاء التجي أو الباطـن مقابل الظاهر، التي هي مفاهيم 
صوفية وفلسـفية؛ إنـام تريد التوسـل إلبراز قيمـة املرأة 
بوصفهـا الـرس واجلوهـر الذي حطـم بحقيقتـه أعراف 
القبيلـة وهتشـمت عليـه الذكوريـة املوسـومة باألنانيـة 
والتحيـز. وربام كان ذلك هو أسـاس فكرة الكاتبة حني 
أنشـأت روايتهـا عـىل متن وهامـش، وبذلـك ال يكون 
األمـر من قبيـل املوضة الروائية املسـتحدثة عند قلة ممن 
سبقوها، عىل أهنا قد تفردت عنهم بأصالة املتن واهلامش 
وهو ما يؤكده الدكتور القريش نفسه )القريش، 2000(. 
كـام ال يبعـد أن تكـون رجـاء عـامل قد تغيـت بذلك 
جتسـيد ما تنطوي عليه تلك الثنائية من ديمومة املواجهة 
واجلوهـر  والباطـل  احلـق  بـني  القائمـة  والتجاذبـات 
والعـرض. ولسـنا نغرب كثـريا حني نجـري عىل ذلك 
مسائل صوفية معقدة يستوعبها هذا التجاذب كالشطح 
مثـال، حني يقوم األمر عىل ظاهر موهم بخالف احلقيقة 
التي يستأثر هبا الباطن. ويف الرواية ذكر ملجالس الشطح 
التـي غالبا ما حتـرض يف متن الرواية املوصـوف بالظاهر 

والعرض )عامل، 2000: 117(.
وأيـا كان املغـزى، فهـذه الثنائيـة الكـربى )الظاهـر 
والباطن( تشـظت يف زوايا العمل مكونة تكتالت ثنائية 
أخرى يف مستويات كثرية من عنارص الرسد. ولعلنا نشري 
إىل جتـل واحد أتى عليه الباحث القريش وهو الكامن يف 

عنرص الشـخصية مـن حيـث ازدواجيـة ماهيتها، وهي 
ثنائيـة األنوثـة والذكـورة احلاصلـة مـن متاهـي )ُحبَّى( 
بشـخوصها. فهـذا التامهي عمل عىل ختفيـف الذكورية 
الرصفة ليكـون الناتج مزجيا منهام، وذلك الناتج هو رس 

الطاقة ومكمن القوة كلها )عامل، 2000: 117(. 
ومن املقاربات اجلادة هلـذه الرواية توقفنا قراءة نبيل 
سليامن، وفيها يلحق )ُحبَّى( بالروايات القليلة املؤسسة 
عىل متن وهامش، دون إغفال اإلشـارة إىل تفرد جتربتها 
حتى بدت ملبسـة بأهنا رواية من روايتني أو روايتني من 
روايـة. ويف قيامـه بتحليل الرواية مبتدئا هبامشـها تأكيد 
من سـليامن عىل أنـه عمل ظاهره املتـن وباطنه وجوهره 
اهلامـش. فقـد جعـل من هـذا األخـري الطبقـة الرسدية 
األوىل التي وزعها يف قسـمني جعل أوهلام »مقاُم األنوثة 
املقدسـة« وهو مقام، كسـائر الرواية، حمفوٌف باألسطرة 
التي تسـلطت عىل تكوين البناء الروائـي يف كل )ُحبَّى( 

بشخوصها وفضاءاهتا. 
لقـد بدا تركيز سـليامن عـىل قضية احلضـور الصويف 
واألسـطوري واضحا، وقدم قـراءة حتكي مدى تعاضد 
الديني والعجائبي يف رحلة أسطورية لشخوص الرواية 
ختتلـط فيهـا ناقـة صالـح بمدافـن األبـواء وغـار حراء 
وأجنحـة جربيل وأثـر ذي النون...إلخ، مع تركيزه عىل 
دور هذا العجائبي يف تأسيس »املكان املقدس يف األنوثة 
البرشيـة« )سـليامن، 1996: 3-15(، وبذلـك جيعـل 
وظيفة العجائبيـة يف الرواية حتقيق أهداف األنوثة العليا 

وتيسري مقاصدها العظيمة. 
وممـا اسـتوقفني كثـريا تلـك املحاولـة لرد األسـامء 
املرمـزة يف الروايـة ملرجعيـات تارخيية؛ رغبـة، يف ظني، 
من نبيل سـليامن يف إجيـاد أرضية خلياالت النص، جاريا 
بذلـك يف خـط الثنائية العامـة التي انبنـى عليها العمل. 
من تلك األسـامء عىل سـبيل التمثيل »بجري« الذي ربطه 
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ببحريا الراهب و«طاسني« الذي أعاده لطواسني احلالج 
املشـهورة. وال شـك أن اليقـني حوهلـا نسـبي تومهـي؛ 
والدليل أن التخرصات وقفت عاجزة أمام سائر األسامء 

اإلنسانية وغري اإلنسانية يف الرواية. 
أما لغـة )ُحبَّى( فيجدها مبهمة حلـد العتمة متعالية يف 
غنوصيتها ونبوءهتا، عىل أن األمر ال يبدو سـوءًا حمضًا إذا 
ماعرفنا أن سليامن نفسه وهو يقارب العمل، قد طالته فتنة 
هذا األسلوب ما جعله  ينزلق يف رسد أقرب إىل الغنوصية 
أحيانا. وخيتم سـليامن مقالته رابطـا )ُحبَّى( بطريق إدوارد 
اخلـراط األسـلويب وهنـج إبراهيـم الكوين األسـطوري، 
جاعـال من الرواية إضافة مهمة يف مسـرية خلخلة اهليمنة 
الذكورية يف الكتابة الروائية )سليامن، 1996: 15-3(. 

ويف مناوشـته لـ )ُحبَّى(، يدرك الناقد املغريب سـعيد 
علوش منذ الوهلة األوىل أمهية الثنائية الكبرية املسـتقرة 
يف املتـن واهلامـش، واحلد بينهـام عنده دقيـق يف األصل 
لكنـه قاطـع؛ إذ يسـتحيل بـه السـارد إىل »قـارئ كف، 
يـراوح بـني خفاء القبـي وجتليـات أوصاله امللغـزة...« 
)علـوش، 2002(. هـذه الثنائية عنـد علوش ال تقع يف 
حكم التبذير النيص يف الرواية؛ إهنا أسـاس تشـهد عليه 
شـدة التعالـق والتداخل الـذي يفي إىل نـوع من لعبة 
تبادل األدوار لتكون النتيجة ثورة واعية عىل املستقرات 
الرسديـة، متوسـلة بكوامـن اإللغـاز واخلطابـات شـبه 
الصوفيـة التي جعلت من )ُحبَّـى( رمزا وجوديا يتصف 

بالديمومة الزمنية )علوش، 2002(. 
وال خيفـى ربطه أسـلوب الرواية باخلطـاب الصويف 
بجامـع التعـايل عـن املألـوف والرتكيـز عـىل املواقـف 
الرمزيـة، مانحا بذلك، رغم كل اإلعامءات، صفة الفنية 
واجلامليـة للرواية التي يصفها بأهنا »نزوع مسـتميت إىل 
التشبث بأهداب لغة شعرية ملغزة هلا كل اجلامليات شبه 

الصوفية« )علوش، 2002(. 

وبمقابـل هذه األزلية املشـحونة باخلفـاء والتجي يف 
وقـت واحـد، تصبح )ُحبَّى( عشـقا مسـتحيال ألولئك 
الذيـن يقطعـون إليهـا أكبـاد اإلبـل ثـم اليناهلـم منهـا 
يشء. ولعل فكرة احلب املسـتحيل هـذه دفعت علوش 
لالعتقـاد بأن اسـم )ُحبَّى( يرمز للحـب العظيم حني مل 
يفتـه الوقوف عىل عنـوان الرواية )ُحبَّـى(، لكنه خيلص 
مـن ذلك بوصـف الصيغة بالغرابة )علـوش، 2002(. 
والغرابـة احلقـة أن فـات عليه البـرص بخلفيتهـا الرتاثية 
وكان بمقـدوره الوقـوف عليـه دون عنـاء يذكـر؛ ألن 
البـرص بـه مفتـاح الولـوج للعمـل، وهـو الباعـث عىل 

الدراسة احلارضة كام أسلفنا. 
معجـب العدواين، وهو يف اعتقـادي أكثر امللتصقني 
بأدب رجاء عامل، يطلق حكاًم عامًا ينطبق عىل كل نتاجها 
ومنه )ُحبَّى(. يف تقدير العدواين، تسعى الكاتبة يف أعامهلا 
إىل إعـادة اعتبـار للمهمـل الرتاثـي من خـالل توظيف 
تقنيـات قديمة مهمشـة، مثلت بعدا ما بعـد حداثي هو 
بالضبـط املسـؤول عن فكـرة ذلك التمرد عـىل القواعد 

الرسدية امللحوظ يف رواياهتا. 
وبرأيه، فإن سـعي الكاتبة للفرادة األسـلوبية دفعها 
لزعزعـة البنيـات املتصلة بالقصة واخلطـاب واملزج بني 
األجناس املختلفة، فإذا يف روايتها ما يشبه اخللق اجلديد 
املستعيص عىل التجنيس أصال. هذا مع دور فاعل لفكرة 
األنثـى التي ربام كان هلا، مـن وجهة نظري، األثر األكرب 

يف التوجيه نحو الالمألوف وإعطائه قيمة جوهرية. 
من تلـك التقنيات الرتاثية التي يشـري إليها العدواين 
تـربز قضيـة لعبة األرقام أو حسـاب اجلمل، املسـتدعاة 
بعنايـة يف رسد رجاء عامل واملعدودة شـكال من أشـكال 
التجريـب الكتـايب. واحلق أن ناقدنا يميـل لربط الفكرة 
بالفلسـفة التـي ترد الوجـود إىل قيم رياضية، وال شـك 
أن لعبـة فنية نجدها مكـرورة يف كل روايات رجاء عامل. 
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واحلقيقة أن هذه اإلملاعة من طرف العدواين ثمرة إمعان 
عايل الرتكيز، وأحسـبه يصل بني هذا االسـتقدام لفكرة 
تراثيـة وبـني جوهر الرواية املسـكونة بالتاريـخ املدموغ 

بكثري من األسطرة واسترشاف املستقبل. 
ويف ظني، فألن حسـاب اجلمل عنـد العرب مفارقة 
يف حـد ذاته وجتسـيد رمـزي للخفـاءات؛ فقـد صادف 
هـوى عنـد الكاتبة املهووسـة بمثـل ذلـك. ناهيك عن 
شديد األثر احلاصل من مجع احلروف باألعداد يف الفكر 
الصـويف الـذي أراه الباعـث والـروح يف كل أعامهلا ويف 
تشـكيلها الثقايف عامة. ورغم أن مقاربة العدواين مل تفرد 
)ُحبَّـى( بحديث خاص، لكـن زاويته التـي انطلق منها 
وجيهة وصاحلة أنى اجتهت هبا نحو أعامل رجاء عامل)6(. 
ومن املفارقة أيضا أن املقاربات النسائية ألعامل رجاء 
عـامل قليلة، ومن أبرزها وأبرها يف نظري رسـالة الباحثة 
فاطمة العتيبي التي حصلت هبا عىل درجة املاجسـتري يف 
األدب والنقـد. يف هذه الدراسـة احتفاء غري مسـتغرب 
بقضيـة التأنيث يف لغة الكاتبـة جعلها تفرد هلا عنوانا هو 
»تأنيث اللغة/الكتابة باجلسد« )العتيبي،2010: 32(. 
وهذا الربط بني اللغة واجلسد مترير لفكرة مضموهنا 
أن قوة املرأة مسـتمدة من الضعف الكامن يف جسـدها. 
ذلك اجلسد الذي هو سـبيل متكنها من الرجل املحكوم 
عليهـا غالبـا الوقوع يف سـلطته. ومن الطبيعـي أن تلك 
املفارقـة انعكسـت عـىل لغـة الروايـة فجـاءت متخمـة 

باألنوثة، وهذا سبب جسارهتا وتفردها.  
وإمعانًا من الباحثة العتيبي يف احلساسية حيال املرأة، 
تقـع يف رشك السـلبية والالتفـاؤل حيـال وضـع األنثى 

)6( انظر احلوار الذي أجراه طامي السمريي مع معجب العدواين 
حول أعامل رجاء عامل، الرياض، ع: 14749، 25 ديسمرب، 
2008. وانظـر كذلـك معجب العـدواين، الكتابة واملحو. 
التناصية يف أعامل رجاء عامل الروائية، النادي األديب بحائل، 

2009، ص ص 60-58، 144-134.

ثقافيا. فحني تتحدث عن شخصية )ُحبَّى( واستعصائها 
عـىل الفهـم والتأويـل الواحـد وتلـون مواقفهـا؛ تعلل 
ذلـك بأنـه »ترمجـة واضحـة لفكـرة عـدم االسـتقرار، 
التـي تظهر فيها املرأة عـرب التاريخ، فلـم تتحقق وجودًا 
راسـخًا يف معنى ثابـت، فالقيم الثابتة هـي قيم الذكورة 
أمـا القيم األنثوية فهي غري مسـتقرة، غـري واضحة...« 

)العتيبي،2010: 110(. 
لكـن الباحثة من طـرف آخر، وأمـام احلجب الذي 
يمثله الفناء الذي تورطت فيه )ُحبَّى( أمام سـلطة امللك 
طاسني مثال، ترصد املفارقة التي ال تغيب عن املطالعني 
املتمعنـني يف الرواية. فهي تذكر احتفـال القبيلة بجريان 
الطمـث عنـد )ُحبَّـى(، يف إشـارة إىل نوع من الكشـف 
واإلظهار للمسـكوت عنـه عندما حتول ذلـك اليوم إىل 
مهرجـان أقامـه هلا الرجـال يف جمتمعها القبـي املفرتض 
فيـه أخص أنـامط احلجب واخلفـاء! )العتيبـي،2010: 
36( ومـا هـذا إال التمـرد عـىل الواقـع املحبـط للمرأة 
وبذلـك يسـتقيم امليـزان حيـال األنثـى؛ فهـي اهلامـش 
واملركز يف الوقت ذاتـه. وربام تكون فكرة العتيبي أوجه 
حـني تـورد النبوءة النسـوية عـن أن »املسـتقبل مؤنث« 
)العتيبـي،2010: 111(، وبذلـك تقتسـم القيمـة مـع 

الذكور زمنيا. 
وال شـك أن قليـل الدراسـات التـي اسـتعرضناها 
عن )ُحبَّـى(، جتمع عىل الغرائبيـة والعجائبية يف روايتها 
وصعوبة مسـالكها واعتامدها عىل األسـطرة. هذا األمر 
أحـدث اسـتحياء بالغـا حيـال العمل بوجه عـام ونحو 
األعـالم الشـخصية واملكانيـة فيهـا خصوصـا، ليقـف 
املخيـال النقدي عىل حدود التأويـل اجلزئي يف الغالب. 
هذه املقاربات كانت عىل مستوى الفعل الرسدي والبناء 
احلكائي واللغة، وكان القاسـم املشرتك فيها هو اإلشارة 

إىل املوروث الصويف الراسخ يف بنية العمل.
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املورروث يف رواية )ُحبَّى(:
أوالً: من خال املحتوى

• التصـوف الفلسـفي: يف متواضع رأيي، فاملوروث 
الروحـاين الذي شـكل بعدا طاغيـا يف الرواية ال 
يندرج يف حد اسـتلهام التصوف السني الساذج. 
إنه من نوع التصوف الفلسـفي، الغارق يف فكرة 
وحدة الوجود، واملنطوي عىل كثري من املعتقدات 
واألساطري القديمة. إن )ُحبَّى( هي اآلهلة، وفيها 
تنسلك مجلة احليوات واجلامدات التي عند حتقيق 
األمر ليسـت إال )ُحبَّى( نفسها، وهذا عني فكرة 

املرآة الصوفية املعروفة كام سنبني الحقا.
- ثنائية الظاهر والباطن/املتن واهلامش

هذا االسـتلهام الفلسـفي جيري عىل أس 
احلكايـة عنـد رجـاء عـامل. فحـني تقدمتهـا 
للرواية تذكر الظاهر والباطن، وال شك لدي 
أن يف املتـن يتحقق الظاهر ويف اهلامش يكمن 
الباطـن، وأن جوهر املراد هـو اهلامش الذي 
يـأيت تاليـا للمتن كـام أن الباطن يكـون خمتبئًا 
خلف الظاهـر. وعندما تربط الكاتبة اهلامش 
بالقديم ترهن املتـن باحلديث، ولعلها تقصد 
حضـور التاريخ السـحيق والقريب فيهام معا 

)عامل، 2000: 5(. 
وربـام نصيحتهـا مسـتهل الروايـة بقراءة 
املتن مسـتقاًل عن اهلامش أو اهلامش مسـتقاًل 
عـن املتـن، أتـت عـىل اعتبـار أن أحدمها قد 
يغنـي عـن اآلخـر متامـا كـام أن الظاهـر يف 
ج والعامة بينام  العـرف الصويف يكفـي الُسـذَّ
الباطن منذوٌر خلاصة الصوفية، ومن هنا نشأ 
مصطلـح »علامُء الرشيعـة« و«علامُء احلقيقة« 
عند الصوفية. تقول الرواية عن أنواع العشق 

تصـف  املنظومـات  »فجـاءت  والعشـاق: 
الواليـة والعشـق ورضوب  أهـل  مقامـاِت 
عشـقهم: عشـق العامـة الـذي يصـوغ صرب 
وحشـواٍت  مكفتـاٍت  يف  وعرقـه  العاشـق 
وتواقيع يف ملموسـات تتجسـد من مطاوعة 
جسـد املعشـوقة للتصويـر والتشـكيل. ثم: 
عشـق املتكلمني واحلكـامء الذيـن يصوغون 
عشـقهم يف منظومـات مسـموعة تـرتدد بني 
الوقـار والزندقة... ثم أخريًا: عشـق اخلاصة 
يعرفوهنـا  الذيـن  واملقربـني   األوليـاء  مـن 

بقلوهبم...« )عامل، 2000: 315-314(. 
وبذلـك يمكـن القـول بـأن املزاوجة بني 
املتن واهلامش يف الرواية ليس من قبيل اجلري 
عـىل صنف من املوضـة الروائية كام قد يتبادر 
إىل البعض؛ بل هو عند رجاء عامل تفعيل واع 

للثنائية الصوفية الفلسفية. 
واحلقيقة أن املتأمل يف طريقة توزيع املتن 
واهلامـش يف الروايـة يلحـظ إمكانيـة قلبهام 
مكانيـا؛ فاخلط الـذي حرر بـه اهلامش أكرب 
حجام مـن ذلك الـذي حرر به املتـن. وكأن 
املتن هنا وضع يف موضع اهلامش والعكس، 
يف حتقيـق لفكـرة أن مـا بدا هامشـا هو املتن 
بعينـه وأن مـا ظهر متنا ما هـو يف احلقيقة إال 
هامـش؛ إذ احلقيقـة خمبـوءة والظاهر زيف، 
وهذا خري متثيـل للفكرة الصوفية الفلسـفية 
الظاهـر  أو  والعـرض  باجلوهـر  القائلـة 

والباطن)7(.

)7( يكثر يف الرواية حديث الكاتبة عن فكرة القلب واالنعكاسات 
التـي طالت األفكار واألسـامء. انظر مثال ترسـيمة »ُحبَّى« 
معكوسـة األحـرف ومدينـة »ُمقـا املقلوبة يف السـامء...«، 

حبى، ص ص 167، 184.
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يف املتن حديث عن رصاع الوجهاء حول 
مقـام )ُحبَّـى(، رجال يتسـابقون عـىل الظفر 
بالقرب منهـا والتامهي معها. األمري »صون« 
واألمري »طامي« من هؤالء املتصارعني، ومها 
عند التحقيق شخصيتان تارخييتان استعادت 
الكاتبـة هبام تارخيـا من احلرب عىل السـلطة، 
ملبسـة املوقـف حلة مـن الروحانيـة لترصفه 
عن أهداف الدنيا الظاهـرة)8(. كام أنه ال يبعد 
أن تكـون فكـرة التوظيف هلذه األسـامء تنبع 
من قيمـة األنثى الكامنة يف )ُحبَّـى(؛ )ُحبَّى( 
اإلنسان و)ُحبَّى( املكان، من حيث هي حمور 
الـرصاع بني الرجـال وهـي معيـار مكانتهم 
ومقـدار قيمتهـم وسـلطتهم: »ال يدع صون 
لـه يف )ُحبَّـى( مـن رشيـك...يف مقـا طافت 
بكامـل  طامـي  بجثـامن  األمرييـة  الرباذيـن 

األهُبة...« )عامل، 2000: 145(.
ومع أن الرموز الصوفية حارضة يف املتن، 
فقد كان اهلامش أكثر إيغاالً وباطنية. يف املتن 
انـرصف احلب كثريًا للجسـد من قبل أولئك 
املتنافسـني عىل )ُحبَّى(، ألهنـم أرادوها ُعنوة 
وعـىل دمـاء اآلخريـن، بينـام اهلامـش يفيض 
باحلب الروحـي املناهض للعالئق اجلسـدية 
والغارق يف الفناء واحللول، وهذا يدعم فكرة 
الظاهر والباطن الصوفيـة يف املتن واهلامش، 

)8( طامـي املتحمي أمري عسـري الذي دخل مع سـلفه، يف رصاع 
مـع الـرتك واألرشاف انتهـى بسـيطرته عـىل مكة مـدة من 
الزمـن حتى متكنت منه قـوات حممد عي باشـا وأعدم. كام 
أن الرشيـف حممد بن عون، الذي ربـام كان »صون« حتريفا 
السـمه، سـاهم بـدوره يف القضـاء عـىل إمارة العسـرييني 
واسـتعادة النفـوذ عـىل مكـة. ينظـر يف ذلـك كتـاب عاتق 
البـالدي، اإلرشاف عـىل تاريـخ األرشاف، بـريوت: دار 

النفائس، 2002.

يقـول حيـان: »ال بد مـن إفنـاء )ُحبَّى( حتى 
تعود الصورة ألصلها بجسدي، وحتى يعود 
االنعـكاُس للمعكـوس، والتجـي للمطلق، 
وبذا أملُّ )ُحبَّى( جلسـدي ملـة أبدية ال انفصام 

هلا فيتم كاميل...« )عامل، 2000: 286(. 
-وحدة الوجود؛ )ُحبَّى( أصل كل يشء

وتأكيـدًا عـىل قضيـة وحـدة الوجـود يف 
الروايـة ومـا يصحبها يف الغالب من مسـائل 
واألسـطرة  واحللـول  الصـويف  االتصـال 
الدينيـة عمومـا؛ نجـد حشـًدا مـن األسـامء 
ملواضع وشـخصيات مقدسة شـكلت حمورًا 
يف الروايـة. وعـن تلـك األسـامء ربام سـهت 
عديد الدراسات املشـار إليها، رغم جهودها 
ملرجعياهتـا  رمـوزه  ورد  العمـل  تأويـل  يف 
مـن التاريخ احلقيقـي واخليايل. »مقـا« مثال، 
ومهـت  التـي  )ُحبَّـى(  مقـام  حميـط  وهـي 
بعـض الدراسـات فظنتها حمورة عـن »مكة« 
)جريـدي، 2011( عـىل عادة رجـاء عامل يف 
تعميـة املواضع واألسـامء؛ هي عـىل الراجح 
اسـتلهام ملقـام النبي سـليامن املحفوف بكثري 

من اللغط التارخيي.
 واحلـق أن الوهـم يف هذا االسـم مربر 
يـكاد  ال  إذ  احلكايـة؛  يف  مركزيتـه  رغـم 
يتيـرس العثـور بـه لـوال أن الكاتبة نفسـها 
كفتنا مشـقة األمر فذكرتـه يف آخر رواياهتا 
»طـوق احلـامم« يف معـرض وصفها اآلرس 
مللك بلقيس ومقام سـليامن )عامل، 2011: 

.)497-496
هنـا إملاحـة طريفـة ومفارقة مهمـة؛ فإىل 
َبلِقيـس مـن  سـليامن كانـت رحلـة األنثـى 
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اجلنوب إىل الشـامل، أما يف الرواية فهي رحلة 
الذكـر إىل األنثـى من اجلنـوب إىل حيث هي 
يف الشـامل؛ رحلة سـارح وحيان إىل )ُحبَّى(. 
وبذلـك جـرت الكاتبـة عىل عادهتـا يف قلب 
األلفاظ واملفاهيم؛ فجرت املسألة عىل عكس 
املألوف التارخيـي واالجتامعي يدفعها لذلك 
منزلـة األنثى عندهـا، وهذا هـو املعنى احلق 

للمحو والكتابة. 
وبدافـع بيان منزلة األنثـى )ُحبَّى( مقارنة 
بنظرياهتـا يف الواقـع املعـاش؛ تعمـد رجـاء 
إىل تقديـم نسـاء الروايـة يف شـكل أجـريات 
وجـوار، وهلذا تصـف مدينة مقا أهنـا »مدينة 
الرجـال« جلبـت إليهـا اإلناث املجـاورات 
لتخفيف الذكـورة فيها. وكأهنا بذلك هتمش 
كل أنثـى مضطهدة وتسـلبها حريتهـا، وهلذا 
جتعل من عشق »سارح« لـ«نور« ابنة النائحة 
عشقا ال قيمة له؛ ألهنا ليست امرأة أصيلة بل 
وافـدة، واملقصود رمزيـة التهميش فيها دون 

شك )عامل، 2000: 49(. 
ومـا حيسـن التنبيه عليـه يف هـذا الصدد، 
هـو الرؤيـة األحاديـة التـي تتبناهـا الروايـة 
حيـال األديان؛ إذ يقـرب يف اعتقادي املنظور 
الفلسـفي الذي يرد املعتقـدات ألصل واحد 
مهام اختلفت تشكالهتا. وعليه فالكعبة وجه 
آخر ملقام سـليامن أو غريه من الرموز الدينية، 
وال يبعـد كوهنـا مجيعـا مـن األسـاطري عنـد 
الكاتبة، وبذلك يؤول اجلمع إىل اإلفراد وهو 
عني نظرية وحدة الوجود املبثوثة بعناية فائقة 
يف الرواية  )عامل، 2000: 70، 253، 269، 

 .)314 ،311 ،286

-»حيَّان«/حي بن يقظان واجلوهر األعظم  
»َحيَّـان«، مـن طرف آخـر، هـو الباحث 
اجلاد عن عشـقه األبدي الكامـن يف )ُحبَّى(؛ 
رمـز اآلهلـة كلهـا التـي سـعت الروايـة هبـا 
ومعها إىل تأنيث كل الظواهر واألشـياء حتى 
الرجل نفسـه. ومن تأنيث الذكور يف الرواية 
تطالعنا شـخصيات يقع وصفها بني الذكورة 
واألنوثـة من بينها »سـارح«، الباحث اآلخر 
عـن )ُحبَّى(، الذي تقول عنه الكاتبة:«بعدها 
صـار يميش ملفوفـا يف محيم الرطـب ذاك، مل 
تعد جلسـده رصامة الذكورة املطلقة، راحت 
حقيقة )ُحبَّى( سـارية فيه متازج ما يتحرك فيه 
ويفعـل ويتأمل، صـارت أدواته حلقيقة منه مل 
تظهر بعد...« )عامل، 2000: 168-167(.

 وحيـان هـذا يقـرب أن يكون اسـتلهاما 
لشـخصية حـّي بن َيقظـان؛ تلك الشـخصية 
الصوفيـة التـي توصلـت ملحبوهبـا األعظـم 
بعد عنـاء من البحـث والتطلـع والتوفر عىل 
اجلواهـر والتخي عن األعـراض، وهو ذات 
املسـلك الذي اختذه حيان يف الرواية؛ طلبا لـ 
)ُحبَّى( املقرون اسمها بالباطن دون الظاهر. 
البحـث  يـدرك  الروايـة،  يتتبـع  ومـن 
الـدؤوب الـذي بذله حيـان ألجـل حمبوبته؛ 
رغبة يف االتصال هبا والفناء فيها، دون الغفلة 
عـن أن حيـان يأيت يف صـور متعددة وأسـامء 
خمتلفة هي يف احلقيقة تعود هليئة واحدة. كام أن 
أفكارا كالتولد الـذايت وختمر النطفة و الظبية 
التـي تتامهـى مـع )ُحبَّى( يف اسـم »غزالن«، 
إضافة إىل التبادل بني حيان وسـارح وحابس 
املرهتنـني بإتقان علوم الباطـن بغية التامهي بـ 



صالح عيظة الزهراين: املوروث يف رواية »ُحبَّى« لرجاء عامل94

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

)ُحبَّـى(؛ مرجحـات لعالقة حكايـة حي بن 
يقظان الفلسـفية بتشـكيل العمـل عند رجاء 
عـامل. تقـول مثـال: »أدرك حيـان أن االسـم 
حيـان حـاو عىل عطر مـن جنـس اللواقح ما 
إن مسـته به )ُحبَّى( حتى حرضته عىل متلكها 
فأخرجته فارا من قبيلته...واعلم أن األرواح 
جلهـا قديم، إال ما ختلق من تزاوج خفتني أو 
نزوتـني أو تولـد عـن التبعثـر يف املتعدد دون 
الواحد...«، »وتنهـد )َحابِس( بحرسة: »أي 
العطـور تلـك التي أستشـفي هبا سـيدي من 
اللعنـة، وأي علـوم خلقـت تلـك النطفة يف 
صلبـه وأمدهتا بالقدرة عـىل الصمود بمقا؟! 
وأي تربـة بذرت ومخرت هبا مثل تلك الظبية 
 ،170  :2000 )عـامل،  بـادت؟!...«  التـي 

256، وانظر كذلك ص 216، 286(.
-طاسني/احلالج

 شـخصية امللـك »طاسـني«، ال يبعد-كام 
أملعنا اقتباسا من أحد الباحثني- عالقة االسم 
املعروفـة وهـي جمموعـة  بطواسـني احلـالج 
من التصـورات الصوفية التي تتخـذ من لعبة 
احلروف واملقطعات وسـائل لبناء كل طاسني 
منهـا )احلـالج، 2007()9(. يعضـد ذلـك مـا 
يلحظ يف أسـلوب رجاء عامل نفسها من حيث 
اللغة والرتكيب، ومن يفطن لنزوعها الواضح 
إىل ذكـر األرقـام وعمـل الرتسـيامت، يف هذه 
الرواية وغريها، ال خيامره شك يف تأثرها بمثل 
طواسـني احلـالج التـي تتناثر عـىل صفحاهتا 
األرقام والرسـومات يف غري قليل من اإللغاز 
)9( ومـن التصـورات الصوفية عنـد احلالج: احلقيقـة املحمدية 
والفهم والصفـاء والدائرة والنقطة والتنزيه واملشـيئة وغري 
ذلك من األفكار املغرقة يف التعمية والشطح وعرس الفهم.

والتورية، وهو تأكيد آخر لدور الفكر الصويف 
يف تكويـن التجربة اإلبداعيـة عندها، وهو ما 

يستحق دراسة مستقلة بحد ذاته. 
ناهيـك عـن أن طاسـني يـأيت يف مواضع 
صورة هليئة النبي امللك سـليامن الذي سـخر 
كل الكائنات لذلك الباقي الذي ال يفني وال 
يزول. تقول مسـتعرية قصة بلقيس مع كتاب 
سـليامن جاعلة من )ُحبَّى( ذات بلقيس ومن 
طاسـني النبي سـليامن: »وسـاح للعيون عىل 
احلجر طلسـم، وأدركـوا أنه كتاب مرسـول 
إليهـم بأمر...فـام أن ألقـى نظرة عىل السـبعة 
أختـام املرصودة حتـى عرفها هلـم: »إهنا من 
ومكنـون  خمفـي  وطاسـني  طاسـني،  امللـك 
كأعظـم ملوك الباطـن، وخصومتـه حماق ال 
طلـوع منه...وحيـث ابتلينا به فاإلستسـالم 
سيد الفضائل...« )عامل، 2000: 22-20(. 
ويف حضور شخصية طاسني امللك، وهو 
الذي يتامهى بـ )ُحبَّـى( وفيه تتواري وتفنى، 
جتسـيد للفكـرة الصوفية واعتداد بشـخصية 
احلـالج املعدود مـن أرباب الشـطح وأوائل 

القائلني بالفناء ووحدة الوجود. 
-»قا«/جبل »قاف« وحميي الدين ابن عريب

ومن مزيـد أمثلة التفلسـف واألسـطرة يف 
الرواية وأمهها، مسـألة احلـروف التي ال ختفي 
رمزيتها ومـدى تأثريها يف الفكر الصويف الذي 
يعدهـا مفاتيـح أرسار الكـون والوجـود. ذكر 
»قا” مثال، وهو يف الرواية اسم ألحد املجاديب 
الذيـن انطـوت ظواهرهـم البسـيطة عـىل رس 
عظيـم؛ ربام ال يشـري لغـري احلرف قـاف الذي 
تؤولـه الصوفية، رغـم ضآلة حجمه وبسـاطة 
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نطقه، باسـم جبـل عظيم طـوق اهلل به األرض 
)عامل، 2000: 22،117، 171، 247(.

 وألننـا ال نفـرتض إمكانية مقاربـة املركب 
الصويف يف فكر رجاء عامل وأثره عىل كتابتها دون 
اإلتيان عىل ذكر شـيخ الطريقـة حميى الدين ابن 
عريب؛ فقد بلغنا به خرب جبل قاف عند الصوفية 
“أخربنـا  املكيـة:  الفتوحـات  يف  يقـول  حـني 
صاحبنا موسى السدراين وكان صاحب حظوة 
حمموالً قال ملا وصلت إىل جبل قاف، وهو جبل 
عظيـم طوق اهلل بـه األرض وطوق هـذا اجلبل 
بحيـة عظيمـة قد مجـع اهلل رأسـها إىل ذنبها بعد 
اسـتدارهتا هبذا اجلبل. قال موسى فاستعظمت 
خلقها، قال فقال يل صاحبي الذي كان حيملني 
سـلم عليها فإهنا ترد عليك، قال ففعلت فردت 
السـالم وقالـت كيـف حـال الشـيخ أيب مدين 
فقلت هلا وأنى لك بالعلم هبذا الشـيخ؟ فقالت 
وهـل عـىل وجـه األرض أحد جيهل الشـيخ أبا 
مديـن؟ فقلت هلا كثري يسـتخفون بـه وجيهلونه 
ويكفرونه، فقالت عجبًا لبني آدم إن اهلل مذ أنزل 
حمبته إىل من يف األرض وإىل األرض عرفته مجيع 
البقاع واحليوانـات وعرفته أنا يف مجلة من عرفه 
فـام ختيلت أن أحدًا من أهل األرض يبغضه وال 
جيهل قدره، كام هم أهل السامء يف حق من أحبه 

اهلل... “ )ابن عريب، 1999: 192/5(. 

• العجائبي واألسطوري
-الغيبي واملدهش 

واحلقيقة أنه ال يقف معيار احلكم والفهم 
يف )ُحبَّـى( عـىل الفكـر الصويف وحـده رغم 
حموريتـه، بل يتسـع النظـر فيهـا إىل فضاءات 

أخرى منها مـاكان مناهضا للصوفية نفسـها 
كاسـتلهام ابن القيـم وكتابه »حادي األرواح 
إىل بـالد األفـراح« الـذي يصف فيـه ملذات 
اجلنـة وحورهـا وقصورهـا. كـام أن الرحلـة 
واملشـاهد البلدانية، املنطويـة عىل األعاجيب 
لالسـتعانة  الكاتبـة  وجهـت  واألسـاطري، 
ببعض مشـاهري كتاهبا يف الـرتاث العريب مثل 
احلموي واإلصطخري وأيضا خرداذبة الذي 
من نسله »خردذبة« )عامل، 2000: 24، 86، 
135، 137، 169، 319(. والناظـر يف هذه 
الكتـب الثالثـة من غـري تصانيـف التصوف 
يلمـح حضـورا الفتـا للمحتـوى العجائبـي 
والغيبي فيها، ومن هذا الباب ساغ حضورها 

يف الرواية وشكلت رافدا تراثيا فيها. 
-هنر “الر” و”املروة البيضاء”

ومـن أمثلة هذا العجائبي واألسـطوري، 
يمكننـا اإلشـارة إىل مـا يسـمى بـ«هنـر الر 
العظيـم«، وهـو اسـتدعاء متئـد ألسـطورة 
ضاربة يف التارخيية عن هنر كان خيرتق اجلزيرة 
العربية من نجـران إىل اخلليج العريب. إنه هنر 
احلياة وقسـيم اجلريـان الذي يذكرنـا بحركة 
الرحلـة وديمومتهـا نحـو املعرفـة واحلقيقـة 
رجـاء  نتـاج  يف  األسـاس  ذلـك  والباطـن؛ 
عـامل التـي عنونـت أحـد أعامهلـا، جمموعتها 
القصصية الوحيـدة، بـ«هنر احليـوان« )عامل، 

.)302 ،269 ،261 ،130 :2000
ويف نطـاق التأنيث املسـكونة بـه احلكاية 
وتوازيـا مع البعد الغرائبـي وفكرة التعجيب 
فيها؛ تطالعنا »املروة البيضاء«، وهو الوصف 
املرصود ملقام )ُحبَّـى( والذي تتعهده الرواية 



صالح عيظة الزهراين: املوروث يف رواية »ُحبَّى« لرجاء عامل96

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

بالنعـت والتكـرار. وجريـا عـىل مـا تقتضيه 
)ُحبَّـى(  فليسـت  الوجـود،  وحـدة  فكـرة 
والكعبة غري يشء واحد؛ فتنصهر الشـخصية 

باملكان انصهارا تاما. 
وهذا املـكان يف غالب ذكـره هو الكعبة 
الشامية يف مكة، بيد أن األوصاف املصاحبة 
لـ«كعبـة  هـي  هنـا  البيضـاء  املـروة  لذكـر 
نجـران« التـي اختذهتا رجاء عامل رمـزا دينيا 
مـن طريـق هنـر الر العظيـم املقـرون هبـا، 
لتلـوح هنـا أيضا فكـرة وحـدة الوجود من 
حيث أحاديـة اجلوهر )الكعبـة( رغم تعدد 
روايتهـا:  يف  تقـول  واملواضـع.  األشـكال 
»وعرفـوا أن امللـك العظيم قد أرسـل وراء 
أمريهتـم )ُحبَّـى( خاطبا ألنه كان قد سـمع 
بخطـر قبائل الـدروع، وأمريهتـم املحفوفة 
يف مـروة بيضاء عظيمة الـرشر...«؛ »تلقت 
التواريـخ بأقدارهـا حتـى انحبكـت املروة 
عىل جسـدها فقامـت )ُحبَّى( كـام صنم من 
مـرو...«؛ »فصـارت )ُحبَّـى( املضمـرة يف 
مدينـة أعجوبـة مل ختطـر يف ذهـن بنـاء، ثـم 
اسـرتاح إليها يف العقد السـابع فأجرى فيها 
املياه الرسية من بقايا الر املكنوزة يف أحقاق 
أساطني التنجيم، أحاطها بطالسم البساتني 
يعربهـا  والتـي  واإليقاعـات،  والتواشـيح 
العامـة فيأخذهـم هباؤها الظاهـر، ويعربها 
ظالهلـا  متاهـات  فتأخذهـم  الـرس  أهـل 
وأخطارها الباطنة...« )عامل، 2000: 22، 

.)302 ،63
 املـروة البيضـاء صفـة لــ«ذو اخلََلصـة«، 
الصنم املعروف، أو ما كان يسـمى بـ«الكعبة 

اليامنيـة«، كـام تقـول املصـادر، واللفـظ وإن 
كان مذكـرا )صنـم( فجوهـره وأصله مؤنث 
)املـروة(؛ أي أننا يف حـرضة آهلة أو ربة، وهو 

ما يدل عليه قول إحدى النساء: 
جـاءوا لبيضتهـْم فاقوا دوهنا

ُأسـدًا تِقبُّ لدى السيوِف قبيبا
)ابن الكلبي، 1995: 36-34(.

تكـرار  عـىل  الكاتبـة  إرصار  ويالحـظ 
احلديـث عن »املـروة البيضاء« التـي تكتنف 
)ُحبَّـى( كتلك املحيطـة بالصنـم األنثى »ذو 
اخللصة«، وقد شـكلت املروة بلوهنا األبيض 
حجابـا يف احلالـني، لكنـه يف حـق )ُحبَّـى( 
حجـاب صـويف اليتيـرس كشـفه ألي أحـد؛ 
لكونـه مرتبطا باحلقيقة املطلقة واجلوهر، عىل 
العكـس مـن مـروة »ذو اخللصـة« املحمول 

حجبها عىل الظاهر يف األرجح. 
ولعل حضور اللون النقيض، وهو األسود 
املـربز يف وصف العبد أو الـكور »حمموس«، 
مـن نوع احلجب السـطحي املتكـون بخطايا 
البـرش ومظاملهـم: »جسـد )ُكـور حممـوس( 
هذا من صحاري السـود التي عاشـت لوعة 
العطـش فلـن ترتوي...«وبحلولـه يف عناية 
األمري صون ُبعث سواد كور حمموس وانبسط 
يف مقا، سود سريته احلافلة باملظامل...«« )عامل، 

 .)168 ،42 :2000
وربام هلذا السـبب ذاته نجد النائحات يف 
الرواية وقد اتشحن بالسواد الذي هو تدليس 
يف  حقيقيـا  حزنـا  يعكـس  ال  إذ  وانتحـال؛ 
الباطن بل هو زيف ظاهر وسـيلته األساسية 
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اللـون األسـود الذي ال يشـف عـام حتته من 
حقائق. وبـإزاء هذا السـواد الزائف تطالعنا 
»ُنـور«، ابنة رئيسـة النائحـات يف مدينة مقا، 
التـي كانـت رمزا للصـدق والصفـاء املقابل 
لزيف أمهـا النائحة الكرديـة )عامل، 2000: 
30-31(. واليبعـد أن يكـون يف األمـر نقد 
مبطن للراهن الثقايف الذي خيفي جوهر املرأة 

احلقيقي خلف هذا اللون حتديدا. 
يف  دائـم  هاجـس  فهـو  الرتحـال  أمـا 
أعمدهتـا  مـن  شـك  بـال  وهـو  الروايـة، 
الرئيسـة. ويف تقديري، فليس البعد املادي 
للرحلـة هـو املقصود هنا؛ بـل األمر ترميز 
للشق الروحي لعملية شد الرحال والتنقل 
والسـلوك القويـم وصـوال إىل املحبـوب 
األسـمى )ابن عريب يسمي التصوف بعلم 
الطريـق()10(. هلذا حفلت الرواية بكثري من 
اإلشـارات إىل الرحالـة واجلغرافيـني كـام 
سبق أن أسلفنا. وحتى األسلوب يف بعض 
األحايـني نجـده يضارع أسـاليب الرحالة 
واجلغرافيـني مـن وصـف دقيـق للزوايـا 
واحلنايـا واالرتفاعـات وخالفـه، ممزوجا 
بكثـري مـن الروحانيـات واخليـال )عـامل، 

.)300 :2000

)10( يقول أحد الباحثني رابطا بني املكان والرحلة عند املتصوفة: 
»إن ولع ابن عريب بمسـجد األزهر بفاس مل يكن بالصدفة، 
ففيـه حقق مجلـة من الـرؤى والفتوحـات العجيبـة. ولعل 
هذا االعتبار االسـتثنائي لألمكنة هـو الذي يقف وراء ولع 
املتصوفني بالرحلة. واملـكان املقصود هنا ليس فضاًء فارغا 
باملعنـى اهلنديس، أو صورة متخيََّلـة لعامرة ما، بل هو مكان 
موجود وحمـدد يف جغرافية األرض وأنثروبولوجية وتاريخ 
الناس، متمثال يف مدينة، أو زاوية، أو مسجد، أو بستان...«. 
http:// »حممـد املصباحـي »فن معرفة املكان عند ابـن عريب

www.kasnazan.com/article.php?id=913

ثانيًا: من خال عتبة العنوان
• )ُحبَّى( يف الرتاث العريب

إن مـا يدعـو للغرابة حقـا وأنـت تطالع تلك 
الدراسـات التـي أرشنـا إليهـا يف احلديـث عـن 
الرواية؛ هو عدم التفاهتا إىل شخصية )ُحبَّى( التي 
هي مفتاح الرواية وعمودها الفقري، ففات بذلك 
قدر كبري من الوجاهة يف تلك الدراسـات. ولعل 
القضيـة ال تعـدو غفلـة عـن أن وراء هذا االسـم 
بعدا تارخييا، أو ربام كان اعتقادا بأنه خمرتع ملناسبة 
فكرة احلـب يف الرواية وال حييل إىل أبعد من زمن 
كتابتهـا، وهو ما حـدا بأحد الباحثـني املعتربين-

وقد سلفت اإلشارة إىل ذلك-لوصفه بالغرابة.
حتدثنـا املصـادر العربيـة عـن نسـاء قليالت 
يف التاريـخ القديـم عرفـن باسـم )ُحبَّـى(، ويف 
ذكرهن، باختالف سياقاته ومضامينه، ما يصلح 
لتأسـيس تأويل منطقـي لفكرة الروايـة ووصلنا 
جيدا بمرجعية الكاتبـة ومغزى عملها. وفيام يي 
نعرض ماوقفنا عليه من تلك األسـامء وسياقاهتا 

التي وردت فيها وعالقتها بام نحن بصدده.
-)ُحبَّى( الفقعسية

يف معجـم الصغـاين ذكـر المرأة اسـمها 
)ُحبَّـى( الَفقعسـية، ينقـل خربها عـن نوادر 
ابـن األعـرايب عىل النحـو التايل: »وقـال ابن 
اض يتحدث إىل  كَّ األعرايب يف نواِدِره: كان الرَّ
)ُحبَّى( الَفْقَعِسيَّة، وكان يأتيها -أيضًا- ُعرَوة 
ُث إليها، َفواَطأْت َرّكاضًا عىل  َبـرْيّي يتحدَّ الدُّ
أن تأخـذ محار ُعرَوة فتبيَعُه، فسـقته من اللبن 
حتـى ختّثر فنام، ثـم أخذت محـاره فواَرته ثمَّ 
باَعتـه، فبلغ َعرَوة أنَّه واَطأها عىل ذلك فكاَن 

اُض:  كَّ منه بعُض الكالم، فقال الرَّ
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فا ذنَب يل أْن بِنُْت ُزهَرَة َدبََّست
َبعريَك أْلوى ُيْشبُِه احلقَّ باطُِله...«
)الصغاين: د ب س(.

ويف لسان العرب: »قال َأبو األَسود: َأَرْيَت 
ِـْذين َخِليال،  امـَرًأ ُكنْـُت مل َأْبُلُه َأتـاين فقال: اختَّ
َبرْيي:  اٍق الدُّ اُض بُن َأبَّ فرَتك اهلمزَة، وقال َركَّ

فُقـوال صاِدَقنْيِ لَزْوِج )ُحبَّى(
                                       ُجعْلُت هلا  وإْن َبِخَلْت، فِداَء 

َأَرْيَتَك إْن َمنَْعَت كاَم )ُحبَّى(
                                       َأمَتْنَُعني عىل َلْيلـــــى الُبكاَء؟

 
والـذي يف شـعره كالم )ُحبَّـى(، والـذي 
ُرِوَي كالم َلْيـىل...« )ابـن منظـور: ر ء ي(. 
ويف موضع آخـر يقول: »و)ُحبَّى(، عىل وزن 

ُفْعىل: اسم امرَأة. قال ُهْدبُة بن َخرْشم: 
َفام َوَجَدْت َوْجِدي هبا ُأمُّ واجٍد

وال َوْجَد )ُحبَّى( بِاْبِن ُأّم كِاِب...«
)ابن منظور: ح ب ب(.

-)ُحبَّى( املدينة/أنثى اجلسد
وهذه األخرية هي التي يبسط خربها كتاب 
»مجهرة األمثال«، فورد ذكرها يف مثل سـار بني 
الناس: »أشـبق من )ُحبَّى(. امرأة مدنية كانت 
مزواجًا، فتزوجت عىل كرب سـنها فتى من بني 
كالب، وكان هلـا ابـن كهل فمشـى إىل مروان 
بـن احلكـم وهـو وايل املدينـة، وقـال: إن أمي 
السـفيهة عىل كرب سنها وسـني تزوجت شابًا، 
فصريتني ونفسها حديثًا، فاستحرضها مروان 
فحـرضت، فقالت البنها: يـا ابن برذعة احلامر 

أرأيـت ذلـك الشـاب املقـدود العطنطط واهلل 
ليرصعـن أمك بني البـاب والطاق، فليشـفني 
غليلها، ولتخرجن نفسها دونه فقال ابن هرمة:

فام وجدت وجدي هبا أم واجد
                                       وال وجد )ُحبَّى( بابن أم كاب

رأته طويل الساعدين عطنططا
                                       كام تشتهي من قـوٍة وشبـاب«

                              )العسكري: 461(.

ويف »جَممع األمثال« اخلرب السـابق وزيادة 
عليـه بعد قوهلـا »ولتخرجـن نفسـها دونه«: 
»ولوددت أنه ضٌب وأين ضبيبته، وقد وجدنا 
خـالء! فانترش هذا الـكالم عنها فرضبت هبا 
األمثـال، فممـن رضب يف الشـعر املثـل هبـا 

هدبة بن خرشم.[...]
)ُحبَّـى(  تسـمني  املدينـة  نسـاء  وكانـت 
)حـواء أم البـرش( ألهنا علمتهـن رضوبًا من 
هيئـات اجلامع، ولقبت كل هيئـة منها بلقب، 
منها القبـع والغربلة والنخـري والرهز، فذكر 
اهليثـم بن عدي أهنا زوجـت بنتًا هلا من رجل 
ثـم زارهتـا وقالـت: كيـف تريـن زوجـك؟ 
قالت: خري زوج، أحسن الناس خلقًا وخلقًا 
وأوسـعهم رحـاًل وصـدرًا، يمأل بيتـي خريًا 
و...إلخ » )امليداين، 1972: 387/1(. وقد 

اجتزأنا اخلرب لرصاحة ما يستحى من ذكره.
وباسـتثناء )ُحبَّـى( الفقعسـية الـواردة يف 
الروايـة األوىل، التـي مل ترسـم هلـا احلكايـة 
مالمح شـخصية وسـلوكية واضحـة يمكن 
االتكاء عليهـا يف عقد صلة مع )ُحبَّى( رجاء 
عامل؛ ُتظهر املرويـات األخرى امرأة بمالمح 
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أكثر وضوحا وبمفارقة سلوكية تنتهج الثورة 
عـىل السـائد. وهنـا يمكننا االعتقـاد بصلتها 
بروايـة رجاء عامل املبنية عـىل مترد األنوثة عىل 

اهليمنة الذكورية. 
تقـرتب صورة )ُحبَّـى( املدنيـة يف الذهن 
من املعنى األسـطوري، وهي امـرأة ال تقف 
شـهرهتا عـىل حـدود الشـبق والشـهوة، بـل 
اسـتحالت مؤدبة تعلم النسـاء أوضاع املتعة 
ويتهافـت الفتية عـىل منزهلا متطلعـني ملعرفة 
أرسار اللـذة وطرقها. لقد كانت متارس دورا 
ليس معتادا، وربـام كانت من أوائل املتغزلني 
يف الرجـال من النسـاء غزال مكشـوفا، وهو 
مامل يعهـد يف جمتمع عريب ناهيـك عن نبوي؛ 
رس  وهـذا  االجتامعـي  املألـوف  فكـرست 
أمهيتهـا ملوضوع الروايـة وجوهرها. )ُحبَّى( 
مقامـا  انتصبـت  احلـارضة  بصفتهـا  املدينـة 
واسـتحالت حمجـا ال غنى عنه للمسـكونني 
بفضح املسـكوت عنـه وكشـف املحجوب، 
يدفعهـم خصوصيـة املحجـوج إليـه ومزيـة 

الالمعتاد الكامنة يف شخصه وحديثه. 
هنـا حتديـدا اجتـامع وافـرتاق مع نسـخة 
)ُحبَّى( عند رجاء عامل؛ جتتمعان يف أن كلتيهام 
قفـز عىل املألوف الـذي يؤمن هبامشـية املرأة 
ورضورة اسـتتارها، وتفرتقان يف أمور عدة. 
فــ )ُحبَّى( املدينـة التي متـردت عىل احلجب 
حسية ظاهرية، عمدت إىل أكثر املوضوعات 
حساسـية يف حميطهـا الثقـايف، وهـي مسـألة 
اجلسـد واجلنس، لتعصـف بالتقاليـد املرعية 
التجـي  آثـرت  بينـام )ُحبَّـى( رجـاء  عامـة. 
الروحي ال اجلسـدي فبقيت حمجوبة اجلسد، 

غالبا، مع جتـل باهر للـروح والباطن، رامزة 
للعشـق العلوي والباطني الذي ال حيفل عىل 

اإلطالق بسوى اجلواهر.
 وكأين برجـاء عامل هنا تسـعى إىل أن ختلع 
عـن )ُحبَّـى( املدينـة الصفة املاديـة التي طاملا 
الزمـت املـرأة لتمنحهـا سـمتها التـي ينبغي 
أن تكـون عليهـا، وهـي أنثى الـروح ال أنثى 
اجلسـد. والخيفى أثر املكان املقدس يف رسم 
هـذه املركزيـة األنثوية التي جاءت متسـاوقة 
مـع تأنيـث لفـظ مكـة؛ الغاية الكـربى لكل 

حاج ومعتمر.
-)ُحبَّى( مكة/أنثى القداسة املطلقة

وقبل أن ندلـف إىل )ُحبَّى( مكة، التي نرجح 
أهنـا امللهـم األول لــ )ُحبَّـى( يف روايـة الكاتبـة 
حيسـن  رأسـها؛  ومسـقط  بمحيطهـا  املسـكونة 
التعريـج عـىل )ُحبَّـى( أخـرى وردت يف ديـوان 
بشـار بن بـرد. يف قصيدتـه ذائعة الصيـت يقول 

بشار:
عدمُتـَك عاجـًا ياقلـُب قلبـا

أجتعـُل مـن هِويـَت عليــــك ربَّا
رأِي وبـأي  مُشــورٍة  بـأيِّ 

عذبـا َتسـقـــــيك  وال  مُتلِّكهـا 
يـوٍم كلِّ  يف  صبـابـًة  حِتـنُّ 

َكْربـا كَرَبتـَك  )ُحبَّـى(  وقـد  إىل 
)بشار بن برد، 2007: 190(.   

واحلقيقـة أن تقاطعات عدة تسـتوقفنا يف 
نسـخة )ُحبَّى( هذه جتعلنـا نعتقد بحضورها 
يف ذهن الكاتبة حني انتخبت عنوان روايتها، 
وحيملنـا عىل الظن بـأن )ُحبَّى( رجـاء مزيج 
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واع مـن عديـد )ُحبَّـى( يف التاريـخ وليـس 
لشـخصية واحدة بعينها. هذا مـع التأكيد أن 
)ُحبَّـى( احلجـاز، ومكة عىل وجـه التحديد، 
هي األصل بني كل النسخ األخرى، سيام أهنا 
األقدم تارخييا، ما يعني إمكانية انبناء النسـخ 
األخرى عليها يف بعض متظهراهتا عىل األقل. 
ومـا يلفـت النظـر يف )ُحبَّـى( بشـار أنـه 
ينصبها ربـا، وهذا جوهر فكرة )ُحبَّى( رجاء 
عـامل التـي تعظـم األنثى عـىل نحو تشـد إليه 
الرحال. ومن يقرأ نص بشـار سـريى املعاناة 
وجتشـم التعب ألجل املحبوبة ثـم انحجاهبا 
وتعـرس الوصـال هبا، متامـا كام هـو احلال يف 

رواية )ُحبَّى(.
نرتـاح  التـي  التارخييـة  )ُحبَّـى(  أن  بيـد 
لصلتها بروايتنا ونحسـبها روح الفكرة فيها، 
العتبارات املناسـبة املكانية والدينية؛ هي بال 
شـك تلك املكية التي ينقل خربها الزخمرشي 
يف »املسـتقىَص« وامليداين يف »جممـع األمثال« 
وغريمهـا يف سـياق املثل املعـروف »أمحق من 

أيب غبشان«. 
يقول الزخمـرشي: »أمحق من أيب غبشـان: 
هو رجل من خزاعة اسمه املحرتش بن ُحليل 
بن حبشية...كانت إليه سدانة الكعبة، فخدعه 
عـن مفاتيحهـا ُقـيّص بـن كالب بأن أسـكره 
وابتاعهـا منـه بـزق مخر...وقيل أخـذ خزاعة 
موتان بمكة فخرجوا وأقام هبا حليل صاحب 
البيـت يف نفـر مـن قومه وأخـرج بنيـه، ثم إنه 
مات وأوىص باحلجابة إىل ابنه املحرتش ودفع 
املفاتيـح إىل ابنتـه )ُحبَّى( بنـت حليل وكانت 
حتت قيص بن كالب لتدفعها إىل أخيها وأشهد 

الوصيـة أبا غبشـان امللكاين وابنهـا عبد الدار 
بـن قـيص، ففتل قيص مـن )ُحبَّـى( يف الذروة 
والغـارب حتى دفعـت املفاتيـح إىل ابنها عبد 
الدار وأطاب نفس أيب غبشـان بأثواب وأبعرة 
حتى كتم الشـهادة، فـرضب به املثل يف احلمق 
واخلـرسان خليانتـه للوصيـة...« )الزخمرشي، 

 .)11( )74-72 :1987
هذه النسـخة، التي هـي األصل التارخيي 
لـكل )ُحبَّى( فيام أعتقد، تبـدو أكثر مالصقة 
لعـامل الروايـة؛ فــ )ُحبَّـى( بنت حليـل مكية 
وعالقتهـا بالبيـت احلرام الحتتـاج إليضاح. 
إن الصـورة القدسـية لـ )ُحبَّـى( بنت حليل؛ 
األنثى احلارسـة ملفتاح املقام األعظم، هي بال 
ريـب دافع الروائية جلعل نسـختها رمزا أعىل 
للقيمـة األنثوية. هـذا االسـتنتاج والرتجيح 
لتأثـري )ُحبَّـى( املكية يف رجاء عـامل يبدو أكثر 
منطقيـة؛ فاألمـر يتعلـق بموضـوع السـدانة 
والـرشف األكـرب الـذي حيظى به مـن يملك 
مفاتيـح املقـام، وهـو التبجيـل الـذي يتفانى 
الرجال للظفر به، فإذا هو يقع يف ملك امرأة، 
)ُحبَّى( بنـت حليل، التي نالـت املفتاح دون 
الذكور فكرست العادة، لتصبح األنثى مركز 
املقـام الدينـي بعـد أن كانت مغيبـة عن أدنى 

رشف يف القبيلة. 
يف روايـة )ُحبَّـى( نجـد مـا يعـزز اإليـامن 
بمركزيـة هذه احلكاية التارخيية؛ ففي آخر املتن 
تذكـر أن املفتـاح رسق مـن )ُحبَّـى(!: “وكان 
املفتـاح قـد سـبق وفقد مـن أزمنة غابـرة زمن 

)11( وانظـر امليداين، جممع األمثال، حتقيق حممد حميي الدين عبد 
احلميد، ط3، دمشق، دار الفكر، 1972، ج1، ص 216.
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اجلـد صـون األول...ثـم عثر عليه لـدى ناذر 
أعجمي، رشد به لليمن مع مرسوقات أخرى، 
فأعيـد املفتـاح إىل )مقا(...”؛ “هـذا العجمي 
الذي أهدى شـيخنا الغزالة هو من نسـل أول 
من قبض عليه يف اليمن وقد رسق مفتاح طاقة 

)ُحبَّى(...” )عامل، 2000: 203، 258(.
 هذا يتقاطع بال شك مع رواية الزخمرشي 
وغـريه عـن )ُحبَّـى( بنت حليل حـني احتال 
عليهـا ُقيّص بـن كالب لتدفـع باملفتاح البنها 
بـدال من أخيها. وهـذا االحتيال، أو لنسـمه 
االنتقـال التارخيي مللكية القداسـة، ال اعتبار 
للثنائيـة فيـه؛ فتعـدد األشـكال يقابلـه ثبات 
املقـدس يف أحاديتـه وديمومتـه، وهـذا وجه 
أخر الفتتـان الكاتبـة بقضية وحـدة الوجود 

املتمددة يف فكرها وأعامهلا. 
ويقطـع بعالقـة )ُحبَّى( املكية يف تشـكيل 
العمـل احلـارض عنـد رجـاء عـامل، احلضور 
املكثف والواعي، يف روايتها “طوق احلامم”، 
حلكايـة “املفتـاح املـرسوق” التـي شـكلت 
خيطـا ينسـاب يف كامـل العمل تقريبـا. ويف 
موضع متأخـر من الروايـة املذكورة، ترصح 
بـ )ُحبَّى( وحليل وأيب غبشان وسدانة البيت 
احلـرام واملفتاح، يف إشـارة مبارشة للنسـخة 
املكيـة التي أقامـت عليهـا روايتهـا )ُحبَّى(: 
“أيب حليل اخلزاعي...دخـل اخلزاعي وبيده 

مفتاح البيت الرشيف ومده إليها”:
“خـذي صوين هذا املفتـاح، أنت وريثتي 

)ُحبَّى(”.
 “ال أقـدر عـىل السـدانة، فأنـا قائمة عىل 

قلب قيص”.

 “تتنازلني عن مفتاحها البن غبشان؟!
“...”لكنه سكري”. 

“يبيعـه مقابـل زق مخـر فيشـرتيه زوجك 
قيص...” )عامل، 2011: 401(.

خاصة
روايـة )ُحبَّـى( نـٌص أمني عـىل الـرتاث أمانـة فنية، 
يسـتوعب اجلواهـر منـه ويعيـد تشـكيلها وفـق رؤى 
كاتبـة معـارصة تتفهم احلداثـة يف أوف صورهـا، وليس 
اإللغـاز والتعمية إال مقتضيات فرضها املحتوى الرتاثي 
ورضورة السـياقات الثقافيـة لصاحبة العمـل. وختامًا، 
فامسـبق من جتـوال يف الرواية ال يعـدو مقاربات رسيعة 
أتـت عىل قليل من جمهوالهتـا، وطبعت بكثري من احلذر 
املـربر بنـوع املحتـوى ومنهجية الـرسد. روايـة )ُحبَّى( 
مسـلك وعـر وشـديد الظلمة، وهـو األمر الذي وسـم 
التنقـل عـربه بغري قليل من املشـقة وحرم مـن اليقني يف 
الوصـول إىل هنايـة منطقيـة، فاحتا للتخرصـات بابا عىل 

مرصاعيه مع كثري من اللطافة والظرافة. 
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املستخلص
هدفت هذه الدراسـة إىل معرفة الفرق بـني اخلدمات املقدمة 
للمسـنني املقيمني يف الـدور اإليوائية احلكوميـة، واخلدمات 
املقدمة للمسـنني املقيمني يف الدور األهلية، وذلك من خالل 
دراسـة الواقع الذي تعيشـه، واخلدمات التي يقدمها كل من 
مركز دار الرعاية االجتامعية للمسـنني يف عنيزة وهي مؤسسة 
حكوميـة تابعة لوزارة الشـؤون االجتامعية ، واخلدمات التي 
يقدمهـا مركـز دار الوفـاء للمسـنني بربيـدة، وهـي دار تابعة 

جلمعية الرب اخلريية بربيدة.
كام هدفت الدراسة إىل معرفة أهم السلبيات واملشكالت 
التي تواجه هذين النوعني من املراكز املخصصة خلدمة وإيواء 

املسنني.
االجتامعـي  املسـح  منهـج  الدراسـة  اسـتخدمت  وقـد 
بأسـلوب احلرص الشـامل، من خـالل املقابلـة لكامل جمتمع 

الدراسة من املسنني أنفسهم واملوظفني .
وقـد تفاوتت نتائـج هذه الدراسـة تبعًا لطبيعة املؤسسـة 
واملرجعيـة التابعـة هلـا ، وتبني وجـود قصور يف املؤسسـات 
اإليوائيـة األهلية للمسـنني أكـرب منه يف املؤسسـات اإليوائية 
احلكوميـة خاصـة يف جمـاالت: حمدوديـة العدد املسـموح به 
لإلقامـة ، وتـدين مسـتوى املبـاين والتجهيـزات ، وغيـاب 
األخصائيني االجتامعيني ، وغياب الربامج الرتفيهية للمسنني 

وشغل أوقات الفراغ لدهيم .
كـام بينت الدراسـة تدين مسـتوى الرضا والسـعادة لدى 
املسـنني يف الـدور اإليوائية األهلية مقارنة باملسـنني يف الدور 

اإليوائية احلكومية .
وأوصت الدراسـة بزيادة الدعم احلكومي للمؤسسـات 
األهلية التي تعنى باملسـنني ، وفتـح املزيد من الدور اإليوائية 

احلكومية يف املدن واملحافظات .
الكلـامت املفتاحيـة: رعايـة املسـنني، دار املسـنني، القطـاع 

احلكومي، القطاع األهي

Abstract
This study aimed at comparing and contrasting  the 
services provided to the elderly in the nursing homes in 
the governmental and private sectors. The contexts of 
the study are the elderly care center in Unaizah, which 
is a governmental  center run by the Ministry of Social 
Affairs, and Dar Altaqwa Care Center, which is a private  
care center for the elderly   run by the Birr Charitable 
Association. Besides comparing the services provided 
by these two care centers, the study aimed at discovering 
the challenges and problems faced by such types of 
institutions.  

The study used the method of comprehensive 
inventory as a tool of social surveying by conducting 
interviews with the concerned individuals of the elderly 
population in the two institutions mentioned above. 

The study results varied between these two 
institutions, depending on the nature of the institution and 
the body to which it is affiliated.  The findings showed that 
there is shortage of provision of services in the private 
nursing home more than that in the government one.  This 
shortage is more obvious   in the areas of:   availability of 
places to only limited number of residents, poor quality 
of buildings and equipment, lack of social workers, and  
lack of recreational facilities  that the center residents can 
use at their leisure  times.  Additionally, the study showed 
a low level of satisfaction and happiness amongst the 
residents in the private nursing home as opposed to the 
residents in the government nursing home. 

The study reached a number of recommendations. 
These include: first, increasing the government support 
for the private elderly nursing homes pertaining finance, 
workers, buildings, equipment, and healthcare staff. 
Second, increasing the number of the governmental 
nursing homes for the elderly in cities and provinces of 
the Kingdom of Saudi Arabia.
Keywords: the Elderly, Nursing homes, Public sector, 
Private sector

رعاية المسنين في الدور اإليوائية بمنطقة القصيم
)دراسة تحليله لواقع رعاية المسنين في القطاعين الحكومي واألهلي(

د حممد عبدالرمحن السعوي 
أستاذ علم االجتامع املساعد – كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية -  جامعة القصيم
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أوال: اإلطار العام للدراسة 
مقدمة 

مـع بدايـة القـرن العرشين شـهد العـامل تطـورًا كبريًا يف 
أنظمـة الرعايـة الصحية، وتقدمـًا هائـاًل يف الصناعات 
الدوائيـة واللقاحـات؛ فـكان مـن ثمراتـه القضـاء عىل 
األوبئة واألمراض املعدية، والقدرة عىل مواجهة الكثري 
من األمراض باستخدام أساليب ونظم عالجية وأنظمة 
صحيـة وقائيـة متقدمـة مل تكـن موجودة يف السـابق؛ ما 
نتـج عنـه انخفاض كبـري يف معدالت الوفيـات، وزيادة 
مطـردة يف نسـب معـدالت احليـاة، فارتفعـت نتيجـة 
لذلك النسـب يف العمر املتوقع، وبلغ الكثري من األفراد 
مسـتويات عمريـة متقدمـة بنسـب أعـىل مـن السـابق. 
وتشـري اإلحصاءات الديموغرافيـة العاملية إىل ذلك من 
خـالل الزيادة املطـردة يف أعداد املسـنني الذين جتاوزت 
أعامرهم سـن السـتني، فبعـد أن كان عددهم ال يتجاوز 
188 مليونًا  عام 1950م  بلغ عددهم يف العام 1980م 
أكثـر من 490 مليونًا، ثم أكثـر من 600 مليونًا يف العام 
2000م ، ومـن املتوقـع أن يصل العدد يف عام 2025 م 

إىل أكثر من مليار مسن )األمم املتحدة 2010م(.
وإذا كان العـامل حاليـًا يشـهد ظاهرة ارتفاع النسـب 
يف أعداد املسـنني، فـإن هذه الظاهـرة تتضح صورهتا يف 
الدول املتقدمة أكثر منها يف الدول النامية، وذلك بفضل 
ارتفاع مسـتوى الصحة الوقائيـة والعالجية بوجه عام، 
إضافة إىل زيادة الوعي باملواد الغذائية الصحية والرعاية 
الطبيـة املتطـورة، والتقـدم الكبري يف وسـائل احلامية من 
احلـوادث اليومية واملهنية، وزيـادة اخلدمات االجتامعية 
وحتسـني نوعيتهـا )PRB نـرشة اإلحصاءات السـنوية،  
العامليـة  اإلحصائيـات  إىل  رسيعـة  وبنظـرة   .)2012
واملحلية تـربز هذه احلقيقة ظاهرة للعيان، فقد أشـارت 
تلـك اإلحصائيـات إىل زيادة نسـبة األفـراد الذين تزيد 

أعامرهم عن مخس وسـتني سـنة يف اليابان إىل 26%، أي 
أن ربـع السـكان اليابانيني تزيد أعامرهم عـن 65 عامًا، 
ويف الواليـات املتحـدة والـدول األوروبيـة تراوحـت 
النسـب يف العام 2013م ما بـني 16% إىل 20%, يف حني 
 PRB( مل تكن هذه النسـب لتبلغ 7 % قبل مخسـني عامًا

نرشة اإلحصاءات السنوية 2013م(.
وعىل املسـتوى املحـي بلغت نسـبة السـعوديني من 
هذه الفئـة يف العام 1412هـ 3.3%، ثم زادت يف العام 
1431هـ إىل 3.6% وإن كانت نسبة الزيادة هذه ضئيلة 
مقارنة بغريها من رشائح املجتمع العمرية، إال أن العدد 
الفعي جتاوز 600.000 مسن يف العام 1433ه مقارنة 
بعـدد 405000 مسـن يف العـام 1412هــ )مصلحـة 

اإلحصاءات واملعلومات 1433هـ(. 
ويف الوقـت الـذي يشـهد املجتمـع السـعودي هذه 
الزيـادة املطـردة يف أعـداد املسـنني ال يـزال هنـاك مـن 
يعتربهـم كام يشـري عبـد السـالم )1996( مواطنني من 
الدرجـة الثانيـة، أو أن عليهم أن يظلـوا قابعني يف املنزل 
أو دار املسـنني أو دار الرعايـة الصحيـة انتظـارًا للنهاية 
املحتومة هلم.  لقد أدى هذا التزايد الكبري يف أعداد أفراد 
هذه الرشحيـة من املجتمع إىل ظهـور الكثري من القضايا 
امللحـة اخلاصة هبـا، ولعل من أمههـا الرعاية االجتامعية 
والنفسـية والصحيـة واجلسـدية، والتـي ظلـت لقرون 
عديدة حمصـورة يف النطاق األرسي يف ظل سـيادة نظام 
األرسة املمتـدة , ولكن مـع التغري االجتامعي احلاصل يف 
أغلـب املجتمعـات وظهـور األرسة النوويـة الصغرية، 
والتغـري املتسـارع يف القيـم االجتامعيـة السـائدة مل يعـد 
من اليسـري عىل الكثري مـن األرس توفري الرعايـة املنزلية 
للمسـنني، وبالتايل ظهر ما يمكن أن يطلق عليه مشـكلة 
املسنني، والتنبيه إىل زيادة االهتامم هبم ورعايتهم اجتامعيًا 

ونفسيًا وصحيًا و معيشيًا )السدحان، 1421(.
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مشكلة الدراسة وتساؤالهتا
وبمشـكالهتم  هبـم  واالهتـامم  املسـنني  دراسـة  إن 
أضحت تشـغل مكانًا بارزًا واهتاممًا متزايدًا يف السنوات 
األخرية. وبالرغم مـن الزيادة الكبرية واملطردة يف أعداد 
املسـنني وما صاحبها مـن مشـكالت اقتصادية وصحية 
واجتامعية، إال أنه حتى العام 1940م مل يكن هناك اهتامم 
يذكـر هبذه الفئة من أفراد املجتمع وذلك بسـبب النقص 
الكبري يف املعلومات والبيانات اخلاصة هبا , وأيضا بسـبب 
تركيـز العلامء عىل دراسـة مراحـل النمو لـدى األطفال 
واملراهقني والتغريات يف سـلوكياهتم وتفسريها، يف حني 
مل حتـظ مرحلـة اهلرم بمثـل ذلك االهتامم، كـام أن النظرة 
إىل املسـنني عـىل أهنـا عمليـة اضمحالل تدرجيـي تنتهي 
بالوفـاة كانـت أيضًا سـببًا يف العزوف عـن االهتامم هبذه 
الفئـة )الرشـود ، 2000(. وقـد كانت مبـادرة اجلمعية 
العامـة لألمم املتحدة يف ختصيـص العام 1982م ليكون 
سـنة دولية للعناية باملسنني بداية االنطالقة يف احلث عىل 
االهتـامم بقضايـا املسـنني ودراسـة أحواهلـم واخلدمات 
االجتامعية والنفسية واالقتصادية والصحية املقدمة هلم. 
وتتضح مظاهر هذه املشكلة لدى األفراد املسنني الذين ال 
جيـدون هلم مكانًا يف األرسة  النووية احلديثة مما يؤدي إىل 
انخفاض روحهم  املعنوية، وشـعورهم بالعجز، خاصة 
مع تزايد صور التدهور النفي واجلسـمي الذي عادة ما 
يالزم هذه الفئة يف هذه املرحلة العمرية فيؤدي بالتايل إىل 

تزايد املشكالت واالضطرابات النفسية لدهيم. 
وقد ظهـرت يف املجتمعات الغربية العديد من النامذج 
والربامـج التي تقدم لرعاية املسـنني , ومن ضمنها ختفيض 
الرضائب لألرس التي تعتني بكبار السن صحيًا واجتامعيًا 
ونفسـيًا بـدالً من تركهـم ينتظرون املـوت يف دور العجزة 
املفتوحـة  الرعايـة  وبرامـج   ،)2009 )أمحـد،  واملسـنني 
للمسنني وهو نظام مطبق يف عدد من املجتمعات األوروبية 

لتوفري ظروف أرسية حملية أو بيئية مشاهبة للحياة األرسية 
للفرد املسـن الـذي يكـون بحاجـة للرعاية مثـل الرعاية 
املنزليـة والتمريـض والرعايـة الطبيـة املسـتمرة. وهـذه 
الربامـج عادة ما تقدم للمسـنني املعتمديـن عىل اآلخرين 
بشـكل كامـل وهـم الفاقـدون للقـوة والقـدرة احلركية.  
كـام ظهـرت أيضًا برامـج الرعايـة املؤسسـية املغلقة وهو 
أحـد النامذج التي شـاع اسـتخدامها يف الواليات املتحدة 
األمريكيـة نتيجة النحسـار الوظيفـة التقليدية لألرسة يف 
رعاية أفرادها املسنني ومن ثم حدث التحول نحو الرعاية 
املؤسسـية للمسـنني )الغريب، 2009(. وعىل الرغم من 
اآلثار السلبية التي ترتبت عىل تطبيق مثل هذا النموذج إال 
أن املشـاهد هو التوسع يف استخدامه كبديل متاح ملواجهة 
حاجات ومشـكالت املسنني حيث يغلب عىل هذا النظام 
االجتـاه العالجـي والطبي طويل األمد، كـام بذلت جهود 
كبرية خلدمتهم، فظهر ما يسمى بنظام التقاعد والتأمينات 
االجتامعية حتى انتهى األمر إىل ختصيص سنة دولية دعت 
إليهـا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1982م، ثم سـنة 
دولية أخرى عام 1999م لبحث قضايا املسـنني ومعاجلة 

مشكالهتم )السدحان، 1420ه( .
ويف الوطن العريب ال تزال رعاية املسـنني تقترص عىل 
توفري املعاش الشـهري للمتقاعدين، وإجياد مؤسسـات 
ودور إيوائية للمسـنني املنقطعـني أو الذين ال عائل هلم، 
وإن كانـت بعض الدول العربية خطت خطوات معتربة 
يف النظرة للمسـنني بأن أنشـأت مراكـز وأندية اجتامعية 
للمتقاعديـن ولكنهـا ال تـزال تواجه ضعفـًا يف اإلقبال 
عليهـا نظـرًا للضعـف يف براجمهـا وجودهتـا )أبااخليل، 
1411ه(، أمـا عـىل املسـتوى التوعـوي والتثقيفـي فال 
تـزال املنطقة العربية تفتقد إىل األنشـطة العلمية بإنشـاء 
مجعيات خاصة باملتقاعدين العلامء، أو إنشاء جملة علمية 
متخصصة باملسـنني إال بعضًا من الندوات املتناثرة التي 
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تعقد هنا أو هناك والتي تتناول موضوعات ختص التقدم 
يف العمر وأوضاع املسنني )الغريب وآخرون، 2008(

وقضية املسـنني يف اململكة العربية السـعودية ليست 
بمنأى عام هي عليه احلال يف أغلب الدول العربية، إال أن 
عددًا من النداءات عرب عدد من الدراسات التي تناولت 
 ،1410 )العبيـدي  االجتامعيـة  ومشـكالهتم  املسـنني 
األمحدي وآخرون 1428، السـدحان 1420، الغريب 
2009، الفـوزان 1431( نـادت بـرضورة االلتفـات 
إىل هـذه الفئة العمريـة خاصة مع التغـريات االجتامعية 
واالقتصاديـة الرسيعة التي يمر هبا املجتمع السـعودي، 
واالنتشـار الكبـري للخدمـات الصحيـة الوقائيـة والتي 
سامهت يف زيادة نسبة هذه الفئة يف املجتمع. وقد تعالت 
النـداءات يف اآلونة األخرية لالهتامم هبـذه الفئة والنظر 
إىل مشـكالهتم , وتأيت هذه الدراسـة كأحـد هذه اجلهود 
املبذولـة يف هذا اإلطار هبدف النظر إىل رعايتهم من قبل 

املجتمع من خالل اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
تساؤالت الدراسة:

1- مـا واقـع املسـنني املقيمـني يف الـدور اإليوائيـة 
احلكومية واألهلية ؟ وهل يوجد اختالف بينهام ؟

2- ما أهم املشكالت التي تواجه املسنني املقيمني يف 
الدور اإليوائية احلكومية أو األهلية وتسـاهم يف 
تدين مسـتوى الرضا والسـعادة لدهيم من وجهة 

نظرهم؟
3- ما أبرز املشكالت التي تواجه القطاعني احلكومي 
واألهـي يف تقديـم رعايـة أفضـل للمسـنني من 

وجهة نظر املوظفني والعاملني يف ذلك القطاع ؟
4- ما املقرتحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم 
يف رفع نسبة الكفاءة يف األداء واخلدمات املقدمة 
للمسـنني املقيمني يف الـدور اإليوائيـة احلكومية 

واألهلية ؟

أمهية الدراسة 
تتجىل أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية:

1- تتضح أمهية هذه الدراسة يف تناوهلا للمشكالت 
التـي تواجه هذه الرشحية املهمـة يف جمتمع منطقة 

القصيم.
2- تفيـد نتائـج هـذه الدراسـة يف توعية املسـئولني 
والقائمني عىل برامج رعاية املسـنني يف القطاعني 

احلكومي واألهي.
3- كـون هـذه الدراسـة تطرقـت ملقارنـة القطاعني 
احلكومـي واألهـي يف جمـال رعايـة املسـنني يف 
اململكة العربية السـعودية، وهو أمر مل تتعرض له 

دراسات سابقة يف حدود علم الباحث.
4- إمكانيـة االسـتفادة مـن خمرجـات ونتائـج هذه 
الدراسـة يف تفعيل قضايا رعاية املسنني، وإعداد 

برامج تثقيفية شاملة هلم.
5- قد تسـاهم هذه الدراسة يف فتح املجال ملزيد من 
االهتـامم األكاديمي من قبـل الباحثني يف العلوم 
اإلنسـانية بكبـار السـن، وتكثيـف الدراسـات 
أوضاعهـم  حـول  العلميـة  واألطروحـات 

وحاجاهتم وتطلعاهتم.
6- توفر هذه الدراسة جزءا من البيانات واملعلومات 
الالزمـة التـي تسـاعد يف التخطيط لتوفـري حياة 
كريمـة للمسـنني، وبالتـايل تقديم رعايـة أرسية 
واالجتامعـي  الصحـي  املسـتوى  عـىل  أفضـل 

والثقايف.
 

أهداف الدراسة 
تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف التالية:

وصفاهتـم  املسـنني  مفهـوم  عـىل  التعـرف   -1
واحتياجاهتم واملشكالت التي تواجههم.
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املسـنون  يعيشـه  الـذي  الواقـع  عـىل  التعـرف   -2
املقيمون يف الدور اإليوائية األهلية واحلكومية يف 

منطقة القصيم.
3- التعرف عىل الفرق يف مسـتوى الرضا والسعادة 
بني املسـنني املقيمـني يف الدور اإليوائيـة األهلية 

واحلكومية.
4- الكشـف عن أوجـه القصور يف اخلدمـات التي 
احلكوميـة  للمسـنني  اإليوائيـة  الـدور  تقدمهـا 

واألهلية.
5- الكشـف عـن أبـرز املعوقات واملشـكالت التي 
سـواء  للمسـنني  اإليوائيـة  املؤسسـات  تواجـه 

احلكومية أو األهلية يف أدائها ألدوارها.
6- تقديم بعض التوصيات واملقرتحات التي تساهم 
يف رفـع نسـبة الكفاءة يف األداء لدى املؤسسـات 

اإليوائية للمسنني، سواء احلكومية أو األهلية. 

حدود الدراسة  
الدراسـة كحـدود موضوعيـة ومكانيـة  اقتـرصت 
وزمانيـة، عـىل دراسـة مظاهـر االختـالف يف اخلدمات 
والرعايـة املقدمـة لرشحيـة املسـنني املقيمـني يف الـدور 
القصيـم،  منطقـة  يف  واألهليـة  احلكوميـة  اإليوائيـة 
والصعوبات التي تواجه كاًل منهام يف العام 1434هـ.  

ثانيا: اإلطار املفاهيمي والنظري للمسنني 
يتنـاول اإلطـار املفاهيمـي والنظـري اإلجابة 
عـن السـؤال األول من مشـكلة الدراسـة، الذي 
يركـز عـىل مفهـوم املسـنني، واخلصائـص التـي 
يتصفـون هبـا، واالحتياجات التـي تواجههم، ثم 
أهم النظريات التي تناولت مشـكلة املسنني وفقًا 

للمحاور التالية:

1- مفهوم املسنني 
 ، نُّ املسـن اسم فاعل من َأَسنَّ هو من اسـتبانت فيه السِّ
وظهـر عليه الشـيب، وتطلـق عىل من جتاوز اخلمسـني من 
العمـر، وتقـول العرب “أسـّن الرجـل كرُب وكربت سـنُّه، 
وَيسـنُّ إسنانًا فهو مسـن، وهو أكرب سنًا من الكهل وأصغر 
مـن اهلـرم )الـرازي، 1987م( وختتلف كلمة الشـيخوخة 
يف اللغة العربية يف معناها عن اهلرم، إذ الشـيخوخة مشـتقة 
من شـاخ يشـيخ شـيخًا وتسـتعمل للداللة عىل كرب السـن 
فيقال “الشـيخ” وهو مـن أدرك الشـيخوخة )ابن منظور، 
2000م( , ثـم اهلرم وهو من بلـغ أقىص الكرب والضعف يف 
احلياة، ويسـمى أيضًا العجوز، وهو لفظ مأخوذ من العجز 
إذا ظهر ضعفه وعجزه عن القيام بأعباء احلياة وعدم قدرته 
عليها،  وتطلق كلمة الشيخ أيضًا عىل األستاذ والعامل وكبري 

القوم علاًم وفضاًل ومقامًا )املعجم الوسيط، 2004م(.
وأمـا مـن الناحيـة االصطالحية فلـم يتفـق الباحثون 
عىل تعريـف جامع للهرم؛ وذلك بسـبب تأثرها بالرتكيبة 
االجتامعيـة  والبيئـة  ونفسـيته،  للفـرد  الفسـيولوجية 
واالقتصاديـة والثقافية التي يعيش فيها ويترصف طبقًا هلا 
)الضبـع 2001م( , لذلك برز االختالف يف حتديد الوقت 
الـذي تبـدأ فيهـا مرحلة املسـنني، حيث ختتلـف أعراض 
املسنني الصحية والنفسية واالجتامعية من شخص آلخر، 
وعليـه فقد برز التعريف باهلرم نتيجـة لذلك بأهنا املرحلة 
العمريـة التـي تبدأ فيهـا الوظائـف اجلسـدية والعقلية يف 
التدهـور بصورة أكثر وضوحًا ممـا كانت عليه يف الفرتات 
السـابقة من العمر )غنام، 2001(، ومن جانبها اختارت 
جلنة خرباء منظمـة الصحة العاملية وكافـة اللجان العاملة 
يف األمم املتحدة سـن اخلامسة والستني ليكون بداية أعامر 
كبـار السـن عىل اعتبـار أن هذه السـن هي بدايـة التقاعد 
الوظيفي يف الكثري من دول العامل )منظمة الصحة العاملية، 
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2000(, يف حـني تعترب سـن السـتني هي سـن التقاعد يف 
اململكة العربية السـعودية وبالتايل تبـدأ معها مرحلة اهلرم 

من الناحية العملية )املؤسسة العامة للتقاعد 1430ه(.
 ويتنـاول الكثـري مـن الباحثـني أوصافـًا متعـددة 
ملرحلـة املسـنني ومـا يعرتهيـا مـن تغـريات جسـمية 
وحركية، حسـية وعقلية، معرفية وانفعالية إىل جانب 
 ( Weeks التغـري يف السـلوك االجتامعـي , فقـد أشـار
2002(  إىل أن مرحلـة الكـرب تتنـاول مرحلـة اكتامل 
الشخصية وانحدارها، أي مرحلة ربيع العمر وخريفه 
حيث قسـم مرحلة الكبار من الناحيـة البيولوجية إىل 
ثـالث مراحل هي:  مرحلة الرشـد املبكر أو الشـباب 
وهـي من سـن 21 سـنة إىل سـن 40 سـنة، ومرحلة 
وسـط العمر وهي من سـن 40 سنة إىل سن 60 سنة، 
ومرحلـة املسـنني ومتتد من سـن 60 سـنة حتـى هناية 
العمر، أمـا من الناحية اإلنتاجيـة احلياتية واملهنية فقد 
قسـم الباحـث نفسـه حياة اإلنسـان إىل أربـع مراحل 
أساسـية هي: مرحلة التكوين والطفولة وهي ما دون 
سـن العرشين، ثم مرحلة ذروة اإلنتاج وهي من سـن 
20 سـنة إىل سن 40 سنة، ثم مرحلة اإلنتاج املتناقص 
من السـن 40 سنة إىل سن 60 سنة، ثم مرحلة الراحة 
أو اإلحالة عىل التقاعد واهلرم وهي من سـن 60 سنة 
إىل هنايـة العمر. أيضًا قام الباحث نفسـه بتقسـيم هذه 
املرحلة الرابعة إىل ثالث مراحل أساسـية هي: مرحلة 
اهلرم املبكرة وهي من 60 إىل 70 سـنة حيث يسـتطيع 
الفرد االعتامد عىل نفسـه واالسـتغناء عـن  اآلخرين، 
ثم مرحلة اهلرم املتوسـطة، وهي من سـن 70 سنة إىل 
سـن 80 سنة، وهي التي حيتاج الفرد فيها إىل مساعدة 
اآلخريـن، ثم مرحلة اهلرم املتأخـرة أو اهلرم وهي من 
سن 80 فام فوق وفيها يكون الفرد غري قادر بتاتًا  عىل 

االعتامد عىل نفسه. 

2- خصائص مرحلة املسنني:
للشـيخوخة خصائصهـا التي ختتلف هبـا عن غريها 
مـن املراحل العمرية التي يمر هبا اإلنسـان، حيث خيتتم 
هبا حياته فتتغري تبعًا لذلك خصائصه اجلسـمية وطبائعه 
النفسـية واالجتامعيـة.  فأمـا اخلصائـص اجلسـمية فإن 
اإلنسـان ينمو ويكرب حتى تتكامل تركيبته اجلسـامنية يف 
مرحلة الشباب ثم تنحدر تدرجييًا مع تقدمه بالعمر حتى 
تتهالك وتشـيخ مع وصولـه مرحلـة الكهولة فتضعف 
قواه وحواسـه مثل السمع والبرص والعضالت والقدرة 
عىل احلركة وامليش وتسـاقط األسنان وغريها، وإن كان 
األفراد يتفاوتون يف هذا الشـأن من جهة البداية العمرية 
للنـزول الصحي لتلك احلواس ومـا يصاحب ذلك من 
بروز للمشـكالت املزمنة مثـل أمراض القلب والضغط 
والسـكر فتـربز معها معانـاة اإلنسـان فتصبـح مصدرًا 
كبـريًا للقلـق عند املسـن حيث يشـعر باخلـوف من دنو 
أجله وخشـيته من املـوت، فهو يتوق يف تلـك احلال إىل 
مساعدة اآلخرين واألنس هبم والقرب منهم )األشول، 

.)2008
وأما اخلصائص النفسـية فتتضح من خالل التدهور 
امللحـوظ يف كثـري من الوظائـف العقلية والنفسـية لدى 
املسـن ولعـل من أبرزهـا مظاهر ضعف الذاكـرة وكثرة 
النسـيان، وربـام يعـاين البعـض منهـم مـرض اخلـرف؛ 
حيث يبدأ املسـن حينها بتكرار احلديث مرات ومرات، 
وقد يصعب عليـه التعرف عىل املقربني منه مثل األوالد 
واألقربـاء، كـام تتضـاءل لديـه املقـدرة عـىل التعـرف 
واإلدراك والتعلـم , وهـذه كلها تتأثر بنشـاط خاليا املخ 
التـي تطرأ عليها تغريات كيامويـة نتيجة التقدم يف العمر 
تؤثر عىل نشـاطها وفاعليتهـا )Macionis، 2001(. إن 
هذه املشـكالت التي يعاين منها املسـن تثـري لديه صورًا 
متعددة من املشـكالت النفسية ولعل من أبرزها صعوبة 
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التكيف سواء كان عىل املستوى الشخيص أو االجتامعي 
مما جيعله مثار الدهشـة عنـد خمالطيه وما يصدر منهم من 
ردود أفعال، سـواء كانت تتسـم بالشـفقة أو السـخرية 
فهـي يف كلتـا احلالتني تثري لديه الشـعور بـاألمل النفي، 
عـالوة عـىل املعانـاة املتولدة مـن اخلوف والقلـق نتيجة 
إحالتـه عـىل التقاعد وتـرك العمـل وافتقـاد األصدقاء 
بمفارقتهـم للحيـاة، وكثرة مصادماته مـع من حوله من 
األبنـاء واألحفـاد الختـالف املسـتويات العقليـة بينـه 

وبينهم )الفحل، 2001م(.
ومن الناحية االجتامعية فإنه من املسلم به اجتامعيًا أن 
بناء العالقات االجتامعية الناجحة مع اآلخرين يعترب من 
مظاهر الصحة النفسـية عند الفرد، لذلك تعترب عالقات 
الفـرد االجتامعيـة إحدى املهامت األساسـية للسـواء يف 
السـلوك. ويالحـظ يف مرحلـة اهلـرم تقلـص العالقات 
االجتامعيـة عنـد املسـنني إىل حـٍد كبـري، حيـث تقتـرص 
عـىل األصدقـاء القدامى الذين ال يزالـون عىل قيد احلياة 
ويعيشـون قريبـني منـه، وقد يسـاهم انقطاع املسـن عن 
العمـل يف قطـع الصلة بزمـالء العمل فيعاين مـن الفراغ 
حيـث ال يعلم كيف يقي أوقات فراغـه، وهذه ظاهرة 
جديـدة يف حياتنا العرصية ألن اإلنسـان يف السـابق كان 
يعمـل مـا دام قادرًا عليه، أمـا اليوم فإن هناك سـنًا معينًا 
حيال فيه مجيع املوظفني والعاملني إىل التقاعد رغم وجود 
فروقات بني الناس يف ذلك بني من يسـتطيع العمل حتى 
سـن السـبعني والثامنني ومـن ال يسـتطيع العمل بمجرد 
بلوغ اخلمسني.  ونظرًا ألن احلاجة لتحقيق الذات ترتبط 
بالـدور االجتامعي الذي يقوم به الفرد فإن املتقاعد حيتار 
كيف يسـتطيع أن يشـبع هـذه احلاجـة، لذا يقـوم بعض 
املسـنني يف الـدول املتقدمـة بأعـامل تطوعيـة يف خدمـة 
املجتمع ورعايـة الفقراء واملصابـني ليحققوا ذواهتم من 

(2001 ،Macionis) خالل هذه األنشطة

3 -  احتياجات املسنني 
يقصـد باالحتياجـات مجيع اخلدمات وأوجـه الرعاية 
االجتامعية واملادية والصحية والنفسية واألمنية والرتوحيية 
التي حيتاجها املسـن بشـكٍل عـام، والتي متكنـه من حتقيق 
التوافـق النفي واالجتامعي بينه وبـني ذاته من جهة ومع 
املحيطـني به مـن جهة أخـرى )غنـام، 2001م(.  ويكاد 
جيمع الكثري من الباحثني يف هذا الشـأن عىل أن مشكالت 
املسـنني ال تتمثـل فقـط يف املعانـاة اجلسـمية الناجتـة عـن 
إصابـات أمراض الشـيخوخة أو األمـراض املزمنة فقط، 
بل تتعدى ذلك إىل مشـاعر البؤس والشقاء نتيجة مشاعر 
الوحـدة والعزلة التـي تنتاهبم، خاصة أولئـك املقطوعني 
من األبناء أو األقـارب املتواصلني معهم.  ولذلك أصبح 
من الواجب التفكري بأن مشـكلة املسـنني ليسـت فقط يف 
توفـري الرعاية الصحية أو املادية فقط بـل حتى يف الرعاية 
االجتامعيـة والنفسـية أيضـًا مـن خـالل إرشاك القادرين 
منهـم يف الربامـج التنمويـة التـي تتناسـب مـع قدراهتـم 
إلشـعارهم بأمهية الـدور الذي يمكـن أن يقوموا به حتى 

يشعروا بالرضا واالستقرار النفي )العيسى، 1995(.

رعاية املسنني يف اململكة العربية السعودية
تعتـرب رعاية املسـنني من خـالل الـدور اإليوائية من 
أوائل املناشـط التي نشأت بعد تأسـيس اململكة العربية 
السـعودية يف العـام 1352ه، ففـي عام 1354ه أسـس 
مدير األمن العام يف احلجاز مهدي بك صالح دارًا إليواء 
املسـنني من احلجـاج لوقايتهم من التسـول، ثـم يف عام 
1363ه أمر جاللة امللك عبد العزيز ببناء دار خاصة هلم 
عـىل نفقته اخلاصة.  وبعد نجـاح الفكرة يف مكة املكرمة 
تـم بنـاء دار أخـرى يف املدينة عـام 1357ه وصدر قرار 
ملكـي بإحلاقها بدار مكة املكرمة مـن الناحية اإلرشافية 
واملخصصـات املاليـة )األمحـدي وآخـرون، 1428ه(.  
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ويف العام 1373ه أقيمت أول دار للمسنني يف العاصمة 
السعودية الرياض، ثم ضمت إىل الرئاسة العامة لأليتام 
يف العـام 1376ه، ويف عـام 1381ه ضمـت إىل وزارة 
الشـؤون االجتامعيـة، ثم تـواىل بعد ذلك افتتـاح الدور 
اإليوائيـة للمسـنني يف اململكـة حتـى بلغـت يف الوقـت 
الراهـن )1434ه( عـرش دور إيوائية حتت مسـمى »دار 
الرعايـة االجتامعية« يف كل من الريـاض، مكة املكرمة، 
املدينة املنـورة، الدمـام، عنيزة، أهبا، اجلـوف، الطائف، 
وادي الدوارس، وتضم بني جنباهتا أكثر من 900 مسـن 
ومسنة )وزارة الشؤون االجتامعية، 2012م(.   و تنص 
لوائح الوزارة أن أوىل املهام هلذه الدور اإليوائية يرتكز يف 
تقديـم الرعاية لكل مواطن ذكـر أو أنثى يبلغ من العمر 
سـتني عامًا أو أكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل، أو 
القيام بشـؤونه الشـخصية بنفسـه وليس له معيل، أو ال 
يوجد لـدى األرسة اإلمكانيات الالزمة لرعايته )وزارة 

الشؤون االجتامعية، 2012م( .
وتقدم دور املسـنني الرعاية املختلفة هلم، كالرعاية 
الطبيـة والنفسـية واالجتامعيـة، كـام تتيـح هلـم فرصة 
ممارسة األنشطة الثقافية واملهنية والرتوحيية والرياضية 
املختلفـة.  ويرشف عـىل هذه الربامـج والرعاية جهاز 
وظيفـي وطاقـم يضـم كافـة التخصصـات اإلداريـة 
والطبيـة والتمريضيـة واالجتامعيـة للقيـام باألعـامل 
والواجبـات واملسـؤوليات املنوطـة به خلدمـة النزالء 
املسنني )وزارة الشؤون االجتامعية، 2012م(.  وتتوىل 
وزارة الشـؤون االجتامعيـة ممثلـة يف وكالـة الـوزارة 
لشـؤون الرعايـة االجتامعيـة واإلدارة العامـة لرعايـة 
املسـنني عملية اإلرشاف اإلداري عـىل هذه الدور من 

خالل:
1- اإلرشاف عىل سـري العمل بدور الرعاية ومتابعة 

وحل ما يعرتضها من مشكالت

2- املشـاركة يف الدراسـات واألبحاث املتعلقة بفئة 
املسنني وسبل تطوير اخلدمات املقدمة هلم

البحـث  ونـامذج  الفنيـة  االسـتامرات  تصميـم   -3
الباحثـني  قبـل  مـن  املسـتخدمة  االجتامعـي 

االجتامعيني
4- املشـاركة يف وضـع وحتديـث الربامـج اخلاصـة 

برعاية املسنني واخلدمات املقدمة هلم 
5- إعـداد التقاريـر السـنوية عن سـري العمل بدور 

الرعاية االجتامعية 
ويف العـام 1424ه صـدرت موافقـة املقام السـامي 
عىل إنشـاء جلنة وطنية للمسنني يشارك فيها ثالث عرشة 
وزارة وجهـات حكوميـة وأهلية تعنـى بحقوق ورعاية 

مصاحلهم وتتوىل اللجنة املهام التالية:
• رسـم السياسـة العامـة لرعاية املسـنني يف اململكة 

واقرتاح األنظمة اخلاصة هبم 
وقضاياهـم  املسـنني  بأوضـاع  الوعـي  ترسـيخ   •

االجتامعية والصحية 
• تطوير أساليب الرعاية واخلدمات املقدمة للمسنني 

• إجراء الدراسات واألبحاث التي ختدم املسنني
• مجـع البيانات واإلحصـاءات ومتابعـة املؤرشات 
الديموغرافية اخلاصة باملسـنني )وزارة الشـؤون 

االجتامعية، 2012م(

الرعاية اإليوائية األهلية للمسنني
بدأت رعاية املسـنني كنشاط أهي خريي قبل توحيد 
اململكـة العربيـة السـعودية، حيث كانت توفـر األربطة 
يف كل مـن مكـة املكرمة واملدينة املنـورة الرعاية الالزمة 
للمسـنني. وهـذه األربطـة جـاءت فكرهتـا مـن خالل 
بعـض املحسـنني وأهل اخلـري الذيـن كانـوا خيصصون 
غرفـًا ومنـازل للمحتاجـني مـن املسـنني املنقطعني من 
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حجـاج بيت اهلل احلرام وزوار املسـجد النبوي الرشيف 
)األمحـدي وآخـرون، 1428ه(.  ثـم تطـورت الرعاية 
األهليـة للمسـنني وانتـرشت يف ربـوع البـالد برعايـة 
مـن وزارة الشـؤون االجتامعية وتشـجيع منهـا لتفعيل 
املبادرات اخلريية التي تقدمها اجلمعيات اخلريية املنترشة 
يف كل مدينة وحمافظة، ووضعت نظام اجلمعيات اخلريية 
هبـدف تنظيـم العمـل التطوعـي واجلهـود األهليـة من 
خالل إنشـاء جمالس إدارات للجمعيات اخلريية وضبط 
األمور املالية واإلدارية فيها )وزارة الشؤون االجتامعية، 

2012م(.
ويوجـد حاليـًا يف اململكـة عدد مـن الـدور األهلية 
إليواء املسنني يف كل من: بريدة، سيهات، الرس، حائل، 
جازان، األحساء وتضم بني جنباهتا أكثر من 900 مسن 

ومسنة )وزارة الشؤون االجتامعية، 2012م(.

النظريات االجتامعية املفرسة حلالة اهلرم:
مـن  العديـد  ظهـر  العرشيـن  القـرن  منتصـف  يف 
الدراسـات التي حاولت التعمق يف دراسـة الشيخوخة 
والتعرف عىل وضع املسـنني وتفسـري وضعهم اجتامعيًا 
وظهر جـراء ذلك عدد من النظريـات االجتامعية نوجز 

بعضًا منها فيام يي:
نظريـة االنسـحاب:  وتتلخـص هـذه النظريـة   -
أن املسـن ينسـحب من املجتمع بشـكل تدرجيي 
ويتخـىل عـن التفاعـل مـع املجتمـع املحيـط به 
مـع وصولـه سـن السـتني أو التقاعـد. وتـرى 
Cumming   )1963( صاحبـة هذه النظرية أن 

عملية االنسـحاب ال تتم من قبل املسن نفسه بل 
تتـم بطريقـة آلية تبادليـة ما بني املجتمع واملسـن 
فهـو يفضـل االنسـحاب عندمـا يكـرب األوالد 
وعندمـا  يتقاعـد،  وعندمـا  املنـزل،  ويغـادرون 

يغيـب املوت رشيـك احلياة واألصدقـاء وزمالء 
العمل، وعندما تتحول اهتامماته إىل متابعة حالته 
الصحيـة بـدالً من اهتاممه بمن حولـه، وترى أن 
هذا االنسـحاب يشء إجيايب ومفيد للمسن نفسه 
وللمجتمع أيضًا، فاملسـن ينعتق من املسؤوليات 
املثقلـة لكاهله وتتحول حياته من صخب العمل 
ومشـقته إىل اهلدوء والراحة، واملجتمع مسـتفيد 
أيضًا ألن االنسـحاب يساعد يف عملية اإلحالل 
يف العمـل وكافـة مناشـط احلياة فيتسـلم زمامها 

صغار السن بعد أن يرتكها الكبار. 
النظريـة التفاعليـة:  وهـي عـىل العكـس متامـا   -
  Havighurst مـن نظريـة االنسـحاب، إذ يـرى
)1963( أن االندمـاج بأنشـطة جديدة - وليس 
االنسـحاب مـن احلياة - يعيـد التـوازن النفي 
واالجتامعـي للمسـن، فيحاول قدر االسـتطاعة 
املشـاركة يف الفعاليات االجتامعيـة املختلفة التي 
تتناسب مع الوضع العمري اجلديد له مثل تعميق 
العالقـات االجتامعيـة مـع األحفـاد واملشـاركة 
يف األنشـطة التطوعيـة، وبذل اخلـربات املرتاكبة 
للجيل الناشئ عن طريق الندوات واملحارضات 
وغريها، بل وحتى املشاركة يف األنشطة الرياضية 
التي تتناسـب مـع وضعـه اجلسـمي والصحي. 
ويـرى Havighurst   أن معطيـات هذه النظرية 
أثبتت نتائجها اإلجيابية من خالل ارتفاع مستوى 
الرضا والسـعادة لدى املسـنني وامتداد أعامرهم 

بصورة أكثر من ذي قبل.
نظريـة الـدور:  وهي مـن النظريـات االجتامعية   -
التـي ترى أن لـكل فـرد يف املجتمـع دوره املناط 
بـه، فكـام أن له امتيـازات يتمتع باالسـتفادة منها 
فـإن عليه حقوقًا يتوجب عليه القيام هبا. يأيت هذا 
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الدور ليضبط العملية التفاعلية احلاصلة بني أفراد 
املجتمع، وعندما يتبدل هذا الدور أو يتغري نتيجة 
لعـوارض طارئـة فإنـه يقوم بـأدوار غـري مالئمة 
حلاجاتـه أو لتلـك التـي يتوقعها منـه اآلخرون،  
وعليه فإن املسـن عندما يصـل إىل مرحلة عمرية 
معينـة وتتدهـور صحتـه فيصبـح غري قـادٍر عىل 
القيـام بـدوره املتوقع منـه جيعله عرضـة للرفض 
واإلمهال مـن املحيطني به خاصـة إذ مل تكن لديه 
احلصانة االقتصادية أو االجتامعية أو الدينية التي 

حتميه يف هذه احلالة )الفوزان، 1431ه(.
ويف دراسـة نرشهـا  Cowgill )1979م( حـاول   -
أن يضـع بعض املحددات ويفـرس بعض العوامل 
املؤثـرة يف متايز الوضعيـة االجتامعية للمسـنني إذ 
حتدد هذه النظرية أربعة مسـببات رئيسـية تسـاهم 
جمتمعـة يف انخفـاض احلالـة االجتامعية للمسـنني 
وهي: التقدم الصحـي والتقدم االقتصادي القائم 
عـىل التقنية والتحرض والتعليـم. وحياول الباحث 
استعراض هذه العوامل األربعة بالتفصيل، وكيف 
يؤثر كل واحٍد منها سلبًا عىل الوضعية االجتامعية 
للمسـنني،  فمثاًل االقتصاد القائم عىل التقنية حرم 
العاملـني املسـنني ممن تنقصهم تلـك املهارات من 
احلصـول عـىل أعامل وبالتـايل تقل دخوهلـم فيؤثر 
ذلـك عـىل وضعهـم االجتامعـي.  أيضـًا التحرض 
سـاهم يف هجـرة املزيـد من اليـد العاملـة وبالتايل 
املنافسـة عىل فرص العمل.  وكذلك األمر بالنسبة 
للتعليم حيث أصبح الركيزة األساسية يف احلصول 
عـىل فـرص العمل وأغلب املسـنني نسـبة التعليم 
لدهيم ليست باملرتفعة.  هذه العوامل جمتمعة كلها 
تقلل مـن فرص العمل التي تعتـرب مصدر الدخل 
املـادي لإلنسـان وعـىل ضوئهـا تتحـدد وضعيتـه 

وحالتـه االجتامعية وقد سـامهت مجيعها يف تعميق 
اهلوة احلاصلة بني جيل الشباب وجيل املسنني.

الدراسات السابقة:
املسـنني  مسـألة  تتنـاول  التـي  الدراسـات  تعـددت 
واملشكالت التي تواجههم سواء كانت صحية أم اجتامعية 
أم نفسـية أم مادية، ولكنها مجيعها ال متاثل من حيث الكثرة 
تلـك الدراسـات التـي تناولت الفئـات العمريـة األخرى 
كتلك اخلاصة باألطفال أو املراهقني أو النمو أو غريها. ويف 
اململكة العربية السعودية تعترب دراسة ملحم )1409ه( من 
أوىل الدراسـات التـي تناولت موضوع املسـنني يف اململكة 
العربيـة السـعودية حينام حاول الكشـف عن تأثـري برامج 
الرعاية الصحية التي تقدمها املؤسسـات الرسـمية لألفراد 
املسـنني. وقد كشـفت تلك الدراسـة عن وجود أثر إجيايب 
لربامج الرعاية االجتامعية التي تقدمها مؤسسـات الرعاية 
االجتامعيـة هبـدف حتسـني مسـتوى التوافق لدى املسـنني 
نظرًا ملراعاة تلك املؤسسـات خلصائص مرحلة الشيخوخة 
ومتطلباهتـا وحاجاهتـا.  ويف دراسـة مبكـرة أيضـًا ومماثلة 
حاول منصور )1409ه( قيـاس مفهوم الذات عند الكبار 
مـن خالل تطبيق مقياس »لـريي« لتصنيف مطالب الذات 
فوجد فروقًا جوهرية بني خمتلف الفئات العمرية جتاه مفهوم 
الـذات، يف حـني كان لضعـف الطاقـة احلسـية والوظيفية 
واحليويـة وغياب األدوار واملكانة االجتامعية لدى املسـنني 
دور سـلبي مهم يف اسـتقرار احلياة أمامهم.  وقدم العبيدي 
)1410ه( دراسـة عن املسـنني بعد التقاعـد وكيف يواجه 
املسـن حياته اجلديدة، وكان مـن أبرز النتائج التي خرج هبا 
أن املتقاعد تزداد نسـبة جودة التكيف لديه كلام كان هنالك 
نشـاط مهني أو وظيفي يزاوله بعـد التقاعد، كام أن الراتب 
التقاعدي، ونوع الوظيفة، ومستواها، ومستوى التحصيل 
الـدرايس للمسـن كان هلا مجيعـًا عالقة طردية مع مسـتوى 
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التكيف لدى املسـنني موضوع الدراسـة.  ويف دراسة مماثلة 
عـن املوظفـني املتقاعديـن عن العمـل احلكومـي يف مدينة 
جـدة اكتشـفت مجـال )1418ه( أن املسـتوى التعليمي له 
عالقـة إجيابية مـع التخطيط املبكـر ملرحلة ما بعـد التقاعد 
ومن ذلك إجياد أنشـطة بديلة حتل حمل العمل الوظيفي قبل 
التقاعد بحيث تكون مصدرًا الحرتام الذات ورمزًا للقبول 

االجتامعي.  
مـن جانبها حاولـت شـويكة )1414ه( التعرف عىل 
االحتياجات االجتامعية للمسـنني ووسـائل إشـباعها يف 
املجتمع السـعودي وكشـفت الدراسـة أن مـن أهم تلك 
االحتياجـات االجتامعيـة والنفسـية متثل بـرضورة زيادة 
التواصل األرسي والرغبة يف تكوين العالقات االجتامعية 
مع اآلخرين واحلاجة إىل وجود أناس يستمعون إىل املسن 
وإىل مطالبه، كام أن توفري الرعاية الصحية يربز كأحد أهم 
أقطـاب متطلبـات األمـان االجتامعي للمسـنني، إضافة 
إىل الشـعور باالهتـامم وعـدم التجاهـل وتوفـري الرعاية 
االقتصاديـة واملاديـة الالزمة.  أما بيـاري )1998م( فقد 
قامت بدراسـة لدار الرعاية االجتامعية يف مدينة الرياض 
- وهي دار خاصة برعاية املسنني - للتعرف عىل حاجات 
املسنني ومشكالهتم واجلهود املبذولة لرعايتهم ووجدت 
أن من أبرز األسـباب التي دعت األرسة إىل إيداع املسـن 
للعنايـة  احلاجـة  إىل  يرجـع  االجتامعيـة  الرعايـة  دار  يف 
الصحيـة التي تتطلبها حالتـه الطبية حيث وجدت عالقة 
ذات داللـة إحصائيـًا بـني إصابتـه بأمراض الشـيخوخة 
كضعـف البرص أو الشـلل أو الرعاش أو فقـدان الذاكرة 
وبـني إحلاقه هبده الدار، كذلك اإلحسـاس بوقت الفراغ 
والرغبـة يف اللقـاء بالغـري مـن املسـنني كانـت أيضـًا من 
األسـباب التـي دعت إىل إيداعه يف تلك الدار.  وبشـكل 
أوسـع قـام السـدحان )1420ه( بدراسـة عـن املسـنني 
املقيمـني يف دور الرعايـة االجتامعية للمسـنني يف اململكة 

العربية السـعودية للتعـرف إذا كانت دوافـع ختي األبناء 
عن رعاية اآلباء تشـكل ظاهرة يف املجتمع السـعودي أم 
ال فوجد أن النسـبة العظمى مـن القاطنني يف تلك الدور 
هم ممن يعيشـون وحدة اجتامعية تامة حيث ال أوالد وال 
زوجة وال أقارب وبالتايل خرجت الدراسـة بأن املجتمع 
مل يشـهد بعد ظاهرة ختي األبناء عن رعاية آبائهم وذوهيم 
املسنني. غنيم )1421ه( والسدحان )1421ه( تناوال يف 
دراستيهام رعاية املسنني يف اإلسالم وصور رعاية اجلانب 
النفي لدهيم مشـتملة عىل توضيح اجلوانب التي أوجبها 
اإلسـالم عىل األبناء يف رعايـة الوالدين مدعومة باآليات 
القرآنيـة الكريمـة واألحاديث النبويـة الرشيفة، وكذلك 
بينت هاتان الدراستان كيف أن اإلسالم امتازت رشيعته 
بالتخفيـف مـن التكاليـف الرشعيـة عـن املسـنني حيث 
رخـص للمسـن اإلنابة للحـج وهـو أحـد أركان الدين 
اإلسالمي، واإلفطار يف شـهر رمضان حني عجزهم عن 
الصيـام، وتـرك احلجاب للمرأة املسـنة، وكذلـك تناوال 
مسائل رعاية املسـنني يف احلروب التي خاضها املسلمون 
إبـان الفتوحـات اإلسـالمية وتطبيـق الوصايـا النبويـة 
الرشيفـة وتوصيـات اخللفـاء مـن بعـده بعـدم التعرض 
للشيوخ وكبار السن أو قتلهم بل اإلحسان إليهم والرفق 

هبم.  
ويف املجتمع الغريب برز االهتامم بالدراسات اخلاصة 
باملسـنني بشـكل ملحوظ مـع النصف الثاين مـن القرن 
العرشيـن، ففـي دراسـة عن العنف ضد املسـنني أشـار 
Thio )2001( أن فـرتة السـتينات امليالديـة مـن القرن 

املـايض شـهدت ظهـور مفهـوم العنـف ضـد األطفال 
بشـكل واسـع، ثم يف السـبعينات ظهر مفهـوم آخر عن 
العنف وهو العنف ضد الزوجات وهو ما واكب ارتفاع 
معـدالت الطالق بشـكل ملفـت للنظر يف ذلـك احلني , 
ومع هناية القرن املنرصم ظهر مفهوم العنف ضد املسنني 
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مـن قبل أفراد العائلة , ويرى الباحث يف دراسـته أن هذا 
العنـف قـد ال حيمل املدلول نفسـه الـذي يصف العنف 
ضـد األطفـال أو الزوجـات، ولكنـه يتجـاوز ذلك إىل 
الشكل النفي أو املايل وربام اجلسدي، كام ترى الدراسة 
أن الدافـع الرئيـي يف وجود مثل هـذه األنواع املختلفة 
من العنف ضد املسـنني يعود بالدرجة األوىل إىل ضعف 
الرابطـة األرسيـة بني املسـنني أنفسـهم واألبنـاء خالل 
سـنوات التنشـئة االجتامعية هلم، وكذلك أيضًا يعود – 
وإن كان بدرجـة أقـل - إىل زيادة التكلفـة املادية للعناية 

باملسنني إىل درجة قد ال يستطيع األبناء حتمل أعبائها.
وملعرفة ودراسـة طبيعـة اخلدمات الصحيـة املقدمة 
للكبار يف السـن التي تقدمها احلكومة األمريكية أوضح 
Atchley )1991م(  أن املسـنني يسـتهلكون أكثـر من 

30 % مـن املخصصـات الصحيـة احلكوميـة وتغطـي 
خدماهتا أكثر من 96 % من املسـنني، ومع ذلك فإن 20 
% من دخل املسـنني من رواتبهم تذهب لتغطية النفقات 
الصحيـة. كـام اسـتعرضت الدراسـة أيضـًا بعضـًا مـن 
جوانـب القصور التي تشـوب تلك اخلدمـات الصحية 
وتشـري إىل أن الواليـات املتحدة ال تـزال يف ذيل القائمة 
مـن بني الدول الصناعية يف خدمة مواطنيها املسـنني من 
الناحيـة الصحيـة.  وتدعيـاًم هلـذه الدراسـة، وللوقوف 
عـىل وضـع املراكـز املخصصـة لرعايـة املسـنني ومدى 
قيامهـا باألدوار املنوطة هبا بإجيابية يف املجتمع األمريكي 
السـكان  مـن   %13 أن  )1995م(   Treas أوضحـت 
األمريكيـني الذين تتجاوز أعامرهم 65 سـنة قد دخلوا 
تلـك املراكـز، ولكن البعـض منهم يعـودون إىل بيوهتم 
بعـد أسـابيع معدودة لعـدم تأقلمهم مع الوضـع القائم 
يف تلـك املراكز حتى أن البعض منهم ربـام فارقوا احلياة 
خالل فرتة زمنية قصرية بعد إدخاهلم تلك املراكز، أيضًا 
أشـارت الدراسـة أن هذه املراكز ليسـت املكان املفضل 

للمسـنني إال الذيـن ليس هلـم عائل، أو غـري متزوجني 
من األصل وال أبناء هلم واملقطوعني، أو الذين جتاوزت 
أعامرهـم سـن الثامنـني عامـًا، وتبـني أيضـًا أن أكثر من 
نصـف املقيمـني يف تلـك املراكـز ال يسـتطيعون إعالـة 
أنفسـهم حتـى يف األمـور احلياتية البسـيطة مثـل األكل 
والرشب واللبـاس وقضاء احلاجة، بل إن أكثر من ثلثي 
املقيمني منهم مصابون بـداء اخلرف.  وحاولت الباحثة 
مـن خالل هـذه الدراسـة الوقوف عىل أسـباب ضعف 
اخلدمـات املقدمـة يف تلك املراكـز ورأت أن األسـباب 
تعود إىل ارتفاع تكاليف التشـغيل ولذلك فإن القاطنني 
فيهـا يعانون نوعًا مـن التجاهل وسـوء املعاملة أو حتى 

الرضب أحيانًا.  
ولسرب املعاناة النفسـية التي تواجه املسنني يف مرحلة 
الوهـن والضعـف قامـت Stone  )1997م( بدراسـة 
حـول العنايـة باملسـنني يف مرحلـة الضعـف فتناولـت 
مشـكلة الوحـدة أو الشـعور بالوحـدة التي يعـاين منها 
املسـنون وأرجعـت الدراسـة السـبب األسـايس هلـذه 
املشـكلة إىل وفـاة أحـد الزوجـني وبقاء اآلخـر عىل قيد 
احلياة , ويشـري 80% منهم أن فقـدان رشيك احلياة يعترب 

من أهم املشاكل النفسية واالجتامعية التي يواجهوهنا.
ويف دراسته عن املسـنني بدأ Macionis  )2001م( 
بتسـاؤل يقر بـه اجلميع وهـو: أليس من حـق الوالدين 
الذيـن سـهرا عـىل أبنائهـام وتعبـا يف تنشـئتهم أن ينعـام 
برعايـة أبنائهـم حينـام حيتاجـون إليهم حـال الكرب؟ ثم 
تناول الباحث بالدراسـة جيـل االنفجار اإلنجايب الذي 
عايشـه املجتمـع األمريكـي يف فـرتة هنايـة اخلمسـينات 
وحتى أواسـط الستينات من القرن املنرصم وأطلق عليه 
اسـم “ جيـل السـاندويتش “ حيـث أصبح هـذا اجليل 
يف مرحلـة متوسـطة بني جيلـني اتصفا بتـدين معدالت 
اإلنجـاب. واملشـكلة أن نسـبة فئـة كبار السـن يف تزايد 
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مستمر وال تقابلها نفس الزيادة يف اخلصوبة واملواليد مما 
يعنـي التناقـص يف عدد األوالد وهو ما يسـميه الباحث 
باملشـكلة الباحثة عن بدائل ملنح الرعاية لكبار السن , ثم 
يقدم ثالثة خيارات حلل هذه اإلشكالية فريى أن الرعاية 
االجتامعيـة لفئـة كبار السـن تسـري عىل ثالثـة أنامط: أن 
يقوم هبا الكبار بأنفسهم، أو تكون مقدمة من األبناء، أو 
مقدمة من احلكومة كإحدى مسـؤولياهتا جتاه مواطنيها.  
أمـا النمـط األول والثاين فريى الباحـث أهنام يف تناقص 
مسـتمر يف املجتمع الغـريب العتبـارات اجتامعية خمتلفة 
, وهلذا فهـو يطالب بالتدخل احلكومـي الرسيع والقوي 

لدعم هذه الفئة والعناية هبا.  
ويف دراسة أخرى معمقة عن كبار السن يف الواليات 
املتحدة واختالف اإلثنيات العرقية يف عنايتهم باملسـنني 
Himes  )2001م( معرفـة  وموقفهـم منهـا حاولـت 
خمتلـف  بـني  للمسـنني  األرسيـة  الرعايـة  يف  الفـروق 
األمريكـي  للمجتمـع  املشـكلة  واإلثنيـات  العرقيـات 
واآلسـيويون(  واملكسـيكيون  واألفارقـة  )البيـض 
ووجدت أن املسـنني األفارقة يتلقون الرعاية من األبناء 
أكثـر مـن غريهـم مـن اإلثنيـات، فيـام املسـنون البيض 
يتلقـون أكثر الرعاية من الزوجات دون غريهن بخالف 
الفئات األخرى. أيضًا ويف نفس االجتاه تناولت دراسـة 
Bianchi  )2000م( وضعيـة املسـنني وطريقة املعيشـة 

والرتتيب هلا مع التغـريات احلاصلة يف القيم االجتامعية 
يف املجتمع الغريب حيث أظهرت الدراسـة أن كبار السن 
أصبحـوا يفضلون العيـش وحدهم وليس مـع أبنائهم , 
ففي حني كان هنالك قرابة 70 %  من املسـنني يعيشـون 
مـع أقارهبـم وخاصة األبنـاء يف بدايـة القـرن العرشين 
تناقصـت هذه النسـبة لتصـل إىل حـدود 20 % يف العام 

2000م. 
ومـن خـالل هـذا االسـتعراض لتلـك الدراسـات 

واألدبيات السـابقة حول املسنني يتضح لنا التباين الكبري 
يف األهـداف التـي سـعت إىل حتقيقهـا تلك الدراسـات، 
ففي حني ركزت عدد من الدراسـات عىل دراسة أوضاع 
املسـنني بعد التقاعد، فقد تركز بعضها اآلخر عىل الرعاية 
االجتامعية التي حيظى هبا املسـنون يف املجتمع السـعودي 
واخلدمـات املقدمـة هلم سـواء الذين يقيمـون مع ذوهيم 
أو الذيـن يقيمون يف الـدور اإليوائية.  كام كان هناك عدد 
مـن الدراسـات التي تركـز اهتاممها عىل أوضاع املسـنني 
داخل الدور اإليوائية ومدى تلبية احتياجاهتم االجتامعية 
والنفسية والصحية وطبيعة اخلدمات املقدمة هلم.  واألمر 
الـذي مل يـرد يف أي من تلك الدراسـات، ومل يتم التطرق 
لـه يف أي منها - وهو ما يسـعى الباحث إلضافته يف هذه 
الدراسـة - هو تنـاول طبيعة اخلدمات املقدمة للمسـنني 
يف الـدور اإليوائيـة احلكومية ومدى اختالفهـا عن تلك 
املقدمة للمسنني يف الدور اإليوائية األهلية، وأبرز املالمح 
اإلجيابية املوجودة يف هذين النوعني من املؤسسات، وأهم 

املشاكل التي تواجههام وسبل التغلب عليها.

ثالثا: منهج وإجراءات الدراسة 
منهج الدراسة 

نظـرا لطبيعـة الدراسـة وهـي حماولـة التعـرف عىل 
الفروقـات يف اخلدمات املقدمة للمسـنني بني القطاعني 
املسـح  الباحـث  اسـتخدم  فقـد  احلكومـي واخلـريي، 
االجتامعـي بأسـلوب احلرص الشـامل وهو ذلـك النوع 
من البحوث الذي يتم بواسـطته اسـتجواب مجيع أفراد 
جمتمـع البحـث هبدف وصـف الظاهـرة املدروسـة من 
حيـث طبيعتها ودرجـة وجودها )العسـاف 1433ه(، 
ويعرفه عبيدات وآخرون )2001م( بأنه » قراءة الواقع 
ودراسـته ومجـع ما أمكـن مـن معلومات عنـه ووصفه 
وصفـا دقيقا ويعـرب عنه بعد ذلـك تعبريا كيفيـا أو كميا 
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للوصول إىل استنتاجات وتعميامت تساعدنا عىل تطوير 
الواقع الذي ندرسه.

جمتمع الدراسة 
يتكون جمتمع الدراسة من جمموعتني: املجموعة األوىل 
هي املسنون املسـتفيدون من اخلدمات اإليوائية يف كل من 
مركـز دار الرعايـة االجتامعية بمحافظة عنيـزة ومركز دار 
الوفـاء للمسـنني يف مدينـة بريـدة، واملجموعـة الثانية هي 
املركزيـن،  األخصائيـون واملوظفـون والعاملـون يف كال 
ونظـرا لصغـر حجم جمتمـع الدراسـة، ورغبـة بمزيد من 
االسـتقصاء يف موضوع الدراسـة فقد تم اعتبار كافة أفراد 
جمتمع الدراسـة هم جمال البحث يف هذه الدراسة، وبالتايل 
فقد تم مقابلة وتوزيع أداة الدراسة عىل كلتا املجموعتني.

أداة الدراسة 
انطالقًا من أهداف الدراسة تم تصميم أداتني للدراسة: 
األداة األوىل عبارة عن اسـتبانة موجهة للمجموعة األوىل 
وهـم املسـنون املقيمون يف هذين املركزين، وقد اشـتملت 
عىل جزئني: األول خاص بالسـامت والبيانات الشـخصية 
واالجتامعيـة عن املسـن، والثاين اشـتمل عىل عـدد )16( 
سـؤاالً يعكـس أوضـاع املسـنني الصحيـة، واالجتامعية، 
والرتوحيية من وجهة نظر املسنني أنفسهم وأهم املشكالت 
التي تسـاهم يف تدنى مستوى الرضا لدهيم. واألداة الثانية 
ختص العاملني يف املؤسستني واشتملت عىل استبانة مكونة 
ثالثـة أجزاء رئيسـة، اجلزء األول خـاص باملعلومات عن 
السـامت والبيانـات الشـخصية هلـذه املجموعـة، واجلـزء 
الثاين اختص بالتعرف عىل أوجه النقص املوجودة يف الدار 
التـي تعيـق من أدائهـا ألدوارها املناطة هبا مـن وجهة نظر 
األخصائيـني والعاملني واشـتمل عىل ثالثة حماور رئيسـية 
يتألـف كل حمـور من عـدد من العبـارات، وهـذه املحاور 

تتضمن:  حمور كفاءة اخلدمات واإلمكانيات والتجهيزات، 
وحمور مسـتوى وكفاءة العاملني يف الـدار، وحمور األنظمة 
اإلداريـة التـي تعيق الـدار من حتقيـق أهدافها. أمـا  اجلزء 
الثالث فقد اشـتمل عىل ثالثة أسـئلة حـول اخلدمات التي 
توفرهـا الـدور اإليوائية بـام يكفل حق املسـنني يف الرعاية 
وذلك من أجل الوقوف عىل أهم املقرتحات التي تسـاهم 

يف تطوير هذه اخلدمات. 

صدق األداة
 1- الصدق الظاهري 

للتحقق من صدق األداة الظاهري تم عرضها 
عىل عدد من املحكمني من أعضاء هيئة التدريس 
يف قسـم االجتـامع بجامعة القصيـم وعددهم 6 
أسـاتذة للتأكد من مالئمة العبارات املسـتخدمة 
ومدى صالحيتها للقياس , ثم التأكد من شمولية 
األسئلة وتغطيتها ألبعاد الدراسة، وأيضًا التأكد 
من سـالمة الصياغة ووضوحها وعدم تكرارها. 
وبناء عىل مالحظاهتم أجريت بعض املالحظات 
إقرارهـا بصورهتـا  قبـل  املناسـبة  والتعديـالت 
النهائيـة، حيث تم حـذف بعض الفقرات ودمج 
بعـض الفقـرات األخـرى، لتصبـح يف صورهتا 
النهائية مكونة من 16 فقرة ملجموعة املسـنني، و 

21 فقرة ملجموعة العاملني يف املركزين. 
 2- صدق االتساق الداخي لألداة.

تـم التأكد من صـدق االتسـاق الداخي ألدايت 
الدراسـة من خالل حسـاب معامل الثبات بطريقة 
ألفا كرونباخ، كام تم التعرف عىل الصدق الذايت هلام 
بحسـاب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات باسـتخدام 
معامل ارتباط بريسون عن طريق حساب معامالت 
االرتبـاط بـني كل عبارة مع املجمـوع الكي وذلك 
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للتعرف عىل مدي التجانس بني عبارات االستبانة.  
واجلـدول 1و2 يبـني نتائـج معامـل االرتباط لكل 

حمور، ونتيجة الصدق الذايت لكلتا األداتني:

جدول رقم )1( معامل الثبات بطريقة
ألفا كرونباخ ومعامل الصدق الذايت للدرجة الكلية 

وحماور االستبيان اخلاص باملسنني

معامل ثباتاملحورم
 ألف كرونباخ

معامل 
الصدق الذايت

0.92**0.86**املحور الصحي1

0.84**0.75**املحور االجتامعي2

حمور الرتويح 3
0.81**0.72**وأوقات الفراق

       ** دال عند مستوى 0.01

جدول رقم )2( معامل الثبات بطريقة ألفا 
كرونباخ ومعامل الصدق الذايت للدرجة الكلية وحماور 

االستبيان اخلاص باملوظفيني

معامل ثباتاملحورم
 ألف كرونباخ

معامل 
الصدق الذايت

حمور اخلدمات 1
0.95**0.79**والتجهيزات

حمور املوظفني 2
0.94**0.89**والعاملني

حمور األنظمة 3
0.97**0.94**اإلدارية

       ** دال عند مستوى 0.01

ويتضـح مـن اجلدولـني )1و2(،أن مجيـع معامـالت 
االرتباطات جلميع الفقرات موجبة اإلشارة ودالة إحصائيًا 
عند مستوى )0.01(، أي أن فقرات هذا االستبيان تتمتع 
مجيعها بصدق اتساق داخي جيد يف جمتمع الدراسة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية لبيانات الدراسة 
اسـتخدمت الدراسـة املجموعـة اإلحصائية للعلوم 
االجتامعية )SPSS( إلجراء املعاجلة اإلحصائية للنتائج، 

حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:
النسـب،  الوصفيـة:  اإلحصائيـة  األسـاليب   -
والتكرارات، االنحرافات املعيارية، واملتوسطات 

احلسابية
معامـل ارتبـاط بريسـون للتحقـق مـن صـدق   -

االتساق الداخي لالستبانة 
معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة االستبانة   -

معامل حتليل التباين األحادي   -
معامل حتليل التباين املتعدد   -

رابعا: نتائج الدراسة وتفسريها
أوال: البيانات الوصفية لعينة الدراسة:

1- املسنون 
السـامت  يعـرض بعضـًا مـن  اجلـدول رقـم 3 
الشخصية للمسنني املقيمني يف دار الرعاية االجتامعية 
للمسـنني يف عنيـزة ودار الوفـاء للمسـنني بربيـدة، 
واخلانـة األوىل اخلاصة بالعمر توضح أن املسـنني يف 
الفئة العمرية ما بني 50 إىل 60 سـنة يشـكلون قرابة 
30 % يف دار الرعايـة االجتامعية للمسـنني يف عنيزة، 
بينام تنعدم هذه الفئة يف دار الوفاء للمسـنني يف بريدة 
وذلـك نظـرًا ألن هـذه الفئة غالبـًا ما تتمتـع بصحة 
جيـدة واسـتطاعة للقيـام بأعبـاء احليـاة دون تدخل 
مـن اآلخرين وانعدامه رشط لإليـواء يف هذه الدار. 
أما الفئة الكبرية يف السـن 76 أو أكثر فتشـكل نسـبة 

متقاربة يف كلتا املؤسستني )30 % تقريبًا(.
أيضـًا  يوضحهـا  للمسـنني  الزواجيـة  احلالـة 
اجلـدول رقم 3 ويتبني من خالهلا أن قرابة النصف 
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)45 %( يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة 
مل يسـبق هلم الزواج، فيام بلغت هذه الفئة 22 % يف 
دار الوفـاء للمسـنني يف بريـدة، واألزواج األرامل 
الذين فقدوا زوجاهتم بلغت نسـبتهم فيها النصف 
)50 %(، فيام كانت نسـبتهم يف عنيزة 27 %.  ومن 
جهة أخـرى مل تتجاوز نسـبة املسـنني املطلقني 17 
% يف كلتـا املؤسسـتني وهـي نسـبة ضئيلـة مقارنـة 
باملجموعـات األخرى، ومثلهم من حيث النسـبة 
املئوية املسـنون املتزوجون إذ مل تتجاوز نسبتهم 11 
% يف كلتـا املؤسسـتني وقد تبـني أن زوجاهتم بلغن 
سـن الكهولة وحيتجن إىل رعاية مسـتمرة ويعشـن 

مع أقارب هلن.   
اجلدول رقم 3 يوضح أيضًا أن املستوى التعليمي 
للمسـنني منخفض بشكل عام، والتفاوت فيام بينهم 

يـربز يف كوهنـم أميون ال يقـرؤون وال يكتبون أو أن 
لدهيـم تعليـم ولكنه منخفض بشـكل عـام، إذ تزيد 
األميـة بينهم عن النصف وهي نسـبة متقاربة يف كلتا 
املؤسسـتني )ما بـني 55 إىل 63 %(، كـام يوجد عدد 
من املسـنني وإن كان قلياًل )النسبة مل تتجاوز 12 %( 
حيملون مؤهالت دراسـية عليا يف ختصصات خمتلفة 

يف كلتا املؤسستني.
ومـن ناحيـة الرغبـة باإلقامـة يف الـدار اإليوائية 
يتضح الفرق بني املؤسستني، إذ بلغت نسبة الراغبني 
يف اإلقامـة يف دار الرعايـة االجتامعيـة للمسـنني يف 
عنيـزة 67 % يف حـني مل تتجاوز النسـبة 17 % يف دار 
الوفاء للمسنني يف بريدة وهذا أمر يعكس مدى توفر 
الرضـا والرعايـة الصحيـة واالجتامعيـة والرتفيهيه 

لدى املؤسستني.

جدول رقم )3( السامت الشخصية واالجتامعية للمسنني
املقيمني يف دار الرعاية االجتامعية  للمسنني بعنيزة ومركز الوفاء للمسنني بربيدة

النسبة %العدداملتغرياملركز

مركز دار الرعاية االجتامعية 
للمسنني يف عنيزة

العمر

60 - 5015% 29

75 - 6124% 47

+ 7612% 24

احلالة االجتامعية

16 %8متزوج

45 %23مل يسبق له الزواج

12 %6مطلق

27 %14أرمل

املستوى التعليمي
37 %19متعلم

63 %32غري متعلم

الرغبة يف اإلقامة يف 
الدار

67 %34يرغب

33 %17ال يرغب

100 %51املجموع
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النسبة %العدداملتغرياملركز

مركز دار الوفاء للمسنني 
بربيدة

العمر

60 - 500% 0

75 - 6112% 67

+ 766% 33

احلالة االجتامعية

11 %2متزوج

22 %4مل يسبق له الزواج

17 %3مطلق

50 %9أرمل

املستوى التعليمي
44 %8متعلم

56 %10غري متعلم

الرغبة يف اإلقامة يف 
الدار

17 %3يرغب

83 %15ال يرغب

100 %18املجموع

2- املوظفون 
اجلـدول رقـم 4 يوضح عددًا من السـامت الشـخصية 
والعمليـة للموظفـني والعاملـني يف دار الرعاية االجتامعية 
للمسنني يف عنيزة ودار الوفاء للمسنني بربيدة، إذ بلغ إمجايل 
املوظفـني والعاملـني يف املؤسسـتني 64 و 20 عىل التوايل. 
وجديـر بالذكـر أن املوظفني والعاملني بمركـز دار الرعاية 
االجتامعية للمسنني يف عنيزة عىل نوعني: نوع مرتبط وظيفيًا 
بوزارة الشـؤون االجتامعية وهم اإلداريون واألخصائيون 
وعدد من الفنيني الصحيني، ونوع مرتبط بالرشكة املشـغلة 
للرعايـة والنظافة والصيانة وهم غالبيـة الصحيني والعامل 
والفنيني.  أما يف دار الوفاء للمسنني بربيدة فغالبية املوظفني 
والعـامل مرتبطـون بجمعيـة الرب اخلريية، ويوجـد عدد من 
الفنيـني الصحيـني واملمرضـني مرتبطـني وظيفيـًا بـوزارة 
الصحـة وتـم تكليفهم بالعمل يف هذه الدار استشـعارًا من 

الوزارة باملسؤولية الصحية جتاههم.  

- وبالنظـر إىل ذلـك اجلـدول نجـد أن نسـبة قريبة من 
الرعايـة  دار  يف  العاملـني  مـن   )%  45( النصـف 
االجتامعيـة للمسـنني يف عنيـزة أعامرهـم مـا بـني 
21 إىل 35 سـنة، يف حـني كانـت النسـبة األكـرب 
)60 %( يف دار الوفـاء للمسـنني بربيـدة هـي للفئة 
العمريـة مـا بـني 36 إىل 45 سـنة، وهـذا عائد إىل 
زيـادة عـدد العـامل )28 عامـاًل( يف دار الرعايـة 
االجتامعيـة للمسـنني يف عنيـزة، وهـي فئة حترص 
الرشكة املشـغلة للنظافة والصيانة عىل اسـتقدامهم 
العتبـارات عديدة لعل من أمههـا أهنا جتلب عامالً 
يف العرشينات والثالثينات من العمر، بخالف دار 
الوفاء للمسنني يف بريدة التي ال تتعاقد مع رشكات 
مشغلة وإنام تسـتقدم العاملة بنفسها، وهذا أيضًا ما 
يفـرس أن قرابـة 60 % من العاملـني يف دار الرعاية 
االجتامعية للمسـنني يف عنيزة مل متض عىل خدمتهم 
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يف الـدار أكثر من مخس سـنوات، يف حني جتاوزت 
نسـبتهم يف دار الوفاء للمسـنني يف بريدة 80 %، إذ 
إن عدم ارتباطها بعقود مع رشكات لسنوات حمددة 
كام هو احلاصل يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني 
يف عنيزة سمح ببقاء العامل لدهيا مدة تزيد عن مخس 
سـنوات.  ومن جانب آخر نجد انخفاضًا يف نسـبة 
الفئة التي أمضت أكثر من عرش سنوات للعمل مع 
املسنني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة 
وسـبب ذلك يعـود ألن احلراك الوظيفـي والتنقل 
بني خمتلف املؤسسات االجتامعية املرتبطة بالوزارة 
يكثر بسـبب الرتقيات أو النقل وهو ما ال يوجد يف 
دار الوفاء للمسـنني يف بريدة حيـث ارتباطها فقط 

بجمعية الرب اخلريية.
- اجلدول رقم 4 يوضح أيضًا أن املسـتوى التعليمي 
للموظفـني والعاملني يكاد يكـون متامثاًل يف كلتا 
املؤسسـتني، فقرابـة نصـف العاملـني واملوظفني 
فيهـام لدهيـم تعليـم فـوق الثانـوي، و 20 % من 
العاملـني لدهيم مؤهل ثانـوي أو أقل، يف حني ال 
يوجد بني العاملني من هو أمي ال يقرأ وال يكتب.
- كـام تبـني البيانات املوجـودة يف اجلـدول رقم 4 
طبيعة ونوعية العمل يف كلتا املؤسسـتني. ولعل 
طبيعـة املسـنني تتطلـب كادرًا صحيـًا متواجدًا 
عىل الدوام بالقرب منهم نظرًا للحاجة الصحية 
التـي هـم عليهـا.  وممـا يلفـت النظـر يف هـذه 
البيانـات أن عـدد العاملني متناسـب تقريبًا مع 
عدد املسـنني يف كلتا املؤسسـتني فهناك موظف 
أو عامـل لكل مسـن )ما بـني 1.1 إىل 1.2(، 
كـام أن الـكادر الصحـي متوفـر فيهـام، فهنـاك 
طبيـب، وممرضون، وأخصائي عـالج طبيعي، 
وصيديل يف كلتا املؤسسـتني. ولكن االختالف 

األبرز بني املؤسسـتني هـو يف وجود أخصائيني 
اجتامعيـني يف دار الرعاية االجتامعية للمسـنني 
يف عنيـزة وانعدامهـم يف دار الوفـاء للمسـنني 
يف بريـدة، ولعـل هـذا مـا يفـرس قلة األنشـطة 
االجتامعيـة يف دار الوفـاء للسـمنني يف بريـدة 
بخـالف دار الرعايـة االجتامعيـة للمسـنني يف 
عنيزة التي تزخر باألنشـطة االجتامعية املتنوعة 

عىل مدار العام.

جدول رقم )4( السامت الشخصية واالجتامعية 
للموظفني والعاملني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني

بعنيزة ومركز الوفاء للمسنني بربيدة

النسبة %العدداملتغرياملركز

مركز دار 
الرعاية 

االجتامعية 
للمسنني 
يف عنيزة

العمر

35 - 2129% 45

45 - 3623% 36

+ 4612% 19

سنوات 
اخلدمة 

للعمل مع 
املسنني

59 %38أقل من 5 سنوات

27 %517 - 10 سنوات

14 %9أكثر من 10

املستوى 
التعليمي

34 %22يقرأ ويكتب

20 %13تعليم ثانوي أو أقل

45 %29تعليم عايل

نوع العمل

23 %15إداري

5 %3أخصائي اجتامعي

1 %1طبيب

13 %8فني صحي

14 %9ممرض

45 %28عامل

64100املجموع
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النسبة %العدداملتغرياملركز

مركز دار 
الوفاء 

للمسنني 
يف بريدة

العمر

35 - 213% 15

45 - 3612% 60

+ 464% 20

سنوات 
اخلدمة 

للعمل يف 
املركز

15 %3أقل من 5 سنوات

40 %58 - 10 سنوات

45 %9أكثر من 10

املستوى 
التعليمي

25 %5يقرأ ويكتب

20 %4تعليم أويل

55 %11تعليم عايل

نوع العمل

10 %2إداري

0 %0أخصائي اجتامعي

5 %1طبيب

20 %4فني صحي

30 %6ممرض

45 %9عامل

100 %20املجموع

ثانيـا: املشـكات التي يعاين منها املسـنون من وجهة 
نظرهم:

يوضح اجلـدول رقم )5( نتائج االختبـار اإلحصائي 
»ت« واملتوسـطات احلسـابية لفقرات مقياس املشكالت 
التـي تسـاهم يف تدنـى مسـتوى السـعادة والـرىض لدى 
املسنني املقيمني يف مركزي دار الرعاية االجتامعية للمسنني 

يف عنيزة والوفاء للمسنني يف بريدة عىل النحو التايل:
- كشـفت الدراسـة بشـكل عام وجود مظاهر تدٍن يف 
مستوى السـعادة لدى املسـنني يف مركز دار الوفاء 
للمسـنني بريدة أكثر منـه يف دار الرعاية االجتامعية 
للمسـنني يف عنيـزة، إذ بلغ املتوسـط العـام لكامل 

عبارات االستبيان 2.96 و 2.21 لكل منهام عىل 
التوايل، وبلغت قيمة اختبار “ت” )14.12( وهو 
فـرق ذو داللـة إحصائيـة عند مسـتوى 0.01 مما 
يشري إىل أن املسنني يف مركز الوفاء يف بريدة يعانون 
من تلك املشـكالت التي تسـاهم يف تدين مسـتوى 
السـعادة والرىض بصورة أكرب من أمثاهلم املسـنني 
يف مركز دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة. 
وإذا نظرنا إىل اجلدول ذاته بصورة تفصيلية نجد أن   -
عبـاريت “ضعف الصحة العام، واألمراض املزمنة” 
من أهم أسباب تدين مستوى الرضا والسعادة لدى 
املسـنني حيـث حصلتا عىل أعـىل معـدالت تكرار 
لدى املسـنني يف كلتا املؤسستني فجاءتا يف املركزين 
  ”3“ مـن  أكثـر  بمتوسـط حسـايب  والثـاين  األول 
وهي نتيجـة تتوافق مع الكثري من الدراسـات التي 
تناولت مسـتوى السـعادة والرضا عند املسـنني كام 
يف دراسة الفوزان )1431ه(، والضبع )2001م(، 
واألمحدي وآخرون )1428ه(، و أمحد )2009م(.  
كـام أنـه مـن الالفـت للنظـر يف ذات اجلـدول أن   -
العبارات الدالة عىل إشغال وقت الفراغ، ووجود 
الربامـج الرتفيهية، وجلسـات األنـس، واالبتعاد 
عن املناسبات االجتامعية كانت يف مؤخرة الرتتيب 
بالنسـبة للمسـنني يف مركز دار الرعاية االجتامعية 
للمسـنني يف عنيـزة عـىل العكـس مـن دار الوفـاء 
للمسـنني يف بريـدة التـي كانت يف مرتبة متوسـطة 
من بني املشـكالت التـي يعانون منهـا، وهذا يدل 
عىل أن املعاناة يف النواحي االجتامعية لدى املسنني 
يف مركـز الوفـاء يف بريـدة تتضح بصـورة أكرب إذا 
قارناها باملسنني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني 
يف عنيزة، وربام يعود السـبب يف ذلك إىل افتقادهم 
لألخصائيني واملرشفني االجتامعيني الذين يقيمون 
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ويرشفـون عىل مثل هذه املناشـط حيـث ال وجود 
هلـم يف دار الوفـاء للمسـنني يف بريـدة، وهـو أمـر 
يـربز أمهيـة وجودهم حيث يرشفون عىل املناشـط 
والنواحي االجتامعية التي حيتاجها املسـنون وهي 
مـربرات تدعمهـا  دراسـات سـابقة مثل دراسـة 

شويكة )1414ه(، وسامي )1409ه(. 

ومـن جانب آخر نجد أن عبـارات “عدم وجود   -
الذرية، واالفتقـاد إىل األصدقاء القدامى، وعدم 
القـدرة عـىل العمل” نالـت متوسـطات متقاربة 
لـدى كلتا املجموعتـني من املسـنني وبالتايل فلم 
يكـن هناك فروق ذات داللة إحصائية بينهام عند 

مستوى 0.05.

جدول رقم )5( أهم املشكالت التي تساهم يف تدين مستوى السعادة
لدى املسنني يف مؤسستي دار الرعاية االجتامعية للسمنني يف عنيزة ودار الوفاء للمسنني يف بريدة

العبارةم
دار الرعاية االجتامعية للمسنني 

يف عنيزة  ن = 51
دار الوفاء للمسنني
اختبار »ت«يف بريدة    ن = 18

الرتتيباملتوسط احلسايبالرتتيباملتوسط احلسايب

11.21**3.1113.841ضعف الصحة العام1

12.4**3.0123.762األمراض املزمنة2

2.9232.9080.23عدم وجود الذرية 3

9.27**2.8443.414النسيان وعدم القدرة عىل الرتكيز4

16.8**2.4153.623عدم القدرة عىل خدمة نفسه5

14.57**2.2863.145عدم زيارة األرسة واألقارب6

2.2572.47141.81عدم القدرة عىل العمل7

6.18*2.2182.8113الشعور بالغربة يف هذه احلياة8

4.31*2.1492.4115إساءة فهم اآلخرين لترصفاته9

2.09102.14122.01االفتقاد لألصدقاء القدماء10

27.58**1.81113.026االفتقاد إىل جلسات األنس 11

13.95**1.75122.987االبتعاد عن املناسبات االجتامعية12

9.31**1.72132.7410املعاناة من وقت الفراغ13

7.87**1.68142.7311االنزعاج من ترك الصالة باملسجد14

7.28**1.68152.6816الشعور باملهانة وقلة التقدير 15

11.87**1.65162.659عدم وجود برامج ترفيهية16

2.212.96**14.12

0.01 **             0.05  *
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ثالثًا: أبرز املشكات التي تعيق دار املسنني من أدائها 
ألدوارها من وجهة نظر املوظفني والعاملني:

يوضح اجلدول رقم )6( التكرارات والنسب املئوية 
ونتائـج االختبـار اإلحصائـي »ت« لفقـرات مقيـاس 
املشـكالت التـي تعيـق املؤسسـتني مـن القيـام بأدائهـا 
ألدوارهـا املنتظـرة منهام عـىل الوجه املـريض من وجهة 
نظر املوظفني والعاملني فيهام.  وبمالحظة ذلك اجلدول 
يمكن أن نسـتنتج أن وجهات نظـر املوظفني والعاملني 
يف كلتا املؤسسـتني جتـاه العبارات الواردة يف االسـتبيان 
تنقسـم إىل ثالثة أقسـام: القسم األول عبارات مل ختتلف 
إجاباهتـم يف املوافقـة عليهـا، والقسـم الثـاين عبارات مل 
ختتلـف إجاباهتم يف عـدم املوافقة عليهـا أو اإلقرار هبا، 
والقسـم الثالـث عبـارات اختلفـت وجهـات نظرهـم 

جتاهها بحسب املؤسسة التي يعملون هبا:  
فعبـارة عـدم تعـاون أولياء املسـنني مـع الدار مل   -
تبـني أي اختالفـات ذات داللـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى 0.05 بني املوظفني يف كلتا املؤسستني 
)ت = 1.27( فهم يـرون أن عدم تعاون أولياء 
أمـور املسـنني مع الدار يشـكل عقبـة تعيقها من 
أدائهـا لدورهـا بنجـاح وهي تتفق مع دراسـات 
سـابقة مثـل دراسـة غنـام )2001م( ودراسـة 
ويف  وكذلـك  )1428ه(.   وآخـرون  األمحـدي 
نفـس االجتـاه نالت العبـارات املتعلقـة بالتطوير 
والتشجيع للموظفني مثل عباريت “انعدام فرص 
التطويـر والتدريب للموظفني، وضعف احلوافز 
التشجيعية للعاملني واملوظفني” حيث نالتا توافقًا 
أيضًا يف وجهات نظر املوظفني يف كلتا املؤسستني 
فلم نجد فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 بـني املجموعتـني )ت = 0.72، 1.02 
عـىل التوايل(. ومـن العبـارات التي نالـت أيضًا 

تشـاهبًا باملوافقـة والتأييد بني املوظفـني العاملني 
يف كلتـا املؤسسـتني بأهنا من األسـباب املسـامهة 
بالتنظيـم  اخلاصـة  العبـارات  العمـل  إعاقـة  يف 
اإلداري والتوجيـه مثـل “ عـدم وجـود تنظيـم 
إداري مكتـوب يف طريقـة التعامل مع املسـنني، 
وعـدم وجـود دليل براجمي موجه لألنشـطة “ إذ 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 بـني العاملـني يف كلتا املؤسسـتني يف هذا 
التـوايل(.  عـىل   0.47  ،1.57  = )ت  األمـر 
ومثـل ذلك العبارات التي توضح طبيعة العالقة 
مع املسـنني “صعوبة التفاهم مع املسـنني، وعدم 
الوعـي باحتياجات املسـنني، ونقـص أخصائيي 
العـالج الطبيعي” حيث كانـت أيضًا حمل توافق 
بني املوظفني والعاملني يف كلتا املؤسستني )ت = 
0.89، 1.92 , 0.84 عىل التوايل( إذ ال توجد 
بينهـم فـروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى 

 0.05
القسـم الثاين هي العبارات التـي اتفق العاملون   -
واملوظفون يف كلتا املؤسسـتني عـىل عدم املوافقة 
عليها أو تأييدها فلم تكن هناك فروقات جوهرية 
ذات داللـة إحصائيـة عنـد مسـتوى 0.05 بني 
املجموعتني وهي العبارات التي تشـري إىل “عدم 
وجود صيانة مستمرة أو نظافة مستمرة يف الدار، 
وعدم تناسـب عـدد املوظفني مع عدد املسـنني، 
وعدم الوعي باحتياجات املسنني” )ت = 2.07 
, 0.91، 1.92 عـىل التـوايل( فأغلـب العاملني 
واملوظفـني يف كلتا املؤسسـتني ال يقـرون بوجود 
خلـل أو نقص يف مسـألة الصيانـة و النظافة، أو 
عدد املوظفني، أو بوجود نقص يف الوعي بكيفية 
التعامل مع املسـنني إذ إن تلك األمور ال يتصور 
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أن توجـد يف دار إيوائية خاصة باملسـنني وبالتايل 
ليس من املرجح أن تكون سـببًا يف تدين مسـتوى 
األداء عـىل الوجه املطلوب لدار املسـنني أيًا كان 

نوع اجلهة التي تتبعها.
فيهـا  يتفـق  مل  التـي  العبـارات  الثالـث  القسـم   -
املوظفـون يف دار الرعايـة االجتامعيـة للمسـنني 
يف عنيـزة مع نظرائهـم يف دار الوفاء للمسـنني يف 
بريـدة عليها، بـل كانت االختالفـات بينهام ذات 
داللـة إحصائيـة عند مسـتوى 0.05 و 0.01. 
فاملوظفـون والعاملـون يف دار الرعاية االجتامعية 
للمسـنني يف عنيزة ال يواجهون مشكلة يف وجود 
أخصائيـني اجتامعيـني يف املركز بعكـس نظرائهم 
يف مركـز دار الوفـاء يف بريـدة الذيـن يعانون من 
غياب األخصائيني االجتامعيني أو عدم ختصيص 
وظائـف هلـم، وبالتايل فهم يرون ذلـك أحد أهم 
األسـباب املعيقة ألداء دار املسنني لدورها املنوط 
هبـا )ت = 27.03(.  أيضًا العبارات التي تشـري 
خلدمـة  الالزمـة  املاديـة  “اإلمكانـات  توفـر  إىل 
املسنني، وتناسب املباين مع احتياجاهتم، ووجود 
أماكن خاصـة بامليش للمسـنني”  أظهرت فروقًا 
ذات داللـة إحصائيـة واضحـة بـني العاملـني يف 
املؤسسـتني )ت = 37.61، 21.80، 38.24 
عىل التوايل( فالعاملون واملوظفون يف دار الرعاية 
االجتامعيـة للمسـنني يف عنيـزة ال يروهنا تشـكل 
عبئـًا يف سـبيل الوصول إىل تطويـر أداء العمل إذ 
هي متوفـرة وموجـودة أصاًل يف الـدار، بخالف 
مركـز دار الوفـاء للمسـنني بربيـدة الـذي يفتقـر 
إىل مثل هـذه اخلدمات واإلمكانيـات. ويف نفس 
االجتـاه نجـد فروقـًا ذات داللـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى 0.05 بني آراء العاملني يف املؤسسـتني 

نحـو العبارات التي تشـري إىل “عـدم التكامل يف 
املرافـق، وعدم وجود ناٍد للرتفيه، وعدم تناسـب 
الكادر الصحي مع عدد املسنني )ت = 28.42، 
16.26، 3.86 عـىل التوايل( إذ عدم توفرها يف 
مركـز دار الوفاء للمسـنني يف بريـدة جعلها أحد 
األسـباب الرئيسـة التي تسـاهم يف إعاقـة املركز 
للقيام بدوره بالشكل املنتظر منه، وهي نتائج تتفق 
مـع نتائج دراسـة أباخليل )1411هـ(، ودراسـة 
اآلمحـدي وآخـرون )1428ه(، ودراسـة بياري 
)1998م( التـي أبـرزت أمهية توفـر التجهيزات 

واملرافق املساعدة يف املراكز اإليوائية للمسنني.
ومـن جهة أخرى نالحظ أيضـًا اختالفًا ذا داللة   -
إحصائيـة عنـد مسـتوى 0.05 بـني العاملـني 
واملوظفني يف كلتا املؤسستني لصالح املوظفني يف 
دار الوفاء للمسـنني يف بريدة يف نظرهتم ملسـتوى 
الرغبـة للعمل مع املسـنني، أو مالحظة املسـنني 
واالهتـامم هبم وعدم االنشـغال باألمور اخلاصة 
عنهم، أو التمتع بالصرب وحسـن املعاملة معهم، 
إذ يـرى أكثر مـن 50 % من العاملـني واملوظفني 
يف دار الرعايـة االجتامعية للمسـنني يف عنيزة أن 
عـدم وجـود الرغبـة املوظفـني للعمل مـع كبار 
السـن سـبب رئيي يف تـدين مسـتوى أداء الدار 
لوظيفتهـا وهـو ما يمكن تفسـريه بـأن العمل يف 
هـذه الـدار ينظـر إليـه عىل أنـه وظيفـة حكومية 
ويفضل نصفهـم االنتقال منهـا والعمل يف جمال 
آخر غري املسـنني، بخـالف املوظفـني والعاملني 
يف دار الوفـاء للمسـنني يف بريدة حيـث إنه مركز 
خـريي قائم عىل العمل اخلـريي وليس الوظيفي 
أو الرسـمي وبالتايل فالدافعية للعمل مع املسنني 

تزداد.
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جدول رقم )6( أهم املشكالت التي تساهم يف تدين مستوى األداء
 ملؤسستي دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة ودار الوفاء للمسنني يف بريدة من وجهة نظر املوظفني والعاملني

العبارةم

دار الرعاية االجتامعية للمسنني
يف عنيزة      ن=31

دار الوفاء للمسنني
يف بريدة      ن = 11

اختبار  “ت” الإىل حٍد مانعمالإىل حٍد مانعم

%ت%ت%ت%ت%ت%ت

غياب التعاون بني أولياء 1
18589294134365452181.27املسنني والعاملني يف الدار

عدم توفر اإلمكانيات املادية 2
37.61**1135134251687332700الالزمة خلدمة املسنني

عدم تناسب املباين مع 3
21.80**413826196110911900احتياجات املسنني

عدم وجود مرافق متكاملة 4
28.42**7231342113587321819للمسنني

عدم وجود ناٍد للرتفيه 5
16.27**310516237487321819للمسنني

6
نقص عدد أخصائيي 

العالج الطبيعي واألماكن 
املخصصة هلا

2168826267642182180.84

عدم وجود أماكن خمصصة 7
38.24**31013278710911900ملامرسة امليش

عدم وجود متنزه أو حديقة 8
29.74*2613289010910019خاصة بالدار

عدم وجود صيانة مستمرة 9
723103214452185454362.07ونظافة للمباين

10
انعدام فرص التدريب 

والتطوير للموظفني 
والعاملني

2168619310764436000.72

عدم تناسب عدد املوظفني 11
82614457232186553270.91والعاملني مع عدد املسنني

عدم تناسب عدد الكادر 12
3.86*6191548103243654519الصحي مع عدد املسنني 

نقص عدد األخصائيني 13
27.02**723165282610911900االجتامعيني

عدم وجود دليل براجمي 14
41318269292183275450.47متكامل للتعامل مع املسنني
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العبارةم

دار الرعاية االجتامعية للمسنني
يف عنيزة      ن=31

دار الوفاء للمسنني
يف بريدة      ن = 11

اختبار  “ت” الإىل حٍد مانعمالإىل حٍد مانعم

%ت%ت%ت%ت%ت%ت

ضعف احلوافز للعاملني مع 15
247751626764327191.02املسنني

عدم وجود تنظيم مكتوب 16
1858929413655327191.57ألداء العمل مع املسنني

134211357233277644360.89صعوبة التفاهم مع املسنني17

عدم الوعي باحتياجات 18
516144512393272186551.92املسنني

19
عدم وجود الرغبة لدى 
العاملني للعمل يف جمال 

رعاية املسنني
1652929619327545327**3.47

20
انشغال العاملني بأمورهم 

اخلاصة دون االهتامم برعاية 
املسنني

929134292919327764*3.17

عدم متتع العاملني بالصرب 21
2.86*7231239123900218981وحسن التعامل مع املسنني

0.01 **    0.05  *

رابعًا: واقع رعاية املسنني وسبل تطويرها والنهوض 
هبا من وجهة نظر املوظفني والعاملني:

وملزيـد مـن االسـتقصاء حـول هـذه القضيـة فقـد 
خصـص الباحـث اجلـزء األخـري من االسـتبيان لسـرب 
واقع رعاية املسـنني وسـبل تطويرهـا والنهوض هبا من 
وجهـة نظر املوظفـني والعاملني يف كلتا املؤسسـتني، ثم 
أهـم املقرتحات التـي يروهنـا كفيلة يف تقديـم خدمات 
أفضل للمسنني. وقد تشـاهبت معظم إجابات العاملني 
واملوظفني يف كلتا املؤسسـتني حول اإلجيابيات، ويمكن 

تلخيصها باألمور التالية:
توفر املكان املناسب إليواء املسنني الذين ال عائل   •

هلم وال أوالد أو ذرية تعتني هبم.

الرعاية بالتغذية وتوفري الوجبات الغذائية املناسبة.  •
الرعايـة الشـخصية هبم من خـالل توفري امللبس   •

النظيف واالستحامم والنظافة اجلسدية هلم.
توفر الرعاية الصحية والطبية عىل مدار اليوم من   •
خالل توفري أطبـاء وممرضني متواجدين يف الدار 

اإليوائية باستمرار.
توفـر الرعايـة النفسـية واالجتامعيـة، والرعايـة   •
الرتفيهيـة كالرحـالت والتنزهـات وإن كانـت 

بشكل متفاوت بني مؤسسة وأخرى.

أما أهم السـلبيات فقد تفاوتت اإلجابات فيام بينهم 
بحسـب املكان الوظيفـي الذي يعملون فيـه، ففي حني 
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تركـزت إجابات العاملـني واملوظفني يف مركـز الرعاية 
االجتامعيـة للمسـنني يف عنيـزة عـىل إبـراز القصـور يف 
األمـور اإلداريـة واملاديـة والتدريـب والتطويـر، فقـد 
تركـزت إجابات العاملني واملوظفني يف مركز دار الوفاء 
للمسـنني يف بريـدة عىل إبـراز القصـور يف الدعم املادي 
والوظيفـي واملبـاين والتجهيـزات والدعـم الصحـي، 
ويمكن تلخيص أهم السلبيات من وجهة نظر الفريقني 

فيام يي:
ضعـف اإلمكانيات املادية لدى الـدور اإليوائية   •
وخاصـة األهليـة أو اخلرييـة التـي متكنهـا مـن 

النهوض برباجمها وأنشطتها.
سـوء املباين والتجهيزات لدى بعض الدور التي   •
ال تتناسـب مطلقـًا مـع احتياجات املسـنني مثل 
وجود مسـجد أو حديقة أو ممرات ملزاولة رياضة 
امليش عليها وخاصة يف املراكز اإليوائية األهلية.

الـدور  بعـض  يف  النظافـة  مسـتوى  انخفـاض   •
اإليوائية وإمهال نظافة املسنني.

سـوء معاملة بعض العاملني للمسنني والرصاخ   •
يف وجوههم وغياب املراقبة عليهم.

عـدم وجود أي امتيازات للعاملني يف دور رعاية   •
املسنني.

عـدم وجود برامج تدريبية خاصـة بالعاملني مع   •
املسنني أو برامج تطويرية هلم.

اخلاصـة  الصحيـة  اخلدمـات  مسـتوى  ضعـف   •
بالعـالج الطبيعـي مـع وجـود حاجـة ملحة هلا 
نظرًا لطبيعة املسـنني التي تتطلب إجياد مثل تلك 

اخلدمات.
عـدم وجـود دار إيوائيـة للمسـنني يف كل مدينة   •
أو حمافظـة مما يضطر بعض املسـنني للبقاء يف دار 

بعيدة عن أقاربه وعن مدينته التي عاش فيها.

املؤسسـات  بعـض  لـدى  اإلمكانـات  ضعـف   •
اإليوائيـة األهليـة حرمـت بعـض املسـنني مـن 
االستفادة من خدماهتا نظرًا إليقاف استقبال أي 

حاالت جديدة.

كـام قـدم العاملـون يف كلتـا املؤسسـتني عـددًا مـن 
املقرتحـات التـي يروهنـا كفيلـة بالنهـوض باخلدمـات 
املقدمـة للمسـنني يف الدور اإليوائية سـواء احلكومية أو 

األهلية، ويمكن تلخيصها بام يي:
دعـم املؤسسـات اإليوائيـة للمسـنني ماديـًا من   •
خـالل دعم ميزانياهتا وميزانية براجمها املخصصة 

للمسنني.
الصحـي  بالـكادر  اإليوائيـة  املؤسسـات  دعـم   •
يف  املتخصصـني  وخاصـة  للمسـنني  املناسـب 
األمراض املزمنة لدى املسنني وأخصائيي العالج 

الطبيعي.
•  دعم املؤسسـات اإليوائية للمسـنني بأخصائيني 
اجتامعيـني قادريـن عـىل التعامـل مـع املسـنني 
ومسـاندهتم نفسـيًا واجتامعيـًا وإجيـاد الربامـج 

الرتفيهية هلم.
باملبـاين  للمسـنني  اإليوائيـة  املؤسسـات  دعـم   •
والتجهيزات التـي حيتاج إليها املسـنون والعمل 
عىل توفري حدائق ومسـجد وأجهزة طبية خاصة 

باملسنني يف كل دار.
وإقامـة  والتطويـر  بالتدريـب  املوظفـني  دعـم   •
الـدورات والـورش التدريبيـة واملؤمتـرات التي 

تعنى بتطوير اخلدمات  املقدمة للمسنني.
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ملخص نتائج وتوصيات الدراسة
كان التسـاؤل الرئيـي يف هذه الدراسـة هـو عن واقع 
املسـنني املقيمـني يف الـدور اإليوائيـة احلكوميـة ومـدى 
اختالفـه عـن واقـع املسـنني املقيمـني يف الـدور اإليوائية 
األهلية، ولذلك فقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الفرق 
بـني اخلدمات املقدمة للمسـنني املقيمني يف الدور اإليوائية 
احلكوميـة واخلدمات املقدمة للمسـنني املقيمـني يف الدور 
اإليوائيـة األهليـة وذلـك من خـالل دراسـة الواقع الذي 
تعيشـه واخلدمات التـي يقدمها كل من مركـز دار الرعاية 
االجتامعيـة للمسـنني يف عنيـزة - وهي مؤسسـة حكومية 
تابعـة لـوزارة الشـؤون االجتامعيـة وتعمـل حتـت مظلـة 
وكالـة الوزارة لشـؤون الرعاية االجتامعيـة -، واخلدمات 
التـي يقدمها مركز دار الوفاء للمسـنني بربيدة - وهي دار 
تابعة جلمعية الرب اخلريية بربيدة. وقد اسـتخدمت الدراسة 
منهج املسح االجتامعي بأسلوب احلرص الشامل للمجتمع 
املـدروس التـي كانـت عبـارة عن أربـع جمموعـات هي: 
جمموعة املسنني املقيمني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني 
يف عنيـزة وجمموعـة املسـنني املقيمـني يف مركـز دار الوفاء 
للمسـنني يف بريدة، وجمموعـة املوظفـني والعاملني يف دار 
الرعاية االجتامعية للمسـنني يف عنيزة، وجمموعة املوظفني 
والعاملني يف مركز دار الوفاء للمسـنني يف بريدة. وبشـكل 
عام فقد بينت الدراسـة اختالفات كبرية يف واقع اخلدمات 
املقدمة للمسـنني يف هذين النوعـني من الدور اإليوائية، إذ 
تبـني أن الدور اإليوائيـة األهلية تعاين مـن قصور يف تلك 

اخلدمات بشكل أكرب من الدور اإليوائية احلكومية.
تسـاؤالت  مـن  الثـاين  التسـاؤل  عـىل  ولإلجابـة 
الدراسـة فقـد حاولـت الدراسـة الوقـوف عـىل أهـم 
السـلبيات واملشـكالت التي يواجهها املسنون املقيمون 
يف هاتـني املؤسسـتني وتسـاهم يف تدين مسـتوى الرضا 
لدهيم، ووجدت أن تدين مسـتوى السـعادة بشـكل عام 

يظهـر بشـكل أكرب بني املسـنني املقيمني يف مركـز الوفاء 
للمسنني يف بريدة مقارنة باملسنني املقيمني يف دار الرعاية 
االجتامعية للمسـنني يف عينزة. كـام أن مؤرشات النقص 
يف اخلدمـات االجتامعيـة والرتفيهيـة املقدمـة للمسـنني 

تتضح بصورة أكرب يف مركز الوفاء للمسنني يف بريدة.
وكان التسـاؤل الثالـث مركـزًا عىل حماولة الكشـف 
عـن املشـكالت التـي تواجههـا هاتـان املؤسسـتان من 
وجهة نظر املوظفني والعاملني فيهام، وقد تفاوتت نتائج 
هذه الدراسـة تبعًا لطبيعة املؤسسـة واملرجعية التابعة هلا 
املوظـف، وتبـني وجود قصـور يف املؤسسـات اإليوائية 
األهليـة للمسـنني أكـرب منـه يف املؤسسـات اإليوائيـة 

احلكومية خاصة يف املجاالت التالية:
1- حمدودية اسـتقبال مسنني جدد نظرًا لعدم القدرة 

يف استيعاب املزيد منهم. 
2- القصور يف املباين والتجهيزات املناسبة للمسنني.
3- القصور يف امليزانيات املخصصة خلدمة املسنني.

4- القصـور يف إجيـاد الـكادر الصحـي )وخاصـة 
التمريي( الكايف خلدمة املسنني.

5- القصور يف إجيـاد كادر وظيفي وإداري وخاصة 
املرشفـني االجتامعيني القادرين عـىل التعامل مع 

املسنني بطريقة مهنية.
6- القصـور يف إجياد الربامـج الرتفيهية والرحالت 

والزيارات امليدانية خارج الدار.

كام انتهت الدراسـة إىل عدد مـن النتائج التي نربزها 
فيام يي:

1- أن املشـكالت التي يعاين منها املسـنون املقيمون 
يف الدور اإليوائيـة احلكومية واملقيمون يف الدور 
الوضـع  ناحيـة  مـن  تتشـابه  األهليـة  اإليوائيـة 

الصحي العام واملعاناة من األمراض املزمنة. 
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2- كام تتشـابه النتائج أيضًا يف االفتقاد إىل األصدقاء 
القدامى واألقارب، وعدم القدرة عىل العمل.  

3- أن املشـكالت التي يعاين منها املسنون املقيمون 
يف الـدور اإليوائيـة األهليـة سـامهت يف تـدين 
مسـتوى الرضـا والسـعادة لدهيـم بشـكل أكرب 
منـه لـدى املسـنني املقيمـني يف الـدور اإليوائية 

احلكومية.
4-   كـام بينت نتائج الدراسـة أيضـًا فروقًا واضحة 
يف شـغل أوقـات الفـراغ لـدى املسـنني وإجيـاد 
برامـج ترفيهيـة ورحالت وزيـارات ميدانية بني 
املؤسسـتني، ففـي الوقـت الـذي تتوفـر فيه هذه 
الربامـج لـدى الـدور اإليوائية احلكوميـة تنعدم 
يف الـدور اإليوائيـة األهليـة نظـرًا لعـدم وجود 

أخصائيني اجتامعيني. 
نظـر  وجهـات  يف  تشـاهبًا  الدراسـة  كشـفت   -5
العاملـني واملوظفـني يف كلتـا املؤسسـتني جتـاه 
افتقادهـم لإلطـار النظـري واألدلـة املوجهـة 
للعمل مع املسـنني والربامج املكتوبة املوضحة 
لكيفية إدارة وتشغيل األنشطة والربامج املقدمة 

للمسنني.
6-  كشـفت الدراسـة أيضـًا اختالفـًا يف وجهات 
نظرهـم تبعًا للمؤسسـة التي يعملـون فيها فيام 
خيـص اإلمكانات املادية واملبـاين والتجهيزات 
اخلاصة باملسـنني ووجود أخصائيني اجتامعيني 
مفرغـني للعمـل مع املسـنني، ففي حـني يراها 
وعقبـة  عائقـًا  األهليـة  الـدور  يف  املوظفـون 
أمامهـم يف إنجـاز مهامهم، ال يراهـا املوظفون 
يف الدور احلكومية هبذا املسـتوى نظرًا لتوفرها 

ووجودها. 

ومـن خالل هـذه الدراسـة والنتائج التـي توصلت 
إليها فإهنا تويص بام يي:

1- نظرًا ألن اخلدمات الصحية التي تشـهدها بالدنا 
سامهت بحمد اهلل تعاىل بتزايد عدد املسنني بشكل 
كبري ومسـتمر وبالتايل فاجلهود املبذولة خلدمتهم 
والقيام عىل رعايتهم جيب أن تتم بشكل يتناسب 

مع هذه الرسعة يف نمو أعدادهم.
للرعايـة  دور  إنشـاء  يف  التوسـع  عـىل  العمـل   -2
وحمافظـة،  مدينـة  كل  يف  للمسـنني  االجتامعيـة 
وتأمـني كافة االحتياجات الالزمـة مما يكفل هلم 

الظفر بحياة كريمة يف جمتمعهم. 
3- دعـم الـدور اإليوائيـة األهلية بالكـوادر الطبية 
والصحيـة واإلداريـة الالزمـة التـي تسـاهم يف 

إنجاح الربامج املقدمة للمسنني.
4- احلاجـة إىل إنشـاء مركـز وطنـي يعنى باملسـنني 
وسـبل تطويـر اخلدمـات املقدمة هلـم من خالل 

دعم الدراسات واألبحاث اخلاصة هبم.
5- دعـم املسـامهات البحثيـة والدراسـات امليدانية 
التي تعنى باملسـنني واملشـكالت التي تواجههم 

سواء املقيمني مع أرسهم أو يف الدور اإليوائية.
6- العمـل عـىل تعديـل االجتاهـات السـالبة بـني 
املسنني نحو مرحلة اهلرم واعتبارها مرحلة راحة 
واسـتقرار وهدوء نفي وليسـت مرحلة انعزال 

وانسحاب من املجتمع ومن احلياة.
7- التأكيـد عـىل دور الدولـة للقيـام بالواجـب 
االجتامعـي للمسـنني مـن خـالل مؤازرهتـا 
جلهود املؤسسـات اخلريية واألهلية التي تعنى 
باملسـنني من خـالل دعم ميزانياهتا واملسـامهة 
يف إنشـاء املبـاين الالئقة باملسـنني التـي تغطي 

احتياجاهتم. 
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8- توفري كافة األجهزة الطبية التعويضية التي حيتاج 
إليها املسنون باملجان )كالنظارات، والسامعات، 

والكرايس املتحركة وغريها(.
9- العمـل عـىل االسـتفادة مـن خـربات املسـنني 
ومعارفهـم واالبتعـاد عـن اعتبارهـم عبئـًا عىل 
املجتمع واألرسة من خالل تكثيف مشـاركاهتم 
يف املجـاالت االجتامعية املتنوعة وإتاحة الفرصة 

أمامهم إلبراز مهاراهتم املختلفة.

وأخريًا يأمل الباحث أن تكون هذه الدراسـة إضافة 
علميـة لألبحـاث املتعلقة باملسـنني، كام يأمـل أن تكون 
مرجعًا للمهتمني يف قضايا املسـنني والسـعي يف البحث 
عـن سـبل جديـدة ومتطورة ختـدم هذه الرشحيـة املهمة 
يف املجتمـع خاصـة وأن املكتبـة العربية ال تـزال بحاجة 

للمزيد من هذه الدراسات التي تعنى باملسنني.
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املستخلص
هدفت الدراسـة تعرف مدى توافر املهـارات احلياتية يف حمتوى 
كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية باململكة العربية السـعودية، 

باإلضافة إىل حماولة حتديد هذه املهارات.
وقـد اسـتخدمت الدراسـة املنهـج الوصفـي املبنـي عـىل 
أسـلوب حتليـل املحتـوى بغيـة التوصـل إىل املهـارات احلياتية 
املضمنـة يف كتب اللغـة العربيـة بالصفوف الثالثة مـن املرحلة 

الثانوية باململكة العربية السعودية.
وقـد خلصت الدراسـة إىل حتديد قائمة باملهـارات احلياتية 
الالزم توافرها يف كتب اللغة العربية، كام تم التوصل إىل جمموعة 

من املهارات احلياتية يف كتب اللغة العربية بنسب متفاوتة. 

Abstract
The study aimed at  determining the availability  of 
life skills  in the  content of Arabic language books at 
Saudi secondary school in.

The study used a descriptive approach to identify 
the life skills included in the Arabic language books 
of the three levels of secondary school in Saudi 
Arabia. The study  resulted in the identification of  a 
set of life skills which  with varied rates.

The study recommended a list of skills  to be 
included in the textbooks.

تحليل محتوى كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية
في المملكة العربية السعودية في ضوء المهارات الحياتية 

د. أمحد حممــد النشــوان 
أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املشارك

كلية العلوم االجتامعية – جامعة اإلمـام حممد بن سعود اإلسـالمية

مقدمة :
تسعى الرتبية - برباجمها ومناهجها الدراسية- إىل إعداد 
النشء؛ للتكيف مع احلياة التي تشـهد كل يوم تطورات 
متالحقة، والسـيام يف الناحيـة العلميـة والتكنولوجية، 
ألن املسـتقبل حيمـل الكثـري مـن التحديات ممـا يتطلب 
مـن الفرد امتالك العديد من املهارات احلياتية املعارصة؛ 
لتصبـح لديـه القـدرة عـىل التعامل مـع هـذه املتغريات 

الرسيعة التي تؤثر بصورة مبارشة يف حياته اليومية.
فالتعليم من أجل احلياة يعمل عىل إكساب املتعلمني 
املهـارات احلياتيـة التـي متكنهـم من مواجهـة متطلبات 
حياهتـم اليوميـة، ومتكنهـم مـن العمـل واملشـاركة يف 
العمليـة التنمويـة، ومعايشـة النـاس والتعامـل معهم، 
لذلـك ُتعد إحـدى نواتـج التعلم املهمـة للمنهج يف أي 
مرحلة دراسـية، لذا عىل مجيع املواد الدراسية أن تتحمل 
مسـئولية مشـرتكة يف حتقيق النتاجات التعليمية اخلاصة 

هبا.

وُتعـد املناهج الدراسـية وسـيلة مهمـة لتحقيق هذه 
النتاجـات التعليميـة؛ ألهنـا أداة مـن أدوات املجتمـع 
لتحقيق أهدافـه، وعنرص رئيس يلجأ له املجتمع لتقديم 
كل ما هو جديد من املعـارف والقيم واملهارات ألبنائه، 
لـذا جيـب أن تسـتجيب املناهج لتلـك التحديـات التي 
يفرضهـا جمتمع املعرفة سـواء يف فلسـفتها أو حمتواها أو 

.)Shlberg, 2010: p45( أساليب تعليمها وتعلمها
نتيجة لذلك تزايد االهتامم باملهارات احلياتية مع بداية 
األلفية الثالثة، حيث اعتمدت دول اجتاه تقديم مقررات 
دراسـية مسـتقلة لتنمية املهارات احلياتية لدى املتعلم يف 
خمتلف املراحل الدراسية، بينام اعتمدت دول أخرى عىل 
تنميـة املهارات احلياتية لدى املتعلمني من خالل تضمني 
هذه املهـارات باملقررات الدراسـية املختلفة، ويتم تنمية 
املهـارات احلياتيـة من خـالل اسـتخدام إسـرتاتيجيات 
العمليـة  يف  املتعلـم  دور  فاعليـة  عـىل  تعمـل  تدريـس 

التعليمية، وإكسابه املهارات احلياتية املختلفة.



أمحد حممد النشوان: حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية 136

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

وتقع مناهج اللغة العربية يف مقدمة املناهج الدراسية 
التي تسهم يف إكساب املتعلم املهارات احلياتية من خالل 
تضمينها يف مناهجها عىل مسـتوى الصفوف الدراسـية 
وعىل مسـتوى املراحـل التعليمية املختلفـة، حيث تتبنى 
فلسـفة التعليـم مـن أجـل احليـاة القائمة عىل إكسـاب 
املتعلمـني املهـارات احلياتيـة التـي متكنهم مـن مواجهة 

متطلبات حياهتم اليومية )البدي، 2013 ص 5(.
وحيرص خـرباء املناهـج دائاًم عـىل بيـان العالقة بني 
املنهـج والكتـاب املـدريس باعتباره وعـاء ملحتوى يمثل 
مكونًا مهاًم من مكونات املناهج، لذلك فدراسـة الكتب 
املدرسية وحتليلها من الدراسات املهمة يف ميدان املناهج 
وطـرق التدريـس؛ ألن الكتـاب املـدريس أداة مهمة من 
أدوات تنفيذ املنهج، وأداة فاعلة تستخدم مصدرًا للتعلم 
الفردي واجلمعي عىل حد سواء )الفرا، 2010، ص 2(.

والكتـب  املناهـج  وتقويـم  حتليـل  عمليـة  وُتعـد 
التعليمـي  النظـام  يسـتطيع  حتـى  رضورة  الدراسـية 
مواجهـة املسـئوليات امللقـاة عىل عاتقـه، وحتى يتمكن 
من مواجهة التغريات اهلائلة التي تواجهه، ولبناء أجيال 
يمكنهـا التكيـف بسـهولة مـع متغـريات العـرص، وقد 
حظي موضوع حتليل كتب اللغة العربية باهتامم مسـتمر 
سـواء يف الوطن العريب بصفة عامة أو يف اململكة العربية 

السعودية بصفة خاصة.
وهـذا األمـر جعـل املتخصصـون يف جمـال املناهـج 
وطـرق تعليـم اللغة العربيـة وتعلمها يقومـون كل فرتة 
بتحليـل املحتوى التعليمي لكتب اللغة العربية؛ إلعطاء 
وصـف دقيـق ملا يتضمنـه الكتاب املدريس مـن احلقائق 
واملفاهيـم والقيـم واملهـارات، وللكشـف عـن مواطن 
القوة والضعف مع تقديم املبادئ األساسـية للتصحيح 
والتعديل بام يسـاعد عىل بناء شخصية متكاملة للمتعلم 
من كافة النواحي)العدوي، كنعان، 2009، ص 577(.

وقـد أجريت عدة دراسـات اهتمـت بتحليل الكتب 
الدراسـية ملـواد اللغـة العربيـة يف مراحـل التعليـم قبـل 
 ،2005( الشـمري  زينـب  دراسـة  ومنهـا  اجلامعـي، 
ص 95( التـي اسـتهدفت معرفـة مـدى تركيـز أسـئلة 
كتـب اللغـة العربية املقـررة عىل طالبـات الصف األول 
املتوسـط يف تنمية مهارات التفكري عند الطالبات حسب 
تصنيف بلـوم لألهداف املعرفية وتوصلت الدراسـة إىل 
تركـز األسـئلة الواردة يف كتـاب القـراءة والنصوص يف 
املستويات الدنيا »الذكر والفهم« بنسبة )77%(، يف حني 
مل حتـظ األسـئلة يف املسـتويات العليـا إال بنسـبة )%23( 
من األسـئلة، وخال مسـتوي الرتكيب من األسـئلة، ويف 
كتـاب قواعد اللغـة العربية تركزت يف مسـتويي التطبيق 
والفهم بنسبة )32%-57%( بينام خال الكتاب من أسئلة 

الرتكيب.
دراسـة زكيـة املالكي )1428هــ( التي اسـتهدفت 
حتليـل حمتوى كتاب القـراءة لطالبات الصف السـادس 
االبتدائي يف ضوء مهارات التفكري املنظومى، وتوصلت 
الدراسـة إىل مراعـاة كتب القـراءة املقررة عـىل طالبات 
الصف السـادس االبتدائي ملهارات التصنيف املنظومي 
)2.2%( والتحليـل املنظومـي )18.5%( والرتكيـب 
املنظومي )78.4%( ومراعاة مهارات إدراك العالقات 
املنظوميـة )0.5%( من جممل التدريبـات البالغ عددها 

)216( تدريبًا.
ودراسـة حنان النمري )1431هـ( التي اسـتهدفت 
حتليـاًل للمضامـني األخالقيـة واألسـاليب األدبيـة يف 
مقـرر القراءة لغتـي اجلميلة لتالميـذ وتلميذات الصف 
الرابع االبتدائية يف اململكة العربية السعودية، وتوصلت 
الدراسة إىل حتديد أربعة وثالثني مضمونا أخالقيا الزمًا 
يف مقـرر لغتي اجلميلة للصف الرابع االبتدائي، وسـبعة 
وعرشيـن أسـلوبًا أدبيـا مناسـبًا لتقديمهـا، وأشـارت 
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الدراسـة إىل أن  معظـم املضامني األخالقية غري متوافرة 
يف أهداف مقرر لغتي اجلميلة للصف الرابع االبتدائي.

ودراسـة البكـر )2008( التـي اسـتهدفت التعرف 
عىل مدى إسهام كتب النصوص األدبية املقررة باملرحلة 
املتوسـطة يف اململكة العربية السعودية يف تنمية مهارات 
ضعـف  إىل  الدراسـة  وتوصلـت  اإلبداعـي،  التفكـري 
مسـتوى إسـهام كتب النصوص األدبية املقـرة باملرحلة 
املتوسـطة يف اململكة العربية السعودية يف تنمية مهارات 

التفكري اإلبداعي.
ويتضح مما سـبق أن دراسـات حتليل املحتوى لكتب 
اللغـة العربيـة اهتمـت باجلوانـب املعرفيـة والوجدانية 
واملهارية خاصة مهارات التفكري إال أنه ال توجد دراسة 
اهتمـت بتحليـل كتب اللغـة العربية يف ضـوء املهارات 
احلياتية، وهذا ما  أكدته دراسة احلديبي )1431هـ( التي 
اسـتهدفت تنمية املهارات احلياتية لـدى طالب املرحلة 
الثانويـة يف ضوء التحديات واالجتاهات املعارصة«رؤية 
تربويـة إسـالمية«، حيث توصلت إىل ضعـف املهارات 
احلياتيـة لدى طـالب املرحلـة الثانوية باململكـة العربية 

السعودية. 

مشكلة الدراسة:
تنفـرد املرحلـة الثانويـة بخصوصيـة عمريـة متيزها 
عـن غريها، كوهنا فرتة إعداد وتنمية الشـخصية الفاعلة 
للمتعلـم، وتكتمـل فيهـا البنيـة الرتبويـة لـه ممـا يؤكـد 
عـىل رضورة حتسـني وتنمية املهـارات احلياتيـة املختلفة 
للمتعلـم يف هـذه املرحلـة األمـر الذي يـؤدي إىل صقل 
شـخصيته وتنميـة قدراتـه، وتعميـق معارفـه، وإمداده 
بأسـس التواصل السـليم، واحلوار البنـاء مع اآلخرين، 
)احلديبـي  احليـاة  يف  مميـزة  اجتامعيـة  عالقـات  وبنـاء 

1431هـ، ص 15(. 

يشـري مازن )2002، ص 53( إىل أمهية اكتسـاب 
التحديـات  مـن  لعـدد  نتيجـة  احلياتيـة؛  املهـارات 
لفجـوة  العربيـة  املجتمعـات  جتـاوز  منهـا:رضورة 
التخلـف احلضـاري، أزمات التعليـم يف املجتمعات، 
وخاصـة الناميـة بحاجـة إلصـالح، اتسـاع املعرفـة 
والتطـور الـذي جعـل العـامل قريـة صغرية ممـا أوجد 
رضورة المتـالك مهارات حياتيـة يف التعامل مع هذه 

التطورات.
تؤكد دراسة حسن )2010، ص 331-386( التي 
استهدفت التعرف عىل أثر برنامج قائم عىل معايري تعليم 
اللغة العربية يف تنمية املهـارات احلياتية الالزمة لطالب 
املرحلـة الثانوية عىل وجود قصور يف هذه املهارات لدى 

طالب املرحلة الثانوية.
والتـي  )1429هــ(  العـوض  دراسـة  وأكـدت 
اسـتهدفت التعـرف عـىل أثـر برنامـج تدريبـي مقـرتح 
يف تنميـة بعـض املهـارات احلياتية لدى طـالب الصف 
السـادس االبتدائي عـىل ضعف املهـارات احلياتية لدى 
االهتـامم  رضورة  وعـىل  االبتدائيـة،  املرحلـة  تالميـذ 
بتنميتهـا مـن خـالل املـواد الدراسـية املختلفـة يف مجيع 
املراحل )االبتدائية واملتوسطة والثانوية( من أجل ضامن 

استمرارية ممارسة املتعلمني هلا. 
عىل الرغم من أمهية املهارات احلياتية للمتعلمني عىل 
اختالف مسـتوياهتم التعليمية فإن هناك قصورًا كبريًا يف 
متكـني املتعلمني مـن تلك املهارات، وهـذا يؤكد قصور 
حمتوى مناهج املواد الدراسية ومنها مناهج اللغة العربية 

يف تنمية املهارات احلياتية.
ويف حـدود علـم الباحث ال توجد دراسـة اهتمت 
بتحليـل حمتـوى منهـج اللغـة العربيـة للتعـرف عـىل 
املهـارات احلياتية املتضمنة به، مما يؤكد أمهية الدراسـة 

احلالية.
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أسئلة الدراسة:
تتحدد مشـكلة الدراسـة احلالية يف السـؤال الرئيس 

التايل:
ما املهـارات احلياتية املتضمنة يف كتـب اللغة العربية 

باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؟.
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السؤاالن التاليان:

1- مـا أهم املهـارات احلياتية التي يلـزم توافرها يف 
كتـب اللغـة العربيـة باملرحلـة الثانويـة باململكة 

العربية السعودية؟
2- مـا مدى توفـر املهـارات احلياتية يف كتـب اللغة 
العربيـة  باململكـة  الثانويـة  باملرحلـة  العربيـة 

السعودية؟ 

أهداف الدراسة:
َهَدفت الدراسة احلالية إىل:

1- حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية، 
للتعرف عىل مدى توافر املهارات احلياتية يف حمتوى 
كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية باململكة العربية 

السعودية. 
2-  حتديـد أهـم املهـارات احلياتية التي يلـزم توافرها 
يف مناهـج اللغة العربية باملرحلـة الثانوية باململكة 

العربية السعودية.

أمهية الدراسة:
ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل أهنا:

1-  تفيد املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس 
املناسـبة للمرحلـة  املهـارات احلياتيـة  يف حتديـد 
الثانويـة بشـكل خاص وبقيـة املراحـل التعليمية 
بوجـه عام، ومـا يرتتب عـل ذلك من إعـادة بناء 

حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية.

2- تفيد معلمي اللغة العربية بصفة خاصة ومعلمي 
املواد الدراسـية األخرى يف متابعة مدى اكتساب 
املتعلمـني للمهـارات احلياتية ومدى ممارسـتهم 

هلا.  
3- الكشـف عـن جوانب القـوة والضعف اخلاصة 
باملهـارات احلياتية يف حمتوى كتـب اللغة العربية 

باملرحلة الثانوية. 
4- تفيـد أوليـاء األمـور يف معرفـة أهـم املهـارات 
احلياتية التي جيب عىل أبنائهم اكتساهبا من خالل 

دراسة مناهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية. 

حدود الدراسة:
التـزم الباحـث عند إجـراء الدراسـة احلاليـة حتليل 
حمتـوى كتـب اللغـة العربيـة باملرحلـة الثانويـة بجزأهيا 
للصفـوف الثالثة للعـام الـدرايس 1435/1434هـ، 

والبالغ عددها)14( كتابًا.

مصطلحات الدراسة:
1- حتليـل املحتوى: ُيعـرف الباحـث حتليل حمتوى 
كتب اللغة العربية يف هذه الدراسة بأهنا: أسلوب 
علمـي إحصائـي يعتمد عـىل الرصـد التكراري 
»املهـارات  املختـارة  التحليـل  لوحـدة  املنظـم 
احلياتيـة« مـن خـالل حتويـل املـواد املكتوبـة إىل 
بيانـات عددية قابلة للقيـاس، وحتديدها يف تلك 
الكتب حتديـدًا موضوعيًا يربز مـدى توافر تلك 
املهارات، وكيفية توزيعها عىل الصفوف الثالث 

من املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية.
2- كتـب اللغـة العربيـة: يقصد هبا يف هـذا البحث 
حمتـوى مناهـج اللغـة العربيـة املحـدد بالكتاب 
املـدريس واملكـون مـن أربعـة فـروع )النحـو، 
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واألدب، واملطالعـة، والبالغـة والنقد( واملكون 
من جزأين لكل صف درايس بالصفوف الثالث 

باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية.
3- املرحلة الثانوية:

املرحلـة الدراسـية الثالثـة مـن مراحـل التعليـم 
العام، التي يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة 
القبـول،  رشوط  واسـتيفاء  بنجـاح،  املتوسـطة 
بـني  18-15  فيهـا  الطـالب  أعـامر  وتـرتاوح 
عامًا، وتسـتمر الدراسـة هبا ملدة ثالث سنوات، 
ينتظم مجيع الطالب فيها لدراسـة مناهج موحدة 
بالصف األول الثانوي ثم تتشـعب الدراسة بعد 
ذلك إىل ثالثة أقسـام هي: قسـم العلوم الرشعية 
والعربيـة، قسـم العلـوم اإلداريـة واالجتامعية، 
قسـم العلوم الطبيعية، ويف خطة التعليم الثانوي 
املطـور يعتمـد نظام السـاعات، وخيتـار الطالب 
أحـد مسـارين )أ( مسـار العلوم األدبية، مسـار 

)ب( مسار العلوم الطبيعية.
4-  املهارات احلياتية:

يقصـد هبا يف هذه الدراسـة القدرة عـىل التكيف 
والسلوك اإلجيايب للمواقف املختلفة التي تساعد 
املتعلـم عـىل التعامـل مـع متطلبـات وحتديـات 
احلياة اليوميـة، ومن أبرز املهـارات احلياتية التي 
حيتاجهـا املتعلم:املهـارات اللغويـة، واملهـارات 
احلياتيـة البيئيـة، املهـارات الصحيـة، ومهارات 

حل املشكالت واختاذ القرار.

اخللفية النظرية للبحث:
متثلـت اخللفيـة النظرية من خـالل الرجوع ألدبيات 
البحـث الرتبوي، واالطالع عىل البحوث والدراسـات 

ذات العالقة حول: 

- حتليـل املحتـوى :مفهومـه، تارخيـه، وخصائصه، 
وحداته، وفئاته، وضوابطـه، وخطواته، وحتليل 

حمتوى كتب اللغة العربية.
- املهـارات احلياتية:ماهيتهـا، وأمهيتهـا، وأبعادها، 
تنميتهـا، وتصنيفهـا،  وخصائصهـا، وأسـاليب 

ودور اللغة العربية يف تنميتها.

أوالً- حتليل املحتوى
إن أسلوب حتليل املحتوى التعليمي للكتاب املدريس 
ُيمكن الباحث أو املتخصص يف املناهج وطرق التدريس 
من إعطاء وصف دقيـق ملا يتضمنه الكتاب املدريس من 
احلقائـق واملفاهيم، والقيـم، واملهارات، ويكشـف عن 
جوانب القـوة والضعف، مما يسـاعده عىل وضع األطر 
الصحيحة للتعديل والتطوير، وبالتايل اإلسهام يف تنمية 

املعرفة التي يتألف منها علم معني.
:)content Analysis( 1- مفهوم حتليل املحتوى

تعـددت تعريفات حتليل املحتـوى وذلك عىل النحو 
التايل:

ُيعرفـه زيتـون )2003، ص 199( بأنه: » أسـلوب 
منظـم لتحليـل مضمـون رسـالة معينـة، وأداة ملالحظة 
وحتليل السلوك الظاهر لألشكال بني جمموعة منتقاة من 
األفـراد القائمني بالتحليل، وهيـدف حتليل املحتوى إىل 
التصنيـف الكمي ملضمون معني، وذلـك يف ضوء نظام 
تعليمي ضمني للفئات؛ ليعطي بيانات مناسـبة لظروف 

متعددة خاصة هبذا املضمون. 
يعرفه محاد )2004،ص 4( بأنه« أحد أسـاليب املنهج 
املسـحي التحليي، ويعترب أسـلوبًا علميـًا للبحث، هبدف 
الوصف املوضوعي، والكمي املنظم للمضمون الظاهر«.
وُيعرفه ماكنامارا )Macnamara, 2005,p.3( بأنه: 
“ أحد أساليب البحث العلمي الذي هيدف إىل الوصف 
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الكمـي واملوضوعـي للمضمـون الظاهـري؛ ملعرفة ما 
يتضمنه من معارف ومهارات وقيم”.

ُيعرفـه البكـر )2008،ص 84( بأنـه: “األسـلوب 
بحوثهـم  يف  الباحثـون  عليـه  يعتمـد  الـذي  البحثـي 
ودراسـاهتم يف جمـاالت علوم خمتلفة، ومـن بينها الرتبية 
بصفـة عامـة، وبحـوث املناهـج بصفـة خاصـة هبـدف 
تصنيف املادة وفق فئات حمددة بغية حتديد خصائص كل 

فئة منها واستخراج السامت العامة التي تتصف هبا”.
ويعرفـه العـربي )2009،ص 38( بأنـه: »جمموعـة 
من األسـاليب واإلجراءات الفنية التي صممت لتفسري 
املـادة الدراسـية وتصنيفهـا بـام فيها النصـوص املكتوبة 
والرسـومات والصور واألفكار املتضمنة يف الكتاب أو 

املنهاج«. 
وُيعرفـه العامريـن )2010،ص 113( بأنـه: » أحد 
أساليب البحث العلمي التي تسعى إىل وصف املحتوى 
الظاهـر أو املضمـون الرصيـح للـامدة الدراسـية وصفًا 

موضوعيًا وكميًا«.
ُتعرفه ميسـون الفرا )2010 ص12( بأنه: »أسلوب 
علمـي وكمـي منظـم يصـف املـادة بطريقـة موضوعية 
ومنهجية ودقيقة ملضمون تلك املادة ويتم هذا األسلوب 
وفق فئات متفق عليها، ودور الباحث يف عملية التحليل 
هـو إجيـاد التكـرارات يف كل فئـة؛ ليصـل إىل الوصـف 

الدقيق املحدد للامدة«. 
مما سـبق يتضـح أن تعريفـات حتليل املحتـوى تدور 

حول ثالثة حماور تتمثل يف:
• املحـور األول: حتليـل املحتـوى عمليـة تصنيف: 
حيـث ينظـر إليـه املتخصصـون عـىل أنـه عملية 
تصنيـف للـامدة الدراسـية، وذلـك مـن خـالل 
عمل تصنيـف كمي ملضمون معـني )املعلومات 

والبيانات(.

• املحـور الثـاين: حتليـل املحتـوى وصـف كمـي 
للمضمـون الرصيح حيث يـرى املتخصصون 
أن حتليـل املحتوى يصـف املادة املـراد حتليلها 
وصفـًا كميًا رصحيًا ومن أمثلة هؤالء برلسـون 
 ،)Cartwright( كارترايـت   ،)Berelson(
منظـم،  منهجـي  وصـف  املحتـوى  فتحليـل 

وموضوعي، وكمي للامدة املراد دراستها.
• املحـور الثالث:حتليـل املحتوى أسـلوب للبحث 
العلمي:حيـث ينظـر إليـه املتخصصـون عىل أن 
أسلوب من أسـاليب البحث العلمي املستخدمة 
للوصـول إىل حقائـق األمور، ومـن أمثلة هؤالء 

)Krippendorf( . كربندورف
ويعرفه الباحث بأنه: أسلوب أو طريقة أو أداة بحث 
وصفية هتتم بجمع بيانات من وثائق )مكتوبة أو مسجلة 
صوتيًا أو مرئية( كميًا من خالل الرصد التكراري املنظم 
لوحدة التحليل املختارة سـواء كانت كلمة أو موضوعًا 
أو مفـردة أو شـخصية أو وحدة قيـاس أو زمنًا، وحتليل 
املعلومات التـي يتضمنها حمتوى الوثيقة بقصد التوصل 

إىل تفسريات واستنتاجات موضوعية.
ويؤكد التعريف عىل اخلصائص التالية:

- حتليـل املحتـوى ال جيـري بغرض احلـرص الكمي 
لوحدة التحليل فقط وإنـام يتعداه ملحاولة حتقيق 

هدف معني.
- أنه يقترص عىل وصف الظاهرة )أي ما قاله اإلنسان 

أو كتبه رصاحة فقط( دون اللجوء إىل تأويله.
- أنه مل حيدد أسلوب اتصال دون غريه ولكن يمكن 
للباحـث أن يطبقه عىل أي مـادة تعليمية مكتوبة 

أو مسموعة أو مصورة.
- أنـه يعتمد عـىل الرصـد التكراري املنظـم لوحدة 

التحليل املختارة. 
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2- حتليل حمتوى كتب اللغة العربية:
ُتعـد كتـب تعليـم اللغـة العربيـة وتعلمهـا باملرحلة 
الثانوية يف مقدمة الكتب الدراسية التي تعمل عىل صقل 
شـخصية املتعلم وتزويده بأدوات املعرفة وأساسـياهتا، 
لذلـك يمثل حمتوى مـواد اللغة العربية بام يشـتمل عليه 
مـن معارف ومهـارات وقيم واجتاهات تفيـد املتعلم يف 

حياته اليومية.
مـن هنا فاألسـلوب املناسـب الـذي جيعلنـا نقف- 
بشـكل موضوعـي- عـىل مـا تشـتمل عليه كتـب اللغة 
العربيـة يف املرحلـة الثانويـة مـن مهـارات حياتيـة هـو 
أسـلوب حتليـل املحتـوى؛ لقدرتـه عـىل حتديـد هـذه 
املهارات بصـورة كمية بعيدة عن االنطباعات الذاتية أو 
املعاجلة العشـوائية، والتنبؤ بـام يقصده املؤلف من أفكار 

ومهارات.
فاالجتاهـات احلديثـة لتحليـل املحتوى تسـتفيد من 
التطـور الذي وصلت إليه العلوم يف شـتى املجاالت يف 
احلصـول عىل أدلة كمية أو نوعية، تتيح تفسـري املعارف 
واملهـارات وغريهـا بأسـلوب أفضل، لذلـك فتوظيف 
حتليـل املحتـوى يف الكشـف عـن املهـارات احلياتية يف 
كتـب اللغة العربيـة بالصفوف الثالثة باملرحلـة الثانوية 
يسـتلزم اتباع اخلطـوات واإلجـراءات املنهجية اخلاصة 
هبذا األسـلوب حتى نصل إىل نتائج عىل درجة عالية من 

الدقة واملوضوعية.

:)Life Skills(  ثانيًا: املهارات احلياتية
 أكـدت عبـري الرشقـاوي )2005، ص 2( عـىل أن 
املهارات احلياتية من األمور التي أصبحت اليوم رضورية 
حليـاة الفـرد يف املجتمع، فهي تسـاعد عـىل التكيف مع 
متغريات العرص الـذي نعيش فيه ونتعايش معه، كذلك 
تسـاعد الفرد عىل مواجهة املشكالت اليومية، والتفاعل 

مـع مواقف احليـاة، وامتالك املهارات التـي مُتكن الفرد 
مـن العيـش بشـكل أفضل، وهـذا هو الفرق بـني الفرد 
الـذي يمتلك هذه املهـارات والفرد الـذي ال يمتلكها، 
من هنا يتضح أمهية تنمية املهارات احلياتية لدى املتعلم.

: )Life Skills( 1- ماهية املهارات احلياتية
 )Murray,2005,p51( ويعرفهـا مـرياي وآخريـن 
جمموعة من القدرات الفردية أو الشخصية التي حيتاجها 
الفـرد لتحقيق التكيف أو النجـاح يف احلياة، داخل بيئته 

االجتامعية الثقافية.
بأهنـا:«   )Berman,2006,p8( بريمـان  ويعرفهـا 
جمموعـة القـدرات الرضوريـة التـي متكـن الفـرد مـن 
التكيـف عـىل نحـو إجيـايب يف حميطـه، وتعزيـز النواحي 
العقلية والشـخصية لديـه، مما جيعله قـادرًا عىل مواجهة 

متطلبات احلياة اليومية«.
ويعرفها قشـطة )2008،ص 8( بأهنا:« قدرة املتعلم 
عـىل التعامـل بإجيابيـة مع مشـكالته احلياتية، شـخصية 
أو اجتامعيـة، وهذه املهارات تضـم: املهارات الصحية، 
واملهـارات الغذائيـة، واملهـارات الوقائيـة، واملهـارات 

اليدوية«.
 يعرفها عمـران )2010،ص 341( بأهنا:« جمموعة 
األدائيـة  أو  الوجدانيـة  أو  العقليـة  االحتياجـات  مـن 
الالزمـة للفـرد للتعايش يف احليـاة اليوميـة، حتى حيقق 
أهدافـه عـىل املسـتوى الشـخيص أم اجلامعـي والوطني 

والقومي والعاملي«.
بأهنـا:   )7 )2012،ص  النجـدي  مـروة  وتعرفهـا 
»جمموعة من املهارات التي يكتسبها الفرد عن طريق مروره 
بخربات تعليمية نشطة، تسـاعده عىل التعامل بإجيابية مع 
متطلبات احلياة ومشكالهتا، وتتمثل يف املهارات الغذائية، 
واملهـارات الصحية الوقائية، واملهارات البيئية، ومهارات 

حل املشكالت، ومهارات اختاذ القرار«.
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ومما سبق يرى الباحث أن تعريفات املهارات احلياتية 
تدور حول ثالثة آراء هي:

أ( الـرأي األول: يـرى أن املهـارات احلياتية جمموعة 
من األداءات واالختيارات الشخصية التي حتقق 

نجاحًا، وسعادة، وفائدة للفرد.
ب( الرأي الثاين: يـرى أن املهارات احلياتية جمموعة 
مـن القـدرات العقليـة التـي تسـاهم يف حتقيـق 
أهـداف مرغوبـة لـدى الفـرد أو حـل مشـكلة 

تواجهه يف حياته.   
ج( الـرأي الثالث: يرى أن املهارات احلياتية جمموعة 
العمليات واإلجراءات واملامرسـات املهنية التي 
يسـتطيع الفرد من خالهلا التكيف مع البيئة التي 

يعيش فيها.
ويـرى قشـطة )2008،ص 46-47( أن املهـارات 

احلياتية تتكون من:
• املكونات الوجدانيـة: تتمثل بالفعل واختيار نمط 

األداء.
• املكونات املعرفية: تتمثل يف معرفة القيام باألداء أو 

السلوك أو الفعل.
• املكونات املهارية : تتمثل يف تنفيذ املهارة عمليًا.

 ويعرفهـا الباحث بأهنـا: جمموعة مـن االحتياجات 
العقليـة واألدائية الالزمـة للمتعلم خالل دراسـته ملادة 
اللغـة العربيـة والتـي تسـاعده عـىل التكيف مـع احلياة 
اليوميـة، وتتمثـل يف املهـارات اللغويـة، ومهارات حل 
املشـكالت واختاذ القرار، واملهـارات الصحية الوقائية، 

واملهارات البيئية، ومهارات التعامل مع الذات. 
2- أمهية املهارات احلياتية: 

 ُتعـد املهـارات احلياتيـة مـن  املطالـب واحلاجـات 
األساسية لإلنسان، فأصبحت اليوم رضورة حلياة الفرد 
يف املجتمع فهي تساعد عىل التكيف مع متغريات العرص 

الـذي يعيـش فيـه ويتعايـش معه، وتسـاعد الفـرد عىل 
مواجهة املشكالت اليومية والتفاعل مع مواقف احلياة.

ويمكـن حتديد أمهية اكتسـاب املهـارات احلياتية فيام 
يي )سـوين وقزامـل، 2007 ص64؛ حممـود، 2006؛ 

الرشقاوي،  2005 ص2(:
• جتعل املتعلم قادرًا عىل إدراك التفاعل الصحي بينه 

وبني اآلخرين.
• حتقـق التكامـل بـني املدرسـة واحليـاة، أي الربـط 
بني الدراسـة النظرية والتطبيق الفعي مما يسـاعد 
عـىل زيـادة دافعيـة التعلـم، أي تعطـي للتعلـم 
معنـى، وجتسـد وظيفيـة التعليم مـن حيث ربط 
– التعليـم- بحاجات املتعلمـني ومواقف احلياة 

واحتياجات املجتمع.
وأسـاليب  مفاهيـم  يف  جـذري  تغـري  إحـداث   •
إىل  الكـم  مـن  والتحـول  التعليـم  وممارسـات 
الكيف، ومن التلقني واحلفظ إىل التفكري والتأمل 
واالبتكار، وحتقيـق التنمية البرشية، وهذا يمكن 
املتعلم من إدراك العالقة بني ما يدرسـه يف غرفة 

الصف وما يواجهه من ظواهر وأحداث.
• إعطاء الفرد الفرصة ألن يعيش حياته بشكل أفضل، 
فنجـاح الفـرد يف حياتـه يتوقف بقـدر كبري عىل ما 
يمتلكه ويكتسـبه مـن مهارات وخـربات حياتية، 
خاصة يف عرص يتسـم بتطور تكنولوجي وانفجار 
معـريف متالحـق، مما يتطلـب إعداد أفـراد قادرين 
عىل التكيف والتفاعل بفاعلية مع هذه املتغريات.

• تزويـد املتعلمـني بمهارات التعلـم الذايت وتعميق 
احلقائق واملفاهيم والتعميامت.

• تنمية مهارات التفكري العليا لدى املتعلم مما يساعد 
عىل حتديد عالقاتـه، ويتنبأ بتوقعـات، ويتعايش 

مع بدائل.
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• تكسـب املتعلم خربة مبارشة، عـن طريق التفاعل 
املبارش باألشـخاص والظواهـر، وتعطي للتعلم 
الرتباطهـا  والتشـويق  اإلثـارة  وتوفـر  معنـى، 
بواقعهم، وتكسـب الفرد إحساسـًا بمشـكالت 

جمتمعه وتولد لديه الرغبة يف حلها.
مسـاعدة املتعلـم عـىل مواجهـة مواقـف احليـاة   •
املختلفـة، والقـدرة عىل التغلب عىل املشـكالت 
احلياتيـة، مما يشـعره بالفخر واالعتـزاز بالنفس، 

واإلحساس بالسعادة. 
• مسـاعدة املتعلم عىل الربط بني أمـور احلياة املادية 
واألمـور العاطفيـة مما يسـاعد املتعلم عـىل إقامة 
عالقات طيبة مع اآلخريـن، وتقبله هلم، واحلياة 

معهم، وكذلك حب اآلخرين وتقديرهم له.
•  مساعدة املتعلم عىل حتقيق املواطنة بني أبناء املجتمع، 
ممـا يسـاهم يف إعـداد جيل حيقـق التنميـة البرشية 
باسـتخدام وتطبيق النظـم التكنولوجيـة املتطورة 

وبالتايل تنمية اجلوانب األخرى للمجتمع.
• مسـاعدة املتعلـم عـىل تعديـل سـلوكه يف مواقف 

احلياة اليومية
3- تصنيف املهارات احلياتية: 

صنف ماسكو  )Maseko,2005( املهارات احلياتية 
إىل مهـارة اختـاذ القرار، ومهـارة الثقة بالنفـس، ومهارة 
إدارة الرصاع، واملرونة، مهارة االتصال، ومهارة العمل 
اجلامعـي، املهـارات الصحيـة، مهـارة الوعـي بالذات، 

ومهارة إدارة الوقت.  
 )155 ص120-   ،2005( مصطفـى  ويصنـف 
املهارات احلياتية إىل مهارة اإلقناع، ومهارة اختاذ القرار، 

ومهارة إعداد التقارير، ومهارة التخطيط.      
ويصنـف عطيـة )2007، ص 65-67( املهـارات 

احلياتية إىل:

أ( مهـارات حياتيـة ذهنيـة )عقليـة(: مـن أمثلتهـا 
)مهـارة القـراءة والكتابـة، مهـارة التعامـل مـع 
صناعـة  مهـارة  االتصـال،  مهـارة  الكمبيوتـر، 
القـرار، مهـارة ممارسـة التفكـري املبـدع، مهـارة 
التخطيـط للمسـتقبل، مهـارة إدارة املشـكالت 
وحلهـا، مهـارة إدارة الوقـت وتنظيمـه، مهـارة 
تنظيـم املعلومات،مهارة اسـتخدام التكنولوجيا 
للتعليـم وحل املشـكالت،مهارة فهـم القانون، 
مهـارة تغيري املواقـف واختيار البدائل املناسـبة، 
إدارة شـؤون احليـاة، حسـن اسـتخدام  مهـارة 
املوارد، مهارة االسـتنتاج، مهارة تفسري البيانات 

وتطبيقها، مهارة التفكري الناقد(.
ب( املهـارات احلياتيـة العمليـة: وهـي التي يامرس 
فيها املتعلـم مهارات يدوية، ومن أمثلتها )مهارة 
الكتابـة عـىل الكمبيوتـر، مهـارة الرسـم، مهارة 
اسـتخدام األدوات واألجهزة الكهربائية، مهارة 
إدارة بعـض عمليات الصيانـة لألجهزة املنزلية، 
مهـارة حسـن اسـتخدام مـوارد البيئـة وترشـيد 
االسـتهالك، مهارة إعداد املالبـس والعناية هبا، 
مهـارة النشـاط البيئـي، مهـارة تعلم املوسـيقي، 
الوقايـة مـن  امليـاه، مهـارة  الغـوص يف  مهـارة 

احلرائق(.
احلياتيـة االجتامعيـة: هـي مهـارات  املهـارات  ج( 
الزمـة للفـرد للتعامـل مـع الواقـع االجتامعـي 
الـذي يعيشـه، ومـن أمثلتهـا مهارات:)التعامل 
مـع اآلخريـن، التعـاون واحليـاد واملوضوعيـة، 
االتصال باآلخرين، التعامل االجتامعي، النجاح 
يف احلياة اليومية، احرتام العمل، الوعي بمشاعر 
اآلخريـن، املحافظـة عـىل العـادات والتقاليـد، 
الرفض، مهـارة التوكيد، العالقات الشـخصية، 
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آداب احلديـث، احرتام النظام، تقييم الشـخص 
التفـاوض  املجموعـة،  يف  وإسـهاماته  لقدراتـه 
وإدارة النـزاع، اإلصغاء اجليد، التواصل اللفظي 

وغري اللفظي(.
وتصنف سـمر صايمـة )2010، ص 43( املهارات 

احلياتية إىل:
1- املهـارات اللغويـة مثـل: األلفـاظ والرتاكيـب، 

األساليب واألنامط اللغوية.
بالتغذيـة  مثل:العنايـة  الصحيـة  املهـارات   -2
الصحيـة، واالهتـامم بالوقايـة مـن األمـراض، 
جتنب السلوكيات الضارة، واملحافظة عىل نظافة 

اجلسم، واملحافظة عىل البيئة من التلوث.
3- مهـارة صنـع القرار وحـل املشـكلة وتتمثل يف: 
حتديد املشـكلة، ومجـع املعلومـات، وصنع عدة 
حلـول، واختيـار احلل األنسـب، وتقويم احلل، 

وتطوير احلل.
4- التعامـل مع الذات مثل: القدرة عىل إبداء الرأي 
والتعبري عـن األفكار، والترصف باسـتقاللية يف 
خمتلـف األمـور، حتمل املسـئولية عـن ترصفاته، 
التعلـم مـن أخطـاء اآلخريـن، والثقـة بالنفـس 

والبعد عن االتكالية.
ويصنف الباحث املهارات احلياتية إىل:

1- املهارات اللغوية:
للغـة )اسـتامعًا،  السـليم  يقصـد هبـا االسـتخدام 
وحديثًا، وقـراءًة، وكتابًة(، ومن أهم جماالت املهارات 
اللغوية التي اشـتملت عليها الدراسـة )طعيمة 2004 

ص13(:
- األلفـاظ والرتاكيب:اللغة العربية كأي لغة أخرى 
وضعهـا العـرب لتـدل بألفاظهـا وتراكيبها عىل 

املعاين الذهنية لألشياء واألعامل.

- األسـاليب اللغوية:الكالم الذي يعرب به اإلنسـان 
عـن ما يـدور يف خاطـره أو ما يعتمـل يف صدره 
من أفكار ومشـاعر وعواطف يسمى األسلوب، 
العلمـي:  األسـلوب  إىل  األسـلوب  وينقسـم 
فيـه يلتـزم الكاتـب بالوقائـع واحلقائـق فيربزها 
يف صـورة واضحـة مـن غـري تزويـق أو تنميق، 
واألسـلوب األديب:فيـه يظهر الكاتب مشـاعره 
وأحاسيسـه وانفعاالته وعواطفه جتـاه املوضوع 
الذي يكتبه، واألسـلوب العلمي املتأدب والذي 

جيمع بني األسلوبني السابقني.
- األنـامط اللغويـة: متثل الرتكيب اللغـوي كاجلملة 
االسمية أو اجلملة الفعلية، واألساليب التعبريية 
كالنداء واالسـتفهام، والبنـى الرصفية كالتذكري 
والتأنيث واألفراد والتثنية واجلمع، واألسـاليب 

البالغية كاالستعارة والتشبيه وغري ذلك.
2- املهارات احلياتية البيئية:

يقصد هبـا: »جمموعة من املهـارات الالزمة للمتعلم 
لكي يتعامـل بنجاح مع البيئة املحليـة أو العاملية، والتي 
تؤهلـه للتفاعل الناجـح املثمر لصاحلـه والصالح لبيئته 
وجمتمعـه مثل مهـارة املحافظة عىل البيئة مـن امللوثات، 
وترشيد اسـتهالك املياه، واملحافظة عىل الطيور الربية«. 
وُتعـد املهـارات البيئية مـن املهارات األساسـية التي ال 
غنى عنها للفرد واملجتمع من أجل حتقيق تقدمه وتطوير 

أساليب معيشته يف املجتمع.
3- املهارات احلياتية الغذائية:

تشمل جمموعة املهارات املتعلقة بالقدرة عىل التغذية 
السـليمة من حيث تنـاول األطعمة والوجبـات املفيدة، 
واملحافظة عىل الغذاء من حيث غسل األطعمة واالبتعاد 
عـن تناول األطعمة املكشـوفة، واالهتـامم بقراءة تاريخ 

الصالحية لألطعمة املحفوظة.
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4- املهارات احلياتية الصحية:
تشمل جمموعة املهارات املتعلقة بالقدرة عىل النظافة 

الشخصية واكتساب العادات الصحية السليمة.
5- املهارات احلياتية الوقائية:

املتعلـم  التـي حيتاجهـا  املهـارات  تشـمل جمموعـة 
ليحافظ عىل سـالمته وسـالمة اآلخرين مثل الوقاية من 
أخطـار الكهربـاء، واحلرائـق، والتسـمم، واالسـتعامل 

اآلمن لألجهزة الكهربية واملواد الكيميائية واملواقد.
6- املهارات احلياتية اليدوية:

تشـمل جمموعة املهـارات التي حيتاجهـا املتعلم عند 
اسـتخدام األجهـزة املنزليـة وأدوات القيـاس، وإجراء 
التجـارب العمليـة، أو رسـم الرسـومات التوضيحية، 

ومهارة مجع العينات.

4- اللغة العربية وتنمية املهارات احلياتية: 
أن  إىل   )43 ص   ،2010( صايمـة  سـمر  وتشـري 
الدراسات السيكولوجية والرتبوية تؤكد عىل أمهية اللغة 
يف التأثري عىل نشاط اإلنسان يف العمل واجلد واللهو، كام 
أن هلـا أمهية كبـرية يف نقل املعارف واألفكار سـواء كان 
ذلك بطريقة منظمة أم غري منظمة، أي بالتعليم الرسمي 
أو غري الرسـمي، أي اخلربة التي يكتسـبها الفرد بطريقة 

مبارشة أو غري مبارشة.
لذلك يقع عىل املناهج الدراسـية مسـؤولية كبرية يف 
حتقيـق أهـداف الرتبية، والتي مـن بينها تنميـة املهارات 
بمختلـف أنواعهـا، فاكتسـاب املهـارات بصفـة عامـة 
واحلياتيـة خاصة حتقـق أهـداف الرتبية بإعـداد مواطن 
للحيـاة، حيـث تقـوم املهـارات احلياتيـة بـدور مهم يف 
إعـداد املتعلمني للتعايش مع متطلبـات احلياة املعارصة 
واملسـتقبلية ومـن هـذه املهـارات مهـارات الكمبيوتـر 
واالنرتنـت، ومهـارات االتصـال، والتفكـري اإلبداعي 

واملهـارات  القـرار،  اختـاذ  ومهـارات  واالبتـكاري، 
االجتامعية املختلفة، واملهارات اليدوية، وكلها مهارات 

تساهم يف دمج الفرد مع أفراد املجتمع.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:
يناسـب هذه الدراسـة املنهـج الوصفي الـذي يمثل 
اسـتقصاء ينصب عىل ظاهرة من الظواهر التعليمية، كام 
هي قائمة فعاًل، بقصد تشـخيصها وكشف جوانبها عن 
طريـق معدل تكراراهتا، ومواطـن الرتكيز عليها؛ لذلك 
فقد اسـتعان الباحث هبذا املنهج، بام يتطلبه من توظيف 
ألسـلوب حتليـل املحتـوى بغيـة التوصـل إىل املهارات 
احلياتيـة يف كتـب اللغـة العربيـة بالصفـوف الثالثة من 

املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية.
وسـوف يتبـع الباحث اخلطـوات التاليـة عند حتليل 

مناهج اللغة العربية:
1- حتديـد أهداف حتليل حمتـوى مواد اللغة العربية: 
إن اهلـدف مـن إجـراء عمليـة حتليـل املحتـوى 
يف هـذه الدراسـة تتمثـل يف التوصـل إىل بعـض 
املهارات احلياتية الرئيسة والفرعية والتي حيتاجها 
املتعلمون لتعلمها؛ لكي يتحقق اهلدف التعليمي 

من دراسة فروع مادة اللغة العربية.
2- حتديد جمال التحليل:حدد الباحث جمال التحليل 
الـذي تنتمي إليـه فروع مواد اللغـة العربية املراد 
حتليلهـا وتتمثل يف )فرع النحو والرصف للصف 
األول والثاين والثالـث الثانوي، واألدب العريب 
للصف األول والثالث الثانوي، والبالغة والنقد 
للصـف األول والثاين والثالث الثانوي، املطالعة 

للصف األول والثالث الثانوي(.
3- حتديد فئات التحليل:

- مفهوم فئات التحليل: تعني العنارص الرئيسـة 
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والفرعيـة التـي يتم وضع وحـدات التحليل 
تصنيـف  يتـم  أساسـها  عـىل  والتـي  فيهـا، 
املحتـوى، ووضـع كل وحـدة مـن وحدات 
التحليـل يف الفئـة املناسـبة هلـا )فئـات عامة 

يندرج حتتها فئات فرعية(.
- تنقسـم فئـات التحليل عـادة إىل نوعني:النوع 
األول:فئـة مـاذا قيـل وتتصـل باملوضوعات 
التـي يدور حوهلـا املحتوى والتـي يعرب عنها 
باملفاهيم، واحلقائـق، واملبادئ، والتعميامت، 
واملعتقـدات،  والقيـم،  واملهـارات، 
واالجتاهـات، النـوع الثاين:فئـة كيـف قيـل 
موقـف  أي  املـادة  حمتـوى  باجتـاه  وتتصـل 
املحتـوى مـن القضايـا واملضامـني السـابقة 

بقبوهلا أو رفضها.
- يعتمـد الباحـث يف هـذه الدراسـة حتديـد فئة 
املهـارات احلياتيـة )الرئيسـة والفرعية( التي 

تتصل بموضوعات اللغة العربية.
 4- حتديد وحدات التحليل:

- ُتعد األسـاس يف التقدير الكمي والكيفي لظواهر 
التحليل، حيث يسـتند إليها القائـم بالتحليل يف 
عدِّ الظواهر وحساب تكرارهتا، وقد تكون كلمة 
أو مجلـة أو فقـرة أو موضوعـًا وتتصـل بوصف 
املحتوى كميًا، ويف اللغـة العربية يمكن االعتامد 
عىل النص أو العبارة أو الفقرة أو اجلملة يف حتديد 

فئة حتليل املحتوى اخلاصة باملهارات احلياتية.
- يعتمـد الباحـث يف هـذه الدراسـة وحـدة حتليـل 
حمتوى مناهج اللغة العربية األنسب للغة العربية 

وهي الفقرة. 
5- حتديـد أداة التحليـل: تم تصميم اسـتامرة حتليل 
املحتـوى اخلاصـة باملهـارات احلياتيـة يف اللغـة 

العربيـة، ورصد معـدل تكرارها، وتشـمل هذه 
االسـتامرة عىل مسـاحة حيدد فيها فئات التحليل 

وأخرى لتكرارها.
6- اختبار ثبات وصدق التحليل:

- الثبـات يعنـي إعطـاء نفـس النتائـج عنـد إعـادة 
التحليـل مرة أخـرى أو عند اختـالف املحللني، 
ويمكـن للباحث مقارنـة حتليله مع حتليل زميله؛ 

ليتأكد من ثبات التحليل.
- صـدق التحليل:يكـون بمـدى مالئمـة أسـلوب 
التحليـل وفئاتـه مع مضمـون املحتـوى، أو من 
خالل اسـتامرة خاصة تعرض عـىل املتخصصني 

يف نفس املجال واألخذ بآرائهم.
 7- القيام بعملية التحليل للمحتوى املراد حتليله.

 8- استخالص النتائج.  

أدوات الدراسة :
متثلت أدوات الدراسة يف:

1-اسـتبانة املهـارات احلياتيـة الالزمـة للصفـوف 
العربيـة  باململكـة  الثانويـة  باملرحلـة  الثالثـة 
السـعودية، وتوزيع تلك املهارات عىل الصفوف 
الثالث، ومتثل هذه االستبانة األساس الذي بني 

يف ضوئه استامرة حتليل املحتوى.
2- اسـتامرة حتليـل املحتـوى التـي يتـم مـن خالهلا 
التعـرف عـىل مـدى توافـر املهـارات احلياتية يف 
كتـب اللغـة العربيـة بالصفوف الثالثـة باملرحلة 

الثانوية باململكة العربية السعودية.
وفيام يـي رشح للخطـوات التي اتبعـت لبناء هاتني 

األداتني:
أوالً: استبانة املهارات احلياتية:

َمّر بناء هذه االستبانة باخلطوات التالية:
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أ( حتديـد اهلـدف مـن االسـتبانة: هتـدف االسـتبانة 
إىل حـرص املهـارات احلياتيـة املناسـبة لطـالب 
باململكـة  الثانويـة  باملرحلـة  الثالثـة  الصفـوف 
العربية السعودية، والتي يمكن تضمينها يف كتب 
اللغـة العربيـة، وتوزيع هذه املهـارات عىل تلك 

الصفوف الثالثة.
ب( مصـادر بنـاء االسـتبانة:  لكي حيصـل الباحث 
عىل استبانة متكاملة عن املهارات احلياتية جلأ إىل 

املصادر التالية:
- الدراسـات السـابقة :حيـث تـم االطالع عىل 
جمموعـة كبرية من الدراسـات السـابقة التي 
تناولـت املهارات احلياتية ومنها دراسـة مرام 
كلـوب  عمـر  ودراسـة   ،)2013( البـدرى 
)2013(، ودراسـة مـروة اجلدي )2012(، 
ودراسـة سـمر صايمـه )2010(، ودراسـة 
رأفـت احلديبـي )1431هـ(، ودراسـة أمحد 
سـعد  هـدى  ودراسـة   ،)2008( قشـطة 
الدين )2007(.كام تـم االطالع عىل الدليل 
اإلجرائـي لتأليف الكتب الدراسـية الصادر 
عن وزارة الرتبية والتعليم )الغانم وآخرون، 

1426هـ(.
-  أهداف تعليم اللغـة العربية وتعلمها باملرحلة 
الثانويـة باململكـة العربيـة السـعودية:كانت 
أهـداف تعليم اللغة العربيـة باملرحلة الثانوية 
– املنبثقة من وثيقة األهداف التعليمية العامة 
1422هــ- مصـدرًا ثريًا اشـتق الباحث منه 
عـددًا من املهـارات احلياتيـة الالزمة لطالب 
املرحلـة الثانويـة، وجـاءت تلـك األهـداف 
باملرحلـة  خاصـة  أهـداف  مسـتويني  عـىل 
الثانويـة ككل ومرتبطة بنمـو املتعلم يف تلك 

عـىل  موزعـة  سـلوكية  وأهـداف  املرحلـة، 
الصفـوف الثالثـة، وقد اسـتخلص الباحث 
تلـك األهـداف والسـيام األهـداف املرتبطة 

باملهارات احلياتية موضوع الدراسة.
 ج( الصورة النهائية لالستبانة: قام الباحث بتجميع 
كل املهـارات احلياتيـة املرتبطة باملرحلـة الثانوية 
يف جمموعـة كاملة بلغ عددهـا )46(، تم وضعها 
يف صـورة اسـتبانة تكونـت مـن سـت خانـات 
خصصـت الثـالث األوىل منهـا لتحديـد درجة 
أمهيـة كل مهارة )مهمة، متوسـطة األمهية، قليلة 
األمهيـة(، أمـا اخلانات الثالث األخـرى فتولت 
توزيـع املهـارات احلياتية عىل الصفـوف الثالثة، 
ويف هنايـة االسـتبانة تـم وضـع سـؤال مفتـوح 

إلضافة مهارات أخرى مل ترد يف االستبانة.
تـم عـرض االسـتبانة بصورهتـا املبدئيـة عـىل عـدد 
)10( مـن  املحكمـني املتخصصـني يف املناهـج وطـرق 
تدريـس اللغة العربية، وعلم النفس الرتبوي، واملرشفني 
الرتبويني، ومعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية، حيث 
أبدى بعض املحكمني مالحظات بإضافة بعض املهارات 
احلياتيـة وحذف بعـض املهارات احلياتيـة األخرى، ويف 

ضوء ذلك قام الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
وللتأكد من صدق االسـتبانة جلأ الباحث إىل عرض 
االسـتبانة مرة أخرى عىل املحكمني أنفسـهم، فوصلت 
نسـبة االتفاق بينهـم إىل )91%( وهي نسـبة عالية تعزز 
صـدق املحكمـني، وبذلك اختـذت االسـتبانة صورهتا 

النهائية مكونة من )12( مهارة حياتية.   

ثانيًا: استامرة حتليل املحتوى:
تم إعـداد هذه االسـتامرة يف ضوء اسـتبانة املهارات 
احلياتيـة السـابقة، وقـد صممـت بحيـث يقـوم املحلل 
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بحسـاب عـدد مـرات تكرار )وحـدة التحليـل( يف كل 
موضوع أو درس خيضع للتحليل، ولتسهيل هذه املهمة 
وضعت أمـام كل مهارة حياتية خانتـان: األوىل: لرصد 

مرات تكرارها، والثانية لتحديد النسبة املئوية.
تـم عـرض االسـتامرة عـىل املتخصصـني يف املناهج 
وطـرق تدريـس اللغـة العربيـة، واملرشفـني الرتبويني، 
وبعض معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية، ويف ضوء 
ما أبدوه من تعديالت قام الباحث به، وبذلك أصبحت 

استامرة حتليل املحتوى يف صورهتا النهائية.

تطبيق استامرة حتليل املحتوى:
َمّر تطبيق هذه االستامرة باخلطوات التالية :

أ( اهلـدف من حتليل املحتوى: هتدف اسـتامرة حتليل 
املحتوى يف هذه الدراسـة إىل الكشـف عن مدى 
توافـر املهـارات احلياتيـة يف كتـب اللغـة العربية 
باملرحلـة الثانويـة يف اململكة العربية السـعودية، 
والتعـرف عـىل الكيفية التـي تم هبـا توزيع تلك 

املهارات عىل الصفوف الثالثة.
ب( عينة حتليـل املحتوى: متثل عينة التحليل يف هذه 
الدراسة املجتمع األصي، إذ شمل التحليل مجيع 
كتب اللغة العربية املقـررة عىل طالب الصفوف 
العربيـة  باململكـة  الثانويـة  باملرحلـة  الثالثـة 

السعودية لعام 1435/1434هـ.
ج( فئـة حتليـل املحتـوى: تـم االعتـامد عـىل املهارة 

احلياتية الفرعية.
د( حتديد وحدة حتليل املحتوى: ُيعد الوصف الكمي 
من أهم خصائص حتليل املحتوى، وللتوصل إىل 
التقدير الكمي لظواهر التحليل )املهارات احلياتية 
يف هذه الدراسـة(، ويف ضوء طبيعة هذه الدراسة 
واهلدف منها اختذ الباحث كاًل من اجلملة والفقرة 

كوحدة للتحليـل؛ ألن داللة املهارة ال تتضح إال 
بتامم املعنى، لذلك فاملهارة قد تكون مجلة بسـيطة 
مكتملـة املعنى واضحة الداللـة، وقد تتألف من 

عدة مجل ال يكتمل املعنى إال هبا. 

إجراء عملية التحليل:
متت عملية حتليل كتب اللغة العربية كالتايل:

1- قـام الباحـث بقـراءة كل موضـوع )درس( من 
املوضوعـات – بـام احتـوى عليـه مـن مترينـات 
وأسـئلة- قراءة فاحصة متأنية؛ لتحديد املهارات 
احلياتيـة، ورصـد مـرات تكرارهـا يف املوضـوع 
الواحـد، وذلك يف ضوء اسـتامرة حتليل املحتوى 

املعدة هلذا الغرض.
2-  يف هنايـة عمليـة التحليـل مجعت تكـرارات كل 
مضمون عرب مجيع املوضوعات، وحسبت النسبة 
املئويـة ملـا متثلـه كل مهـارة بالقيـاس إىل جممـوع 

املهارات احلياتية يف الكتب موضوع التحليل.
ورغـم تعدد كتب اللغـة العربية موضـوع التحليل، 
وكثرة املوضوعات والصفحات التي تشغلها، فإنه متكن 
من حتليلها مجيعًا بنفسـه دون االكتفاء بنسـبة معينة منها 
كام تفعل كثري من الدراسات؛ لضامن أكرب قدر من الدقة 
واملوضوعيـة يف رصد املهـارات احلياتية التي اشـتملت 
عليهـا تلـك الكتب مما تطلـب جهدًا ووقتـًا كبريين من 

الباحث وزميله. 

صدق عملية التحليل:
تم التأكد من صدق عملية التحليل عن طريق جمموعة 
مـن املحكمـني املتخصصـني يف املناهج وطـرق تدريس 
اللغـة العربيـة، واملرشفـني الرتبويـني، وبعـض معلمـي 
اللغـة العربية باملرحلة الثانوية الذيـن أبدوا توافقهم عىل 
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عمليـة التحليل، باإلضافة إىل قيام الباحث بتحليل كتب 
اللغـة العربية بالتزامن مع باحث آخر، وحسـاب معامل 

االتفاق بني التحليلني باستخدام املعادلة التالية: 

نسبة االتفاق =
عدد مرات االتفاق

100 × عدد مرات االتفاق
+

عدد مرات عدم االتفاق

فبلـغ معامل االتفاق )88%( الـذي يدل عىل صدق 
عملية التحليل.

:)Reliability( ثبات عملية التحليل
يتم التحقق من الثبات بطريقتني مها:

  )Stability or intra-rater 1- الثبـات الداخـي
:reliability(

يقصد به حصول املحلل عىل نفس النتائج عند قيامه 
بمحاولة تلو األخرى، وبعد فرتة زمنية كافية ال تقل عن 
أسبوعني أو درجة اتفاق الشخص مع نفسه، فيام لو أعاد 

التحليل مرة أخرى بعد فرتة من الزمن.
Reproducibility or intra-) اخلارجـي   الثبـات 
نتائـج  عـىل  احلصـول  بـه  :يقصـد   (rater reliability

متوافقة بواسطة حمللني خمتلفني أي درجة اتفاق املحللني 
يف حتليلهم لعنارص املحتوى، وُيعد معامل الثبات مقبوالً 
إذا كانـت النسـبة املئوية تزيـد عـىل )08%(، حيث أعاد 
الباحـث مـع زميله عمليـة حتليل وحدة دراسـية من كل 
كتاب لغـة عربية)فرع من فروع املـادة( اختريت بطريقة 
عشـوائية مـن الكتـب، وذلـك بعـد ثالثـة أسـابيع مـن 
التحليل يف املرة األوىل، ثم حسـب معامل االتفاق الذي 

بلغ )38%( مما يشري إىل ثبات عملية التحليل.

واملشـكلة فيام سبق مع نسبة االتفاق هو أنه ال يؤخذ 
باالعتبـار حقيقـة أن املحللـني قـد يتفقون مـع بعضهم 
بنسـبة مئوية حمددة بالصدفة، ومن أجـل التقليل من أثر 
هـذا النقـص يقـاس الثبات بواسـطة معامـل أو معادلة 
تسـمى معادلـة كابـا )Kappa(، وتكـون قيمـة املعامل 
)واحـد( كلـام كان الرتميـز دقيقـًا أي هنـاك اتفاق كي، 
وعندمـا يذهب إىل )الصفـر( ال يكون هنـاك اتفاق بني 

املحللني، ويمكن حساب كابا وفق املعادلة التالية:

  =
PA-Pc 

K= 
1-Pc 

حيث:
PA= جممـوع نسـب االتفـاق بـني املحللني)نسـب 

الوحدات التي يتفق عليها املحللني(.
Pc= جمموع نسـب االتفـاق املتوقعة مصادفة)نسـبة 

الفقـرات املتوقـع االتفـاق عليهـا مـن قبيـل الصدفة(، 
واجلـدول رقـم )1( يبـني سـليم تقدير الثبـات يف ضوء 

معادلة كابا )طعيمة 2004، ص 44(.

جدول رقم )1( سليم تقدير الثبات يف ضوء معادلة كابا

مدى االتفاقمعامل الثبات

معدومة%0.00

سطحي%0.00 - %19.9

عادي %20 - %39.9

متوسط%40 - %59.9

كبري%60 - 79.9

تام%80 - %100
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وقد بلغـت قيمة كابا )68.0%( وهـي تدل عىل أن 
معامـل الثبات كبري وفق سـلم تقديرات الثبات اخلاصة 

بمعادلة كابا.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
اسـتخدم الباحـث يف هـذه الدراسـة بشـكل رئيس 
أسـلوبني اثنـني مهـا: التكـرار والنسـبة املئويـة، ومهـا 
مـن أنسـب األسـاليب اإلحصائية ملثـل هـذا النوع من 

الدراسات. 

نتائج الدراسة:
1- إجابة السؤال األول: 

لإلجابة عىل السـؤال األول من أسـئلة الدراسـة 
ونصـه: “ مـا أهـم املهـارات احلياتية التـي يلزم 
توافرهـا يف كتـب اللغة العربية باملرحلـة الثانوية 

باململكة العربية السعودية؟”.
تم إتباع اخلطوات التالية:

الرجـوع إىل األدبيـات والبحـوث والدراسـات   •
السابقة التي تناولت املهارات احلياتية.

• التعـرف عـىل أهداف واسـرتاتيجيات تعليم اللغة 
العربية وتعلمها يف املرحلة الثانوية.

وطـرق  مناهـج  يف  املتخصصـني  آراء  معرفـة   •
وزارة  يف  واخلـرباء  العربيـة،  اللغـة  تدريـس 
الرتبية والتعليم ومعلمي اللغة العربية باملرحلة 

الثانوية
وقد أمكـن للباحث بعد هـذا أن حيدد جمموعة من 
املهارات احلياتية بكتـب اللغة العربية باملرحلة الثانوية 
والتـي ينبغـي توافرهـا يف فـروع اللغـة العربيـة وهي 

كالتايل:

أوالً: املهـارات اللغويـة: تنقسـم إىل أربـع مهارات 
فرعية كالتايل:

األلفـاظ  اللغويـة:  املهـارات  جمـاالت  تتضمـن 
والرتاكيب، األسـاليب  واألنامط اللغوية، مفاهيم القيم 

واالجتاهات، أما املهارات الفرعية فتتمثل يف:
 • مهارات االستامع: 

مهارة معقدة يعطي فيها الشخص املستمع املتحدث 
كل اهتامماتـه، ويركز انتباهه إىل حديثه، وحياول تفسـري 
تتمثـل  حركاتـه، وسـكناته  وكل  وإيامءاتـه،  أصواتـه، 
يف التمييـز بـني األصـوات العربيـة، ومعرفـة احلركات 
الطويلـة والقصـرية، التمييـز بـني األصـوات املجاورة 
يف النطـق واملتشـاهبة يف الصـوت، التمييـز بـني احلقائق 

واآلراء، واستخدام السياق يف فهم الكلامت اجلديدة.
قسـم الرتبويون مهارات االسـتامع إىل أربعة أقسـام 

رئيسة تتمثل يف :
- مهـارات الفهـم ودقتـه، وتتكـون مـن العنـارص 
اآلتية :االسـتعداد لالسـتامع بفهم، والقدرة عىل 
حرص الذهن، وتركيزه فيام يسـتمع إليه، وإدراك 
الفكرة العامة التي يدور حوهلا احلديث، وإدراك 
األفكار األساس للحديث، واستخدام إشارات 
السـياق الصوتية للفهم، وإدراك األفكار اجلزئية 
املكونة لـكل فكرة رئيسـة، والقدرة عـىل متابعة 

تعليامت شفوية، وفهم املقصود منها.
العنـارص  مـن  وتتكـون  االسـتيعاب،  مهـارات   -
التالية:القـدرة عـىل تلخيص املسـموع، والتمييز 
بـني احلقيقـة، واخليـال ممـا يقـال، والقـدرة عىل 
إدراك العالقات بني األفكار املعروضة، والقدرة 

عىل تصنيف األفكار التي تعرض هلا املتحدث.
:القـدرة  التذكـر، وعنارصهـا كالتـايل  - مهـارات 
عـىل تعـرف اجلديد يف املسـموع، وربـط اجلديد 
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املكتسـب باخلـربات السـابقة، وإدراك العالقـة 
بـني املسـموع من األفـكار، واخلربات السـابقة، 
الصحيحـة؛  األفـكار  اختيـار  عـىل  والقـدرة 

لالحتفاظ هبا يف الذاكرة.
العنـارص  هبـا  وتتصـل  والنقـد،  التـذوق  مهـارة   -
اآلتية:حسـن االسـتامع والتفاعل مـع املتحدث، 
والقدرة عىل مشـاركة املتحدث عاطفيا، والقدرة 
عـىل متييز مواطـن القوة، والضعـف يف احلديث، 
واحلكـم عىل احلديث يف ضوء اخلربات السـابقة، 
وقبوله أو رفضه، وإدراك مدى أمهية األفكار التي 
تضمنهـا احلديث، ومـدى صالحيتهـا للتطبيق، 

والقدرة عىل التنبؤ بام سينتهي إليه احلديث.
• مهارات التحدث أو املحادثة أو الكام: 

تأديـة أنواع النـرب والتنغيم بطريقة مقبولـة، واختيار 
التعبريات املناسبة، استخدام عبارات املجاملة والتحية، 
والتعبـري عن احلديث عن توافر ثـروة لغوية، والتحدث 
بشكل متصل ومرتابط لفرتة زمنية، استخدام اإليامءات 

واحلركات غري اللفظية، إدارة مناقشة أو حوار.
• مهارة القراءة:

ربـط املعنـى املناسـب باحلـرف الكتـايب، والتعرف عىل 
إجراء الكلامت من خالل القدرة عىل التحليل البرصي، 
التمييـز بني أسـامء احلـروف وأصواهتا، وربـط الصوت 
بالرمـز املكتوب، القدرة عىل القراءة يف وحدات فكرية، 
فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب، حتديد األفكار الرئيسة، 

القدرة عىل االستنتاج.
• مهارة الكتابة:

تعـرف طريقـة كتابـة احلـروف اهلجائية يف أشـكاهلا 
املختلفة ومواضع تواجدها يف الكلمة )األول، والوسط، 
واآلخـر(، الـدق يف كتابـة الكلامت ذات احلـروف التي 
تنطـق وال تكتب مثل هذا وتلك التـي تكتب وال تنطق 

مثل قالوا، مراعاة عالمات الرتقيم، مراعاة املد والتنوين 
والتـاء املربوطة والتاء املفتوحة عنـد الكتابة، وتلخيص 
موضوع يقرؤه تلخيصـًا كتابيًا صحيحًا، وترمجة أفكاره 

يف فقرات مستعماًل الرتاكيب املناسبة.

ثانيـًا: املهـارات الغذائية: تنقسـم إىل أربـع مهارات 
فرعية كالتايل:

- تناول األطعمة املفيدة، وتنوع الوجبات.
- املحافظـة عـىل تنـاول السـوائل وغسـل الفواكـه 

واخلرضاوات قبل تناوهلا.
الدهـون والنشـويات واألطعمـة  االبتعـاد عـن   -

املكشوفة.
- االهتامم بقراءة تاريخ الصالحية لألطعمة املحفوظة.

ثالثـًا: املهـارات الصحية: تنقسـم إىل سـت مهارات 
فرعية كالتايل:

- ممارسة الرياضة للمحافظة عىل اجلسم.
- االهتامم بنظافة األدوات الشخصية.

- االهتامم بالفحص الطبي الدوري.
- جتنب السلوكيات الضارة بالصحة.

- االبتعاد عن الضوضاء.

مـن  جمموعـة  تتضمـن  الوقائيـة:  رابعًا:املهـارات 
املهارات الفرعية كالتايل:

-  االبتعـاد عن العبـث بمفاتيح الكهرباء أو تسـلق 
أعمدهتا.

- االهتامم باالستخدام اآلمن للمواقد والغاز.
- احرتام إشارات املرور.

- االبتعاد عن أماكن التلوث والغبار.
- االهتامم بمعرفة طرق الوقاية من احلريق والزالزل.
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البيئيـة: تتضمـن جمموعـة مـن  املهـارات  خامسـًا: 
املهارات الفرعية كالتايل:

)املنـزل،  املحليـة  البيئـة  نظافـة  عـىل  املحافظـة    -
واملدرسة، املدينة، وسائل النقل واملواصالت(.

)الدخـان،  امللوثـات  البيئـة مـن  املحافظـة عـىل   -
واملجاري، وغريها(.

- التخلص من النفايات.
- املشـاركة يف زراعـة وتنظيـف األشـجار النباتات 

والزهور.

سادسـًا:املهارات العلمية اليدويـة: تتضمن جمموعة 
من املهارات الفرعية كالتايل:

-  استخدام أدوات القياس املختلفة.
- رسم الرسوم التوضيحية بدقة.
- تصميم نامذج ملجسامت علمية.

- استخدام األجهزة العلمية واملحافظة عليها.
- إجراء التجارب الكتشاف املعلومات الصحيحة.

سـابعًا:مهارات حل املشكلة وصنع القرار : تتضمن 
جمموعة من املهارات الفرعية كالتايل:

- حتديد املشكلة.
- مجع املعلومات.

- وضع عدة حلول.
- اختيار احلل األنسب.

- تقويم احلل.

- تطوير احلل.

ثامنـًا: مهارات التعامل مـع الذات: تتضمن جمموعة 
من املهارات الفرعية كالتايل:

- القدرة عىل إبداء الرأي والتعبري عن األفكار.
- الترصف باستقاللية يف خمتلف األمور.

- حتمل املسئولية عن ترصفاته.
- التعلم من أخطاء اآلخرين.

- الثقة بالنفس والبعد عن االتكالية.

تاسـعًا :املهـارات االجتامعيـة: تتضمـن جمموعة من 
املهارات الفرعية كالتايل:

- التعامل مع اآلخرين. 
- مهارة التعبري عن االحرتام.

- مهارة العمل يف فريق أو جمموعة.
- تقبل اآلخر. 

عـارشًا :املهـارات التأثريية  والدعوة لكسـب التأييد 
والتفـاوض: تتضمـن جمموعـة مـن املهـارات الفرعيـة 

كالتايل:
- مهارة إدارة النزاع و الرصاع.

- مهارة اإلقناع واحلفز وتوكيد الذات.
- املواطنة.

- مهارة تنظيم الوقت.
- مهارات تطوير املهنة.

والعاقـات  التواصـل  عرش:مهـارات  احلـادي 
مـع األشـخاص والتقمـص العاطفـي )تفهـم الغـري 
والتعاطـف معـه(: تتضمـن جمموعـة مـن املهـارات 

الفرعية كالتايل:
- التواصل اللفظي وغري اللفظي.

- الفهم اجليد للرسالة.
- التعبري عن املشاعر.

- إبداء املالحظات.
- تفهم الغري والتعاطف معه.

- مهارة تقدير احتياجات اآلخر وظروفه.
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الثـاين عـرش: مهـارات إدارة املشـاعر والتعامـل مع 
الضغوط: تتضمن جمموعة من املهارات الفرعية كالتايل:

-  مهارة إدارة امتصاص الغضب.
-  مهارة التعامل مع احلزن والقلق.

-  مهارة التعامل مع اخلسارة والصدمة واإلساءة.
- مهارة االسرتخاء. 

الثالث عـرش: مهارات زيـادة تركيز العقـل الباطني 
للسيطرة: تتضمن جمموعة من املهارات الفرعية كالتايل: 
مهارة  التقويم الذايت )تقييم الشخص لقدراته(، ومهارة 

تقدير الذات، ومهارة الوعي الذايت.

2- إجابة السؤال الثاين:
لإلجابة عىل السؤال الثاين من أسئلة الدراسة ونصه« 
ما مـدى توفر املهـارات احلياتيـة يف كتب اللغـة العربية 

باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؟«. 
لإلجابة عىل هذا السـؤال قـام الباحث بتحليل حمتوى 
كتـب اللغـة العربيـة باملرحلـة الثانويـة باسـتخدام قائمة 

املهارات احلياتية، وكانت نتائج التحليل كالتايل:
أ( نتائج حتليل حمتوى كتب النحو للمرحلة الثانوية:

يبني اجلدول )2( نتائج حتليل حمتوى كتب النحو 
باملرحلـة الثانويـة وفقًا الحتوائها عـىل املهارات 

احلياتية.

جدول )2( نتائج حتليل حمتوى كتب النحو باملرحلة الثانوية وفقًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.

املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-املهارات 
اللغوية

785.9685.1876.524318االستامع
695.1594.4725.420015الكالم والتحدث

755.6816.1634.721916.5القراءة
17613.321816.419814.959244.7الكتابة

398304263243032.5125494.8املجموع

2- املهارات  
الغذائية

00000000قراءة تاريخ الصالحية
00000000تناول األطعمة املفيدة
االبتعاد عن الدهون 

00000000والنشويات

تناول السوائل وغسل 
00000000اخلرضوات والفاكهة

00000000املجموع

3- املهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
30.220.0910.0860.4نظافة األدوات الشخصية
00000000الفحص الطبي الدوري

جتنب السلوكيات
30.240.360.4130.9  غري الصحية

60.460.470.5191.3املجموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

4- املهارات 
الوقائية

االبتعاد عن خماطر
10.0910.0910.0930.2 احلريق وغريها

االستخدام األمن
00000000 لألجهزة واملعدات

10.0910.0930.250.3احرتام إشارات املرور
00000000االبتعاد عن أماكن التلوث

20.120.140.380.6املجموع

5- املهارات 
البيئية

املحافظة عي نظافة
20.1420.1420.1460.4 البيئة املحلية

املحافظة عي البيئة
00000000 من امللوثات

10.0910.0910.0930.3التخلص من النفايات
املشاركة يف زراعة
10.0910.0910.0930.3وتنظيف األشجار

40.340.340.3120.9املجموع

6-  مهارات حل 
املشكالت

حتديد املشكلة 
00000000ومجع املعلومات

وضع عدة حلول
00000000 واختيار املناسب منها

00000000تقويم احلل وتطويره
0000000جمموع

7- مهارات
التعامل مع الذات

00000000إبداء اآلراء والتعبري عنها
الترصف باستقاللية
00000000 يف خمتلف األمور

حتمل املسئولية عن 
00000000ترصفاته والثقة بالنفس

40.3050.3760.45151.2التعلم من أخطاء اآلخرين

40.3050.3760.45151.2املجموع

8- املهارات 
االجتامعية

00000000التعامل مع اآلخرين

00000000التعبري عن االحرتام

00000000العمل يف فريق

00000000تقبل اآلخر

00000000املجموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

9- زيادة
تركيز

00000000تقويم الذات
00000000تقدير الذات

العقل الباطني 
00000000الوعي الذايتللسيطرة

00000000املجموع

10- املهارات 
التأثريية والدعوة 

لكسب التأثري 
والتفاوض

00000000مهارة إدارة النزاع والرصاع
00000000مهارة اإلقناع

00000000املواطنة
00000000مهارة تطوير املهنة

00000000املجموع

11-مهارة 
التواصل 

والعالقات مع 
األشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي
40.3040.3030.27110.87 وغري اللفظي

00000000التعبري عن املشاعر
00000000تفهم الغري والتعاطف معه

االستامع
00000000 الحتياجات اآلخر

40.3040.3030.27110.87املجموع

12- مهارة إدارة 
املشاعر والتعامل 

مع الضغوط

00000000إدارة امتصاص الغضب
00000000التعامل مع احلزن والقلق

التعامل مع
00000000 اخلسارة والصدمة

00000000مهارة االسرتخاء
00000000املجموع

41931.344833.945534.81322100املجموع الكي

يتضح من اجلدول رقم )2( اآليت: أن املهارات اللغوية 
اسـتحوذت عـىل 94.5% من جممـوع املهـارات احلياتية 
املتضمنة يف كتاب النحو؛ بسـبب اهتامم النحو باألساليب 
اللغوية واألنامط والرتاكيب يف تعليم كتاب النحو وتعلمه، 
بينام جاءت املهارات الصحية التي تم التعبري عنها يف صورة 
مجـل لتسـهيل فهم النحـو يف املرتبة الثانية بنسـبة %1.3، 
بينام جـاءت املهارات البيئية والوقائيـة التعامل مع الذات 

والتواصل مع اآلخرين بنسب ضعيفة جدًا، ومل تظهر بقية 
املهارات يف كتب النحو.

ب( نتائج حتليل حمتوى كتب األدب العريب للمرحلة 
الثانوية 

يبـني اجلـدول )3( نتائج حتليـل حمتوى كتـب األدب 
العـريب باملرحلـة الثانويـة وفقـًا الحتوائها عـي املهارات 

احلياتية.
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جدول )3(: نتائج حتليل حمتوي كتب  األدب العريب باملرحلة الثانوية وفقًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.

املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-املهارات 
اللغوية

141.4121.2121.2383.8االستامع
121.2161.6121.2404.0الكالم والتحدث

181.8141.4161.6484.8القراءة
101.0202.080.8383.8الكتابة

545.4626.2484.816416.4املجموع

2- املهارات  
الغذائية

00000000قراءة تاريخ الصالحية
00000000تناول األطعمة املفيدة
االبتعاد عن الدهون 

00000000والنشويات

تناول السوائل وغسل 
00000000اخلرضوات والفاكهة

00000000املجموع

3- املهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
00000000نظافة األدوات الشخصية
00000000الفحص الطبي الدوري

جتنب السلوكيات
60.680.8101.0242.4  غري الصحية

60.680.8101.0242.4املجموع

4- املهارات 
الوقائية

االبتعاد عن خماطر
30.340.430.3101.0 احلريق وغريها

االستخدام اآلمن
00000000 لألجهزة واملعدات

10.120.220.250.5احرتام إشارات املرور
10.110.110.130.3االبتعاد عن أماكن التلوث

50.570.760.6181.8املجموع

5- املهارات 
البيئية

املحافظة عي نظافة
80.8100.7121.2303.0 البيئة املحلية

املحافظة عي البيئة
60.680.8101.0242.4 من امللوثات

121.2141.4161.6424.2التخلص من النفايات
املشاركة يف زراعة
40.460.660.6161.6 وتنظيف األشجار

303.0383.8444.411211.2املجموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

6-  مهارات حل 
املشكالت

حتديد املشكلة
20.220.220.260.6 ومجع املعلومات

وضع عدة حلول
20.220.220.260.6 واختيار املناسب منها

20.220.220.260.6تقويم احلل وتطويره

60.660.660.6181.8جمموع

7- مهارات
التعامل مع الذات

202.0222.2222.2646.4إبداء اآلراء والتعبري عنها
الترصف باستقاللية
1616141.4141.4444.4 يف خمتلف األمور

حتمل املسئولية عن 
20.240.440.4101.0ترصفاته والثقة بالنفس

80.8101.0101.0282.8التعلم من أخطاء اآلخرين

464.6505.0505.014614.6املجموع

8- املهارات 
االجتامعية

121.2141.4161.6424.2التعامل مع اآلخرين

60.660.680.8202.0التعبري عن االحرتام

40.460.680.8181.8العمل يف فريق

30.350.560.6141.4تقبل اآلخر

250.5313.1383.8949.4املجموع

9- زيادة
تركيز

العقل الباطني 
للسيطرة

70.780.890.9242.4تقويم الذات

40.450.550.5141.4تقدير الذات

80.8101.0121.2303.0الوعي الذايت

191.9232.3262.6686.8املجموع

10- املهارات 
التأثريية والدعوة 

لكسب التأثري 
والتفاوض

60.690.970.7222.2مهارة إدارة النزاع والرصاع

70.7101.080.8252.5مهارة اإلقناع

80.8121.290.9292.9املواطنة

40.430.320.290.9مهارة تطوير املهنة

111.1131.3141.4383.8املجموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

11-مهارة 
التواصل 

والعالقات مع 
األشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي
111.1131.3141.4383.8 وغري اللفظي

181.8202.0202.0585.8التعبري عن املشاعر
80.870.760.6212.1تفهم الغري والتعاطف معه

االستامع
30.344.050.5121.2 الحتياجات اآلخر

404.0444.4454.512912.9املجموع

12- مهارة إدارة 
املشاعر والتعامل 

مع الضغوط

90.980.870.7242.4إدارة امتصاص الغضب
131.3151.5171.7454.5التعامل مع احلزن والقلق

التعامل مع
141.4161.6181.8484.8 اخلسارة والصدمة

22.020.222.060.6مهارة االسرتخاء
383.8414.1444.412312.3املجموع

29429.934435.234334.9981100املجموع الكي

يتضح من اجلدول رقـم )3( اآليت: أن املهارات اللغوية 
استحوذت عىل 16.4% من جمموع املهارات احلياتية املتضمنة 
يف كتاب األدب؛، بينام جاءت مهارات التعامل مع الذات يف 
املرتبة الثانيـة )14.6%( من جمموع املهارات احلياتية، يليها 
مهـارات التواصـل والتقمـص العاطفـي )12.9%( يليها 
مهارة إدارة املشاعر والتعامل مع الضغوط )12.3%( حيث 
أن األدب متنفـس جيـد للمشـاعر واألحاسـيس فيام يدور 

داخل اإلنسـان ومن حوله، ثم جاءت بقية املهارات احلياتية 
بنسب خمتلفة، ومل تظهر املهارات الغذائية بصورة واضحة.

والنقـد   البالغـة  كتـب   حمتـوى  حتليـل  نتائـج  ج( 
للمرحلة الثانوية 

يبـني اجلـدول )4( نتائـج حتليـل حمتـوى كتـب 
البالغـة والنقد باملرحلة الثانويـة وفقًا الحتوائها 

عىل املهارات احلياتية.

جدول )4(: نتائج حتليل حمتوى كتب  البالغة والنقد باملرحلة الثانوية وفقًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.

املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-املهارات 
اللغوية

90.9101.070.7262.6االستامع
111.1161.680.8353.5الكالم والتحدث

121.2141.4171.7434.3القراءة
131.3151.560.6343.4الكتابة

454.5555.5383.813813.8املجموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

2- املهارات 
الغذائية

00000000قراءة تاريخ الصالحية
20.220.220.260.6تناول األطعمة املفيدة

االبتعاد عن 
20.220.220.260.6الدهون والنشويات

تناول السوائل وغسل 
20.220.220.260.6اخلرضوات والفاكهة

60.660.660.660.6املجموع

3- املهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
00000000نظافة األدوات الشخصية
00000000الفحص الطبي الدوري

جتنب السلوكيات
00000000  غري الصحية

00000000املجموع

4- املهارات 
الوقائية

االبتعاد عن خماطر
20.220.220.260.6 احلريق وغريها

االستخدام األمن
10.120.210.140.4 لألجهزة واملعدات

00000000احرتام إشارات املرور
40.420.220.280.8االبتعاد عن أماكن التلوث

70.760.650.5181.8املجموع

5- املهارات 
البيئية

املحافظة عي نظافة
121.2161.6151.5434.3 البيئة املحلية

املحافظة عي البيئة
70.7101.0111.1282.8 من امللوثات

70.740.480.8191.9التخلص من النفايات
املشاركة يف زراعة 
60.6101.0121.2282.8وتنظيف األشجار

323.2404.0464.611811.8املجموع

6-  مهارات حل 
املشكالت

حتديد املشكلة
10.130.330.370.7 ومجع املعلومات

وضع عدة حلول
10.130.330.370.7 واختيار املناسب منها

10.130.330.370.7تقويم احلل وتطويره

30.390.990.9212.1جمموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

7- مهارات
التعامل مع الذات

171.7181.8202.0555.5إبداء اآلراء والتعبري عنها
الترصف باستقاللية
141.4121.2141.4404.0 يف خمتلف األمور

حتمل املسئولية عن 
60.6111.160.6232.3ترصفاته والثقة بالنفس

90.990.9101.0282.8التعلم من أخطاء اآلخرين

464.6505.0505.014614.6املجموع

8- املهارات 
االجتامعية

111.1101.0151.5363.6التعامل مع اآلخرين

70.780.8101.0252.5التعبري عن االحرتام

30.380.890.9202.0العمل يف فريق

40.460.660.6161.6تقبل اآلخر

252.5323.2404.0979.7املجموع

9- زيادة
تركيز

العقل الباطني 
للسيطرة

90.980.8101.0272.7تقويم الذات

80.850.560.6191.9تقدير الذات

50.570.7111.1232.3الوعي الذايت

222.2202.0272.7696.9املجموع

10- املهارات 
التأثريية والدعوة 

لكسب التأثري 
والتفاوض

80.8101.070.7252.5مهارة إدارة النزاع والرصاع

30.310.180.8222.2مهارة اإلقناع

70.740.450.5161.6املواطنة

80.890.960.6232.3مهارة تطوير املهنة

262.6343.4262.6868.6املجموع

11-مهارة 
التواصل 

والعالقات مع 
األشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي
121.2141.4111.1373.7 وغري اللفظي

222.2181.8191.9595.9التعبري عن املشاعر

60.6101.050.5212.1تفهم الغري والتعاطف معه
االستامع

50.560.640.4151.5 الحتياجات اآلخر

454.5484.8393.913213.2املجموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

12- مهارة إدارة 
املشاعر والتعامل 

مع الضغوط

121.2101.0101.0323.2إدارة امتصاص الغضب
171.7141.4161.6474.7التعامل مع احلزن والقلق

التعامل مع
121.2171.7161.6454.5 اخلسارة والصدمة

10.110.110.130.3مهارة االسرتخاء
424.2424.2434.312712.7املجموع

29930.634235.532933.9970100املجموع الكي

يتضح مـن اجلدول رقـم )4( اآليت: جـاءت مهارات 
التعامـل مع الـذات يف املرتبة األوىل بـني املهارات احلياتية 
يف البالغة والنقد بنسـبة )14.6%(؛ العتامدها عىل تقويم 
الذات والوعي الذايت وتطوير الذات واإلحساس بالذات، 
بينام املهارات اللغوية استحوذت عىل 13.3% من جمموع 
املهارات احلياتية املتضمنة يف كتاب البالغة والنقد؛ حلاجة 
هذا الفرع ملهارات اللغة، بينام جاءت مهارات التواصل مع 
اآلخرين والتقمص العاطفي يف املرتبة الثالثة )%13.2.( 

من جمموع املهارات احلياتية، يليها مهارات إدارة املشـاعر 
والضغوط )12.97%( يليها املهارات البيئية )%11.8(، 
ثم جـاءت بقية املهارات احلياتية بنسـب خمتلفة، ومل تظهر 

املهارات الصحية بصورة واضحة.
د( نتائج حتليل حمتوى كتب املطالعة للمرحلة الثانوية 
يبـني اجلـدول )5( نتائـج حتليـل حمتـوى كتـب 
املطالعـة باملرحلـة الثانويـة وفقـًا الحتوائها عىل 

املهارات احلياتية.

جدول )5(: نتائج حتليل حمتوى كتب  املطالعة باملرحلة الثانوية وفقًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.

املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1-املهارات 
اللغوية

112.2102.091.8306.2االستامع
193.9163.3142.94910.2الكالم والتحدث

265.4224.5244.97215القراءة
61.25151163.3الكتابة

6212.953115210.816734.7املجموع

2- املهارات 
الغذائية

20.430.640.891.8قراءة تاريخ الصالحية
10.220.461.291.8تناول األطعمة املفيدة

20.430.651.0102.1االبتعاد عن الدهون والنشويات
تناول السوائل وغسل 
10.220.461.291.8اخلرضوات والفاكهة

61.2102.1214.2377.5املجموع



أمحد حممد النشوان: حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية 162

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )9(، يونيو 2016م - شعبان 1437هـ

املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

3- املهارات 
الصحية

00000000ممارسة الرياضة
30.620.410.261.2نظافة األدوات الشخصية
10.210.210.230.6الفحص الطبي الدوري
جتنب السلوكيات  غري 

20.420.420.461.2الصحية

61.261.261.2183.6املجموع

4- املهارات 
الوقائية

االبتعاد عن خماطر احلريق 
20.410.210.240.8وغريها

االستخدام األمن لألجهزة 
20.410.210.240.8واملعدات

20.410.210.240.8احرتام إشارات املرور
20.410.210.240.8االبتعاد عن أماكن التلوث

81.640.840.8163.2املجموع

5- املهارات 
البيئية

املحافظة عي نظافة البيئة 
71.41251.0244.8املحلية

املحافظة عي البيئة من 
61.2840.8183.6امللوثات

51.061.271.4183.6التخلص من النفايات
املشاركة يف زراعة وتنظيف 

30.6451.0122.4األشجار

214.2306.0214.27214.4املجموع

6-  مهارات حل 
املشكالت

حتديد املشكلة ومجع 
20.420.420.461.2املعلومات

وضع عدة حلول واختيار 
20.420.420.461.2املناسب منها

20.420.420.461.2تقويم احلل وتطويره
61.261.261.2183.6جمموع

7- مهارات
التعامل مع 

الذات

30.640.851.0122.4إبداء اآلراء والتعبري عنها
الترصف باستقاللية يف 

30.630.651.0112.2خمتلف األمور

حتمل املسئولية عن ترصفاته 
20.430.630.681.7والثقة بالنفس

20.420.420.461.2التعلم من أخطاء اآلخرين
102.1122.4153.1377.6املجموع
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املهارة الفرعيةاملهارة الرئيسة
املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانوي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

8- املهارات 
االجتامعية

40.861.261.2163.2التعامل مع اآلخرين

20.440.830.691.8التعبري عن االحرتام

30.651.040.8122.4العمل يف فريق

20.430.620.471.4تقبل اآلخر

91.8183.6153.0448.8املجموع

9- زيادة
تركيز

العقل الباطني 
للسيطرة

30.620.410.261.2تقويم الذات

10.210.210.230.6تقدير الذات

10.210.210.230.6الوعي الذايت

51.040.830.6122.4املجموع

10- املهارات 
التأثريية والدعوة 

لكسب التأثري 
والتفاوض

20.410.210.240.8مهارة إدارة النزاع والرصاع

10.220.420.451.0مهارة اإلقناع

61.210.210.281.6املواطنة

10.220.430.661.2مهارة تطوير املهنة

81.651.061.2193.8املجموع

11-مهارة 
التواصل 

والعالقات مع 
األشخاص 
والتقمص 

العاطفي

التواصل اللفظي وغري 
30.630.630.691.8اللفظي

40.830.630.6102.0التعبري عن املشاعر

30.640.830.6102.0تفهم الغري والتعاطف معه

20.420.410.251.0االستامع الحتياجات اآلخر

91.891.871.4255.0املجموع

12- مهارة إدارة 
املشاعر والتعامل 

مع الضغوط

30.640.820.491.8إدارة امتصاص الغضب

10.210.210.230.6التعامل مع احلزن والقلق
التعامل مع اخلسارة 

10.210.210.230.6والصدمة

00000000مهارة االسرتخاء

51.061.240.8153.0املجموع

14630.421043.812425.8480100املجموع الكي
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يتضـح من اجلدول رقـم )5( اآليت: جاءت املهارات 
يف  احلياتيـة  املهـارات  بـني  األوىل  املرتبـة  يف  اللغويـة 
كتـب املطالعة بنسـبة)34.7%(، يليها املهـارات البيئية 
استحوذت عىل )14.4%( من جمموع املهارات احلياتية 
بكتب املطالعة للصفـوف الثالث، بينام جاءت املهارات 
االجتامعيـة بنسـبة )8.8%(، يليهـا املهـارات الغذائيـة 

مهـارات التعامل مع الـذات )7.7%(، يليهـا مهارات 
التواصل مع اآلخرين والتقمص العاطفي )5.2%.( من 
جمموع املهارات احلياتية،ثم جاءت بقية املهارات احلياتية 

بنسب خمتلفة.
ويمكـن حتليل الصـورة اإلمجالية للمهـارات احلياتية 

باملرحلة الثانوية يف اجلدول التايل:

جدول )6(:  املهارات احلياتية بكتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية

املجموعالصف الثالث الثانويالصف الثاين الثانويالصف األول الثانويالكتب

41931.348833.945534.81322كتاب النحو

29429.934435.234334.9981كتاب األدب

29930.634235.532933.9970كتاب البالغة والنقد

14630.421043.812425.8480كتاب الطالعة

115830.7134435.8125133.33753املجموع

وبـني اجلدول السـابق أن املهـارات احلياتيـة موزعة 
بطريقـة تكاد تكون متقاربة يف الصفوف الثالثة باملرحلة 
الثانويـة ويمثـل الصف الثالث الثانـوي مرحلة متوازنة 
حيث بلـغ )33.3%(، بينام انخفضت يف الصف األول 
الثانوي عن هذا املتوسـط حيث بلغ )30.7%( وزادت 
يف الصف الثاين عن هذا املتوسـط حيث بلغ )%35.8( 
مـن مجلة املهـارات احلياتية املوزعة عـىل املرحلة الثانوية 
بجميـع تكراراهتـا التـي بلغـت 3753 مهـارة حياتية، 
وتكمـن أوجه القصـور يف الرتكيز عىل مهـارات حياتية 
بعينهـا مثـل املهـارات اللغويـة والبيئيـة وتركـت بقيـة 
املهـارات احلياتية دون املوازنة بينهـا أو توزيعها بصورة 

جيدة عىل مجيع صفوف املرحلة الثانوية.

التوصيات واملقرتحات:
1- ربـط األهـداف التدريسـية باملهـارات احلياتيـة 

املختلفة.

2- إثراء كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية بأنشطة 
وتدريبـات تسـاعد عىل تنميـة بعـض  املهارات 
احلياتيـة التـي مل حتـظ باهتـامم كـام وضحـت من 

التحليل السابق للدراسة.
3- اإلفـادة مـن قائمـة املهـارات احلياتيـة التـي تم 
التوصل إليهـا عند تقويم التدريبات واألنشـطة 
واملواقف العملية املتضمنة يف كتب اللغة العربية 

األخرى ويف املراحل األخرى.
4-  العمـل عـىل تنميـة املهـارات احلياتيـة بمقاديـر 
متوازنـة يف كتـب اللغـة العربيـة وبطريقة تراعي 
جوانـب النمو املختلفة للمتعلم وتراعي التوازن 
بـني كل املهـارات ويف خمتلـف الصفـوف خالل 

املرحلة كلها.
5- إجـراء دراسـة مماثلـة للدراسـة احلاليـة يف املواد 

األخرى.
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given current  research studies their final shape.    
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Indeed, he is All-hearing, All-knowing.
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                                                               Professor Mohammed Al-Shayea 
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