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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 اهلل الذي علم بالقلم، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، وخمرج البرشية من الظلامت إيل 
النور ............  وبعد :

والتي  واإلدارية«  اإلنسانية  العلوم  »جملة  من  عرش  احلادى  العدد  األعزاء  القراء  يدي  بني  أضع  أن  يسعدين 
تصدرها جامعة املجمعة من خالل مركز النرش والرتمجة بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.  

وحيمل هذا العدد بني طياته ستة بحوث متنوعة املجاالت، ثرية املضمون، وحمكمة الصياغة . وقد جاء أول 
، أما  الدراسات اإلسالمية  العربية، ورابع يف  اللغة  الرتبية اخلاصة والقانون، وبحث يف  بحثني منها يف ختصيص 
إدارة  ختصص  يف  واألخري  السادس  البحث  ليأيت  الرتبوية،  العلوم  ختصص  نصيب  من  فكان  اخلامس  البحث 
األعامل . كام تنوعت كذلك اجلهات التي ينتمي إليها أصحاب البحوث املنشورة يف هذا العدد بني جامعة امللك 

عبد العزيز بجدة، وجامعة اإلمام حممد بن سعود، وجامعة املجمعة .    

وبصدور هذا العدد تواصل املجلة  مسريهتا املباركة - بعون اهلل وتوفيقه – ليبلغ عدد البحوث التي تم نرشها 
يف أعدادها املتعاقبة ستة ومخسون بحثًا علميًا حمكاًم يف العديد من املجاالت اإلنسانية واإلدارية. واستقبلت هيئة 
التحرير ما يزيد عىل مخسني بحثًا علميًا يف األونة األخرية؛ لتحكيمه ونرشه وفق الضوابط والرشوط. وهذا يدل 
عىل املكانة العلمية التي وصلت إليها املجلة، وإىل ثقة الباحثني واألكاديمني هبا. وذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه 

املجلة من إدارة اجلامعة، بتوجيهات كريمة ملعايل مدير اجلامعة.   

وهيئة حترير املجلة إذ يسعدها هذا النجاح ، فإهنا ترجو اهلل العي القدير أن يوفقها يف اكامل هذه املسرية بالشكل 
الذي يرضيه سبحانه وتعايل، ثم يرىض طالب العلم والدارسني والباحثني يف خمتلف أرجاء العامل العريب. 

وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد اهلل الشايع

افتتاحية العدد
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

1إبراهيم بن عبداهلل العثامن: فعالية برنامج قائم عىل التدريب عىل املحاولة املنفصلة 

فعالية برنامج قائم على التدريب على المحاولة المنفصلة ،واالستجابة الجوهرية 
في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد 

د. إبراهيم بن عبداهلل العثامن
أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك

كلية الرتبية - جامعة امللك سعود.

املستخلص
هـدف هـذا البحـث إىل التحقـق مـن فعاليـة برنامـج قائم عىل 
التدريب عىل املحاولة املنفصلة، واالستجابة اجلوهرية يف تنمية 
بعـض مهـارات الفهم القرائـي لدى األطفـال ذوي اضطراب 
التوحـد. تكونـت عينـة البحـث احلـايل مـن 10 مـن التالميذ 
الذكـور ذوي اضطـراب التوحد بمعهد الرتبيـة الفكرية، رشق 
الريـاض. تراوحـت أعامرهـم بـني  11- 12عامـًا، بمتوسـط 
عمري قدره  11- 20 عامًا، وانحراف معياري قدره 0.422 
عامـًا، وتراوحـت درجـات ذكائهـم عـىل مقياس سـتانفورد- 
بينيـه بـني 73 - 75 درجـة، بمتوسـط قـدره 73.30 درجة، 
وانحراف معياري قدره 949. درجة. وتم توزيع عينة الدراسة 
عىل جمموعتني، إحدامها جتريبية، وعددها  5 تالميذ، واألخرى 
ضابطـة، وعددهـا  5 تالميـذ، كام تـم حتديد أفـراد العينة بأهنم 
يصنفون ضمن ذوي التوحد البسـيط، أو املتوسـط عىل مقياس 

تقدير التوحد الطفويل.
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج هي:

1- وجـود فروق دالـة -إحصائيـًا- عند مسـتوى  (01.( بني 
متوسطات رتب درجات املجموعتني التجريبية والضابطة 
عـىل مقيـاس الفهـم القرائـي وأبعـاده الفرعية بعـد تطبيق 

الربنامج، وذلك لصالح املجموعة التجريبية.
2- وجـود فـروق دالة –إحصائيـًا- عند مسـتوى  (01.( بني 
متوسـطات رتب درجـات املجموعـة التجريبية يف القياس 
القبي والبعدي عىل مقياس الفهم القرائي وأبعاده الفرعية، 

وذلك لصالح القياس البعدي.
3- عـدم وجـود فروق دالـة –إحصائيًا- عند مسـتوى (01.(  
بـني متوسـطات رتـب درجـات املجموعـة التجريبيـة يف 
القياسـيني البعدي والتتبعـي، عىل مقياس الفهـم القرائي، 

وأبعاده الفرعية.
الكلـامت املفتاحيـة: اضطـراب التوحـد، املحاولـة املنفصلـة، 

االستجابة اجلوهرية، الفهم القرائي.

Abstract
This research aimed to verify the effectiveness of a 
program based on training on separate experience and 
to respond substantively to the development of some 
reading comprehension skills in children with autism 
disorder. The current research sample consisted of 10 
students Males with autism disorder at the Institute of 
Intellectual Education. East of  Riyadh. Their ages ranged 
from (11 – 12) years, with an average age of (11.20) years 
and a standard deviation of 0.422 years. Their scores on 
the Stanford-Bient  Intelligence Scale ranged from (73-
75) degrees, with an average of (73.30) degrees, and a 
standard deviation of (.949 )degrees. The sample of the 
study was divided into two groups, one experimental, (5)
students, and the control group (5) students. The sample 
was also classified as a simple or average autistic child, 
according to the Childhood Autism Assessment Scale. 
The study reached a number of results:
1- There are statistically significant differences at 

level (.01) between the mean grade levels of the 
experimental and control groups on the reading 
comprehension scale and its sub-dimensions after  
the application of the program, for the benefit of 
the experimental group.

2- There are statistically significant differences at the level 
of (.01.) between the mean scores of the experimental 
group grades in the pre and post measurements on the 
reading comprehension scale and its sub-dimensions 
for the benefit of the post measurements.

3- There are no statistically significant differences at 
the level of (.01) between the mean scores of the 
experimental group grades in the post and sequential 
measurements on the reading comprehension scale 
and its sub-dimensions.

Keywords: Autism disorder, Discrete Trial, Pivotal 
Response, Reading Comprehension.
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املقدمة 
تعد صعوبة الفهم القرائي لدى األطفال ذوي اضطراب 
التوحد أحد العوامل الرئيسـة التي حتول دون التواصل 
الفعال بني هـؤالء األطفال وحميطهم االجتامعي، حيث 
إهنا حتول دون إدراك الطفـل للعديد من متغريات البيئة 
التـي يعيش فيهـا، مما يؤدي بـدوره إىل قصور فهمه هلذه 
 Yell, Drasgow, &) البيئـة. وأوضـح يـل، وآخـرون
Lowrey, 2005) أن الكونجـرس األمريكـي يؤكـد أن 

األطفال ذوي اإلعاقات، واالضطرابات جيب أن يتلقوا 
 No) تعليـاًم يتعلـق باملهـارات األكاديميـة، وأن قانـون
Child Left Behind, 2001) يؤكـد رضورة تضمـني 

التقـدم السـنوي  التالميـذ ذوي اإلعاقـات يف تقاريـر 
الـكايف يف القـراءة، والرياضيـات، والعلـوم، وبالنسـبة 
للتالميـذ ذوي اضطراب التوحـد فإن األداء األكاديمي 
يتأثر بالصعوبات املرتبطة بفهم النص )الفهم القرائي(، 
حيـث إن الصعوبـات يف الفهـم القرائي لـدى األطفال 
ذوي اضطراب التوحد تعزى إىل اإلعاقات يف التواصل، 
والنامذج املعرفيـة الفريدة هلؤالء األطفال )مثل: ضعف 

التامسك املركزي(. 
 Chan,) ويف هـذا السـياق أوضح شـان، وآخـرون
 (Cheung, Leung, Cheung and Cheung, 2005

أن املشـكلة يف التواصـل تعـد عامـاًل أساسـيا يف فهمنا 
الضطراب التوحد؛ ألن معظم األطفال ذوي اضطراب 
التوحد لدهيم صعوبة شديدة، أو نقٌص كٌي يف نمو اللغة 
التواصليـة، كـام أن األطفـال ذوي اضطـراب التوحـد 
-ممـن لدهيم بعض القـدرات اللفظية- تتميـز مهاراهتم 
التواصليـة ببعض اخلصائـص، مثل الببغائيـة، والكالم 
التلغـرايف telegraphic speech، وصعوبـة الوصـول 
إىل اسـتنتاجات، والفشـل يف معرفـة دالالت األلفاظ، 
واالسـتخدام النادر لألفعال الدالة عىل احلالة النفسـية، 

واللغـة غـري املرنـة، والطقسـية، واالضطـراب احلاد يف 
اللغة االستقبالية، وفهم اللغة. وكل هذا يؤكد أن األداء 
اللغـوي غري املألـوف يعد ملمحـًا أساسـيًا الضطراب 
التوحـد، كـام أن القدرة عىل الفهم اللفظـي تكون معاقًة 

لدهيم أكثر من القدرة عىل التعبري اللفظي .
 Drager, Postal,) وآخـرون  دراجـر،  وأشـار 
 Carrolus, Castellano, Gagliano, and Glynn,

2006) إىل أن 50% -تقريبًا- من األطفال ذوي اضطراب 

التوحـد ال تنمو لدهيـم مهـارات اللغة الوظيفيـة، وهناك 
دليـل عىل أن هؤالء األطفال لدهيم صعوبة يف االسـتجابة 
بصـورة صحيحـة للمثـريات التـي تتكـون مـن الكلامت 
املنطوقة وحدها، فقدرات اإلبصار الفراغي لدى األطفال 
ذوي اضطـراب التوحد جتعلهم أكثر قدرة عىل اسـتخدام 
رمـوز اإلبصار الفراغي )مثل: الصور، والرسـوم اخلطية، 
والصـور الفوتوغرافيـة(، والعديـد مـن نظـم التواصـل 
البرصيـة  التعليميـة  اخليـارات  تتيـح  املعـزز  أو  البديـل، 
لألطفال ذوي اضطراب التوحد، وتشـمل لغة اإلشـارة، 

ونظام التواصل بتبادل الصورة، وبرامج الكمبيوتر.
 ويف املستويات املبكرة من تعلم القراءة فإن األطفال 
جيب أن تنمو لدهيم مهـارات التعرف عىل الكلمة، التي 
جتعلهـم قادرين عىل قـراءة الكلامت، وربـط النصوص 
بصورة واضحة، وبطالقة، كام أن القراءة املاهرة تشـمل 
– أيضـًا - فهـم املعنـى النابع مـن النصـوص املقروءة، 
وأن مهارات اللغة الشـفهية يرتكـز عليها الفهم القرائي 
الناجـح. والبحوث التي تناولت القـراءة لدى األطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد ركزت عىل اسـتيضاح املعرفة 
 Ricketts, Jones, Happe &) بالكلمـة  املبكـرة 

.(Charman, 2013

وتعـد معرفـة معـاين الكلـامت، وقدرة القـارئ عىل 
الوصول إىل معنى الكلمة -كام يوجد يف السياق- أساسًا 
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لتحقيـق الفهـم. وعىل املسـتوى النظـري تتقيـد معرفة 
املعنـى لدى ذوي الفهم الضعيف مـن ناحيتني: األوىل: 
اتسـاع معرفتهم بالكلمة ، حيث إن لدهيم مفردات أقل 
من أقراهنم؛ الثانيـة: حمدودية عمق تصورهم، حيث إن 
متثيالهتـم الدالليـة تعد ضحلـًة، وتفتقـر إىل التفاصيل. 
واألطفـال ذوو اضطـراب التوحد لدهيـم صعوبات يف 
فهم الداللة، لكن هذه الصعوبات ليسـت شاملة، فعىل 
سـبيل املثال يعاين بعـض هؤالء األطفال مشـكالت يف 
اللغة االستقبالية، والتعبريية، بالرغم من أن 25% منهم 
لديه مهـارات لغوية طبيعيـة بصورة أساسـية، و معرفة 
الداللـة تسـتخدم للتنبـؤ بالفهم القرائي لـدى األطفال 

ذوي اضطراب التوحد بصورة عامة .
 (Hoover & Gough, 1990) وأشار هوفر، وجوغ
إىل أن كاًل من معرفة الكلمة، وفهم اللغة الشـفهية )عىل 
سـبيل املثـال: املفـردات اللغويـة االسـتقبالية، وقواعد 
اللغـة االسـتقبالية( تقـدم إسـهامات مسـتقلة للقـراءة 
املاهـرة )الفهـم القرائـي(، ومـن ثم فـإن مهـارة معرفة 
الكلمة، وفهم اللغة الشـفهية يعـدان رضورتني للقراءة 
املاهـرة، والفهـم القرائـي الفقـري يعـد نتيجـة للمعرفة 
الضعيفة بالكلمة، أو الفهم الضعيف للغة الشـفهية، أو 

نتيجة لكليهام.
وتعـد القـدرة عـىل فهـم الكلـامت الفرديـة، وفـك 
ترميزهـا خطـوة أوليـة يف فهـم مـا تتـم قراءتـه، وهناك 
العديد من األسباب التي توضح سبب فشل العديد من 

األطفال ذوي اضطراب التوحد يف فهم ما يقرؤونه.
أن  إىل   (Logsdon, 2010) لوجسـدون  وأشـار 
صعوبـات الفهـم القرائـي تشـمل وجـود صعوبات يف 
معاجلـة اللغـة، ويف مراكز االسـتدالل البـرصي داخل 
املـخ، يف حـني ال ترجع هـذه الصعوبات إىل مشـكالت 
يف البـرص، أو صعوبـة يف السـمع والـكالم، أو وجـود 

خلـل يف عملية التعلم، فالطـالب ذوو صعوبات الفهم 
القرائـي يعانـون مـن صعوبة يف فهـم األفكار الرئيسـة 
يف فقـرات القراءة، كـام يعانون من صعوبـة يف مهارات 
القـراءة األساسـية، مثل مهـارة التعرف عـىل الكلامت. 
وأحيانـًا يقوم هـؤالء الطالب بالقـراءة بصوت مرتفع، 
ولكنهم ال يسـتطيعون فهم أو تذكر ما يقولون، لذا فإن 
الطـالب ذوي صعوبـات الفهـم القرائـي حيتاجون إىل 

اسرتاتيجيات فعالة لفهم ما يقرؤون، وتذكر تفاصيله.
 Perfetti, Landi,) وآخـرون  بريفتـي  وأوضـح 
Oakhill, 2005) أن عمليـات الفهـم القرائـي حتـدث 

يف مسـتويات متعـددة عرب وحـدات اللغـة، فالعمليات 
Lexical processes حتـدث عـىل مسـتوى  املعجميـة 
الكلمة، والعمليات النحوية حتدث عىل مسـتوى اجلملة 
والنـص، ومن خالل هذه املسـتويات فـإن التعرف عىل 
الكلمـة، والعديد من عمليات االسـتدالل ، تتفاعل مع 

املعرفة املفاهيمية للقارئ إلجياد نموذج عقي للنص.
والعديـد من األطفال ذوي اضطراب التوحد الذين 
لدهيم مسـتويات قراءة الكلمة يف املسـتوى الطبيعي، أو 
 Nation,)أعىل من الطبيعي، لدهيم إعاقة يف الفهم القرائي
Clarke, Wright & Williams, 2006)، كـام أن قراءة 

الكلمـة املفـردة تعد قدرة نسـبية لدهيـم، بالرغم من أن 
لدهيم قدرة برصية قوية، ومهارات حفظ عن ظهر قلب 
تسـهم يف تنمية مهـارات معرفة الكلمـة املنظورة لدهيم 

  .(O›Connor & Klein, 2004)

وبالرغـم من أن العديد من األطفال ذوي اضطراب 
التوحد ذوي الوظيفية العالية قادرون عىل قراءة الكلامت 
بطالقـة، إال أهنـم ال هيتمون بفهم مـا يقرؤونه، كام أهنم 
خيتلفـون عـن األطفـال العاديـني يف قدرهتم عـىل قراءة 
النص املتواصل، ويسـتمرون يف قـراءة النص املتواصل 

بعد فرتة طويلة من توقفهم عن فهم ما يقرؤونه.
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 Walberg & Magliano,) وأشار والربج، وماجليانو
2004) إىل أن األفـراد ذوي اضطراب التوحد يكافحون 

مـن أجل فهـم اجلمل الطويلة التي تتطلـب الوصول إىل 
اسـتدالالت، وحتتاج إىل املعلومات، فاجلمل البسـيطة، 
والكالم القصري يعد أسهل فهاًم بالنسبة هلم، كام أن لدهيم 
صعوبـة يف التعامل مع أوجه الغمـوض يف الفهم، وفهم 
الكلـامت املجـردة أكثر مـن الكلـامت امللموسـة، وعند 
قـراءة النـص الغامـض، فـإن القارئـني ذوي اضطراب 
التوحـد -عادة -يكونون تفسـريات جديـدة ،ينتج عنها 

توضيحات شاذة، وغري صحيحة للنص. 
 O›Connor & Klein,) وأوضح أوكونـور، وكلني
2004) أن األطفـال ذوي اضطـراب التوحـد نـادرًا مـا 

يدجمـون املعرفـة املسـبقة عندمـا يقـرؤون النصـوص، 
وبالرغـم مـن أن بعضهـم قـادر عـىل االسـتفادة مـن 
اإلشـارات مـن أجـل اسـتعادة املعرفـة لربـط حـدث 
مرجعـي عىل املسـتوى العـام، إال أهنم غـري قادرين عىل 
اسـتخدام هذه املعرفة لتفسري أو تذكر معلومات حمددة؛ 
وذلـك ألهنـم ال حيصلون عىل املعنى مـن خربات احلياة 
اليومية، فليس هناك أسـاس لدهيم الكتسـاب الكلامت 
الستعراض اخلربات بصورة رمزية، وهذه املشكلة تؤثر 
بصـورة كبرية عـىل قدرهتم عىل قـراءة، وفهـم موضوع 

النص.
 Ricketts, Jones,) وآخـرون  ريكتـس،  وأكـد 
ذوي  األفـراد  أن   (Happe & Charman, 2013

اضطـراب التوحد يظهـرون صعوبـات يف التعرف عىل 
الكلمة، وكذلك الفهم القرائي بالرغم من أن صعوبات 
الفهم القرائي أكثر شـيوعًا لدهيم، كام أن اللغة الشـفهية 
حتـدد أسـاس نمو القـراءة لـدى هـؤالء األطفـال، كام 
 Venter, Lord, & Schopler,) أوضـح فنرت، وآخرون
1992) أن األطفـال ذوي اضطراب التوحد ذوي األداء 

الوظيفي العـايل لدهيم جوانب قصور شـديدة يف الفهم 
القرائي.

ومن أسـباب قصـور الفهـم القرائي لـدى األطفال 
ذوي اضطـراب التوحد القصور يف نظرية العقل، حيث 
أوضح ويسـتباي (Westby, 2004) أن هؤالء األطفال 
يظهـرون –عادًة- صعوبـات يف مهام نظريـة العقل، مما 
ينتج عنهـا صعوبات يف العديد من املهام املتعلقة بالفهم 

القرائي، ويشمل ذلك:
أ( التعرف عىل االنفعاالت، وفهمها.

ب( تضمني مهارات اللغة العملية.
ج( حتديد أهداف األشخاص يف القصص. 

د( التعرف عىل االعتقادات اخلاطئة.
هـ( فهم اخلداع.

وأوضـح جاتيـي (Gately, 2008) أنه من الصعب 
بالنسـبة لألطفال ذوي اضطـراب التوحد حتقيق تكامل 
اللغـة، والفهـم االجتامعـي، وفهـم القصـد االنفعـايل 
للرسـائل ممـا يسـاعدهم يف فهـم عاملهـم االجتامعـي، 
واملعرفـة  اللغـة،  يف  لدهيـم صعوبـات  –عـادًة-  فهـم 
االجتامعيـة، وصعوبـة يف تفسـري، وفهـم االنفعـاالت، 
ودمـج كل أبعـاد التواصـل هـذه للحصول عـىل املعنى 
يف املواقف االجتامعية. و األمر نفسـه بالنسبة للمواقف 
االجتامعيـة، فإن مهمة وأمهية فهم وتفسـري اإلشـارات 
املتعددة يعد رضوريـًا من أجل الفهم الفعال للنصوص 
القصصيـة. ولتحقيـق الفهـم القرائـي، جيـب أن يفهـم 
التالميـذ مفـردات املؤلـف، وأسـلوب الكتابـة، وبنـاء 
القصـة، وكذلـك اخلـربات االجتامعيـة للشـخصيات، 
واألهـداف،  الدوافـع،  نمـو  يف  ذلـك  يسـهم  وكيـف 
واألفعـال داخـل القصـة، كام حيتـاج التالميـذ إىل تنمية 
احلساسـية النفعاالت الشـخصيات، وكيف تلعب هذه 
االنفعاالت دورًا يف اختيار الشخصيات، وحتديد دوافع 
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الشـخصيات، وتقدير مقاصدهم، وكلهـا تعد مهارات 
عالية للفهم القرائي شـديدة الصعوبة بالنسـبة لألطفال 

ذوي اضطراب التوحد.      
 O›connor & Klein,) وأوضـح أوكونور، وكلـني
التوحـد  األطفـال ذوي اضطـراب  أن معظـم   (2004

ذوي األداء الوظيفـي العايل يظهـرون صعوبات متاميزة 
يف القـراءة، وانفصاالً بني الرتميـز، والفهم. وفيام يتعلق 
بالرتميـز فإن هؤالء األطفـال يظهرون مهـارات كافية، 
ولكن من املمكن أن تكون مسـاوية أو أقل من، أو أعىل 
من معايري العمر الزمني. فهؤالء األطفال، مثل القارئني 
الزائفـة  الكلـامت  ترميـز  فـك  يسـتطيعون  اآلخريـن، 
اجلديـدة، وقـراءة الكلـامت االعتياديـة بصورة سـهلة، 
أكثر من الكلامت غري االعتيادية، ويستطيعون استخدام 
االسـرتاتيجيات الصوتيـة لفـك ترميـز الكلـامت غـري 
االعتياديـة من الناحية الصوتيـة، والتعامل مع الكلامت 
الشائعة مثل “ال” كوحدات مفردة، مما يوضح أن لدهيم 

مهارات قرائية مرتبطة باملفردات.
كام أن األطفال ذوي اضطراب التوحد لدهيم صعوبة 
يف دمج املعلومات، ويشمل ذلك صعوبة حتويل االنتباه 
بني أجزاء املهمة، وحتويل االنتباه من املستوى املحي إىل 
املسـتوى العاملي، واالهتامم بجميع أجزاء املهمة، ودمج 
املعلومـات مـن السـياق السـابق لفهـم جوهـر الفقرة، 
واسـتخدام املعرفة القبلية لتفسـري النص، والتي تتطلب 
طرح نوعني من األسـئلة: أسـئلة االسـتدعاء الواقعي، 
التـي تعتمد -فقط- عىل املعلومات املقدمة يف السـياق، 
وأسـئلة املعرفة العامة، التي حتتـاج إىل أن يقوم التالميذ 
 O›connor &) السـياق  يف  السـابقة  املعرفـة  بتطبيـق 

.(Klein, 2004

ومن املشكالت املعرفية التي تسبب مشكالت الفهم 
القرائـي لدى التالميذ ذوي اضطـراب التوحد جوانب 

الضعف يف نمو اللغة، ونظرية العقل، والذاكرة العاملة، 
والتصـور العقي، والرتابط املركـزي، واخللفية املعرفية، 

واملفردات اللغوية، واألداء الوظيفي املستقل.
 Walberg &) وماجليانـو  والـربج،  حـدد  كـام   
Magliano, 2004) جمموعـة مـن األسـباب املحتملـة 

للتناقـض بـني قـراءة الكلمـة، ومهـارات الفهـم لـدى 
األطفال ذوي اضطراب التوحد، وهي:

أ( عدم القدرة عىل اسـتخدام املعرفة السابقة لتفسري 
املعلومات، والغموض املوجود يف النص. 

ب( الصعوبات األساسية يف القدرات اللغوية. 
ج( الصعوبـات يف املعاجلـة اللغويـة عـىل مسـتوى 

اجلملة. 
د-عدم القدرة عىل حل الغموض يف النص.

 Huemer & Mann,) ومـان  هويمـر،  وأوضـح 
2010) أن األطفـال ذوي اضطـراب التوحـد يظهـرون 

مفارقـًة بني الرتميـز والفهم: فبينام تعـد مهارات الرتميز 
لـدى األطفال املصابني باضطـراب التوحد ذوي األداء 
الوظيفي املرتفع، وذوي متالزمة أسـربجر سـليمًة، فإن 
الفهـم القرائي لدهيـم أقل من املتوقع بالنسـبة ملسـتوى 
الفهـم القرائي لدهيم. ومشـكالت الفهـم القرائي لدى 
األطفـال ذوي اضطراب التوحد تنتج عن صعوبة دمج 
املعلومات يف السياق، والصعوبات يف املهارات اللفظية، 
والقـدرة اللغويـة الشـفهية، واإلعاقـات يف التواصـل، 
واإلعاقة يف اللغـة العامة، وصعوبة فهم النص املكتوب 
؛ألهنـم غري قادرين عىل فهم املعلومات األساسـية ذات 
الصلـة لتفسـري الغمـوض يف احلديـث. وإحـدى مهام 
الفهـم األخـرى ترتبـط بفهـم تسلسـل الكلـامت، مثل 

التعليامت الشفهية املعقدة.
ونتيجـة القصـور الـذي يعانيـه األطفـال مـن ذوي 
اضطـراب التوحـد يف مهـارات الفهـم القرائي وجدت 
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العديد من االسرتاتيجيات، والفنيات التي تسهم يف تنمية 
تلـك املهارات ملسـاعدة هـؤالء األطفال عـىل التواصل 
الفعال، والتغلب عىل كثري من السـلوكيات املشكلة التي 
يعانـون منها. ويف هذا السـياق أوضح نايـت، وآخرون 
 Knight, Spooner, Browder, Smith, and Wood,)

 constant time للوقـت  الثابـت  التأخـري  أن   (2013

delay من املامرسـات القائمة عىل األدلة لتعليم القراءة، 

والكتابة، خاصًة املصطلحات التعليمية العامة، وحمتوى 
العلـوم )مثل: مصطلحـات العلـوم، والوصف اللفظي 
لألشـياء املحيطة(، والرياضيات )األعداد، وأساسـيات 

احلساب، والقياس( للتالميذ ذوي اإلعاقات الشديدة.
 Drager, Postal,) وآخـرون  دراجـر،  وأشـار 
 Carrolus, Castellano, Gagliano, and Glynn,

2006) إىل أن اسـرتاتيجيات التواصل البديل أو املعزز، 

من االسـرتاتيجيات الفعالة يف تنمية مهارات اللغة لدى 
األطفال ذوي اضطراب التوحد، وهذه االسرتاتيجيات 
النظـم  مثـل  خارجيـة،  مسـاعدة  دون  تسـتخدم  قـد 
اإلشـارية، أو تكـون بمسـاعدة خارجية، مثـل لوحات 
التواصل، والكتب منخفضـة التكنولوجيا، أو األجهزة 
عاليـة التكنولوجيـا القائمة عـىل اسـتخدام الكمبيوتر، 
وذات خمرجـات الـكالم. كـام أن هذه االسـرتاتيجيات 
تسـهل التواصل التعبريي لدى هـؤالء األطفال، وتزيد 
لدهيم فهـم الرسـائل. وهـذه االسـرتاتيجيات تتضمن 
مكونـني أساسـيني: زيـادة وتعزيـز املدخـالت للطفل، 
وإتاحة نموذج لتوسيع نطاق املفردات، واملصطلحات. 
وأساس املكون األول هو زيادة فهم الطفل، ومساعدته 
عىل استيضاح، وفهم الرسالة، بينام يركز األساس الثاين 

بصورة أكرب عىل املكون التعبريي للتواصل.
 National) وقـد حـددت اللجنـة القوميـة للقـراءة
Reading Panel, 2000) بالواليات املتحدة األمريكية 

ثالث عرشة طريقة تعليمية لتدريس الفهم القرائي منها 
مخس طرق لتدريس املفردات وهي:

تعريفـات  التالميـذ  )يعطـى  الرصيـح  التعليـم  أ( 
الكلامت املستهدفة(. 

ب( التعليم الضمني )يتعرض التالميذ ملعدل واسع 
من الكلامت(. 

الوسـائط  )تضمـني  املتعـددة  الوسـائط  طـرق  ج( 
األخـرى إىل جانـب النـص، مثـل الرسـومات، 

والنص التشعبي، أو لغة اإلشارة األمريكية(. 
د( طـرق القـدرات )التدريب جلعل القـراءة حتدث 

بصورة تلقائية(. 
هــ( طرق العالقـة )يقوم التالميذ بعمـل ارتباطات 
بـني الكلامت التـي يعرفوهنا، والكلـامت التي ال 

يعرفوهنا(.
وثامين طرق لتدريس فهم النص وهي:

أ( متابعة الفهم.
ب( التعلم التعاوين.

ج( املخططات الرسومية والداللية.
د( بناء القصة.

هـ( اإلجابة عن األسئلة. 
و( إنشاء األسئلة. 

ز( التلخيص. 
ح( التدريس متعدد االسرتاتيجيات.

معظـم  أن   (Mirenda, 2003) مايرينـدا  وأوضـح 
األطفـال ذوي اضطـراب التوحـد يسـتفيدون مـن تعلـم 
القراءة، والكتابة عندما يدرج ضمن اسـتخدام العديد من 
االسـرتاتيجيات التعليمية، التي تالئم بحرص مسـتويات 
النمـو القرائي والكتـايب لدهيم مـن البداية، حتـى القراءة 
املاهـرة )مثل: اسـرتاتيجية املطابقة بـني الكلمة والصورة، 
متعـددة  الكمبيوتـر  برامـج  واسـتخدام  واأللعـاب، 
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الوسـائط(، كـام أكد كويـل (Quill, 1997) أن اسـتخدام 
النـامذج املصـورة يسـهل فهـم اللغة لـدى األطفـال ذوي 
اضطـراب التوحـد، فالتعليـم البـرصي يعكـس قدراهتم 
 Moore & Calvert,) التعليمية، وذكر موري، وكالفريت
2000) أن التعليـم القائم عىل الكمبيوتر مع الرسـومات، 

واألصـوات، والرسـوم املتحركـة، جيذب انتبـاه األطفال 
ذوي اضطراب التوحد، وينمي تعلمهم مفردات اللغة.

 Yell, Drasgow, and) وآخـرون  يـل،  وأشـار 
Lowrey, 2005) إىل جمموعـة مـن الطـرق التعليميـة 

التي تسـاعد يف تنمية الفهـم القرائي لدى األطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد، وهـي: بطاقات الفـالش، وإجراء 
تأخري الوقـت التقدمي، وبرنامج التدريب عىل املحاولة 
املنفصلة للقـراءة، والكتابة، وإجراء التدريس العريض، 
والتعليـم متعدد الوسـائط، وتعليم الفيديـو القائم عىل 
والتعلـم  املثـرية،  الصفيـة  والتكنولوجيـا  الكمبيوتـر، 
باملالحظة، والتعلم القائم عـىل الكتاب، والتعلم القائم 
عىل الكمبيوتـر، وتدريس األقـران، وجمموعات التعلم 
التعاوين، وتسـهيل اإلجراء، كام أوضحوا أن العمل مع 
األقران، والبناء عىل املعرفة السابقة يعدان اسرتاتيجيتني 
فعالتـني لتدريـس الفهـم القرائـي لدى األطفـال ذوي 

اضطراب التوحد ذوي الوظيفية العالية.
مـن  العديـد   (Gately, 2008) جاتيـي  وعـرض 
االسـرتاتيجيات التـي من املمكـن أن تسـاعد األطفال 
ذوي اضطـراب التوحد عىل تنمية مهـارات فهم قرائي 
عالية، وهي مصممة لتناسب اخلصائص املعرفية هلؤالء 

األطفال. وتشمل هذه االسرتاتيجيات:
أ( اخللفية املعرفية األولية: وتركز هذه االسـرتاتيجية 
عـىل كون القراءة نشـاطًا تفكرييـًا، تنمي اجلانب 
املعريف لنشـاط معني، ومن ثم يسـتطيع التالميذ 

ربط ما يعرفونه بمعلومات، ومهارات جديدة. 

مصـور  مسـار  إلجـراء  املصـورة:  املسـارات  ب( 
تقليـدي، فإن الرسـوم التوضيحيـة للقصة تتيح 
تنبؤات حول القصة، وتؤكد تنبؤات، وانشـغال 
األطفـال يف املسـارات املصـورة يعد فنيـة فعالة 
للقـراء الذيـن يعانـون أثنـاء القـراءة، ويسـاعد 
األطفـال عـىل تنميـة توقعـات إجيابيـة حـول ما 
سـيحدث يف القصـة، وقبـل قـراءة القصة جيب 
التالميـذ،  مـع  الكتـاب  اسـتعراض صفحـات 
بينـام هم يفكـرون حول القصة، وتسـهيل تفكري 
التالميـذ مـن خـالل توجيههم نحو اسـتعراض 
واضـح للقصـة، كـام أن تركيـز األطفـال ذوي 
اضطـراب التوحـد عىل الصور يـريض توجههم 
للتعلم بصـورة برصية، وأكثر فعالية من الكالم، 

أو قراءة ملخص الكتاب. 
ج( اخلرائط البرصية: وأحـد أنواع اخلرائط البرصية 
هـو اخلريطـة البسـيطة للقصـة، والتـي تسـاعد 
التالميـذ يف احلصـول عـىل مـا سـيقرؤونه مـن 
خالل إعطائهـم معلومات حول الشـخصيات، 
سـتواجهها  التـي  واملشـكالت  واألوضـاع، 

الشخصيات. 
د( التفكري بصوت عال، والتدريس التباديل: يسـاعد 
التفكـري بصـوت عـال املسـتخدم يف التدريـس 
التبـاديل التالميذ ذوي اضطراب التوحد يف تعلم 
أربع اسـرتاتيجيات، وهـي: التنبؤ، االسـتفهام، 

االستيضاح، والتلخيص.
 هـ( فهم بناء النص القصيص: ويعني الفهم األسايس 
للبدايات القصصية، مع استكشـاف الشـخصية 
األساسـية يف النص، وماذا تفعل، ويساعد ذلك 
يف حتسـني مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ، 
وتنظيم النص القصيص يف كل مرتابط. ويسـاعد 
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تدريس الكلامت األساسـية للشخصيات )مثل: 
رجـل، امرأة، األقـارب(، والكلامت األساسـية 
لألحـداث )مثـل: يـأكل، يقفـز، يبكـي، ينام(، 
وتركيب كلمتني لعمـل فكرة كاملة يف تنمية بناء 

النص
 و( التخطيـط لبنـاء اهلـدف: حيـث يتـم اسـتخدام 
لتنظيـم  واألسـهم  واخلطـوط،  األشـكال، 
القصـص، ومـن ثـم يفهـم التالميذ كيـف تؤثر 
أحداث شخصية معينة يف أفعال شخصية أخرى؛ 
ز( الرتمومـرت االنفعايل: ويسـاعد التالميذ عىل فهم 
مشـاعر، وانفعـاالت الشـخصيات، مما يسـاعد 
يف زيـادة تقديرهـم أسـباب قيـام الشـخصيات 
الرتمومـرتات  واسـتخدام  حمـددة،  باختيـارات 
االنفعالية مع األلوان، واملفردات املتنوعة يساعد 
األطفال يف حتقيق الشـعور باملسـتويات املختلفة 

من شدة االنفعاالت. 
القصـص  وتسـاعد  االجتامعيـة:  القصـص  خ( 
االجتامعية يف مسـاعدة األطفال ذوي اضطراب 
التوحـد عىل فهم التصـورات املختلفة لآلخرين 
يف املواقـف االجتامعيـة، كـام تسـاعد التالميـذ 
عـىل فهم اللغة، والتـي تبدو متناقضـًة مع أفعال 

الشخصية.
 Iovannone,) وطبقـًا ملـا يـراه يوفانـون، وآخـرون
هنـاك  فـإن   (Dunlap, Huber & Kinkaid, 2003

سـتة مكونات أساسـية جيب أن يتم تضمينها يف الربامج 
التعليميـة الفعالـة للتالميـذ ذوي اضطـراب التوحـد، 

وهي:
1- الدعم واخلدمات الفردية للتالميذ واألرس.

2- التعليم النظامي.
3- البيئات املفهومة واملنظمة.

4-حمتوى منهج متخصص. 
5-النموذج الوظيفي للسلوكات املشكلة.

 6-مشاركة األرسة.
ومـن أكثـر االجتاهـات احلالية التـي تؤثـر يف تعليم 
الفصـول  داخـل  التوحـد  اضطـراب  ذوي  التالميـذ 
الدراسـية اسـتخدام كل مـن: التدريـب عـىل املحاولـة 
املنفصلة، وأسـلوب TEACCH، والتدريس العريض، 
والتدريـب عـىل االسـتجابة اجلوهريـة، والتدريب عىل 

.(Birkman & Stephens, 2009) السلوك اللفظي
واملحاولـة املنفصلـة A discrete Trial هـي دورة 
واحدة من الروتني التعليمي القائم عىل السـلوك، حيث 
يتـم تكـرار املحاولـة الواحـدة عـدة مـرات يف سلسـلة 
متتالية، العديد مـن املرات خالل اليوم، وخالل العديد 
من األيام، حتى يتم إتقان املهارة. وهناك مخسة مكونات 

أساسية للتدريب عىل املحاولة املنفصلة، وهي: 
1-احلوافز التمييزية: اإلشـارة التعليميـة، أو البيئية 
املتعلقـة برغبة املعلم يف أن يسـتجيب الطفل عىل 

نحو معني.
2-احلوافز التحفيزية: التوجيه أو اإلشارة من املعلم 
ملساعدة الطفل عىل االستجابة بصورة صحيحة.
3-االسـتجابة: املهارة أو السـلوك الـذي يعد هدفًا 

للتعلم أو جزءًا منه.
4-احلوافـز التعزيزية: املكافأة املصممة لدفع الطفل 

لالستجابة بصورة صحيحة.
5-الفاصل الزمني داخل املحاولة: التوقف القصري 

.(Smith, 2001) بني املحاوالت املتعددة
والتدريب عىل املحاولـة املنفصلة هو وحدة تعليمية 
صغـرية تطبـق بواسـطة املعلـم، وحياول املـدرب ضبط 
مجيـع جوانـب التدخل، ويسـتخدم إجـراءات التقليد، 
والتحفيـز، والتشـكيل، والتعزيـز. ومـع مـرور الوقت 
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يتم تاليش املحفزات، واإلشـارات لزيادة االستقاللية. 
ويوفر التدريب عىل املحاولة املنفصلة بيئة تعليمية بنائية 
مهمـة يف املسـتويات املبكـرة مـن تعليـم التالميذ ذوي 

اضطراب التوحد.
 ومن مميزات التدريب عىل املحاولة املنفصلة: إمكانية 
التنبـؤ به، والتعليـم املجـدول الذي يطابـق احتياجات 
التالميذ مـن أجل بيئة روتينية يمكـن التنبؤ هبا، وجتنب 
صعوبة نظرية العقل للتالميـذ ذوي اضطراب التوحد، 
حيث يتـم تدريس املهارة بصـورة واضحة دون احلاجة 
لإلشـارات البيئيـة، كـام أنـه يبـدأ بالتعليـامت البسـيطة 
امللموسـة، التـي تسـاعد التالميـذ ذوي الصعوبـات يف 
اللغة االسـتقبالية والتعبريية، ويسـهم يف زيادة املهارات 
يف اجلانب األكاديمي، والتواصل، واالسـتعداد للتعلم، 
والتفاعـل  الـذات،  وتنظيـم  واللعـب،  واملسـئولية، 
البـني شـخيص، والتقليـل مـن السـلوكيات املشـكلة، 
واملقيـدة،  التكراريـة  الوظيفيـة  غـري  والسـلوكيات 
 Birkman &) وسـلوكيات اإلثارة احلسـية/االنفعالية

.(Stephens, National Autism Center, 2009

 Thiessen, Fazzio,) وأوضـح ثيزيـن، وآخـرون 
أن   (Arnal, Martin, Yu & Keilback, 2009

التدريـب عـىل املحاولـة املنفصلـة يعـد أحـد الفنيـات 
املستخدمة يف برامج حتليل السلوك التطبيقي مع األطفال 
ذوي اضطراب التوحد، وهو طريقة تعليمية يعطي فيها 
املعلم تعليامت، وحمفزات كي يستجيب الطفل، ثم يقوم 

املعلم بنتائج مالئمة. 
وتشمل مكونات التدريب عىل املحاولة املنفصلة:

1-قبل بدء الدورة التعليمية، ويشمل: حتديد املهمة 
التعزيـزات  املـواد، واختيـار  التعليميـة، ومجـع 
الفعالة، حتديـد إجراء تـاليش التعزيز، واخلطوة 

األوىل، بناء جو من األلفة واإلجيابية.

2-يف كل حماولة، وتشمل: 
أ(إدارة األمور السـابقة، مثـل التحقق من صحة 
البيانـات لرتتيب املواد، وضامن انتباه الطفل، 
وتقديـم املـواد التعليميـة، وتقديـم التعليـم 
الصحيـح، وتقديم املحفـزات )احلد األدنى 

الالزم(.
نتائـج االسـتجابة الصحيحـة، مثـل  إدارة  ب( 
تقديـر وتقييـم املعـزز  اإلضـايف، وتسـجيل 

اإلجابة الصحيحة عىل الفور وبدقة.
ج( إدارة نتائج االسـتجابة غـري الصحيحة، مثل 
املنع بلطف، وإزالة املواد، والنظر إىل أسـفل، 
وتسـجيل االسـتجابة غـري الصحيحـة عـىل 
الفـور وبدقة، وضـامن انتباه الطفـل، وإعادة 
املـواد املوجـودة، وإعـادة التعليـم، واملحفز 
عىل الفـور )ضـامن االسـتجابة الصحيحة(، 
والثنـاء فقـط، وتسـجيل التصحيـح اخلاطئ 
عـىل الفـور وبدقـة، السـامح بفـرتة وجيـزة 
بـني املحـاوالت، وتـاليش املحفـزات عـرب 
 Thiessen, Fazzio, Arnal,)املحـاوالت

    .(Martin, Yu & Keilback, 2009

 Roxburgh &) وكابـوين  روكسـبريغ،  ويوضـح 
Karbone, 2012) أن التدريب عىل املحاولة املنفصلة أحد 

األدوات التعليمية الفعالـة لتعليم اللغة املهمة، واملهارات 
االجتامعيـة واملعرفيـة لألطفـال ذوي اضطـراب التوحد، 
وتشـمل هذه االسرتاتيجية ترتيبًا ثالثيًا، حيث يقوم املعلم 
بتقديم املحفز، مما يسـتحرض االستجابة لدى الطفل، ومن 
ثـم تتبع النتيجـة االسـتجابة لتقوية، أو إضعـاف احتاملية 

حدوثها مرًة أخرى حتت نفس الظروف.
ويتألـف التدريـب عـىل االسـتجابة اجلوهريـة مـن 
فنيات التدريب عىل املحاولة املنفصلة، وحتليل السـلوك 
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التطبيقي، حيث يتم إعطاء التعليامت الواضحة املناسـبة 
للمهمـة، ويتـم تضمـني املهام مهـام أخـرى للمحافظة 
عليهـا، أو مهام يسـتطيع الطفل القيام هبا مسـبقًا، ويتم 
اختيار املهام التي متثل أشياء حيب الطفل القيام هبا، ويتبع 
ذلـك النتيجة، والتي تعتمد عىل االسـتجابة. ومن أمثلة 
ذلـك إعطاء تعليامت للطفل كي يرتدي معطفه، وتكون 
نتيجـة القيام بذلك اسـتمرار الطل يف اللعب. وتسـمى 
املامرسة السابقة استهداف اجلوانب السلوكية اجلوهرية، 
مثل الدافعية لالنشغال يف التواصل االجتامعي، واملبادأة 
الذاتية، وإدارة الذات، واالسـتجابة لإلشارات املتنوعة 

.(National Autism Center, 2009)

ويعـد التدريـب عـىل االسـتجابة اجلوهريـة واحدًا 
مـن النامذج السـلوكية الطبيعية املسـتخدمة مع األطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد، وهـو نمـوذج نظامـي يركـز 
عـىل اجلوانـب اجلوهرية )مثـل: جمموعة االسـتجابات 
يتـم  عندمـا  والتـي  واحـد(،  جانـب  مـن  هـي  التـي 
اسـتهدافها ينتـج حتسـينات مالزمـة يف املهـارات غـري 
املسـتهدفة، وتـؤدي إىل حتسـينات يف جـودة التفاعالت 
االجتامعية-التواصليـة بصورة عامـة. وحيقق التدريب 
عـىل االسـتجابة اجلوهرية هـذه اإلنجـازات من خالل 
اسـتخدام جمموعة مـن فنيـات التدريـس الفعالية، مثل 
اختيار الطفل )تضمني االهتاممات، والضبط املشرتك(، 
وتوضيح الفرص للطفل لالستجابة باستخدام السلوك 
 Roxburgh) املسـتهدف، والتعزيز الطبيعي، واجلامعي

 .(& Karbone, 2012

 Koegel & Koegel,) وكوجيـل  كوجيـل،  وحيـدد 
2006) مبادئ التدريب عىل االستجابة اجلوهرية يف اآليت:

1-إشـغال األطفـال داخـل الصـف الـدرايس مـن 
خـالل ترتيبـه باسـتخدام األشـياء املفضلة هلم، 

واألنشطة التي تنصب عىل اهتاممهم.

2-اتباع املعلم لقيادة الطفل كي يسـمح له أن يصبح 
مهتاًم بمحفز معني.

3-حتفيـز املعلـم للتلميـذ أو لقريـن آخر كي يسـأل 
الطفل ذا اضطراب التوحد حول املحفزات التي 

يرغبها.
التوحـد  اضطـراب  ذي  الطفـل  حماولـة  4-عنـد 
االسـتجابة بصـورة لفظيـة يتـم إعطـاؤه شـيئًا 

مفضاًل لديه عىل الفور.
االسـتجابة  عـىل  التدريـب  اسـرتاتيجية  وتتنـاول 
اجلوهريـة مخسـة جوانـب هبـا قصـور لـدى األطفـال 
ذوي اضطـراب التوحد، وهي: الدافعية، واالسـتجابة 
لإلشـارات املتنوعة، وإدارة الذات، واملبـادآت الذاتية، 

.(Stochall & Dennis, 2013) والتعاطف
 Koegel & Koegel,) وكوجيـل  كوجيـل،  وأوضـح 
2006) أن فنيات التدريب عىل االستجابة اجلوهرية تشمل:

السـؤال/ يكـون  أن  الفرصـة: وهـي  1-وضـوح 
التعليامت/الفرصة )املثـريات التمييزية( املعطاة 
للطفل كي يستجيب واضحًة، ومالئمة للمهمة.
2-اهتـامم الطفـل: وهو أن حيظي الشـخص الذي تتم 
مالحظتـه باهتـامم الطفـل )جيـب أن ينظـر الطفل 
للشخص الذي تتم مالحظته( قبل تقديم الفرصة.

3-التعزيز الفوري املرشوط: جيب أن يكون التعزيز 
فوريًا بناًء عىل سلوك الطفل، فاستجابة الشخص 
املالَحظ )مثل إعطاء الطفل لعبًة( جيب أن تعتمد 

عىل استجابة الطفل )مثل قوله كلمة: لعبة(
4-التعزيز الطبيعـي: جيب أن يكون التعزيز طبيعيًا، 

أو يرتبط بصورة مبارشة بالسلوك املرغوب.
5-التعزيزات الفوريـة للمحاوالت: إن أية حماولة 
موجهة باهلدف لالستجابة لألسئلة، أو الفرص 
جيـب تعزيزهـا، وبالرغـم مـن أن حماولـة ما ال 
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حتتـاج بصـورة رضوريـة للتصحيح فـإن حتتاج 
ألن تكون معقول.

6- التعزيز االجتامعي: وهو أي تعزيز لفظي أو غري 
لفظي يعطيه الشخص املالحظ للطفل.

7-حتسـني املهـام: جيب أن يقوم الشـخص املالحظ 
بإدخـال املهـام اجلديـدة إىل املهام التي يسـتطيع 

الطفل القيام هبا بالفعل.
8-الضبط املشرتك، ويشمل:

أ( اتبـاع قيـادة الطفـل: جيب أن يقوم الشـخص 
املهـام أو  باتبـاع قيـادة الطفـل يف  املالحـظ 

األنشطة التي ينشغل فيها الطفل.
الشـخص  يتـوىل  أن  جيـب  الـدور:  اختـاذ  ب( 
املالحظ السيطرة إذا انشغل الطفل يف أنشطة 
خطرة، مثل سلوكات إيذاء الذات، أو أنشطة 

غري مالئمة، مثل إثارة الذات.
األشـياء  اسـتخدام  جيـب  الطفـل:  اختيـار  ج( 
املرغوبـة بصـورة كبـرية مـن جانـب الطفل 
إلشـغاله يف املهمـة أو النشـاط، وإذا مل يظهر 
الطفـل اهتاممـًا باملهمة احلالية فإن الشـخص 

املالحظ جيب أن حياول تغيري النشاط.
وقـد قـام العديد مـن الباحثني باستكشـاف قدرات 
الفهم القرائي، وعالقتها ببعض املتغريات لدى األطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد، واتضـح ذلـك يف العديد من 
الدراسات، ومن هذه الدراسات دراسة وايت وآخرين 
(White, Hill, Happe & Frith, 2009) التـي هدفت 

توضيـح مـا إذا كان األطفـال ذوو اضطـراب التوحـد 
لدهيـم مشـكالت يف الفهـم القرائـي بصـورة عامة، أو 
أن مشـكالت الفهـم القرائـي لدهيـم ناجتة عـن املعرفة 
االجتامعيـة املحدودة. وقاموا بإعطاء عينة الدراسـة من 
األطفـال ذوي اضطـراب التوحد العديـد من املواضيع 

املختلفة مـن القصص الغريبة، وتم االسـتفادة من هذه 
القصـص داخل إطار تفكري العينة حول احلالة النفسـية 
لشـخصيات القصة. ثالثـة من موضوعـات القصص، 
أطلـق عليهـا قصـص احلالة النفسـية، وتتطلـب تفكريًا 
رصحيـًا، ودمـج املعلومات خـالل النص لبنـاء نموذج 
معـريف واضح للقصة. وعـىل العكس تم تصميم القصة 
الرابعة بحيث حيتاج فهمها دمج املعلومات عرب السـياق 
فحسـب. أوضحـت نتائـج الدراسـة أن األطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد ممـن لدهيم إعاقـة شـديدة يف نظرية 
العقل لدهيم مشكالت شديدة يف الفهم مقارنًة بأقراهنم 
ذوي اضطـراب التوحـد ممن لدهيم إعاقـة أقل يف نظرية 
العقل عندما يتضمن النص تفكريًا رصحيًا، خاصًة حول 
األشخاص، لكنهم يؤدون بصورة أفضل عندما يتطلب 

النص دمج املعلومات خالل السياق فقط.
 Chan, Cheung,) وهدفت دراسة شان، وآخرين
فحـص   (Leung, Cheung and Cheung, 2005

قدرات الفهم التعبريي اللفظي ملجموعة من األطفال 
ذوي اضطراب التوحـد )46 طفاًل( ترتاوح أعامرهم 
بني 5-6 سـنوات، تم تصنيفهـم إىل جمموعتني: ذوي 
الوظيفيـة املرتفعـة، وذوي الوظيفيـة املنخفضـة، بناء 
عـىل ذكائهـم غري اللفظـي. أوضحت نتائج الدراسـة 
أن 63% مـن األطفال ذوي اضطراب التوحد أظهروا 
صعوبـات يف اللغـة، وبالتحديد 42% منهـم أظهروا 
صعوبات يف كل من التعبري اللفظي، وقدرات الفهم، 
و21% منهم أظهروا صعوبات يف املهارات التعبريية، 
عـدم  رشح  يسـتطيع  ال  العـام  الـذكاء  أن  واتضـح 
التجانـس هذا، وأيضـًا التباين املالحـظ بني األطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد ذوي الوظيفيـة العاليـة، كام 
أوضحـت نتائـج الدراسـة أن اختبار اللغـة التعبريية 
أكثر حساسية من اختبار الفهم يف التمييز بني األطفال 
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ذوي اضطـراب التوحد، وأقراهنـم يف نفس العمر يف 
مرحلة الطفولة املبكرة.

وحاولت دراسـة كرونني (Cronin, 2008) فحص 
)األصـوات،  الشـفهية  اللغـة  مكونـات  بـني  العالقـة 
واملعـاين، وتركيب اجلملة(، ومهـارات الرتميز، والفهم 
القرائـي لـدى جمموعـة مـن األطفـال ذوي اضطـراب 
التوحـد تـرتاوح أعامرهـم بـني 7-13 عامـًا، ونسـبة 
ذكائهـم أكـرب مـن، أو يسـاوي 70 )ذوو أداء وظيفـي 
مرتفـع(. أوضحـت نتائج الدراسـة عدم وجـود عالقة 
دالـة بني أصـوات اللغـة، والرتميز لـدى األطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد، ووجـود عالقـة دالـة بـني الداللة 
والرتميـز، والفهـم، وبـني تركيـب اجلملـة والفهم، كام 
أوضحـت أن األطفال ذوي اضطـراب التوحد يعانون 

صعوبة واضحة يف الفهم القرائي.
 Ricketts,) وآخريـن  ريكتـس،  دراسـة  وتناولـت 
إذا  Jones, Happe & Charman, 2013) فحـص مـا 

كان الفهـم القرائـي يتأثـر بالفـروق الفرديـة يف السـلوك 
االجتامعي، واملعرفـة واإلدراك االجتامعي لدى األطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد ، وتكونـت عينـة الدراسـة من 
جمموعـة مـن املراهقـني ذوي اضطـراب التوحـد ترتاوح 
أعامرهم بـني 14-16 عامًا أكملوا قائمـة تقييامت معرفة 
الكلمـة، واللغـة الشـفهية، والفهـم القرائـي، والسـلوك 
االجتامعي، واملعرفة االجتامعية. أوضحت نتائج الدراسة 
الشـفهية  واللغـة  الكلمـة،  وإدراك  معرفـة  مـن  كاًل  أن 
يرشحـان التبايـن الفريـد يف الفهم القرائي، وأن السـلوك 
االجتامعي، واملعرفة االجتامعية يتنبآن بالفهم القرائي بعد 
ضبـط التباين يف معرفة وإدراك الكلمة، واللغة الشـفهية، 
ويوضـح ذلـك أن الصعوبات يف معرفـة وإدراك الكلمة، 
واللغـة الشـفهية، والصعوبـات االجتامعيـة تقيـد الفهم 

القرائي لدى األفراد ذوي اضطراب التوحد.

 Huemer & Mann,) وركزت دراسة هويمر، ومان
2010) عـىل فحـص الرتميـز، والفهـم القرائـي لـدى 

)384( من األطفـال ذوي اضطرابـات طيف التوحد، 
وجمموعـة مقارنة مكونة مـن )100( من األطفال ذوي 
عـر القراءة، باسـتخدام ثامنية مقاييـس مقننة للرتميز، 
والفهم القرائي، وأوضحت نتائج الدراسـة أن مهارات 
فـك الرتميـز السـليم مقرتنـة مع قلـة الفهـم وجد لدى 
متالزمـة  وذوي  التوحـد،  اضطـراب  ذوي  األطفـال 
أسـربجر، وذوي االضطراب النامئي غري املحدد، وعىل 
العكس فإن األطفال ذوي عر القراءة أظهروا النموذج 

العكي للفهم القوي، والرتميز الضعيف.
 (Cronin, 2008) كرونـني  دراسـة  واستكشـفت 
)األصـوات،  الشـفهية  اللغـة  مكونـات  بـني  العالقـة 
الداللـة، بناء اجلملـة(، ومهارات فهـم الرموز، والفهم 
القرائـي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد. تكونت 
عينة الدراسـة من جمموعة مـن األطفال ذوي اضطراب 
التوحـد تـرتاوح أعامرهم بـني 7-13 عامـًا، تم دجمهم 
يف أحـد الفصـول مـع أقراهنـم ذوي النمـو الطبيعـي، 
وكانت نسبة ذكائهم أكرب من، أو يساوي 70 )من ذوي 
الوظيفية العالية(. أوضحت نتائج الدراسـة أن األطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد األصغـر سـنًا حصلـوا عـىل 
درجـات منخفضة بصـورة واضحة عـىل مقياس الفهم 
القرائي مقارنة بأقراهنم ذوي النمو الطبيعي، بينام حصل 
األطفال ذوو اضطراب التوحد األكرب سنًا عىل درجات 
مرتفعـة عىل مقياس الفهم القرائي مقارنة بأقراهنم ذوي 

النمو الطبيعي.
االسـرتاتيجيات  الدراسـات  بعـض  تناولـت  كـام 
والفنيات الفعالة التي يمكن اسـتخدامها يف تنمية بعض 
مهـارات الفهـم القرائي لدى األطفـال ذوي اضطراب 
التوحد، ومن هذه الدراسـات دراسـة نايـت، وآخرين 
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 Knight, Spooner, Browder, Smith, and)

Wood, 2013) التي هدفت إىل تقييم فعالية املخططات 

الرسومية، والتعليم املنظم يف تنمية فهم مصطلحات مادة 
العلوم لدى التالميذ ذوي اضطراب التوحد ممن يعانون 
من إعاقة فكرية. أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة 
وظيفيـة بني اسـتخدام املخططات الرسـومية، والتعليم 
املنظم، وعدد اخلطوات الصحيحة التي متت تكملتها يف 
حتليل املهمة لتوضيح مفاهيم العلوم، كام أن مجيع التالميذ 
عينة الدراسـة أحرزوا تفوقًا يف خطوات حتليل املهمة يف 
ثـامين جلسـات، أو أقل، كـام أوضحت نتائج الدراسـة 
أن إعطـاء التالميذ ذوي اضطـراب التوحد املخططات 
الرسومية، أو تعليمهم تصميم هذه املخططات يعد أداة 
فعالـة لتعليمهم العالقات بـني املفاهيم، وزيادة حصيلة 
مصطلحاهتم، وفهمهم هلـذه املصطلحات. ويعد الفهم 
مكونًا هامًا لإلدراك، واالستيعاب، وبالنسبة ألي تلميذ 
فـإن فهم أي مفهـوم يعتمد عىل التعريـف الواضح هلذا 
املفهـوم، ويف الدراسـة احلاليـة فإن التالميذ بـدءوا أوالً 
بفهم تعريفات الكلامت املرتبطـة بمصطلحات العلوم، 
وبعـد فهمهـم للتعريفات اسـتطاعوا التعلـم من خالل 

األمثلة، وباستخدام التدريب عىل التمييز.   
 Drager, Postal,) وتناولت دراسة دراجر، وآخرين
 Carrolus, Castellano, Gagliano, and Glynn,

2006) فحـص فعاليـة إجـراء تعليمـي هـو النمذجـة 

اللغويـة املسـاعدة عىل فهـم الرموز، والتعبـري بالرموز، 
لـدى اثنني من األطفال ذوي اضطراب التوحد بمرحلة 
مـا قبـل املدرسـة، والذيـن يسـتخدمون كلـامت قليلـة 
بصـورة وظيفيـة. وتكونـت النمذجة اللغوية املسـاعدة 
من إرشاك الطفل يف أنشـطة لعب تفاعلية، وتوفري نامذج 
اسـتخدام الرموز التواصليـة املعـززة، أو البديلة خالل 
فرتة اللعـب. أوضحت نتائج الدراسـة فعالية النمذجة 

اللغوية املسـاعدة يف زيـادة فهم وإنتاج الرمـوز اللغوية 
لدى عينة الدراسة.

 O›connor &) وهدفـت دراسـة أوكونور، وكلـني
التـي  Klein, 2004) إىل استكشـاف االسـرتاتيجيات 

تسـهم يف حتسـني الفهـم القرائـي لـدى التالميـذ ذوي 
اضطراب التوحد، ذوي األداء الوظيفي املرتفع. تكونت 
عينـة الدراسـة من )20( مـن التالميـذ ذوي اضطراب 
التوحد. ويف إطار تصميم عينة الدراسـة، طلب من كل 
تلميـذ قـراءة جمموعة من املقاطع يف إطـار أربعة رشوط 
هي: اإلجابة عن األسـئلة قبل القـراءة، وتكملة اجلمل 
املضمنة يف النص، والتلقني خالل حتديد السياق السابق 
ذي الصلـة، والضبـط )القراءة فقـط(. أوضحت نتائج 
الدراسة أن تأثريات التلقني كانت دالة إحصائيًا، بصورة 
متوسـطة، وتأثريات أسـئلة قبل القراءة، وتكملة اجلمل 

كانت حمدودة، وغري دالة إحصائيًا.  
 Schmidt,) وهدفـت دراسـة شـميدت، وآخريـن
  (Drasgow, Halle, Christian & Bliss, 2013

للمحاولـة  الوظيفـي  التحليـل  فعاليـة  إىل استكشـاف 
املنفصلـة، والتدريـب عـىل التواصل الوظيفـي يف احلد 
من السـلوكيات املشـكلة احلادة لدى ثالثة من األطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد. أوضحت نتائج الدراسـة أن 
التحليل الوظيفـي للمحاولة املنفصلـة حتقق من صدق 
وظيفة السـلوك املشكل لدى كل طفل من عينة الدراسة 
بعد إكـامل التقييم الوظيفي باسـتخدام الطرق الوصفية 
وغري الرسمية، كام أوضحت نتائج الدراسة أن التدريب 
عـىل التواصل الوظيفي، والتحليـل الوظيفي للمحاولة 
املنفصلة يعدان ناجحني يف استبدال السلوكيات املشكلة 

بسلوك تواصي بديل خيدم ذات الوظيفة.
وركـزت دراسـة زالسـكي (Zaleski, 2008) عـىل 
التأكـد مـن فعاليـة اسـتخدام التدريـب عـىل املحاولـة 
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املنفصلة باإلضافة إىل التعزيز اإلجيايب، وتصحيح تكرار 
االسـتجابة يف تنميـة الفهم القرائي لـدى األطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد، وتـم مجع نسـبة الكلـامت املفهومة 
مـن جانب األطفال بواسـطة الباحث أثنـاء كل حماولة. 
أوضحـت نتائـج الدراسـة حتسـن الفهـم القرائي لدى 
عينة الدراسـة بصورة كبرية بعد استخدام التدريب عىل 

املحاولة املنفصلة.
 (Gouvousis, 2011) وهدفت دراسـة جوفوسيس
إىل الكشـف عن مدى إمكانية تدريـب معلمي التالميذ 
ذوي اضطـراب التوحـد عـىل اسـتخدام التدريـب عىل 
االسـتجابة اجلوهريـة يف الفصـول الدراسـية، وكذلك 
والتحفيزيـة،  التلقائيـة،  اللغـة  يف  التغـريات  قيـاس 
والتعبريية لدى هؤالء التالميذ بعد تطبيق التدريب عىل 
االسـتجابة اجلوهرية. أوضحت نتائج الدراسـة العديد 
مـن التحسـنات عـىل مسـتوى أداء املعلم، وسـلوكات 
الطفل. بالنسـبة لسـلوك املعلم فقد تعلـم معلم الفصل 
بصـورة فعالـة كيفيـة تطبيق مجيـع فنيـات التدريب عىل 
االسـتجابة اجلوهريـة بصـورة مالئمـة خـالل أنشـطة 
الـدروس، وهـذه الفنيات هـي: جذب اهتـامم الطفل، 
وإعطاء فرص حقيقية، وتوفري التعزيز، وحتسـني املهام، 
واتباع قيادة الطفل، واختاذ األدوار، واختيار الطفل. كام 
أوضحت نتائج الدراسة فعالية التدريب عىل االستجابة 
اجلوهرية يف حتسـني اللغة التعبريية، والكلامت التلقائية، 
والكلـامت التحفيزيـة لـدى األطفـال ذوي اضطـراب 

التوحد.

أمهية البحث:
تعد مهارات الفهم القرائـي من املهارات الرضورية 
الالزمة لتنمية الفهـم املعريف واالجتامعي لدى األطفال 
فهـم معـاين  فالقـدرة عـىل  التوحـد،  ذوي اضطـراب 

الكلامت يف إطار سـياقها، والربـط بني الكلمة وما قبلها 
مـن كلامت أخرى، يسـهم يف مسـاعدة الطفـل عىل فهم 
املعنـى احلقيقـي للكلمـة، باعتبارها جـزءًا ال يتجزأ من 
السياق الذي تنتمي إليه. ويعاين األطفال ذوو اضطراب 
التوحد من القصور الشـديد يف مهـارات الفهم القرائي 
األمر الذي حيول دون تواصلهم بفعالية يف إطار حميطهم 
االجتامعي، وكذلك عدم اكتساهبم العديد من املهارات 
األكاديميـة التي تسـهم يف نموهم املعـريف، ومن ثم فإن 
تنميـة هـذه املهـارات يعـد رضورة تعليميـة، وحياتيـة 
تضمـن توافقـًا نسـبيًا هلـؤالء األطفـال عـىل املسـتوى 
االجتامعـي، واالنفعايل، واملعـريف. مما تقدم تتضح أمهية 

الدراسة احلالية عىل املستويني: النظري، والتطبيقي.

األمهية النظرية:
تتضـح األمهيـة النظريـة للبحـث احلـايل يف النقـاط 

اآلتية:
1- إلقاء الضوء عىل بعض االسرتاتيجيات الفعالة 
يف جمـال تنميـة بعض مهـارات الفهـم القرائي، 
األطفـال  لـدى  التواصـل  مهـارات  وكذلـك 
ذوي اضطـراب التوحـد، ومنهـا اسـرتاتيجيتا 
التدريب عىل املحاولة املنفصلة، والتدريب عىل 

االستجابة اجلوهرية. 
تعليـم  عمليـة  جعـل  نحـو  االهتـامم  توجيـه   -2
األطفال ذوي اضطراب التوحد داخل الفصول 
الدراسية عملية تفاعلية تنطلق من خصائصهم، 
وتسـتفيد من دمج العديد من االسـرتاتيجيات 
التي أثبتت الدراسـات فعاليتها داخل الدروس 
الصفية، واألنشطة التعليمية، باعتبارها جزءًا ال 
يتجزأ من األسـاليب التدريسـية املستخدمة مع 

هؤالء األطفال.



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

15إبراهيم بن عبداهلل العثامن: فعالية برنامج قائم عىل التدريب عىل املحاولة املنفصلة 

األمهية التطبيقية:
عـىل  الضـوء  إلقـاء  يف  التطبيقيـة  األمهيـة  تتضـح 
اسـتخدام التدريب عـىل املحاولة املنفصلـة، والتدريب 
عىل االسـتجابة اجلوهرية يف تنمية بعض مهارات الفهم 
القرائـي لـدى التالميـذ ذوي اضطـراب التوحـد، ممـا 
يمهـد لطـرح هاتني االسـرتاتيجيتني كأسـلوبني فعالني 
يمكـن تدريـب معلمي هؤالء التالميـذ عليهام من أجل 
االسـتعانة هبـام يف تدريـس املـواد األكاديميـة، ومنهـج 

املهارات االجتامعية هلؤالء األطفال. 

هدف البحث:
هـدف البحث احلايل إىل التأكد من فعالية اسـتخدام 
عـىل  والتدريـب  املنفصلـة،  املحاولـة  عـىل  التدريـب 
االسـتجابة اجلوهريـة يف تنميـة بعـض مهـارات الفهم 

القرائي لدى التالميذ ذوي اضطراب التوحد.

مشكلة البحث:
يعاين األطفال من ذوي اضطراب التوحد من ضعف 
يف الفهم القرائي؛ حيث إن 5-10% منهم يصنفون عىل 
أهنـم يعانـون من “عر الفهـم القرائـي”، وبالرغم من 
أن بعضهـم قد يسـتطيع قـراءة الكلمة بدقـة، والرتميز، 
وقـراءة الكلـامت الفرديـة، إال أن قدرتـه عـىل فهم هذه 
 Brown, Oram-Cardy, &) الكلـامت تكون منخفضًة

.(Johnson, 2013

وأحـد أهـم أسـباب فشـل الفهـم القرائـي لدى 
هـؤالء األطفـال هـو صعوبة فـك ترميـز، ومعرفة، 
وإدراك الكلـامت، وضعف مهارات اللغة الشـفهية، 
وبخاصـة الضعف غري املرتبط بأصـوات اللغة، مثل 
 Nation & Norbury,)  الداللـة، وتركيـب اجلملـة

.(2005

وأشـار كويـل (Quill, 2000) إىل أن األطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد يميلـون للرتكيـز عـىل التفاصيـل، 
يف  وخيطئـون  جمـزأة،  بطريقـة  املعلومـات  ويفـرون 
إدراك مقاصـد اآلخريـن، ويقولبـون أنفسـهم يف إطـار 
حمـدد من التفكـري، والترصف، وهـذه اخلصائص جتعل 
مـن الصعـب عليهـم فهم النـص القصـيص املوجود يف 
القصص، كام أن مشـكلة الفهم الردي هلؤالء األطفال 
ينتـج عن القصور يف قدرات نظرية العقل، والتي تشـري 
إىل القـدرة عـىل اسـتنتاج احلـاالت النفسـية لآلخرين، 
مـن أجل الترصف بناًء عىل فهم الطفـل ألفعاله وأفعال 
اآلخريـن، حيث يواجه األطفال ذوو اضطراب التوحد 
صعوبـة شـديدة يف مهـارات نظرية العقـل، حيث رأى 
بـارون كوهـني (Baron-Cohen, 2001) أن األطفـال 
ذوي اضطـراب التوحـد لدهيم صعوبـة يف فهم ما يفكر 
فيه اآلخـرون، وفهم اخلـدع، واملجازات، والسـخرية، 
والنكات، والتخيل، مما يسـهم يف صعوبة الفهم الواعي 

لدهيم للقصص.
وينتـج ضعف مهـارات الفهم القرائـي لدى العديد 
من األطفـال ذوي اضطراب التوحد عن القصور الذي 
يعانونه يف فهم املعاين احلقيقية للكلامت يف إطار سياقها، 
والربط بني الكلمة، واجلملة والكلامت واجلمل السابقة 
التـي توجد يف إطارهـا، وكذلك فهم الكلامت التي تعرب 
عـن معنـى انفعايل، مثـل الفـرح، واحلـزن، والغضب، 
والدهشـة، وغريهـا ممـا جيعل الطفـل غـري واع بحقيقة 

املعنى الردي للكالم يف إطار نص قرائي معني.
الفنيـات  بعـض  اسـتخدام  فـإن  ثـم  ومـن 
واالسـرتاتيجيات التـي تسـهم يف تنمية الفهـم القرائي 
لـدى هـؤالء األطفال يعـد أمـرًا رضوريـًا للتغلب عىل 
هـذه الصعوبة، سـيام أن حتسـن مهارات الفهـم القرائي 
لـدى األطفـال ذوي اضطراب التوحد يـؤيت ثامره ليس 
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عـىل املسـتوى األكاديمـي فحسـب، بـل عىل املسـتوى 
االجتامعـي واالنفعايل أيضًا، مما ينتـج عنه دعم تواصل 

هؤالء األطفال.  
مما سـبق تتضح مشـكلة الدراسـة احلالية يف اإلجابة 

عن التساؤل الرئيس اآليت:
مـا فعاليـة اسـتخدام اسـرتاتيجيتي التدريـب عـىل 
املحاولة املنفصلة، والتدريب عىل االسـتجابة اجلوهرية 
يف تنميـة بعـض مهارات الفهـم القرائي لـدى األطفال 

ذوي اضطراب التوحد؟
وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت اآلتية:

1- هـل يوجـد اختـالف بـني درجـات املجموعـة 
التجريبيـة، ودرجـات املجموعـة الضابطـة عىل 

مقياس الفهم القرائي بعد تطبيق الربنامج؟
2- هـل يوجـد اختـالف بـني درجـات املجموعـة 
التجريبيـة يف القياسـني: القبـي، والبعـدي عـىل 

مقياس الفهم القرائي؟
3- هـل يوجـد اختـالف بـني درجـات املجموعـة 
التجريبيـة يف القياسـني: البعـدي، والتتبعي عىل 

مقياس الفهم القرائي؟

مصطلحات البحث:
اضطراب التوحد:

أحـد االضطرابـات النامئية التي تصيـب الطفل قبل 
وصولـه سـن ثالث سـنوات، وتؤثـر -سـلبًا- يف نموه 
املعـريف، واالجتامعـي، واالنفعـايل، وتتضـح مالحمه يف 
القصـور الـذي يعانيـه الطفـل يف مهـارات التواصـل، 
واللغـة والكالم، والسـلوكيات االجرتاريـة التكرارية، 
واالهتاممات املقيدة، مما ينتج عنه حاجة الطفل خلدمات 
الرتبيـة اخلاصـة التـي حتـدد مالمـح أهليته لتلقـي تلك 
اخلدمـات، وكذلك الربامـج التدريبيـة والعالجية التي 

حيتـاج الطفـل إليها لدعم نمـوه، واحلد من املشـكالت 
السلوكية التي ترتبط هبذا االضطراب لديه. 

ويعـرف اضطراب التوحد -إجرائيًا- بالدرجة التي 
حيصـل عليهـا الطفـل ذو اضطراب التوحـد يف  مقياس 
تقديـر التوحـد الطفـويل، تعريـب، وتقنـني الشـمري، 

والرطاوي )2003(.

الفهم القرائي:
القدرة عىل فهم الكلـامت، والنص املكتوب، وذلك 
مـن خالل فهم الكلـامت املفردة، وفهم اللغة الشـفهية، 
وربـط الكلمـة بـام تعنيـه، واسـتنباط معنـى الكلمة كام 
يوجد يف السـياق، والفكرة األساسـية التي يدور حوهلا 
نـص معـني، واإلجابـة عن بعض األسـئلة التـي يمكن 
اسـتخراجها من هذا النص. ويشمل الفهم القرائي كاًل 
مـن الفهم النيص، وهو قدرة الطفل عىل ذكر معلومة تم 
التنويـه عنها مبـارشة يف النص، والفهـم الضمني، وهو 
قـدرة الطفل عىل اسـتنتاج معلومة من معلومات أخرى 
بالنص، والفهم السياقي، وهو قدرة الطفل عىل استنتاج 
معنى الكلمة وفقًا لسـياق الـكالم، وفهم الضامئر، وهو 
قدرة الطفل عىل حتديد االسـم الذي يعود إليه الضمري، 
وفهـم الرابـط، وهـو قـدرة الطفل عـىل حتديـد الكلمة 

املناسبة لتكملة معنى اجلملة طبقًا لسياق الكالم.  
 ويعـرف الفهـم القرائـي -إجرائيـًا- بالدرجة التي 
حيصـل عليهـا الطفل ذو اضطـراب التوحـد يف مقياس 

الفهم القرائي، إعداد/الباحث.  

 Discrete Trail التدريـب عىل املحاولـة املنفصلـة
:Training

اسـرتاتيجية تعليميـة تقـوم عـىل تكـرار الطفـل ذي 
اضطـراب التوحـد للمحاولـة الواحدة عـدة مرات، يف 
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سلسـلة متتالية خالل اليوم، وخـالل العديد من األيام، 
حتـى يتـم إتقـان املهـارة، وذلك باسـتخدام إجـراءات 
والتعزيـز، وتـاليش  والتشـكيل،  والتحفيـز،  التقليـد، 

املحفزات مع مرور الوقت لزيادة االستقاللية. 
ويعرف التدريب عىل املحاولـة املنفصلة -إجرائيًا- 
بالربنامـج املسـتخدم يف البحـث احلـايل، والقائـم عـىل 
اسـتخدام التدريب عىل املحاولة املنفصلة، واالستجابة 

اجلوهرية، وفنياهتام.

 Pivotal اجلوهريـة  االسـتجابة  عـىل  التدريـب 
:Response Training

أحـد النـامذج السـلوكية املسـتخدمة مـع األطفـال 
ذوي اضطـراب التوحد، وهو نمـوذج نظامي يركز عىل 
السـلوكيات اجلوهريـة التي يؤدي حتسـينها إىل حتسـني 
بعـض املهـارات غـري املسـتهدفة، وذلـك مـن خـالل 
اسـتخدام بعض الفنيات الفعالة، مثل وضوح الفرصة، 
والرتكيز عىل اهتامم الطفل، والتعزيز الفوري املرشوط، 
والتعزيـز الطبيعي، والتعزيـزات الفورية للمحاوالت، 
والتعزيز االجتامعي، وحتسـني املهام، والضبط املشرتك، 

واتباع قيادة الطفل، واختاذ الدور، واختيار الطفل.
اجلوهريـة  االسـتجابة  عـىل  التدريـب  ويعـرف 
احلـايل،  البحـث  يف  املسـتخدم  بالربنامـج  -إجرائيـًا- 
والقائم عىل اسـتخدام التدريب عـىل املحاولة املنفصلة، 

واالستجابة اجلوهرية، وفنياهتام.

الربنامـج القائم عىل التدريب عىل املحاولة املنفصلة، 
واالستجابة اجلوهرية: 

جمموعة مـن اإلجراءات املنظمـة، املخططة، املتبعة، 
القائمة عىل التدريب عىل املحاولة املنفصلة، واالستجابة 
اجلوهريـة، والفنيـات املرتبطـة هبـام، حيـث تم تقسـيم 

جلسـات الربنامـج إىل )32( اثنتـني وثالثـني جلسـًة، 
مقسمة عىل ثامنية أسابيع، بواقع أربع جلسات أسبوعيا، 

وتراوحت مدة كل جلسة بني )90–120( دقيقًة.

فروض البحث:
الفـروض اآلتيـة كإجابـات حمتملـة  متـت صياغـة 

للتساؤالت التي أثريت يف مشكلة البحث:
1- توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسـطات رتب 
درجـات املجموعتني التجريبيـة، والضابطة عىل 
مقيـاس الفهـم القرائـي بعـد تطبيـق الربنامـج، 

وذلك لصالح املجموعة التجريبية.
2- توجد فـروق دالـة -إحصائيًا-بني متوسـطات 
رتب درجـات املجموعة التجريبيـة عىل مقياس 
الفهـم القرائـي يف القياسـني القبـي، والبعـدي، 

وذلك لصالح القياس البعدي.
3- ال توجد فروق دالة -إحصائيًا- بني متوسطات 
رتب درجـات املجموعة التجريبيـة عىل مقياس 

الفهم القرائي يف القياسني البعدي، والتتبعي.

إجراءات البحث:
أوال: منهج البحث:

اسـتخدم الباحـث يف بحثـه احلـايل املنهـج شـبه 
التجريبي، تصميـم املجموعة الواحدة، وقام بالتقييم 
القبـي، والبعـدي، والتتبعـي لدرجات عينـة البحث 
عـىل مقياس الفهـم القرائي، ويعد هـذا املنهج مالئاًم 
لطبيعـة البحـث احلـايل، من حيـث حماولته الكشـف 
عـن فعالية برنامـج قائم عىل اسـتخدام التدريب عىل 
املحاولـة املنفصلـة، واالسـتجابة اجلوهريـة يف تنمية 
بعـض مهـارات الفهم القرائـي لدى األطفـال ذوي 

اضطراب التوحد.
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ثانيًا: عينة البحث:
مـن   )10( مـن  احلـايل  البحـث  عينـة  تكونـت 
التالميـذ ذوي اضطـراب التوحـد الذكـور بمعهـد 
عـىل  حصلـوا  الريـاض،  رشق  الفكريـة،  الرتبيـة 
الفهـم  درجـات منخفضـة عـىل مقيـاس مهـارات 
القرائـي، تراوحـت بـني )9-12(، بمتوسـط قدره 
)10.20(، وانحـراف معيـاري قـدره )1.229(، 
وتراوحـت أعامرهم بني )11-12( عامًا، بمتوسـط 
عمـري قـدره )11.20( عامًا، وانحـراف معياري 
قـدره )0.422( عامًا، وتراوحـت درجات ذكائهم 
عىل مقياس سـتانفورد-بينيه بـني )73-75( درجة، 
بمتوسط قدره )73.30( درجة، وانحراف معياري 
قـدره )949.( درجـة. وتـم توزيـع عينـة الدراسـة 
عـىل جمموعتـني، إحدامهـا جتريبيـة، وعددهـا )5( 
تالميـذ، واألخـرى ضابطـة، وعددهـا )5( تالميذ، 

كـام تم حتديد أفراد العينـة بأهنم يصنفون ضمن ذوي 
التوحد البسـيط، أو املتوسـط، وذلـك بعد حصوهلم 
عـىل درجـات تـرتاوح بـني )30-36.5( درجـة، 
بمتوسط قدره )33.70( درجة، وانحراف معياري 
قـدره )2.889( درجـة عىل مقياس تقديـر التوحد 
 ،Childhood Autism Rating Scale الطفـويل 
تعريب، وتقنني الشـمري، والرطـاوي )2003(. 
تـم التحقق مـن التكافؤ بني جمموعتي عينة الدراسـة 
التجريبيـة، والضابطـة من التالميـذ ذوي اضطراب 
التوحد يف متغريات العمر الزمني، ومستوى الذكاء، 
والذي تـم حتديده داخـل املعهد، باسـتخدام اختبار 
سـانفورد-بينيه، ودرجة التوحد )باستخدام مقياس 
تقدير التوحد الطفويل(، والفهم القرائي )باستخدام 
مقياس الفهـم القرائي(. ويوضح اجلـدول )1( هذا 

التكافؤ:

جدول )1(
نتائج اختبار مان-ويتني Mann-Whitney (U) للكشف عن التكافؤ بني

جمموعتي عينة الدراسة التجريبية، والضابطة

الداللةUwZجمموع الرتبمتوسط الرتبناملجموعةاملتغريات

العمر بالشهور
55.527.5جتريبية

غري دالة12.527.50
55.527.5ضابطة

درجة الذكاء
55.9029.5جتريبية

غري دالة-10.525.5.516
55.1025.5ضابطة

درجة التوحد
55.6028جتريبية

غري دالة-1227.108
55.4027ضابطة

الفهم القرائي
55.527.5جتريبية

غري دالة12.527.50
55.527.5ضابطة
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يتضـح مـن اجلدول )1( عـدم وجود فـروق دالة –
إحصائيـًا- بني متوسـطات رتب درجـات املجموعتني 
التجريبيـة، والضابطة يف العمر، ودرجة الذكاء، ودرجة 

التوحد، والفهم القرائي.
ثالثًا: أدوات البحث:

لتحقيـق أهـداف البحث احلـايل، اسـتخدم الباحث 
األدوات اآلتية:

1- مقياس الفهم القرائـي للتالميذ ذوي اضطراب 
التوحد، إعداد/ الباحث:

اتبـع  للمقيـاس  النهائيـة  الصـورة  إىل  وللوصـول 
الباحث اخلطوات اآلتية:

أ( مراجعـة اإلطـار النظري، والدراسـات السـابقة 
اخلاصـة بالفهـم القرائـي لـدى األطفـال ذوي 
اضطراب التوحد، واالطالع عىل بعض املقاييس 
التـي تناولـت أبعـاد، ومهـارات الفهـم القرائي 
بصـورة عامة، ولـدى األطفـال ذوي اضطراب 
التوحـد بصورة خاصة، وذلـك إلعداد الصورة 

األولية للمقياس. 
ب( إجـراء دراسـة اسـتطالعية ىف شـكل تسـاؤل 
لبعض معلمي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، 
لالسـتفادة منهـا يف حتديد بعض مهـارات الفهم 
القرائي الالزمة هلؤالء التالميذ، وكان التسـاؤل 

عىل النحو اآليت:
مـا املهـارات القرائيـة التـي يفتقدهـا التالميـذ ذوو 

اضطراب التوحد؟
ومتخضـت إجابـات املعلمني عـن بعـض اجلوانب 
األساسـية التـي يعاين التالميـذ ذوو اضطـراب التوحد 
قصـورًا فيها، واملتعلقة بفهمهـم القرائي، وتركزت هذه 
اجلوانب يف الفهم احلريف، والضمني، والسـياقي، وفهم 

الضامئر، وفهم الرابط داخل السياق.

وبنـاء عىل نتائـج الدراسـة االسـتطالعية، ومطالعة 
اإلطار النظري، والدراسـات السابقة، وبعض املقاييس 
التـي تناولـت الفهـم القرائـي، اسـتطاع الباحث حتديد 
عدد من أبعاد الفهم القرائي، والبنود املتعلقة هبا، وهي: 
الفهـم النـيص )6 بنـود(، والفهـم الضمنـي )7 بنود(، 
والفهـم السـياقي )6 بنود(، وفهـم الضامئـر )6 بنود(، 

وفهم الرابط )5 بنود(.
وللوصول إىل الصورة النهائية للمقياس قام الباحث 
بتحديد بالتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس، 

وذلك عىل النحو اآليت:
صدق املقياس:

قام الباحث بالتحقق من صدق املقياس بعدة طرق:
بعـرض  الباحـث  قـام  املحكمـني:  صـدق   -1
الصـورة األوليـة للمقيـاس عـىل جمموعة من 
السـادة املحكمـني األسـاتذة يف جمـال الرتبيـة 
اخلاصـة، للحكـم عـىل املقيـاس، مـن حيـث 
وضـوح األبعـاد والبنود، وسـالمة صياغتها، 
وانتـامء كل بنـد للبعـد اخلـاص بـه، وتعديـل 
أيـة بنـود حتتـاج إىل تعديـل، وإضافة أيـة بنود 
مقرتحة. وتم اختيـار البنود التي حصلت عىل 
90% -عـىل األقـل– من إمجـاع املحكمني، مما 
أسـفر عن حذف الباحـث ملجموعة من البنود 
بلغـت )6( بنود، ليصبح العـدد النهائي لبنود 
املقياس )25( بنـدًا، مندرجة حتت )5( أبعاد، 
وذلـك عـىل النحـو اآليت: الفهـم النـيص )5 
بنـود(، والفهـم الضمنـي )5 بنـود(، والفهم 
السـياقي )5 بنـود(، وفهم الضامئـر )5 بنود(، 
وفهـم الرابط )5 بنود(. ويوضح اجلدول )2( 
أبعـاد، وبنود مقيـاس الفهم القرائي، ونسـب 

اتفاق املحكمني عليها:
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جدول )2(
نسب اتفاق املحكمني عىل البنود الواردة بمقياس الفهم القرائي

األبعاد

االتفاقالفهم الضمنيماالتفاقالفهم النيصم

يذكر التلميذ بعض املعلومات الواردة بالنص 1
يتوقع التلميذ حدوث يشء بناء عىل حمتوى 1001%بصورة مبارشة

100%داخل النص

يذكر التلميذ كلمتني متشاهبتني يف املعنى داخل 2
يذكر التلميذ معلومة غري مذكورة عن يشء 1002%النص

100%داخل النص

100%يصحح التلميذ معلومة خاطئة عن يشء ورد بالنص1003%حيدد التلميذ عنوان النص3

70%يكون التلميذ مجاًل مفيدة عن مفهوم ورد بالنص1004%حيدد التلميذ الفكرة األساسية يف النص4

يسرتجع التلميذ بعض املعلومات الواردة 5
يربط التلميذ بني جمموعة من األفكار داخل 805%داخل النص

60%النص

100%يشري التلميذ إىل كلمة حمددة داخل النص6
100%يستنبط التلميذ خاصية يشء ورد بالنص6

100%حيدد التلميذ نوع النبات الوارد بالنص7

األبعاد

االتفاقفهم الضمريماالتفاقالفهم السياقيم

100%يشري التلميذ إىل االسم الذي يقصده الضمري 1001%حيدد التلميذ معنى الكلمة يف السياق1

يميز التلميذ بني معنى الكلمة يف مجلتني 2
يفرق التلميذ بني معنى ثالثة ضامئر وردت 1002%خمتلفتني

100%بثالث مجل

100%يذكر التلميذ الضمري املناسب العائد عىل كلمة حمددة1003%يذكر التلميذ الكلمة املناسبة لسياق معني3

100%يستبدل التلميذ الضمري بضمري آخر صحيح804%يضع التلميذ الكلمة يف مجلتني خمتلفتني4

يفرق التلميذ بني معنى الكلمة بمفردها 5
خيتار التلميذ الضمري الصحيح من بني ثالثة 1005%ومعناها يف سياق معني

100%ضامئر

يذكر التلميذ الكلمة مفردًة ومثناة وجمموعة 6
60%يفرق التلميذ بني ضمري متكلم وضمري غائب1006%داخل ثالث مجل خمتلفة

األبعاد

100%فهم الرابطم

100%يذكر التلميذ الكلمة املناسبة لتكملة معنى اجلملة1

100%يستخرج التلميذ الكلمة غري املوافقة للسياق2

خيتار التلميذ الكلمة املوافقة للسياق من بني 3
100%عدة كلامت

100%يذكر التلميذ مثاالً لوضع كلمة معينة يف سياق معني4

حيدد التلميذ اجلمل ذات املعنى الصحيح 5
100%واملعنى اخلاطئ
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وبعـد حتديـد الصـورة األوليـة لبنـود املقيـاس، قام 
الباحـث بتحديد نظام االسـتجابة عىل هـذه البنود، من 
جانب مقدمي الرعايـة، وكذلك مفتاح التصحيح، عىل 
النحو اآليت: كل بند تتمثل االستجابة عليه يف ثالثة بدائل 
اختيارية )غالبًا-أحيانًا-نادرًا(، حيث تأخذ االسـتجابة 
»غالبًا« ثالث درجات، واالسـتجابة »أحيانًا« درجتني، 
واالسـتجابة »نـادرًا« درجـًة واحـدًة. ومـن ثـم تكون 
الدرجـة الكليـة يف البعـد األول )15(، والثـاين )15(، 
 ،)15( واخلامـس   ،)15( والرابـع   ،)15( والثالـث 
وتكون الدرجة الكلية للمقياس )75(. وبذلك ترتاوح 

الدرجة الكلية للطفل عىل املقياس بني )25( و )75(.
وصـاغ الباحـث بعد ذلـك تعليامت تطبيـق املقياس، 
حيـث طلـب فيها مـن القائـم بالرعايـة اختيار اسـتجابة 
واحدة من االستجابات الثالث املحددة لكل بند، بوضع 
عالمة )√( أمام االسـتجابة التي تنطبق عىل الطفل، وأال 

يضع أكثر من عالمة عىل استجابات البند الواحد.
2- صـدق املقارنـة الطرفيـة: قـام الباحـث بحسـاب 
صـدق املقيـاس بطريقـة املقارنـة الطرفيـة )صدق 
التاميـز(، وذلك برتتيب درجـات عينة التقنني )15 
من التالميذ ذوي اضطراب التوحد( ترتيبًا تنازليًا، 
وحساب داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات 
)27%( األعىل، و )27%( األقل، وذلك باستخدام 

 ،Mann-Whitney(U( اخـتـبار مــان - ويتـنـي
للكشـف عن داللة الفـروق بني متوسـطات رتب 
درجـات املجموعـات الصغـرية املسـتقلة، حيـث 
أوضحـت النتائـج وجـود فـرق دال إحصائيـًا بني 
متوسـطي رتـب الدرجـات التقديريـة للتالميذ يف 
املسـتوى املرتفع، والدرجات التقديرية للتالميذ يف 
املستوى املنخفض، وذلك يف اجتاه املستوى املرتفع، 

مما يوضح أن املقياس يتمتع بصدق متييزي قوي.
ثبات املقياس:

قام الباحث بالتحقق من ثبات املقياس بعدة طرق:
1- إعـادة تطبيـق املقياس: تـم تطبيـق املقياس عىل 
أفراد عينة التقنـني، وهي )15 من التالميذ ذوي 
اضطـراب التوحـد(، ثـم أعيـد تطبيقـه بفاصل 
األول  التطبيقـني  بـني  أسـبوعان  قـدره  زمنـي 
والثـاين، وكان معامـل ثبات املقيـاس )86.0( 

وهو دال –إحصائيا- عند مستوى )01.(.
2- ثبات االتسـاق الداخي للمقيـاس: قام الباحث 

بحساب االتساق الداخي للمقياس عن طريق:
أ(  حسـاب معامـالت االرتبـاط بـني درجـة كل 
مفردة من مفـردات املقياس، والدرجة الكلية 
للمقيـاس، ويوضـح اجلـدول )3( نتائج هذا 

اإلجراء:

جدول )3(
 معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقياس الفهم القرائي، والدرجة الكلية للمقياس

فهم الرابطفهم الضامئرالفهم السياقيالفهم الضمنيالفهم النيص
رمرمرمرمرم
1**,7521**,6301**,6011**,6201**,845
2**,6542**,7612**,5622**,8652**,751
3**,6983**,6983**,7853**,7853**,752
4**,7144**,6504**,5894**,7104**,569
5**,5995**,5885**,7805**,6955**,620

** مستوى الداللة 01,0 
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  يتضـح من اجلـدول )3( أن معامالت االرتباط)ر( 
بني درجة كل مفردة من مفردات مقياس الفهم القرائي، 
والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مسـتوى )01,(، مما 

يدل عىل ثبات مفردات املقياس.
ب( حسـاب معامالت االرتباط بـني درجة كل بعد 
مـن أبعاد املقيـاس، والدرجة الكليـة للمقياس، 

ويوضح اجلدول )4( نتائج هذا اإلجراء:

جدول )4(
معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد

مقياس الفهم القرائي، والدرجة الكلية للمقياس 

رالبعد

710,**الفهم النيص

682,**الفهم الضمني

685,**الفهم السياقي

734,**فهم الضامئر

726,**فهم الرابط

** مستوى الداللة 01,0 

يتضـح من اجلدول )4( أن معامـالت االرتباط )ر( 
بـني درجـة كل بعـد من أبعـاد مقيـاس الفهـم القرائي، 
والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مسـتوى )01,(، مما 

يدل عىل ثبات جماالت املقياس.
2- مقيـاس تقدير التوحد الطفويل: تعريب، وتقنني 

الشمري، والرطاوي )2003(: 
طور مقياس تقدير التوحد الطفويل، واملشتمل 
عىل مخسـة عرش جماالً، للتقدير السـلوكي، هبدف 
التعـرف عـىل األطفـال الذيـن لدهيـم اضطراب 
التوحـد، والتفريـق بينهم، وبني األطفـال الذين 

لدهيـم إعاقـات نامئيـة بـدون اضطـراب توحد. 
وعىل وجه اخلصوص، يسهم هذا املقياس بفعالية 
يف التفريـق بني األطفال ذوي اضطراب التوحد، 
املتوسـطة،  الفكريـة  اإلعاقـة  ذوي  واألطفـال 
كـام أنه يفـرق بـني األطفـال الذين تكـون درجة 
اضطراب التوحد لدهيم بني البسـيط، واملتوسط، 
وأولئـك األطفـال الذيـن تقع درجـة اضطراب 
التوحد لدهيم بني املتوسـط، والشديد )الشمري؛ 

الرطاوي؛ قراقيش، 2010(.
عـىل  للطفـل  النهائـي  التصنيـف  ويعتمـد 
املقيـاس  بنـود  مجيـع  مـن  املتوفـرة  املعلومـات 
اخلمسـة عـرش، وليـس فقـط عـىل بعـض البنود 
املختـارة، فاملجمـوع الـكي للدرجـات عىل هذا 
املقياس يرتاوح بني )15( درجة، و)60( درجة، 
واألطفال الذين تقع درجاهتم حتت الدرجة )30( 
ال يصنفـون ضمن فئـة اضطراب التوحـد، بينام 
يصنـف أولئك الذين تقـع درجاهتم عند )30(، 
أو أكثر بأهنم ذوو اضطراب توحد، وعالوة عىل 
ذلك يمكن تقسـيم األطفال الذين تقع درجاهتم 
بـني )30-60( درجـة إىل ثـالث جمموعـات، 
فالدرجات التي ترتاوح بني )30-36.5( تشري 
إىل أن مستوى اضطراب التوحد بني البسيط، إىل 
املتوسـط، بينام الدرجات التي ترتاوح بني )37-
45( تشـري إىل اضطراب التوحد بدرجة شديدة، 
أمـا الدرجـات التي تزيـد عـن )45( ، ومتتد إىل 
)60( فتشري إىل اضطراب التوحد بدرجة شديدة 
جدًا )الشمري؛ الرطاوي؛ قراقيش، 2010(. 
املنفصلـة،  املحاولـة  عـىل  التدريـب  برنامـج   -3
والتدريـب عـىل االسـتجابة اجلوهريـة، إعـداد 

الباحث: 
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قـام الباحـث بمجموعـة من اخلطوات يف سـبيل 
إعـداده لربنامج الدراسـة احلاليـة، وذلك عىل النحو 

اآليت:
1- االطـالع عىل بعـض الربامـج التدريبية التي 
تناولـت اسـتخدام التدريـب عـىل املحاولـة 
املنفصلة، والتدريب عىل االستجابة اجلوهرية 
يف تنميـة املهـارات، أو احلـد من السـلوكيات 
اضطـراب  ذوي  األطفـال  لـدى  املشـكلة 

التوحد.
2- وضع تصور مقـرتح لربنامج قائم عىل التدريب 
عىل املحاولة املنفصلة، والتدريب عىل االستجابة 

اجلوهرية، والفنيات املستخدمة معهام.
3- عرض الربنامج عـىل جمموعة من املختصني 
يف ميـدان الرتبية اخلاصـة، ومعلمي التالميذ 
بآرائهـم  التوحـد، لألخـذ  ذوي اضطـراب 
يف إطـار تطوير جلسـات الربنامـج، وحتقيق 
االسـتفادة احلقيقيـة للطفـل ذي اضطـراب 

التوحد.

هدف الربنامج:
هيـدف الربنامـج إىل تنميـة بعـض مهـارات الفهـم 
القرائي لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب التوحد، 
وذلـك مـن خـالل اسـتخدام التدريـب عـىل املحاولـة 

املنفصلة، والتدريب عىل االستجابة اجلوهرية. 

جلسات الربنامج:
قام الباحث بتصميم جلسـات الربنامج بناًء عىل 
األسـس التطبيقية للتدريب عـىل املحاولة املنفصلة، 
والتدريـب عـىل االسـتجابة اجلوهريـة، والفنيـات 
املسـتخدمة معهـام، وقام الباحث بتقسـيم جلسـات 
الربنامـج إىل )32( اثنتـني وثالثني جلسـًة، مقسـمة 
عـىل ثامنية أسـابيع، بواقع أربع جلسـات أسـبوعيا، 
حيـث تراوحـت مـدة كل جلسـة بـني )60–90( 

دقيقًة.

حمتوى جلسات الربنامج :
يوضح اجلدول )5( حمتوى جلسات الربنامج:

جدول )5(
حمتوى جلسات الربنامج

الفنيات، واإلجراءات املتبعةموضوع اجللسةرقم اجللسة

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقني، حتديد املهمة التعليمية، مجع املواد، اختيار التمهيد والتعارف1
التعزيزات الفعالة، حتديد إجراء تاليش التعزيز، بناء جو من األلفة واإلجيابية

املالحظة، والتسجيل، والتعزيزبناء الثقة2

التعزيز التمييزي، مبادأة التواصل، التعليق، إدارة نتائج االستجابةجذب انتباه الطفل3

التلقني، التعزيز، توسيع املجالاتباع قيادة الطفل4

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقنيتكوين مجلة مفيدة5

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقنياختيار الكلامت6

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقنياختيار صور وجمسامت الكلامت7
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8

تنمية الفهم النيص

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تاليش املحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب االنتباه، التعزيز الفوري املرشوط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاوالت، التعزيز االجتامعي، حتسني املهام، اتباع قيادة الطفل، اختاذ الدور، 
اختيار الطفل 

9

10

11

12

13

تنمية الفهم الضمني

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تاليش املحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب االنتباه، التعزيز الفوري املرشوط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاوالت، التعزيز االجتامعي، حتسني املهام، اتباع قيادة الطفل، اختاذ الدور، 
اختيار الطفل. 

14

15

16

17

18

تنمية الفهم السياقي

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تاليش املحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب االنتباه، التعزيز الفوري املرشوط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاوالت، التعزيز االجتامعي، حتسني املهام، اتباع قيادة الطفل، اختاذ الدور، 
اختيار الطفل

19

20

21

22

23

تنمية فهم الضامئر

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تاليش املحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب االنتباه، التعزيز الفوري املرشوط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاوالت، التعزيز االجتامعي، حتسني املهام، اتباع قيادة الطفل، اختاذ الدور، 
اختيار الطفل.

24

25

26

27

28

تنمية فهم الرابط

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تاليش املحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب االنتباه، التعزيز الفوري املرشوط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاوالت، التعزيز االجتامعي، حتسني املهام، اتباع قيادة الطفل، اختاذ الدور، 
اختيار الطفل

29

30

31

32

حتكيم الربنامج:
قـام الباحـث بعـرض الربنامـج ىف صورتـه األولية عىل 
جمموعـة مـن أسـاتذة الرتبية اخلاصـة لتحكيمـه، من حيث 

أمهيته، ووضوح أهدافه، وطبيعة جلساته، وعددها، وحمتوى 
اجللسات، واألنشـطة، والوسائل املستخدمة، وقام الباحث 

بإجراء بعض التعديالت التي أشار إليها املحكمون.
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تطبيق الربنامج:
تـم تطبيـق الربنامـج عـي )5( مـن األطفـال ذوى 
اضطـراب التوحـد )العينـة التجريبية(، بمعهـد الرتبية 

الفكرية، برشق الرياض.

إجراءات البحث:
- الزيـارة امليدانية ملعاهـد الرتبية الفكرية التي يوجد 
هبـا برامج ملحقـة للتوحد، للتعـرف عىل أعداد 
واختيـار  التوحـد،  اضطـراب  ذوي  التالميـذ 

املكان، والربنامج املناسب للتطبيق.
- إعداد، وتقنني مقياس الفهم القرائي لدى األطفال 

ذوي اضطراب التوحد.
اسـتخدام  القائـم عـىل  البحـث  برنامـج  إعـداد   -
التدريب عىل املحاولـة املنفصلة، والتدريب عىل 

االستجابة اجلوهرية.
- حتديد عينة البحث.

- القيـاس القبي للفهـم القرائي لدى األطفال ذوي 
اضطراب التوحد عينة البحث.

- تطبيق الربنامج عىل العينة التجريبية.
- قيـاس الفهم القرائي لدى عينـة البحث التجريبية 

بعد تطبيق الربنامج.
- قيـاس الفهم القرائي لدى عينـة البحث التجريبية 

بعد انتهاء فرتة املتابعة.
- رصد درجات عينة البحث وجدولتها، ومعاجلتها 

إحصائيًا، الستخالص النتائج.
- تفسـري نتائـج البحـث يف ضـوء اإلطـار النظري، 

والدراسات السابقة، واقرتاح التوصيات. 
 

عرض نتائج البحث، ومناقشتها:
أوال: عرض النتائج:
نتائج الفرض األول:

نـص الفرض األول للبحث عـىل أنه: “توجد فروق 
دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب درجات املجموعتني 
التجريبيـة، والضابطـة عىل مقيـاس الفهـم القرائي بعد 
تطبيـق الربنامج، وذلك لصالح املجموعـة التجريبية”. 
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام 
اختبار مان-ويتني Mann-Whitney (U) للكشف عن 
داللة الفروق بني متوسطات رتب درجات املجموعات 
الصغـرية املسـتقلة. ويوضـح اجلـدول )6( نتائـج هذا 

اإلجراء: 

جدول )6(
نتائج اختبار مان-ويتني  Mann-Whitney للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات

رتب درجات املجموعتني التجريبية، والضابطة عىل مقياس الفهم القرائي بعد تطبيق الربنامج 

مقياس الفهم القرائي
)األبعاد والدرجة الكلية(

املجموعة الضابطة ن=5املجموعة التجريبية ن=5
UwZالداللة

جمموع الرتبمتوسط الرتبجمموع الرتبمتوسط الرتب

01.-8403150152.887الفهم النيص

01.-8403150152.730الفهم الضمني

01.-8403150152.887الفهم السياقي
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دالـة  فـروق  وجـود   )6( اجلـدول  مـن  يتضـح 
-إحصائيًا- عند مسـتوى )01.( بني متوسـطات رتب 
درجات املجموعتني التجريبيـة، والضابطة عىل مقياس 
الفهـم القرائـي، وأبعـاده الفرعية بعد تطبيـق الربنامج، 
وذلـك لصالـح املجموعـة التجريبيـة، وبذلـك تتضح 

صحة الفرض األول.

نتائج الفرض الثاين:
نـص الفـرض الثاين للبحـث عىل أنـه: »توجد 

فـروق دالـة -إحصائيـًا- بـني متوسـطات رتـب 
درجـات املجموعـة التجريبية عىل مقيـاس الفهم 
القرائـي ىف القياسـني : القبـي، والبعـدي، وذلك 
لصالـح القيـاس البعـدي«. وللتحقـق من صحة 
اختبـار  باسـتخدام  الباحـث  قـام  الفـرض  هـذا 
ويلكوكسون )Wicoxon (W للكشف عن داللة 
الفروق بني متوسطات رتب درجات املجموعات 
الصغرية املرتبطة. ويوضح اجلدول )7( نتائج هذا 

اإلجراء:

مقياس الفهم القرائي
)األبعاد والدرجة الكلية(

املجموعة الضابطة ن=5املجموعة التجريبية ن=5
UwZالداللة

جمموع الرتبمتوسط الرتبجمموع الرتبمتوسط الرتب

01.-8403150152.677فهم الضامئر

01.-8403150152.785فهم الرابط

01.-8403150152.660الدرجة الكلية

جدول )7(
نتائج اختبار ويلكوكسون )Wilcoxon (W للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات

رتب درجات املجموعة التجريبية يف القياسني، القبي، والبعدي، عىل مقياس الفهم القرائي 

الداللةقيمة Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس )قبيل/بعدي(مقياس الفهم القرائي

الفهم النيص

5315الرتب السالبة

2.121-.01
000الرتب املوجبة

0العالقات

5اإلمجايل

الفهم الضمني

5315الرتب السالبة

2.070-.01

000الرتب املوجبة

0العالقات

5اإلمجايل
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يتضح من اجلدول )7( وجود فروق دالة –إحصائيًا- 
عنـد مسـتوى )01.( بـني متوسـطات رتـب درجـات 
املجموعـة التجريبية يف القياسـني: القبي، والبعدي، عىل 
مقياس الفهـم القرائي، وأبعاده الفرعيـة، وذلك لصالح 

القياس البعدي، وبذلك تتضح صحة الفرض الثاين.

نتائج الفرض الثالث:
نص الفـرض الثالـث للبحث عىل أنـه: »ال توجد 
فروق دالة -إحصائيًا- بني متوسـطات رتب درجات 

القرائـي  الفهـم  مقيـاس  عـىل  التجريبيـة  املجموعـة 
مـن  وللتحقـق  والتتبعـي«.  البعـدي،  القياسـني:  ىف 
صحة هـذا الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام اختبار 
ويلكوكسـون Wicoxon (W) للكشـف عـن داللـة 
الفـروق بني متوسـطات رتـب درجـات املجموعات 
الصغـرية املرتبطـة. ويوضـح اجلـدول )8( نتائج هذا 

اإلجراء:

الداللةقيمة Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس )قبيل/بعدي(مقياس الفهم القرائي

الفهم السياقي

5315الرتب السالبة

2.121-.01
000الرتب املوجبة

0العالقات

5اإلمجايل

فهم الضامئر

5315الرتب السالبة

2.060-.01
000الرتب املوجبة

0العالقات

5اإلمجايل

فهم الرابط

5315الرتب السالبة

2.070-.01
000الرتب املوجبة

0العالقات

5اإلمجايل

الدرجة الكلية

5315الرتب السالبة

2.032-.01
000الرتب املوجبة

0العالقات

5اإلمجايل
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جدول )8(
نتائج اختبار ويلكوكسون Wilcoxon (W) للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات

رتب درجات املجموعة التجريبية يف القياسني، البعدي، والتتبعي، عىل مقياس الفهم القرائي

الداللةقيمة Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس )بعدي/تتبعي(مقياس الفهم القرائي

الفهم النيص

111الرتب السالبة

غري دالة-1
000الرتب املوجبة

4العالقات

5اإلمجايل

الفهم الضمني

000الرتب السالبة

غري دالة-1
111الرتب املوجبة

4العالقات

5اإلمجايل

الفهم السياقي

111الرتب السالبة

غري دالة-1
000الرتب املوجبة

4العالقات

5اإلمجايل

فهم الضامئر

000الرتب السالبة

غري دالة0
000الرتب املوجبة

5العالقات

5اإلمجايل

فهم الرابط

111الرتب السالبة

غري دالة-1
000الرتب املوجبة

4العالقات

5اإلمجايل

الدرجة الكلية

32.57.5الرتب السالبة

غري دالة-1
12.52.5الرتب املوجبة

1العالقات

5اإلمجايل
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يتضـح من اجلـدول )8( عـدم وجود فـروق دالة –
إحصائيـًا- عند مسـتوى )01.(، بني متوسـطات رتب 
درجـات املجموعـة التجريبيـة يف القياسـني: البعـدي، 
والتتبعي، عىل مقياس الفهم القرائي، وجماالته الفرعية، 

وبذلك تتضح صحة الفرض الثالث.

ثانيًا: مناقشة نتائج البحث:
هـي:  النتائـج،  مـن  جمموعـة  إىل  البحـث  توصـل 
وجـود فـروق دالـة -إحصائيـًا- بني متوسـطات رتب 
درجات املجموعتني التجريبيـة، والضابطة عىل مقياس 
الفهـم القرائـي، بعـد تطبيـق الربنامج، وذلـك لصالح 
املجموعـة التجريبيـة، ووجود فروق دالـة -إحصائيًا- 
بـني متوسـطات رتـب درجـات املجموعـة التجريبيـة 
الفهـم  مقيـاس  والبعـدي، عـىل  القبـي،  القياسـني  يف 
القرائـي، وذلك لصالح القيـاس البعدي، وعدم وجود 
فـروق دالـة إحصائيـًا بـني متوسـطات رتـب درجات 
املجموعـة التجريبيـة يف القياسـني البعـدي، والتتبعي. 
وتؤكـد هـذه النتائـج فعاليـة برنامـج الدراسـة احلاليـة 
القائـم عىل التدريب عىل املحاولـة املنفصلة، والتدريب 
عىل االسـتجابة اجلوهريـة يف تنمية الفهـم القرائي لدى 

األطفال ذوي اضطراب التوحد. 
وتتفـق نتائـج الدراسـة احلاليـة مـع نتائـج بعـض 
الدراسـات التـي أكدت فعاليـة التدريب عـىل املحاولة 
املنفصلـة، والتدريب عىل االسـتجابة اجلوهرية يف تنمية 
املهارات، واحلد من السـلوكيات املشكلة لدى التالميذ 
ذوي اضطراب التوحد، ومن هذه الدراسـات دراسات 
 ،(Downs & Downs, 2012) كل مـن داونز، وداونـز
 Turan, Moroz & Croteau,) وآخريـن  وتـوران 
 Stockall & Dennis,) 2012)، وسـتوكال، ودينيـس

 Baker-Ericzén, Stahmer,) 2013)، وباكـر وآخرين

 Yell, Drasgow,)ويـل، وآخريـن ،(& Burns, 2007

.(and Lowrey, 2005

ويعـد التدريـب عىل االسـتجابة اجلوهريـة نموذجًا 
فعـاالً ؛النطالقـه من إتاحـة الفرص احلقيقيـة للتالميذ 
كـي  الطبيعيـة  بيئاهتـم  يف  التوحـد  اضطـراب  ذوي 
يكتسـبوا النامذج السلوكية اإلجيابية التي تعزز تفاعلهم، 
وتواصلهم االجتامعي، كام ينطلق من تعزيزهم الفوري 
عند قيامهم بالسلوك املستهدف، ويف هذا اإلطار أوضح 
سـتامر (Stahmer, 1999) أن التدريب عىل االستجابة 
اجلوهرية يسـمح لألطفـال بأن خيتاروا األنشـطة، ويتم 
إمدادهـم بالعديد من النامذج السـلوكية كي يكتسـبوها 
مـن خـالل نشـاطهم املختـار، وتتـم مكافأهتـم بانتظام 
باسـتخدام املعـززات الطبيعية، حيث يتـم إدخال املهام 
سـهلة التحقيق إىل املهام التي تتضمن التعلم اجلديد من 
أجـل حتقيق خربة الطفل بالنجاح. ويسـتخدم التدريب 
عـىل االسـتجابة اجلوهرية بصـورة كبرية لزيـادة دافعية 
األطفـال ذوي اضطـراب التوحـد الكتسـاب مهارات 
اللغـة بصفـة خاصة، وزيـادة اللعب الرمـزي، واللعب 
االجتامعـي الدرامـي لدى هـؤالء األطفـال، حيث يتم 
اسـتخدام العديـد مـن األمثلـة، واملعـززات الطبيعيـة 
لتسـهيل تعميم، وحتقيـق املهارة، كام يعـد التدريب عىل 
االسـتجابة اجلوهريـة مرنـًا بصـورة كبـرية، ممـا يسـهل 
اسـتخدامه مع األطفال يف العديد من املستويات النامئية 

املتعددة.
ويعـد التدريب عىل املحاولة املنفصلـة نموذجًا آخر 
لدعـم تعلـم األطفال ذوي اضطـراب التوحـد للعديد 
من املهارات، وهو يف حقيقة األمر أحد االسرتاتيجيات 
الفعالـة املسـتخدمة يف إطار حتليـل السـلوك التطبيقي، 
والـذي يعد أحد النامذج الشـهرية يف جمال حتسـني حالة 
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هـؤالء األطفال، حيـث تزيـد إجـراءات التدريب عىل 
املحاولة املنفصلة تعلم األطفال، ودافعيتهم للتعلم، ألن 
كل حماول منفصلة تعد قصرية، وتتاح للطفل العديد من 
فـرص التعلـم )أكثر مـن 12 فرصًة كل دقيقـة(، كام أن 
القائـم بتنفيذ هذه االسـرتاتيجية يعمل مع الطفل وجهًا 
لوجـه، وجيعل التعليامت مناسـبة الحتياجـات الطفل، 
كام أن هذا التدريب يشـمل تنسـيقًا دقيقًا يوضح موقف 
التعلـم للطفل، خاصـًة أن كل حماولـة منفصلة تتضمن 
بدايـًة، ونقطـة توقـف حمـددًة، ومكوناهتـا تظل بسـيطًة 
)عىل سبيل املثال: تعليامت قصريًة، وحمفزات واضحًة(. 
ومن ثم تكر االتباع املستمر للتفاعالت االعتيادية بني 
الطفل والكبري خالل األحداث املنفصلة املتاميزة بشدة، 
والتي تم متييزها بسـهولة من جانـب الطفل. والتدريب 
عـىل املحاولة املنفصلة يسـاعد األطفال ذوي اضطراب 
التوحـد عىل اكتسـاب العديد من املهـارات املهمة، مثل 
والعنايـة  االجتامعـي،  والتفاعـل  التواصـل  مهـارات 

.(Smith, 2001) بالذات
 Gongola) ويف السياق ذاته يشري جونجوال، وسويني
Sweeney, 2012 &) إىل أن تدريـس املحاولة املنفصلة 

يعد ممارسـة تعليميًة تتميـز باإليقاع الريع، والتسـليم 
املتكرر، والذي يتاح مـن أجل التعليامت املكثفة يف فرتة 
زمنيـة وجيـزة. وباملقارنـة بالرياضيني الذين ينشـغلون 
يف ممارسـة متكـررة للمهارات من أجـل اإلعداد لألداء 
يف اللعبـة، فـإن التدريـب عـىل املحاولـة املنفصلة جيعل 
التالميذ ذوي اضطراب التوحد ينشـغلون يف حماوالت 
تعلـم كافيـة قبـل إظهـار املهـارة يف البيئـة الطبيعية. كام 
أن تدريـس املحاولة املنفصلة يسـتخدم لنقـل املهارات 
املسـتهدفة من االكتساب إىل املداومة عليها، وتعميمها. 
وعند استخدام هذه االسـرتاتيجية يتم ممارسة املهارات 
بصـورة متكـررة حتى يتم إتقاهنـا، وتبدأ عمليـة التعلم 

-عـادًة- بتدريـس املهـارات األساسـية )مثـل التقليد، 
واحلقائق البسـيطة، واملعلومات الشخصية، واأللوان(، 
مع االنتقال التدرجيي ملهارات أكثر تعقيدًا )مثل اإلجابة 

عن األسئلة، واالنفعاالت(.
ويمكن للباحث توضيح أهم العوامل التي ساعدت 
يف نجـاح اسـتخدام التدريب عىل االسـتجابة املنفصلة، 
والتدريـب عـىل االسـتجابة اجلوهريـة يف تنميـة بعض 
مهـارات الفهم القرائي لدى عينة الدراسـة التجريبية يف 

جمموعة من النقاط، وذلك عىل النحو اآليت:
1- اختيـار نـص قرائـي مالئـم: حـرص الباحـث 
يف اختيـاره للنـص القرائـي الـذي تـم تدريسـه 
لعينـة الدراسـة التجريبيـة أن يكون نصـًا موافقًا 
خلصائـص هؤالء التالميذ، سـيام فهمهم املرئي، 
املحسـوس، بعيدًا عن املفاهيـم املعنوية املجردة، 
وقـرص النـص، وقلة كلامتـه، وحتقيقـه ألهداف 
القيـاس داخل الربنامج، مـن حيث قياس الفهم 
النـيص، والضمني، والسـياقي، وفهـم الضامئر، 
وفهم الرابط بني اجلمل، وقد ساعد الباحث عىل 
ذلـك حتضريه ملجموعة من الصـور التوضيحية، 
والنـامذج املصـورة ألشـياء يتضمنهـا النص، مما 
سـاعد الطفـل عـىل الربـط بـني الـيء املرئـي، 
ومقابلـه يف النـص، حيـث إن أهـم اخلصائـص 
التعليمية لألطفـال ذوي اضطراب التوحد أهنم 
متعلمون برصيون، حيتاجون إىل الدعم البرصي 
الدائـم حتـى يتم تعليمهم فهم كثري من األشـياء 

حوهلم.
2- حـرص الباحـث أن تكـون عينـة البحث احلايل 
مـن التالميذ ذوي اضطـراب التوحد ممن لدهيم 
بعـض الفهـم اللفظـي للكلـامت التـي يروهنـا، 
أو يسـمعوهنا، وكذلـك بعـض قـدرات اللغـة 
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االسـتقبالية والتعبرييـة، وقراءة بعـض الكلامت 
البسـيطة، كـام حـرص أن تكـون عينة الدراسـة 
يف  التوحـد  باضطـراب  املصابـني  مـن  احلاليـة 
صورته البسـيطة، وكذلك ممن لدهيم نسـبة ذكاء 
أعـىل من 70، وذلك رغبًة يف حتقيق نتائج إجيابية 

واضحة بعد تطبيق برنامج الدراسة.
3- الرتكيـز عـىل تعليـم السـلوكيات، واملهـارات 
اجلوهريـة األساسـية، والتـي إن تعلمهـا الطفل 
ذو اضطـراب التوحـد أدت إىل حتسـن لديـه يف 
سـلوكيات، ومهارات أخرى. فعىل سبيل املثال: 
قـدرة الطفل عـىل هتجي كلمة “تفاحـة” املكونة 
من مخسـة أحرف تعـد قدرة أوليـة لقراءته لتلك 
احلـروف  ملسـميات  معرفتـه  فبـدون  الكلمـة، 
املكونـة للكلمة لن يسـتطيع نطقهـا، ومن ثم لن 
يفهمها يف سـياقها النيص. وقد حـرص الباحث 
عىل التأكـد من إتقان عينة البحث ملعرفة حروف 
الكلـامت قبـل نطقها، ألن ذلـك ممهـدًا لقراءهتا 

قراءًة صحيحًة، وفهمها.
4- الدافعيـة، وإدارة الـذات، واملبـادأة الذاتيـة تعد 
من األهداف األساسية للتدريب عىل االستجابة 
اجلوهريـة، ألن هـذه املتغريات تعد سـلوكيات، 
ومهارات أساسـية ال يمكن االستغناء عنها عند 
حماولـة تعليـم الطفل سـلوك، أو مهـارة حمددة، 
فبـدون زيـادة دافعية الطفل للقيـام بعمل معني، 
ومسـاعدته عىل ضبط وإدارة سـلوكياته الذاتية، 
وحثه عىل املبـادأة من جانبه لن يكتسـب العديد 
من املهارات األساسية الالزمة للتواصل الفعال، 

والتعلم اإلجيايب.
5- تطبيق إجراءات التدريب عىل املحاولة املنفصلة، 
والتدريـب عـىل االسـتجابة اجلوهريـة يف إطـار 

إحدى البيئـات الطبيعية التي تعد جزءًا من حياة 
الطفل اليومية، كاملنزل، واملدرسة، وبذلك تدعم 
هاتان االسرتاتيجيتان ين قدرة الطفل عىل تعميم 
املهارات التي اكتسـبها يف إطـار البيئة االجتامعية 

التي يعيش فيها.
6- التطويـر املسـتمر للمهمـة، ممـا يسـاعد الطفـل 
ذا اضطـراب التوحـد عـىل اكتسـاب العديد من 
املهـارات اجلديـدة التـي يتـم تضمينهـا خـالل 
املهـارات التـي تعلمهـا بالفعل، وهو مـا يعطي 
هاتني االسرتاتيجيتن صفة املنطقية يف بنائهام عىل 
قدرة الطفل، دون االنفصال عن مسـتوى الطفل 
الواقعي، أو اختيار املهارات بصورة مستقلة دون 

حتديد مستوى الطفل واملهارات التي اكتسبها. 
التوحـد  اضطـراب  الطفـل ذي  اختيـار  دعـم   -7
للمحفـزات، والتعزيزات، واألنشـطة التي يريد 
البـدء هبا، وهـو ما يسـهم يف حتقيق نتائـج فعالة 
يف سبيل حتسـني حالة الطفل، فاملحفز، أو املعزز 
الـذي حيبـه الطفل يكـون دافعـًا أساسـيًا لقيامه 

بنشاط معني.
8- التعزيـز الفـوري للطفل ذي اضطـراب التوحد 
نتيجة قيامه بسـلوك إجيايب، أو إتقانه ملهارة معينة 
يعد أمرًا جوهريًا يف سـبيل اكتسـاب الطفل هلذه 
املهارة، وكذلـك املداومة عليهـا، وإتقاهنا، ومن 

ثم تعميمها.
والتعزيزيـة،  التمييزيـة،  احلوافـز  اسـتخدام   -9
والتحفيزيـة التـي تسـاعد الطفـل عـىل القيـام 
االسـتجابة  وجتنـب  الصحيحـة،  باالسـتجابة 
بصـورة  الطفـل لالسـتجابة  وتدفـع  اخلاطئـة، 
اإلشـارة  أو  التوجيـه،  عـىل  بنـاء  صحيحـة 
حتقيـق  يف  يسـهم  ممـا  الصحيحـة،  لالسـتجابة 
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االسـتجابة الصحيحـة، سـواء كانـت سـلوكًا 
إجيابيًا، أم مهارًة فعالة.

10- اسـتخدام بعـض الفنيـات الفعالة واملسـاعدة 
التـي تدعـم هاتـني االسـرتاتيجيتني يف حتقيـق 
أهدافهام، ومن هذه الفنيـات التقليد، والتحفيز، 
والتشـكيل، والتعزيز، وهي تعد فنيات سـلوكية 
فعالة أثبتت فعاليتها عند استخدامها مع األطفال 

ذوي اضطراب التوحد.
11- استخدام فنية تاليش التعزيز، مما يسهم يف دعم 
تعلـم الطفل ذي اضطراب التوحـد للمهارة، أو 
السـلوك عرب السـياقات املختلفـة، وجعله جزءًا 
مهاًم يف حياته، وتفاعالته اليومية بغض النظر عن 
تعزيزه، أو عدم تعزيزه، فتاليش التعزيز إجراء ال 
غنى عنه يف سبيل تقليل اعتامد الطفل عىل التعزيز 
عندما يقوم بسـلوك معني، فاعتـامده عىل التعزيز 
يعني فقدانه للسلوك، أو املهارة التي تعلمها عرب 

الوقت ألنه لن يظل يعزز عليه مدى احلياة.
12- اتبـاع قيـادة الطفل، حيث إن ذلـك يعد إجراًء 
رضوريًا لنجاح الطفل يف اكتسـاب مهارة معني، 
فكـون الطفل هو القائـد يف عملية التفاعل جتعله 
دائـاًم عىل تواصـل مع مـن يتفاعل معـه ألنه يتم 
البـدء بـام لدى الطفل مـن قدرة أو مهـارة، ومن 
ثـم العمل عىل إتاحـة الفرص، وتوسـيع املجال 
للطفـل حتـى ينمي هـذه املهـارة ليس بنـاء عىل 
مسـتويات حمددة له سـلفًا، ولكن بناًء عىل قدرته 

هو يف الواقع.
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حقوق حائز العقار المرهون في مواجهة إجراءات التتبع من قبل 
الدائنين المرتهنين في ظل نظام الرهن العقاري المسجل السعودي

د.هاشم أمحد سامل بني خلف 
كلية إدارة األعامل - جامعة املجمعة

املستخلص
نظـام الرهـن العقـاري ال جيـرد املديـن الراهـن مـن ملكيتـه 
للعقـار املرهون، بل يبقـى الراهن مالكًا للعقـار املرهون ملكية 
تامـة، بحيـث يكون له احلـق يف الترصف فيه بكافـة الترصفات 
القانونيـة، مـن بيعـه أو رهنـه، فـإذا باع املديـن الراهـن العقار 
املرهـون وانتقلـت ملكيته إىل الغري، وحل أجـل الدين، ومل يقم 
املدين بالوفـاء، كان للدائن املرهتن حق تتبـع العقار املرهون يف 
يـد الغري، والتنفيـذ عليه وبيعه يف املـزاد العلني وذلك بموجب 

السند التنفيذي، واستيفاء دينه من ثمنه.
وحيث أن حائز العقار املرهون ليس مسؤوالً مسؤولية شخصية 
عـن الدين، فام هي حقوقه قبل املديـن الراهن، وماهي خياراته 

ودفوعه ملواجهة إجراءات التتبع يف مواجهة الدائن املرهتن.
الكلامت املفتاحية: دائن مرهتن، تتبع، حائز العقار املرهون، بيع 

العقار يف املزاد العلني.

Abstract
The Saudi real estate mortgage law doesn’t deprive 
the mortgaged debtor from the ownership of the 
mortgaging property. He has the right of owning, 
mortgaging, or selling the mortgaging property. If he 
sells his own mortgaging property to another person 
and he doesn’t pay the debt on time, the mortgagee 
can track and sell the mortgaging property in an 
auction so that he can get his own debt. 
The owner of mortgaging property isn’t personally 
responsible for the debt. As a result, the Saudi law 
grants the owner of mortgaging property the right of 
selling it in order to pay the debt. He also can take 
part in an auction to pay for the debtor. 
Key words: mortgaged debtor, tracking, the owner 
of mortgaging property, selling the property in the 
auction

موضوع البحث
للمديـن الراهـن الترصف يف العقـار املرهـون، بجميع 
أنـواع الترصفات القانونية ومن ضمنها نقل ملكية املبيع 
للغـري، فإذا حـل أجل الدين، ومل يقم املديـن بالوفاء به، 
فإنـه ال يكـون للدائن املرهتن سـوى التنفيذ عـىل العقار 
املرهـون يف يد الغري، بام له من ميزة يف حق التتبع،  وبيعه 

يف املزاد العلني واستيفاء دينه من ثمنه.
وحيـث أن حائـز العقـار املرهـون ليـس مسـؤوالً 
مسـؤولية شـخصية عن الديـن املضمـون بالرهن. كان 
لـه احلـق يف مواجهة هـذه اإلجـراءات بام منحـه املنظم 
السـعودي مـن خيـارات يف مواجهـة إجـراءات التتبع، 
باعتباره ليس مسـؤوالً مسـؤولية شـخصية عـن الدين 

املضمـون بالرهـن،  وهـذه احلقـوق و اخليـارات التـي 
منحها املنظم حلائـز العقار املرهون، هي : حقه يف قضاء 
ديـن املدين، وكذلك حقه يف تطهـري العقار املرهون، أو 
االشـرتاك يف املزايدة عىل العقار املرهون، بحيث خيلص 
العقـار له مطهرًا من الرهن، عىل أن يرجع عىل املدين بام 

أداه.

مشكلة البحث و أمهيته:
عقـد الرهـن العقـاري ال جيـرد املديـن الراهـن من 
ملكيتـه أو من حيازته للعقار املرهون، وال يقيده أي قيد 
بحيث تبقـى له حرية الترصف يف العقار املرهون، ونقل 

ملكيته إىل الغري.
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و الشـك أن الدائـن املرهتـن بمجـرد حلـول أجل 
الدين يكون له احلق يف التنفيذ عىل العقار املرهون يف يد 
الغري وهو احلائز، والذي يكون غري مسـؤول مسـؤولية 
شـخصية عـن الديـن، فكيف يمكـن التوفيـق بني حق 
الدائـن املرهتن يف التنفيذ عىل العقار املرهون يف يد الغري 
وهـو احلائـز، وحق حائـز العقـار املرهـون يف مواجهة 
إجـراءات التتبـع وصـوالً إىل دفـع ادعـاءات الدائـن 
املرهتن، من حيث عدم أحقيته بالتنفيذ عىل العقار الذي 

هو بحيازته .
 أو حـق حائز العقار املرهـون يف الرجوع عىل املدين 
الراهـن إذا تـم التنفيـذ عـىل املـال املرهون وتـم بيعه يف 
املـزاد العلني، سـواء رسـا املـزاد عليه أم عىل غـريه، أو 
بادر بالوفاء بدين الرهن قبل السـري بإجراءات املزاد، أو 

بعدها وقبل قرار رسو املزاد .

أهداف البحث:
هدف البحث إىل بيان حقوق حائز العقار املرهون يف 
مواجهـة إجراءات تتبع العقار املرهون، إذا مل يقم املدين 
الراهـن يف الوفـاء بالدين، بعـد إنذاره وحسـب أحكام 

نظام التنفيذ . 

أدبيات البحث:
يعتـرب نظـام الرهـن العقاري املسـجل مـن أحدث 
األنظمـة يف اململكة العربية، ونظرًا حلداثة هذا املوضوع 
فإنـه يوجد قصـور واضـح يف الكتابـات القانونية التي 
تعالـج املوضـوع. إال أن هنـاك العديد من الدراسـات 
التي تتناول موضوع الرهن بشـكل عام. لذا سوف يتم 
البحـث من خالل مـا يتوفر من مراجع قانونية ملناقشـة 
موضـوع حقـوق حائـز العقـار املرهـون يف مواجهـة 
إجراءات التتبع يف ظل نظام الرهن العقاري املسجل يف 

اململكة العربية السـعودية. إضافـة إىل حتليل النصوص 
القانونية والتعليق عليها.

منهجية البحث:
اتبـاع املنهـج الوصفـي التحليـي وذلـك من خالل 
القانونيـة والتعليـق عليهـا مسـتعينًا  رشح النصـوص 
باملصـادر القانونيـة املتخصصة يف جمال احلقـوق العينية 

التبعية.
وسيقسـم هـذا البحث إىل ثالثـة مباحث، نخصص 
املبحـث األول حلـق الدائن يف تتبع العقـار املرهون.ويف 
املبحث الثاين ماهـي خيارات حائز العقار املرهون، ويف 
املبحـث الثالث: ماهي عالقة حائـز العقار املرهون بعد 

قضاء الدين مع غريه.

املبحث األول
حق الدائن يف تتبع العقار املرهون.

إذا حـل أجـل الديـن ومل يقـم املدين الراهن بسـداد 
ديـن الرهن، كان للدائن املرهتن حـق التنفيذ عىل العقار 
املرهـون يف يـد املديـن الراهـن وبيعـه يف املـزاد العلني، 
واسـتيفاء حقه من ثمنه باألولويـة عىل الدائنني العاديني 

والدائنني التاليني له يف املرتبة  .
ولكن إذا ترصف املدين الراهن أو الكفيل الراهن 
بالعقار املرهـون إىل الغري وهو احلائـز، والذي يكون 
غري مسـؤول شـخصيًا عن الديـن املضمـون )1( كان 
للدائـن املرهتـن احلـق يف تتبـع  العقار املرهـون يف يد 
الغـري، والتنفيذ عليه، واسـتيفاء دينه مـن ثمن العقار 

)1( املـادة )السـابعة والعـرشون ( مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السـعودي ) يعد حائزا للعقار املرهـون كل من انتقلت إليه 
بعد الرهن – بأي سـبب من األسباب – ملكية هذا العقار، 
أو أي حـق عينـي آخـر عليـه قابـل للرهـن دون أن يكـون 

مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين املضمون بالرهن (
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املرهـون، بعـد بيعـه يف املـزاد العلني،وهو ما يسـمى 
بحق التتبع )2(.

لذلـك كان ال بـد لنـا من بيـان ما هـو املقصود بحق 
التتبع يف املطلب األول، ويف املطلب الثاين إجراءات حق 
التتبـع، ويف املطلب الثالث املركز القانـوين حلائز العقار 

املرهون.

املطلب األول :املقصود بحق التتبع : 
بينـت املادة )السادسـة والعرشون( مـن نظام الرهن 
العقاري السـعودي  ما هو املقصود بحق التتبع  وهو أن 
يكون » للمرهتن حق تتبع العقار املرهون يف يد أي حائز 
لـه السـتيفاء حقه منـه عند حلـول أجل الوفـاء به وفقا 

ملرتبته« .
ويقصد بذلك أن يكون بإمكان الدائن املرهتن، اختاذ 
إجراءات نزع امللكية للامل املرهون وبيعه يف املزاد العلني 
إذا مل يؤد املدين الدين يف ميعاده )3(، وحتى يتمكن الدائن 
املرهتـن من تتبع العقار املرهون جيـب أن يتوافر رشطان 
ومهـا : أن يكون أجل دينه قد حل وأن يكون دينه مقيدًا 

قبل اكتساب احلائز حقه عىل العقار املرهون .
الـرشط األول : حلـول أجـل الدين :يشـرتط لكي 
يقـوم الدائن املرهتن بالتنفيذ عىل العقار املرهون،  حلول 

)2( منصور، حممد حسـني )2005(،  النظريـة العامة لالئتامن – 
النارش دار املعارف باإلسكندرية . ص 334

            انظر ايضا : سعد، نبيل ابراهيم)2010(،  التأمينات العينية 
والشـخصية، الطبعـة األوىل،  منشـورات احللبي احلقوقية. 
ص 133، زهران،مهـام حممـد،)2001( التأمينات العينية 

والشخصية، منشأة املعارف االسكندرية.
           ص 486 ومـا بعدهـا، نايـل، السـيد عيـد ) 1419( هــ،  
احكام الضامن العيني والشـخيص – النرش العلمي واملطابع 

– جامعة امللك سعود .ص 205
)3( أنظـر: بنـي خلـف، هاشـم أمحـد، )2015(،دور الرهن يف 
املحافظـة عـىل حقـوق الدائنـني املرهتنـني يف نظـام الرهـن 
العقاري السعودي، جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية،جامعة 

املجمعة، العدد)7(، ص 115 وما بعدها.

أجـل الديـن املضمـون بالرهن)4(،أمـا قبل ذلـك فليس 
للدائـن املرهتـن أن ينفذ عـىل العقار املرهون سـواء كان 
العقـار حتـت يـد احلائـز، أو حتت يـد الراهـن، وهذا ما 
نصت عليه املادة )السادسة والعرشون( من نظام الرهن 
العقـاري السـعودي عىل أنه » للمرهتن حـق تتبع العقار 
املرهـون يف يـد أي حائز السـتيفاء حقه منـه عند حلول 

الوفاء به وفقا ملرتبته«.
الـرشط الثـاين : جيـب أن يكـون الرهـن مقيـًدا قبل 
اكتسـاب احلائـز حقه عىل العقـار املرهـون .وذلك ألن 
الرهن ال يري يف مواجهة الغري إال من تاريخ تسجيله، 
وهذا ما نصت عليه املادة )احلادية والعرشون( من نظام 
الرهن العقاري السـعودي » يري أثر الرهن املسـجل 
يف مواجهة الغري من تاريخ تسـجيله، مامل يكن هذا الغري 
قد اكتسـب حقا عينيـا عىل العقار املرهون قبل تسـجيل 

الرهن«
وعـىل ذلـك ال يسـتطيع الدائـن املرهتن تتبـع العقار 
املرهون يف مواجهة احلائز إال إذا كان رهنه قبل تسـجيل 
هذا احلائز سند ملكيته للعقار أو احلق العيني عليه)5( فإذا 
أبـرم عقد رهن قبل إبـرام الترصف يف العقـار املرهون، 
ومل يتـم قيد الرهن إال بعد تسـجيل احلائز سـند ملكيته، 
فـإن الرهن ال ينفذ يف مواجهة احلائز املترصف إليه،  وال 

يستطيع الدائن املرهتن أن يتتبع العقار حتت يده. 

املطلب الثاين: إجراءات التتبع
وهـي إجـراءات التنفيذ عـىل العقار املرهـون والتي 
يتخذهـا الدائـن املرهتـن يف تتبـع العقـار املرهـون يف يد 
حائـزه، حيـث يتم التنفيذ عـىل العقار املرهـون بناء عىل 

)4(عبيـدات، بكر، سـنة الطبع 2011، احلقـوق العينية االصلية 
والتبعية،دار املسرية للنرش، عامن ص 274

          سعد، نبيل ابراهيم، املرجع السابق، ص 134
)5( املرجع السابق، ص 236-235
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طلـب يقدمـه الدائـن املرهتـن إىل قـايض التنفيـذ وفقـًا 
للنمـوذج املعد لذلـك، حيث يتحقق قـايض التنفيذ من 
استيفاء السند التنفيذي للرشوط النظامية، ويضع خاتم 
التنفيذ عليها متضمنًا عبارة )سـند للتنفيذ( مقرونًا باسم 

القايض وحمكمته وتوقيعه )6(.
ثم يصدر قـايض التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إليه مرفقًا 
له نسـخة من السـند التنفيـذي خمتومة بخاتـم املحكمة 
بمطابقتها لألصل، ويبلغ املدين خالل عرشين يوما من 

تاريخ صدور أمر التنفيذ )7(.
فـإذا تعذر إبالغه خالل الفرتة السـابقة، أمر القايض 
بنرش اإلبالغ فورًا يف الصحيفة اليومية األوسـع انتشـارًا 
يف منطقة مقر املحكمة، وتستوىف من املدين نفقة اإلعالن 
مـع اسـتيفاء احلق )8( وعـىل املدين الوفـاء بالدين خالل 

)6( املادة )الرابعة والثالثون( من نظام التنفيذ
         أ( يتـم التنفيـذ بناء عىل طلـب يقدمه طالب التنفيذ إىل قايض 

التنفيذ وفقا للنموذج الذي حتدده الالئحة 
         ب( 2- يتحقق قايض التنفيذ من السندات التنفيذية املذكورة 
يف الفقـرات ..... من توافر الـرشوط النظامية فيها، ويضع 
خاتـم التنفيـذ عليها متضمنا عبارة )سـند للتنفيـذ( مقرونا 

باسم القايض وحمكمته وتوقيعه 
)7( املـادة الثالثـة عرشة  مـن نظام املرافعات الرشعية السـعودي 

رقم )م/1( تاريخ 22/ 1/ 1435 :
            جيـب أن يكـون التبليـغ من نسـختني متطابقتـني، إحدامها 
أصـل، واألخـرى صـورة، وإذا تعدد من وجـه إليهم تّعني 

تعدد الصور بقدر عددهم. 
)8( املـادة )الرابعة والثالثون( من نظـام التنفيذ ) 1- يتم التنفيذ 
بنـاًء عىل طلب يقدمه طالـب التنفيذ إىل قايض التنفيذ، وفقًا 

للنموذج الذى حتدده الالئحة.
           3- يصـدر قـايض التنفيـذ فـورًا أمـرًا بالتنفيـذ إىل املديـن، 
مرفق له نسـخة من السـند التنفيذي خمتومـة بخاتم املحكمة 
بمطابقتهـا لألصـل، ويبلغ املديـن وفق أحـكام التبليغ التي 
حتددهـا الالئحة، فإن تعذر إبـالغ املدين خالل عرشين يومًا 
من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قايض التنفيذ بنرش اإلبالغ 
فـورًا يف الصحيفـة اليوميـة األوسـع انتشـارًا يف منطقـة مقر 
املحكمة، وتستوىف من املدين نفقة اإلعالن مع استيفاء احلق.
           4- يتم التنسـيق بني وزارة العدل، واجلهات ذات العالقة، 
لإلفصاح عن عناوين األشـخاص الذين ال يعرف هلم حمل 

إقامة.

مخسـة أيام من تاريخ إبالغه )9( فإذا مل يقم بالوفاء بالدين 
ذيل أصل السند التنفيذي بام ينفذ فعليًا،وتسجل بيانات 

السند يف سجل سندات التنفيذ لدى املحكمة )10(
فـإذا مل يبـادر املديـن بالوفـاء بالديـن خـالل مهلـة 
اإلخطـار بـأداء الدين مـع النفقـات، خالل مخسـة أيام 
من تاريخ إبالغه وحسـب أحكام نظام التنفيذ، فإنه يتم 
احلجـز عىل العقار املرهون من قبل قايض التنفيذ، متهيدًا 
لبيعه يف املزاد العلني واسـتيفاء دينه من ثمنه طبقًا ملرتبته 

وفقًا لنظام التنفيذ )11(.
ويتم احلجز بموجب حمرض حجز يتضمن اسم طالب 
التنفيـذ، واملنفـذ ضده، والسـند التنفيـذي، وموضوعه 
ورقـم صك ملكية العقار املرهـون، ومواصفات العقار 

املرهون، وموقعه )12(.

)9( املـادة )السادسـة واألربعـون( من نظـام التنفيـذ )إذا مل ينفذ 
املديـن أو مل يفصح عن أمـوال تكفي للوفـاء بالدين خالل 
مخسـة أيام من تاريخ إبالغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نرشه 

بإحدى الصحف إذا تعذر إبالغه ؛ عًد مماطاًل،
)10( املادة )الثامنة واألربعون( من نظام التنفيذ السعودي

)11( املـادة )احلاديـه و الثالثـون( مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السـعودي )تتـم إجـراءات النـزع اجلـربي مللكيـة العقـار 

املرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ(
)12(  املادة )االربعون( من نظام التنفيذ السعودي )  حيرر حمرض 

احلجز وفقا ملا حتدده الالئحة، ويتضمن البيانات اآلتية :
حتديد هوية احلاجز واملحجوز عليه واملحجوز لديه.  -1  

حتديـد منفـذ التنفيـذ، ورقـم أمـر التنفيـذ، وتارخيـه،   -2  
وصدره.

تعيني املال املحجوز، ووصفه ومقداره، ووزنه ونوعه،   -3  
وعـدده وصفاتـه التـي ختتلف هبـا قيمتـه، ومسـتند متلكه، 

بيانات تسجيله بحسب األحوال
نـوع صك ملكية العقار، ورقمـه، وتارخيه، ومصدره،   -4  

وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته(
قيمة املال املحجوز، وفقا لتقدير املقوم.  -5  

مكان احلجز.  -6  
اسم احلارس الذي عهد إليه بحفظه.  -7  

اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتارخيه، ومكانه.  -8  
            ويتضمـن حمـرض احلجـز توقيع مأمـور التنفيذ واملدين- إن 
كان حـارضًا – واحلـارس، وكل مـن نسـب إليه ترصف يف 

املحرض، وفق ما حتدده الالئحة«
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وجيـب تزويد اجلهة التـي صدرت فيهـا وثيقة متلك 
العقار بنسـخة من املحرض للتأشـري عىل سـجل الوثيقة  
)13(.ولقـايض التنفيذ وعنـد االقتضاء وخشـية من قيام 

املدين بالترصف بالعقار املرهون، املبادرة بإجراء احلجز 
عليـه، وذلك بمخاطبة اجلهة التي أصدرت وثيقة سـند 

امللكية قبل إعداد حمرض احلجز)14(.
وعـىل جهـة التوثيق تبليغ قايض التنفيـذ بام تم حيال 
التأشـري عىل سـجل العقـار)15( وإذا اقتـى التنفيذ عىل 
العقـار إكـامل نواقـص صـك العقـار، فلقـايض التنفيذ 

)13(  املـادة )اخلامسـة واالربعـون( من نظام التنفيذ السـعودي 
» جيـري احلجـز التنفيذي عىل العقـار بموجب حمرض حجز 
وجيـب تزويـد اجلهة التي صـدرت فيها وثيقـة متلك العقار 

بنسخة من املحرض للتأشري عىل سجل الوثيقة »
)14( املادة )اخلامسـة واالربعون)2( من الالئحة التنفيذية لنظام 
التنفيذ السـعودي »لقـايض التنفيـذ عند االقتضـاء املبادرة 
بأجـراء احلجز عـىل العقـار بمخاطبة اجلهة التـي اصدرت 

الوثيقة مبارشة قبل اعداد حمرض احلجز »
           كذلـك بينـت املـادة )  األربعـون  ( مـن نظـام السـجل 
العينـي للعقـار والئحتـه التنفيذيـة : عـىل أنـه »الدعاوى 
املتعلقـة بحـق عينـي عقـاري أو بترصف مـن الترصفات 
الواجـب قيدها جيب التأشـري هبا يف السـجل العقاري بناء 
عـىل طلب املحاكم املختصة بعد قيدها لدهيا, متى تضمنت 
هـذه الدعاوى طلب إجـراء تغيري يف بيانات السـجل, وال 
يتم سـامع الدعوى إال بعد تقديم ما يثبت حصول التأشري 

بمضمون هذه الدعاوى. 
           )1/40(من الالئحة التنفيذية لنظام السجل العيني للعقار 
»عـىل املحكمـة املختصـة فور قيد هـذه الدعـاوى لدهيا أن 
تبعث إىل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تقع الوحدة 
العقاريـة حمل الدعوى يف دائرة اختصاصها بطلب التأشـري 
بحصوهلا, تبني فيه رقم الوحدة العقارية حمل الدعوى, واسم  
املدعـي واملدعى عليه, وملخص احلق املدعى به, ويرفق هبذا 

اخلطاب صورة من صحيفة الدعوى«.
          )2/40 (من الالئحة التنفيذية نظام السـجل العيني للعقار 
عـىل إدارة التسـجيل العقـاري والتوثيـق أن جتري التأشـري 
املطلوب من تاريخ ورود خطاب املحكمة املختصة, وتبعث 

هلا بام يفيد حصول التأشري. 
)15(  املادة )اخلامسة واالربعون)3( من الالئحة التنفيذية لنظام 
التنفيـذ السـعودي ) تبلـغ اجلهة التـي صدرت منهـا وثيقة 
متلـك العقار قايض التنفيذ بام تم حيال التأشـري باحلجز عىل 

سجل العقار ( 

الكتابـة للجهـة املصـدرة، إلكـامل الـالزم دون حضور 
صاحب الصك)16(.

وإذا تعذر من استالم صك العقار للتأكد من رسيانه 
وصالحيتـه لإلعتـامد عليـه، أو التهميـش عليـه، فيأمر 
قايض التنفيذ بإصدار نسـخة من سـجل صـك العقار، 
إلمتام إجراءات التنفيذ وتصبح تلك النسخة هي الصك 

املعتمد)17(.
واحلجـز عـىل العقار يشـمل احلجـز عىل غلتـه )18(، 
فإذا كان العقار مؤجرًا، فيجب تبليغ املسـتأجر باحلجز، 
والـذي يتوجب عليه مـن تاريخ تبليغه، تسـليم األجرة 
للمحكمـة، أمـا إذا مل يكـن العقـار مؤجرًا، وتـم تعيني 
حـارس عليه غـري املديـن، فيجب عـىل احلـارس إدارة 
العقـار وتسـليم الريـع إىل املحكمة، أمـا إذا مل يتم تعيني 
حارس،  أو كان املدين يسـكن العقار بنفسـه، أو يسكنه 
من يعوهلم املدين، فال يوجد ريع للعقار عندئٍذ حتى يتم 

احلجز عليها )19(.
بعد ذلك، يتم بيع العقار من خالل املزايدة العلنية 
يف صالـة املزاد، حيـث يوضع املال يف املزايـدة ويعلنه 
قبـل اليوم املحـدد إلجرائـه بمدٍة ال تزيـد عن ثالثني 
يومـًا وال تقل عن مخسـة عرشة يومـًا يف موقع بيانات 
التنفيـذ وباإللصاق عىل باب املكان الذي فيه األموال 
املحجوزة، مبينـًا فيه يوم البيع وسـاعته ومكانه ونوع 
)16(  املادة )اخلامسة واالربعون)5( من الالئحة التنفيذية لنظام 

التنفيذ السعودي. 
)17(  املادة )اخلامسة واالربعون)6( من الالئحة التنفيذية لنظام 

التنفيذ السعودي. 
)18(  املـادة )اخلامسـة واالربعـون)4( مـن الالئحـة التنفيذيـة 
لنظـام التنفيـذ السـعودي) احلجـز عـىل العقـار حجز عىل 
غلتـه، ويبلـغ املسـتأجر باحلجـز التنفيـذي، وعليه تسـليم 
األجـرة للمحكمـة، أو احلارس - حسـب األحوال لتودع 

يف حساب التنفيذ(
)19(  انظـر : وايف، حممـود عـي عبـد السـالم، أصـول التنفيـذ 
القضائـي يف النظـام السـعودي، الطبعـة األوىل، 2014، 

مكتبة ابن رشد، ص 268 
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وجيـوز   ، باإلمجـال  ووصفهـا  املحجـوزة،  األمـوال 
لقـايض التنفيـذ أن يأمر بنرش هذ االعـالن يف صحيفٍة 
أو أكثر من الصحف اليومية وختصم هذه النفقات من 

حصيلة البيع )20(
حيـث يبدأ املزاد بحضـور مأمور التنفيـذ وينادي 
الوكيـل بالقيمة التي يفتتح فيها املزاد للامل املحجوز، 
وال جيـوز البيـع بأقل من القيمة املقـدرة، فإن مل يتقدم 
أحـد لـرشاء العقـار، فينهـي مأمـور التنفيـذ املـزاد، 
وحيـرر حمـرضًا بذلك موقعـًا منـه، ومن وكيـل البيع 

القضائي)21(.
ثم يقوم مأمور التنفيذ القضائي بتحديد ميعاد جللسة 
أخـرى، عـىل أن تقع خالل يومـني من اجللسـة األوىل، 
ويعـرض األمر عىل قايض التنفيـذ ليأمر بإعادة التقويم، 
ويفتتـح املزاد يف اجللسـة الثانية بالتقويـم اجلديد خالل 

مدة ال تنقص عن مخسة عرشة يومًا .
فـإذا مل يتقدم أحـد للـرشاء  يف املرة الثانيـة، أو تقدم 
ولكـن بأقل مـن القيمة املقدرة، تكرر اإلجراء السـابق، 
حيـث ينهي مأمـور التنفيـذ املزاد، وحيرر حمـرضًا بذلك 
موقعـًا منه، ومـن وكيل البيع القضائـي، ثم يقوم مأمور 
التنفيذ القضائي بتحديد ميعاد جللسـة أخرى، ويعرض 
األمـر عىل قايض التنفيـذ ليأمر بإعـادة التقويم، ويفتتح 
املـزاد يف اجللسـة الثالثـة بالتقويم اجلديد خـالل مدة ال 
)20(املادة )اخلمسـون/1( من نظام التنفيذ السعودي)1-يعلن 
عن املزاد قبل اليوم املحدد إلجرائه بمدة ال تزيد عىل ثالثني 
يومـًا وال تقل عن مخسـة عرش يومًا يف موقـع بيانات التنفيذ, 
وباإللصاق عـىل باب املكان الذى فيـه األموال املحجوزة، 
مبينًا فيه يوم البيع وسـاعته ومكانه ونوع األموال املحجوزة 
ووصفهـا باإلمجال, وجيوز لقايض التنفيـذ أن يأمر بنرش هذا 
اإلعـالن يف صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصاًم من 

حصيلة البيع.
)21(املادة )اخلمسـون/5( مـن الالئحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 
السـعودي) إذا مل يتقـدم مشـرت، أو مل يصـل املـزاد القيمـة 
املقدرة سـابقًا، فينهـي مأمـور التنفيذ املـزاد، وحيرر حمرضًا 

بذلك موقعًا منه ومن وكيل البيع القضائي .

تنقـص عن مخسـة عرش يومـًا » ميعاد كامـل« من تاريخ 
امليعاد األول )22(.

غـري أنه ال جيوز إعـادة التقديـر واملزايـدة أكثر من 
ثـالث مـرات، إذا مل يتقـدم أحـد للرشاء. حيـث يباع 
العقـار يف املـرة الثالثـة إذا تقـدم أحد للـرشاء بام يقف 
عليه املزاد، برشط أن ال يقل عن أكرب ثمن تم التوصل 
إليـه يف املرة الثانيـة، إال إذا كان النقصان مما يتغابن فيه 

الناس)23(.
وتتم ترسـية املـزاد عن طريق وكيـل البيع القضائي، 
إذا مضـت مخـس عرشة دقيقـة بعد أكرب عـرض ومل يزد 
عليـه أحد، وملأمـور التنفيـذ متديد املزايـدة مخس عرشة 

دقيقة أخرى وملرة واحدة)24(.
وجيب عىل من رسـا عليه املزاد سـداد الثمن فورًا)25( 
فإذا تعذر السداد الفوري، فيمهل مدة ال تزيد عن مخسة 

أيام عمل)26(.
وإذا مل يسـدد مـن رسـا عليه املـزاد الثمـن يف املوعد 
املحدد، يعاد البيع عىل مسـؤوليته بمزايده جديده وذلك 

)22(املادة )اخلمسـون/6( مـن الالئحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 
السـعودي)  ال يعاد التقدير واملزايدة عىل العقار، أو املعادن 
الثمينـة، أو املجوهـرات، أو مـا يف حكمها أكثـر من ثالث 
مـرات ويف املرة الثالثة يباع بأكرب عـرض يف املزايدة، برشط 
أن يكون الثمـن ال ينقص عن القيمة املقدرة يف املرة الثانية، 
إال بام يتغابن فيه الناس، وحيدد املوعد الثاين والثالث للمزاد 

خالل مدة ال تنقص عن مخسة عرش يومًا( 
)23(املادة )اخلمسـون/6( مـن الالئحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 

السعودي .
)24(املـادة )اخلمسـون/7( مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ 
السعودي) إذا مى مخس عرشة دقيقه بعد أكرب عرض، ومل يزد 
عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الرتسية، وتنتهي املزايدة، 
ويلزم البيع، وملأمور التنفيذ متديد مخس عرشة دقيقة أخرى (  .

)25(املادة )اخلمسـون/2( من نظام التنفيذ السـعودي )2-يبدأ 
املـزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينـادي الوكيل بالقيمة التي 
يفتتـح فيها املزاد للامل املحجـوز، ..........وجيب عىل من 

رسا عليه املزاد سداد الثمن فورًا وفق ما حتدده الالئحة
)26(املادة )اخلمسـون/8( مـن الالئحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 

السعودي .
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حسـب أحكام الفقرة )1-2( من املادة )اخلمسـني( من 
نظـام التنفيذ ويلزم املتخلف عن السـداد بدفع ما نقص 
من الثمن الذي رسا به املزاد وبمرصوفات املزايدة ويرد 

إليه ما زاد عن ذلك )27(.

املطلب الثالث: املركز القانوين حلائز العقار املرهون
الشـك أن املركز القانوين للحائـز يتحدد من خالل 
بيان سـلطاته عىل العقار املرهون والدفوع التي يستطيع 
التمسك هبا ملواجهة إجراءات التنفيذ، وما هي اخليارات 
التـي خوهلا املنظم لـه لتفادي اختاذ تلـك اإلجراءات يف 

مواجهته .
لكـن قبـل البحـث يف ذلـك، ال بـد لنا من بيـان من 
هـو حائز العقـار املرهـون، وذلك يف الفـرع  األول، ثم 
نبحث يف الفرع الثاين ما هي سـلطات احلائز عىل العقار 
املرهـون، وماهـي الدفوع التي يمكن أن يتمسـك هبا يف 

مواجهة إجراءات التتبع يف الفرع الثالث .

الفرع األول : من يعترب حائزًا للعقار املرهون 
حائـز العقـار املرهـون، ليـس هو مـن حيـوز العقار 
املرهـون حيـازة قانونيـة أو عرضية)28( وإنام هو حسـب 
املـادة ) السـابعة والعرشين( مـن نظام الرهـن العقاري 
السـعودي »يعد حائـًزا للعقار املرهـون كل من انتقلت 
إليـه بعـد الرهـن – بأي سـبب مـن األسـباب- ملكية 
هـذا العقار أو حق عيني آخر عليـه قابل للرهن دون أن 
)27(املادة )اخلمسـون/3( من نظام التنفيذ السـعودي )3-إذا مل 
يسدد من رسا عليه املزاد الثمن يف املوعد املحدد، يعاد البيع 
عىل مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا ملا ورد يف الفقرتني )1( 
و )2( مـن هذه املـادة، ويلزم املتخلف بام نقـص من الثمن 

وبمرصوفات املزايدة، ويرد إليه ما زاد عىل ذلك(
           وأرى تعديـل نـص هـذه املـادة بحيث حيـرم من ختلف عن 
الوفاء بالثمن الذي رسا به املزاد من احلصول عىل الزيادة يف 

قيمة العقار يف حال حتققها .
)28(سعد، نبيل ابراهيم، املرجع السابق ص 134

يكون مسـؤوالً مسؤولية شـخصية عن الدين املضمون 
بالرهن«.

كذلـك بينـت املـادة )احلاديـة والعـرشون( مـن نظام 
الرهن العقاري السـعودي« يري أثر الرهن املسـجل يف 
مواجهة الغري من تاريخ تسـجيله، مـامل يكن هذا الغري قد 
اكتسب حقًا عينيًا عىل العقار املرهون قبل تسجيل الرهن«

يتبني لنا من خالل نصوص هذه املواد ماهي الرشوط 
الواجب توافرها يف الشخص لكي يعترب حائزا، وبالتايل 

رسيان أثر الرهن العقاري يف مواجهته وهي:
الـرشط األول: أن يكـون احلائـز قد اكتسـب ملكية 

العقار أو حق عيني عليه قابل للرهن.
أي أن تنتقـل ملكيـة العقـار املرهـون إىل احلائـز أو 
جـزء منه، أو أن يكسـب عىل هـذا العقار املرهـون حقًا 
عينيـًا أصليًا قاباًل للرهن، أي قاباًل للبيع يف املزاد العلني 

استقالالً عن العقار املقرر عليه الرهن  .
وهـذا ما نصـت عليه املـادة ) الرابعـة/2( من نظام 
الرهـن العقـاري السـعودي  بأنه جيب أن يكـون العقار 
املرهون  قاباًل للبيع يف املزاد العلني، واحلقوق التي تقبل 
البيـع يف املزاد العلنـي هي حق امللكيـة، أو ملكية الرقبة 
فيـه أو حـق انتفاع عليـه )29( أما تلك التـي ال تقبل البيع 
يف املزاد العلني اسـتقالال، فهي حقـوق االرتفاق وحق 
االسـتعامل وحـق السـكنى، وكذلـك احلقـوق العينيـة 

التبعية، وهي الرهن وحقوق االمتياز )30(.
 وعىل ذلك ال يعترب حائزًا من مل يكسـب سـوى حقًا 
شـخصيًا عـىل العقـار املرهون، كاملسـتأجر أو املشـرتي 
بعقد غري مسجل، ألنه ال ينقل إليه ملكية املال املرهون، 
كذلـك ال يعترب حائزًا كل من انتقل إليه حقًا عينيًا أصليًا 

)29( منصور،حممد حسني، املرجع السابق ص 337
)30(. علـم الديـن، حمي الدين اسـامعيل، بال سـنة طبع،اصول 
القانـون املـدين، اجلـزء الثالث، احلقـوق العينيـه واالصلية 

والتبعية . ص533



45هاشم أمحد سامل بني خلف: حقوق حائز العقار املرهون يف مواجهة إجراءات التتبع من قبل الدائنني املرهتنني

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

ال جيـوز بيعـه يف املـزاد العلنـي، كحـق االرتفـاق وحق 
السكنى وحق االستعامل، وال يعترب حائزًا من تلقى عىل 
العقارحقـًا تبعيًا، كالرهـن، أو حقوق االمتياز، ذلك أن 
الدائـن املرهتن يبارش إجراءات التنفيذ يف مواجهة املدين 
الراهن، سواء كان العقار املرهون موجودًا حتت يده، أو 
حتت يد شخص آخر له عليه حق شخيص، أو حق عيني 

عليه، غري قابل للبيع يف املزاد العلني)31(.
الرشط الثاين : اكتساب احلق بعد تسجيل الرهن.

تنـص املـادة )احلاديـه والعـرشون ( مـن نظـام الرهن 
العقاري السـعودي عىل أنه “ يري أثر الرهن املسـجل يف 
مواجهـة الغري من تاريخ تسـجيله، مامل يكن هـذا الغري قد 
اكتسب حقا عينيا عىل العقار املرهون قبل تسجيل الرهن “
وعىل ذلك فإنـه ملبارشة الدائن إجراءات التنفيذ عىل 
العقـار املرهون يف مواجهة احلائـز، أن يكون هذا احلائز 
قد اكتسب ملكية العقار أو أي حق عيني آخر عليه قاباًل 
للرهـن بعد تسـجيل عقـد الرهن، أما إذا كان اكتسـاب 
احلق يرجع إىل وقت سـابق عىل تسـجيل الرهن، فليس 

للمرهتن احلق يف التتبع يف مواجهة صاحب احلق.
الرشط الثالث : تسجيل سند احلائز .

جيـب أن يكون الترصف الـذي تلقى به احلائز ملكية 
العقـار املرهـون أو احلـق العينـي مسـجاًل،  وذلك ألن 
احلقوق العينية األصلية أو التبعية ال تنشـأ وال تنتقل إال 

بالتسجيل يف إدارة السجل العيني للعقار )32(.

)31( الزقـرد، امحد السـعيد، بال سـنة طبـع، التأمينات الشـخصية، 
دراسـة يف قانـون التمويل العقـاري 2001/148 ص 251، 
أنظـر أيضـًا : مبارك،سـعيد )1995-1996( موجـز احكام 
القانـون املـدين االردين – احلقوق العينيـة– الطبعة األوىل ص 
257،وايضا: منصور، حممد حسني، املرجع السابق، ص 337

)32( املـادة السادسـة والثالثـون: مـن )الالئحـة التنفيذيةلنظام 
التسـجياللعيني للعقار()جيب أن تقيد يف السـجل العقاري 
مجيـع الترصفـات التـي من شـأهنا إنشـاء حق مـن احلقوق 
العينيـة العقارية األصلية أو التبعيـة ......, وال يري أثرها 

عىل الغري إال من تاريخ قيدها. 

وعـىل ذلـك لـو انتقلـت ملكيـة العقـار املرهـون 
احلائـز بعقد بيـع، وجب ان يكون هذا العقد مسـجاًل 
حتـى يمكن إعتبـاره حائًزا وتتم إجـراءات التنفيذ يف 

مواجهته )33(.
أما إذا انتقلت ملكية العقار املرهون إىل احلائز بسبب 
قانوين غري قابل للتسـجيل، فال يتصور التسجيل يف هذه 
احلالـة، كـام لو انتقلت ملكيـة العقار املرهـون إىل احلائز 

بالتقادم )34(.
الـرشط الرابـع : أال يكون احلائز مسؤوالًمسـؤولية 

شخصية عن الدين .
جيـب أال يكون احلائز مسـؤوال مسـؤولية شـخصية 
عـن الدين املضمـون بالرهن، ألنه لو اعتـرب كذلك فإن 
الدائن يسـتطيع أن ُينّفذ عىل العقار املرهون يف يده، بامله 

من حق الضامن العام عىل أمواله .
وعليـه فاملديـن الراهـن ال يعتـرب حائـزا ألنه هو 
مالـك العقـار املرهـون، ومل تنتقـل إليه ملكيـة املال 
املرهـون إليه، كام أنه مسـؤول عـن الدين، كذلك ال 
يعتـرب حائـزًا من اشـرتى مـن الراهن املـال املرهون 
إذا كان رشيـكًا يف الدين سـواء كان متضامنًا أو غري 
متضامـن، أو إذا كان كفيـاًل شـخصيًا كفـل الديـن 

املضمون بالرهن .
 كذلـك ال يعتـرب الكفيـل العينـي حائـزًا للعقـار 
املرهـون وذلـك ألنـه مل تنتقل ملكيـة العقـار املرهون 
إليـه،  وإنام هو مالـك له اصاًل قام بتقريـر الرهن عليه 
لضامن دين املدين، كام أنه مسـؤول مسؤولية شخصية 

)33( منصور، حممد حسـني،  املرجع السـابق، ص 337.تناغو، 
سـمري، )2008(، التأمينـات العينية والشـخصية، منشـأة 

املعارف، االسكندرية ص 149 - 2008
)34( السـنهوري، عبـد الـرزاق،) 1994(،  الوسـيط يف رشح 
القانون املدين، التأمينات الشخصية والعينية ج 10.، تنقيح 
املستشـار، مصطفى حممد الفقي، الطبعة الثانية،النارش، دار 

النهضة العربية .فقرة 262، ص 607  
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يف مواجهة الدائن وان كانت مسـؤوليته حمدده بالعقار 
املرهون )35(.

كذلـك ال يعترب حائـزًا للعقار املرهون مـن انتقلت إليه 
ملكيـة املال املرهون بطريق املزاد العلني، ألن ملكية العقار 
املرهـون تنتقـل إليه خالية مـن الرهن الذي يثقلـه، وينتقل 
حـق الرهـن إىل الثمن املدفـوع، وكذلك احلـال إذا نزعت 
ملكيـة العقـار املرهـون للمنفعـة العامـة، وذلـك ألن حق 
الرهـن ينتقـل إىل بدل االسـتمالك )36( وأخـرًيا فإن وارث 
الراهن ال يعترب حائزًا وذلك ألن أموال الرتكة بام فيها املال 
املرهون ال تنتقل إليه، إالبعد سداد الدين املضمون بالرهن 

العقاري تطبيقا ملبدأ.) ال تركةإال بعد سداد الديون ( )37(.
الرشط اخلامس: عدم ترتب زوال سـلطة التتبع عىل 

سند احلائز.
إذا انتقلـت ملكية العقار املرهون إىل شـخص مطهر 
للعقـار من كل رهن، مل يكن هذا الشـخص حائزًا، ألن 
الرهـن قـد زال، مثـال ذلـك، إذا نزعـت ملكيـة العقار 
املرهون للمنفعة العامة، فال جيوز للدائن املرهتن أن يتتبع 
العقار املرهون يف يد اجلهة احلكومية نازعة امللكية، وإنام 
ينصب حقه عىل التعويض املستحق )38(، وإذا بيع العقار 
املرهـون بيعـًا جربيًا، فإن تسـجيل مريس املـزاد، يرتتب 
عليـه تطهـري العقـار املرهـون، وينسـحب حـق الدائن 

املرهتن عىل الثمن الذي رسا به املزاد )39( .
)35( د. نبيل ابراهيم سعد، املرجع السابق ص 136انظر ايضا : 

مبارك، سعيد، املرجع السابق، ص 257
           وايضا : تناغو، سمري، املرجع السابق ص 148 – 2008 : 

منصور،  حممد حسني، املرجع السابق، ص 339
)36( مبارك، سعيد، املرجع السابق، ص 257

)37( املرجـع السـابق، ص 257، انظـر ايضـا : منصـور، حممد 
حسني، املرجع السابق، ص 339

)38( املرجـع السـابق، ص 257، د. عبـد الـرزاق السـنهوري، 
الوسيط، ج10، فقرة 262، ص 608

)39( وهذا ما نصت عليه املادة ) الثانية والثالثون ( من نظام الرهن 
العقاري السـعودي ) جيوز حلائز العقـار املرهون ان يدخل يف 
إجراءات بيعه يف املزاد، فإذا رسـا املزاد عليه، وأدى الثمن عد 

الفرع الثاين: سلطات احلائز عىل العقار املرهون
الشـك أن سـلطات احلائز عىل العقـار املرهون هي 
نفسـها السـلطات املخولة للمدين الراهن، حيث يتمتع 
احلائز قبل مبارشة الدائن املرهتن حلق التتبع، بالسلطات 
التـي خيوهلـا إياه حـق امللكيـة من اسـتعامل واسـتغالل 
وتـرصف، وال يقيـده أي قيـد إال بالقـدر الـذي يكفـل 
سـالمة الرهن، وعدم االنتقاص منه أو تعريضه للهالك 
أو التلف، علاًم بأنه يكون للدائن املرهتن حتى ولو مل حيل 
أجـل دينه أن يتخذ ضد احلائز كافة اإلجراءات النظامية 
والتحفظية يف سـبيل املحافظة عىل العقـار املرهون وهو 

يف يد احلائز.
وعليه وحسـب السـلطات املخولة له بموجب حق 
امللكية، فإن للحائـز احلق يف الترصف يف العقار املرهون 
طاملـا أن العقـار مسـجاًل وفقًا لنظـام التسـجيل العيني 
للعقـار، أما إذا مل يكن العقار مسـجاًل فـال جيوز للحائز 
أن يتـرصف يف العقار املرهون ما مل يتفق عىل ذلك ووثق 

ذلك يف صكه وسجله )40(.
وعليـه يكون للحائز بيع العقار املرهون إىل شـخص 
آخر مثقاًل بحـق الرهن، كذلك حقه بأن يرتب عليه أي 
حق من احلقوق العينية األصلية أو التبعية، وال شـك أن 
حق احلائز يف الترصف يف العقار املرهون، أو برتتيب أي 
حـق من احلقـوق العينية األصليـة أو التبعيـة، يتقيد من 
تاريخ احلجز عىل العقار املرهون، ذلك أنه إذا باع احلائز 
العقـار املرهون،أو رتب عليه أي حق من احلقوق العينة 
مالـكا للعقار بمقتـى وثيقة ملكيته األصـي، ويتطهر العقار 
املرهون من كل حق مسـجل عليه، اذا دفع احلائز الثمن الذي 

رست عليه املزايدة به واودعه يف حساب بنكي (
)40( تنـص املـادة )احلاديـة عرش(مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السعودي عىل انه  )1 – اذا كان العقار مسجال وفقا ألحكام 
نظـام التسـجيل العيني للعقـار جاز الترصف فيـه 2- اذا مل 
يكـن العقار مسـجال وفقا ألحـكام نظام التسـجيل العيني 
للعقار فال جيـوز للراهن ان يترصف يف عقاره املرهون، مامل 

يتفق عىل خالف ذلك ووثق ذلك يف صكه وسجله.
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األصليـة، أو التبعيـة، وقيدهـا يف إدارة السـجل العيني 
للعقار قبل تسـجيل قـرار احلجز عليه، نفـذ يف مواجهة 

الدائنني املرهتنني.
أمـا اذا تم الترصف بعد احلجز عـىل العقار املرهون، 
فـإن هـذا التـرصف الحيتـج بـه ضـد الدائـن املرهتـن، 
ويسـتطيع الدائـن املرهتـن أن ينفـذ عىل العقـار املرهون 
يف مواجهـة البائع احلائز، خاليـًا من أي حق من احلقوق 

العينية األصلية أو التبعية)41(.
كذلـك فإنـه يكـون للحائز احلـق يف اسـتعامل عقار 
املرهون عىل أن سـلطة املدين الراهن يف اسـتعامل العقار 
املرهون ليسـت مطلقـة، بل مقيدة بمبـدأ عدم اإلرضار 
بالدائـن املرهتن، بحيث ال جيوز له عند اسـتعامل العقار 
املرهـون، أن يأيت بأعامل من شـأهنا االنتقـاص من املال 
املرهـون، فليس له أن يقـوم هبدم العقار املرهون  أو نزع 

بعض ملحقاته والترصف هبا )42(.
 كـام ليس لـه أن يـرتك البنـاء بعد اسـتعامله دون 
عنايـة حتى يتهدم ويتخرب)43(، حيث يكون للدائن 
املرهتن عندئٍذ أن يعرتض عىل كل ذلك  وله أن يتخذ 
من اإلجراءات النظامية التحفظية ما يضمن سـالمة 

حقه)44(.
)41( سوار،  وحيد الدين،)1995( رشح القانون املدين االردين، 

احلقوق العينية والتبعية، دار الثقافة،    ص 123
)42( العبيـدي، عي هادي،) 2011 (،  الوجيز يف رشح القانون 
املـدين، احلقـوق العينية، دار الثقافة للنـرش والتوزيع، عامن ,    

ص 273
)43(عـي،  منقـذ عبـد الرضـا، سـنة النـرش 2010 أثـر الرهـن 
التأمينـي يف حقـوق مالك العقار املرهـون، جملة جامعة ذي 

قار، العدد 5   2010 ص 105
)44(وهذا ما أشـارت إليه املـادة) الثالثة عرش( مـن نظام الرهن 
العقـاري السـعودي )يلتـزم الراهن باملحافظة عىل سـالمة 
وللمرهتـن  الديـن،  وفـاء  تاريـخ  حتـى  املرهـون  العقـار 
االعـرتاض عـىل مجيـع ما مـن شـانه انقـاص قيمـة العقار 
املرهـون، أو تعريضه للهـالك، أو العيب ولـه ان يتخذ من 
اإلجـراءات النظامية التحفظية ما يضمن سـالمة حقه، وله 

الرجوع بالنفقات عىل الراهن (

كذلـك  يكـون للحائـز حقـه يف اسـتغالل العقـار 
املرهون  دون االرضار بالدائن املرهتن، فإذا حدث هذا، 
كان للدائـن املرهتـن أن يعـارض يف ذلـك مطالبًا بوقف 
األعامل الضـارة بحقه وله أن يتخذ الوسـائل التحفظية 
الكفيلـة بحاميـة ضامنـه)45(  كتعيني حارس عـىل العقار 
املرهـون ويرجع بام أنفق يف ذلك عليه، كام أن له احلق يف 

الرجوع عىل الراهن بالضامن )46(.
كذلـك إذا نقصت قيمة العقـار املرهون أو طرأ عليه 
مانـع يمنع املرهتن من اسـتيفاء حقه منـه هلالك أو عيب 
أو اسـتحقاق، وكان ذلك بتعـد أو تفريط أو تدليس من 
حائز العقار املرهون، فللدائن احلق  يف أن يطلب استيفاء 
حقه فورًا ويتمسك بسقوط األجل، أو أن يطالب بزيادة 
الرهـن بقـدر ما نقـص منـه أو أن يقـوم املديـن الراهن  

بتقديم مرهون مماثل مكان املرهون الفائت)47(.
كذلـك يكـون للحائـز احلـق يف قبـض ثـامر العقـار 
املرهون وجنيهـا، ويف الترصف فيها دون االرضار بحق 
الدائـن املرهتن، وهذا ما نصت عليه املادة ) الثانية عرش( 
» غلة العقار املرهون ملالكه ونفقته عليه، و إدارته حق له 

بام ال خيل بحق املرهتن »

)45( املادة )السادسة عرشة ( من نظام الرهن العقاري السعودي)اذا 
وقعت اعامل من شـأهنا ان تعرض العقـار املرهون للهالك او 
العيـب او جتعلـه غـري كاف للضامن، فللمرهتـن ان يطلب من 
املحكمـة وقف هذه األعامل، واختاذ الوسـائل التي متنع وقوع 

الرضر وفقأ ألحكام القضاء املستعجل (
)46(عبد الدايم ،حسني) 2007(  االئتامن العقاري بني الرشيعة 

االسالمية والقانون املدين، دار الفكر اجلامعي ص 203
)47(وهـذا ما  نصت عليه  املادة ) الرابعة عرشة(من نظام الرهن 
العقار السـعودي ) إذا نقصت قيمة العقار املرهون  أو طرأ 
عليه مانع يمنع املرهتن من اسـتيفاء حقه منه هلالك او عيب 
او استحقاق، وكان ذلك بتعد او تفريط او تدليس ممن بيده 
املرهـون )راهنـا كان ام حائـزا ( فللمرهتـن حينئـذ مطالبته 
بزيـادة الرهـن بقدر مـا نقص منـه او بتقديم مرهـون مماثل 
مـكان املرهـون الفائت ما مل حيـل حمله مثلـه، و إال الزم من 
بيده العقار املرهون بسـداد الدين وفقا ملعايري السداد املبكر 

املنصوص عليها يف نظام مراقبة رشكات التمويل(.
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ويبقـى احلـق للحائز يف قبـض الثـامر طبيعيـة كانت أو 
مستحدثة أو مدنية ويف الترصف فيها إىل الوقت الذي تلحق 
فيـه هـذه الثامر بالعقـار )48( حيث تلحق هذه الثـامر بالعقار 
مـن تاريخ احلجز عىل  العقـار املرهون وذلك لتعلق هبا حق 
الدائـن املرهتن ويمتـد اليها الرهن، وهـذا القيد ليس نتيجة 

حلق الرهن، بل هو نتيجة للحجز عىل العقار املرهون )49(.

الفرع الثالث: دفوع  احلائز يف مواجهة إجراءات التتبع
ملا كان للدائـن املرهتن احلق يف تتبع العقار املرهون بيد 
احلائـز والتنفيذ عليه واسـتيفاء دينه من ثمـن ذلك العقار 
املرهـون، فإنـه يكون للحائـز وضامنا حلقوقـه يف مواجهة 
الدائـن املرهتـن أن يتمسـك يف مواجهـة الدائـن املرهتـن 
بجميـع الدفـوع التـي من شـأهنا إنـكار حق التتبـع ومنع 
التنفيـذ عـىل العقـار املرهون، وهـذا ما نصت عليـه املادة 
)اخلامسة والثالثون ( من نظام الرهن العقاري السعودي 
» حلائـز العقـار املرهـون أن يعرتض عىل الديـن الذي بيع 
العقار بسـببه بجميع ما كان جيـوز للمدين ان يعرتض به، 

إذا كان الدين مسجال بعد وثيقة ملكية احلائز«)50(.
والدفـوع التـي يمكـن للحائـز التمسـك هبـا، 
وبالتايل تفادي نزع ملكية العقار املرهون، الطعن يف 
صحة الرشوط الشـكلية واملوضوعية لنفاذ الرهن، 
حيـث يمكنه الطعن ببطالن تسـجيل عقـد الرهن، 
ذلك أن الرهن ال يكون نافذًا إال من تاريخ تسجيله 
)51( أو بالطعن بانقضاء مرتبة الرهن للدائن املرهتن، 

وذلك بتنازل الدائن املرهتن إىل دائن آخر مرهتن عىل 

)48(سعد، نبيل ابراهيم، املرجع السابق ص 110
)49( املادة )العرشون( من نظام التنفيذ السـعودي: )مجيع أموال 
املديـن ضامنة لديونه، ويرتتب عىل احلجز عىل أموال املدين 

عدم نفاذ ما يقوم به من ترصف يف أمواله املحجوزة.
)50( منصور، حممد حسني ، املرجع السابق ص 348

)51(  ) املـادة األوىل /3( ال يري اثر الرهن العقاري عىل الغري 
اال بتسجيله .............

نفس العقار املرهون )52( أو انقضائه أو عدم نفاذه يف 
حقه )53(.

كذلك يكون حلائز العقار املرهون احلق يف التمسـك يف 
مواجهة الدائن املرهتن بجميع الدفوع اخلاصة به أو اخلاصة 
باملدين الراهن كالدفع بانقضاء الدين سـواء كان بالوفاء أو 
املقاصـة أو اإلبـراء أو التقادم أو الدفـع ببطالن دين الرهن 
وذلك النعدام الرضا أو عدم املرشوعية أو التمسك بنقص 
أهلية املدين أو أن إرادته شاهبا عيب من عيوب اإلرادة)54(.

املبحث الثاين
 خيارات حائز العقار املرهون

اذا حل أجل الدين كان للدائن املرهتن وقبل التنفيذ عىل 
العقـار املرهون إنذار املدين وحائز العقار املرهون برضورة 
الوفـاء بالديـن، و إال فإنه، سـوف يتـم التنفيذ عـىل العقار 
املرهـون )55( وقد خيتار حائز العقـار املرهون، الوفاءبالدين 
أو أن يطهـر العقـار املرهـون مـن الديـن، أو االشـرتاك يف 
مزايـدة العقـار املرهـون، وهـذا مـا سـوف نبحثـه ضمـن 

املطالب التالية:

املطلب األول: قضاء الديون
حلائـز العقار املرهون إذا مـا تم إنذاره بالوفاء بالدين 
املثقل به العقار املرهون وحسب أحكام نظام التنفيذ، أن 
)52(  املـادة ) اخلامسـة والعـرشون ( مـن نظام الرهـن العقاري 
املسـجل) جيـوز للدائـن املرهتن ان يتنـازل عـن مرتبة رهنه 
بمقـدار دينـه لدائن مرهتـن اخر عـىل العقار املرهـون وفقا 

لألحكام املقررة يف حوالة احلق (
)53(  العبيـدي، عي هـادي،)2014(  الوجيز يف رشح احلقوق 

العينية، دار الثقافة، عامن ص 285
)54(  أنظـر مبـارك. سـعيد ، املرجع السـابق، ص 257   ، انظر 
ايضـا : البشـري، حممـد طه البشـري وطـه، غني حسـون طه 

)1982( احلقوق العينية،  ص 451
)55(  املادة ) الثامنة عرشة ( من نظام الرهن العقاري املسجل)تتم 
إجـراءات النـزع اجلربي مللكيـة العقار املرهـون وبيعه عند 

عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ (.
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يبـادر إىل الوفاء بالديـن والنفقات، عىل أن يرجع بام أداه 
عـىل املدين، ولـه أن حيل حمل الدائن الذي اسـتوىف  دينه 
فيام له من حقوق، وهذا ما نصت عليه املادة ) التاسعة و 
العرشون ( من نظام الرهن العقاري السعودي عىل أنه » 
حلائز العقار املرهون ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد 
انـذاره عىل ان يرجع بام أداه عـىل املدين وله ان حيل حمل 

الدائن الذي استوىف  دينه فيام له من حقوق »
ذلك انه إذا مل يبادر احلائز يف الوفاء وضمن املدة املقررة 
يف نظام التنفيذ، )56(. فإن قايض التنفيذ يصدر قرارًا باحلجز 

عىل العقار املرهون، متهيدًا لبيعه يف املزاد العلني )57(.
ويكون له أيضًا وعنـد االقتضاء املبادرة باحلجز عىل 
العقـار وذلك بمخاطبة اجلهة التي أصدرت الوثيقة قبل 
إعداد حمرض احلجز، .وكذلك فإنه جيب إبالغ اجلهة التي 
صـدرت منها وثيقـة متلك العقـار بصورة مـن املحرض 
للتأشـري عىل سجل الوثيقة بأن العقار حمجوز لوفاء دين 

حمكوم به )58(.
)56(  املادة )السادسة واألربعون( من نظام التنفيذ السعودي.

)57(  عـىل انه يكـون للحائز ورغم عدم دخولـه يف املزاد العلني 
، احلـق يف الوفاء بالديـن، باإلضافـة إىل مرصوفات احلجز 
والتنفيـذ، ولكـن يشـرتط يف ذلـك قبل قـرار رسـو املزاد، 
ويرتتـب عىل ذلك رفع احلجز عن العقار املرهون، وهذا ما 
نصـت عليه املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام  التنفيذ 
السعودي ) جيوز يف أي حال كانت عليها اإلجراءات وقبل 
رسو املزاد، ايداع مبلغ نقدي  يف حساب دائرة التنفيذ مساو 
للديـن املحجـوز من اجلـه، مضافا إليـه مرصوفات احلجز 

والتنفيذ، ويرتتب عىل ذلك رفع احلجز (
           كذلـك فإنـه اذا احـرض املديـن قبـل رسـو املـزاد مشـرتيا للعـني 
املحجوزة، ودفع مبلغًا ال يقل عن الدين املحجوز من اجله العقار 
املرهون، اجاز قايض التنفيذ هذا البيع، واستلم الثمن مضافا إليه 
مرصوفـات احلجـز والتنفيذ  وهـذا ما نصت عليه املـادة )الثانية 
واخلمسـون /2( من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي ) 
اذا احرض املدين قبل رسـو املزاد مشـرتيا للعني املحجوزة بمبلغ 
ال يقـل عـن الدين املحجوز مـن اجله، اجاز قـايض التنفيذ هذا 
البيع، وأثبته بقرار واستلم من الثمن املتفق عليه ما يساوي الدين 
املحجـوز ألجله مضافا إليـه مجيع مرصوفات احلجـز والتنفيذ، 

ويرتتب عىل ذلك رفع احلجز عن األعيان املحجوزة (
)58(  املادة ) اخلامسة واالربعون فقره 3  ( من الالئحة التنفيذية 

لنظام التنفيذ السعودي

وعليـه فإنـه قـد يكون مـن مصلحـة احلائـز وحتى 
يتجنـب احلجز عىل العقار ووضعـه يف املزاد العلني وما 
يرتتـب عىل ذلك مـن مصاريف ونفقـات )59(، أن يقوم 
بقضاء الدين الذي رهـن العقار من أجله، باإلضافة إىل 
نفقات الرهن، وال يقبل من احلائز أن يقوم بالوفاء بجزء 
من الدين املثقل به العقار املرهون، وذلك حتى ال تتفرق 

الصفقة عىل الدائن املرهتن)60(.
ومـن مصلحته أيضًا يف قضـاء دين الرهن، أن يكون 
الديـن  أقـل بكثري من ثمـن العقار، أو مـن اجلزء الباقي 
من الثمـن يف ذمة احلائز، حيث يقـوم بدفع الدين وحيل 
حمـل الدائن يف مرتبة رهنه، وبذلـك يضمن عدم رجوع 
الدائنـني املتأخرين يف املرتبة،الذين جيـدون عدم الفائدة 
بالرجـوع، وذلـك إذا تبـني هلـم أن قيمة العقـار ال تزيد 
عن قيمة الدين، وال سـيام  بعد حلول احلائز حمل الدائن 
املرهتن يف املرتبـة األوىل بحق التقدم عىل حقوقهم األمر 

الذي جيعل إجراءاهتم ال فائدة منها )61(.
ويرتتـب عـىل وفـاء احلائز بكافـة الديـون املضمونة 
بالعقـار املرهـون، أن يصبـح العقار خالصًا مـن الرهن 
النقضائـه بالديـن املضمـون، ويكـون للحائـز املطالبة 
بمحـو ما عىل العقار من قيـود )62(. إال أن احلائز ال يلزم 
بدفـع كل الديـن املضمـون بالرهن، بل يكفـي أن يدفع 

)59( وعليـه فإنه من مصلحة احلائز ان يبادر إىل قضاء دين الرهن، 
ألنـه كلام تأخر عـن الوفـاء بالديـن، زادت ملحقاته، خاصه 
مرصوفات احلجز والتنفيذ والتي  انفقها الدائنون بعد االنذار 

.، انظر : الزقرد،  امحد سعيد ، املرجع السابق ص 261
)60(  ) املادة العارشة( من نظام الرهن العقاري السـعودي) كل 
جـزء من العقار املرهون ضامـن لكل الدين، وكل جزء من 

الدين مضمون بالعقار الرهون، مامل يتفق عىل غري ذلك ( 
)61(  انظـر سـعد،. نبيـل ابراهيـم، املرجـع السـابق ص 148، 
ص،  السـابق  املرجـع  الظاهـر،  عبـد  حممـد  حسـني، 
138الزقرد، املرجع السابق ص 258-259، العمرويس، 

انور )2003(، احلقوق العينية التبعية   ص 232
         سوار، وحيد الدين سوار، املرجع السابق، ص 118

)62(  العمرويس،  انور،  املرجع السابق، ص 232



هاشم أمحد سامل بني خلف: حقوق حائز العقار املرهون يف مواجهة إجراءات التتبع من قبل الدائنني املرهتنني 50

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

ديـن من كان من الدائنني املرهتنـني متقدمًا يف املرتبة، إذا 
كانت قيمة العقار ال تتجاوز ما دفعه، ألنه عندئٍذ سيحل 
حمل من دفع دينه من هؤالء الدائنني، مما يؤدي عماًل إىل 
إحجـام الدائنـني املتأخرين عـن اختاذ إجـراءات التنفيذ 

عىل العقار املرهون )63(.
ولكن هل يمكن إجبار احلائز عىل الوفاء بدين الرهن 

إىل الدائن املرهتن؟
َ املنظم السـعودي يف املادة )التاسـعة والعرشون(  َبنيَّ
مـن نظام الرهن العقاري أنه يكـون للحائز احلرية يف أن 
يـؤدي الدين مع النفقات بعد إنذاره اذا رأى مصلحة له 
يف ذلك وبرصف النظر عام إذا كان ثمن العقار املرهون، 

هو دين يف ذمته ملصلحة املدين الراهن أم ال.
ونحن نرى بـرضورة إجبار احلائز عىل الوفاء بالدين 
إذا كان يف ذمتـه بسـبب امتالكـه العقـار املرهـون مبلغًا 
مسـتحق األداء، حاالً يكفي لوفاء حقوق مجيع الدائنني 

املقيدة حقوقهم عىل العقار املرهون)64(.

املطلب الثاين: تطهري العقار املرهون
َ املنظم السـعودي بأنـه حلائز العقار املرهون احلق  َبنيَّ
يف تطهـري عقاره من كل رهن مسـجل، وهـذا ما نصت 
عليـه املادة )الثالثون فقره 1( مـن نظام الرهن العقاري 
املسـجل » وحلائـز العقـار املرهون حق تطهـريه من كل 

رهن مسجل »

)63(  املرجع السابق ص 212
)64(  يف حـني أن املـرشع املـرصي أجـرب احلائـز عـىل الوفـاء 
بالديـن متى طلـب الدائن املرهتن املقيـدة حقه عىل العقار 
املرهـون،اذا كان يف ذمـة احلائـز بسـبب امتالكـه العقـار 
املـادة  يف  وذلـك  حـاال  االداء  مسـتحق  مبلـغ  املرهـون 
)1063( مـدين مـرصي ) اذا كان يف ذمـة احلائـز بسـبب 
امتالكه العقـار املرهون مبلغ مسـتحق االداء حاال يكفي 
بوفاء مجيـع الدائنني املقيدة حقوقهم عىل العقار، فكل من 
هؤالء الدائنني ان جيـربه عىل الوفاء بحقه برشط ان يكون 

سند ملكيته قد سجل (

والتطهـري رخصـة منحهـا املنظـم السـعودي حلائـز 
العقـار املرهـون، وذلك تالفيـًا إلجراءات تتبـع العقار 
املرهون من قبـل الدائنني املرهتنني، وذلك بعرض قيمته 
عـىل أربـاب الديـون املقيـدة عىل العقـار املرهـون، فإذا 
قبل هـؤالء الدائنني العرض دفع احلائـز هلم هذه القيمة 
حسـب ترتيب اسـتحقاقهم، ويرتتب عىل ذلك ختليص 
العقار املرهون من مجيع الرهون حتى تلك التي مل حيصل 

اصحاهبا عىل يشء من قيمة العقار املرهون )65(.
 وإذا رفـض الدائنون كلهم أو بعضهم هذا العرض، 
كان هلم احلق يف تتبع العقار املرهون واحلجز عليه وبيعه 
يف املـزاد العلنـي آملـني يف احلصـول عـىل ثمـن أكثر مما 

عرض عليهم )66(.
وعليـه فالتطهري ال يـؤدي بطريقة مبارشه إىل انقضاء 
الرهـون املقيـدة عىل العقـار، بل إىل ختليـص الرهن من 
ميزة التتبع للعقار املرهـون، ليقع حق الدائن عىل الثمن 

الذي قدر به العقار .
واحلائز الذي يرغب يف تطهري عقاره ال جيب عليه يف 
أي حـال من األحـوال أن يعرض مبلغـًا يقل عن الثمن 
الـذي يقدر به العقار ويتخذ كأسـاس لبدء املزاد العلني 
عليه، كذلـك ال يتقيد احلائز يف تقدير هـذه القيمة بثمن 
العقـار ولو انتقلت إليـه ملكيته بالبيع، فقـد يقدر قيمته 

)65(  وعـىل ذلك فالتحرير أعم و أشـمل من دفـع الدين، ذلك 
ان دفـع الدين ال حيـرر العقار املرهون مـن كل الدين، وانام 
كل مالـه مـن اثر، هو أنـه حيول دون اسـتمرار الدائن الذي 
دفع لـه دينه يف تتبع العقار والتنفيـذ عليه، وحيل احلائز حمل 
الدائن يف حقوقـه والتي منها حق الرهن عىل العقار، لذلك 
جيـوز للدائنـني املرهتنني إن وجـدوا تتبع العقـار املرهون يف 
يد احلائز، انظر : البشـري  حممد طه، و طه،غني حسـون طه، 

املرجع السابق ص 456
)66( مريس باشـا، حممد كامـل، )2005(، رشح القانون املدين، 
التأمينات الشخصية والعينية، تنقيح املستشار عىل سكيكر، 
واملستشـار معتز كامل مريس، منشأة املعارف باإلسكندرية 
ص 217، سـعد،  نبيل ابراهيم، املرجع السابق ص 154، 

انظر: الزقرد، امحد سعيد،املرجع السابق، ص267.
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أقل من الثمن أو أكرب منه ولكنه يتقيد بأن ال تقل القيمة 
عن السـعر الذي ُيتخذ أساساً لتقدير الثمن يف حالة بيعه 

جربًا عن طريق املزاد العلني )67(.
- مزايا التطهري وعيوبه 

ال شـك أن التطهـري مقـرر ملصلحـة احلائـز، وذلك 
بتخليـص عقـاره املرهـون من الرهـن الذي هـو عليه، 
خاصـةإذا كانت الديون املقيدةأكرب مـن القيمة احلقيقية 
الديـن  أنـه غـري ملـزم بدفـع كل  املرهـون،إذ  للعقـار 
املضمـون بالرهن )68( كذلك يسـهل التطهري عىل احلائز 
بأن جيد مشـرتيًا لعقـاره املرهون، حيث يسـتطيع احلائز 
أن يعرض قيمته عىل الدائنني بعد أن جيد مشـرتيًا لعقاره 
ويدفع لـه ثمنه، والغالـب أن يقبل الدائنـون ما يعرضه 
احلائـز إذا كان مسـاويًا لقيمـة العقـار الفعليـة، وبالتايل 
تفادي إجـراءات نـزع امللكية والتي تتطلـب الكثري من 

الوقت والنفقات )69(. 
وعىل ذلك فإن التطهري يعترب وسيلة قانونية من شأهنا 
تسهيل تداول امللكية العقارية، آخذين بعني اإلعتبار بأن 
الشـخص حيجـم عادة عـن رشاء عقار مثقـل بالرهون، 
فإن وجدت وسـيلة لتخليصه من الرهـن كالتطهري فإنه 

لن يرتدد عن الرشاء )70(.
إال أن التطهـري قـد يـرض بالدائن املرهتـن، والدائنني 
أصحـاب احلقوق املمتازة، ذلك أن التطهري جيردهم من 
حقهم عىل الرغم منهم، أو جيربهم عىل اسـتعامل حقهم 
يف وقـت مل يكن هلم ارادة يف اختيـاره، إذ قد يلجأ احلائز 
إىل البـدء بإجـراءات التطهـري دون انتظـار حللول آجال 
الديـن يف توقيت وظروف معينه تنخفض فيها األسـعار 

)67(  حسـني، حممـد عبـد الظاهـر)2002(، التأمينـات العينية 
والشخصية . ص 147

)68(  حممد كامل مريس تنقيح املستشار ص 217
)69(  العمرويس، انور ، املرجع السابق ص 237

)70(   السنهوري، الوسيط املرجع السابق، فقره 238 ، ص 634

بشـكل مؤقت، ويعـرض عـىل الدائنني قيمـة معينة من 
العقـار ال تكفي للوفاء بحقوقهم مما يضطرهم إىل طلب 
بيع العقار يف وقت غري مناسـب بسبب انخفاض أسعار 

العقارات املامثلة  )71(.
كـام أن التطهـري يمس حقـوق الدائـن املرهتن حيث 
جيرده من حق الرهن دون أن يسـتويف كامل حقه، حيث 
قـد جيد نفسـه مضطـرًا إىل قبول وفـاءا جزئيـًا حلقه قبل 
حلـول أجله خروجًا عىل املبدأ الـذي يقيض بعدم جواز 
ذلك، أو يؤدي إىل اخلروج عىل مبدأ جتزئة الرهن، حيث 
جيوز للحائز الذي اكتسـب جـزءًا من العقار املرهون أن 

يطهر اجلزء الذي اكتسبه )72(.
أما مزايا التطهري بالنسـبة إىل املديـن الراهن، أو بائع 
العقـار املرهـون، فتتحقـق بدورها بتطهـري العقار، ألنه 
حيـول دون قيـام حائـز العقـار املرهـون بالرجـوع عليه 

بضامن االستحقاق )73(.
- من له حق التطهري

بينـت املـادة ) الثالثون ( من نظـام الرهن العقاري 
السـعودي، عـىل أن هـذا احلـق يثبـت حلائـز العقـار 
املرهون، وحائز العقار املرهون هو كل من انتقلت إليه 
بعـد الرهن – بأي سـبب مـن األسـباب – ملكية هذا 
العقـار او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن 
يكون مسؤوالً مسؤولية شخصية عن الدين املضمون 

بالرهن )74(.
وعىل هذا األسـاس فإن التطهري يثبت للحائز املالك 
للعقـار املرهون، وهو وحـده يقرر فيام إذا كان يرغب يف 

اللجوء إىل تطهري العقار املرهون أم ال .

)71(  منصور، حممد حسـني، املرجع السـابق ص 358، سـعد، 
نبيل ابراهيم، املرجع السابق ص 155

)72(  منصور، حممد حسني، املرجع السابق ص 358
)73(  سوار،  وحيد الدين، املرجع السابق،، ص 120 

)74(  املادة ) السابعة والعرشون ( من نظام الرهن العقاري السعودي 
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كذلـك فإن صاحـب حق الرقبة أو حـق االنتفاع أن 
يطهر حقه من الرهن، ويستوي أن يكون احلائز قد تلقى 
حقـه بمقابل بمقتى عقـد بيع أو مقايضـة أو حصة يف 

رشكة أو بدون مقابل كهبة أو وصية)75(.
واذا كان التطهـري حـق للحائـز فقـط، فـإن هـذا احلق 
اليمكـن ممارسـته من قبل كل مـن املدين الراهن نفسـه أو 
املدين املتضامـن أو الكفيل الشـخيص، إذا آلت إليه ملكية 
العقار املرهون، ألن كل منهم مسـؤول عن الدين مسؤولية 
شخصية، ويمتنع عليه التطهري، كذلك الكفيل العيني، ألنه 
مسؤول عن الدين وإن كانت مسؤوليته حمددة بقيمة العقار 
املرهون )76( وال يمكن ممارسـته أيضـًا من قبل حائز العقار 
املرهـون إذا كان ملتزمًا شـخصيًا بالوفـاء بالدين املضمون 
بالرهـن، وكذلـك احلكم بالنسـبة ملشـرتي العقـار والذي 
يتعهـد شـخصيًا بالوفاء بالدين، وبالتـايل ال حيق ألي منهام 

طلب التطهري ألهنام ملتزمان شخصيًا بالوفاء بالدين )77(.
كذلـك ال جيـوز ممارسـة التطهـري من قبـل صاحب 
حق السـكنى أو االرتفاق او االستعامل وذلك ألن هذه 
احلقـوق ال تقبـل البيع يف املـزاد العلني وهـي غري قابلة 
للرهـن، وليـس هناك ما يمنـع أن يقـوم بالتطهري، دائن 

مرهتن، اذا كان قد اشرتى العقار املرهون )78(.
وحتى يتمكـن احلائز من مبارشة إجـراءات التطهري 
جيب أن يكون سند ملكية العقار املرهون مسجاًل، ذلك 
أن احلائـز ال يعتـرب مالـكًا للعقـار املرهون إال بتسـجيل 
سنده، سواء كان هذا السند بيعًا أو مقايضةأو وصية)79(.

)75(  منصور، حممد حسـني ، املرجع السـابق ص 358، مريس، 
حممد كامل، املرجع السابق ص 221

)76(  منصور، حممد حسني، املرجع السابق ص 360
)77(  مريس، حممد كامل  ، املرجع السابق ص 222

)78(  عبـد السالم،سـعيد عبـد السـالم، ا)1997( الوجيـز يف 
التأمينـات الشـخصية والعينيـة، مطبعـة احلقـوق، جامعـة 

املنوفية،   ص 415
)79(  منصور، حممد حسني، املرجع السابق ص 305

كذلـك يكون للحائز احلق يف تطهري العقار حتى ولو 
اكتسب حقه عىل العقار بالتقادم وليس بمقتى ترصف 
قانـوين )80(. أو حتـى لـو كان مالكًا للعقـار حتت رشط 
فاسـخ، فإذا مـا قام بذلـك،  ثم زالـت ملكيتـه للعقار، 
نتيجـة لتحقيق الرشط الفاسـخ، فإن هذا الزوال ال يؤثر 
عـىل التطهـري الذي تـم، أمـا إذا كان احلائز مالـكًا حتت 
رشط واقـف فإنـه ال يعتـرب حائـزًا، وبالتـايل ال جيوز له 

تطهري العقار، مادام الرشط الواقف مل يتحقق بعد )81(.

متى يتم التطهري 
بينـت املـادة ) ثالثون \2( من نظـام الرهن العقاري 
السعودي،  بأن حق احلائز يف تطهري العقار املرهون يبقى 

قائاًم حتى إجراء بيع العقار املرهون .
وعـىل ذلـك فإنه يكـون حلائـز العقار املرهـون احلق 
يف تطهـري العقار املرهون بمجرد اكتسـاب صفة احلائز، 
وبرصف النظـر عن حلول أجل الديـن أو عدم حلوله، 

وحتى قبل انذاره بدفع الدين والنفقات .
ويبقـى هـذا احلـق للحائز حتـى تاريـخ احلجز عىل 
العقـار املرهـون متهيدًا لبيعـه يف املزاد العلنـي، حيث ال 
يكـون له بعد ذلـك احلق يف التطهري، و إنـام يكون له إذا 
رغـب يف االحتفاظ يف العقـار املرهون الدخـول باملزاد 
والتقدم بعرضه مزايدًا )82( أو الوفاء بالدين مع النفقات 

وقبل صدور قايض التنفيذ برسو املزاد )83(.

)80(  عبد السالم، سعيد ، املرجع السابق، ص 415
)81(   املرجـع السـابق،  416، مـريس، حممـد كامـل ، املرجـع 

السابق، ص 221
)82(  الزقرد،امحـد سـعيد، املرجع السـابق، ص 269، البشـري، 

حممد طه ، طه غني حسون  ، املرجع السابق، ص 461
)83(  وهذا ما نصت عليه املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام  
التنفيذ السعودي ) جيوز يف أي حال كانت عليها اإلجراءات 
وقبل رسـو املزاد، ايداع مبلغ نقدي  يف حساب دائرة التنفيذ 
مسـاو للديـن املحجوز مـن اجلـه، مضافا إليـه مرصوفات 

احلجز والتنفيذ، ويرتتب عىل ذلك رفع احلجز (
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 إجراءات التطهري 
مل يبني املنظم السـعودي ماهـي اإلجراءات الواجب 
اتباعهـا من قبل حائـز العقار املرهون، حتـى يتم تطهري 
العقـار )84(،ومـا هي املـدة الزمنية التي جيـب عىل احلائز 
البقاء عىل عرضه فيها)85(، والشك أهنا تبدأ بعرض قيمة 
احلائـز للدائنني املرهتنـني املقيدة حقوقهم قبل اكتسـاب 
صفـة احلائـز، حيث يبدي اسـتعداده يف الوفـاء بالديون 
َم به العقـار يف احلال، أيًا كان  املقيـدة، إىل القدر الذي ُقوِّ
ميعاد اسـتحقاق الديون، حيث يتـم توجيه العرض من 
خالل إعالن رسمي إىل كل دائن له حق مقيد عىل العقار 

قبل اكتساب صفة احلائز  )86(.
فـإذا قبل مجاعـة الدائنـني العرض، فإنـه يرتتب عىل 
ذلك أن احلائز يصبح ملتزمًا التزامًا شـخصيًا يف مواجهة 

)84(  لذلـك نرى رضورة حتديد اإلجـراءات الواجب عىل احلائز 
اتباعهـا حتى يتـم تطهري العقـار املرهون وهي حسـب نص 
املـادة ) 1065( مـدين مرصي )اذا أراد احلائـز تطهري العقار 
وجب عليه أن يوجه إىل الدائنني املقيدة حقوقهم يف مواطنهم 
املختـارة املذكـورة يف القيـد اعالنات تشـتمل عـىل البيانات 
اآلتيـة: )أ( خالصة من سـند ملكية  احلائـز تقترص عىل بيان 
نوع الترصف وتارخيه وأسـم املالك السابق للعقار مع تعيني 
هذا املالك تعيينا دقيقا وحمل العقار مع تعيينه وحتديده بالدقة 
, واذا كان الترصف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد 
من تكا ليف تعترب جزءًا من هذا الثمن. )ب( تاريخ تسـجيل 
ملكيـة احلائـز ورقم هذا التسـجيل. )ج( املبلـغ الذى يقدره 
احلائـز قيمة للعقار ولو كان الترصف بيعا وجيب أال يقل هذا 
املبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن يف حالة نزع 
امللكيـة , وال أن يقـل يف أي حال عـن الباقي يف ذمة احلائز من 
ثمـن العقـار اذا كان الترصف بيعـا. واذا كانت أجزاء العقار 
مثقلة برهون خمتلفة وجب تقدير قيمة كل جزء عىل حدة )د( 
قائمـة باحلقوق التي تم قيدها عىل العقار قبل تسـجيل سـند 

احلائز تتشمل عىل بيان تاريخ هذه احلقوق وأسامء الدائنني
)85(  نـرى رضورة النـص عىل املدة الزمنية الواجب عىل احلائز البقاء 
عليـه وهي حسـب نـص املـادة ) 1067( مدين مـرصي )جيوز 
لـكل دائن قيد حقه ولكل كفيل حلق مقيد أن يطلب لبيع العقار 
املطلـوب تطهـريه ويكون ذلـك يف مـدى ثالثني يومـا من أخر 
اعالن رسمي يضاف اليها مواعيد املسافة ما بني املوطن األصي 
للدائن وموطنه املختار عىل أال تزيد املسافة عىل ثالثني يوما أخر

)86( الزقرد. امحد سعيد، املرجع السابق، ص 271 

الدائنني باملبلغ الذي عرضه، وهذا االلتزام يمكن تنفيذه 
عىل مجيع أمواله، وليس عىل العقار املرهون فقط، كام أن 
العقـار ال يتطهـر مما عليه مـن حقوق مقيـدة إال إذا دفع 
احلائـز املبلـغ الذي عرضـه للدائنـني أو أودعه صندوق 

املحكمة )87(.
أما إذا رفض مجاعة الدائنني فانه يرتتب عىل الرفض، 
طلب بيـع العقار املطلوب تطهريه مـن خالل إجراءات 

بيعه يف املزاد العلني )88(.
وحق الرفـض يثبت لـكل دائن من الدائنـني املقيدة 
حقوقهم ونافذة يف مواجهة احلائز أيًا كانت مرتبة رهنه، 
حتـى ولو كان مـن غري املحتمل أن حيصل عىل حقه عند 

بيع العقار املرهون )89(.

املطلب الثالث: االشرتاك يف املزايدة.
إذا فشـلت وسـائل احلائـز يف دفع التتبـع، كأن تعذر 
عليـه إنـكار نفـاذ الرهن أو إنـكار الديـن أو دفعه، أو مل 
يبـادر احلائـز إىل أداء الديـن مـع النفقـات بعـد انذاره، 
خالل مخسـة أيام من تاريخ إبالغه وحسب أحكام نظام 
التنفيـذ أو إىل تطهري العقار املرهـون، كان ال مناص من 
حتمل إجراءات نزع امللكية، حيث يتم احلجز عىل العقار 
املرهـون مـن قبل قـايض التنفيـذ،  متهيدًا لبيعـه يف املزاد 
العلني واسـتيفاء حقه مـن ثمنه طبقًا ملرتبتـه وفقًا لنظام 

التنفيذ )90(.
وحيـق لكل شـخص االشـرتاك يف املزايـدة، بام فيهم 
احلائز، ألنه غري مسؤول شخصيًا عن الدين، وقد يرسو 
العقار يف املزاد العلني إما عىل حائزه أو عىل غري حائزه .

)87(  سعد، نبيل ابراهيم، املرجع السابق ص 166 
)88(  الزقرد،امحد سعيد، املرجع السابق ص 271 

)89(  سعد، نبيل ابراهيم، املرجع السابق ص 166 
)90(املـادة )احلاديـه و الثالثـون( مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السـعودي )تتـم إجـراءات النـزع اجلـربي مللكيـة العقـار 

املرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ(
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وعليـه ال بد لنا من دراسـة كل فـرض من الفروض 
السابقة، وعىل النحو التايل : 

الفرع األول : رسو املزاد عىل حائزه
ال شك أن احلائز إذا مل يبادر إىل أداء الدين مع النفقات، 
أو إىل تطهري العقار املرهون، كان له احلق يف االشـرتاك يف 
مزايـدة العقار املرهون، وهذا ما نصت عليه املادة )الثانية 
والثالثـون ( من نظام الرهن العقاري السـعودي “ جيوز 
حلائـز العقـار املرهـون أن يدخـل يف إجـراءات بيعـه يف 
املزاد، فإذا رسـا املزاد عليه، وأدى الثمن عد مالكا للعقار 
بمقتـى وثيقة ملكيتـه األصي، ويتطهـر العقار املرهون 
مـن كل حق مسـجل عليـه، إذا دفـع احلائز الثمـن الذي 

رست عليه املزايدة به و أودعه يف حساب بنكي “
وعليـه فإنـه إذا بيـع العقـار املرهـون يف املـزاد العلني، 
بموجب قرار رسو املزاد، ورسا املزاد عىل حائزه، فإنه يعترب 
حائزًا للعقار املرهون من وقت سـند متلكه األول، و يكون 
قرار رسو املزاد مطهرًا للعقار من كل احلقوق العينة التبعية  
التي كانت تثقل العقار املرهون، بعد دفع الثمن الذي رسـا 

به املزاد، أو إذا أودعه يف حساب بنكي للمحكمة )91(.
 وذلـك ألن هذه احلقوق تبقى يف األصل قائمة حتى 
وفـاء الديون املضمونة هبـا أو إيداعها صندوق املحكمة 
لتتـوىل توزيعها عـىل املسـتحقني،وليس  بمجرد صدور 

قرار مريس املزاد أو تسجيله )92(.

)91(  ذلـك ان قايض التنفيذ ال يصدر قراره برسـو املزاد اال بعد  
اسـتالم ثمن املبيع كامال وهـذا ما نصت عليه املادة ) الثالثة 
واخلمسـون/2 ( من نظام التنفيذ السعودي ) يصدر قايض 
التنفيذ قرارا برتسـية املزاد بعد حتصيل املبلغ حلساب حمكمة 
التنفيـذ متضمنا ملخـص حمرضي احلجز والبيـع ويتضمن 

القرار تسليم املشرتي املال ويكون قرار البيع سندا تنفيذيا 
)92(  السـنهوري، عبـد الـرزاق، املرجـع السـابق، ج 10 ص 
598، حمسـن، منصور حاتـم، )2013(االتفاقيات املعدلة 
حلق الدائن املرهتن يف التنفيذ عىل املال املرهون، جملة جامعة 

بابل العلوم اإلنسانية، عدد1 جملد 21،  ص 18

وهيـدف القرار الـذي يصدره قـايض التنفيذ برسـو 
املزاد إىل تأكيد تلك امللكية، وال رضورة لتسـجيله لعدم 
الفائدة)93( ويكتفى بالتأشـري بالقرار يف هامش تسـجيل 
السـند األصـي الذي متلك احلائـز بمقتضـاه العقار )94( 

وذلك حتى يعلم الغري برسو املزاد عىل حائزه .
فـإذا تبني بـأن الثمن الذي رسـا به املزاد يزيـد عن قيمة 
الديـون املثقل هبا العقـار املرهـون، كانت الزيـادة للحائز، 
باعتباره مالكًا للعقار املرهون، وال يثبت للمدين الراهن أي 
حق يف الزيادة،وهذا ما نصت عليه املادة ) الرابعة و الثالثون 
( من نظـام الرهن العقاري السـعودي » اذا زاد ثمن العقار 

املرهون عىل قيمة الديون املسجلة كانت الزيادة للاملك«.
أما إذا رسـا املزاد بمبلغ أقل من املبلغ الذي اشرتى به 
احلائـز العقـار، فإن احلائز له احلق يف الرجـوع عىل البائع) 
املديـن الراهن( بالفرق بـني الثمنني اذا تـم تطبيق احكام 
ضامن االستحقاق)95( وهذا ما نصت عليه املادة )السادسة 
والثالثـون /2( من نظام الرهـن العقار » للحائز الرجوع 
عـىل املديـن بام دفعـه زيادة عـىل ما هـو مسـتحق يف ذمته 

بمقتى سند حقه أيا كان السبب يف دفع هذه الزيادة«.
أما إذا أبرأ الدائـن املرهتن، املدين الراهن من الدين، 
أو اصطلـح معـه عـىل تأجيل الديـن، قبل صـدور قرار 
قايض التنفيذ برسو املزاد، فيتوقف املزاد بعد دفع املدين 

مرصوفات احلجز )96(.
)93(  سوار، حممد وحيد الدين، املرجع السابق ، ص 127

)94(  وهـذا مـا نصـت عليه املـادة )الثالثة واخلمسـون /5( من 
الالئحـة التنفيذية لنظام التنفيذ السـعودي ) عند بيع العقار 
يصـدر قـايض التنفيـذ قـرار الرتسـية او قرار البيع حسـب 
احلال ويرسـله إىل كاتب العدل لتتـوىل االفراغ او التهميش 

عىل السجل .....(
)95(   منصور، حممد حسـني ، املرجع السـابق ص 376، كامل، 

مريس باشا، املرجع السابق ص 243
)96(  وهـذا مـا نصـت عليه املـادة )الثانية واخلمسـون /2( من 
الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ السـعودي .) إذا أبرأ الدائن 
املديـن أو اصطلح معه عـىل تأجيل الدين قبل رسـو املزاد، 

فيتوقف املزاد بعد دفع املدين مرصوفات احلجز(
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الفرع الثاين : رسو املزاد عىل غري حائزه 
إذا رسا املزاد عىل غري حائزه سواء كان أحد الدائنني، 
أو شـخصًاأجنبيًا، فإن هذا األخري يتلقى حقه من احلائز 
بمقتى قرار رسو املزاد عليه سواء دخل احلائز يف املزاد 
أم مل يدخـل يف املزاد،  وهذا ما نصت عليه املادة ) الثالثة 
والثالثـون( من نظام الرهن العقاري »إذا رسـا مزاد بيع 
العقـار املرهـون عىل غـري حائـزه، فإنه يكسـب ملكيته 
بمقتـى قرار رسـو املـزاد عليه ويتلقى حقـه من احلائز 

سواء دخل احلائز يف املزاد أم مل يدخل »
وبقـرار رسـو املزاد يتطهـر العقار من مجيـع احلقوق 
العينيـة التبعيـة املقررة عـىل العقار املرهون، سـواء تلك 
التـي رتبها املالك أو احلائز، وتنتقل امللكية من احلائز إىل 
الـرايس عليه املزاد من وقت صدور القرار برسـو املزاد،  
أي قبـل تسـجيله يف إدارة السـجل العينـي العقـاري، 
ويرتتب عىل ذلك أنه يكون للمشرتي الرايس عليه املزاد 
وخللفائـه املداعاة إىل تسـجيل هـذا احلق اسـتنادًا إىل أن 

قرار رسو املزاد يعد سندًا للملكية )97(
ثم بعد ذلك يرسـل قايض التنفيذ قرار رسو املزاد إىل 
كتابـة العدل لتتوىل اإلفراغ، أو بعثه إىل مصدره وإصدار 

الصكوك عند االقتضاء)98(.

املبحـث الثالث:عالقـة حائـز العقـار املرهـون بعـد 
قضاء الدين مع غريه .

يرتتـب عىل قضـاء دين الرهـن من قبل حائـز العقار 
املرهـون، حقوقًالـه قبـل املديـن الراهن،أو قبـل املالك 
السابق، والذي تلقى منه امللكية سواء معاوضة أو تربعًا، 
أو قبـل احلائزين اآلخرين، أو قبـل الكفالء الذين كفلوا 

املدين الراهن، هذا ما سوف نبحثه وعىل النحو التايل:

)97(   سوار، وحيد الدين، املرجع السابق، ص 122
)98(  املادة )3/53( من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

املطلب األول: عالقة احلائز باملدين الراهن
تنـص املـادة ) السادسـة والثالثـون /2( مـن نظام 
الرهن العقاري السـعودي« للحائـز الرجوع عىل املدين 
بام دفعه زيادة عىل ما هو مسـتحق يف ذمته بمقتى سـند 
حقـه أيـا كان السـبب يف دفـع هـذه الزيـادة وحيـل حمل 
الدائنـني الذين وفاهم حقوقهم فيـام هلم من حقوق قبل 
املدين، بام يف ذلـك ماهلم من تأمينات قدمها املدين دون 

التأمينات التي قدمها شخص أخر.
وعليه وحسب أحكام املادة السابقة فإن من مصلحة 
احلائز أن حيل حمل املويف له وهو الدائن يف الدين الذي قام 
بوفائـه  فيام له من حقـوق، وما هلذا احلق من خصائص، 
وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه 

من دفوع يف حدود ما أداه اليه)99(
حيـث يكـون للحائز بحلولـه حمل الدائـن، الرجوع 
عـىل املديـن إمـا بدعـوى تسـمى بدعـوى احللـول، أو 

الدعوى الشخصية :
1-  دعـوى احللـول : هـي الدعـوى التي حيـل فيها 
الغري حمل الدائن يف املطالبة بحقه، أي أنه يطالب 

بام كان الدائن سيطالب به .
وعليـه فإنـه إذا كان الدين الذي وفـاه احلائز 
مضمونـًا برهن عىل عقار آخر مـازال عىل ملكية 
املدين، فإن احلائز يسـتفيد من هذا التأمني وينفذ 
عليـه، حاالً يف ذلك حمل الدائـن فيام له من رهن 

عىل هذا العقار )100(.
 كذلـك إذا كان العقار مرهونًا إىل عدة دائنني 
مرهتنني، وكانت رهوهنـم متأخرة يف املرتبة، فإنه 
حيـل حمـل الدائـن الـذي وفـاه، فيام له مـن رهن 

)99(   املسـاعده، نائـل عي، احللول بسـبب الوفاء،جملة الرشيعة 
والقانون، املجلد 32 العدد )2( 2005ص 3

)100(   سـعد، نبيـل ابراهيـم سـعد املرجع السـابق ص 152،  
الزقرد، أمحد سعيد  املرجع السابق،ص 265



هاشم أمحد سامل بني خلف: حقوق حائز العقار املرهون يف مواجهة إجراءات التتبع من قبل الدائنني املرهتنني 56

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

قـرره املديـن الراهن عـىل العقار الـذي آلت إليه 
ملكيتـه)101( وبالتـايل حيجم الدائنـون املتأخرون 
يف املرتبـة عن التنفيذ، بعد أن صار احلائز بحلوله 
سـابقا هلـم يف املرتبـة، والِسـيَّاَم إذا كانـت قيمـة 

العقار املرهون أقل من قيمة الدين )102(.
2- الدعوى الشـخصية:وهي الدعوى التي يرفعها 
الغري باسمه ليطالب بام وفاه عن املدين، ويرفعها 
عـىل املدين وهـذه الدعوى قد تقوم عىل أسـاس 

الفضالة أو عىل أساس اإلثراء بال سبب.
حيث يكون للحائز احلق يف الرجوع عىل املدين 
بالدعوى الشخصية، ذلك أن احلائز إذا قام بالوفاء 
بديـن املدين، يكون قد وىف بدين غري مسـتحق يف 
ذمته، وبالتايل يكون له احلق يف الرجوع عىل املدين 
عىل أسـاس اإلثراء بال سـبب، ذلـك أن املدين قد 
ُأثـرَي عىل حسـاب احلائز بأن برئـت ذمته دون أن 
يدفع شـيئًا، وبالتـايل يعترب احلائز دائنـًا للمدين بام 
وفـاه، ويكون له احلق يف أن ينفـذ عىل مجيع أموال 
املدين بمقتى ما له من حق يف الضامن العام )103(.
أمـا إذا كان يف ذمـة احلائـز بسـبب امتالكـه العقـار 
املرهون مبلغًا مستحق األداء حاالً، أو كان غري مستحق 
األداء يف ذمته مساو لقيمة الدين، وقام بالوفاء به للدائن 
الراهـن، فإنه يكون قـد برئت ذمته اجتـاه املدين الراهن 

وال يكون له احلق يف الرجوع عليه )104(.

)101(  سعد . نبيل ابراهيم  املرجع السابق ص 152
)102(  علم الدين. حمي الدين، املرجع السـابق ص 541، سعد 

. نبيل ابراهيم  املرجع السابق ص 151
)103(  علـم الديـن، حمي الدين، املرجع السـابق ص 541، سـعد 
. نبيـل ابراهيـم  املرجـع السـابق املرجـع السـابق ص 151، 
منصور،  حممد حسني ، النظرية العامة لالئتامن املرجع الساق، 
ص 353،   سـعد . نبيـل ابراهيم ،املرجع السـابق  ص 262    
د. زهـران، مهـام حممـد حممود ، املرجـع السـابق، ص 513، 
البشري، حممد طه، طه غني حسون  ، املرجع السابق ص 455

)104(  حسني، حممد عبد الظاهر، املرجع السابق ص 14

 أمـا إذا كان يف ذمـة احلائـز جـزءًا مـن ثمـن العقـار 
املرهون وقام بالوفاء زيادة عام هو مستحق يف ذمته، فإنه 
يكون له احلق يف الرجوع عىل املدين بالفرق فقط، وهذا 
ما نصت عليه املادة ) السادسـة والثالثون /2( من نظام 
الرهن العقاري السـعودي« للحائـز الرجوع عىل املدين 
بام دفعه زيادة عىل ما هو مسـتحق يف ذمته بمقتى سـند 

حقه أيا كان السبب يف دفع هذه الزيادة...«.

املطلب الثاين: عالقة احلائز باملالك السابق.
اذا مـارس الدائـن املرهتن حقه يف مبـارشة إجراءات 
نـزع امللكية يف مواجهـة احلائز، وبيع العقـار املرهون يف 
املزاد العلني، فيكون لألخري الرجوع عىل املالك السابق 
الـذي تلقـى منـه امللكية بدعـوى الضامن،إذا كان سـند 
ملكيته خيوله الرجـوع عليه بالضامن، ومن ذلك اذا كان 
قـد تلقاها من الدائن املرهتن بموجـب عقد بيع، فيكون 
للحائز املشرتي الرجوع بالضامن عىل البائع طبقا لقواعد 
الضـامن يف عقـد البيع، باعتبار أن قضـاء الدين املثقل به 
العقار املرهون من قبل االستحقاق الكي أو اجلزئي)105( 
وهـذا مـا نصت عليه املـادة ) السادسـة والثالثون ( من 
نظـام الرهـن العقـاري السـعودي » للحائـز الرجـوع 
بدعوى الضامن عىل املالك السابق يف احلدود التي يرجع 

هبا اخللف عىل من تلقى منه امللكية معاوضة أو تربعًا«
أمـا إذا كان احلائـز قـد تلقـى العقـار املرهـون مـن 
املالك السـابق عن طريـق اهلبة بال عـوض، فال جيوز له 
الرجـوع عىل الواهب)106(، إال إذا كان الواهب قد تعمد 
سـبب االسـتحقاق )107( ولكـن إذا كانـت اهلبة بعوض 
)105(  حسـني،  حممـد عبد الظاهر ، املرجع السـابق ص 142، 

سعد . نبيل ابراهيم  املرجع السابق ص 265
)106(   املادة ) السادسة والثالثون ( من نظام الرهن العقاري السعودي.
)107(  منصور،  حممد حسـني  ، املرجع السابق ص 379، سعد 
. نبيـل ابراهيم  املرجع السـابق ص 184، مبارك، سـعيد ، 

املرجع السابق ص 261 
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فـال يضمن املدين الراهن االسـتحقاق إال بقـدر ما أداه 
املوهوب له ) احلائز ( من عوض )108(.

املطلب الثالث: عالقة احلائز بغريه من احلائزين.
إذا كان العقـار املرهون تم التـرصف فيه إىل أكثر من 
شخص بحيث يصبح كل واحد منه حائزًا وقام أحدهم 
بالوفـاء بـكل الدين، فهـل حيق لـه الرجوع عـىل احلائز 

اآلخر والتنفيذ عىل العقار بأكمله ؟
ال شـك أنه يف هذه احلالة يكون للحائز الرجوع عىل 
احلائـز اآلخر الرشيـك يف العقار بـكل الدين وينفذ عىل 
العقـار املرهون بأكمله، عىل أسـاس أنه حيل حمل الدائن 
الـذي وىف له بكل الدين )109( وكذلـك انطالقًا من مبدأ 

عدم جتزئة الدين )110(.
أمـا إذا كانت هناك أكثر من عقـارات مرهونة لدائن 
واحد وقام احلائز ألحد هـذه العقارات بقضاء الديون، 

فهل حيق له الرجوع عىل احلائزين اآلخرين بام وفاه ؟
مل ينظـم املنظـم السـعودي هـذه احلالـة، يف حني أن 
املـرشع املرصي )111( َبنيََّ أنه يكـون للحائز الرجوع عىل 
احلائز لعقار آخر مرهون ولكن بنسـبة معينة، هي حصة 
هذا احلائز بحسب ما حازه من عقار، لذلك نرى رضورة 
األخذ بام أخذ به املرشع املرصي، بحيث ال يكون للحائز 
املويف بالديـن اال الرجوع عىل احلائز اآلخر املالك لعقار 
آخـر مرهون يف حـدود حصته من الدين بحسـب قيمة 

)108(  العبيدي، عي هادي،،املرجع السابق، ص 292، سوار. 
حممد وحيد الدين، املرجع السابق ص 117

)109(  حسني، حممد عبد الظاهر، املرجع السابق ص 142
)110(  )املـادة العارشة (مـن نظام الرهن العقاري السـعودي ) 
كل جـزء مـن العقار املرهون ضامن لـكل الدين وكل جزء 
من الدين مضمون بالعقار املرهون مامل يتفق عىل غري ذلك (
)111(  املادة )331( من القانون املدين املرصي 0)إذا وىف حائز العقار 
املرهـون كل الدين، وحـل حمل الدائنني، فال يكـون له بمقتى 
هذا احللول أن يرجع عىل حائز لعقار آخر مرهون يف ذات الدين 

إال بقدر حصة هذا احلائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.

مـا حازه من عقـار، أي أن احلائز املويف يرجع عىل احلائز 
االخر بنسبة قيمة العقار املرهون الذي اكتسبه، إىل مبلغ 

الدين يف جمموعه)112(
وعليـه فإنـه اذا كانت قيمـة الديـن )6( آالاف ريال  
سعودي، وكان مضمون برهنني أحدمها عىل عقار قيمته 
)6( االف ريال سـعودي واالخر قيمته )3( االف ريال 
سـعودي فإنه ال يتحمل من هذا الديـن اال بقدر حصته 
بحسـب قيمـة ما حازه  مـن عقار، أي بنسـبة )6(  قيمة 
عقـاره إىل )9( أي قيمـة الرهن  كلـه أي الثلثني، فإن ما 
جيـب عليه دفعـه هو ثلثـي الدين، أي مبلـغ ) 4( آالف 

ريال سعودي .
واحلائـز الثـاين ال يتحمل إال بقدر حصته وبحسـب 
قيمة ما حازه من عقار أي بنسـبة قيمة عقاره إىل 9 قيمة 

التأمني العيني كله أي الثلث .
أي أن مـا جيب دفعه من الدين هو ألفا ريال وهذا ما 

يرجع به احلائز األول عىل احلائز الثاين .

املطلب الرابع : عالقة احلائز بالكفيل.
إذا كان العقـار املضمون بالرهن العقـاري مضمونًا 
ايضـًا بكفالـة شـخصية، أو عينيـة، وقام احلائـز بالوفاء 
بالديـن إىل الدائـن املرهتـن، أو نزعـت ملكيـة العقـار 
املرهون جربًا عنه، فال يسـتفيد من هـذه الكفالة، حيث 
ال حيـل حمـل الدائن يف الرجوع عىل كفيل شـخيص كفل 
املديـن، وال عىل كفيل عيني قدم رهنا عقاريًا، أو منقوالً 

ضامنًا للدين .
  وهـذا ما نصـت عليه املادة ) السادسـة والثالثون ( 
من نظام الرهن العقاري املسـجل »للحائز الرجوع عىل 
املدين بام دفعه زيادة عىل ما هو مستحق يف ذمته بمقتى 
سـند حقه أيًا كان السبب يف دفع هذه الزيادة، وحيل حمل 

)112(   زهران، مهام حممد حممود، املرجع السابق ص 515 
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الدائنـني الذين وفاهم حقوقهم فيـام هلم من حقوق قبل 
املدين، بام يف ذلك ماهلم من تأمينات قدمها املدين، دون 

التأمينات التي قدمها شخص آخر«
كذلك عدم رجوع احلائز عىل الكفيل  راجع إىل مبدأ 
مقرر يف عقد الكفالة، أنه ال جيوز للمدين أن يسوء مركز 
الكفيـل، ألن املدين لو مل يتـرصف يف العقار املرهون إىل 
شـخص آخر، الستطاع الدائن أن ينفذ عىل العقار حتت 

يديه، دون الرجوع عىل الكفيل )113(.

اخلامتة مع أهم التوصيات
1- للمرهتـن حـق تتبـع العقار املرهـون يف يد أي 
حائـز له السـتيفاء حقـه منه عند حلـول أجل 

الوفاء به وفقًا ملرتبته .
2- يكـون للحائـز وضامنـًا حلقوقـه يف مواجهـة 
الدائـن املرهتن أن يتمسـك يف مواجهـة الدائن 
املرهتـن بجميـع الدفـوع التي من شـأهنا انكار 
حـق التتبـع ومنع التنفيـذ عىل العقـار املرهون 

وهو يف يده
3- حلائـز العقـار املرهون إذا ما تم إنـذاره بالوفاء 
بالديـن املثقـل بـه العقـار املرهـون وحسـب 
أحكام نظام التنفيذ ، أن يبادر إىل الوفاء بالدين 
والنفقات، عىل أن يرجع بام أداه عىل املدين وله 
ان حيـل حمل الدائن الذي اسـتوىف  دينـه فيام له 

من حقوق.
4- إال أن احلائـز ال يلزم بدفع كل الدين املضمون 
بالرهـن بـل يكفـي أن يدفـع دين مـن كان من 

)113(  علم الدين. حمي الدين ، املرجع السابق ص 541، سعد 
. نبيل ابراهيم  املرجع السابق ص 151

            عـىل العكـس فـإن الكفيـل الشـخيص او العيني الذي يويف 
بالديـن حيق لـه احللول حمل الدائن يف الرجـوع عىل احلائز .  

انظر: زهران، مهام حممد حممود، املرجع السابق ص 514

الدائنـني املرهتنـني متقدما يف املرتبـة، إذا كانت 
قيمـة العقـار ال تتجاوز مـا دفعه، ألنـه عندئٍذ 
سـيحل حمل من دفع دينه من هـؤالء الدائنني، 
مما يؤدي عمـاًل إىل إحجام الدائنـني املتأخرين 

عن اختاذ إجراءات التنفيذ عىل العقار املرهون
الديـون  بكافـة  احلائـز  وفـاء  عـىل  ويرتتـب   -5
املضمونـة بالعقار املرهـون، أن يصبـح العقار 
خالصا مـن الرهن النقضائه بالدين املضمون، 
ويكون للحائز املطالبة بمحو ما عىل العقار من 

قيود
6- أن احلائـز إذا قام بالوفاء بدين املدين يكون قد 
وىف بدين غري مسـتحق يف ذمته، وبالتايل يكون 
لـه احلـق يف الرجـوع عـىل املديـن عىل أسـاس 
اإلثـراء بـال سـبب، ذلـك أن املدين قـد أثري 
عـىل حسـاب احلائز بـأن برئـت ذمتـه دون أن 
يدفع شـيئا، وبالتايل يعترب احلائـز دائنا للمدين 
بـام وفـاه، ويكون له احلـق يف أن ينفذ عىل مجيع 
أموال املديـن بمقتى ما له من حق يف الضامن 

العام
7- كذلـك للحائـز الرجوع عـىل املدين بـام دفعه 
زيـادة عـىل مـا هـو مسـتحق يف ذمتـه بمقتى 
سـند حقه أيًا كان السـبب يف دفع هـذه الزيادة 
وحيـل حمل الدائنني الذيـن وفاهم حقوقهم فيام 
هلـم مـن حقوق قبـل املدين، بـام يف ذلك ماهلم 
من تأمينات قدمها املديـن دون التأمينات التي 

قدمها شخص آخر.
8- كذلك حلائـز العقار املرهون تالفيًا إلجراءات 
تتبع العقـار املرهون من قبل الدائنني املرهتنني، 
تطهـري العقـار املرهـون، وذلك بعـرض قيمته 
عىل اربـاب الديون املقيدة عىل العقار املرهون، 
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فـإذا قبل هـؤالء الدائنـني العرض دفـع احلائز 
هلـم هـذه القيمة حسـب ترتيب اسـتحقاقهم، 
ويرتتـب عىل ذلك ختليص العقـار املرهون من 
مجيع الرهون حتى تلك التي مل حيصل أصحاهبا 
عـىل يشء من قيمة العقار املرهون، و إذا رفض 
الدائنـون كلهـم أو بعضهم هـذا العرض، كان 
هلـم احلق يف تتبع العقار املرهـون واحلجز عليه 
وبيعـه يف املـزاد العلني آملـني يف احلصول عىل 

ثمن أكثر مما عرض عليهم
9- ال شـك أن احلائز إذا مل يبادر إىل أداء الدين مع 
النفقات، أو إىل تطهـري العقار املرهون، كان له 
احلـق يف االشـرتاك يف مزايدة العقـار املرهون، 
فإذا رسـا املـزاد عليـه، وأدى الثمن عـد مالكا 
للعقـار بمقتى وثيقة ملكيته األصي، ويتطهر 
العقـار املرهـون من كل حق مسـجل عليه، إذا 
دفـع احلائز الثمن الذي رسـت عليه املزايدة به 
واودعه يف حسـاب بنك كذلك فإنه إذا أحرض 
املدين قبل رسو املزاد مشرتيا للعني املحجوزة، 
ودفع مبلغ ال يقل عن الدين املحجوز من أجله 
العقار املرهـون، أجاز قايض التنفيذ هذا البيع، 
واسـتلم الثمـن مضافا إليـه مرصوفات احلجز 

والتنفيذ
10-  أما إذا رسـا املزاد عىل غري حائزه سـواء كان 
أحـد الدائنـني، أو شـخصا أجنبيـًا، فـإن هـذا 
األخـري يتلقـى حقـه مـن احلائز بمقتـى قرار 
رسـو املـزاد عليه سـواء دخـل احلائـز يف املزاد 
أم مل يدخـل .ويكـون للحائـز الرجوع بدعوى 
الضـامن عـىل املالـك السـابق يف احلـدود التي 
يرجـع هبـا اخللـف عىل مـن تلقـى منـه امللكية 

معاوضة أو تربعًا.

التوصيات:
1- مل ُيبـنّي املنظـم السـعودي ماهـي اإلجـراءات 
الواجـب اتباعها من قبل حائز العقار املرهون، 
حتـى يتم تطهـري العقـار بحيث يكـون النص 
عـىل انـه ))اذا أراد احلائز تطهـري العقار وجب 
عليـه أن يوجه إىل الدائنني املقيـدة حقوقهم يف 
مواطنهم املختـارة املذكورة يف القيد، إعالنات 
خالصـة  )أ(  اآلتيـة:  البيانـات  عـىل  تشـتمل 
مـن سـند ملكية  احلائـز تقترص عىل بيـان نوع 
الترصف وتارخيه وأسـم املالك السـابق للعقار 
مع تعيـني هذا املالك تعيينـا دقيقا وحمل العقار 
مـع تعيينـه وحتديده بالدقـة , واذا كان الترصف 
بيعـا يذكر أيضا الثمن وما عسـى أن يوجد من 
تكاليف تعترب جزًءا من هذا الثمن. )ب( تاريخ 
تسجيل ملكية احلائز ورقم هذا التسجيل. )ج( 
املبلـغ الذى يقدره احلائـز قيمة للعقار ولو كان 
التـرصف بيعـا وجيـب أال يقـل هـذا املبلغ عن 
السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن يف حالة 
نزع امللكيـة , وال أن يقل يف أي حال عن الباقي 
يف ذمة احلائز مـن ثمن العقار إذا كان الترصف 
بيعـا. وإذا كانـت أجـزاء العقار مثقلـة برهون 
خمتلفـة وجـب تقديـر قيمة كل جـزء عىل حدة 
)د( قائمـة باحلقـوق التي تم قيدهـا عىل العقار 
قبل تسـجيل سند احلائز تشمل عىل بيان تاريخ 

هذه احلقوق وأسامء الدائنني.
2- مل ُيبـنّي املنظـم السـعودي ما هي املـدة الزمنية 
التي جيب عـىل احلائز البقاء عىل عرضه، لذلك 
نـرى رضورة النـص عـىل ذلك، بحيـث يبقى 
احلائـز ملزًما بعرضـه إذا مـا أراد تطهري عقاره 

من الرهن  
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3- مل ُيبـنّي املنظم السـعودي ما هو حـق احلائز يف 
حالـة اذا كانت هنـاك عقـارات مرهونة لدائن 
واحد وقـام احلائز ألحد هذه العقارات بقضاء 
الديـون، فهـل حيـق له الرجـوع عـىل احلائزين 
اآلخريـن بـام وفـاه الوفـاء بديـن الرهـن هذه 
احلالة، وعليه نرى رضورة النص عىل انه يكون 
للحائـز الرجوع عىل احلائـز لعقار آخر مرهون 
ولكـن بنسـبه معينـه، هـي حصـة هـذا احلائز 

بحسب ما حازه من عقار.
)التاسـعة  املـادة  يف  السـعودي  املنظـم   َ َبـنيَّ  -4
والعرشون( من نظام الرهن العقاري أنه يكون 
للحائـز احلرية يف ان يؤدي الديـن مع النفقات 
بعد إنذاره إذا رأى مصلحة له يف ذلك وبرصف 
النظـر عام اذا كان ثمـن العقار املرهون هو دين 
يف ذمتـه ملصلحـة املديـن الراهـن أم ال، ونحن 
نرى بـرضورة إجبار احلائز عـىل الوفاء بالدين 
إذا كان يف ذمتـه بسـبب امتالكه العقار املرهون 
مبلـغ مسـتحق األداء حـاال يكفي لوفـاء مجيع 

الدائنني املقيدة حقوقهم عىل العقار املرهون
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املستخلص
حـاول هذا البحث أن يتلمس أبرز دالالت األلبسـة يف املدونات 
األدبية القديمة، ويسـلط الضوء عـىل العالمات الدالة للباس من 
خالل مقاربة سيميائية، حتاول أن َتْسرَب أغوار النصوص بعيدًا عن 
الدالالت املبارشة، مع اسـتجالب املؤثرات املحاذية للنصوص، 
ومـدى تأثريها يف اختيار األلبسـة، وأنواعهـا، وألواهنا، وتوقيت 

لبسها.
   إنَّ اللبـاس بأنواعـه املتفرقـة، وألوانـه املختلفـة مثَّل مـادًة ثريًة 
ص مؤلفوهـا أبوابًا وفصوالً هلذا  ملدونـات األدب القديم، وخصَّ
املوضـوع ، وعـرَبَ بطرائـق متعـددة، غـري أن الالفـت لنظري من 
خـالل الفحـص واالسـتقراء أنَّ اللبـاس يطوي عالمـات رامزة 
تـي بدالالت ثقافية واجتامعية وسياسـية، واسـتطاع العرب أن 
يوظفوهـا توظيفًا غري مبارش، وأن جيعلوا من لونه، أو شـكله، أو 
لِْبسـتِه عالمًة دالة، وهذه املقالة العلمية سـتفتح شـهية الدارسني 
إىل مزيـٍد مـن البحث واالسـتنتاج لـدالالت اللبـاس يف األدب 
العريب القديم، واحلديث، وبخاصة يف ظل تطور األلبسـة، وكثرة 
وتنوعها، وحسـبي أنني حاولت أن أتلمس طريقًا طريفًا للدرس 
والتحليل، وأن أكشـف عـن ملمح من مالمح التطـور الفكري، 
واملظهـري عند العرب، وقدرهتم يف توظيف هذا املظهر يف مآرب 

فكرية أخرى، تتجاوز الظاهر، والبسيط إىل دالالت عميقة.

Abstract
This research is trying to touch the most prominent 

dresses› indications in the old blogs of literature 

and also highlights the marks that are indicating 

to the dress by semiotic comparison, trying to 

probe the depth of the texts away from the direct 

connotation, and bringing the effects that are 

adjacent with texts and how it effect in choosing 

the dresses and its types and colors and the time of 

wearing them. 

The dress and its sporadic types and different 

colors like rich material for the codes of the old 

literature and its authors have allocated units and 

chapters for this subject, and blogs by various 

methods, however strikingly by the examination 

and indication that the dress replicate marks 

indicating to various cultural and social and 

political aspects, the research tried to highlight 

them. 

َنات األَدب الَقِديمة ِسْيمَياء اللِّباس في ُمَدوَّ

د.عبدالكريم بن عبداهلل العبدالكريم
األستاذ املشارك يف قسم األدب

كلية اللغة العربية-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املقدمة
أْضَحـى اللِّباس َمْعَلاَمً من معامل التَّاَمُيز، وَمْيَسـاَمً داالً عىل 
هويـة األشـخاص، ومـؤرشًا عـىل احلالـة التي يعيشـها 
بِلَباِسـِه، ويف كلِّ قطـاٍع  َيَتَميَّـُز  فالعسـكري  اإلنسـان؛ 
عسـكري لوٌن ومظهـٌر خيتلف عن اآلخـر، والطبيب له 
لباسـه الـذي ُيْفصح عـن مهنته، واملـرأة املسـلمة تتميَُّز 
عن غريها بحجاهبا، وِحْشـَمتَِها، وهكذا أصبح اللباس 
عالمـًة من العالمـات املهمة يف الثقافـات العاملية، وربام 
اسـتطاع القارئ َفْهم حالة الالبس، وشـعوره، وتوجهه 

من اللباس.

والسيميائية منهٌج يعتني بقراءة العالمات، والعالمة 
»هـي كل يشٍء حيـلُّ حمـل يشٍء آخر، ويدلُّ عليه، سـواء 
أكانت عالمًة لفظية، أم عالمًة غري لفظية، طبيعية، أو غري 
طبيعية «)1(.وهذا املنهج -يف تقديري- هو املنهج األقدر 
س التفسريات األنسب  عىل كشـف النُّظم الثقافية، وتلمُّ
ملدلـوالت اللبـاس، ويؤيد ذلك انفتاح هـذا املنهج عىل 
حقوٍل معرفيٍة عديدة، كاللسانيات، والفلسفة، واملنطق، 
والتحليـل النفـي، واألنثروبوجليـا، كام أهنـا هتتم بكل 

)1( مباحـث يف السـيميائيات، عبـد املجيـد العابـد، مطبعـة دار 
القرويني، ط:1، 2008م:11.
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ـا أداة لقـراءة كل مظاهر  جمـاالت الفعل اإلنسـاين«. إهنَّ
السلوك اإلنساين بدءًا من االنفعاالت البسيطة، ومرورًا 
بالطقـوس االجتامعية، وانتهاء باألنسـاق اإليديولوجية 

الكربى«)2(.
وقد تعـددت اجتاهات املنهج السـيميائي)3(مابني اجتاٍه 
حيرصهـا يف دراسـة األنظمـة الدالـة مـن خـالل الظواهر 
االجتامعيـة، والثقافـة املالبسـة للنصـوص، وهـي هبـذا 
املنظور معدودة من اللسـانيات، واجتاٍه يرى أن السيميائية 
هـي دراسـٌة ألنظمة االتصال عـىل وجه العموم، فتشـمل 
بذلك اللغوي، وغري اللغوي، واجتاٍه ثالث حاول أن يوفَِّق 
بني االجتاهني السـابقني، فهو ُيْعنَى بالرموز اللغوية، وغري 
اللغوية، ويسـتمد مرجعيتـه من عدٍد من النظم اللسـانية، 
والفلسفية، والدينية، والسياسية، والنفسية، واالجتامعية. 
تقول جوليا كرستيفا: »إنَّ النص ليس نظامًا لغويًا كام يزعم 
البنيويـون، أو كام يرغب الشـكالنيون الـروس، وإنام هي 
رٌة ملعاٍن، ودالالت متغايرة، ومتباينة، ومعقدة  عدسـٌة ُمقعَّ

يف إطار أنظمٍة اجتامعية ودينية وسياسية سائدة«)4(.
  وهـذه التعدديـة يف االجتاهـات َتْفَتـُح ُأفقـًا واسـعًا 
للبحث عن تفسريات عديدة لأللبسة الواردة يف مدونات 
الـرتاث العـريب بصفتها عالمـًة من العالمـات املهمة يف 
املجتمعات، ومؤرشًا دينيًا، وثقافيًا، ونفسـيًا،واجتامعيًا، 
َيْسَتْدعي مزيدًا من البحث يف أشكاهلا وألواهنا، وظهورها 
يف مناسـبٍة دون ُأخـرى، وتأثريهـا يف املتلقي، وغري ذلك 
مـن املناطات، وهـذا االنفتـاح يف قـراءة العالمات حدا 
بباحـٍث مثل جـورج مونان-وهـو من أنصار سـيميائية 

)2( السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، سعيد بنكراد، منشورات 
الزمن، 2003م:16.

)3( انظر: املنهج السيميائي وحتليل البنية العميقة للنص )مقالة(، 
د.حالَّم اجليالين، جملة املوقف األديب، احتاد الكتاب العرب 

بدمشق، العدد 365، أيلول 2001م.
)4( حوار مع جوليا كرسـتيفا، فؤاد منصور، جملة الفكر العريب-

بريوت، العدد 18، عام 1982م.

َف السيميائية بأهنا: »العلم العام الذي  التواصل- أن ُيعرِّ
يـدرس كل أنسـاق العالمـات أو الرمـوز التـي بفضلها 

ق التواصل بني الناس«)5(.  يتحقَّ
لقد اعَتنَت السـيميائية يف بعض توجهاهتا باملسـتوى 
التـداويل، ووجهـت جهدها إىل دراسـة فاعليـة حضور 
العالمة داخل احليـاة االجتامعية، ومتثل تداولية موريس 
أنموذجًا للبحث يف دائرة الدرس السيميائي العام، الذي 
تغطي حيثياته كل مظاهر احلياة العامة خارج إطار اللغة، 

وهو ينحو إىل نزعٍة تداولية يف الدرس السيميائي)6(.
والنسـوية  الرجاليـة  األلبسـة  إىل  النظـر  ا  أمعنَـّ وإذا 
والطفولية، وأنظمتها املتفاوتة عامليًا، وما ُيْبَذُل يف سـبيلها 
من أمـواٍل يف رشائهـا، وَتنِْسـْيقها، ومتابعـة اجلديد منها، 
وإشهارها بطرائق إعالمية عديدة، وبروز عالمات جتارية 
كـربى يف اللبـاس، وغـري ذلـك من األطـر التـي جعلت 
دراستها تدخل ضمن علم العالمات، وجعلت ناقدًا مثل 
روالن بارت يوجه بعض دراساته السيميائية إىل األلبسة، 
و)املوضـات( يف عاملهـا، ويرى أنَّ اللباس »بوصفه َنَسـَقًا 
سيميائيًا ال يتمظهر إال يف صورة أزياء، أو بدالت تتجاوز 
ضمنهـا مجلة من القطـع امللبسـية املختلفة...حيث يرتبط 
كل اختياٍر من االختيارات بمجموع القطع امللبسـية التي 

تتناسب معه يف موضع اللبس، ويف الوظيفة ...«)7(.

إىل  والثقافة«مدخـل  واألدب  اللغـة  يف  العالمـات  أنظمـة   )5(
السـيميوطيقيا« مقاالت مرتمجة ودراسـات، سـيزا قاسـم، 
ونرص حامد أبو زيـد، دار إلياس العرصية-القاهرة، ط:1، 

1986م:19.
)6( انظر:مدخـل إىل السـيميائيات التداوليـة إسـهامات بـريس 
وموريس، هواري بلقندور، جامعة مسـتغانم، منشـورات 
امللتقى الثالث بعنوان:السـيمياء والنص األديب، تنظيم كلية 
اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة حممد حيرض، بسـكره، 

إبريل 2004م.
)7( السـيميائيات العامـة ورهانات األنموذج اللسـاين: النسـق، 
الداللـة، والتواصـل، عبـد القـادر فهيـم –جامعـة وهران 
www.mohamedrabeea.com/:الرابـط اآليت عـىل 

books/book1_336.doc
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وسـعيد بنكراد -أحـد املتخصصني يف السـيميائية- 
جيـد يف اللباس سـانحة ملعاجلـات سـيميائية يبحث من 
واجتامعيـة)8(،  دينيـٍة، وفكريـٍة،  خالهلـا عـن دالالٍت 
ويقول يف بعض اسـتنتاجاته التي ال ُيسلَُّم هبا متامًا: »ومل 
ُيصبـح اللبـاس ُهوية خمصوصـة إال عندما اسـتحوذت 
اإليديولوجيات املختلفة، وعىل رأسها اإليديولوجيات 
لت اجلسد إىل حامٍل  الدينية عىل الفضاء العمومي، وحوَّ
لداللة برصيـة تتجاوز الفرد، وملكوته املحدود؛ لتحيل 
عىل انتامءات عقدية وعرقيـة يتمُّ وفقها التمييز والفصل 
د  والتصنيـف، واحلكـم عىل منتجاتـه وسـلوكه. فام حيدِّ
قيمة اجلسد وجوهره يف هذه اإليديولوجيات هو انتامؤه 

إىل جمموعة بعينها...«)9(.
وبعـض الباحثني تتبـع تتبعًا عاجاًل بعض األلبسـة، 
الة، كام يف  وَدَرَسـَها بوصفهـا عالمة مـن العالمـات الدَّ
دراسـة الـزيِّ املـدريس املوحـد، وزيِّ األطبـاء، ولبس 

العروس، وغري ذلك)10(.
وعندمـا نتأمـل القـرآن، والسـنة النبويـة املطهـرة، 
نلحظ أنَّ أيقونة اللباس حترض حضورًا بازغًا يف املشـهد 
الديني، ففي القرآن حترض لفظة اللباس بمعناها احلقيقي 
واملجـازي، ففـي معـرض النعيـم، واحلديـث عن أهل 
اجلنة، والتشـويق إليها حيرض احلرير،وهو لباس الرتف، 

ٱخم مم جن َّ)11(.  واجلامل، والنعيمُّ
ويتجـه اخلطـاب القـرآين إىل التفصيـل يف احلريـر-

أحيانـًا- إمعانـًا يف تفصيـل النعيـم، وحسـن امللبـس، 
)8( انظـر: مقاالتـه )احلجاب:حاجـة دينيـة أم إكـراه ذكوري؟( 
املعـاين  وهـج  كتابـه:  يف  الطائفـي(  واللبـاس  و)اليقـني 
سـيميائيات األنسـاق الثقافية، املركز الثقـايف العريب-الدار 

البيضاء، ط:1، 2013م.
)9( السابق:38-37.

)10( انظر عىل سـبيل املثال: تأمالت سـيميائية يف الزي املدريس 
املوحـد، لفاضل حبيـب، صحيفة الوسـط، العدد 3263، 

1432/9/14هـ.
)11( وردت يف سوريت احلج:23، وفاطر:33.

فأهـل اجلنة يلبسـون السـندس، وهو: احلريـر الرقيق، 
اهلل  أنَّ  الغليظ؛«وذلـك  احلريـر  وهـو:  واإلسـتربق، 
-تعـاىل- إذا حـثَّ عباده عىل الطاعـة بالوعد والوعيد، 
والوعـد بـام يرغـب فيـه العقـالء، وذلـك منحـرٌص يف 
األماكن، واملآكل، واملشـارب، واملالبـس، ونحوها مما 
تتحد فيه الطباع، أو ختتلف فيه. وأرفع املالبس يف الدنيا 

احلرير » )12(.
واللباس يف قصة يوسـف -عليه السـالم- َيْسَتحيل 
إىل بينٍة وبرهاٍن عىل الصدق، وإمارٍة من إمارات التربئة، 
فالقميـص إن كان ُقدَّ من ُقُبل فصدقـت امرأة العزيز يف 
دعواها إرادة السـوء والُفْحش؛ ألنَّ ذلك داٌل عىل إقباله 
، وإن كان قميصه ُقدَّ من ُدُبر  عليها، ومدافعتها إياه، فشقَّ
فكَذَبت وهو من الصادقني؛ ذلك أنه َهَرَب منها، فطلبته، 

ت قميصه من ُدُبـر ىمحٱمخجسحسخسمسحصخص  فشـقَّ
العزيـز  َعـَرَف  مصجضحضخضمضحطمظيمحَّ)13( 

صـدق يوسـف - عليـه السـالم - وبراءتـه، وكـذب 
امرأته)14(.

أداًة  يكـون  نفسـها  السـورة  يف  القميـص  وهـذا 
لتمريـر احليلـة من إخوة يوسـف -عليه السـالم- حني 
جـاؤوا عـىل قميصـه بـدٍم كـذب، زاعمـني أنَّ الذئـب 
أكَلـه، فاسـُتخِدَم اللبـاس وعـاًء للحيلـة، غـري أنَّ والد 
يوسـف )يعقـوب( -عليـه السـالم- رأى وعـاء احليلة 
الذئـب  )أكل  الدعـوى  إىل  واسـتمع  )القميـص(، 
أخاهـم يوسـف(، فوجـد عالمًة يسـتحيل مـن خالهلا 
أن يكـون القميـص برهانًا عـىل أكل الذئـب ابنه؛ ذلك 
أنـه قميـٌص غـري خمـروٍق، وال أثـر إال للـدم، فقـال يف 
)12( التحريـر والتنويـر، للطاهـر بـن عاشـور، الدار التونسـية 

للنرش-تونس، 1984م:313/15.
)13( سورة يوسف:28.

)14( انظـر: تيسـري الكريـم الرمحن يف تفسـري كالم املنـان، لعبد 
الرمحـن السـعدي، اعتناء:عبـد الرمحـن اللوحيق، مؤسسـة 

الرسالة، ط:1، 1423هـ/ 2002م:396.
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ىمحنتىتيترثزثمثنثىث  نـربٍة غـري مصدقـة 
يثىفيفىقيقاكلكيمح )15( 

حيـرض  السـالم-  يوسـف-عليه  قصـة  هنايـة  ويف 
القميـص رمـزًا للفـرج، والبشـارة، وعـودة االبـن إىل 
أبيـه، وانتهـاء مرحلـة شـاقة مـن االنتظـار، والرتقب، 
فيتحـول القميـص مـن أداة خـداع وتزويـر إىل بشـارة 

ىمحٱمخجسحسخسمسحصخصمص  وفـرجٱ 
جضحضخضمضيمحَّ)16(.

ويف السـنة النبوية نامذج وافرة حلضور اللباس حتتاج 
إىل اسـتقراء دالالهتا، واسـتنتاج مآالهتا، وربام تكشـف 
عـن بعـض مالمح التَّْسـننِْي، أو تأسـيس مفهوم سـنني 
يف اللبـاس، وهذا املفهوم من املفاهيـم التي ُتراهن عليه 
السـميائيات العامة)17(، فعىل مسـتوى اللون يأيت اللون 
ب فيها، ففي حديث ابن  األبيض عىل رأس األلوان املرغَّ
عباس-ريض اهلل عنهام- » الَبُسـوا مـن ثيابكم البياض؛ 

نوا فيها موتاكم«)18(. ا من ِخَيار ثيابكم، وكفِّ فإهنَّ
واإلسبال منهيٌّ عنه يف اللباس؛ فهو عالمٌة عىل الكرب، 
واخليـالء، والتبخرت، َوَوَرَد فيه هنٌي شـديد، ففي حديث 
أيب هريـرة -ريض اهلل عنه- »ما أسـفل مـن الكعبني من 
اإلزار ففي النار«)19(. وتتواىل يف السنة أحاديٌث تفصيلية 
عـن حمددات اللبـاس، ومواطن االسـتحباب، والنهي، 
من مثل لباس الشـهرة، والوعيـد املرتتب عليه، وحتريم 
لبس احلرير، والتشبه بالنساء، ولباس األعياد، واجلُمع، 
والسـنَّة الواردة يف صالة االستسقاء، حني َيْقِلُب امُلَصي 

)15( سورة يوسف: 18.
)16( سورة يوسف:93.

)17( انظـر :السـيميائيات العامة ورهانات األنموذج اللسـاين: 
النسق، الداللة، والتواصل: 7.

)18( سـنن أيب داود، كتـاب اللبـاس، بـاب يف البيـاض، رقـم 
احلديث: 4061.

)19( صحيـح البخاري، باب ما أسـفل من الكعبـني ففي النار، 
رقم احلديث: 5450.

لباسـه تفـاؤالً بتغري احلال من اجلـدب إىل الرخاء، وغري 
ذلـك مـن مناطـات األلبسـة املتواتـرة يف السـنة، ومـا 

تستدعيه من قراءة سيميائية عميقة.
ويف السرية النبوية مواقف كثرية ُتْثبُِت أنَّ للباس أثرًا 
يف أحـواٍل عديـدة منهـا: حالة احلرب، ففـي غزوة أحد 
َلبَِس أبو دجانة األنصاري-ريض اهلل عنه-عصابًة محراء، 
فقال األنصار من قومه: » َلبِس أبو دجانة عصابة املوت«. 
يقول ابـن األثري ت 630هــ: »وكان إذا أْعَلـَم بعصابة 
محراء َعِلم النَّاس أنَّه ُيقاتِل«)20(. فالعصابة استحالت إىل 
ها داللة  عالمٍة دالٍة عىل القتال، ويف إخراج العصابة ولفِّ
عىل العزم، واحلزم، واالسـتعداد، ويف لوهنا األمحر إحياٌء 
بالدم، وإشـعاٌر باملهابة، وإذكاٌء للقوة، وهتديٌد للخصم، 
فالعرب تقول: »املـوت األمحر«)21(؛ ولذلك فهي -عند 
قومـه- عصابة املـوت، وعالمٌة عىل بلـوغ األمر منتهى 
، وقد توقَّف املؤرخون وكتَّاب السري عند عاممة أيب  اجلدِّ
دجانة، وعند ِمشـيته يف إشـارٍة مهمٍة إىل عالمة اللباس، 

وداللته املتناهية، وتأثريه النَّاِجع.
والشـواهد يف كتـب الفقـه عـىل عالمـات اللبـاس 
ال حـرص هلـا، وسـيجد الباحـث وراءها صـورًا عديدة 
ونوعـه،  اللبـاس،  بشـكل  الرشعـي  احلكـم  الرتبـاط 
ومكانـه، فاحلريـر، ولبـاس الشـهرة، ولبس السـواد يف 
العـزاء، ولبـاس اإلحرام، وأحكام لبـاس املرأة حاالٌت 
يطـول احلديـث عنها، وسـأقف وقفًة عاجلـة عند قول 
أحـد الفقهـاء: » ويكـره أن َيُلـفَّ العاممة حول رأسـه، 
َعَرة، أي: الفجرة«)22(. إنَّك  وَيَدَع وسطها، كام تفعله الدَّ
تلمـس ارتباطًا وثيقًا بني اسـتخدام اللباس يف املجتمع، 
)20( الكامـل يف التاريـخ، البن األثري، حتقيق: أيب الفداء عبد اهلل 
القـايض، دار الكتـب العلمية-بـريوت، ط:1: 1407هــ 

/1987م:47/2.
)21( جممـع األمثال، للميداين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 

دار اجليل-بريوت، 1416هـ/ 1996م:316/3.
)22( فتح القدير، البن اهلامم، دار الفكر، د.ت: 412/1.
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وبني احلكم الفقهي، إنه )اجلربوت الرمزي( الذي يمثِّل 
ضمريًا مَجْعيًَّا، ويقوم هذا اجلربوت بدور املحرك الفاعل 
يف الذهن الثقايف لألمة، واملجتمع)23(، وإذا ارتبط شكل 
اللبـاس بام يفعله الَفَجَرة -كام يف النص السـابق-أصبح 
مكروهـًا، فالتَّسـنني جـاء من الفعـل املتكـرر، واهليمنة 
الرشعـي  احلكـم  ارتبـط  وحينئـذ  املتواتـرة،  الفكريـة 

بدالالته.
وعثرت عىل تعليل عميق لشـيخ اإلسـالم ابن تيمية 
ت 726هــ حـول النهي عن تشـبه الرجال بالنسـاء يف 
اللبـاس، وهو تعليـٌل داٌل عىل تأمٍل عميق، واسـتجالٍء 
دقيـق لـدالالت النصـوص، وهنـج سـيميائي قديـم، 
وممـا قالـه: » إنَّ اهلل -تعـاىل- َجَبـَل بنـي آدم، بل سـائر 
املخلوقـات عىل التفاعل بني الشـيئني املتشـاهبني، وكلَّام 
كانت املشـاهبة أكثر كان التفاعل يف األخالق والصفات 
يف  والتأثـري  التأثـر  وقـع  األصـل  هـذا  أتم...وألجـل 
بنـي آدم، واكتسـاب بعضهـم أخـالق بعـض باملعارشة 
واملشـاكلة، وكذلك اآلدمي إذا عـارَشَ نوعًا من احليوان 
اكتسـب بعض أخالقـه؛ وهلذا صار اخليـالء والفخر يف 
أهـل اإلبـل، وصـارت السـكينة يف أهل الغنـم، وصار 
لـون والبغالـون فيهـم أخالق مذمومـة من أخالق  احلامَّ

اجلامل والبغال...«)24(.
باللبـاس يف تصويـر دقـة  ـاد اسـتعان  النُّقَّ وبعـض 
أحكامـه النقديـة، وتقريبهـا إىل املتلقـي، كـام يف حديث 
عـن  474هــ  أو  ت471هــ  اجلرجـاين  عبدالقاهـر 
االسـتعارات املفيـدة، وتقديـم بعـض القصائد ملـا فيها 

)23( انظر: النقد الثقايف: قراءة يف األنساق الثقافية العربية، لعبد 
اهلل الغّذامـي، املركز الثقـايف العريب-الـدار البيضاء، ط:2، 

2005م        :80.
)24( اقتضاء الرصاط املسـتقيم ملخالفـة أصحاب اجلحيم، البن 
تيميـة، حتقيق:نـارص العقـل، مطبوعـات وزارة الشـؤون 
اإلسـالمية يف اململكة العربية السـعودية، ط: 7، 1419هـ 

/1999م:548-547/1.

مـن دقة االسـتعارات، وابتداعها، فوصفهـا بـ«الديباج 
اخلُْرواين يف مرامي األبصار، وَويْش اليمن منشورًا عىل 

أذرع التجار«)25(.
إنَّ أيقونـة اللبـاس َتنَفتِـُح أمام الباحـث انفتاحًا غري 
متنـاٍه يف املدونـات العلميـة القديمة بفروعهـا املختلفة، 
وتغري الدارسـني بالبحث، واالسـتقصاء، والتأويل يف 
دائرة الدراسـات البينية، التي َنَمت يف العصور احلديثة؛ 
ب املعارف من بعضها  حيث أصبح اخلطاب العلمي يقرِّ
» ويعمل عىل إنشـاء صالت اقـرتاض، وتعاون، وتبادل 

بني مناهج البحث العلمي يف عامة احلقول«)26(.
وألنَّ حجـم هذه املقالة العلمية ال يتسـع إىل مزيٍد من 
التفصيل فسـأويلِّ وجهـي نحو املدونـات األدبية القديمة 
التـي جـاء فيهـا ذكر اللبـاس بمناطـاٍت خمتلفـة، وَعرَبَ يف 
نصـوص األدباء بغايات عديدٍة َتْسـَتحقُّ النََّظر فيها وفاق 
النهج السيميائي، وقد وقفت عىل عدٍد كبري من النصوص 
الشعرية والنثرية بأجناسها املختلفة، ومَحََلت بعض الكتب 
فصوالً كاملـًة حول اللباس، ففي )عيـون األخبار( البن 
قتيبة ت 276هـ باٌب خاٌص باللباس)27(، ويف )املوشـى( 
أليب الطيب حممد بن إسحاق الوشاء ت325هـ باٌب لزيِّ 
الظرفـاء)28(، وَيْعِقُد الري بـن أمحد الرفَّاء ت 326هـ يف 
كتابـه )املحـب واملحبـوب واملشـموم واملـرشوب( بابـًا 

)25( دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر اجلرجاين،تعليق: حممود 
شاكر،دار املدين-جدة،ط:1، 1412هـ/1991م:21.

)26( التفكري البيني أسسـه النظرية وأثره يف دراسـة اللغة العربية 
وآداهبـا، د.صالـح بن اهلـادي رمضـان، مطبوعـات مركز 
دراسـات اللغـة العربية وآداهبـا يف جامعة اإلمـام حممد بن 

سعود اإلسالمية، 1436هـ:55.
)27( عيون األخبار، البن قتيبة، رشح وضبط:د.يوسف بن عي 
طويـل، دار الكتـب العلمية-بـريوت، ط:1، 1406هـ / 

1986م:413/1.
)28( املوشى أو الظرف والظرفاء، أليب الطيب حممد بن إسحاق 
الوشـاء، حتقيق: كـامل مصطفـى، مكتبة اخلانجـي، ط: 2، 

1372هـ/1953م: 160.
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للمالبـس وألواهنـا)29(، والزخمـرشي ت 538هـ يف كتابه 
)ربيع األبـرار ونصوص األخبار( ُيـوِرُد نصوصًا متنوعة 
لأللبسة يف الباب اخلامس والسبعني حتت عنوان:«اللباس 
واحلي من القالئد واألسورة واخلالخيل واخلواتم، وذكر 

البسط واملفارش والوسائد وما جانس ذلك«)30(.
وسـنَْعُثُر عىل عرشات الفصـول واألبواب يف طيَّات 
َصت لأللبسـة، ويف ختصيص  املدونات األدبية التي ُخصِّ
احلديـث عنهـا داللـة عـىل أمهيتهـا يف تكويـن الرمزيـة 
االجتامعيـة، والتأثري الثقـايف، واسـتخدامها يف مواضع 

حمددة، وعناية العرب بدالالهتا، واختيارها.
ومواطـن احلديـث عن اللبـاس يف املعاجـم اللغوية 
وكتـب التاريخ والطبقات متمـدٌد، وطويل. يقول حييى 
اجلبـوري: »وكان القدمـاء مـن علامء اللغـة واألدب قد 
ضوا لذكر املالبس، فذكروا أسامءها، وبعض صفاهتا  تعرَّ
وأجزائهـا، وكان ابـن سـيدة ت458هـ أكثـر اللغويني 
ـا املعاجم فقـد ذكرت املالبـس يف املادة  احتفـاالً هبا، أمَّ
ا  اللغوية دون أن تذكر تفصياًل هلا، أو وصفًا شـافيًا...أمَّ
كتـب التاريخ والطبقات فقد ذكـرت يف بعض احلاالت 
ثيـاب َمْن َتْرمَجَت هلـم، وخاصة األتقيـاء والورعني من 

الصحابة، وأهل األمصار«)31(.
وتأيت العاممة من ضمن األلبسـة املتواترة يف مدونات 
األدب القديمـة، وهـي »َفْخُر العـرب، وعالمة عزهم، 
وأحسـن َمْلَبس يضعونه عىل رؤوسـهم«)32(. وقد روي 
عن عمر بن اخلطـاب-ريض اهلل عنه- أنه قال: »العامئُم 
)29( املحـب واملحبوب واملشـموم واملرشوب، للـري الرفاء، 
حتقيـق: مصباح غال ونجي، مطبوعـات جممع اللغة العربية 

يف دمشق، 1407هـ/1986م:296.
)30( ربيـع األبرار ونصوص األخبار، للزخمـرشي، حتقيق: عبد 
األمري مهنـا، منشـورات األعلمـي للمطبوعات-بريوت، 

ط:1، 1412هـ/1992م: 4/ 429.
)31( املالبـس العربية يف الشـعر اجلاهي، د.حييـى اجلبوري، دار 

الغرب اإلسالمي-بريوت، 1989م: 8.
)32( السابق:197.

تِْيَجـان العرب«)33(. وقيـل ألعرايب: »إنَّـك لُتكثُِر ُلبس 
ـمُع والَبـرَصُ جلديٌر أن  العاممـة؟! قـال: إنَّ شـيئًا فيه السَّ
د  يوقَّى مـن احلرِّ والُقـّر«)34(. وأبو األسـود الـدؤيل يعدِّ
 ، منافع العاممة فيقـول: »ُجنَّة يف احلرب، وَمَكنَّة من احلرِّ
، وَوَقار يف الندى، وواقية من األحداث،  وَمدفأة من القرِّ
وزيادة يف الَقاَمة، وهي بعُد عادٌة من عادات العرب«)35(.

ورمزيـة العاممـة الفخرية ومكانتها العليَّـة جعلت منها 
أيقونـًة مـن أيقونـات الدافعيـة يف احلـرب، واحلامسـة يف 
القتال، فكان سـيد القوم ينـزع عاممتـه، ويعقدها عىل لواء 
احلرب، فإذا َسَقَطت عاممة السيد فإنَّ ذلك ُمشِعٌر باهلزيمة، 
فتسـتحيل العاممة عالمًة حمّفزًة ومشّجعًة عىل بذل اجلهد يف 
القتال، واحليلولة دون سقوط العاممة التي تشكل من طرف 
آخر انتامء املقاتل. تأمل سـؤال غيالن بن خرشـة األحنف: 
وا  »ما بقاء ما فيه العرب؟! قال: إذا تقلَُّدوا السـيوف، وَشدُّ

العامئم، وركبوا اخليل، ومل تأخذهم محيَّة األْوَغاد...«)36(.
وحني تتحول العاممة عن موضعها )الرأس( ويشـدُّ 
هبا وسـط اجلسـم، فإهنـا تأيت يف سـياق الـذم، واهلجاء، 
فالعاممة ُتْصبح أداًة لشـدِّ أوسـاطهم عند جماهدة اجلوع، 
وُتْسـَتْخَدُم يف غري موضعها األسـاس يف اجلسـد، وهذه 
املجاهدة توظف يف قول مصعب بن عمري الليثي لصالح 

اهلجاء، حيث يقول:
فِسـريوا فقد جـنَّ الظـالم عليكُم

فباسِت امرٍئ يرجو الِقرى عند عاصم
دفعنَـا إليـه وهـو كالذيـخ خاظيًا

َنـشــدُّ علــى أكـبـادنـا بالعامئـم)37(

)33( البيان والتبيني، للجاحظ، حتقيق:عبد السـالم هارون، دار 
اجليل-بريوت، د.ت:100/3.

)34( السابق.

)35( السابق.
)36( السابق: 88/2.

لـب. انظـر:  )37( السـابق:106/3. واخلاظـي: الغليـظ االصَّ
)اللسان، مادة : خظا (.
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ويف مدونـات األدب القديمـة َيْقرَتن اللبـاس بالزهد 
والـورع، وترتبط هبذا املعنى نامذج كثرية لعلَّ من أنصعها 
اقـرتان لبس الصـوف بالزهـاد، واألتقياء، ولعلَّ شـيوع 
هـذا املعنـى يف كتب األدب جـاء من دعـوى بعضهم أنَّ 
هذا اللبس ُيعنْيُ عىل الورع، والزهد؛ خلشـونته، وصعوبة 
لبسه، وقد حتدث عن هذا املعنى ابن اجلوزي ت 597هـ 
حـني قـال يف معـرض تفنيـد تلـك الدعـوى: »...ومـن 
وف، وحيتج بأنَّ النبي -صىل اهلل  وفية من َيْلَبـس الصُّ الصُّ
ـوف، وبـام روي يف فضيلة لبس  عليـه وسـلم-لبس الصُّ
ا لبس رسـول اهلل -صىل اهلل عليه وسـلم-  ـوف، فأمَّ الصُّ
ـوف فقـد كان يلبسـه يف بعـض األوقات...وأّمـا ما  الصُّ
يروى يف فضل لبسـه فمن املوضوعات التي ال يثبت منها 
وف ال خيلو من متعوٍد عىل  يشء«)38(. ثم َجَعَل البس الصُّ
لبسـه، أو غري متعود عليه، فـاألول ال غضاضة عليه، أّما 
الثاين فقد محَّل نفسـه مـا ال تطيق، ودخل يف حمذور لباس 

الشهرة، وأظهر الزهد بطريقٍة ال ختلو من رياء)39(.
وعىل كل حـال فقد توالت نـامذج عديدة يف رمزية 
الصـوف الزهديـة، واحلـث عليهـا، كقـول أيب أمامـة 
وف جتدوا حالوة اإليامن  الباهـي: »عليكم بلباس الصُّ
وف جتدوا قلة األكل،  يف قلوبكم، وعليكم بلباس الصُّ
ـوف ُتعَرُفـوا به يف اآلخـرة، فإنَّ  وعليكـم بلبـاس الصُّ
وف ُيْوِرُث يف القلـب التفكري، والتفكري  النََّظـَر يف الصُّ
يـورث احلكمة، واحلكمة جتري جمـرى الدم، فمن كثر 
ـره قلَّ طعامـه، وكلَّ لسـانه، ومن قـلَّ تفكره كثر  تفكُّ
طعامـه وَقَسـا قلبـه، والقلب القـايس بعيٌد مـن اجلنة، 

قريٌب من النار«)40(.

حتقيق:د.السـيد  اجلـوزي،  البـن  إبليـس،  تلبيـس   )38(
ط:1،  العريب-بـريوت،  الكتـاب  دار  اجلميـي، 

1414هـ/1994م:240-239.
)39( انظر:السابق: 240.

)40( ربيع األبرار ونصوص األخبار:451/4.

إنَّ هـذا النص قائـٌم عىل برهنة فكـرة الزهد يف لبس 
ـوف، ومـردُّ هذه الربهنـة قائٌم عىل ربط هـذا النوع  الصُّ
ـر حتتـاج إىل قدر  ـر، وعمليـة التَّفكُّ مـن اللبـاس بالتَّفكُّ
ـر إىل احلكمة، وهذه  مـن الوقت، ومن ثم تصـل بامُلَتَفكِّ
العملية حتجب اإلنسـان عـن األكل، وكثـرة الكالم...
ويف النـص حجاجية ال ختفى، فهـو قائم عىل املقابلة بني 
امُلتفكر، وغري املتفكر، فالثاين كثري األكل، قايس القلب، 
والنتيجـة هـي ُبعده عن اهلل، فهو بعيٌد عـن اجلنة، قريٌب 
مـن النـار، وكأن هـذا اللون مـن اللباس أصبـح أيقونًة 
ُب اإلنسـان من ربِّه، وُتْقِصيه عن النَّار يف تسـويٍغ ال  تقرِّ

خيلو من تكلف.
وبعـض النصوص تـأيت يف قالب رسدي قصري يؤكد 
رسوخ اقرتان لباس الصوف بالزهد، فمحمد بن واسع 
يدخـل عـىل قتيبة بـن مسـلم يف ِمْدَرعة صـوف، فيقول 
قتيبـة متسـائاًل: » ما يدعـوَك إىل لبس هذه؟! فَسـَكَت، 
فقال لـه قتيبة: ُأكلُِّمـَك فال جُتيبني! قـال: أكره أن أقول 
ُزهـدًا؛ فأزكي نفـي، أو أقول: َفْقَرًا؛ فأشـكو ريب«)41(.   
فالصـوف الفـٌت للمتلقي، وهو يف نظـر الالبس حمتمٌل 
الزهد، أو الفقر، لكنه خيشى من تزكية النفس يف األوىل، 
وشكوى الفقر يف الثانية، فتبقى رمزية الصوف يف الزهد 
مة، وإذا كان املنظور السـيميائي ياميز بني  حمتملـة، وُمَقدَّ
الَعـاملَ املحقـق الذي يشـرتك فيـه السـيميائي، والرجل 
العـادي، وبـني الَعـاملَ امُلـدرك الـذي حتيل إليـه التجربة 
اإلدراكيـة، وهو ما جيعل الفعل السـيميائي واردًا وقائاًم 
عىل إعادة البنـاء)42(، فإنَّ لبس الصوف قد يكون عالمًة 
مـن عالمات الشـهرة، ومـالذًا مـن مـالذات املخادعة 
واملراوغـة، كـام يف فعل بعض املتسـولني يف عرصنا حني 
ُ يف مالمح مالبسه، وربام أطرافه؛  يرتدي لبسًا رثًا، وُيَغريِّ

)41( عيون األخبار: 419/1.
)42( انظر: مباحث يف السيميائيات:25-23.
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رغبـًة يف املخادعـة، واسـتجالب املال، وهـذه الظاهرة 
بدأت تتشـكل يف ذهـن أغلب الناس حـني رأوا يف هذه 
الصـورة املتكـررة يف املسـاجد واألماكن العامـة صورًة 
مـن صـور اخلـداع، واملكـر، وإىل هـذا املعنى أملـح ابن 
اجلـوزي ت 597هـ يف حديثه عن لبـس الصوف، وأنه 
لبس شـهرة، وفيه لون من الرياء، وأورد يف هذا السياق 
ر مـن ذرائـع الريـاء، وابتغاء  أحاديـث ومرويـات حتـذِّ

الشهرة بالزهد)43(.
ويف السياق ذاته تأيت األلبسة لتمثل اقرتانًا بني حسن 
هِتـا، وبني مـا ترتكه يف قلب البسـها من  مظهرهـا، وجدَّ
 ُ أثر سـلبي، يقول طاووس: »من َزَعم أنَّ الثياب ال تغريِّ
القلوب فقد َكَذب؛ ألين أغسل ثويبَّ هذين، فأنِكُر نفي 
ماداما َنقيَّنْي«)44(. ويروى أنَّ عليًا -ريض اهلل عنه- َخرَج 
يف إزاٍر َخِلـٍق َمْرقوع، فقيل له، فقال: »خيشـع له القلب، 

وتذلُّ به النفس«)45(.
ُر اللباس  ولعلَّ املعيار الديني حيرض -هنا- فحني يؤثِّ
م  )الظاهـر( يف القلب )الباطـن( فإنَّ املعيـار الديني ُيقدِّ
إصـالح الباطـن؛ ألنـه أكثـر تأثـريًا يف أعامل اإلنسـان؛ 
ولذا حـثَّ النبي -صـىل اهلل عليه وسـلم- عىل إصالح 
د أنَّ يف اجلسـد مضغـة إذا صُلَحت َصُلَح  القلـوب، وأكَّ
اجلسـد كله، وإذا كان اللباس مؤثرًا يف القلب من حيث 
رسيـان الُعجب والفخـر، فإنِّ اللباس يسـتحيل إىل أداٍة 
ُتضِعُف ديانة اإلنسـان، وربـام دفعه ذلك إىل لبس اخلَِلق 
البـايل يف بعـض أوقاته مـن أجل كر اهنامكـه الدنيوي، 

وإذكاء جذوة الزهد بالدنيا، وإدراك حقيقتها.
وهـذا يقودنـا إىل أنَّ املرجع الديني يؤكـد عىل أمهية 
الظاهـر،  اللبـاس  زينـة  هُيمـل  وال  املعنـوي،  اللبـاس 
واالعتنـاء بـه، وإذا وردت نصـوٌص من أمثال ما سـبق 

)43( انظر: تلبيس إبليس:241-240.
)44( ربيع األبرار: 430/4.

)45( السابق:430/4.

فإنام هي تعزيٌز للِّباس املعنوي/القلبي، وستقابلنا بعض 
النصـوص األكثر رصاحـًة جتاه هذا املعيـار، كام يف قول 
ى من لباس التَّقوى مل َيْسـَترِت  منصـور بن عاّمر: »َمن َتعرَّ

بيء من لباس الدنيا«)46( .
  وربام نعود إىل اللباس وهو عالمة حمسوسـة، تدرك 
بالعـني، وربام سـلكناها ضمـن السـيميائيات البرصية، 
وهـي داخلـة -كـام يقـول عبـد املجيـد العابـد- ضمن 
اللغـة البرصيـة، وهي لغـٌة بالغـة التعقيد، تتطلـب دائاًم 
املقـام التواصي الذي ُولَِدت فيـه)47(، ولعلَّ من املالمح 
الرئيسـة يف اسـتقراء اللباس يف مدونات األدب القديمة 
تصويـره يف صورة املخاتل املخادع، فهو ال يكشـف عن 
احلقيقة الكامنة، وال يعطي مؤرشًا ملخرب اإلنسان، ويذود 
الالبـس عـن رثاثة لبسـه بجـامل روحه، وهـذه الرمزية 
تواتـرت تواتـرًا الفتًا يف تلك املدونـات، ومن ذلك عىل 
ار العذري ملن ازدراه يف لبسه: »إنَّ  سبيل املثال قول النخَّ
العباءة ال ُتكلُِّمَك، وإنَّام ُيكلُِّمَك من فيها«)48(. وسـحيم 

بن وثيل يقول:
ُق حـل ِقْطَعًا ُيمزَّ أال ليـس َزْيُن الرَّ

حل ياميُّ راكبه)49( ولكنَّ زين الرَّ

وعمرو بن معد يكرب يقول:
لــيـس اجَلـــَمــــال بـِمـئـــزٍر

ُبــــــْرَدا يـــــت  ُردِّ وإن  فـاْعـَلــم 
مـــعــــادٌن اجلــــمـــــال  إنَّ 

جَمـــــــَدا)50( أورثـــَن  ومـــوارٌث 

)46( السابق: 431/4.
)47( السـيميائيات: اجلـذور واالمتـدادات، لعبـد املجيد العابد 
)مقالة( جملة أنفاس نت، 13 أغسطس 2010م عىل الرابط 

/http://www.anfasse.org:اآليت
)48( عيون األخبار: 414/1.

)49( السابق.
)50( السابق:418/1.



71 َنات األَدب الَقِديمة عبدالكريم بن عبداهلل العبدالكريم: ِسْيمَياء اللِّباس يف ُمَدوَّ

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

ولعـلَّ هـذه الفكـرة تبـدو فكـرة دفاعيـة، حترض يف 
موطٍن مـن مواطن االسـتصغار، واالسـتضعاف جراء 
، فينربي الالبس؛ إلشـهار خمادعة  رمزية اللبـاس الرثِّ
اللباس، وعدم كشـفه عن احلقيقـة الناصعة، وأنه يعطي 
صورة زائفة ملعادن الرجال، فاملعدن احلقيقي هو الكرم، 
واخللق، والشجاعة، والنبل، يف داللة عىل تفضيل العريب 
املناقـب املعنوية، واسـتجالهبا يف مواطـن فخره، ويبدو 
اللباس رمزًا بسيطًا، ال يعطي تصورًا دقيقًا عن الالبس، 
بل يكون اللبس متهاًم باخلداع، والتزوير، ووضع الناس 

يف غري منازهلم احلقيقية.
وحـدود الديـن يف اللبـاس تبـزغ بزوغـًا واضحـًا 
يف مدونـات األدب، وتـرتدد نـامذج عديـدة يف سـياق 
تلـك احلدود الدينيـة التي هيمنت عىل ذهنية املسـلم، 
واقرتنـت بمصطلـح )اجلـربوت الرمـزي()51(، وهـو 
اجلمعـي،  الضمـري  إىل  حييـل  سـيميائي  مصطلـح 
ن القـارِّ يف ذهنيـة املسـلم،  والصـورة الكليـة، واملكـوِّ
ومن إطاره تبدو املقايسة اجلاملية، والقبول، والرفض، 
واإلعجـاب، واالنتقـاد، فلباس الشـهرة من األلبسـة 
ر منها، وكذا لباس الفخر  التـي هنى عنها الرشع، وحذَّ
واخليـالء، وهذه األلبسـة تـرد يف مدونـات األدب يف 
سـياق سـلبي، وحتذيري، كرواية ابـن عمر-ريض اهلل 
عنهـام-: »َمن لبس مشـهور الثياب ألبسـه اهلل ذلة يوم 
القيامة«)52(. وقول ابن عباس-ريض اهلل عنهام-: »كل 
ٌف،  ما شـئت، والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان: رَسَ

أو خَمَْيَلة«)53(.
وهذه النصوص مَتَْتح من أحكام اللباس يف اإلسالم؛ 
حيـث هنـى الـرشع عـن لبـاس الشـهرة يف أحاديـث 
كثـرية منها. يقـول ابن األثـري ت 630هــ: »واملراد أنَّ 

)51( انظر: النقد الثقايف:32.
)52( ربيع األبرار:435/4.

)53( السابق:432/4.

ثوبـه يشـتهر بني النـاس؛ ملخالفـة لونه أللـوان ثياهبم، 
فريفع النـاس إليه أبصارهـم، وخيتال عليهـم بالعجب 
والتكـرب«)54(. فلبـاس الشـهرة مالزم للكـرب واخليالء، 
وحبِّ الظهـور، وهي معاٍن هنى الشـارع احلكيم عنها، 
وحثَّ عىل خالفهـا من إظهار التواضع، واالسـتكانة، 

واخلضوع هلل- عّز وجّل.
إنَّ هـذه املرويـات متثـل عالًمة من عالمـات التدين 
عند بعـض مصنفي تلك املدونـات، وانعكاس ذلك يف 
اختياراهتم، فبعضهم تتلمذ عىل علامء أجالء، وأخذ عىل 
نفسـه أن يبدأ أبوابه األدبية ببعض اآليات واألحاديث، 
كصنيـع ابـن قتيبـة ت 276هــ يف )عيـون األخبـار(، 
والزخمـرشي ت 538هــ يف )ربيع األبـرار(، فرى أثر 
تعلمهـم الرشعـي إىل مدوناهتم األدبية، وهـذه العالمة 
-أعنـي عالمـة التديـن عند األدبـاء- من املظاهـر التي 

تستحق االعتناء والدرس.
املامرسـة  يعتمـد عـىل  السـيميائي  النهـج  كان  وإذا 
ز من أمهيـة الذات  االسـتقرائية االسـتنتاجية، فهو يعـزِّ
امُلدركة، أو الواعية ضمن دائرة السياقات التواصلية)55(، 
األدب  مدونـات  يف  النصـوص  بعـض  حتـرض  وهنـا 
لتمثـل عالمة من عالمات الفكاهـة، والتندر، وإن كان 
مصدرهـا ووقائعهـا مل تكن كذلـك، لكـن إيرادها يأيت 
ـن، ومن ثم  يف سـياٍق حُييـل املتلقـي إىل التََّفكـر، والتََّمعُّ
الضحـك، وأوضح مثال عىل هذا ما ُرِوَي عن األعمش 
أنَّـه لبـس قميصـًا مقلوبًا، فعوتـب، فرد قائـاًل: »الناس 
جمانني، جيعلون اخلشـن إىل نفوسـهم، واللـني إىل عيون 

)54( نيـل األوطـار رشح منتقـى األخبـار مـن أحاديـث سـيد 
األخيار، للشـوكاين، إصدارات وزارة الشـؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، 

د.ت:111/2.
)55( انظـر: دليـل الناقـد األديب، د.ميجـان الرويـي، ود.سـعد 
ط:3،  البيضـاء،  العريب-الـدار  الثقـايف  املركـز  البازعـي، 

2002م: 179.
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النـاس«)56(. وكقول أحدهم: »لو علـم اهلل أنَّ الصوف 
إىل داخل أجود جعل الصوف إىل داخل«)57(.

إنَّ هـذه النـامذج متثل عالمـًة من عالمـات الفكاهة 
ل  التي متتاز هبا النوادر األدبية، فهي مكوٌن أسـاس لتشكُّ
النـادرة بوصفهـا جنسـًا أدبيًا قائـاًم بذاته؛ ذلـك ألهنا ال 
تسـتغني عن الفكاهة، وتفجري الضحـك)58(، واللباس 
-هنا- يمثِّل أيقونة للضحـك، فاملتلقي يتصور الالبس 
يف صورة خمالفة للمألوف، الصوف إىل اخلارج، والشكل 
أدنى إىل صورة بعض احليوانات، وال يقف األمر إىل هذا 
، وإنام تكمـن بؤرة النص يف التعليل، وتفسـري هذا  احلـدِّ
العدول، وهو ملمح من مالمح إعامل الذهن، والتأمل، 
اهلل عليـم بخلقه حني جعل الصوف يف بعض احليوانات 
ظاهرًا، كام أنَّ اإلنسـان ال بد أن يبحث عن لني اللباس، 
والراحـة، وعدم االكرتاث برغبـات الناس، وال يتحقق 

هذا إال بقلب اللباس.
إنَّ مدونـات األدب القديمة اكتظت بنامذج الفكاهة 
والضحـك، وروايـة نوادرهـا، ومتـى ما أثـارت النكتة 
املتلقـي، وبلغـت بـه حـدًا مثـريًا للضحـك، وخالفـت 
التوقـع، وانتهكـت املألـوف، فإهنـا سـتكون أوقـع يف 
التأثـري)59(، وحتقيق غاية املؤلف، وهـذه العالمة )أعني 
الفكاهـة( أضحت عالمًة من عالمـات تلك املدونات، 
ومَجََع أرباهبا نامذج من اسـتخدام اللباس يف هذه املهمة، 
وحترض-هنـا- بعض الشـخصيات التي اسـتحالت مع 
الزمن إىل رمٍز من رموز الضحك، كشـخصية أشـعب، 
الـذي ابتغت منه زوجته هديًة، فقالـت: » هاِت خامتك 

)56( ربيع األبرار:432/4.
)57( السابق.

)58( انظـر: بالغة النادرة، ملحمد مشـبال، أفريقيا الرشق-الدار 
البيضاء، 2007م:44.

د.شـاكر  جديـدة(  )رؤيـة  والضحـك  الفكاهـة  انظـر:   )59(
289،ينايـر  رقـم  املعرفـة،  عـامل  سلسـلة  احلميـد،  عبـد 

2003م:395.

أذُكـُرَك به، قـال: اذكريني بأين مل ُأْعطِـك«)60(. فاللباس 
-هنـا- هو لباس كـامٍل، وزينٍة، وجاءت إجابة أشـعب 
دالـة عىل حضور بدهية، ورسعة جواب، وخالفت توقع 
املتلقي، واسـتطاع أن يستجلب تعليل زوجه، فجاء الردُّ 
ذكيًا مفحـاًم، فاخلاتم -هنا- يأيت برمزيـٍة فكاهيٍة ماتعٍة، 

اء، وإمتاعهم. قت غاية املؤلف من استقطاب القرَّ حقَّ
وتعتمـد بعـض الروايـات األدبيـة عـىل إسـرتاتيجية 
اإلعامل الذهني، واالسـتنتاج العقي الدقيق، واستشـعار 
املتلقـي الفطنـة والذكاء يكمـن وراء الفكاهـة، والتندر، 
ولعلنـا نتأمل هذا املثال الذي رواه الزخمرشي ت 538هـ 
يف )ربيع األبرار( : » دخل الوليد عىل هشام، وعليه عاممٌة، 
فسـأله عن ثمنها، فقال: ألف، فاستكثره، فقال الوليد: يا 
ا ألكـرم أعضائي، وقد اشـرتيت أنت  أمـري املؤمنـني، إهنَّ

جارية بعرشة آالف، وهي ألخس أطرافك«)61(.
فالرواية اعتمدت عىل املقايسة والربهنة، والرغبة يف 
اإلقنـاع، ورسُّ الروايـة يف تلك املقارنة بـني ثمن اللبس، 
وثمن اجلارية من طرف، وبني أعضاء اجلسـد املسـتفيدة 
مـن اللبـس من طرٍف آخـر، وهذه الرواية -مـع ما فيها 
من فكاهة- َتِي برعة البدهية، واسـتحضار اجلواب، 
ودهاء العرب، وقدرهتم عىل االستنتاج املنطقي الريع، 
وربام انسـلك هـذا اجلواب يف جنـس األجوبة املفحمة، 
أو املسـكتة، التـي تعتمد عىل املفاجـأة، واملباغتة، وعدم 
التوقع، وتواتـرت روايتها يف مدونات العرب، وأفردوا 

هلا كتبًا مستقلة)62(.
يف  أيقونـة  تصبـح  والقصـص  األحـداث  وبعـض 
األدب، وتـدور حوهلـا روايات أدبية، ترتدد يف الشـعر، 

)60( ربيع األبرار:440/4.
)61( السابق: 431/4.

)62( انظـر عىل سـبيل املثال: األجوبة املسـكتة، البـن أيب عون، 
حتقيق:د.مي يوسف، عني للدراسات اإلنسانية االجتامعية، 

ط:1، 1996م .
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ويف مدونـات األدب، وختـرج من إطارهـا الذي قيلت 
فيه إىل إطار أوسـع يرتدد يف مناسـبات مماثلة، ومن ذلك 
حادثـة إهـداء حممد بن حرب إىل إسـامعيل بـن إبراهيم 
احلمدوين طيلسانًا َخِلقًا، فقال احلمدوين فيه مقطوعات 
شـعرية عديـدة، تناقلهـا الرواة، ونسـجوا عـىل منواهلا، 
فأضحى طيلسـان ابـن حرب مثـاًل مشـهورًا)63(، ومن 

ذلك مثاًل  قول احلمدوين:
يـا ابن حـرٍب كسـوتني طْيَلَسـانًا

ا مـــان وصـدَّ مـلَّ مـن صحـبـــة الزَّ
ْفـــــو حتَّـى طـال تـرداُده إىل الرَّ

ى َلتـَهـــدَّ وحــــده  بعـثـنـــاه  لـو 
فَحَسـْبنَا َنْسـج العناكب قـد ِجئَن

ا)64( شـدَّ طيلــســـانك  ضعـف  إىل 

وقول ابن الرومي:
ويل طيلسـاٌن نـاجــــٌل غـري أنَّـه

عـازِع الزَّ الريـاح  َثـبـــوت هلمــات 
أنَّـــه ُمتـهـتِّـــٌك ومــــاذاك إال 

خيـيل سـبـيـــل الـريــح غـري ُمنَاَزِع
أراه لضوء الشـمس بالعـن رؤيًة

ويمـنـعـنـي مـن ملـســـه باألصابـِع
شـكا ثقل اسم الطيلسـان لضعفه

فسـميته سـاجا فهل ذاك نافعي؟!)65(

إنَّ البحـث عـن مذهـب فريـٍد يف اهلجاء، ومسـلك 
يسـريِّ  احلمـدوين  جعـل  والفكاهـة  التنـدر  يف  غريـب 

حتقيـق:  للرشيـي،  احلريـري،  مقامـات  رشح  انظـر:   )63(
العرصية-صيـدا،  املكتبـة  إبراهيـم،  الفضـل  أبـو  حممـد 

1413هـ/1992م:318/1.
)64( السابق:319/1.
)65( السابق:320/1.

مقطوعاتـه يف احلديـث عن هذا الطيلسـان »حتى ذهب 
طيلسـان ابن حـرب مثـاًل إىل اليوم«)66(.وأصبح عالمًة 
من عالمات التندر والفكاهة، واسـتحال الطيلسـان إىل 
هـذه الرمزيـة التي يمكن إعـادة اسـتخدامها يف مواطن 

إهداٍء مشاهبة.
ودائـرة اللبـاس داخلـة ضمن دائـرة املظهـر، وهذا 
املظهـر تـدور حولـه قضايـا كثـرية، ويمثِّـل عالمـات 
متعددة، فلباس الرجال خيتلف عن لباس النسـاء، ومردُّ 
هذا االختـالف -يف الغالب- إىل الدين، ثم إىل  أعراف 
النـاس، وجمتمعاهتـم، وأذواقهـم، ويف مدونات األدب 
القديمـة رصدُت عـددًا من النصوص التـي تعتمد عىل 
ترسـيخ املفارقة بني زي الرجـل، وزي املرأة، ومن ذلك 
قول الوشاء ت 325هـ : »وليس ُيستحسن لبس الثياب 
ـِمعة األلـوان، املصبوغة بالطيـب والزعفران، مثل:  الشَّ
بيقـي املعنـرَب؛ ألنَّ ذلك من لبس  امُللحـم األصفر، والدَّ

النساء، ولبس القينات واإلماء«)67(.
إنَّ هـذا النـص يمثل ذائقـًة لعرص مـن العصور كان 
اللون الشـاهر والثـوب امُلزعفر...عالمـًة حتيل إىل لبس 
النسـاء والقينـات واإلمـاء، وعندمـا تنتقـل إىل الرجال 
تكـون عالمة نقص، وتأنُّث، ونقصاٍن يف الرجولة، لكنَّ 
هذا العرف قد ُيكر -أحيانًا- وكره يصبح رمزًا لقوة 
الـرأي، وإعـامل العقل، وحتـدي العـادات التي يرف 
الناس-أحيانـًا- يف تقديسـها، فسـليامن بـن عبدامللـك 
يلبس املصبغات، ويقول متحديًا: »ما ُجِعَل النساء أحقُّ 

بالصبغ من الرجال، وكان خيطب فيها«)68(.
ويقودين هذا إىل ما صنعه أصحاب املدونات األدبية 
مـن حديث عـن تصنيف اللبـاس، ونسـبة كل لبس إىل 

)66( تاريـخ آداب العـرب، للرافعي، مراجعة:عبد اهلل املنشـاوي، 
ومهدي البحقريي، مكتبة اإليامن-املنصورة، د.ت:127/2.

)67( املوشى:161.
)68( ربيع األبرار: 446/4.
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أصحـاب صنعـة مـن الصناعات حتـى إنَّ الوشـاء ت 
325هـ عقد بابًا لذكـر زي الظرفاء يف اللباس، وحاول 
ي بعض األلبسـة، ويفيـض يف تعدادها، بل بلغ  أن يسـمِّ
األمـر به أن حيرتز مـن بعضها بقوله: »وليـس جييز أهل 
الظـرف واألدب لبـس يشء مـن الثيـاب الدنسـة مـع 
غسيل، وال غسياًل مع جديد، وال الكتَّان مع امَلْروي...، 

وأحسن الزيِّ ما تشاكل وانطبق، وتقارب واتَّفق«)69(.
وهـذا النـص حييـل إىل رمزيـة األعـراف، وأمهيـة 
مراعاهتا، ويكشـف عن كون اللباس داالًّ عىل مسـتوى 
الشـخص، ومنـزلتـه بني النـاس، فهو يف موطـن تعداد 
بعـض األلبسـة قـال: » ...والظهور فيها قبيٌح بالسـوقة 
والظرفاء، مستحسٌن من أهل النعم، وأبناء اخللفاء«)70(.

وإذا كان قـارئ النـص ليس مسـتهلكًا له فحسـب، 
بـل منتٌج لـه أيضًا كـام يقـول روالن بـارت)71(، بمعنى 
أنَّ الناقـد يعيد تفسـري العمـل األديب حسـب املكونات 
ـق ما يصطلح  اللغويـة والثقافيـة واالجتامعيـة حتى حيقِّ
)البنيـة  إىل  الوصـول  مـن  السـيميائيني  بعـض  عليـه 
العميقـة()72(، فـإنَّ النصـوص السـالفة حـول تصنيف 
اللباس ومراعاة مسـتواه تكشف عن معاناة أهل العرص 
مـن التزييف، واملخادعة، واالدعاء، فهذه الرسـالة تأيت 
يف سـياق اخلطـاب التوجيهـي، وحتيـل إىل أمهيـة لبـس 
اإلنسـان ما يناسب مسـتواه املعيي، فاللباس يف ذاته ال 
حُيَْكـُم عليه باالستحسـان والقبح، وإنام حُيَْكـم عليه إذا 
ُلبِس »والظهور فيها قبيٌح بالسوقة والظرفاء، مستحسٌن 

)69( املوشى:161.
)70( السابق.

)71( انظر: النقد والداللة:نحو حتليٍل سـيميائي لألدب، د.حممد 
عزام، منشـورات وزارة الثقافة السورية-دمشق، 1996م: 

.143
)72( انظر: املنهج السيميائي وحتليل البنية العميقة للنص )مقالة( 
د.حالَّم اجليالين، جملة املوقف األديب، احتاد الكتاب العرب 

بدمشق، العدد رقم 365، أيلول 2001م.

من أهل النعـم، وأبناء اخللفاء«)73(. والالفت -هنا- أنَّ 
احلكم عىل اللباس ُحْسـنًَا أو ُقْبَحًا مربوٌط بالبسـه، فربام 
اسُتْحِسَن عىل البٍس، واْسـُتْقبِح عىل آخر، واملفاضلة يف 

حقيقة البسه، ومن أي طبقٍة من طبقات املجتمع كان.
كام تكشـف من وجٍه آخر عن ثـراء املجتمع، وتنوع 
األلبسة بأشـكاهلا، وأنواعها، وخاماهتا، واستريادها من 
بلـدان ُأخـرى، وتـي بحـراٍك اقتصادي كبـري يف جتارة 
ه نسـبة األلبسة إىل البلدان )اخلزوز  ُ األلبسة، وهذا ُتَفرِّ
الكوفية(،و)املطارف الُسوسية(، و)األكسية الفارسية(، 

و)الطيالسة التُّومسية(، و)اجلباب النَّيسابورية(...إلخ.
وُيتََّخـُذ اللبـاس يف مدونـات األدب القديمة عالمًة 
مـن عالمـات احلب واملـودة، فحبُّ شـخص مـا يدعو 
إىل االحتفـاظ بـيء مـن لبسـه، واالحتفـاظ بـه يعني 
االستذكار الدائم، واالرتباط الذهني الدائر مع النظر يف 
ُر بصنيع بعـض املعارصين يف طلب  اللباس، وهـذا ُيَذكِّ
األلبسة من مشاهري الرياضة، والفن، ومن ذلك ما رواه 
الزخمـرشي ت 538هــ يف )ربيع األبـرار()74( من طلب 
أيب نخيلة ) وهو يعمر بن حزن بن زائدة بن هدم( كساء 
من اخلليفة هشـام بن عبدامللك، وكان أبو نخيلة منقطعًاٱ
لبني العباس، ولقب بشاعر بني هاشم، وكان يفخر هبذه 
األكسية، ويطلبها من اخلليفة، وغالبًا ما جُياب إىل طلبه.
وقد يسـتحيل اللباس إىل عالمة للتسول، والطلب، 
ن األدباء يف طلبهـم، كقول  وإذالل النفـس، وهنـا يتفنَـّ

الزخمرشي:
وإذا كـســـوَت فجـبـــٌة وعاممة

مـا واحـــد الـثـــوبــن باحلـســن
مل َيْســَتِقـم يف حـكـمــه َبـَدٌن بال

بـــــدن)75( بــال  رأس  وال  رأٍس 
)73( املوشى:161.

)74( انظر: ربيع األبرار:447-446/4.
)75( انظر:السابق:448/4.
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فالبيتـان قائـامن عـىل احلجـاج العقـي، والربهنـة 
القياسـية، والنتيجة هي طلب كسـوة كاملة. وشـاعر 
آخر يسـتثمر عطاء ابـن الزبري بني أسـد ُحلاًل، فيقول 
يف نربٍة من االنكسـار، وإظهار الضعف، واستجالب 

الشفقة:
كسـت أسـٌد إخواهنـا ولـو أننـي

ببـلــــدة إخـــواين إذًا لـُكـِســـيُت

فأمـر عبـد اهلل بن الزبري بكسـوته » فُأعطـي أربعامئة 
قميص سوى اجلباب واألردية«)76(.

  وألـوان املالبـس ودالالهتا تسـيطر عىل شـطٍر من 
مرويات املدونات القديمة، وتسـرتعي انتبـاه القدماء، 
وحتيـل إىل عنايتهـم بلـون لباسـهم، وأثـره يف نفـوس 
املتلقـني، ومشـاعرهم، واسـتجابتهم حتـى إنَّ الري 
بـن أمحد الرفاء ت 366هــ يف كتابه )املحب واملحبوب 
ه )يف املالبـس  واملشـموم واملـرشوب( عقـد بابـًا سـامَّ

وألواهنا()77(.
كبـرية،  عنايـة  باللـون  ُيعنـون  والسـيميائيون 
ووجهـوا جهدهـم إىل الكشـف عـن رمزيـة اللون، 
وأثـره، وتفاوت دالالتـه من بيئة إىل ُأخـرى، فاللغة 
-عندهـم- »نظاٌم من العالمات االعتباطية، أو نظام 
جمـرٌد مـن الرموز، واللـون جزء من علـم العالمات 
الـذي حتدث عنه دي سوسـري يف حمارضاته األلسـنية 
الشـهرية، وتتضمن اللغة الكثري من املفردات اللونية 
التي تثـري لدى املتلقي خميلًة برصيـة، وهذه املفردات 
تنبنـي  رمزيـة،  عالمـات  هـي  جتلياهتـا  أوضـح  يف 
مرجعيتهـا الداللية عـىل عمليات معقدة يسـهم فيها 

)76( انظر: السابق:446/4.
)77( انظـر: املحـب واملحبوب واملشـموم واملـرشوب، للري 
الرفاء، حتقيـق: مصباح غالونجي، مطبوعـات جممع اللغة 

العربية بدمشق،1407هـ/1986م: 296/1.

الالشـعور اجلمعـي والفـردي والشـعائر والطقوس 
والديـن...«)78(.

املدونـات  يف  األدبـاء  مرويـات  وارتكـزت 
القديمة عـىل قدرة األديب يف خلخلـة رمزية اللون، 
وداللته، فاألسـود لون قاتم، حزيـن، وهو رمز األمل 
واملوت،«كـام أنه رمز اخلوف من املجهول، وامليل إىل 
د  ارة يف ثقافة العريب تتبدَّ التكّتم«)79(.وهذه الداللة القَّ
يف قدرة األديب عىل التوظيف والتصوير، كام يف قول 

الشاعر:
بـدٌر فقلـت:  ـَواد  السَّ يف  رأيتـِك 

البهيـِم)80( الليـل  ُظلمـة  يف  َبـَدا 

فالصـورة املهيمنـة -هنـا- هـي صـورة املحبوبة يف 
مخارها األسـود، وهي صـورُة اقرتاِن البياض بالسـواد، 
وهـذا االقـرتان قائـٌم عـىل املاميـزة والكشـف، فاللـون 
األسـود أسهم يف تعميق اجلامل، وجتليته، وكان حضوره 
يف البيـت حضورًا إجيابيًا عىل غري العـادة، وكأن املفارقة 
التـي ابتغاهـا الشـاعر يف التصوير قادتـه إىل البحث عن 
البعـد عـن املألـوف، واملسـتقر يف النفـوس، فعمـد إىل 

السواد، وأحرضه برمزية خمتلفة.
ويبقـى لون اللباس جزءًا مهاًم من الزينة، واختياره داٌل 
عىل ذوق البسـه، وقد أورد أربـاب املدونات األدبية نامذج 
دالـة عىل اسـتثارة األديب مـن خالل لون اللبس، وملسـوا 
برفـٍق واضـح دالالت اللون، ومدى اجلـامل يف مدلوالته، 
فـاألزرق لوٌن الفٌت، ومبهـج، وإذا كان فاحتـًا فهو مرتبط 
بلون السـامء، ومتددها، وشـموخها، وهو داٌل عىل النضارة 
)78( سيمياء العالمـة اللونيــة: دراسة يف توظيف اللون وداللته 
يف تشكيل املشهد الشعري يف شعر مظفر النواب عىل الرابط 

/http://www.diwanalarab.com :اآليت
)79( اللغـة واللـون، د.أمحد خمتـار عمر، عـامل الكتب-القاهرة، 

ط:2، 1997م: 186.
)80( املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب:296/1.
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والشـباب واحليوية)81(، وحني رأى أحد الشـعراء معشوقًا 
لبس األزرق قال:

َت البـدَر حيــــــــــــ اآلن رِصْ
ـــــــــــــَن لبسـَت لوَن سـامئه)82(

وُكشاجم يقول:
أقـَبـلـْت فــي غـاللــٍة زرقـــاء

زرقــًة ُلـقـَبـــت بجــــري املــــاء
فـتــوهـمـــُت يف الـغـاللـة منها

اهلـواء أديــم  يف  الـنــور  جــســـد 
لـوٍن أحسـن  وإنَّ  بــدٌر  تلـك 

السـامء)83( لـون  فيـه  الـبــدُر  َطَلـع 

 فاللبـاس فضـاء لالبِسـه، واسـُتْخِدَم أداًة لتعميـق 
اجلامل، وأسـهم يف حتسني صورة احلُْسن، وتكثيف مجال 
اجلميل، واقرتان السـامء باللبس، والبـدر بالوجه-وهو 
مـكان احلسـن واملالحة-يكشـف عـن أثـر اللبـاس يف 
الزينـة، واالسـتثارة، ولفـت االنتباه، وهو عالمـٌة أيضًا 
عىل ذائقة العرب، وعنايتهم باختيار األلوان أللبستهم.

    واللباس األخرض يبهج الناظر، ويرتبط بلباس أهل 
اجلنـةىمحٱخبمبهبجتحتختيمح)84(. 
وقـد أورد أربـاب املدونـات األدبيـة نامذج حلسـن هذا 
اللباس، وافتتان الشعراء باملعشوق إذا اكتساه، من ذلك 

قول الصنوبري:
َبـــَدت يف لــبــــاٍس هلـا أخرض

نـارة اجُللَّ الـــَوَرُق  َتلـَْبــس  كمـــا 

)81( انظر: اللغة واللون:183.
)82( انظـر: التذكـرة احلمدونيـة، البن محدون، حتقيق: إحسـان 

عباس، دار صادر-بريوت، ط:1، 1996م:316/5.
)83( املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب:296/1.

)84( سورة الكهف:31.

فقلنـا هلـا: ما اسـم هـذا اللباس؟
فــردَّت جــوابـــًا ظـريــف الِعَبارة

َشــَقـْقــنا مــرائـــر قـــــوٍم به
يه َشــــقَّ املـَراَرة)85(  فنحـــن ُنـسـمِّ

  وأمْلُح من هذا البيت وغريه اسـتجالب الشاعر لون 
اللباس من أجل التفنُّن يف التصوير، وإظهار الرباعة فيه، 
فبؤرة النص يف األبيات السالفة تكمن يف تشبيه املحبوبة 
يف لباسها األخرض باحتواء أوراق الشجر لورد اجلّلنارة، 
وهـذه الصورة اجلميلـة أثارت فضولـه، وأفضت به إىل 
السـؤال عـن هـذا اللبس، فـكان اجلواب ُمكمـاًل مجال 
املرأة، ومالحتها، وكان غايًة عند الشاعر يف إبراز قدرته 
عىل توصيف احلسن، واملالحة، والظرافة، فاسم اللباس 
ارتبـط بأثره يف املتلقـي، وإثارته املبـرص، وهذه الصورة 
تؤكد انبهار العرب بجامل اللبس، وأنه جانب مهم جدًا 
يف إكـامل الزينـة، وإثـارة املتلقي، وهو عالمـٌة عىل تفنن 
العرب بلباسـهم، وعنايتهم بلونه، وشكله، وتفصيالته 

الدقيقة.
وأصحـاب املدونات األدبية القديمة يسـوقون هذه 
النـامذج -التي يبدو فيها لون اللبـاس أيقونة واضحة- 
لياميـزوا بـني األدباء يف قدرهتم عىل التصوير، وَسـْبقهم 
إىل بعـض املعـاين، وقدرهتـم عـىل املباعدة بـني أطراف 
الصـورة، واإلغـراب فيهـا، وهذا املنهج معـروف عند 
العـرب، فمعيار الصـورة من املعايـري املهمة يف تفاضل 
األدبـاء، وتصنيفهـم، وإقبـال اجلمهور عـىل إنتاجهم؛ 
ولـذا فـإن  عبدالقاهر اجلرجاين ت471هــ أو 474هـ 
ن  التفنُـّ عـىل  الشـاعر  قـدرة  إىل  األشـعار  جيـد  يـردُّ 
باالسـتعارات،حيث يقـول: »فانظـر إىل األشـعار التي 
أثنـوا عليها مـن جهة األلفـاظ، ووصفوها بالسـالمة، 

)85( املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب:299/1.
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ماثة، وقالوا: كأهنا املاء َجرَيانًا، واهلواء  ونسـبوها إىل الدَّ
لطفًا، والرياض ُحْسـنًا، وكأهنا النسـيم، وكأهنا الرحيق 

ِمزاجها التسنيم«)86(.
ولذا احتفـى النقاد باالنزيـاح والعدول ومفاجأة 
املتلقي بام مل ينتظر، أو َيأَلف من العنارص الداللية، أو 
حينـام يكون خرق املألوف يف الصورة عاليًا)87(، وهنا 
يتبـارى األدبـاء، ويكون السـبق إىل املعـاين، فتلقف 
األدبـاء تلـك املعـاين، ودونوهـا يف كتبهـم، ومثَّلت 
ذائقتهـم يف االنتقـاء، واالختيـار، وكان مـن ذلـك 
ن األدباء يف تصوير ألـوان اللباس، وقدرهتم عىل  تفنُـّ
تفتيق املعاين حوله كام أسلفت؛ولذلك نجد اجلاحظ 
ت 255هــ يف ) البيـان والتبيني( يعقد بابـًا يقول يف 
مطلعـه: »ووصفوا كالمهم يف أشـعارهم، فجعلوها 
كـرُبود الَعْصـب، وكاحلُلـل واملعاطـف، والديبـاج 
والـويش، وأشـباه ذلك«)88(.ويـورد قـول بشـار يف 

اللباس األمحر:
وُخـــذي مـالبـــــَس زيـنــــٍة

وُمــصــبَّغـاٍت فـهــي أْفــَخــــــْر
تـقــَنــَّعـــي دخــلــتـــي  وإذا 

أمحـْر)89( احلـســـَن  إنَّ  باحُلـْمـــر 

  ومن ذلك قول املهلبي:
يمـي الـالَِّذ  قميـص  يف  ي  َتبـدَّ

باحلبيـِب ـــُب  ُيــَلـــقَّ يل  عــــدٌو 
فقلـت لـه: بـَم اْسَتْحَسـنَت هـذا

عجيـب؟! زيٍّ  يف  أقـَبـْلـَت  لـقـــد 
)86( دالئل اإلعجاز: 21.

)87( انظـر: اللغـة العليـا: دراسـة نقديـة يف لغة الشـعر، د.أمحد 
ط:1،  البيضـاء،  العريب-الـدار  الثقـايف  املركـز  املعتـوق، 

2006م: 99-98.
)88( البيان والتبيني:222/1.
)89( انظر: السابق:225/1.

فقال: الشـمس أهـدت يل قميصًا
الُغـروب َشـَفِق  مـن  اللـون  بديـَع 

ي خـدِّ ولـوُن  واملـداُم  فـثـــويب 
قريـِب)90( مـن  قريـٍب  مـن  قريـٌب 

إنَّ هـذه العالمـة بازغـة الداللة عـىل احتفـاء النقاد 
الطريفـة،  البديعـة، واألخيلـة  بالتصويـرات  القدامـى 
وتفاوتـت مدوناهتم بحسـن اختيارهـم، وعلو ذوقهم، 
فـكان اجلاحظ ت 255هـ يف اختياراته الشـعرية متفوقًا 
عـىل ابن محـدون ت 562هـ يف تذكرته مـن هذا الباب، 
وهنـا أقبـل مجهـور األدباء عـىل مدونـات دون أخرى، 
وأضحـت بعضهـا سـامقة يف فضـاء األدب، صامـدة 
عرب العصور؛ ألسـباب عديدة منها حسـن االختيارات 

الشعرية.
ويمثِّـل اللباس -أحيانًا- عالمًة عىل التخفي، وعدم 
اإلفصـاح عن احلقيقة، تأمل ما قاله ابن املعتز يف اللباس 

اخلَِلق:
َمابَن باب الوزير واملسجد اجلامع

َغــَيـــــدْه يف  كالـظــبــي  ظـبــٌي 
أثـــوابـــه رثَّـــٌة فـقــد َضاَع ال

َضــــاَع وَضـاَع التـمــييـُز يف َبلـده
لــيـــس لـــــه نــاقـــٌد فيعِرُفه

وآفـــة التِّــــرْبِ َضــْعـُف ُمنَتِقِده)91(

لقـد كان اللبـاس اخلِلـق أداًة إلخفـاء مجـال الفتاة، 
وَيْقـِرُن ابن املعتز هذا اخلفاء بخفاء الذهب اخلالص عىل 
عامة الناس، وكأنه يوجه دعوًة إىل االكتشـاف، والتأمل 
يف عـامل اجلـامل اخلفـي، الذي يتدثـر بالرثاثـة، واألطامر 

)90( انظر: املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب: 297/1.
)91( نظر: املحب واملحبوب واملشموم واملرشوب: 304/1.
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الباليـة، ويف مكنونـه مجـاٌل حيتـاج إىل اسـتخراج، كـام 
الذهب اخلالص الذي حيتاج إىل خبري.

وسـنجد يف مدونـات األدب القديمة اعتناء واضحًا 
بمراعـاة املقامات يف اللباس، فام يصلح للقاء السـلطان 
ال يصلـح لغـريه، يف داللـة واضحـة عىل عنايـة العرب 
بمقامات الناس، وأمهيـة اللبس يف تكوين صورٍة ذهنية 
أوىل للمتلقـي، يظهـر ذلك يف قـول أحدهـم: »أدركُت 
وجـوَه أهل البرصة شـقيق بـن ثور فمن دونـه، وآنيتهم 
بأفنيتهـم  يف بيوهتـم اجلفـان، والعَسَسـة، فـإذا قعـدوا 
َلبسـوا األكسـية، وإذا أتـوا السـلطان ركبـوا، ولبسـوا 

امَلَطارف«)92(.
إىل  املدونـات  تلـك  وإشـاراٌت عديـدٌة اجتهـت يف 
كامليـات اللبـاس من النعـال، واخلواتـم، واحلي، وهي 
ألبسة دالة عىل كامل الزينة، والرتف، ويف طيات احلديث 
عنهـا عالمات دالـة، ولعل الروايات الـواردة يف اخلاتم 
ومـا ُنِقـَش عليه وقيمتـه وجوهره من ضمـن ماتواترت 
حولـه الروايـات، واألحاديـث، فيبـدأ احلديـث حوله 
بتخّتـم الرسـول -صىل اهلل عليه وسـلم- يف إشـارٍة إىل 
سـنيَّة هذا الفعل، ثم تأيت املرويات اخلاصة بفعل اخللفاء 
الراشدين)93(، يف إشـارة جديدة إىل سنّية الفعل من هذا 
اجليل املالصـق للنبي -صىل اهلل عليه وسـلم- والرغبة 
يف ترسـيخ عالقة هـذا الفعل بالدين، ويبـدو أن النقش 
عـىل اخلاتم كان مـن ضمن دائـرة االهتامم التـي تناقلها 
أصحـاب املدونـات، وكان النقـش مـن ضمـن الرموز 
ـه اخلليفة، أو األمـري، وإبراز  املهمـة؛ للكشـف عن توجُّ
الفكرة املهيمنة عىل ذهنه، فعمر بن عبدالعزيز ملا بلغه أنَّ 
ابنه اشـرتى خامتًا بألف درهم َكَتَب إليه: »عَزمُت عليك 
ملـا بعت خامتك بألـف، وجعلتهـا يف ألف بطـٍن جائع، 

)92( عيون األخبار: 415/1.
)93( انظر: ربيع األبرار ونصوص األخبار:439/4.

واسـتعملت خامتًا من ورق فضة، ونقشـت عليه: رحم 
اهلل امرًأ عرف نفسه«)94(.

إنَّه سلوٌك داٌل عىل أن لبس اخلاتم من الزينة الكاملية؛ 
ولـذا كان اإلرساف يف قيمتـه، واملبالغـة يف ارتفـاع ثمنه 
ف، وميسـاًم للرتف؛ ولـذا جـاءت املعاجلة  َ مظنـة للـرَّ
يف أمريـن: الصدقـة بقيمتها، والنقـش املحيل إىل معرفة 
حقيقة اإلنسان، فإذا ما غفل عن تلك احلقيقة أدركها يف 

النقش املالزم له.
ويورد النَّْقـُش -أحيانًا- للداللة عـىل ارتباك الرواة 
يف احلكـم عىل شـخص مـا، واالختـالف يف مذهبه، كام 
يف نقـش أيب العتاهيـة ت 213هــ »أبـا زيد ثِـق، فتأّوله 
الناس:أنا زنديق«)95(.فهذه الرواية تكشـف عن اعتالل 
بعض الروايات، أو االشتباه يف رواياهتا، أو االستعجال 
يف احلكـم عـىل أصحاهبـا، أو غـري ذلك مـن الدالالت 
التـي تقع يف حيِّـز التصحيف الروائـي اجلاين عىل بعض 

الشخصيات الشهرية، وإحلاقها ما ليس فيها.
اخلواتيـم  عـن  خـاٌص  حديـث  )املوشـى(  ويف 
والفصـوص، وتفصيل دقيق يف أنواعهـا يدل عىل عناية 
العـرب بالزينة، واهتاممهم بكامهلـا، ثم يقف مع خواتيم 
الذهـب، فيقـول: »وال يتختَّمـون بالذهـب، وليس من 
زّي ذوي األدب، وإنَّـام هـو مـن لبـس النسـاء، ولبـس 

الصبيان«)96(. 
وهـذا املـؤرش عالمـٌة عـىل التـزام املجتمـع بتعاليم 
الديـن، الذي هنـى عن لبـس الرجال الذهـب، وخصَّ 
النسـاء بلبسه، وهذا انعكاسه واضح يف كتب األدب كام 

أسلفت ذلك يف موضع سابق.
وبعـض األقاويل يف اللباس تسـتحيل إىل عالمٍة من 
عالمات التداول القويل بني الناس، وتقرتب من األمثال 

)94( السابق:440/4.
)95( السابق.

)96( املوشى:162.
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واحلكـم، وتبـدو يف عبـارة مكتنـزة، موجـزة، كقوهلم: 
»فالٌن يتبخرت يف إستربق بعد اشتامله بكساء أبرق«)97(.

فاللبـاس -هنا- اسـتخدم أداًة لتمرير فكرة التحّول 
والتغـريُّ مـن حاٍل إىل حال، فاسـتخدم احلريـر يف مقابل 
الفعـل  اسـتخدام  أّن  كـام  امللـون،  املتواضـع  الكسـاء 
)يتبخرت( يف مقابل الفعل )اشـتمل( أسـهم يف الكشـف 
عـن عمق التغرّي والتحّول من حـال الضعف والفقر إىل 
حـال القـوة والغنى، مع اسـتجالب فكـرة التباهي عند 
أهـل النعـم، التي تعـّد من السـامت املالزمة هلـم؛ ذلك 
أن للنعمـة طغيانًا وسـكرًة ُتعمـي صاحبها،وصدق اهلل 

-تعاىل- حني قال:ىمححقمقجكحكيمح )98(.
الفحـص  خـالل  مـن  لنظـري  الالفـت  أن  غـري 
واالسـتقراء أنَّ اللبـاس يطـوي عالمـات رامـزة تـي 
بدالالت ثقافية واجتامعية وسياسـية، واستطاع العرب 
أن يوظفوهـا توظيفـًا غري مبارش، وأن جيعلـوا من لونه، 
أو شـكله، أو لِْبسـه عالمـًة دالة. وهـذه املقالـة العلمية 
سـتفتح-بإذن اهلل تعاىل- شـهية الدارسـني إىل مزيٍد من 
البحث واالسـتنتاج لـدالالت اللباس يف األدب العريب 
القديم واحلديث، وبخاصة يف ظل تطور األلبسة، وكثرة 
تنّوعها، وحسـبي أنني حاولـت أن أتلمس طريقًا طريفًا 
للدرس والتحليل، وأن أكشـف عـن ملمح من مالمح 
التطـور الفكـري واملظهري عند العـرب، وقدرهتم عىل 
توظيـف هـذا املظهر يف مآرب فكرية ُأخـرى، ربام َيْمَتُح 
منهـا الناقـد دالالت عديـدة، وعالمـات بعيـدة الغور 

والّسرب...أسأل اهلل العون والتوفيق والسداد. 
وصىّل اهلل وسـّلم عـىل نبينا حممد وعـىل آله وصحبه 

أمجعني.

)97( ربيع األبرار:443/4.
)98( سورة سبأ:13.
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مقومات اإلبداع في شخصية ذي الَقرَنْيِن 
قراءة تحليلية على ضوء قصته في القرآن الكريم

د.عقيل بن سامل الشمري
أستاذ مساعد للقرآن وعلومه

كلية الرتبية بالزلفي - جامعة املجمعة

املستخلص
البحث يؤصل نظريًا ملعنى اإلبداع يف اللغة وترصيفات اللفظ 
جانب  فيه  ليدخل  اإلبداع  دائرة  ويوسع   ، الكريم  القرآن  يف 
والرشف  كالعلم  األمور  من  أمٍر  يف  والتخصص   ، املبادرات 

والشجاعة، يسمى مبِدًعا يف جماله .
القرنني  ذي  شخصية  معامل  عن  الكشف  يف  الباحث  واجتهد 
وإثبات عروبته ونفي تعلقه باإلسكندر املقدوين الوثني املرشك 
، إذ أن العالمة الفارقة لذي القرنني كونه جماهدًا يف سبيل اهلل 

يفتح البلدان ليدخلوا يف دين اهلل أفواجًا .
القرنني  ذي  استعملها  التي  املقومات  البحث  يكتشف  ثم 
جوالن  يريد  أنه  إذ  اإلطالق  عىل  األصعب  مهمته  ألداء 
األرض كلها وإدخال الناس مجيعًا يف دين اهلل ، كام يكشف 
عليهم  كاألنبياء  معجزة  يؤَت  مل  القرنني  ذي  أن  البحث 
السالم إال أنه أبدع يف أساليبه وطرقه للوصول هلدفه ، فكان 

من مقوماته : 
1ـ حسن استغالل اإلمكانات .

2ـ العدل مع نفسه ومع غريه .
3ـ حفظ الوقت ومسابقة فوته .

4ـ تطوير مهارة اللغة .
5ـ عدم الذوبان يف جمريات احلياة بحيث تذوب أهدافه ، وغري 

ذلك من املقومات .
الكلامت املفتاحية: مقومات، اإلبداع، شخصية

Abstract
This research is rooting the meaning of creativity  in 
the language and declension in the Holy Quran .It also 
extends the meaning of creativity  till it contains the 
meaning of initiation And specializing in one matter 
like Knowledge , honor and courage calls a creator in 
his field.  
The researcher  tries to discover  the personality 
of the thee alkarnyeen,to prove his Arabism and to 
deny his relation to Alexander the Great who is a 
polytheist  and an idolatrous  . The difference between 
them is that Thee Alkarnyeen is a fighter in Allah›s 
sake who opens the countries to let them converted 
to Islam .
Then , the research discovers the ingredients that 
Thee Alkarnyeen uses it to do his most difficult 
job  which is to tour the world and to convert  the 
whole people to Islam . The research shows also that 
he does not given a miracle like the other  prophets  ( 
peace be upon them ) but he magnifies in his methods 
to achieve his goal. Some of His ingredients are : 
1- The good use of  capabilities .
2- The justice with himself and with others .
3- Save the time .
4- Improve the languages› skills.
5- Failure to dissolve in the course of life so that its 

objectives are dissolved, and other ingredients.
Keyword: ingredients, creativity, Personality

 املقدمة
إن من أسـامء اهلل »الَبِديع، املبدع«  الذي يدل عىل أنه 
ينشـئ ما يريد عىل غري مثال سابق، ولئن كان أحب 
اخللـق إىل اهلل مـن اتصف بمقتضيـات صفاته، فاهلل 

كريٌم حيـب الكريم من عباده، وعفوٌّ حيب املسـامح 
العـايف، ورفيـق حيـب الرفيـق الـذي يرفـق بأهلـه 
وجمتمعـه، ورؤوف حيـب واسـع اإلعـذار للخلق، 
فاقتـى ذلـك أن اهلل بديـع ُمبـِدع، حيـب اإلبـداع، 
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ويعطـي عليه مـا ال يعطي عـىل التقليد؛ ألنـه مبدٌع 
سبحانه وتعاىل.

و»يعتـرب اإلبـداع من اجلوانـب الرتبويـة املهمة التي 
تسـتحق العناية بالبحث والدراسـة والتطبيق، وذلك ملا 
يرتتب عىل اإلبداع من التطور العلمي، والتقني واملهني 

والثقايف واالقتصادي، ويف مجيع املجاالت.
ومـن ناحية أخرى فإن األمة حتتاج إىل قوة تتقوى هبا 
عـىل محاية معتقداهتا، ونرش احلـق، ومتكني أصحاهبا من 
األخـذ بزمام القيـادة واملبادرة، وهـذا يتطلب أن تكون 
األمـة قوية يف اقتصادهـا وجتارهتا وصناعتهـا وزراعتها 
وطبهـا وإدارهتـا، وهـذا ال يمكن إال برتبية اإلنسـان يف 
مجيـع جوانبـه العقديـة والتعبديـة واخللقيـة واجلسـمية 

واإلبداعية.
وبالرغم من أمهية اإلبداع إال أن له خطورة إذا سـار 
يف ظـل منهج منحرف، فيحـّرف املبِدِعني إىل وجهة غري 
صحيحـة قد تكون مدمرة للمجتمع، كاإلبداع يف بعض 
ـض عنها بعض الوسـائل  املجـاالت التقنيـة التي تتمخَّ
املدمـرة، وهذا يؤكـد أمهية االهتـامم بالتوجيه اإلبداعي 
نحـو الصـالح، كام يؤكـد أمهيـة العناية بعقل اإلنسـان 
واملحافظـة عليه، فكلام كان العقل مصاًنا من االنحراف 
موجًهـا توجيًهـا صحيًحـا ازداد قـوة ونشـاًطا وإدراًكا 

وسالمة«)1(.
وكان ممـا أنزله اهلل سـورة الكهف التـي احتوت عىل 

قصص أربع: 
- قصة أصحاب الكهف يف اآليات 10-26: والتي 
متيـزت تفاصيل أحداثها بتجي قدرة اهلل العظيمة 
عىل إثبات البعث والنشور، والفرقان بني الظلمة 

والنور، وانتصار احلق ولو طال أمد الباطل.
)1( خالـد حامد احلازمي )1422هـ( الرتبية اإلبداعية يف منظور 
الرتبيـة اإلسـالمية، جملة اجلامعـة اإلسـالمية، العدد 116 

)ص417(.

- قصـة صاحـب اجلنتـني يف اآليـات مـا بـني 32-
44: لبيـان حـال رجلـني متجاورين يف املسـكن 
والعمـل، خمتلفني يف املـال والعـدد، وفيها أظهر 
اهلل اغرتار اإلنسـان بام لديه وقياسـه اآلخرة عىل 
الدنيـا، ودخولـه لظـالم اإلحلـاد بناًء عـىل نعيم 
زائـل، فـكان عذابـه بليلـة واحـدة حتـى أصبح 

يقلب كفيه ويتقطع قلبه حرات.
- قصة موسـى والعبد الصالح يف اآليات 82-60: 
التـي جتـىل لنا هبـا علـم اهلل العظيـم املحيط بكل 
يشء، وفيها بيان السياسـة الرشعية التي ترصف 

عىل مقتضاها العبد الصالح.
- قصـة ذي القرنني يف اآليـات 83-98: وفيها   
قصـة هـذا الرجـل العظيـم الـذي نـرش دين اهلل 
بـام آتـاه اهلل مـن أسـباب ومقومـات قد أحسـن 
اسـتغالهلا، ودار األرض كلهـا مـن مغرهبـا إىل 
رشقها، ثم اسـتحال حتى بلغ جممع بني البحرين 
جماهـًدا مصلًحـا مبـارًكا عـىل مـن اسـتوىل عـىل 
ديارهـم. وتعترب قصة ذي القرنـني من القصص 
التي أبرزت جانب اإلبداع يف شـخصية إسالمية 
متكاملة خلَّـد اهلل ذكرها للتدبر واالقتداء، فكان 
من املناسب إفرادها بالدراسة من خالل ما يي: 

موضوع البحث: 
اسـتنباط مقومـات اإلبداع يف شـخصية ذي القرنني 

عىل ضوء قصته يف القرآن الكريم.

مشكلة البحث: 
جاء هذا البحث لبيان املسائل التالية: 

1ـ مـا معنى اإلبداع يف لغة العرب؟ وما هي األوجه 
التي أضافها ابن منظور لذلك؟
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2ـ مـا هي معامل اإلبداع عـىل ضوء ترصيفات الفعل 
يف القرآن الكريم؟

3ـ ما هي مقومات اإلبداع يف شـخصية ذي القرنني 
من خالل قصته يف القرآن الكريم؟

حدود البحث: 
تنـاول البحث يف قصـة ذي القرنني ومـا تناولته من 
إبداع، وذلك بالتفسري التحليي الستخراج معامل اإلبداع 

عند ذي القرنني.

أهداف البحث: 
هدف البحث إىل الوصول لألمور التالية: 

1ـ اخلـروج برؤية واضحة عن حـدود معامل اإلبداع 
يف اللغة.

القـرآن  قصـص  يف  اإلبـداع  روح  استكشـاف  2ـ 
الكريم.

3ـ بيان مقومات اإلبداع عند ذي القرنني.

منهج البحث: 
استخدم املنهج النقدي التحليي للوصول إىل النتائج 

املذكورة يف األهداف.
خطة البحث: 

يقع البحث يف أربعة مباحث وخامتة، وبياهنا كام يي: 
- املبحث األول: معنى اإلبداع عند أهل اللغة.

- املبحـث الثاين: لفظ »بـدع« وتصاريفها يف القرآن 
الكريم.

- املبحث الثالث: حقيقة شخصية ذي القرنني.
- املبحث الرابـع: مقومات اإلبداع عند ذي القرنني 

عىل ضوء قصته يف القرآن.

الدراسات السابقة: 
عثـر الباحث عىل عدد من الكتـب التي تكلمت عن 

شخصية ذي القرنني وقصته مثل: 
- ذو القرنني وسد الصني، من هو؟ وأين هو؟ تأليف 
حممد راغب الطباخ، حتقيق أبو عبيدة مشهور بن 
حسـن آل سـلامن، الطبعـة األوىل، الكويت: دار 

غراس، 1424هـ.
- ذو القرنـني القائـد الفاتـح واحلاكـم الصالـح، 
دراسـة حتليلية مقارنة عىل ضوء القرآن والسـنة 
والتاريـخ، تأليـف حممد خري رمضان يوسـف، 
الشـامية،  الـدار  بـريوت:  األوىل،  الطبعـة 

1420هـ.
لكـن الباحث مل يعثر حسـب اجتهـاده عىل كتاب أو 

بحث يف اجلانب اإلبداعي عند ذي القرنني.
وأخـرًيا: أسـأل اهلل أن يعصمنـا مـن الزلل، وأن 
يفتح عىل قلوبنا لفقه كتابه، وأن جيعلنا سـائرين عىل 
طريـق اهلـداة املهتديـن، وصىل اهلل وسـلم عـىل نبينا 

حممد.

املبحث األول
معنى اإلبداع عند أهل اللغة
 وتصاربف الكلمة يف القرآن

هيمنـا تأصيل معنـى اإلبـداع يف لغة العـرب لندرك 
حدود اإلبداع عند اللغويني، وهلذا سأنقل متفرقات من 
ل يل مما  ن ما حتصَّ كالم ابن منظور، رمحه اهلل، ومن َثمَّ أدوِّ

يتعلق باإلبداع. 
قـال رمحه اهلل: »بـَدع الـيَء َيْبَدُعه َبْدًعـا واْبَتَدَعه: 
َأنشـَأه وبـدَأه... والبِْدُع: الـيء الذي يكـون َأّواًل... 
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وفـالٌن بِْدٌع يف هـذا األَمـر: َأي َأّول، مل َيْسـبِْقه َأحد... 
ْعته ال عـىل ِمثال... َبِديـٌع َفِعيٌل  َأبدْعـُت الـيء: اْخرَتَ
بمعنـى فاعـل، مثـل قديـر بمعنى قـادر... رجـل بِْدٌع 
وامـرَأة بْدعـة، إِذا كان غايـة يف كل يشء كان عامًلـا َأو 

يًفا َأو ُشجاًعا«)2(. رَشِ
فتحّصل من كالم علامء اللغة عن اإلبداع ما يي: 

1ـ أن األصل يف اإلبداع أن يكون سابًقا لغريه.
2ـ مـن أبرز معاين اإلبـداع أنه يكون عـىل غري مثال 

سابق حُيَاَكى وُيَشاَبُه.
3ـ املبـادرة من معاين اإلبـداع يف اللغة ألن صاحبها 

يأيت أواًل.
4ـ يصـح أن نطلـق عىل امْلُبِدع أنـه »بديع« ألن فعيل 

تأيت عىل معنى فاعل.
5ـ كل متخصص يف أمٍر، كالعلم والرشف والشجاعة، 
يسـمى مبِدًعـا يف جمالـه، ويف هـذا توسـيع ملعـاين 

اإلبداع فيشمل حالتني: 
احلالـة األوىل: من خيـرتع أمًرا عىل غري مثال سـابق، 
وهلـذا قال األزهـري عن مادة اإلبداع: سـقاٌء بديع أي: 

جديد)3(.
احلالـة الثانية: من يتخصـص يف أمٍر فيعرف به، وهو 
ما قصده ابن منظور يف قوله: »إذا كان غاية يف كل يشء«.

ولعل وجه كونه مبدًعا ألنه أحاط هبذا األمر الذي 
ُعـرف بـه، وكونه قد ُعرف به واشـتهر بـه، فمن الزم 
)2( ابـن منظـور، حممـد بـن مكـرم بـن عـىل )1414هـ( لسـان 
العـرب، بـريوت، دار صادر، الطبعـة الثالثـة )6/8 مادة: 
ب د ع(. وانظـر أيًضـا: اجلوهـري،  إسـامعيل بـن محـاد 
)1407هــ( الصحاح تاج اللغة وصحـاح العربية، حتقيق: 
أمحـد عبـد الغفـور عطـار، بـريوت، دار املاليـني، الطبعـة 

الرابعة، )318/3 مادة بدع( .
)3( األزهـري، حممـد بـن أمحـد أبـو منصـور )2001م( هتذيب 
اللغة، حتقيق: حممد عـوض مرعب، بريوت، إحياء الرتاث 

العريب، الطبعة األوىل )243/1 مادة: بدع( .

ذلـك إبداعـه يف االخـرتاع، إما عىل غري مثال سـابق، 
أو يف طريقـة معينـة يبتدعهـا يف ختصصـه، ومن تأمل 
حـال املتخصصني الذين اشـتهروا بني الناس بأمر من 
األمـور وجدهـم قـد اخرتعـوا اخرتاعـات جديدة مل 
يسـبقوا إليها، أو أهنم اخرتعوا طرًقا ووسائل يف إتقان 

ختصصهم.
وقـد اقترص ابـن فارس، رمحه اهلل، عـىل وجه واحد، 
وهو األشـهر من الوجهني السابقني، حيث قال: »ابتداء 

اليء وصنُعه ال َعْن ِمثال«)4(.

تصاريف لفظ »بدع« يف القرآن الكريم 
ورد لفـظ اإلبـداع يف ترصفاتـه يف القـرآن الكريم يف 

املواضع التالية: 
املوضع األول والثاين:ىمحٱهتيمح.

وقد ورد يف آيتني من كتاب اهلل مها: 
ىمحٱهتمثحجمججحمحجخمخ  قولـه:   -

جسحسخسمسيمح]البقرة: 117[. 

ىمحٱلكمكجلحلخلملهلجمحم  وقولـه:   -
ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم

جيحييمح]األنعام: 101[.

ومعنـى بديع: قـال الطـربي: أي: مبدعهـا، ومعنى 
املبـدع: املنشـئ واملحـدث مـا مل يسـبقه إىل إنشـاء مثلـه 
وإحداثـه أحد. وكل حُمـِدث فعاًل أو قـواًل مل يتقدمه فيه 

م فإن العرب تسميه مبتدًعا)5(.  متقدِّ

)4( ابـن فـارس، أمحد بن فـارس بـن زكريا الـرازي )1399هـ 
1979م( معجـم مقاييـس اللغـة، دار الفكـر، عـامل النـرش 

.)203/1(
)5( الطـربي، حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري )1422هــ 
2001م( تفسـري الطربي، حتقيق: الدكتور عبد اهلل ابن عبد 
املحسن الرتكي، النارش: دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع 

واإلعالن، الطبعة األوىل )540/2(.
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وعىل هذا يكون معنى اآلية: سـبحان اهلل! أنَّى يكون 
له ولد وهو مالك ما يف السـموات واألرض، تشـهد له 
مجيًعـا بداللتها عليه بالوحدانيـة، وتقر له بالطاعة، وهو 
بارئهـا وخالقهـا، وموجدهـا مـن غري أصـل، وال مثال 

احتذاها عليه)6(.
ومـن تأمـل اآلية التي تسـبقها علـم أن املراد من 
إيـراد اسـم البديـع حتديـًدا الـردُّ عـىل النصـارى يف 
نسـبتهم الولـد هلل، فمـن َقـَدَر عىل خلق السـموات 
واألرض عىل غري مثال سابق قادٌر سبحانه عىل خلق 
عيسـى من غـري أٍب، فكيف يكـون ابنًـا هلل وإنام هو 

خلٌق من خلق اهلل!

املوضع الثالث: ىمحٱيثيمح.
وقد ورد مرة واحدة يف قوله تعاىل:ىمحٱمثنثىثيثىف 
نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

ىنينٰىيمح  ]األحقاف: 9[.

ومعنى البِْدع: قال ابن عباس: لسـت بأول الرسـل، 
وقال قتادة: قد كانت رسٌل قبي)7(.

املوضع الرابع: ىمحٱىليمح.
ورد يف قوله تعاىل:ىمحٱزتمتنتىتيترث 
زثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلك 

مم  ام يل ىل مل ىك مك

ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

ىيييجئحئخئمئهئيمح]احلديد: 27[.

معنـى  أن  عـىل  املفريـن  أكثـر  كلمـة  اتفقـت 
ىمحٱىليمح أي: أحدثوهـا)8(. إال طائفـة يسـرية مـن 

)6( املرجع السابق، نفسه.
)7( املرجع السابق )99-98/22(.

)8( املرجع السـابق 202/23( وانظـر: القرطبي، حممد بن أمحد 
بن أيب بكر بن فرح األنصاري )1384هـ 1963م( تفسـري 

عـىل  ىمحٱمليمح  ژ   گ  ژ  قولـه:  عطفـوا  العلـامء 
يمح  ىك مك لك اك يق ىق يف ٱ قولـه:ىمح

فعليه تكون الرهبانية مما ُجعل يف قلوهبم)9(.
وهذا القول مطروٌح ألمرين: 

أحدمها: قوله: ىمحٱيلاممميمح.
الثـاين: أن الرهبانيـة مـن أعامل اجلـوارح، فال جتعل 
يف القلب كالرأفـة والرمحة، نبَّه عىل ذلك ابن عطية رمحه 

اهلل)10(.
قولـه:  يف  االسـتثناء  يف  املفـرون  اختلـف  وقـد 
ىمحٱرنزنمنننيمح هل هو منقطـع فيكون املعنى: 

مـا كتبنا الرهبانية عليهـم، لكن ابتغـوا برهبانيتهم رضا 
اهلل تعاىل؟ أم أن االستثناء متصل ويكون املعنى: ما كتبنا 
عليهـم رهبانيـة، وإنام كتبنا عليهم طلـب ابتغاء رضوان 

اهلل باتباع رسله، هذا الذي كتبنا عليهم؟)11( 
وعـىل القـول األول أهنـم ابتدعوها ابتغـاء رضا اهلل 
وطلًبـا لألجر تدل اآلية عىل أن اهلل أعطى الذين صدقوا 
منهـم وصّحت نيتهـم أجرهم، مع أهنم ابتدعـوا أمًرا مل 
يكتـب عليهم، لقولـه: ىمحٱمينيىيييجئيمح 

ومدار هذا عىل ما قام يف قلوهبم من النية الصادقة. 
مـن  أكثـر  أن  قولـه:ىمحٱخئمئهئيمح  ويفيـد 
ابتدعهـا مل َيُقم اإلخالص يف قلبه، وإنـام أراد خمالفة نبي 

القرطبـي، حتقيق: أمحد الـربدوين وإبراهيم أطفيش، الطبعة 
الثانية، القاهرة، دار الكتـب املرصية )223/17( الرازي، 
حممـد بن عمر بن احلسـن بن احلسـني التيمـي )1420هـ( 
تفسـري الرازي، الطبعـة الثالثة، بـريوت، دار إحياء الرتاث 

العريب )474/29(.
)9( ابـن عطيـة، عبـد احلـق بـن غالب بـن عبـد الرمحن بـن متام 
)1422هــ( املحـرر الوجيـز، حتقيـق: عبـد السـالم عبـد 
الشـايف حممد، الطبعـة األوىل، بـريوت، دار الكتب العلمية 

. )293/5(
)10( املصدر السابق .

)11( ابـن كثري إسـامعيل بن عمرو أبو الفداء، )1320ه( تفسـري 
القرآن العظيم، حتقيق : سـامي السالمة، الطبعة الثانية، دار 

طيبة بالرياض، 29/8 .
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اهلل عيسى، عليه السالم، وهلذا كان فاسًقا، وهذا من متام 
عدل اهلل سبحانه وتعاىل يف التفريق بني الفئتني.

فتلخـص لنـا يف هـذا املبحـث أن املعنـى الرشعـي 
لإلبـداع مل خيتلف عن املعنى اللغوي؛ إذ يفيد اتفاقهام يف 

اإلنشاء واالخرتاع واألولية.

املبحث الثاين
حقيقة شخصية ذي القرنن

اختلـف أهل االختصاص مـن املؤرخني واملفرين 
يف حتديد شـخصية ذي القرنني وبعض معامل شـخصيته، 
وسـأتناول أشـهر معامل حتديد الشـخصية وهي: اسمه، 

وسبب التسمية، وزمانه، ونبوته، فإىل بياهنا. 

أوال: اسمه 
اختلـف املفـرون واملؤرخـون يف اسـمه، عىل عدة 

أقوال، أشهرها ما يي: 
1ـ أنه اإلسكندر بن فيلوس اليوناين)12(.

ودليلهـم يرجـع إىل احلـس والنظـر يف التاريخ، فإن 
اآليـات أثبتـت أن ذا القرنـني ملـك مشـارق األرض 
ومغارهبـا، وال يعلـم يف التاريخ من بلـغ ملكه ذلك إال 

اإلسكندر اليوناين)13(.
ا خالية من األدلة، وال هيمني  وهناك أقوال كثرية جدًّ
إبطاهلـا بقـدر ما هيمني إبطـال هذا القول لشـدة خمالفته 

للصواب من عدة أوجه: 

)12(  ويسـمى اإلسـكندر الكبري، أشـهر فاتح يف العهـد القديم، 
عـاش يف الفـرتة 356 - 323 ق.م . انظـر: الدكتور مايكل 
هارت، املائة األوائل )1427هه( ترمجة: خالد أسعد عيسى، 
وأمحد غسـان سـبانو، الطبعة الثالثة عرشة، دمشق، دار قتيبة 

)ص 108(.
)13(  حممد راغب الطباخ )1424هـ( ذو القرنني وسـد الصني، 
مـن هو؟ وأين هو؟ حتقيق أبو عبيدة مشـهور بن حسـن آل 

سلامن، الطبعة األوىل، الكويت، دار غراس )ص 28(.

1ـ أن هذا اإلسكندر كان وثنيًّا مرشًكا باهلل، وكان 
وزيره أرسطو)14( أفضل حااًل منه، عىل ضالل 
فيهـام مجيًعـا، بينـام ذو القرنـني رجـل مؤمـن 
صالـح جماهـد »يؤمـن بـاهلل تعـاىل ومالئكتـه 
وكتبه ورسـله واليوم اآلخر، وكان يغزو عباد 

األصنام«)15(.
2ـ »ال يعرف أن مملكة إسكندر كانت تبلغ يف الغرب 
عـني محئة، ويف الرشق إىل قـوم جمهولني عراة، أو 

عديمي املساكن«)16(.
3ـ لقـب »ذو القرنـني« عـريب، فـال يعقـل أن قـوم 
اإلسـكندر لقبـوه هبـذا، وأمـا تلقيـب مؤرخـي 
املسلمني له بذلك فبناء عىل ظن ظنُّوه، فال يكون 

معتمًدا قاطًعا.
4ـ االنتصـارات التـي حققهـا ذو القرنـني تدل عىل 
ـد من ِقَبِل اهلل، يسـعى لتعبيد الناس لرب  أنه ُيؤيَّ
العاملـني، وإقامـة رشيعـة اهلل يف األرض، فتأبـى 
حكمة اهلل وعدله أن ُيَملَِّك أرضه ملرشك مفسـد، 
وإنـام جـرت سـنة اهلل أن يبتـي عبـاده املؤمنـني 

باالستضعاف.
وأختـم بنقـل لشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل 

يوضح الفرق بينهام، فقال: 

)14(  وهو أرسـطاطاليس احلكيم. وقيل فيه: أرسطو طاليس بن 
احلكيـم الفيثاغوري، وكان تلميـذ أفالطون احلكيم، وكان 
أفالطـون يقدمه عىل غريه من تالميـذه، وبه ختمت حكمة 
اليونانيـني، وكان قد صحب اإلسـكندر، وقدم حلب، فلام 
رأى حلـب وصحـة هوائها وتربتها اسـتأذن اإلسـكندر يف 
اإلقامـة هبا ملـداواة مرض كان بـه، فأذن له يف ذلـك، فأقام 
هبـا إىل أن زال ذلك. انظـر: كامل الدين عمر بن أمحد بن أيب 
جرادة، بغية الطلب يف تاريخ حلب، حتقيق: الدكتور سهيل 

زكار، بريوت: دار الفكر  )134/3(.
)15(  ابن القيم، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي )1395هـ 1975م( 

إغاثة اللهفان، الطبعة الثانية، بريوت، دار املعرفة )264/2(.
)16(  ابن عاشـور، حممـد الطاهـر )1997م( التحرير والتنوير، 

تونس، دار سحنون )21/16(.
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»وأمـا أئمتكـم البارعون، كأرسـطو وذويـه، فغايته 
أن يكـون مرشًكا سـحاًرا، وزيـًرا مللك مرشك سـحار، 
كاإلسـكندر بن فيلبس وأمثاله مـن ملوك اليونان الذين 
كانـوا أهـل رشك يعبدون األوثـان، وإنام صـار فيهم ما 
صـار من اهلدى والفالح ملا دخلـت فيهم النرصانية بعد 
أرسـطو، بنحو ثالثامئة سـنة وتسع عرشة سـنة، أو أكثر 
منهـا، وقـد قيـل إن ذلـك كان عـىل عهد آخـر ملوكهم 
بطليموس صاحب )املَجْسـطِي()17( فناهيك ممن تكون 
النصارى أعقل منهم، وأعلم وأهدى إىل الدين األقوم، 
ومن الضـالل أن من يظن ذا القرنـني املذكور يف القرآن 
العزيز هو اإلسـكندر بن فيلبس، الذي يقال إن أرسطو 
كان وزيره، وهذا جهل، فإن ذا القرنني قديم متقدم عىل 
هذا بكثري، وكان مسلاًم موحًدا حنيًفا، وقد قيل إن اسمه 
اإلسـكندر بن دارا، وأما اليوناين فهـو ابن فيلبس الذي 
يؤرخ الروم به، وكان قبل املسـيح بنحو ثالثامئة سـنة أو 

ما يقارب ذلك«)18(.
وقيل اسـمه : الصعب بن ذي يزن احلمريي من ولد 

وائل بن احلمري)19( .

)17(  كتاب لبطليموس يف اجلغرافيا وعلم النجوم واحلركات، 
قسمه إىل ثالث عرشة مقالة، ابتدأها بالشمس، وهي لفظة 
ب يف زمن املأمون،  يونانيـة، معناها بالعريب )الرتتيـب( ُعرِّ
ورشحـه الفـارايب، واخترصه ابن سـينا. انظـر: ابن كثري، 
إسـامعيل بن عمر )بدون سـنة( البدايـة والنهاية، بريوت، 
مكتبة املعارف )25/1(. اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن 
جعفر، تاريـخ اليعقويب، بريوت، دار صـادر )133/1(. 
الكتبي، حممد بن شاكر بن أمحد )2000م( فوات الوفيات، 
حتقيق عي حممد بن عوض اهلل، وعادل أمحد عبد املوجود، 
الطبعـة األوىل، بـريوت، دار الكتب العلميـة )254/2(. 
اخلزرجي، أمحد بن القاسـم بن خليفة بن يونس السعدي، 
عيون األنباء يف طبقات األطباء، حتقيق الدكتور نزار رضا، 

بريوت، دار مكتبة احلياة )ص440(.
)18(  ابـن تيميـة، أمحد بن عبد احلليـم )1417هـ( درء تعارض 
العقـل والنقـل، حتقيـق: عبـد اللطيـف بـن عبـد الرمحـن، 

بريوت، دار الكتب العلمية )69/5(.
)19(  حممـد بـن أمحـد بـن أيب بكر بن فـرح األنصـاري اخلزرجي 
شمس الدين القرطبي )1384هـ 1963م( تفسري القرطبي، 

ومل يرتجـح للباحـث يشء يف اسـمه إذ ال دليـل عىل 
حتديد ذلك .

ثانيا: سبب التسمية 
وقد جاء فيها أقوال خمتلفة منها: 

قيـل: ألن لـه ذؤابتـني من شـعر. وقيـل: كان يلبس 
خـوذة يف احلرب هبـا قرنـان. وقيل: ألنه ملك مشـارق 

األرض ومغارهبا. 
وهـذه مجيعا أقوال حمتملة)20( ألن عادة إطالة الشـعر 
متبعـة عنـد األمـم املاضيـة، حتى قـال هـارون ألخيه: 

ىمحٱىليلامممرنزنمنيمح ]طه: 94[. 
واختاذ اخلوذة يف احلروب عادة بني آدم، وكلام كانت 
اخلوذة أغرب شـكاًل كانت أرهب للعدو، فال يمتنع أن 

تكون خوذته هلا قرنان. 
وملكـه ملـرشق األرض ومغرهبـا قرنـان جمازيـان، 
وكثـرًيا ما يلقب الناس احلاكم وامللك بألقاب مل يتخذها 

لنفسه، وإنام نتيجة ألفعاله.
وال يوجـد لـدى الباحـث ترجيح بني هـذه األقوال 

لعدم الدليل الفاصل يف ذلك .
إال أن هناك أقواالً أخرى تبعد عن الصواب، كالقول 

القائل بأن له قرنني من نحاس يف رأسه)21(.

ثالثا: زمانه 
أما زمنه ففيه خالف: 

فقيل: إنه يف زمن إبراهيم عليه السـالم. وقد وردت 
آثـار يف لقياه إبراهيم عليه السـالم قـال عنها احلافظ ابن 
حتقيـق: أمحـد الـربدوين وإبراهيـم أطفيـش، الطبعـة الثانية، 

القاهرة، دار الكتب املرصية، مصدر سابق، 47/11 .
)20(  انظـر األقـوال يف: حممـد الطاهـر بـن عاشـور )1997م( 

التحرير والتنوير، مرجع سابق )19/16 بترصف يسري(.
)21(  حممد راغب الطباخ )1424هـ( ذو القرنني وسـد الصني، 

من هو؟ وأين هو؟ مرجع سبق ذكره )ص 133(.
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حجـر)22( رمحه اهلل: »يشـد بعضهـا بعًضـا«)23(، وقال : 
»ويف إيراد املصنف ترمجة ذي القرنني قبل إبراهيم إشارة 
إىل توهـني قـول مـن زعم أنـه اإلسـكندر اليونـاين ألن 
اإلسـكندر كان قريبا من زمن عيسـى عليه السالم وبني 

زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة«)24( .
وقيل: إنـه التقى ببلقيس)25(. وهي زمن سـليامن بن 

داود عليه السالم.
وال شـك يف تقـادم عهـده، وال أدل مـن اختـالف 
املؤرخـني يف ذلـك، ومجيع األدلة التي ُذِكـر فيها له زمن 
معني ال ختلو مـن مقال، ويرتجح يل أن عهده يقرب من 
أحد األنبياء، سواء قلنا باملعارصة أو القرب النسبي، فإن 

مثل هذه الفتوحات مؤيدة بشدة اتباعه لدين ساموي.

رابًعا: نبوته 
أمـا نبوته، فاخلالف فيها ضعيـف)26( ودليل من قال 

بنبوته مستنبط من قوله تعاىل:ىمحٰى   ٌّ    ٍّ  َّ  ُّ    ِّ    
ّٰرئزئمئنئيمح الفـارق بينهم وبـني ذي القرنني، 

)22(  اإلمـام احلافـظ أبو الفضـل أمحد بن عي بـن حممد بن عي 
الكنـاين العسـقالين املـرصي الشـافعي، ولـد بمـرص، من 
شيوخه احلافظ العراقي، وأبو احلسن اهليثمي، وابن امللقن، 
وقـد تتلمذ عليه برهـان الدين البقاعي وابن قايض شـهبة، 
لـه مؤلفات جليلـة، أعظمها فتـح الباري، وتبصـري املنتبه، 
واإلصابـة يف متييز الصحابة، وغريها كثري. تويف سـنة اثنتني 
ومخسـني وثامنامئة للهجرة. انظر: السخاوي، شمس الدين 
حممد بن عبـد الرمحن )1419هـ( اجلواهر والدرر يف ترمجة 
شـيخ اإلسـالم ابـن حجـر، حتقيـق: إبراهيـم باجـس عبد 

املجيد، الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم.
)23(  ابـن حجر، أمحد بن عي العسـقالين، فتـح الباري، حتقيق: 

حمب الدين اخلطيب، بريوت، دار املعرفة )382/6(.
)24( املصدر السابق، 382/6 .

)25(  السـيوطي، عبد الرمحن بـن أيب بكر، الدر املنثور، بريوت، 
دار الفكـر )448/5( وقال أبو عبيدة مشـهور بن حسـن: 
وهي أشـبه مـا تكـون باخلرافـة. ذو القرنني وسـد الصني، 

ص119 .
)26(  ابن عطية، عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن )1422هـ( 

املحرر الوجيز، مرجع سابق )538/3(.

إذا اسـتبعدنا اإلمكانات الرشعية، يعود حلسن استغالل 
ذي القرنني ملا أعطـاه اهلل من إمكانات يف األرض، وهو 
ما قال اهلل عنه:ىمحٱحنخنيمح ]الكهف: 85[ فلم يتكاسل، 
ومل هيـدر نعمة التمكـني، بل أتبع سـبًبا، أي »عمل بكل 

األسباب التي أعطاه اهلل إياها«)27(.
ن  فعىل مسـتوى الدول، فالدولة اإلسـالمية التي يمكِّ
اهلل هلـا بموقـع مهم، أو خـريات وافـرة، أو تاريخ حافل، 
أو رجال فكر وعلم، تقتيض سـرية ذي القرنني العطرة أن 
َتسَتثِمَر تلك اإلمكانات، وتوظفها لنفسها، وكذلك األمر 
ينطبـق عىل األفراد، فليفتش اإلنسـان يف نفسـه، عن طاقة 
معطلة، وإمكانية متناها غريه؛ فليستثمرها يف طريق حياته.

املقـوم الثاين لإلبداع عنـد ذي القرنن: حتصيله مجيع 
األسباب

سرية ذي القرنني والتمكني الذي حصل عليه توجب 
عىل املقتدي أن يأخذ بجميع األسـباب وعدم االقتصار 
عىل سـبٍب دون سـبب، فهـذه سـنة اهلل يف األرض التي 
لـن جتد هلـا تبدياًل، وهـذا ما دلـت عليه اآليـة الكريمة 

يمح  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱخل ىمح

]الكهف: 84 – 85[. 
القرنـني األسـباب،  ذا  قـد أعطـى  ولئـن كان اهلل 
وهـذا فضلـه يؤتيه من يشـاء، لكننا نجـد يف املقابل أن 
ذا القرنـني مل ُيَقرصِّ يف األخـذ هبا وحتصيلها، ومل يقترص 
عىل بعضها حسـب هواه ومـا يريد، وإنام كافح وأعمل 
ل مجيعها، وهبـذا ندرك أن كثرًيا  فكـره وإمكاناته فحصَّ
من أسـباب اخللل لدينا عىل مستوى األفراد واألمة إنام 
مرجعه التقصري احلاصل يف االستفادة من كل ما أعطى 

اهلل عبده.
)27(  السـعدي، عبـد الرمحـن بن نـارص بن عبـد اهلل )1420هـ 
2000م( تفسـري السـعدي، حتقيـق: عبد الرمحـن بن معال 

اللوحيق، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة )ص 485(.
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وقد اجتمعت كلمة املفرين عىل أن األسـباب التي 
أعطاهـا اهلل لـذي القرنني ترجع إىل العلـم، وهلذا خصه 
بعض السلف يف تفسـريه لقوله: ىمحٱحمخمممىميميمح  
بأنه العلم)28(. ويف هذا إشارة واضحة منهم إىل أن العلم 
ترجـع إليه وسـائل التمكني، فالعلـم والتعليم، وافتتاح 
اجلامعات، ومراكـز البحوث، وإنشـاء املصانع، والقوة 
املاديـة، والربامـج اهلادفـة، واإلعـالم النافـع، والوعي 
الثقـايف، كل ذلـك وغـريه ممـا َيسـتلِزم وجـوده لألمـة 

اإلسالمية، وهي من األسباب التي يؤخذ هبا.
ويف هذا اجلانب جيب التنبه إىل قضيتني مهمتني : 

- األوىل: أن حقيقـة التوكل عىل اهلل ال تلغي األسـباب، 
وقد قرر أهل السـنة واجلامعة العالقة بني األسـباب 
والتوكل بقاعدة : » األسـباب حمل حكمة اهلل وأمره 
ودينـه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فال 
تقوم عبودية األسباب إال عىل ساق التوكل وال يقوم 
ساق التوكل إال عىل قدم العبودية واهلل سبحانه()29(  .

- الثانيـة : األخـذ بكامـل األسـباب فيـام جعله اهلل 
سببًا، وعدم التقصري يف ذلك، إذ أن السنة اإلهلية 

اقتضت ربط األشياء بأسباهبا)30( .

املقـوم الثالـث لإلبداع عنـد ذي القرنـن: العدل مع 
نفسه وغريه 

نلحظ أن قـول ذي القرنني:ىمحٱيئربزبمبنبىب 
ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

يفىقيقاكلكمكىكيكيمح ]الكهف: 87 – 88[.

)28( الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب )1422هـ 
2001م( تفسري الطربي، مرجع سبق ذكره )9/16(.

)29( ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الزرعي )1393م( مدارج 
السـالكني بـني منازل إياك نعبـد وإياك نسـتعني، حتقيق :حممد 
حامد الفقي، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العريب، ص120/2 .
)30( الشيخ نارص بن عي بن عايض بن حسن، )1415ه(، مباحث 
العقيدة يف سورة الزمر، الطبعة األوىل، دار الرشد، ص287 .

يرسم لنا صفة هامة عند املبدع، وهي عدله مع متكنه 
وقوتـه، وأول ما ينبغـي أن يكون عاداًل معه هو نفسـه، 
فيهذهبـا بأعـامل القلوب التي رشعهـا اهلل غذاء للقلوب 
وزكاة ونـامء هلا، ويمتـد عدل املبدع إىل غـريه، فال جتده 
حاقًدا مبغًضا معادًيا، بل يرى أن مشـاريع اإلبداع تتسع 
لآلفاق كلها، وهبذا يستشـعر أن إبداعه حلقة من ضمن 

حلقات االستخالف يف األرض الذي بينه اهلل.
ولنعلـم أن بيئة العـدل بيئة خصبة إلنتـاج املبدعني، 
وهـذا مـا أدركـه ذو القرنـني، فلـام كان عاداًل مـع أهل 
مغرب األرض، ورأوا عدله وأمنوا غائلته، سـاروا معه 
إىل مـرشق األرض، وال حيفظ لنا التاريخ أن يسـري أهل 
البـالد املحتلة مع مـن اغتصب ديارهم إىل حيث يشـاء 

اختياًرا منهم إال مع العادلني منهم.

املقوم الرابع لإلبداع عند ذي القرنن: مسابقة الوقت 
وحفظه 

يف طريـق ذي القرنـني الطويل، وهـو جيوب مغرب 
األرض ومرشقهـا، مـرَّ عـىل خمتلـف البلـدان، فبعضها 
يفـوق بلده خـرضة ونضارة، ومـع هذا التوسـع يف بناء 
دولتـه اإلسـالمية مل يركن ويـرض بالقعـود، ومل يكتِف 
بـام حصل عليه، وإنام نجده يسـابق الزمـن، فبمجرد أن 
فتـح ووصـل ملغـرب األرض حتى عـاد أدراجه ملرشق 
األرض، ثم اجته ملجمع البحرين، وهكذا نجد املبدع إنام 
يسـابق الزمن، فليس لديه وقت ضائع، وهذا يسـتدعي 

اإلملام باألمور اآلتية:
1- معرفة حجم الوسائل املطلوبة لتحقيق اإلبداع.

2- معرفة أمهية كل وسيلة يف وصوهلا لإلبداع.
3- ضبط الوقت الذي حيتاج فيه إىل كل وسيلة لإلبداع.
وقبـل ذلـك كله صياغـة األهـداف بعنايـة، وليكن 
مجيع ذلك من خـالل خطة واضحة املعامل، ويفيدنا كلري 
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أوسـتني يف كتابه الرائع )مهـارات تفعيل تنظيم الوقت( 
فيقول: 

إن فوائد تنظيم الوقت السليم فورية وكبرية، منها: 
1ـ حتقيق نتائج أفضل يف العمل.

2ـ حتسني نوعية العمل.
3ـ زيادة رسعة إنجاز العمل.

4ـ التخفيف من ضغط العمل.
5ـ تقليل عدد األخطاء املمكن ارتكاهبا.

6ـ زيادة املرتب.
7ـ تعزيز الراحة يف العمل.

8ـ حتسني نوعية احلياة غري العملية)31(.

املقـوم اخلامـس لإلبـداع عنـد ذي القرنـن: تطويـر 
مهارة اللغة 

كان قوٌم ال يفقهون أقوال الناس يعيشـون يف منعزٍل 
مـن األرض، ومَلَّـا وصـل إليهـم ذو القرنـني مل يعجـزه 
التفاهم معهم، بل وصل التفاهم بينهم وبينه عىل إنشـاء 
مـرشوع لبالدهم، وهذا ال يكون إال مـع درجة متقدمة 

من التفاهم اللغوي.
وهنا يثار سـؤال يثريه علامء التفسـري: كيف استطاع 

ذو القرنني التفاهم مع هؤالء القوم؟
وبغـض النظـر عـن الطريقـة التـي اسـتعملها ذو 
القرنـني معهـم، ألننـا ال نملك عليهـا دليـاًل حتميًّا، 
إال أن املؤكـد هـو تطويـر ذي القرنني ملهـارة اللغة يف 
إمكاناته، سـواء بالرتمجة عىل قول بعض املفرين)32( 

أو بغريها.
)31( انظر: مهارات تنظيم وتفعيل الوقت، كلري أوستني، تلخيص: 
  hodder nad Stoughton :عبـد اهلل املهريي، النارش األصـي
باالشـرتاك مـع اجلمعيـة الربيطانيـة إلدارة األعـامل، ترمجة: 

مركز التعريب والرتمجة، النارش: الدار العربية للعلوم.
)32(  ابـن عطيـة، عبـد احلـق بن غالب بـن عبد الرمحـن بن متام 

)1422هـ( املحرر الوجيز، مرجع سابق )141/3(.

وسـري املبدعـني اليوم تـكاد تتفـق عىل إتقـان املبدع 
ألكثـر مـن لغـة، وقد تيـر تعلـم اللغات، بحمـد اهلل، 

ويلزم صاحبه نية صاحلة وعمل دؤوب.

املقـوم السـادس لإلبداع عنـد ذي القرنن: تسـخري 
الغري)33( خلدمة اإلبداع الشخيص

ليس بالرضورة أن يكون املبدع منشًئا لكل جديد من 
تلقاء نفسـه، وإنام من درجات اإلبداع أن يسـخره غريه 
خلدمـة إبداعه، خاصة حينام يتهاونون يف االسـتفادة من 
إمكاناهتم التي منحهم اهلل إياها، وهذا ما فعله ذو القرنني 
مـع القـوم الذين طلبوا منـه أن حيميهم مـن رش يأجوج 

فقال:ىمحٱمكجلحلخلملهلجمحمخم  ومأجوج، 
اسـتغالل  فأحسـن   ]95 ]الكهـف:  ممجنحنيمح 

إمكاناهتـم خلدمـة مرشوعـه اإلبداعـي يف بنـاء الـردم، 
فطلـب منهـم العمل واجلـد فيـه، وطلبه منهـم قيامهم 
بالعمـل له أكرب األثر عىل إنجاح العمل ورسعة إنجازه، 
كام أن له أثرا نفسـيًّا عىل أولئك القوم، فريون فيه صدق 
الوعـد وبذل النصـح. واختيـار ذي القرنـني أن يعينوه 
بقوة دون سـائر األمور يدل عىل أن املبدع يأخذ أحسـن 
مـا لدى الطرف اآلخر من وسـائل اإلبـداع مما أمهله ومل 

حيسن استغالله.

املقوم السـابع لإلبداع عند ذي القرنن: عدم الذوبان 
يف جمريات احلياة 

مسـرية ذي القرنني الطويلة التي جاب فيها األرض 
تشـد االنتباه فيها أنه مل ينشغل بمجريات احلياة التي من 
دخلها مل خيرج منها بسـالم، وكثري من مشـاريع اإلبداع 
إنـام أجهز عليهـا انغـامس صاحبهـا يف جمريـات احلياة، 

)33( أجـاز جممـع اللغة العربيـة يف مرص دخـول )أل( عىل غري. 
انظر : جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، ع111،ص9
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ويتحـول مرشوعـه األممـي إىل عمـل فـردي، وكلام زاد 
بـه العمر زاد تـرًكا له وإمهااًل، فذو القرنـني يزداد تقدًما 
وتكسـبه األيام خربًة، ويسـتفيد من خمالطته زيادة درايٍة 

وسرٍب للسنن الكونية)34(.

املقـوم الثامـن لإلبـداع عنـد ذي القرنـن: االعتزاز 
النفيس 

يعرض عىل ذي القرنني مبلغ لبناء السد، فيقول بكل 
ىمحٱمكجلحلخلملهلجمحمخم  واعتـزاز:  فخـر 
مقولتـه  يف  أرى  وإين   ]95 ]الكهـف:  ممجنحنيمح 

تلـك العزة اإليامنية سـمة ظاهرة عليها، فلم يسـاوم فيام 
لديه من علـم ومتكني من اهلل له، ورأى أنه ال ُيقاَبل بامل 
مهـام كان ذلك اخلرج، وَأفَهـُم من ذلك العرض أنه كان 
ـا، ويدلني عىل هـذا الفهم أهنـم طلبوا بناء  عرًضـا مغريًّ
سـد، ومعرفته اجليـدة بيأجـوج ومأجوج التـي جتعلهم 

يبذلون كل ما يملكون مقابل السالمة من إفسادهم.
وامتنـاع ذي القرنـني ألنه مصلح، يصلـح املجتمعات 
ويدعوهـا لرهبـا، وهـو عىل عـادة األنبياء يف االحتسـاب، 
وعـىل هذا فاملبدع لديه العزة التي يسـري هبا يف حياته لكامل 
ثقتـه بربـه، وأن ما أعطاه اهلل هو اخلري كلـه، وحاجة املبدع 
نه أعظم من حاجته ألن يزيده  الستغالل ما أعطاه اهلل ومكَّ
اهلل صفـات أخرى، فاهلل قد أودع يف النفس البرشية القدرة 

واإلرادة والعزيمة، وهي أعز ما ُيْمَلُك لتحقيق اإلبداع.

املقوم التاسع لإلبداع عند ذي القرنن: الدراسة والسرب 
تنوع البيئـات التي وصل إليها ذو القرنني واختالف 
طبائعهـا، جيعـل املبـدع يضع مـن مهامته دراسـة بيئات 

)34( يمكن االسـتزادة واالسـتفادة من كتـاب الكاتب: إبراهيم 
عـىل  كالمـه  كان  وإن  )املاجريـات(  بعنـوان  السـكران 

املاجريات السياسية ألهنا األغلب.

املجتمعـات وأحـوال الشـخصيات التي حولـه ليمكنه 
ذلـك من إيصال إبداعه، وغالًبـا ما يكون اإلبداع نتيجة 
تأمـل يف موقـف شـخيص جعل املبـدع يتأمـل ويراجع 
نفسـه، أو نتيجة شـكوى يف جمتمعه من أمر تواتر الناس 
، وكثري  عىل الشـكاية منه، إال أهنم مل يبادروا يف إجياد حلٍّ
مـن هؤالء جعل من طول زمن الشـكوى علًة عىل عدم 
القـدرة عىل إجيـاد فرٍج هلـا، فعطَّـل فكره عـن التفكري، 
وهذا ما حدث مع ذي القرنني والقوم الذين ال يكادون 
يفقهـون قواًل، فطول شـكواهم من يأجـوج ومأجوج، 
وإطباقهـم عىل التسـخط، ونظرهتم التي يشـوهبا خوف 
وهلـع منهم، جعلتهـم ال يفكرون يف خمرج ممـا هم فيه، 
وإال فـإن ذا القرنـني مل يعالـج مشـكلتهم إال من خالل 

بالدهم وحسن توظيف بيئتهم.

املقـوم العارش لإلبداع عنـد ذي القرنن: إرشافه عىل 
عمله بنفسه 

وقولـه:  ىمحٱمهمئهئيمح  قولـه:  بـني  الضمـري  اختـالف 
ىمحٱمنهنجهمهمئهئيمح أخذ منها بعـض املفرين)35( أنه 

نسـب الفعل لنفسـه يف اإلفـراغ ألنه العمـدُة يف العمل، 
باعتبـار أنه شـاركهم وأرشف بنفسـه  عىل سـري العمل، 
وهـذا يـريب املبدع عىل أن يشـارك غريه يف سـائر أعامله، 
وحينـام تـأيت الفقـرة التـي تعترب هـي العمـدة يف إبداعه 
فعليه أن يتوالها بنفسه وال يأخذه العجز والكسل، فلن 
جيمع أحٌد بني إتقـان الفكرة واحلامس هلا مثل صاحبها، 
وال يتعـارض هـذا مع حسـن التفويـض يف العمل،ألن 
التفويض »إسـناد بعض العمـل إىل غريك حتت إرشافك 
ومسئوليتك«)36( إنام الكالم يف عمدة الفكرة وأساسها.

)35(  أبـو السـعود، حممـد بـن حممـد بـن مصطفـى، تفسـري أيب 
السعود، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب )246/5(.

)36(  القـرين، الدكتـور عـوض بن حممـد )1418هــ( حتى ال 
، طريقـك إىل التفوق والنجـاح، الطبعة األوىل،  تكـون َكالًّ
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املقوم احلادي عرش لإلبداع عند ذي القرنن: التوازن 
يف املشاريع اإلبداعية

كثرًيا ما تتزاحم األفكار اإلبداعية واملشاريع الكربى 
يف ذهن صاحب اهلمة مما جيعل بعضها حيول دون بعٍض، 
إال أن املتأمل لسرية ذي القرنني جيد أن مرشوعه األعظم 
هـو فتـح األرض بكاملها وإيصال رسـالة اإلسـالم هلا 
وتعبيد الناس لرهبم، ومع هذا املرشوع العمالق مل يرتك 
مشاريع إبداعية أخرى كبناء السد، فهو يسري يف خطوط 

متوازية بحركة دؤوبة.
ومـن التـوازن عنـد املبـدع توازنه بـني إبداعه يف 
أمـور دينه ودنيـاه، ويكون اخلطأ مركًبـا حينام يتعمد 
املبـدع إمهـال دنيا النـاس وما ُيصلح معيشـتهم، مع 
قدرتـه عـىل وضع احللـول املثـىل لذلك، فقـد دلت 
قصة ذي القرنني عىل أن من مشـاريع املبدع إصالح 
دنيـا الناس، وال يعـارض ذلك هدفه األكرب إصالح 
ديـن الناس، فإن اهلدف يسـعى للوصـول إليه بكل 
وسـيلة جائـزة رشًعا، فـذو القرنني أصلـح ألولئك 
القوم دنياهم حني بنى هلم السـد بينهم وبني يأجوج 

ومأجوج.

املقـوم الثاين عرش لإلبـداع عند ذي القرنن: سـخاء 
النفس اإلبداعية 

كلـام كانـت النفـس أكثـر سـخاء وبـذاًل وعطاء 
كانت فرصـة اإلبداع أقـرب، فاإلبداع ال يتسلسـل 
ذا  أن  ونالحـظ  املنـوع،  أو  اجلاحمـة  النفـس  مـع 
القرنـني أعطـى النـاس أفضـل ممـا يتوقعـون وأكثر 
ممـا يطلبـون، فقد طلب القـوم منه بناء سـد، فقالوا: 
يمح  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ىمح

]الكهـف: 94[ فهذا غاية ما يطلبـون، لكنه بنى هلم 
ردًما، وهو أشدُّ من السد، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص »يعطي 

جدة، دار األندلس اخلرضاء )ص 161(.

عطـاء من ال خيشـى الفاقـة«)37( وكان يف قضائه دينه 
يقول: »خياركم أحسنكم قضاء«)38(.

القرنـن:  ذي  عنـد  لإلبـداع  عـرش  الثالـث  املقـوم 
التخطيط للنجاح 

»التخطيـط رشط للسـري يف احليـاة بنظـام، وجتنـب 
الفوىض واالضطراب يف احلياة«)39(.

مسـرية ذي القرنني للمغـرب أواًل ثم للمرشق ثم ملِا 
ين، وإن مل يسـتطع املفرون أن حيددوا سبب  ـدَّ بني السَّ
ترتيبهـا عىل وجـه الدقة، إال أن لديَّ مـن القناعة اليء 
الكبري أهنا مل تكن عبًثا وبدون دراسة خلطة السري، خاصة 
أن األمـر يتعلـق بافتتاح البلدان، فمـن الدروس يف هذا 
اجلانـب أن املبدع خيطط إلبداعه، وسـأذكر أهم املبادئ 

يف التخطيط حتى تكتمل الفائدة: 
1ـ ال تبارش التخطيط إال بعد احلصول عىل قدر كاف 
من الراحة، واهلدوء، واعتدال املزاج، والشـعور 

بالثقة، وعدم القلق والتوتر واإلحباط.
2ـ توفـر املعلومات عن الواقـع القائم، وعن العمل 

الذي تسعى إلقامته، وإجياده.
3ـ حتديد األهداف املرادة من العمل الذي ختطط له.
4ـ معرفة وحرص ما حتتاج إليه من وسائل، وإمكانيات 

برشية، ومادية لتنفيذ اخلطة.
)37(  رواه مسـلم يف كتـاب الفضائـل، بـاب ما سـئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
شيئا فقال: ال، برقم )2313(. انظر: مسلم بن احلجاج أبو 
احلسن القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق: حممد 

فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
)38(  متفـق عليه، أخرجه البخاري، كتـاب الوكالة، باب وكالة 
الشاهد والغائب، برقم )2182(، ومسلم، كتاب املساقاة، 
بـاب من اسـتلف شـيئا فقى خـريا منه، برقـم )1600(. 
انظـر: البخـاري، حممد بن إسـامعيل )1422هــ( صحيح 

البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل.
)39(  القـرين، الدكتـور عـوض بن حممـد )1418هــ( حتى ال 
، طريقك إىل التفوق والنجاح، مرجع سـبق ذكره  تكون َكالًّ

)ص37(.
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5ـ حتديد زمان، ومكان تنفيذ العمل، وإنجازه)40(.
6ـ رس إدارة الوقـت الناجحـة أن تتذكـر أن هناك 
وقًتـا كافًيـا لتفعـل مـا هـو مهـم فقـط، ومـن 
ثـم تصبـح املشـكلة يف حتديـد املهـم، وترتيب 

األولويات)41(.

املقوم الرابع عرش لإلبداع عند ذي القرنن: التواضع 
وطرد الُعْجب 

ال تزال ُأذن املبِدع تسمع ألفاظ الثناء واإلعجاب، وهي 
كلامت هلا أثٌر إجيايب عىل العطاء ومسرية اإلبداع، إال أن املبدع 
ه وغايته، وقول ذي القرنني:  ال يقف عندها، وال تكون مهَّ
ىمحٱخلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهيمح 
]الكهف: 98[ حيمل الكثري من التواضع وهضم النفس، 
مع عزة واستعالء بربه سـبحانه، فلم ينسب هذا اإلنجاز 
العظيـم لنفسـه دون حـول اهلل وقوته، بل إن مسـريته يف 
األرض تدل عىل أنه بعد كل إنجاز كان يعرف أن ذلك ما 
كان ليتم لوال فضل اهلل عليه، وليختربه يف باقي مسـريته، 
فـكان ذو القرنني ناجًحا يف أعني النـاس ومؤيًدا من عند 

ربه. 
فاملبدع وهو يسـمع عبارات الثنـاء يتجاذبه طرفان: 
أحدمهـا من اهلل، واآلخـر من الشـيطان، فالذي من اهلل 
هـو عاجـل بـرشى املؤمـن، والذي مـن الشـيطان هو 
الُعجـب ورؤيـة النفـس الـذي ال يشء أفسـد لألعامل 
منهـام، والفرق بينهام يعرف من خالل ما يرتتب عليهام، 
فـإن كان »مطالًعـا يف عمله منّة اهلل عليه بـه، وتوفيقه له 
فيـه، وأنـه بـاهلل ال بنفسـه، وال بمعرفته وفكـره وحوله 
وقوتـه، بل هو بالذي أنشـأ له اللسـان والقلب والعني 

)40(  املرجع السابق )ص 37 باختصار(. 
)41(  البـويص، الدكتور عبد اهلل بن مبارك )1425هـ( فن إدارة 
الوقـت، ويليه الربنامج التفصيي لطالـب العلم، الرياض، 

دار طيبة، الطبعة الثانية )ص 61(.

واألذن، فالـذي مـّن عليـه بذلـك هـو الذي مـّن عليه 
بالقـول والفعل، فإذا مل يغب ذلـك عن مالحظته ونظر 
قلبه، مل حيرضه العجب الذي أصله رؤية نفسـه، وغيبته 
عن شـهود منّة ربه وتوفيقه وإعانته، فإذا غاب عن تلك 
املالحظـة، َوَثَبـْت النفـس، وقامـت يف مقـام الدعوى، 
فوقع العجب، ففسـد عليه القول والعمـل، فتارة حيال 
بينـه وبني متامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رمحة به حتى 
ال يغيـب عـن مشـاهدة املنّـة والتوفيـق، وتـارة يتم له، 
ولكـن ال يكـون له ثمـرة، وإن أثمر أثمر ثمـرة ضعيفة 
لة للمقصود، وتارة يكـون رضره عليه أعظم  غـري حمصِّ
من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسـد شـتى بحسـب غيبته 
عـن مالحظـة التوفيق، واملنـة، ورؤية نفسـه«)42( وهذا 
ال يكـون إال بالرتبيـة اإليامنيـة التي هـي رس اإلبداع يف 

األرض.

املقوم اخلامس عرش لإلبـداع عند ذي القرنن: عمق 
التفكري 

الفكـرة التـي أتـى هبـا ذو القرنـني يف بنـاء الـردم، 
وهـي جعل الفحم واحلطـب يف خالل زبـر احلديد، ثم 
قـال:ىمحٱمئيمح يعني يف النارىمحمبهبمتهتيمح  أي: صار 
احلديد ناًراىمحمثهثيمح نحاًسا أصبه عليه، فجعلت النار 
تأكل احلطب، ويصري النحـاس مكان احلطب حتى لزم 

احلديد النحاس)43(.
هـذه الطريقـة املبتكرة تريب يف نفـس الداعية اإلبداع 
والوعـي  العميـق  التفكـري  عـن  الناشـئ  واالبتـكار 
»وعرصنـا عـرص انفجـار املعلومـات، والـذي أدى إىل 

)42(  ابـن القيم، حممد بن أيب بكر )1393هـ( الفوائد، بريوت، 
دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية )ص152(.

)43(  البغوي، حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود )1417هـ 
1997م( تفسري البغوي، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر وآخرين، 

الطبعة الرابعة، دار طيبة للنرش والتوزيع )182/3(.
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ذلك هو اسـتخدام اإلمكانـات العقلية التـي وهبها اهلل 
لبنـي اإلنسـان بمهـارة عاليـة، ومـن اآلن فصاعـًدا لن 
يكون احلصول عىل املعلومات يف معظم األحيان يشكل 
أي مشـكلة للنـاس، ولن يشـكل امتـالك املعلومات يف 
ا بني األمـم واألفـراد، وإنام تأيت  املسـتقبل فرًقـا جوهريًّ
الفـوارق اجلوهرية والكربى من خـالل مهارات الناس 
املعلومـات وحتليلهـا وتوظيفهـا، وهلـذا  اسـتخدام  يف 
فـإن تنميـة املهـارات العقليـة ستكسـب كل يـوم أمهية 

إضافية«)44(.

املقـوم السـادس عـرش لإلبـداع عنـد ذي القرنـن: 
اإلتقان واإلحسان

ملـا بنـى ذو القرنني السـد أتقنـه أيام إتقـان، وهذا 
يـزرع يف نفـس املبـدع إحسـانه لعملـه والعنايـة بـه، 
فـإن اإلتقان نـوع من اإلحسـان، وقد قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن 
اهلل كتـب اإلحسـان عـىل كل يشء«)45( واإلحسـان 
املـراد يف احلديـث »من احلسـن واإلجـادة يف األعامل 

املرشوعة«)46(.

)44(  عبـد الكريـم بـكار )1424هــ( 203 بصـرية يف العقـل 
والوعي والتفكري ومسـائل أخـرى ذات صلة، األردن، دار 

األعالم، الطبعة األوىل )ص 15(.
)45(  أخرجـه مسـلم يف كتـاب الصيـد، بـاب: إحسـان الذبـح 
والقتـل وحتديد الشـفرة، برقم )1955(. انظر: مسـلم بن 
احلجاج أبو احلسن القشـريي النيسابوري، صحيح مسلم، 

مرجع سبق ذكره.
)46(  األيب، حممد بن خليفة )1415هـ( إكامل إكامل املعلم رشح 
صحيح مسـلم، حتقيق: حممد سـامل هاشـم، الطبعة األوىل، 

بريوت، دار الكتب العلمية )41/7(.

اخلامتة
بحمـد اهلل وحـده أقـف عند خامتـة املطـاف يف هذا 

البحث الذي أظهرت فيه: 
1ـ حـدود البحث يف اللغة، ومـا ينبني عىل ما أورده 
اللغويـون يف تعريفهـم لكلمـة اإلبـداع، والذي 

كان من أمهه: 
أن األصل يف اإلبداع أن يكون سـابًقا لغريه، 
وأن املبـادرة مـن معـاين اإلبداع لغًة، كـام أن كل 
متخصـص يف أمـٍر كالعلم والرشف والشـجاعة 
يسـمى مبِدًعـا يف جمالـه، ويف هـذا توسـيع ملعاين 

اإلبداع.
2ـ ثـم لـزم األمر لبيان حدود اإلبـداع يف لغة الرشع 
حسـب  وترصيفاهتـا  )بـدع(  كلمـة  فتناولـت 
ورودهـا يف كتـاب اهلل وبينت ما دلـت عليه هذه 
الكلمة، وقد جتىل املعنى اللغوي يف ترصيفاهتا يف 

الكتاب العزيز.
3ـ وقـد اختـرصت ما أطال فيه بعـض املفرين من 
التعريـف بذي القرنـني، وأبطلت قول َمن جعله 
اإلسـكندر املقـدوين الوثني؛ إذ اآليـات القرآنية 
قاضيـة عىل هذا الزعـم البارد، فمن يسـوي بني 

املجاهد وعابد وثن!
واسـتظهرُت يف البحث بـأن زمانه يقرب من 
زمـن نبـوة قبله، فسـريته يف جهـاده وطريقته مع 
البـالد املحتلـة تدل عىل أنه تابع لزمن نبوة يسـري 

عىل هداه.
وأما ما ذكر من سـبب التسـمية بذي القرنني 
فكل ما ذكره املفرون هي احتامالت معتربة من 
حيـث احلال، فمـن فتح املـرشق واملغرب يصح 
أن يطلـق عليـه ذو القرنني، ومـن كان ذا ذوائب 
شـعٍر يسـري هبا عىل عادة امللوك يف التجمل صح 
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أن يلقب بذي القرنني، واختاذ خوذة هبا قرنان قد 
يكون هو األقل حظًّا يف االحتامالت، إال أن عادة 
امللك القائد للحروب أن يلبس ما يرهب عدوه، 

واهلل أعلم.
4ـ بينـت مقومات اإلبداع عند ذي القرنني مما جعله 
حيقق هدفه يف اجلهاد يف سـبيل اهلل وسري األرض 

رشًقا وغرًبا، وكان من أبرزها: 
حسن استغالل اإلمكانات.  -

بـذل مجيـع األسـباب املمكنـة للوصـول إىل   -
املطلوب.

العدل مع نفسه وأعدائه.  -
مسابقة الوقت واستعجاله.  -

تسخري الغري يف خدمة املرشوع اإلبداعي.  -
االستمرار وعدم الذوبان يف جمريات احلياة.  -

وغري ذلك من املقومات التي سامهت بشكل كبري يف 
حتقيق اإلبداع عند ذي القرنني.
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املراجع واملصادر
ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكريا )1420هـ،   -
1999م( معجـم مقاييـس اللغـة، حتقيـق: عبـد 

السالم حممد هارون، ط2، بريوت، دار اجلبل.
أبـو الفداء إسـامعيل بن عمر بن كثري الدمشـقي   -
)بـدون سـنة( البدايـة والنهاية، بـريوت، مكتبة 

املعارف.
الفـداء،  أبـو  الفـداء إسـامعيل بـن عمـرو  أبـو   -
)1320هـ( تفسري القرآن العظيم، حتقيق : سامي 

السالمة، الطبعة الثانية، دار طيبة بالرياض .
أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح   -

اليعقويب، تاريخ اليعقويب، بريوت، دار صادر(.
أمحـد بن تيميـة )1417هـ( درء تعـارض العقل   -
والنقـل، حتقيـق: عبـد اللطيف بن عبـد الرمحن، 

بريوت، دار الكتب العلمية.
أمحد بـن عي بن حجر العسـقالين، فتح الباري،   -
حتقيق: حمب الدين اخلطيب، بريوت، دار املعرفة.

إسامعيل بن محاد اجلواهري، أبو نرص )1407هـ(   -
الصحـاح تـاج اللغة وصحـاح العربيـة، حتقيق: 
أمحـد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، بريوت، 

دار املاليني.
الرتبيـة  )1422هــ(  احلازمـي  حامـد  خالـد   -
اإلبداعيـة يف منظـور الرتبيـة اإلسـالمية، جملـة 

اجلامعة اإلسالمية، العدد 116.
الدكتور عبد اهلل بـن مبارك البويص )1425هـ(   -
فن إدارة الوقت، ويليه الربنامج التفصيي لطالب 

العلم، الطبعة الثانية، الرياض، دار طيبة.
الدكتـور عـوض بـن حممـد القـرين )1418هـ(   -
حتى ال تكون كال، طريقك إىل التفوق والنجاح، 

الطبعة األوىل، جدة، دار األندلس اخلرضاء.

الدكتور مايكل هارت، املائة األوائل )1427هه(   -
ترمجة: خالد أسـعد عيسى، وأمحد غسان سبانو، 

الطبعة الثالثة عرشة، دمشق، دار قتيبة.
الـرازي، فخـر الديـن حممـد بـن عمـر التميمـي   -
الشـافعي )1421هـ، 2000م( التفسري الكبري أو 
مفاتيح الغيب، ط 1، بريوت، دار الكتب العلمية.
شـمس الديـن حممد بـن عبد الرمحن السـخاوي   -
)1419هــ( اجلواهـر والـدرر يف ترمجـة شـيخ 
اإلسـالم ابن حجر، حتقيـق: إبراهيم باجس عبد 

املجيد، الطبعة األوىل، بريوت، دار ابن حزم.
الشـيخ، نـارص بـن عـي بـن عايض بن حسـن،   -
)1415ه(، مباحـث العقيـدة يف سـورة الزمـر، 
العربيـة  باململكـة  الرشـد   دار  األوىل،  الطبعـة 

السعودية .
عبـد احلق بن غالب بـن عبد الرمحن بـن متام بن   -
عطيـة )1422هــ( املحرر الوجيـز، حتقيق: عبد 
السالم عبد الشايف حممد، الطبعة األوىل، بريوت، 

دار الكتب العلمية.
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السـيوطي،   -

الدر املنثور، بريوت، دار الفكر.
- عبـد الرمحـن بن نـارص بن عبـد اهلل السـعدي   
)1420هــ 2000م( تفسـري السـعدي، حتقيق: 
عبـد الرمحن بـن معـال اللوحيق، الطبعـة األوىل، 

مؤسسة الرسالة.
عبـد الكريم بـكار )1424هــ( 203 بصرية يف   -
العقـل والوعـي والتفكري ومسـائل أخرى ذات 

صلة، الطبعة األوىل، األردن، دار األعالم.
العامدي حممد بن حممد بن مصطفى أبو السـعود،   -
تفسـري أيب السـعود، بريوت، دار إحيـاء الرتاث 

العريب.
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حممـد الطاهـر بـن عاشـور )1997م( التحريـر   -
والتنوير، تونس، دار سحنون.

اجلوزيـة  قيـم  ابـن  أيـوب  بكـر  أيب  بـن  حممـد   -
الطبعـة  اللهفـان،  إغاثـة  )1395هــ 1975م( 

الثانية، بريوت، دار املعرفة.
حممد بـن أيب بكر ابـن قيم اجلوزيـة )1393هـ(   -
الفوائـد، بـريوت، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـب 

العلمية.
حممد بـن أمحد األزهري أبو منصـور )2001م(   -
هتذيـب اللغـة، حتقيـق: حممـد عـوض مرعـب، 

الطبعة األوىل، بريوت، إحياء الرتاث العريب.
حممـد بـن أمحد بـن أيب بكـر بن فـرح األنصاري   -
اخلزرجـي شـمس الديـن القرطبـي )1384هـ 
1963م( تفسري القرطبي، حتقيق: أمحد الربدوين 
وإبراهيـم أطفيـش، الطبعة الثانيـة، القاهرة، دار 

الكتب املرصية. 
البخـاري  عبـداهلل  أبـو  إسـامعيل  بـن  حممـد   -
)1422هـ( صحيح البخاري، دار طوق النجاة، 

الطبعة األوىل.
حممـد بن جريـر بن يزيد بـن كثري بـن غالب أبو   -
تفسـري  2001م(  )1422هــ  الطـربي  جعفـر 
الطربي، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن 
الرتكي، الطبعة األوىل، النارش: دار هجر للطباعة 

والنرش والتوزيع واإلعالن.
حممد بـن خليفـة األيب )1415هـ( إكـامل إكامل   -
املعلـم رشح صحيح مسـلم، حتقيق: حممد سـامل 
الكتـب  دار  بـريوت،  األوىل،  الطبعـة  هاشـم، 

العلمية.
حممد بن شاكر بن أمحد الكتبي )2000م( فوات   -
الوفيات، حتقيق عي حممد بن عوض اهلل، وعادل 

أمحد عبـد املوجود، الطبعـة األوىل، بريوت، دار 
الكتب العلمية. 

حممـد بن مكـرم بن عىل أبـو الفضل ابـن منظور   -
)1414هـ( لسـان العرب، بـريوت، دار صادر، 

الطبعة الثالثة.
حممـد راغـب الطبـاخ )1424هــ( ذو القرنـني   -
وسـد الصـني، مـن هـو؟ وأين هـو؟ حتقيـق أبو 
عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلامن، الطبعـة 

األوىل، الكويت، دار غراس.
حميي السـنة أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي   -
)1417هــ 1997م( تفسـري البغـوي، حتقيـق: 
حممد عبد اهلل النمر وآخرين، الطبعة الرابعة، دار 

طيبة للنرش والتوزيع.
موفـق الديـن أيب العبـاس أمحـد بن القاسـم بن   -
خليفـة بـن يونـس السـعدي اخلزرجـي، عيـون 
األنبـاء يف طبقـات األطباء، حتقيـق الدكتور نزار 

رضا، بريوت، دار مكتبة احلياة.
النيسـابوري، مسـلم بـن احلجـاج أبـو احلسـن   -
القشـريي، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل 

عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
كلري أوستني، مهارات تنظيم وتفعيل الوقت، كلري   -
أوستني، تلخيص: عبد اهلل املهريي، النارش األصي: 
مـع  باالشـرتاك   hodder nad Stoughton
اجلمعيـة الربيطانيـة إلدارة األعـامل، ترمجـة: مركز 

التعريب والرتمجة، النارش: الدار العربية للعلوم.
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املستخلص
هدفـت الدراسـة إىل حتليـل دور املقـررات الرتبويـة يف إشـباع 
احلاجات النفسـية واالجتامعيـة لطالب كليتـي الرتبية بجامعة 
املجمعـة، وتقديـم رؤيـة لتطويـر املقـررات الرتبويـة إلشـباع 

احلاجات النفسية واالجتامعية للطالب.
ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة، تم إعداد قائمة باحلاجات النفسية 
واالجتامعية لـدى طالب وطالبات كليتي الرتبية بجامعة املجمعة؛ 
وإعـداد أداتني لقيـاس دور املقـررات الرتبوية يف إشـباع احلاجات 
النفسـية واالجتامعيـة، مـن وجهـة نظـر الطـالب وأعضـاء هيئـة 
التدريـس. وبلغت عينة الطالب )215 طالبًا وطالبة( ، بينام  بلغت 
عينـة أعضاء هيئة التدريس  32 عضوًا، وتوصلت الدراسـة إىل أّن 
مسـتوى إشباع املقررات الرتبوية للحاجات النفسية واالجتامعية - 
من وجهة نظر الطالب - كان ذا درجة متوسـطة. بينام كان مستوى 
إشـباع املقـررات الرتبويـة للحاجـات النفسـية واالجتامعية - من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس - بوجه عام عايل الدرجة.
ويف ضـوء نتائـج الدراسـة تـم وضع جمموعـة مـن التوصيات 
واملقرتحـات، مـن أمههـا: تدريب أعضـاء هيئـة التدريس عىل 
أساليب إشـباع احلاجات النفسـية واالجتامعية لطالب كليات 
الرتبيـة، والتأكيـد عـىل أن ينـّوع القائمون عىل وضـع توصيف 
املقـررات الرتبويـة إلسـرتاتيجيتهم التدريسـية ، وكذلك تنّوع 

األنشطة وأدوات التقويم؛ لتناسب حاجات الطالب.
الكلـامت املفتاحيـة : املقـررات الرتبويـة،  احلاجـات النفسـية 

واالجتامعية، كلية الرتبية 

Abstract
The study aimed at analyzing the role of educational 
courses in satisfying the psychological and social 
needs of the students of the two faculties of Education 
at Majmaah University,  and providing a vision for 
the development of educational courses to satisfy the 
psychological and social needs of students.
To answer the questions of the study, a list of the 
psychosocial needs of the students of the two faculties 
of Education at Majmaah University was prepared; 
and two tools were developed to measure the role of 
educational courses in satisfying the psychological and 
social needs. The sample of students (215 students), 
while the sample of the faculty members is 32 members, 
and the study found that the level of saturation of 
educational decisions for psychological and social 
needs - from the students’ view - was of a medium 
degree. While the level of saturation of educational 
decisions for psychological and social needs - from the 
faculty members’ view - in general is very high.
In the light of the results of the study, a set of 
recommendations and proposals were put forward 
Methods of satisfying the psychological and social 
needs for the students of the faculties of Education, 
and emphasizing that the educators  who develop 
the classification of  Educational courses for their 
teaching strategies, as well as a variety of activities and 
assessment tools to suit students› needs.
Keywords: Educational Courses, Psychological and 
Social Needs, Faculty of Education

دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية
 لطالب كليتي التربية بجامعة المجمعة

د . إبراهيم بن عبد اهلل احلسينان د. حممود جابر حسن أمحد       
أستاذ مشارك املناهج وطرق التدريس             أستاذ مساعد علم النفس الرتبوي   

                   كلية الرتبية - جامعة املجمعة وجامعة دمياط                 كلية الرتبية - جامعة املجمعة

املقدمة
التعليمـي،  النظـام  جوهـر  الدراسـية  املناهـج  ُتعـد 
التـي تسـتخدمها الرتبيـة؛ لتحقيـق األهـداف  واألداة 
الرتبويـة املرسـومة، ومـا دامـت هـذه األهداف تشـتق 
مـن أهـداف املجتمع ؛ فـإّن املناهج الدراسـية ينبغي أن 

تعكـس ظـروف املجتمع، وتعرّب عن نظمـه االجتامعية، 
واجتاهاتـه السياسـية، وأحوالـه االقتصاديـة التي تعمل 
عـي إعداد الطـالب يف ضوئهـا، و ُتصبـح املناهج هبذا 
الوضـع وظيفية يف طبيعتها من حيث إهّنا الوسـيلة التي 
تسـتعني هبا الدولة؛ لبلوغ أهـداف املجتمع الذي ختدمه 
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وحتقـق أغراضه. )أبو غريـب، 1998(، فاملنهج ظاهرة 
اجتامعيـة، وحمصلة ملـا قد يعرتي املجتمـع من تغريات، 
وجودتـه ترتبـط بقـدر اسـتجابته لتلك التغـريات، وما 
جيعلـه أقـدر عىل حتقيـق النفـع االجتامعـي، وذلك عن 
طريـق صياغة أهداف التعليم وفق منهجية علمية، تزيد 
مـن واقعيتهـا وإمكانيـة حتقيقها؛مـن أجـل القضاء عىل 
املشـكالت التي تواجـه الشـباب، وإعدادهـم ملواجهة 
حياة عرصية، تتنامـى فيها احلاجة إىل الكفاءات العلمية 

والتكنولوجية واملعلوماتية. )شحاته، 2002(
إّن جـودة املناهـج تتوقف عـىل توفـري املواقف التي 
تتيـح الفرصة للطالب كي يكتشـف حقيقة ذاته، وتفّهم 
حاجاتـه، وتعلُّـم كيفيـة إشـباعها بالطرق السـوّية، كام 
توّفـر عليـه فـرص حتقيـق ذاتـه، والتعبـري عنهـا بحرية 
وصـدق، وأن يمتلـك القـدرة عـىل أن يسـمع صوتـه 
الداخـي ويفهمه. وتكتسـب احلاجـات خواصهـا َعرْبَ 
اإلطـار الثقـايف واالجتامعـي الـذي يعيـش فيـه الفرد، 
فاختـالف املسـتويات الثقافية من جمتمـع إىل آخر جيعل 
مستويات احلاجات لدى األفراد ختتلف طبقًا الختالف 
املسـتويات. لذلك ختتلف احلاجات مـن جمتمع إىل آخر 
بسـبب بعض العوامـل الفرديـة واالجتامعيـة والثقافية 
والسياسـية والفكرية، ويظهـر االختالف يف جانبني مها 
درجـة أمهية احلاجة، وطرق تلبية إشـباعها. )شـوكت، 

)2000
وقد ظهرت املدرسـة اإلنسـانية  يف سبعينيات القرن 
 and Others Rogers يقودهـا  كان  التـي  العرشيـن 
and Maslow and Klebatrick حيـث أكـدوا عىل أّن 

حاجـات املتعلـم وشـعوره ورغباته وآماله هي أسـاس 
تصميم املنهج ) الزند، عبيدات، 2010(. كام أسـهمت 
نظريـات التعلـم املعـارصة، وكذلك عـدم رضا كل من 
اآلبـاء والطالب عن املامرسـات التعليمية التقليدية عىل 

توجه املنهج والعملية التدريسية إىل التصميامت التي تركز 
بشـكل رئيس عىل حاجة الطالب واهتامماهتم)شحاته، 
2012(. فالتعلم القائم عىل أساس حاجات واهتاممات 
األفـراد يكون أكثر صلة هبم، وبالتـايل يكون عىل درجة 
عاليـة من الدافعية، مما يـؤدي إىل نتائج جيدة، كام يعمل 
عـىل تنمية الكفـاءات واملهارات األساسـية والرضورية 

للعيش يف املجتمع )شحاته، 1998(.
ويظهـر تأثـري احلاجات عـىل املتعلمـني يف ناحيتني: 
األوىل: تدفعـه إىل االسـتمرار يف النشـاط، واألخـرى 
تتصـل  التـي  واملوضوعـات  النشـاطات  إىل  توجهـه 
بحاجتـه، وحتقق لـه إشـباعها. وهناك عـدة عوامل من 
شـأهنا أن تؤثـر عـىل الدافـع إىل التعلـم لـدى الطالب، 
وأحـد العوامـل األساسـية هو إشـباع حاجـات هؤالء 
املتعلمـني. وأضافوا أّن احلاجـات لدى املتعلمني أغلبها 
نفسـية واجتامعيـة وتعليميـة، فكانـت مرتبطـة هبويـة 
الطالـب، واجتاهاته، ومشـاعره، واإلحسـاس بالتحكم 

الذايت داخل البيئة التعليمية.
ومما ال شك فيه أّن حتديد خمططي املناهج للحاجات 
النفسـية واالجتامعية للمتعلمني؛ يسهم يف رسم صورة 
ذهنية واقعية عنهم بام يتضمن خصائصهم،واحتياجاهتم ، 
وقدراهتم وإمكاناهتم ، وظروف معيشتهم التي يعملون 
يف إعـداد  يسـاعد  يف إطارها؛ بـام  ويتعلمـون 
مناهج أكثر مالءمة هلم، من حيث استعداداهتم وقدرات 
طرق تعليمهم وتعلمهم، وبذلك يكون أكثر فاعلية يف ت
حقيق األهداف الرتبوية املنشودة.)الشـافعي،الكثريي 
.(Anne, Kisilu and Marcella, 2013وعي، 1996؛

مشكلة الدراسة:  
ُتعد احلاجات رضورات بيولوجية ونفسية واجتامعية 
وقيميـة، ويرتتب عىل حتقيقها وإشـباعها حتقيق التوازن 



101 حممود جابر حسن أمحد وإبراهيم بن عبد اهلل احلسينان : دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات النفسية واالجتامعية

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

الداخي للفرد والتكيف النفي واالجتامعي، ويثري عدم 
إشـباعها التوتر والقلق ؛ مما يدفع اإلنسان إىل أن يسلك 

سلوكًا معينًا؛ لتحقيق تلك احلاجات) مجيل، 2005(.
جمـال  يف  والبحـوث  الدراسـات  بعـض  وأكـدت 
علـم النفـس، أّن هنـاك جمموعة مـن احلاجات النفسـية 
واالجتامعيـة يشـرتك فيهـا مجيـع الطـالب يف املرحلـة 
اجلامعية، وأّن هناك اختالفًا بينهم يف عدد احلاجات، أو يف 
نوعها، .وتأكيدهـا عىل رضورة توجيه الربامج التعليمية 
واألنشـطة الطالبية املختلفة، عىل النحو الذي يسـهم يف 
إشباع حاجات املتعلمني، بام يضمن زيادة دافعيتهم نحو 
التعلم، من تلك الدراسات، دراسة )جليدان، 2008(؛ 
ودراسة )أبو زيد، 2008(؛ ودراسة  )البيطار، 2009(؛ 
ودراسـة )نـوري و حييـى، 2008(؛ و دراسـة )مجـال، 

2001 (؛ ودراسة )شوكت، 2000(.
يف  الرتبيـة  دور  عـىل   )1993( املفـدى  ويؤكـد 
إشـباع احلاجات النفسـية واالجتامعية بوسـائل خمتلفة، 
كاملعلمني واملناهج، واألنشـطة وغريها، وهو حمور هذه 
الدراسـة، والتـي تركـز عـىل دور املقـررات الرتبوية يف 
تنمية احلاجات النفسـية. كام تؤكد السـمريي )2004( 
أّن املقـررات وسـيلة مهمة من وسـائل تعريف الطالب 

بحاجاهتم وتقديم طريقة إشباعها.
وانطالقًا من كون أّن املقررات الرتبوية مكوٌن رئيٌس 
مـن مكونات إعداد طالب كليـات الرتبية - حيث يبلغ 
عـدد السـاعات املعتمـدة هلا )32( سـاعة بـام يمثل 30 
% مـن  عـدد السـاعات املعتمـدة يف برامج كليـة الرتبية 
بجامعـة املجمعـة-، فهـي متّثـل فرصـة؛ إلعـداده ملهنة 
املعلم، ويتطلب ذلك التعرف إىل مدى قدرهتا عىل تنمية 

احلاجات النفسية واالجتامعية للطالب. 
وتشري السـمريي )2004( إىل أّن مقرراتنا الدراسية 
النفسـية  الطـالب  بحاجـات  االهتـامم  مـن  ختلـو  ال 

واالجتامعية، ولكن ما ينقصها هو يف توضيحها لوسائل 
إشباعها. وقد الحظ الباحثان بوجه عام، قلة الدراسات 
واألبحـاث العربيـة –عـىل حـد علمهام- التـي اهتمت 
بتحليـل دور املقـررات الرتبويـة يف إشـباع احلاجـات 
النفسـية واالجتامعية لطالب كلية الرتبية . ووضع رؤية 

لتطوير املقررات الرتبوية يف ضوء نتائج التحليل.
و عليه يمكن حتديد مشـكلة الدراسة يف مدى إشباع  
واالجتامعيـة  النفسـية  للحاجـات  الرتبويـة  املقـررات 
لطـالب كليتـي الرتبيـة جامعـة املجمعـة، والتـي يتـم 

صياغتها يف التساؤالت التالية:
لطـالب  واالجتامعيـة  النفسـية  احلاجـات  مـا   -1
كليتي الرتبيـة بجامعة وفقًا للرتاث النفي وآراء 

اخلرباء؟
2- مـا مـدى إشـباع املقـررات الرتبويـة للحاجات 
النفسـة مـن وجهـة نظـر طـالب كليتـي الرتبية 

بجامعة املجمعة؟
3- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 
درجات استجابة طالب وطالبات كليتي الرتبية 
عـىل دور املقـررات الرتبوية يف إشـباع احلاجات 

النفسية؟
4- مـا مـدى إشـباع املقـررات الرتبويـة للحاجات 
االجتامعيـة من وجهة نظر طـالب كليتي الرتبية 

بجامعة املجمعة؟
5- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 
درجات استجابة طالب وطالبات كليتي الرتبية 
عـىل دور املقـررات الرتبوية يف إشـباع احلاجات 

االجتامعية؟
6- مـا مـدى إشـباع املقـررات الرتبويـة للحاجات 
النفسـة من وجهة نظر أعضاء هيئـة التدريس يف 

كليتي الرتبية بجامعة املجمعة؟
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7- مـا مـدى إشـباع املقـررات الرتبويـة للحاجات 
االجتامعية مـن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

يف كليتي الرتبية بجامعة املجمعة؟
8- مـا الرؤيـة املقرتحـة لتطويـر املقـررات الرتبوية 
إلشـباع احلاجات النفسـية واالجتامعية لطالب 

كلية الرتبية جامعة املجمعة؟

أمهية الدراسة: تنبع أمهية الدراسة بناء عىل ما يي:
األمهية النظرية: 

تتمثل أمهية الدراسـة النظرية يف حتديد طبيعة احلاجات 
النفسـية واالجتامعية لطـالب وطالبات جامعـة املجمعة، 
وحرص هـذه االحتياجـات وترتيـب أمهيتها، واالسـتفادة 
منها يف احلكم عىل درجة إشـباع املقررات الرتبوية هلا، ويف 
وضع رؤية لتطوير املقررات الرتبوية، ومن خالل ذلك فإن 
الدراسـة احلالية تقدم إضافة علمية، من خالل تقديم رؤية 
لتطوير املقررات الرتبوية من خالل  حتليل دورها يف إشباع 
احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة - من وجهة نظـر أعضاء 

هيئة التدريس، وطالهبم- حيث مل يسبق دراسة ذلك.

األمهية التطبيقية: 
تتمثل األمهية التطبيقية للدراسة يف:

- إسـهام الدراسـة احلاليـة يف وضـع رؤيـة لتطويـر 
املقررات الرتبوية يف كلية الرتبية بجامعة املجمعة.
- إسـهام الدراسـة احلاليـة يف تقديم رؤيـة لكل من 
أعضـاء هيئة التدريس واملعنيني بإعداد املقررات 
الرتبويـة، حول واقـع حمتوى املقـررات الرتبوية 
يف ضـوء دورهـا يف إشـباع احلاجـات النفسـية 

واالجتامعية لدى الطالب.
- توجيه أعضاء هيئة التدريس نحو تنويع إسرتاتيجيات 
التدريس يف املقررات؛ لتناسـب احلاجات النفسية 

واالجتامعية لطالب جامعة املجمعة.

يف  الطالبيـة  األنشـطة  عـىل  القائمـني  اسـتفادة   -
الكليـات مـن نتائج هذا الدراسـة يف إبـراز أهم 
احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة لطـالب كليتي 
الرتبيـة باملجمعة والزلفي، واالسـتفادة من ذلك 
حاجـات  املناسبة،إلشـباع  األنشـطة  تنويـع  يف 

الطالب.

أهداف الدراسة: تتحدد أهداف الدراسة فيام ييل:
- التعرف عىل احلاجات النفسية واالجتامعية لطالب 

وطالبات كليات الرتبية بجامعة املجمعة.
- التعـرف عىل الفروق بـني وجهات النظر لكل من 
الطـالب والطالبات يف دور املقررات الرتبوية يف 

إشباع احلاجات النفسية واالجتامعية لدهيم.
- حتديـد دور املقررات الرتبوية يف إشـباع احلاجات 
النفسـية واالجتامعية لدى طـالب كليتي الرتبية 
بجامعـة املجمعـة - من وجهة نظـر أعضاء هيئة 
التدريـس، وطالهبم - يف كليتي الرتبية باملجمعة 

والزلفي.
- وضـع الرؤية املقرتحة لتطويـر املقررات الرتبوية؛ 
إلشـباع احلاجات النفسـية واالجتامعية لطالب 

كلية الرتبية بجامعة املجمعة.

أدوات الدراسة :
متثلت أدوات الدراسة احلالية  يف :

- اسـتبانة  حتديـد احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة 
لطالب كلية الرتبية .

- مقياس دور املقررات الرتبوية يف اشـباع احلاجات 
النفسية واالجتامعية من وجهة نظر الطالب.

- مقياس دور املقررات الرتبوية يف إشـباع احلاجات 
النفسـية واالجتامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس.
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مصطلحات الدراسة:   
   Educational Courses :املقررات الرتبوية

ُيعـّرف الباحثان املقررات الرتبوية: بأهنا جمموعة من 
املوضوعـات الدراسـية الرتبوية النظريـة والعملية التي 
يدرسـها  طـالب كليـة الرتبيـة يف جامعـة املجمعة وفق 
نظام السـاعات املعتمدة، ومُتّثل هـذه املقررات اإلعداد 
املهني للطـالب، ومتدهم باملعارف الرتبوية املتخصصة، 
وُتْكسـبهم املهـارات التي تسـاعدهم عىل القيـام بمهنة 
املعلم يف املسـتقبل، وتنمـي لدهيم االجتاهـات اإلجيابية 

نحو املهنة.

 Psychological and :احلاجات النفسية واالجتامعية
 Social Needs

ُتعّرف احلاجات من الناحية اللغوية بأهّنا مجع حاجة، 
واحلاجـة يف اللغـة جاءت من مـادة )احلـوج( ويقال يف 
اللغـة: العربية حـاج – حوجًا أي افتقر، حتّوج أي طلب 
احلاجـة بعـد احلاجـة، احلائجة مـا يفتقـر إليه اإلنسـان 

ويطلبه )جممع اللغة العربية، 2005، 176(
وُتعـّرف بأهّنـا »حالـة داخلية مـن التوتـر تتولد عن 
رغبة غـري مشـبعة، أو حالة عضوية مـن احلرمان، ومن 
أمثلتهـا: احلاجة للحـب، والتواد، والرعايـة، والطعام« 

)سليامن،91،2004(.
وهي -أيًضا- »رغبـة طبيعية هيدف الكائن احلي إىل 
حتقيقها بام يـؤدي إىل التوازن النفي؛ النتظام يف احلياة« 

)أبو عالم، 2004، 249(.
ويعرف الباحثان احلاجات بأهّنا حالة داخلية تنشأ نتيجة 
حرمـان عضـوي، أو نفـي، أو اجتامعـي، وعندما تشـبع 
حاجـات الفـرد حيدث التـوازن لديه، ومن أمههـا: احلاجة 
إىل احلـب، واألمـن، واالنتـامء، وتقبـل الـذات، واللعب، 

والتقدير، والسيطرة، واالستقالل، وحب االستطالع.

ويقصد بإشـباع احلاجات يف الدراسة احلالية:ارتفاع 
مسـتوى حتقيـق احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة لـدى 
طـالب كليـة الرتبيـة، والتي يمكـن قياسـها من خالل 
استجابات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عىل املقياس 

املعد هلذا الغرض.

حدود الدراسة: تتحدد بام ييل:
- احلدود املوضوعية: تتحدد الدراسة يف ضوء احلاجات 
النفسـية واالجتامعية، التي تّم قياسـها يف الدراسـة 
باسـتخدام مقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع 
احلاجات النفسية واالجتامعية من إعداد الباحثني. 
كام تتحدد بعينة من طالب وطالبات وأعضاء هيئة 

التدريس بكلية الرتبية يف جامعة املجمعة.
- احلـدود املكانية: كليتي الرتبيـة باملجمعة والزلفي 

جامعة املجمعة يف اململكة العربية السعودية.
- احلدود الزمانية: الفصل الدرايس األول من العام 

الدرايس 1436/1435هـ.

خطوات الدراسة:
سارت الدراسة احلالية وفق اخلطوات التالية:

واالجتامعيـة  النفسـية  احلاجـات  قائمـة  أوالً:بنـاء 
لطالب وطالبات كليتي الرتبية بجامعة املجمعة

ثانيًا:بنـاء مقيـاس دور املقـررات الرتبوية يف اشـباع 
احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة نظر الطالب.

ثالثـًا: بناء مقيـاس دور املقررات الرتبوية يف إشـباع 
احلاجـات النفسـية واالجتامعية من وجهـة نظر أعضاء 

هيئة التدريس.
رابعًا:اختيـار عينة عشـوائية من طـالب وطالبات، 
وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الرتبية باملجمعة والزلفي 

جامعة املجمعة.
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خامسـًا: تطبيـق مقيـاس دور املقـررات الرتبوية يف 
إشباع احلاجات النفسية واالجتامعية عىل عينة الدراسة .

سادسـًا: رصـد نتائـج التطبيـق و القبـي، واملعاجلـة 
االحصائية هلا، وتفسري النتائج .

املقـررات  لتطويـر  املقرتحـة  الرؤيـة  سـابعًا:وضع 
الرتبوية إلشـباع احلاجات النفسية واالجتامعية لطالب 

كليةالرتبية بجامعة املجمعة.
ثامنًا: تقديم التوصيات واملقرتحات.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
نظريات احلاجات وبناء املناهج:

احتلـت احلاجـات أمهيـة واضحة يف نظريـات علم 
النفس ؛إذ ُيعد العلم الذي هيتم بدراسـة السلوك والذي 
بـدوره يكـون حتـت تأثـري حاجـات معينـة، ومـن أهم 
النظريات يف تفسـري احلاجات اإلنسانية نظرية »ماسلو« 
التي تنظر نظـره ديناميكية كلية للحاجات، وقد افرتض 
»ماسـلو« أّن احلاجـات األساسـية تنمـو بشـكل هرمي 
منظـم، مبتدئًا بمجموعـة احلاجات الفسـيولوجية التي 
متثـل قاعدة هذا النظام، قبل حماولة إشـباع أي مسـتوى 
آخر يتلو هذه املرحلة، وعندما تشبع احلاجات الدنيا فإّن 
دافعية األفراد تنخفـض، أما احلاجات العليا فإّن دافعية 
الفـرد نحـو حتقيقها ال يتوقف عند حد اإلشـباع اجلزئي 
فقط، بل يسـعى الفرد إىل حتقيق املزيد من اإلشـباع ملثل 
هـذه احلاجات ؛ ألهّنا دائمة اإلحلاح، وال تشـبع بصورة 
دائمة أو كلية ) اهلنداوي و الزغول، 2011(. واستندت 

نظرية »ماسلو« عىل عدة مبادئ منها: 
1- تنتظم حاجات اإلنسان يف شكل هرمي متدرج، 

وهذا التدرج هو تدرج اإلحلاح يف اإلشباع.
2- يتطلـع الفـرد دائاًم للحصول عىل أشـياء خمتلفة، 
ومـن ثم ال تشـبع احلاجـات كاملة فام أن تشـبع 

احلاجـة إال وختفت أمهيتها، وتـربز بالتايل حاجة 
أخرى، وهذه العملية مستمرة.

3- تتوقف احلاجة بعد إشـباعها عن دفع السـلوك؛ 
ويتحـرك سـلوك الفـرد عندئـذ بتأثـري حاجات 

أخرى مل تشبع. 
4- تتداخـل احلاجات فيام بينها، فام دامت احلاجة ال 
ختتفـي عندما تربز حاجه أخرى فإّن احلاجات ال 

تشبع إال جزئيًا. ) اليوسف، 2010( 
وخلّـص »ماسـلو« الفـروق بـني احلاجـات العليـا 

واحلاجات الدنيا فيام يي:
- كلـام ارتفعـت احلاجـة كان ظهورهـا متأخـرًا يف 

عملية التطوير.
- احلاجـة العليـا حتدث متأخرة نسـبيًا يف نمو الفرد، 
وعالقتهـا بالبقـاء أقـل مـن تلـك التـي حتـدث 

للحاجات الدنيا.
- عـىل الرغم من أّن احلاجة العليـا ال تتصل اتصاالً 
مبارشًا بالبقاء إال أّن إشباعها مرغوب فيه بدرجة 

أكرب من احلاجة الدنيا. )أمحد، 2003 (
وفيام يي توضيح هلرم احلاجات لــــ »ماسلو«:

- احلاجات الفسيولوجية: 
مُتّثل -احلاجات الفسـيولوجية - قاعدة اهلرم يف نظرية 
»ماسـلو« السـدايس؛ إذ إهّنـا حاجـات أساسـية للفـرد، 
يشـرتك فيهـا األفـراد عىل اختـالف مراحـل عمرهم، كام 
أهّنـا أكثر إحلاًحا؛ فاألفـراد حيتاجون إىل إشـباع حاجاهتم 
الفسيولوجية األساسية، ومن أمثلتها: احلاجة إىل التنفس، 
والـرشاب، والطعـام، واحلاجـة إىل الراحة، وبعد إشـباع 
هـذه احلاجـات األولية بنسـبة معينـه، يمكـن للحاجات 
األخـرى التـي يف املسـتويات التاليـة أن تظهر يف سـلوك 
الفرد.  وتسـمى هذه احلاجات بحاجات البقاء. نظرًا ألّنه 

يصعب عىل الفرد جتاهلها. )النوايسة، 2013(
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وجيـب عىل خمططـي املناهج واملعلمـني مراعاة تلك 
احلاجات أثنـاء التعلم، وذلك بمراعاة تغذيتهم بشـكل 
صحـي،  ومتتعهم بقدر كاٍف من النـوم، واملحافظة عىل 

(Anne, Kisilu and Marcella, 2013) .حيويتهم
 

- حاجات الشعور باألمن: 
ال تقـل هـذه احلاجـة أمهيـة عـن احلاجـة السـابقة، 
وتتمثل يف متطلبات اإلنسان وتطلعه إىل عامل منظم ثابت 
ومستقر، يسـهل التنبؤ بام فيه من متغريات أو تطورات، 
حيـث يكفل ذلك للفرد الشـعور باألمـان واالطمئنان، 
ومعظـم الراشـدين مـن النـاس العاديـني يكونـون قـد 

أشبعوا هذه احلاجات. )انجلر، 2012(
وتظهـر لدى األطفـال بوضوح يف جتنبهـم التعرض 
أشـكاهلا،  اختـالف  املدركـة عـىل  اخلطـر  مواقـف  إىل 
وكذلـك ابتعادهـم عـن املواقف غـري املألوفـة والغريبة 
بالنسـبة هلـم، والتـي ينشـأ عنهـا اسـتجابات الشـعور 
يف  احلاجـات  هـذه  وتالحـظ  واالضطـراب.  باخلطـر 
مواقف الشعور باخلطر مثل: احلروب، أو األمراض، أو 
االضطرابات الطبيعيـة وغريها. )الرشقاوي، 2012(. 
وينبغـي مراعـاة تلك احلاجـات أثناء التعلـم من خالل 
منـح الطـالب الشـعور باحلريـة يف التعلـم واملشـاركة، 
وتقبل إجاباهتم اخلاطئة، مع تفسري تلك االخطاء يف جو 

(Anne and et, al., 2013) .آمن

- احلاجات االجتامعية:
عندما يشـبع الفرد احلاجات الفسـيولوجية واألمن؛ 
تصبح احلاجات االجتامعية هي املسـيطرة. وتتعلق هذه 
احلاجـات برغبة الفرد يف أن يشـعر باالنتـامء لآلخرين، 
وبقبـول اآلخريـن لـه، وأن يبادلـوه احلـب واالحرتام، 
فاإلنسـان اجتامعي بفطرتـه، مزود باسـتعداد للتواصل 

مـع اآلخرين، والعيـش مرتبطـا ًبجامعه متفاعـاًل معها 
بعالقـات، والبحـث عـن مشـاعر احلـب واالحـرتام 
والتقديـر واالنتـامء الـذي يبـدأ مـن األرسة الصغـرية، 
وصـوالً إىل املنطقـة واإلقليـم والدولـة . )اليوسـف ، 

 )2010
- حاجات التقدير واالحرتام الذايت:

هلـذه احلاجات شـقان: يتعلق األول منهـا باالعتداد 
واحرتامهـا  بالنفـس  الثقـة  ذلـك  ويشـمل  بالنفـس، 
واالسـتقالل. ويقود إشـباع هـذه احلاجات إىل شـعور 
الفـرد باملقـدرة والقـوة، وبأّنـه مفيـد ورضوري يف هذا 
العامل. ويتعلق الشق اآلخر بحاجاته إىل الشعور باعرتاف 
اآلخرين به. وليس من شك أّن احلاجات املرتبطة بالشق 
األول ليسـت كافيـة إذا مل يتم تدعيمها بحاجات الشـق 
اآلخر. فاعتداد الفرد بنفسه ليس كافيًا إذا مل يتم تدعيمه 
بإظهـار اآلخريـن لـه أّنه مهم فعـاًل. ويمكـن أن تتمثل 
حاجـات التقدير واالحرتام يف: الدافع إىل احلصول عىل 
تقديـر اآلخرين وثقتهم، والدافع إىل املشـاركة يف وضع 
وتطوير نظم وأساليب العمل، والدافع إىل احلصول عىل 

مكانة مناسبة بني اآلخرين. )احللو، 2012(  
ووفقًا هلنسون (Henson, 2001) جيب عىل املعلمني 
أن يعملـوا عىل بناء الثقة بالنفـس لدى املتعلمني؛ والتي 
سوف يوظفوهنا يف مواجهة ضغوط املستقبل، فالطالب 
بحاجـة ألن يتعلمـوا كيفيـة التعامـل مع حـاالت عدم 
اليقـني والغموض. ويشـري جابلـر، رشودر وكورتيس 
أيضـًا   (Gabler, Schroeder and Curtis, 2003)

إىل أنـه جيـب عـىل املعلمـني  أن يشـجعوا املتعلمني عىل 
أن يكونوا متعلمني مسـتقلني ذاتيـًا، كام جيب حثهم عىل 
املبادرة الذاتية واسـتخدام إسـرتاتيجيات التعلم الفعال 
وحل املشـكالت. وأن يتعلم الطالب أن األخطاء جزء 

أسايس من التعلم.
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- حاجات حتقيق الذات.
بعد أن يشـبع اإلنسان احلاجات السابقة، تصبح أهم 
حاجات يسعى إىل إشباعها هي جمموعة حاجات حتقيق 
الذات. ويعني حتقيق الذات رغبة الفرد يف حتقيق أهدافه 
وطموحاتـه، وأن يصبح أكثر متيزًا عن غريه من األفراد، 
وأن يصبـح قادرًا عـىل فعل أي يشء يرغب فيه، وبالتايل 
يمكـن التعبري عـن هذه احلاجـات باحلاجـات اخلاّلقة، 
وتتمثـل يف احلاجـة إىل اسـتغالل املواهـب والقـدرات 
اخلاصـة، واإلبـداع والتعبري عن الـذات يف أداء العمل، 
واالعـرتاف  هلـم  الرفـاق  واحـرتام  ذواهتـم  واحـرتام 

بقدراهتم ومواهبهم وصفاهتم .)اليوسف، 2010(.

- حاجات الفهم واملعرفة: 
ُتعد احلاجـة للمعرفة أقوى من احلاجـة للفهم، وتظهر 
هـذه احلاجـات يف الرغبـة إىل الكشـف، ومعرفـة حقائـق 
األمـور، وحـب االسـتطالع. ويذكـر »ماسـلو« أّن هـذه 
احلاجـات قـد تكون واضحـة عند بعـض األفـراد أكثر مما 
تكون لدى اآلخرين، وقد تأخذ هذه احلاجة صورة أعمق يف 
بعض مظاهر السلوك لدى بعض األفراد، وتبدو يف الرغبة 
إىل التحليل والتنظيم والربط وإجياد العالقات بني األشياء. 
 Parkay)الرشقـاوي، 2012(، ووفقـا لباركـي وهـاس(
and Hass, 2000) جيب أن يزود املنهج الطالب باملعارف 

واملهـارات والقيم التي حيتاجوهنا، ويمكن أن يتحقق ذلك 
مـن خالل اختيار خربات التعلم التـي تكون مثرية الهتامم 
الطـالب؛ والتي تدفعهم للمشـاركة يف العمليـة التعليمية، 

وإىل زيادة محاسهم أثناء التعلم.
ويف تصنيف موراي للحاجات النفسية، يرى “موراي” 
أّن احلاجـة متثل األسـاس الوظيفي العام للشـخصية، حلل 
الرصاعـات القائمة بـني مطالب اإلشـباع، وجمموعة القيم 
التـي حتـول دون ذلـك إال بالطـرق املقبولـة؛ فاحلاجة من 

وجهـة نظره ماهـي إال مفهوم افرتايض تثار بواسـطة حالة 
داخليـة، مثـل: اجلـوع، أو بواسـطة مثـري خارجـي مثـل: 
الطعـام . وليسـت كل احلاجـات موجـودة لـدى كل فرد، 
ولكنّهـا ختتلف يف القوة واالكتفاء،حيث إّن هناك هرما من 
احلاجـات بعضها أقوى مـن بعض، وتتصـارع احلاجات، 
واحلاجة األكثر سوف يتم حتقيقها أوالً. )انجلر، 2012( 

ويشـري »موراي« إىل أّن اإلنسـان يف كل حلظة تدفعه 
حاجات شـتى داخلية وخارجية. ومنشأ هذه احلاجات 
بقوهتـا وأنامطها تؤثـر يف إدراكنا للعامل مـن حولنا .وفيام 
نفكر فيه من األشياء .واحلاجات تتذبذب وترتب نفسها 
يف أنـامط خمتلفـة يف األوقات املختلفـة، وهناك حاجات 
تؤدي عملها عىل الدوام، بحيث نرى أّن الشخص واقٌع 

حتت تأثريها )عباس، 2012(
وصنـف “مـواري” احلاجـات طبقـًا لطريقـة تعبري 

الفرد عنها إىل جمموعتني:
1- احلاجات الظاهرة: وهى احلاجات التي ُتعرب عن 
نفسـها، أو يسـمح هلا بالتعبري عن نفسها بطريقة 

مبارشة بواسطة األفعال واألنشطة احلركية.
2- احلاجـات الكامنة: وهي احلاجـات املكبوتة، أو 
املثبطة وال تسـتطيع أن تعرب عن نفسها يف صورة 
رصحيـة، أو مبـارشة،  وتفصـح عـن نفسـها عن 

طريق التخيل واألحالم والتفكري.
كـام صنـف »مـواري« احلاجـات طبقًا ألساسـها أو 

منبعها إىل:
1- حاجات فسيولوجية: وهى احلاجات التي ختتص 
بالنواحـي العضويـة مثـل: الطعـام، والـرشاب، 
وتتطلب إشباعًا فوريًا وال يمكن تأجيل إشباعها 

لفرتات طويلة ؛ حيث تؤثر عىل حياة اإلنسان.
2- حاجات نفسـية: وهـى حاجات تتصـل بعملية 

االتزان النفي.
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3- حاجـات اجتامعيـة: وهـى تتصل بعالقـة الفرد 
املركـز  إىل  احلاجـة  منهـا:  والرفـاق،  باملجتمـع 

االجتامعي. ) اجلناعي، 2012(
ومـن النظريات األخـرى املفرة للحاجـات نظرية 
حمـددات الـذات التي تعتمـد عىل أّن احلاجات النفسـية 
رضوريـة للحصول عىل نمـو صحي وفاعليـة وظيفية، 
وإذا تم إشـباع هذه احلاجات بشكل دائم فإّن الشخص 
سـوف ينمو ويعمل بشـكل فاعل، وبصحـة ورفاهية ؛ 
وحتى نسـتطيع فهم الدوافع اإلنسـانية البـد من معرفة 
وفهـم احلاجـات السـيكولوجية التـي حتـدد الـرشوط 
األساسـية للنمو النفي والتكامل والسعادة، وتفرتض 
 SDT)  Self Determination) نظريـة حمددات الذات
أساسـية  نفسـية  حاجـات  ثـالث  هنـاك  أن   Theory

وشـاملة، هـي: احلاجـة إىل االسـتقالل، واحلاجـة إىل 
االنتامء، واحلاجة إىل الكفاءة.

:(SDT) ومن مبادئ نظرية حمددات الذات
التنمويـة  املتطلبـات  النفسـية  1- حتـدد احلاجـات 
والثقافيـة الرضوريـة مـن أجل الصحـة واألداء 

األفضل.
2- يمكـن تقييـم الدوافـع واملتطلبـات واألهداف 
املختلفـة بنـاء عـىل قدرهتا عـىل تلبيـة أو إحباط 
احلاجات؛ وبالتايل تأثريها عىل الصحة النفسية .

3- التوتـر أو فقدان التـوازن الذي يتعرض له الفرد 
ُيعد وظيفة هتدف إىل إشـباع احلاجة أو احلاجات 
الثالث األساسية. )القطاين، 2011، 16- 18(

ومـن النظريـات املفـرة للحاجـات نظريـة روتر، 
الـذي قسـم احلاجـات بشـكل خمتلـف- قليـاًل - عـن 
النظريـات السـابقة، حيث إّن هناك سـت فئات ُتعد من 
احلاجات العريضة التي تتضمن معظم السـلوك النفي 
للمتعلم، وهى متعددة ومتسـعة بشـكل يصعـب التنبؤ 

هبـا، وبذلك فإّن إمكانية  حدوث سـلوك ما أو جمموعة 
مـن أنواع السـلوك يف موقف معني تعتمـد عىل توقعات 
الفرد بأّن هذا السـلوك يؤدي إىل هدف أو إشـباع حاجة 
معينة، وتتمثل الفئات السـت للحاجات حسـب نظرية 
روتـر يف: احلاجـة إىل االعـرتاف واملكانـة، احلاجـة إىل 
السـيطرة، احلاجـة إىل االسـتقالل، احلاجـة إىل االعتامد 
عـىل اآلخرين، احلاجـة إىل احلب والعطـف، احلاجة إىل 

الراحة اجلسمية .)اجلناعي، 2012(

املناهج وحتقيق احلاجات النفسية واالجتامعية:
تتطلـب عملية بنـاء املنهج مراعاة قـدرات الطالب، 
ومـدى نضجـه وطـرق تعلمـه؛ إذ يـؤدي العكـس إىل 
تضييع وقتـه ووقت معلمه لتعلم مفاهيم ومهارات غري 
مناسبة له، أو ال تساعده عىل حل مشكالته وعىل العيش 
بسعادة؛ لذلك من الرضوري الكشف عن مدى ارتباط 
املقررات باحلاجـات النفسـية واالجتامعيـة ؛ للتأكد من 
درجة متثلها هلذه احلاجات،  ويتطلب ذلك دراسة  نفسية 
املتعلـم، وحتليل ما يتم تقديمه مـن معلومات ومعارف 
وأنشـطة حترتم آراءه، وأفكاره، وحتثـه عىل االعتامد عىل 
نفسـه، يف حل املشـاكل، واكتسـاب املهـارات، والقيام 
بالنشـاطات الرتبوية، واالبتعاد عـن فرض الرأي عليه، 
وإجبـاره عـىل انتهاج خطـة بعينها؛ حتى ال تسـلب منه 
شـخصيته، بحيث يسـتطيع التعبري عاّم يف نفسه بكل ثقة  
كـام أّن احلاجـات مُتّثـل القاعدة األساسـية التـي ينطلق 
منهـا كل نشـاط أو عمل . لذلك ينبغـي  أن يزود املنهج 
الطـالب باملعـارف واملهـارات والقيم التـي حيتاجوهنا، 
ويمكـن أن يتحقـق ذلـك مـن خـالل اختيـار خـربات 
التعلم التي تكون مثرية الهتامم الطالب؛ والتي تدفعهم 
للمشـاركة يف العملية التعليمية وإىل زيادة محاسهم أثناء 

 (Anne, et al., 2013) . التعلم
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 ويمكـن حتقيـق ذلك َعـرْبَ تقديم معلومـات وافيه، 
تشـبع حاجات الطالب املتنوعة، واألسـاليب السـليمة 
املقبولة هلذا اإلشـباع الفردية منها واجلامعية ؛ ملسـاعدته 
عىل الشـعور باألمن والنجاح واإلنجاز واملكانة، ويوّفر 
له فرص تنمية مهاراته يف العالقات اإلنسانية كالصداقة 
والتعاون والتضحية، ولبناء اجتاهات نفسية سليمة نحو 
املفاهيـم املختلفـة هلـذه العالقـات. )بحـري، 2012( 
ويمكـن للمناهج حتقيق احلاجات النفسـية واالجتامعية 

عن طريق:
- تنظيـم التدريـس بأقـىص درجـة مـن الوضـوح 
والكـامل ؛ خلفض القلق لدى الطالب من وضع 
اختيـار األهـداف املحـددة، وحتديـد إجـراءات 

التقويم، وتطبيقها بشكل عادل.
- التأكيد عىل التعلم املوجه ذاتًيا، وتشجيع الطالب 
عىل استطالع جماالت جديدة يف التعلم، وتطوير 

املهارات بام يساعدهم عىل حتقيق الذات . 
- تكليف الطالب بمشاريع مجاعية جتعلهم خيتلطون 

مع بعضهم وتشجع التفاعل االجتامعي. 
- أن يتضمن املنهج أنشطة وتدريبات توّفر للطالب 
فـرص التميـز األكاديمي واحلصول عـىل الثناء، 

وتفادي االنتقاد والفشل. 
- تشـجيع الطـالب عـىل القيـام بأعـامل مشـرتكة 
كاجلمعيات العلمية، واملعسكرات، والرحالت، 
والكشـافة؛ إلشـباع احلاجات املكتسبة كاحلاجة 

لالنتامء واحلب والعطف.
- االهتـامم عنـد بنـاء املقـررات بالتنظيـامت التـي 
تراعي حاجـات الطالب، مثل: منهج النشـاط، 
واحلاجات، واملشـكالت املشـرتكة بني الطالب 

واملجتمع مثل: املنهج املحوري.
- توفري املواقف التدريسية التي تنمي قدرة الطالب 

عىل التكيف مـع املجتمع ؛ لتاليف ظهور بعض 
املشـكالت املتصلـة بعدم القدرة عـىل التكيف 
مـع املجتمع، انطالقا من أن شـخصية الطالب 
هـي نتـاج التفاعـل بـني العوامـل البيولوجية 

واالجتامعية .
- تنميـة قدرات حل املشـكالت ومهـارات التفكري 
العلمـي عـن طريق االهتـامم بمهـارات التفكري  

التي تستخدم يف حل املشكالت .
- توفري املواقف املناسـبة إلشـباع حاجات الطالب 
بصـورة تـؤدي الكتسـاب الفـرد لبعـض امليول 
النافعـة عـن طريـق تفاعلـه مـع البيئة؛ إلشـباع 
حاجاته مثل: إشـباع احلاجة إىل الغذاء والرشاب 
يـؤدي إيل تنميـة امليـول املرتبطـة باملحافظـة عىل 
املـوارد البيئيـة، وتنميـة امليـول املرتبطـة بالعمل 
اخلريي للمسـامهة يف إطعـام الفقراء واملحتاجني 
2010(؛   اليوسـف،   ( 2013(؛  نجيـب،   (.

(Chow, 2007,485)؛ )شحاته، 1998(

الدراسات السابقة:
اهتمـت الكثري مـن الدراسـات بتحديـد ووصف 
احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة للطـالب يف املرحلـة 
الصقيـه  دراسـة  الدراسـات:  هـذه  ومـن  اجلامعيـة، 
احلاجـات  عـن  بالكشـف  اهتمـت  التـي   )2014(
اإلرشـادية لطالبات كلية الرتبية يف جامعة األمرية نورة 
بنـت عبدالرمحـن يف املجـاالت األكاديميـة والنفسـية 
واالجتامعيـة، وعالقتها باملسـتوى الـدرايس، وأكدت 
نتائـج الدراسـة أّن احلاجـات األكاديميـة جـاءت يف 
الرتتيـب األول، تالها احلاجات النفسـية واالجتامعية 
لتحسـني حتصيلهـن،  ذلـك عـىل حاجتهـن  ويـدل   .

والتخفيف من األعباء والواجبات. 
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 )2014( واحلاكمـي  بـركات  دراسـة  واهتمـت 
بالكشـف عن احلاجات اإلرشادية األكاديمية والنفسية 
واالجتامعيـة واملهنيـة لطـالب اجلامعـات اخلاصـة يف 
سـلطنة عـامن، وأكـدت نتائـج الدراسـة أّن احلاجـات 
النفسـية جـاءت يف الرتتيـب الثاين، وجـاءت احلاجات 
االجتامعيـة يف الرتتيب األخري، ووجود فروق يف ترتيب 

احلاجات حسب اجلنس، واملعدل األكاديمي.
 )2014  ( وردات  و  باقـدار  دراسـة  وحـددت 
احلاجات النفسية واالجتامعية لطالب السنة التحضريية 
بجامعـة أم القـرى، والتي تتطلب بناء برامج إرشـادية، 
وأكـدت نتائج الدراسـة عـىل وجود فروق بـني الذكور 
واإلنـاث، والتخصصـات األدبيـة والعلميـة يف ترتيب 

احلاجات واملشكالت النفسية واالجتامعية .
واهتمـت دراسـة صبحـي )2013( بتعـرف أهـم 
االحتياجات النفسـية ومتطلبات الطالبة اجلامعية بكلية 
الرتبية جامعة طيبة من وجهة نظرهم، وجاءت احلاجات 
عـىل النحو التـايل احلاجـة للثقافـة واملعرفة، واإلشـباع 
االقتصـادي، وحتقيـق الـذات والتفاعـل واالحتـكاك، 
وحتقيـق املكانة االجتامعيـة. وقد أكدت الدراسـة تباين 
أمهيـة احلاجات لدى الطالبات من حيث األمهية، حيث 
أوصت الدراسـة بتتبـع مدى حتقيقهـا، وتصميم برامج 

إرشادية لتحقيق.
كـام هدفت دراسـة بكـر )2013( إىل الكشـف عن 
احلاجـات النفسـية واالجتامعية لدى طـالب وطالبات 
بطربجل)املنطقـة  واملجتمـع  واآلداب  العلـوم  كليـة 
نتائـج  السـعودية( وبينـت  العربيـة  باململكـة  الشـاملية 
الدراسة أّن هناك فروقًا يف درجات متوسطات احلاجات 
النفسـية، ووجود فروق دالة لصالح الذكور يف حاجات 
االسـتقالل، بينـام كانت حاجـات االنتامء أكثـر ظهورا 

لدى اإلناث.

 Jaime &  Juan)  وهدفـت دراسـة جيمس وجـان
L, 2013)  إىل دراسـة العالقـة بـني الصحـة النفسـية 

واحلاجات  النفسـية واالجتامعية لـدى طالب اجلامعة، 
وترتيب هذه احلاجات، وتم التحقق من ثالثة مؤرشات 
الرفاه النفسـية )ذاتية الرفـاه، احرتام الذات والرضا عن 
احلياة(، يف دراسة طولية. وأكدت الدراسة وجود عالقة 
بني املؤرشات الثالثة وحتقيق الصحة النفسية للطالب.

كـام هدفـت دراسـة البيطـار )2009( إىل التعرف إىل 
مـدى حتقيق جامعة النجاح حلاجاهتم النفسـية االجتامعية 
يف املرحلـة اجلامعيـة األوىل ) البكالوريـوس(. وأوصـت 
هذه الدراسـة بتطوير التخصصـات املوجودة يف اجلامعة، 
وباالهتـامم باإلرشـاد الرتبـوي واملهنـي لطلبـة اجلامعـة، 
وإجراء دراسات قبل طرح أي برنامج درايس للتعرف عىل 
حاجة املجتمع وربطه بتنمية قدرات الطلبة وإمكانياهتم.  
احلاجـات   )2008( جليـدان  دراسـة  ووصفـت 
التعليميـة، ومـدى الرضـا عنها لـدى الطالبـة اجلامعية 
باملدينـة املنورة، وقد أسـفرت هـذه العمليـة عن ظهور 
ثالثة من العوامل األساسية ذات تأثري عىل درجة الرضا 
لـدى املتعلمـة واملرتبـط بتحقيق احلاجـات املتضمنة يف 
عبارات املقيـاس، وهي: احلاجة إىل األنشـطة اجلامعية، 
والشـعور باالنتـامء، واحلاجـة إىل تنميـة الـذات يف ظل 
حريـة فكريـة، واحلاجـة إىل املسـاندة احلانيـة، كـام متت 

مناقشة النتائج وإدراج توصيات الدراسة .
وهدفـت دراسـة أبـو زيـد )2008( إىل التعرف إىل 
احلاجات النفسـية لـدى عينة مـن طالبات كليـة الرتبية 
يف املجتمـع العـامين واملجتمـع املـرصي، ومـدى تأثـري 
املتغريات املجتمعية عىل تلك احلاجات. وأشارت نتائج 
الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني 
السعودية والعامنية يف احلاجات النفسية ويف ترتيب أمهية 

احلاجات يف املجتمعني.
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واستهدفت دراسـة نوري و حييى )2008( التعرف 
إىل احلاجات اإلرشادية النفسية واالجتامعية، والدراسية 
لطلبة جامعة املوصل، والتعرف إىل الفروق ذات الداللة 
املعنويـة يف احلاجات اإلرشـادية تبًعـا: ملتغريي اجلنس، 
واملرحلـة الدراسـية، وأظهـرت نتائـج الدراسـة وجود 
فـروق حـادة يف احلاجـات منهـا سـتة دراسـية، واثنتان 

نفسية، وواحدة اجتامعية.
 Cathy & Sharpe) وهدفت دراسـة كاثي وشارب
2008 ,) إىل فحص العالقة بني حتقيق احلاجات النفسية 

والنمـو اجلسـمي والدافع األكاديمـي والتحصيي لدى 
طالب اجلامعة، وأكدت الدراسـة عـىل أّن كفاءة وهوية 
الـذات مـن احلاجات النفسـية األكثـر ارتباطـًا بالدافع 

األكاديمي لدى العينة من طالب اجلامعة.
واستهدفت دراسة صديق )2007( حتديد الصعوبات 
الدراسية التي تواجهها طالبات كلية الرتبية يف مرص وعامن، 
ومـدى االرتباط بينها وبني احلاجات النفسـية واالجتامعية 
هلـم، وتأثـري الُبعـد احلضـاري والنامئـي عـىل الصعوبـات 
واحلاجـات. وأكـدت نتائـج الدراسـة عـي وجـود عالقة 
إجيابية بـني الُبعد الثقايف والنامئي، ونوع احلاجات النفسـية 
واالجتامعية والصعوبات الدراسية لدى الطالبات يف مرص 
وعامن، ووجود عالقة إجيابية بني املشـكالت والصعوبات 

الدراسية واحلاجات النفسية واالجتامعية للطالبات.
وهدفت دراسـة السـمريي)2004(  إىل تقويم حمتوى 
مقرر علم النفس وإسـرتاتيجياته التدريسـية للصف الثاين 
الثانـوي يف مـدارس تعليم البنات يف مدينـة الرياض - من 
وجهة نظـر املعلامت واملرشفات- يف ضـوء ثالثة اجتاهات 
تربويـة معـارصة هي: عمـق املعرفة، وحاجـات الطالبات 
هـدف  ضـوء  ويف  األصيـل.  والتدريـس  ومشـكالهتن، 
الدراسة تم حتديد أسئلة الدراسة ومصطلحاهتا، وحدودها؛ 
ولإلجابـة عن أسـئلة الدراسـة اسـتخدمت الباحثة املنهج 
الوصفي، وأعدت اسـتبانة من ثالثة حمـاور، تضمنت 80 

عبارة، وتكونت عينة الدراسـة من 70 معلمة و13 مرشفة 
تربوية. وكان من بني نتائج الدراسة  عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بني آراء عينة الدراسـة )معلامت مقرر علم النفس 
واملرشفـات الرتبويـات عليـه( حـول مـدى اهتـامم املقرر 
بحاجات الطالبات ومشكالهتن، حيث مل يتفقن عىل حتققه.

أهـم  بتحديـد   ) اهتمـت دراسـة مجـال )2001  كـام 
احلاجـات النفسـية للطلبـة اجلامعيـني، وترتيبهـا حسـب 
األمهية،  وقد أسـفر البحث عن النتائـج اآلتية: )املعاضدة 
– االسـتمتاع احلـي – االنتامء – جتنب اللوم – املسـاعدة 
– جتنب الدونية – االنجاز – االستعراض – االستقالل – 
الدونية – الدفاعية – النرجسـية – التعويض – السيطرة – 

العدوان – جتنب األذى – اجلنس – االنعزال – اللعب(.
أما دراسة شوكت )2000( فقد بحثت عن احلاجات 
النفسية ومصادر إشباعها لدى طالب وطالبات اجلامعة، 
وتوصلت يف نتائجها إىل وجود فرق بني الذكور واإلناث، 
فاحلاجات الرضورية لإلناث هي الرتفيه ورضا الوالدين، 
أمـا احلاجـات الرضوريـة للذكـور فهى حاجـات القيادة 
وتنمية الغرض بطريقة غري مبارشة. وأن الذكور يسـعون 
لتحقيقها ألمهيتها بالنسبة هلم. كام يالحظ يف هذه الدراسة 

أهنا فصلت القيادة عن الذات والغرض.  

ويتبن من الدراسات السابقة ما ييل:
1- اهتـامم بعض الدراسـات بتوضيـح الفروق بني 
احلاجـات لدى الذكور واإلنـاث، وترتيبها وفق 
أمهيتهـا لـكل منهـم كدراسـة )مجـال، 2001( 

)شوكت، 2000(.
2- كـام اهتمت بعض الدراسـات بتوضيح الفروق 
بـني احلاجـات يف املجتمعـني املـرصي والعـامين 

كدراسة )أبو زيد، 2008(
3- اهتامم بعض الدراسات بتوضيح دور اجلامعات 
واالجتامعيـة،  النفسـية  احلاجـات  إشـباع  يف 
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وقيـاس رضا الطالب عنها )جليدان، 2008( ؛ 
)البيطار، 2009(.

4- تلتقي الدراسة احلالية مع دراسة السمريي)2004( 
يف أحد حماورها، وهو دور املنهج) مادة علم النفس( 
يف إشباع حاجات الطالب، ولكن الدراسة احلالية 
تناولت الكشـف عن مـدى دور املقررات الرتبوية 

يف تنمية احلاجات النفسية واالجتامعية.
5- اسـتفاد الباحثان من الدراسـات السابقة يف بناء 
قائمـة احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة وإعداد 

املقياس، وتفسري النتائج. 
6- الحـظ الباحثـان - بصفـة عامة- قلة الدراسـات 
واألبحاث العربية –عىل حد علمهام- التي اهتمت 
بتحليـل دور املقـررات الرتبوية يف حتقيق وإشـباع 
احلاجات النفسية واالجتامعية لطالب كلية الرتبية.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:
يسـتخدم الباحثـان املنهج الوصفـي يف تقديم األطر 
واالجتامعيـة.  النفسـية  باحلاجـات  اخلاصـة  النظريـة 
ويف بنـاء أدوات الدراسـة، وحتليـل نتائـج تطبيـق أدايت 
الدراسـة، وتفسـريها، وتقديـم الرؤية املقرتحـة لتطوير 

املقررات الرتبوية.

جمتمع الدراسة:
1- مجيـع طـالب وطالبات كليتـي الرتبيـة باملجمعة 
وعددهم )3024(؛ وبالزلفي وعددهم )3245( 

بإمجايل )6269( طالبًا وطالبة يف الكليتني. 
2- مجيع أعضاء هيئة التدريس من رتبة حمارض فأعىل 
من اجلنسني يف كليتي الرتبية باملجمعة، وعددهم 
)37(، وبالزلفـي وعددهـم )22( بإمجايل )59( 

عضو هيئة تدريس يف الكليتني.

عينة الدراسة:
1-  تـم اختيار عينة عشـوائية من طـالب وطالبات 
كليتي الرتبية باملجمعـة والزلفي جامعة املجمعة 
بلـغ جمموعهـا )215( طالبـًا وطالبـة، ويوضح 

اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة.

جدول )1(
عينة الدراسة من طالب وطالبات كليتي الرتبية 

باملجمعة والزلفي )جامعة املجمعة(

النسبة %العدداجلنسالكلية

املجمعة
9.49 %62ذكر

3.121 %74أنثى

الزلفي
2 %24ذكور

4.48 %55إناث

3.429 %215املجموع

2- تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن أعضـاء هيئـة 
التدريـس  يف كليتـي الرتبيـة باملجمعـة والزلفي 
)جامعـة املجمعة( بلغ جمموعهـا )32( ويوضح 

اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة.

جدول )2(
عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الرتبية 

باملجمعة والزلفي )جامعة املجمعة(

النسبة %العددالكلية
43.24 %16املجمعة

72.72%16الزلفي

54.23 %32املجموع
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إجراءات الدراسة:
أوالً - بناء قائمة احلاجات النفسية واالجتامعية:

يتنـاول الباحثان يف هذا اجلزء توصيفًا شـاماًل خلطوات 
بناء قائمة احلاجات النفسية واالجتامعية، والتي يرتكز إليها 
عند إعداد مقياس دور املقررات الرتبوية يف تنمية احلاجات 
النفسـية واالجتامعية من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة 

التدريس وفيام يي عرض خلطوات إعداد القائمة . 
• مصادر بناء قائمة احلاجات النفسية واالجتامعية: 
أعد الباحثان قائمة للحاجات النفسية واالجتامعية  

عن طريق الرجوع للمصادر التالية: 
- املراجع والدراسات السابقة يف علم النفس.

- املراجع والدراسات يف جمال ختطيط وبناء املناهج.
يف  األوليـة:  صورتـه  يف  ومفرداتـه  املعيـار  بنـاء   •
ضوء املصادر السـابقة لبناء القائمـة،  تم التوصل 
ألهم احلاجات النفسـية واالجتامعيـة، وصياغتها 
بحيث يتوافر فيها رشوط أساسية مثل: )الوضوح 
نت القائمة  يف  والدقة، والقابلية للقياس( وقد تكوَّ
صورهتا األولية مـن )31( حاجة موزعة إىل )15 
حاجة نفسية، و )16( حاجة اجتامعية( وتم وضع 

تعريف لكل حاجه.
• حـدد لكل فقرة من الفقـرات أربعة أعمدة: العمود 
األول خصـص الرتبـاط احلاجة باملجـال، وحيتوي 
عىل خيارين )مرتبط- وغري مرتبط(، والعمود الثاين 
خصص لصحة تعريف احلاجة وحيتوي عىل خيارين 

)صحيح- وغري صحيح(، والعمود الثالث خصص 
للصياغـة اللغويـة وحيتوي عـىل )واضحـة – وغري 
واضحـة(، أمـا العمـود الرابع فقد خصص ملناسـبة 
احلاجـة لطالب كلية الرتبية، وحيتـوي عىل خيارات 
وهي )مناسـبة وغري مناسـبة( وذلك حلساب الوزن 
املئـوي لفقرات املعيـار، ويف هناية كل حمور خصص 

عمود أفقي القرتاحات املحكمني. 
• تم عرض القائمة عىل جمموعة من اخلرباء املختصني 
ذوي اخلربة يف جمال )علم النفس، املناهج( . وبلغ 
عدد املحكمني )5( ويف ضوء نتائج حتكيم القائمة 
تـم إجـراء التعديـالت التـي اقرتحهـا املحكمون 

وهي:
- دمـج )احلاجة إىل املعرفة اجلديدة مع احلاجة إىل 

تنمية املهارات والقدرات(.
- دمج )احلاجة إىل مسـاعدة اآلخرين مع احلاجة 

إىل املبادرة يف مساعدة اآلخرين(
)القيـادة  التاليـة:  احلاجـات  تعريـف  تعديـل   -
والزعامـة، املعاملـة املناسـبة، االسـتفادة مـن 

خربات اآلخرين(
للقيـادة  واحلاجـة  لالسـتقالل  احلاجـة  نقـل   -
والزعامة من حاجة نفسية إىل حاجة اجتامعية. 

وبنـاء عـىل هـذه التعديـالت أصبحـت القائمـة يف 
صورهتا النهائية تتضمن )26 حاجة نفسـية واجتامعية( 

ويوضح اجلدول )3( توزيع العبارات .

جدول )3(
 احلاجات النفسية واالجتامعية  لطالب كلية الرتبية جامعة املجمعة

احلاجات االجتامعية ماحلاجات النفسية م
توسعة دائرة العالقات االجتامعية13الشعور بالتفوق1
املبادرة يف مساعدة اآلخرين وتقديم املعونة14اإلحساس باألمن واألمان2
التفاعل االجتامعي 15الشعور بالثقة يف النفس3
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»مـا  األول  التسـاؤل  عـن  اإلجابـة  متـت  وبذلـك 
احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة لطالب كليتـي الرتبية 

بجامعة املجمعة وفقًا للرتاث النفي وآراء اخلرباء؟«

ثانيـًا - بناء مقياس دور املقررات الرتبوية يف اشـباع 
احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة نظر الطالب:

السـابقة  والدراسـات  النظـري  اإلطـار      يف ضـوء 
للحاجات النفسـية واالجتامعيـة، وبعد االطالع عىل عدد 
مـن املقاييس النفسـية تم صياغـة عدد مـن الفقرات )30 
فقـرة( موّزعـة عـىل )بعديـن(؛ الُبعـد األول: احلاجـات 
النفسـية وعددهـا )15( عبـارة، والُبعد الثـاين: احلاجات 
مـن  التحقـق  وتـم  عبـارة،   )15( وعددهـا  االجتامعيـة 
اخلصائـص السـيكومرتية للمقيـاس عـن طريـق تطبيـق 
املقياس عىل عينة استطالعية بلغت )75( طالبًا وطالبة من 

كلية الرتبية باملجمعة، ويوضح ذلك اإلجراءات التالية:
1 – الصدق الظاهري:

تم عرض املقيـاس يف صورته األولية عىل )10( من 
أعضـاء هيئة التدريس يف قسـم العلـوم الرتبوية يف كلية 

الرتبيـة بجامعة املجمعة وجامعة امللك سـعود، للحكم 
عىل مدى مالءمة العبارة لطالب اجلامعة، وانتامئها للُبعد 
الـذي تنتمـي له، ومـدى جـودة الصياغـة ووضوحها، 
وتكـون املقيـاس يف صورتـه املبدئية مـن) 30 ( عبارة . 
وبعد إجـراء التعديالت املقرتحة من السـادة املحكمني 
أصبـح يف صورته اجلديدة يتكون من )26( فقرة، حيث 
تم حذف ) 4 ( فقرة مل تصل نسبة اتفاق املحكمني عليها 
لـ 85 % حيث تم احلكم عليها بأهّنا غري مناسـبة، أو أهّنا 
ذات فكرة مكررة يف عبـارات أخرى. ومحلت الفقرات 

املستبعدة الفقرات التالية:28،23،14،8 .  
وتم صياغة عبارات املقياس بصورة يطلب فيها من 
الطالب حتديد مدى الشعور هبا وفق أسلوب متدرج من 
أربعة اختيارات هي:)كبري جدا، كبري، متوسـط، قليل( 
تقابلهـا األوزان )4، 3، 2 ،1( وتـم توزيـع العبـارات 
عىل البعدين: احلاجات النفسـية وعدد العبارات )12( 
عبـارة، وعـدد عبـارات احلاجـات االجتامعيـة )14( 
عبارة، ويشـري اجلدول التايل إىل توزيع عبارات املقياس 

عىل البعدين .

احلاجات االجتامعية ماحلاجات النفسية م
إدارة احلوار االجتامعي16فهم الذات4
العمل بروح الفريق17ضبط االنفعاالت5
تبادل اآلراء مع اآلخرين18مواجهة الضغوط6
احرتام أفكار وآراء اآلخرين19الرغبة يف االستقالل7
التأثري يف اآلخرين20تنمية املعرفة8
تبادل املنافع مع اآلخرين21التعامل مع املستحدثات اجلديدة9

الشعور بالقبول االجتامعي22املعاملة املناسبة10
االستفادة من خربات االخرين23حتمل املسئولية11
القيادة والزعامة24الرتفيه عن النفس12

فهم القضايا االجتامعية25
احلصول عىل مكانه اجتامعية عالية26
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جدول )4(
 توزيع عبارات مقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة نظر الطالب

الفقرةاحلاجات االجتامعيةالفقرةاحلاجات النفسية
1توسعة دائرة العالقات االجتامعية14التعامل مع املستحدثات اجلديدة

2تبادل املنافع مع اآلخرين16الشعور بالتفوق
3مساعدة اآلخرين وتقديم املعونة17الرتفيه عن النفس

4التفاعل االجتامعي 18اإلحساس باألمن واألمان
5إدارة احلوار االجتامعي19الشعور بالثقة يف النفس

6العمل بروح الفريق20تنمية املعرفة
7احلصول عىل مكانة اجتامعية عالية21فهم الذات

8تبادل اآلراء مع اآلخرين22ضبط االنفعاالت
9احرتام أفكار وآراء اآلخرين23الرغبة يف االستقالل

10التأثري يف اآلخرين24املعاملة املناسبة
11الشعور بالقبول االجتامعي25حتمل املسئولية

12االستفادة من خربات اآلخرين26مواجهة الضغوط
13فهم القضايا االجتامعية

15القيادة والزعامة

2- حساب االتساق الداخيل: 
1- معامـالت االرتبـاط بني فقرات مقياس إشـباع 
صورتـه  يف  واالجتامعيـة  النفسـية  احلاجـات 
النهائيـة، ودرجـة الُبعـد املنتميـة لـه، ويوضـح 

اجلدول )5( النتائج املتعلقة بذلك.

2- معامـالت االرتبـاط بـني أبعـاد مقياس إشـباع 
احلاجـات النفسـية واالجتامعية مـن وجهة نظر 
الطـالب، ويوضح اجلـدول )6( النتائج املتعلقة 

بذلك .

جدول)5(
معامالت االرتباط بني فقرات املقياس يف صورته النهائية ودرجة الُبعد املنتمية إليه )مستوى الداللة 0.01(

احلاجات النفسيةاحلاجات االجتامعية
االرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرة

1**0.7812**0.7722**0.78
2**0.7313**0.7923**0.74
3**0.7715**0.6824**0.72
0.20**25احلاجات النفسية0.78**4
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ويتضح من اجلدول )5(  أّن مجيع معامالت 
االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( .

جدول)6(
معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس إشباع

 احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة نظر
 الطالب والدرجة الكلية )مستوى الداللة 0.01(

احلاجات أبعاد املقياس
االجتامعية

احلاجات 
النفسية

الدرجة 
الكلية

10.720.92احلاجات االجتامعية

10.94احلاجات النفسية

1الدرجة الكلية

ويتضح مـن اجلدول )6( أّن املقياس يتمتع باتسـاق 
داخـي مناسـب عـىل مسـتوى أبعـاده، حيـث كانـت 
معامالت االرتباط مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مسـتوى 
داللـة )0.01( بـني أبعاد املقياس، وكذلـك بني أبعاده 

والدرجة الكلية. 

3- الصدق العاميل للمقياس:
قـام الباحثـان بإجـراء التحليـل العامـي ملصفوفـة 
مفـردات  بـني جممـوع درجـات  االرتبـاط  معامـالت 
مقيـاس تنمية احلاجات النفسـية واالجتامعية من وجهة 
نظـر الطـالب، باسـتخدام طريقـة املكونـات الرئيسـية  
Principal Components، وتدويـر املحـاور بطريقـة 

الفاريامكس  Varimax . وقد حدد الباحثان حمك تقدير 
العوامـل التي يمكن اسـتخالصها من تبايـن املصفوفة 
للمقيـاس يف تلـك العوامل التـي هلا جـذر كامن واحد 
صحيـح فأكثـر، كـام تـم حتديـد درجـة التشـبع املقبولة 

)0.30 فأكثر(، وَأْنَتج هذا التحليل عاملني دالني.

جدول )7(
نتائج حتليل املكونات الرئيسة ألبعاد مقياس إشباع 

احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة نظر الطالب

)اجلذر املكونات
الكامن(

نسبة التباين 
املفرس%

النسبة الرتاكمية 
للتباين الكيل%

16.302121

25.8319.43940.439

احلاجات النفسيةاحلاجات االجتامعية
االرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرة

5**0.7614**0.5026**0.78
6**0.7916**0.63
7**0.7217**0.72
8**0.6918**0.73
9**0.6919**0.65

10**0.6720**0.82
11**0.7821**0.73
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ومـن جدول )7(  يتضـح أّن العامل األول يبلغ جذره 
الكامن )6.30( ويفر )21%( من التباين الكي . والعامل 
الثـاين يبلغ جذره الكامن )5.83( ويفر )%19.439( 
مـن التبايـن الـكي، وفـّر العامـالن)40.439%( مـن 
التبايـن الـكي .ويوضح اجلـدول )8( تشـبعات العوامل 
بعـد التدوير عـىل أبعاد مقياس إشـباع احلاجات النفسـية 

واالجتامعية من وجهة نظر الطالب.

جدول)8(
تشبعات العوامل بعد التدوير عىل أبعاد مقياس إشباع 
احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة نظر الطالب

الفقرات
التشبعات

االشرتاكات
العامل الثاينالعامل األول

10.6570.27
20.700.33
30.730.36
40.800.34
50.630.27
60.700.30
70.500.41
80.600.20
90.490.23

100.300.20
110.500.30
120.430.17
130.450.17
140.570.21
150.300.50
160.320.70
170.430.74
180.470.66

الفقرات
التشبعات

االشرتاكات
العامل الثاينالعامل األول

190.430.70
200.730.71
210.730.66
220.800.69
230.770.69
240.660.71
250.350.66
260.700.71

 
وكـام هو مالحظ من جدول )8( فإّن العامل األول قد 
تشـّبع عليه )12( فقرة  تشبعًا داالً )0.30 فأكثر (، وهذه 
الفقرات تتعلق باحلاجات النفسـية ؛ لذا يمكن تسمية هذا 
العامل باحلاجات النفسـية . وتضم الفقـرات التالية:15، 
 26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16
. أما العامل الثاين فقد تشـّبع عليه أيضًا )14( فقرة تشـبعًا 
داالً، ومجيـع هـذه الفقـرات تتعلق باحلاجـات االجتامعية 
؛ لـذا يمكن تسـمية هـذا العامـل باحلاجـات االجتامعية، 
وتضم الفقرات التالية: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 
11، 12، 13، 14،  ومـن هـذه النتيجة التـي َخُلَص إليها 

الباحثان يتضح أّن التحليل العامي حيقق صدق املقياس.

4 - ثبات املقياس
 تم حسـاب الثبات باسـتخدام معامل الفاكرونباخ، 
وبلـغ الثبات )0.96( وهو يشـري إىل أّن املقياس يتمتع 

بدرجة عالية من الثبات.
وبذلك يكون مقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع 
احلاجات النفسية واالجتامعية - من وجهة نظر الطالب 

- قد وضع يف صورته النهائية وهو صالح للتطبيق.
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ثالثـًا - بناء مقياس دور املقررات الرتبوية يف إشـباع 
احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة من وجهة نظـر أعضاء 

هيئة التدريس:
مقيـاس  إعـداد  يف  السـابقة  اإلجـراءات  ضـوء  يف 
دور املقـررات الرتبويـة يف إشـباع احلاجـات النفسـية 
واالجتامعيـة مـن وجهة نظر  الطـالب، ُأعيدت صياغة 
الفقـرات )26(؛  كـي تكـون مناسـبة ألعضـاء هيئـة 
التدريـس. وتـم التحقق مـن اخلصائص السـيكومرتية 
للمقيـاس عن طريـق تطبيق املقياس عىل عينة الدراسـة 
األساسـية )32( عضـو هيئـة تدريـس، ويوضـح ذلك 

اإلجراءات التالية:
1- مؤرش صدق مقياس: 

 للتحقـق من الصدق الظاهـري للمقياس تم عرض 
املقيـاس يف صورتـه األوليـة عـىل )8( من أعضـاء هيئة 
التدريس يف قسـم العلوم الرتبوية يف كلية الرتبية بجامعة 
املجمعة وجامعة امللك سـعود، وطلب منهم احلكم عىل 

مدى مالءمة الفقرات، وانتامئها للُبعد الذي تنتمي إليه، 
ومدى جودة الصياغـة ووضوحها، ويتكون املقياس يف 
صورتـه من )26 فقـرة(، هي ذاهتا التي تـم صياغتها يف 
مقيـاس الطـالب، وأفاد املحكمـون بمناسـبة الفقرات 
لالسـتخدام مع مراعـاة تعديل بعض الفقـرات، وهذه 

الفقرات هي: )3، 21، 26(.
حساب االتساق الداخي: 

أ( معامـالت االرتبـاط بـني فقـرات مقياس إشـباع 
احلاجـات النفسـية واالجتامعية مـن وجهة نظر 
أعضـاء هيئة التدريس يف صورته النهائية ودرجة 
الُبعد املنتمية إليـه، ويوضح اجلدول )9( النتائج 

املتعلقة بذلك.
ب( معامـالت االرتبـاط بـني أبعـاد مقياس إشـباع 
احلاجـات النفسـية واالجتامعية مـن وجهة نظر 
أعضـاء هيئة التدريس، ويوضـح اجلدول )10( 

النتائج املتعلقة بذلك.

جدول)9(
معامالت االرتباط بني فقرات املقياس يف صورته النهائية ودرجة البعد املنتمية له)ن=32(

احلاجات النفسيةاحلاجات االجتامعية

االرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرةاالرتباطالفقرة

1**0.4619**0.644**0.5412**0.47

2**0.5120**0.436*0.4213*0.36

3**0.5822*0.417*0.4014**0.59

5**0.6523**0.508**0.5515**0.50

16**0.5424**0.569**0.5521**0.52

17**0.5825**0.6010**0.64

18*0.4026**0.4711**0.67

** وتعني مستوى الداللة)0.01(، * وتعني مستوى الداللة)0.05(
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 ويتضح مـن اجلدول )9( أّن مجيع معامالت ارتباط 
دالـة إحصائيـًا عنـد مسـتوى داللـة  0.01 و 0.05، 
وهذا يدل عىل أن املقياس يتمتع باتسـاق داخي مناسب 

عىل مستوى فقراته.

جدول)10(
معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس إشباع

 احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة نظر أعضاء
 هيئة التدريس والدرجة الكلية )مستوى الداللة0.01(

احلاجات أبعاد املقياس
االجتامعية

احلاجات 
النفسية

الدرجة 
الكلية

10.580.95احلاجات االجتامعية
10.97احلاجات النفسية

1الدرجة الكلية

ويتضـح مـن اجلـدول )10( أن املقياس يتمتع باتسـاق 
داخي مناسـب عىل مسـتوى أبعاده، حيث كانت معامالت 
االرتباط مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01( 

بني أبعاد املقياس، وكذلك بني أبعاده والدرجة الكلية.

2- ثبات املقياس 
تم حسـاب الثبات باسـتخدام معامـل الفاكرونباخ عىل 
عينة اعضاء هيئة التدريس )ن= 32(، وبلغ الثبات )0.89( 

وهو يشري اىل أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

3-صياغة فقرات املقياس: 
ِصيغـت عبـارات املقيـاس بصـورة ُيطلـب فيها من 
عضو هيئة التدريس حتديد مدى الشعور هبا وفق أسلوب 
متـدرج مـن ثالثـة اختيارات هـي: )موافـق، ال أدري، 
أرفـض ( تقابلهـا األوزان ) 3، 2، 1(، واجلـدول)11( 

يوضح فقرات املقياس حسب أبعاده .

جدول )11(
توزيع فقرات مقياس دور املقررات الرتبوية

 يف إشباع احلاجات النفسية واالجتامعية من وجهة
 نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي الرتبية جامعة املجمعة

الفقرةاحلاجات االجتامعيةالفقرةاحلاجات النفسية

تبادل املنافع4حتمل املسئولية
1 مع اآلخرين

التعامل مع 
إدارة احلوار 6املستحدثات اجلديدة

2االجتامعي

3التفاعل االجتامعي 7الشعور بالتفوق

احرتام أفكار8الرتفيه عن النفس
5 وآراء اآلخرين

اإلحساس
16العمل بروح الفريق9 باألمن واألمان

الشعور بالثقة
17التأثري يف اآلخرين10 يف النفس

توسعة دائرة11تنمية املعرفة
18 العالقات االجتامعية

فهم12فهم الذات
19 القضايا االجتامعية

20القيادة والزعامة13ضبط االنفعاالت

االستفادة من14الرغبة يف االستقالل
22 خربات اآلخرين

مساعدة اآلخرين 15مواجهة الضغوط
23وتقديم املعونة

الشعور21املعاملة املناسبة
24 بالقبول االجتامعي

تبادل اآلراء 
25مع اآلخرين

احلصول عىل
26 مكانه اجتامعية عالية

وهبـذا يكون مقيـاس دور املقررات الرتبوية يف إشـباع 
احلاجات النفسـية واالجتامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس قد وضع يف صورته النهائية وهو صالح للتطبيق.
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عرض النتائج ومناقشتها:
أوالً- لإلجابة عن التسـاؤل الثاين للدراسـة ونصه: 
“ما مدى إشـباع املقـررات الرتبوية للحاجات النفسـية 

لـدى طـالب كليتـي الرتبيـة من وجهـة نظرهـم؟ “ تم 
استخدام املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وحتديد 

املستوى، واجلدول )12( يعرض نتائج التحليل.

جدول )12(
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب والطالبات ملقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع 

احلاجات النفسية 

املستوىاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالرتبةاحلاجات النفسيةالفقرة

متوسط92.3791.130التعامل مع املستحدثات اجلديدة14

متوسط22.2231.147الشعور بالتفوق16

متوسط42.2641.161الرتفيه عن النفس17

متوسط82.3701.087اإلحساس باألمن واألمان18

متوسط62.3511.068الشعور بالثقة يف النفس19

متوسط112.4811.095تنمية املعرفة20

متوسط52.3471.190فهم الذات21

متوسط32.2631.149ضبط االنفعاالت22

متوسط11.9861.273الرغبة يف االستقالل23

متوسط102.4161.048املعاملة املناسبة24

متوسط122.4861.108حتمل املسئولية25

متوسط72.3651.197مواجهة الضغوط26

يتبـني من البيانات الواردة يف اجلـدول رقم )12( ما 
يي: 

- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
النفسـية من وجهة نظر الطالب جـاء بوجه عام 
بدرجـة متوسـطة، حيـث تراوحت متوسـطات 
درجات استجاباهتم عىل عبارات املقياس ما بني 

 )2.481( :)1.986(
-  وجود اختالف يف ترتيب احلاجات حسب وجهة 
نظـر الطـالب، حيـث رأي الطـالب أّن إشـباع 

املقـررات الرتبويـة للحاجـة لتحمل املسـؤولية 
جاءت يف املرتبة األول بأعىل متوسط، ويف املرتبة 
الثانيـة احلاجة لتنميـة املعرفة، ويف املرتبـة الثالثة 

احلاجة للمعاملة املناسبة.
- حـازت احلاجـة للرغبـة يف االسـتقالل عـىل أقل 
املقـررات  أّن  الطـالب  يـرى  متوسـط، حيـث 
احلاجـه. يليهـا  هـذه  هلـم  حتقـق  ال  الرتبويـة 
احلاجة للشـعور بالتفـوق، يليهـا احلاجة لضبط 

االنفعاالت.  
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ويمكن تفسري هذه النتائج كالتايل:
إن بروز احلاجة لتحمل املسـؤولية يعكس متطلبات 
بالتحـدي  بالشـعور  تتميـز  التـي  اجلامعيـة  املرحلـة 
واملسـؤولية مـن أجـل حتقيق الـذات، ويعـزو الباحثان 
تفوق هذه احلاجة لكون التعليم اجلامعي يعتمد بشـكل 

كبري عىل التعلم الذايت للطالب.
وألن احلاجـة لالسـتقالل هي أحـد مطالب مرحلة 
النمو يف سن املراهقة، لذا فإن احلاجة لتنميتها يعد مطلبًا 
تربويـًا مهـاًم، وقـد عكسـت النتائج إحسـاس الطالب 
بعـدم قدرة املقـررات الرتبوية يف كليـة الرتبية عىل تنمية 
هـذه احلاجـة، ممـا يسـتدعي إعـادة النظر يف ذلـك. كام 
أن رغبـة الطـالب يف التفـوق والنجـاح يف اجلامعة يعد 
هاجسـًا للكثـري منهم، ومع ذلـك دلت نتائج الدراسـة 
عـىل أن املقـررات الرتبويـة ال تدعم تنمية هـذه احلاجة 
مـن وجهـة نظر الطـالب، وهـذا ربام يعود لكـون تلك 
املقـررات، ال تراعـي الفـروق الفردية يف مظاهـر النمو 
لكل طالب؛ حيث يفرتض أن يتم  تنويع األنشطة داخل 
تلك املقـررات  حتى جيد كل طالب النشـاط املالئم له، 

كام أن أسـاتذة تلك املقـررات قد ال هيتمون كثريًا بتنويع 
النشاطات الدراسية حسـب إمكانات كل طالب؛ حتى 
حيقق النجاح ويشعر باإلنجاز، مهام كانت قدرته الفعلية 
واسـتعداداته العقلية. وقد يكون السبب يف ذلك راجعًا 
إىل زيادة عدد الطالب يف املجموعة الواحدة – خصوصا 
يف أقسـام الطالبات-حيث يزيد العدد أحيانًا عن مخسني 
طالبـة يف املجموعة الواحدة؛ مما يشـكل عقبـة يف تنويع 

األنشطة ومتابعة الطالب .
ولقد جـاءت نظرة الطالب لتنمية املقررات الرتبوية 
حلاجـة ضبـط االنفعـاالت يف املرتبـة األخـرية، وهـذا 
ربـام يكون بسـبب إعطـاء اجلانب املعريف وزنـًا أكرب من 

اجلوانب االنفعالية يف املقررات الرتبوية.
ثانياً  - لإلجابة عن التساؤل الثالث للدراسة ونصه: 
هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بني متوسـط 
درجات اسـتجابة طـالب وطالبات كليتـي الرتبية عىل 
دور املقـررات الرتبويـة يف إشـباع احلاجات النفسـية ؟ 
استخدم الباحثان اختبار ت »T- test«  ويوضح اجلدول 

.»T- test« 13( نتائج تطبيق اختبار ت(

جدول)13(
نتائج تطبيق »T- test« حلساب الفروق وداللتها اإلحصائية

ملتوسط درجات الطالب يف  مقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات النفسية

مستوى الداللةاختبار تاالنحراف املعياراملتوسط احلسايباجلنساحلاجات النفسيةالفقرة

التعامل مع املستحدثات اجلديدة14
2.4881.165طالب

غري دالة1.150
2.3071.105طالبة

الشعور بالتفوق16
2.4071.201طالب

1.9360.05
2.1001.098طالبة

الرتفيه عن النفس17
2.3721.127طالب

غري دالة1.125
2.1921.181طالبة
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مستوى الداللةاختبار تاالنحراف املعياراملتوسط احلسايباجلنساحلاجات النفسيةالفقرة

اإلحساس باألمن واألمان18
2.5001.124طالب

غري دالة1.428
2.2841.058طالبة

الشعور بالثقة يف النفس19
2.4301.132طالب

غري دالة0.877
2.3001.024طالبة

تنمية املعرفة20
2.5461.113طالب

غري دالة0.709
2.4381.085طالبة

فهم الذات21
2.4181.222طالب

غري دالة0.710
2.3001.172طالبة

ضبط االنفعاالت22
2.3951.160طالب

غري دالة1.370
2.1761.137طالبة

الرغبة يف االستقالل23
2.1391.329طالب

غري دالة1.443
1.8841.230طالبة

املعاملة املناسبة24
2.3951.043طالب

غري دالة-0.243
2.4301.056طالبة

حتمل املسئولية25
2.6391.136طالب

غري دالة1.645
2.3841.081طالبة

مواجهة الضغوط26
2.6391.235طالب

2.7310.05
2.5401.139طالبة

يتبني من نتائج تطبيق اختبار »ت«  ما يي: 
- بوجـه عـام ال توجد فـروق ذات داللـة إحصائية 
بني متوسـطات درجات الطـالب والطالبات يف 
اسـتجاباهتم عن دور املقررات الرتبوية يف إشباع 
احلاجـات النفسـية، حيث أكـدت نتائـج تطبيق 
االختبـار« ت« عـدم وجـود فروق لعـدد )10( 

عبارة من عبارات املقياس.
- توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات درجات 
الطالب والطالبات عند مستوى)0.05( للعبارة 
)16( والتـي تقيـس الشـعور بالتفـوق، والعبارة 

الضغـوط  ملواجهـة  احلاجـة  تقيـس  التـي   )26(
لصالح الطالب.

- تتفـق نتائج الدراسـة احلالية مع نتائج دراسـة كل 
من باقـدار وردات  )2014(؛ ودراسـة صبحي 
)2014( ؛ ودراسـة بكـر )2013 (،  ودراسـة 

مجال )2001(،ودراسة شوكت  )2000( .  
ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 
بـني الطـالب والطالبـات لتشـابه املقـررات الرتبوية يف 
أقسـام الطالب، وأقسـام الطالبات، حيث تعتمد الكلية 
عىل وضع مقررات متشـاهبة من حيـث املحتوى وطرق 
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التدريـس وفق نموذج )توصيـف املقـرر(، وبالتايل فإن 
الفـروق أصبحت ضئيلة وغـري جوهرية.كام يمكن عزو 
الفـروق بـني الطـالب والطالبـات يف تنميـة املقـررات 
الرتبويـة لـكل من احلاجـة للشـعور بالتفـوق، واحلاجة 
ملواجهـة الضغـوط إىل شـدة حاجـة الطـالب للتفـوق 
وملواجهـة الضغوط؛ وذلك مـن أجل حاجاهتم لالنجاز 
وحتقيق الذات، وذلك بسبب أن الذكور يفرتض منهم – 
وفقًا لألدوار االجتامعية- القيام بالعديد من املسؤوليات 
كـي يتجـاوزا املوقـف احلـايل، وليصبحـوا جـزءًا مـن 
املسـتقبل، وإال فإهنم سيكونون جزءًا من طابور البطالة، 
وهـذا يشء ال يرغبه الطالب، وبالتايل فإهنم ربام حاولوا 

االسـتفادة من حمتوى املقررات الرتبوية، فكانوا شـعورا 
بأمهيتها يف تنمية تلك احلاجات، يف حني أن شـعور الفتاة 
باملسـتقبل املهني أقل ضغطًا منه عنـد الطالب؛ وهذا ما 
جعـل نظـر الطالبات لـدور املقـررات الرتبويـة أقل من 

الطالب يف إشباع بعض احلاجات النفسية.

ثالثًا - لإلجابة عن التسـاؤل الرابع للدراسة ونصه: 
“ما مدى إشباع املقررات الرتبوية للحاجات االجتامعية 
لطالب كليتي الرتبية من وجهة نظرهم؟ “ تم استخدام 
املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وحتديد املستوى، 

واجلدول )14( يعرض نتائج التحليل.

جدول ) 14(
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات

 الطالب والطالبات ملقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات االجتامعية 

املستوىاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالرتبةاحلاجات االجتامعيةالفقرة

متوسط12.1521.103توسعة دائرة العالقات االجتامعية1

متوسط42.2961.027تبادل املنافع مع اآلخرين2

متوسط52.3701.070مساعدة اآلخرين وتقديم املعونة3

متوسط22.1891.151التفاعل االجتامعي 4

متوسط62.3711.066إدارة احلوار االجتامعي5

كبري132.5181.157العمل بروح الفريق6

متوسط32.2131.070احلصول عىل مكانه اجتامعية عالية7

متوسط82.3881.041تبادل اآلراء مع اآلخرين8

كبري142.5551.037احرتام أفكار وآراء اآلخرين9

متوسط92.3931.119التأثري يف اآلخرين10

متوسط112.4491.005الشعور بالقبول االجتامعي11

متوسط122.5040.969االستفادة من خربات اآلخرين12

متوسط102.4301.036فهم القضايا االجتامعية13

متوسط72.3841.032القيادة والزعامة15
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يتبني من اجلدول )14( ما يي:
- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
االجتامعيـة مـن وجهـة نظـر الطـالب جـاء - 
بوجـه عـام - درجته متوسـطة  حيـث تراوحت 
متوسـطات درجـات اسـتجاباهتم عـىل عبارات 

املقياس ما بني )2.152: 2.555( 
- جاءت استجابة الطالب بدرجة كبرية للعبارتني )7 
– 10( والتـي تعرّب عـن احلاجة عن احرتام أفكار 

وآراء اآلخرين واحلاجة للعمل بروح الفريق.
- حـازت احلاجة لتوسـعة العالقـات االجتامعية إىل 
أقـل متوسـط، حيث يـرى الطـالب أّن املقررات 
الرتبوية ال حتقق هلم فرص توسعة العالقات،يليها 
يف املرتبة احلاجة للتفاعل االجتامعي، يليها احلاجة 

احلصول عىل مكانة اجتامعية عالية.
وآراء  أفـكار  احـرتام  إىل  احلاجـة  تفـّوق  وَيرجـع 
اآلخرين، واحلاجة إىل العمل بـروح الفريق، إىل طبيعية 
املقـررات الرتبويـة التـي تثـري يف ذهـن الطـالب قضايا 
وأفـكارا، وتشـجعهم عـىل عـرض وجهـات نظرهـم 
واالسـتامع إىل وجهات النظـر األخرى . كام يمكن عزو 

ذلـك إىل بعض طرق التدريس التي يسـتخدمها أعضاء 
هيئـة التدريس - كـام وردت يف توصيـف املقرر- مثل: 
التعـاوين،  والتعلـم  الذهنـي،  العصـف  إسـرتاتيجية 
والتدريس التباديل، ونقد األفكار املقدمة، والتي تشجع 
الطـالب عـىل املشـاركة إىل لوصـول حللـول. ويمكـن 
–أيضـًا- أن تكـون الطبيعيـة اجلغرافيـة ملدينـة املجمعة 
والزلفي وصلة القرابة بني الطالب، سـاعدت يف تعاون 
الطـالب وعملهـم يف جمموعات . ومـن املالحظ أّنه ال 
تزال أعداد الطـالب يف كليتي الرتبية باملجمعة والزلفي 
صغـرية، وهـذا ما دعـا الطـالب إىل االسـتجابة عن أن 
املقـررات الرتبويـة ال تشـجع عـىل توسـيع العالقـات 
االجتامعيـة، حيـث مل يتضـح هلـم دور بـارز للمقررات 

الرتبوية يف ذلك.
رابعـًاً  - لإلجابـة عـن التسـاؤل اخلامس للدراسـة 
ونصـه: هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بـني 
متوسـط درجـات اسـتجابة طـالب وطالبـات كليتـي 
الرتبيـة عىل دور املقـررات الرتبوية يف إشـباع احلاجات 
  ،»T test« االجتامعيـة ؟ اسـتخدم الباحثـان اختبـار ت

ويوضح اجلدول )15( نتائج تطبيق اختبار “ ت”  

جدول) 15(
نتائج تطبيق »T test« حلساب الفروق وداللتها اإلحصائية ملتوسط درجات

 الطالب يف مقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات االجتامعية

مستوى الداللةاختبار تاالنحراف املعياراملتوسط احلسايباجلنساحلاجات االجتامعيةالفقرة

توسعة دائرة العالقات 1
االجتامعية

2.3831.169طالب
2.470.05

2.0001.034طالبة

تبادل املنافع مع اآلخرين2
2.4411.080طالب

غري دالة1.66
2.2000.983طالبة

مساعدة اآلخرين وتقديم املعونة3
2.5231.103طالب

غري دالة1.715
2.2691.040طالبة
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مستوى الداللةاختبار تاالنحراف املعياراملتوسط احلسايباجلنساحلاجات االجتامعيةالفقرة

التفاعل االجتامعي 4
2.2901.206طالب

غري دالة1.030
2.1231.113طالبة

إدارة احلوار االجتامعي5
2.5341.134طالب

غري دالة1.811
2.2611.008طالبة

العمل بروح الفريق6
2.6621.184طالب

غري دالة1.481
2.4231.133طالبة

احلصول عىل مكانه اجتامعية 7
عالية

2.2901.104طالب
غري دالة0.858

2.1611.047طالبة

تبادل اآلراء مع االخرين8
2.4761.037طالب

غري دالة1.010
2.3301.044طالبة

احرتام أفكار وآراء اآلخرين9
2.5691.111طالب

غري دالة0.160
2.5460.989طالبة

التأثري يف اآلخرين10
2.6041.119طالب

2.2760.05
2.2531.101طالبة

الشعور بالقبول االجتامعي11
2.6161.053طالب

2.0010.05
2.3380.960طالبة

االستفادة من خربات اآلخرين12
2.6860.985طالب

2.2590.05
2.3840.943طالبة

فهم القضايا االجتامعية13
2.4761.048طالب

غري دالة0.530
2.4001.031طالبة

القيادة والزعامة15
2.4881.070طالب

غري دالة1.207
2.3151.004طالبة

يتبني من نتائج تطبيق اختبار “ت”  ما يي:
- بوجـه عام ال توجد فـروق ذات داللة إحصائية 
ملتوسـطات درجـات الطـالب والطالبـات يف 
الرتبويـة يف  املقـررات  دور  اسـتجاباهتم عـن 
إشـباع احلاجـات االجتامعيـة، حيـث أكـدت 

نتائج تطبيق االختبـار« ت« عدم وجود فروق 
لعدد )10( عبارات.

- توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات درجات 
الطالب والطالبات عند مستوى)0.05(  للعبارة 
)1( والتي تعرّب عن احلاجة لتوسعة دائرة العالقات 
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االجتامعيـة، والعبـارات )10- 11 – 12(  والتي 
تعـرّب عـن  احلاجـة للتأثـري يف اآلخريـن، واحلاجة 
للشـعور بالقبول االجتامعي، واحلاجة لالسـتفادة 

من خربات اآلخرين، لصالح الذكور.
ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بـني الطـالب والطالبـات لتشـابه املقـررات الرتبويـة يف 
أقسـام الطالب، وأقسـام الطالبات، حيث تعتمد الكلية 
عـىل وضع مقررات متشـاهبة من حيـث املحتوى وطرق 
التدريـس وفق نمـوذج )توصيـف املقـرر(، وبالتايل فإن 
الفـروق أصبحت ضئيلة وغري جوهرية. بينام يمكن عزو 
الفروق بني الطالب والطالبات يف كل من احلاجة لتوسعة 
دائرة العالقات االجتامعية، واحلاجة للتأثري يف اآلخرين، 
واحلاجة للشعور بالقبول االجتامعي، واحلاجة لالستفادة 
من خربات اآلخرين، إىل رغبة الطالب يف حتقيق مستوى 

اجتامعـي أعىل، فغالبًا ما حياول الذكور البحث عن مكانة 
اجتامعيـة أفضل، وقدرات أعـىل يف التأثري عىل اآلخرين، 
وربام دفعهم ذلك إىل االسـتفادة من املقررات الرتبوية يف 
حتقيـق تلك احلاجات.أما الطالبات فـإن تركيزهن يكون 
بشـكل أكرب عىل احلاجات النفسـية، والتـي تتعلق بحب 
الظهـور واحلاجة لالسـتعراض)عي وعويضه،1994(؛ 
وهذا ما جعلهن يقللن من دور املقررات الرتبوية يف تنمية 

تلك احلاجات االجتامعية هلن.
خامسـًا- لإلجابة عن التسـاؤل السـادس للدراسة 
ونصه: “مـا مدى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
النفسـية لطـالب كليتي الرتبيـة من وجهة نظـر أعضاء 
هيئـة التدريس بكليتـي الرتبية بجامعـة املجمعة ؟ “ تم 
استخدام املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وحتديد 

املستوى، واجلدول )16( يعرض نتائج التحليل.

جدول )16( 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس

 بكليتي الرتبية جامعة املجمعة ملقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات النفسية 
املستوىاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالرتبةالفقرةاحلاجات

موافق462.560.7593حتمل املسئولية
موافق6112.810.4709التعامل مع املستحدثات اجلديدة

موافق772.590.7560الشعور بالتفوق
موافق842.500.9720الرتفيه عن النفس

أرفض912.190.8590اإلحساس باألمن واألمان
موافق1022.440.8400الشعور بالثقة يف النفس

موافق1152.530.7177تنمية املعرفة
موافق1292.750.5149فهم الذات

موافق13122.840.5350ضبط االنفعاالت
موافق14102.780.5526الرغبة يف االستقالل

موافق1582.630.7071مواجهة الضغوط
موافق2132.470.8418املعاملة املناسبة
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يتبـني مـن البيانات الواردة يف اجلـدول رقم )16( 
ما يي:

- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
النفسـية - من وجهة نظر أعضـاء هيئة التدريس 
- جاءت بوجه عام كبريًا عدا احلاجة لإلحساس 
باألمن واألمان، حيث جاءت بمستوى ضعيف، 
اسـتجاباهتم  درجـات  متوسـطات  وتراوحـت 
عـىل عبارات املقياس ما بـني )2.19: 2.84(. 
وختتلـف هـذه النتيجـة - نوعـا مـا - مـع نتائج 

دراسة السمريي)2004(
- وجود اختالف يف ترتيب احلاجات النفسية، حيث 
رأي أعضـاء هيئـة التدريـس أّن تنميـة املقررات 
الرتبويـة للحاجـة لضبط االنفعـاالت جاءت يف 
املرتبـة األوىل بأعـىل متوسـط، وجـاءت احلاجة 
للتعامـل مـع املسـتحدثات اجلديـدة يف املرتبـة 
الثانيـة، ويف املرتبـة الثالثـة احلاجـة إىل الشـعور 

بالثقة يف النفس.
- حازت احلاجة لإلحسـاس باألمن واألمان عىل 
أقل متوسـط، يليهـا يف املرتبة احلاجة للشـعور 
للمعاملـة  احلاجـة  يليهـا  النفـس،  يف  بالثقـة 

املناسبة.
ويعتقـد الباحثان أن إجابة أعضـاء هيئة التدريس 
احلاجـات  إشـباع  يف  الرتبويـة  املقـررات  دور  عـن 
النفسـية، قـد يعكـس إحساسـهم بدورهـم يف بنـاء 
مقرراهتم الدراسية، وثقتهم يف تلك املقررات، فواقع 
احلال أن معظم أعضاء هيئة التدريس شـاركوا يف بناء 
تلـك املقـررات الدراسـية؛ ولذلك كانـت إجاباهتم 

بوجه عام كبرية.
هيئـة  أعضـاء  إحسـاس  عـن  النتائـج  كشـفت 
التدريس بضعف املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجة 

لإلحسـاس باألمـن واألمـان لـدى طالهبـم؛ وهذا 
يسـتدعي أن يقـوم املعلم بدوره املتوقـع منه يف تنمية 
إحسـاس الطالب باألمـان، حيث ال تقترص إشـباع 
احلاجات النفسـية عـىل حمتـوى املقررات الدراسـية 
فقط، وإنام عىل إسهام املعلم يف ذلك من خالل القيام 

بواجبه جتاه طالبه.
ويعتقـد الباحثـان أن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة 
إشـباع  يف  الرتبويـة  املقـررات  دور  يف  التدريـس 
احلاجـات النفسـية تعرب عـن قناعاهتهم الشـخصية، 
وهذا قـد يفر اختالف مسـتوى التنميـة من وجهة 
نظـر أعضـاء هيئة التدريـس، ونظرة طالهبـم؛ وهذا 
قـد يكون عائدًا إىل أّن الطالب يعربون عن حاجاهتم 
الفعليـة كـام يدركوهنـا، بينام أعضـاء هيئـة التدريس 
فهـم يقـدرون تلك التنميـة يف ظل مـا يعتقدونه عن 
املقـررات التـي يقومـون بتدريسـها، فحينـام يعتقـد 
أعضـاء هيئـة التدريـس أن املقـررات الرتبوية تنمي 
احلاجات النفسية بشكل كبري، كان طالهبم يعتقدون 
بأهنـا تنمي تلـك احلاجـات بدرجة متوسـطة، وهذا 
يشـري إىل اختـالف بـني رأي الطـالب ورأي أعضاء 
هيئة التدريس؛ مما يستدعي تدخاًل ملراجعة املقررات 
الرتبوية من حيث دورها يف إشـباع احلاجات النفسية 

لدى الطالب .

سادسـًا - لإلجابة عن التسـاؤل السـابع للدراسـة 
ونصـه: “ما مدى إشـباع املقـررات الرتبوية للحاجات 
االجتامعيـة لطـالب كليتـي الرتبيـة مـن وجهـة نظـر 
أعضاء هيئة التدريس؟« تم اسـتخدام املتوسط احلسايب 
ويوضـح  املسـتوى،  وحتديـد  املعيـاري  واالنحـراف 

اجلدول )17( نتائج التحليل اإلحصائي.
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جدول ) 17( 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس

 بكليتي الرتبية جامعة املجمعة ملقياس دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات االجتامعية 

املستوىاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالرتبةالفقرةاحلاجات االجتامعية

موافق122.440.8007تبادل املنافع مع اآلخرين

موافق2122.810.5350إدارة احلوار االجتامعي

موافق352.560.7156التفاعل االجتامعي 

موافق562.570.7593احرتام أفكار وآراء اآلخرين

موافق1632.530.7613العمل بروح الفريق

موافق1712.410.8370التأثري يف اآلخرين

موافق1842.540.7613توسعة دائرة العالقات االجتامعية

موافق19132.880.4212فهم القضايا االجتامعية

موافق20142.910.3901القيادة والزعامة

موافق2272.630.7513االستفادة من خربات اآلخرين

موافق2392.750.622مساعدة اآلخرين وتقديم املعونة

موافق2482.720.6831الشعور بالقبول االجتامعي

موافق25102.760.6221تبادل اآلراء مع اآلخرين

موافق26112.780.5526احلصول عىل مكانه اجتامعية عالية

يتبـني من البيانات الواردة يف اجلـدول رقم )17( ما 
يي:

- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
االجتامعية مـن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
حيـث  كبـرية،  بدرجـة   - عـام  -بشـكل  جـاء 
تراوحت متوسـطات درجات اسـتجاباهتم عىل 

عبارات املقياس ما بني )2.91: 2.41( 
- وجـود اختـالف يف ترتيـب احلاجـات االجتامعية، 
إشـباع  أّن  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  رأى  حيـث 
املقررات الرتبوية للحاجة القيادة والزعامة جاءت 

يف املرتبة األوىل بأعىل متوسـط، وجاءت يف املرتبة 
الثانية احلاجة لفهم القضايا االجتامعية، ويف املرتبة 

الثالثة احلاجة إلدارة احلوار االجتامعي.
- حازت احلاجة للتأثري يف اآلخرين عىل أقل متوسط، 
يليهـا يف املرتبـة تبادل املنافع مـع اآلخرين، يليها   

احلاجة للعمل بروح الفريق .
- تتفـق نتائـج الدراسـة مـع نتائـج دراسـة كل من 
بركات  )2014(؛ ودراسـة جليدان  )2008(؛ 
ودراسـة (Jaime & juari, 2013) ودراسـة أبو 

زيد  )2010(. 
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ويعتقـد الباحثان أن اجابة أعضاء هيئة التدريس عن 
دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات االجتامعية قد 
تعكس إحساسـهم بدورهم يف بناء مقرراهتم الدراسية، 
وثقتهم يف تلك املقررات، فواقع احلال أن معظم أعضاء 
هيئة التدريس شـاركوا يف بناء تلك املقررات الدراسية؛ 

ولذلك كانت إجاباهتم - بوجه عام - كبرية.
ويعتقد الباحثان أن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف 
دور املقررات الرتبوية يف إشباع احلاجات االجتامعية، تعرب 
عن قناعاهتهم الشخصية، وهذا قد يفر اختالف مستوى 
اإلشـباع مـن وجهة نظـر أعضاء هيئـة التدريـس، ونظرة 
طالهبـم؛ وهذا قد يكون عائدًا إىل أّن الطالب يعربون عن 
حاجاهتـم الفعلية كام يدركوهنا، بينام أعضاء هيئة التدريس 
يقدرون تلك التنمية يف ظل ما يعتقدونه عن املقررات التي 
يقومون بتدريسـها، فحينام يعتقد أعضاء هيئة التدريس أن 
املقررات الرتبوية تنمي احلاجات االجتامعية بشـكل كبري، 
كان طالهبـم يعتقدون بأهنـا تنمي تلك احلاجـات بدرجة 
متوسـطة، وهـذا يشـري إىل اختـالف بـني رأي الطـالب، 
ورأي أعضاء هيئة التدريس؛ مما يسـتدعي تدخاًل ملراجعة 
املقـررات الرتبويـة مـن حيـث دورهـا الفعـي يف تنميـة 

احلاجات النفسية لدى الطالب .

ملخص استجابات الطالب وأعضاء هيئة التدريس:
- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
النفسية من وجهة نظر الطالب جاء - بوجه عام 
- درجته متوسـطة، حيث تراوحت متوسـطات 
درجات استجاباهتم عىل عبارات املقياس ما بني 

 )2.481( :)1.986(
- وجود اختالف يف ترتيب احلاجات حسـب وجهة 
نظـر الطـالب، حيـث رأي الطـالب أّن إشـباع 
املقـررات الرتبويـة للحاجـة لتحمل املسـؤولية 

لتنميـة املعرفـة جـاءت يف املرتبـة األويل بأعـىل 
متوسط، ويف املرتبة الثانية احلاجة لتنمية املعرفة، 

ويف املرتبة الثالثة احلاجة إىل ملعاملة املناسبة .
- حـازت احلاجـة للرغبـة يف االسـتقالل عـىل أقل 
املقـررات  أّن  الطـالب  يـرى  حيـث  متوسـط، 
الرتبويـة ال حتقـق هلم هذه احلاجـه، يليها احلاجة 
إىل الشـعور بالتفـوق، يليهـا احلاجـة إىل ضبـط 

االنفعاالت.
- بوجـه عـام ال توجد فـروق ذات داللـة إحصائية 
يف  والطالبـات  الطـالب  درجـات  ملتوسـطات 
اسـتجاباهتم عن دور املقررات الرتبوية يف إشباع 
احلاجـات النفسـية، حيث أكـدت نتائـج تطبيق 
االختبـار” ت” عـدم وجود فـروق لعدد )10( 

عبارة من عبارات املقياس.
- توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة ملتوسـطات 
مسـتوى  عنـد  والطالبـات  الطـالب  درجـات 
)0.05( للعبـارة )16( والتـي تقيـس الشـعور 
بالتفـوق، والعبـارة )26( التـي تقيـس احلاجـة 

مواجهة الضغوط.
- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
االجتامعيـة مـن وجهـة نظـر الطـالب جـاء - 
بوجـه عـام - درجته متوسـطة  حيـث تراوحت 
متوسـطات درجـات اسـتجاباهتم عـىل عبارات 

املقياس ما بني )2.152: 2.555( 
- جاءت استجابة الطالب درجتها كبرية للعبارتني )7 
– 10( والتـي تعـرب عن احلاجـة إىل  احرتام أفكار 

وآراء اآلخرين، واحلاجة للعمل بروح الفريق .
- حازت احلاجة لتوسـعة العالقات االجتامعية عىل 
أقل متوسـط، حيـث يرى الطـالب أّن املقررات 
الرتبويـة ال حتقق هلـم فرص توسـعة العالقات، 
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يليهـا يف املرتبة احلاجة للتفاعل االجتامعي، يليها 
احلاجة احلصول عىل مكانه اجتامعية عالية.

- بوجـه عـام ال توجـد فـروق ذات اللـة إحصائية 
يف  والطالبـات  الطـالب  درجـات  ملتوسـطات 
اسـتجاباهتم عن دور املقررات الرتبوية يف إشباع 
احلاجات االجتامعيـة. حيث أكدت نتائج تطبيق 
االختبـار” ت” عـدم وجود فـروق لعدد )10( 

عبارات.
- توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة ملتوسـطات 
مسـتوى  عنـد  والطالبـات  الطـالب  درجـات 
)0.05( للعبـارة )1( والتـي تعـرب عـن احلاجة 
لتوسـعة دائرة العالقات االجتامعية، والعبارات 
– 12(  والتـي تعـرب عـن  احلاجـة   11 -10(
للتأثـري يف اآلخريـن، واحلاجة للشـعور بالقبول 
االجتامعـي، واحلاجـة لالسـتفادة مـن خـربات 

اآلخرين.
- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
النفسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء 
- بوجـه عام - درجته كبرية،  عدا احلاجة لألمن 
واألمـان جاءت بمسـتوى ضعيـف، وتراوحت 
متوسـطات درجـات اسـتجاباهتم عـىل عبارات 

املقياس ما بني )219: 2.84( 
-  وجـود اختـالف يف ترتيـب احلاجـات النفسـية، 
حيـث رأي أعضـاء هيئـة التدريـس أّن إشـباع 
املقـررات الرتبويـة للحاجة لضبـط االنفعاالت 
جاءت يف املرتبة األوىل بأعىل متوسـط، وجاءت 
احلاجـة للتعامـل مـع املسـتحدثات اجلديـدة يف 
املرتبة الثانيـة، ويف املرتبة الثالثة احلاجة الشـعور 

بالثقة يف النفس.
- حازت احلاجة إىل اإلحساس باألمن واألمان عىل 

أقـل متوسـط،  يليهـا يف املرتبة احلاجة  الشـعور 
بالثقة يف النفس، يليها  احلاجة للمعاملة املناسبة.
- أّن مسـتوى إشـباع املقررات الرتبويـة للحاجات 
هيئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  مـن   - االجتامعيـة 
التدريـس -  جـاء - بوجه عـام – درجته كبرية، 
حيث تراوحت متوسطات درجات استجاباهتم 

عىل عبارات املقياس  ما بني )2.91: 2.41( 
-  وجـود اختـالف يف ترتيـب احلاجـات االجتامعية، 
إشـباع  أّن  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  رأي  حيـث 
املقـررات الرتبويـة للحاجـة إىل القيـادة والزعامة 
جاءت يف املرتبة األوىل بأعىل متوسط، وجاءت يف 
املرتبة الثانية احلاجة لفهم القضايا االجتامعية، ويف 

املرتبة الثالثة احلاجة إىل إدارة احلوار االجتامعي.
عـىل  اآلخريـن  يف  التأثـري  إىل  احلاجـة  حـازت   -
أقـل متوسـط، يليهـا يف املرتبـة تبـادل املنافع مع 

اآلخرين، يليها   احلاجة للعمل بروح الفريق .

سـابعًا - لإلجابـة عـن التسـاؤل الثامـن للدراسـة 
ونصه: “مـا الرؤية املقرتحـة لتطوير املقـررات الرتبوية 
إلشـباع احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة لطـالب كلية 

الرتبية جامعة املجمعة؟
تأيت الرؤية املقرتحة لتطوير املقررات الرتبوية إلشباع 
احلاجات النفسـية واالجتامعية لطـالب كلية الرتبية من 

خالل االطالع واالستفادة من:
- نتائج اسـتجابات أعضاء هيئة التدريس والطالب 
حول دور املقررات الرتبوية يف إشـباع احلاجات 

النفسية واالجتامعية .
- اإلطـار الوطنـي للمؤهـالت الصـادر عـن اهليئة 

الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي.
- برامج إعداد املعلم بكليات الرتبية يف بعض الدول 
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العربية واألجنبية .
املناهـج  ختطيـط  جمـال  يف  احلديثـة  االجتاهـات   -

الدراسية .
- توصيـات املؤمتـرات والنـدوات وورش العمـل 

املهتمة بتطوير  منظومة كليات الرتبية .
تم وضع اإلطار العام للرؤية يف ضوء املحاور التالية: 
)خمرجات التعلم املسـتهدفة للمقررات الرتبوية، اخلطة 
الدراسية للمقررات الرتبوية،  إسرتاتيجيات التدريس،  

التقنيات التعليمية، أساليب التقويم وأدواته(
كـام تم عرض التصـور املقرتح عـىل )5( من اخلرباء 
بكليـات الرتبية. إلبـداء آرائهم حول املحاور الرئيسـية 
للرؤيـة ؛ وذلـك بوضـع عالمة ) √( أمـام كل حمور من 
حماور الرؤية بام يمثل وجهة نظرهم وهى ) موافق – غري 

موافق(.
تـم وضع الصورة النهائية للتصور املقرتح للرؤية بعد 
إجراء تعديالت اخلرباء، والتي ركزت حول إعادة صياغة 
بعـض خمرجـات التعلم املسـتهدفة للمقـررات الرتبوية، 
والرتكيـز عىل التدريب امليداين بام يمثلـه من تطبيق عمي 
ملـا درسـه الطالـب، وإضافة مقـرر التدريـس املصغر يف 
املسـتوى الثالـث، والتأكيد عـىل تنويع أسـاليب التقويم 

وربطها بمخرجات التعلم وإسرتاتيجيات التدريس.
وفيـام يـي عـرض ملحـاور الرؤيـة املقرتحـة لتطوير 
املقررات الرتبوية إلشباع احلاجات النفسية واالجتامعية 

لطالب كلية الرتبية: 
أوالً- خمرجات التعلم املستهدفة للمقررات الرتبوية:
املسـتهدفة  التعلـم  خمرجـات  وضـع  عنـد  ينبغـي 
الوطنـي  اإلطـار  مـع  املواءمـة  الرتبويـة  للمقـررات 
للمؤهـالت الصادرعن اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد 
)جهـات  السـوق  متطلبـات  وحتقيـق  األكاديمـي، 
التوظيف(، واالستفادة من نتائج البحوث والدراسات 

يف الرتبية، ومواكبة االجتاهات العاملية احلديثة .
وبنـاء عـىل نتائـج حتليـل اسـتجابات الطـالب التـي 
أشـارت إىل حاجاهتم إىل الرغبة يف االسـتقالل، والشعور 
بالتفوق، وضبط االنفعاالت، واحلاجة لتوسعة العالقات 
االجتامعية،واحلاجـة للتفاعـل االجتامعـي، وكذا احلاجة 
للحصـول عـىل مكانـة اجتامعيـة عاليـة. ولتحقيـق هـذه 

احلاجات تقرتح الرؤية خمرجات التعلم التالية:
خمرجات التعلم يف جمال املعارف :

- يتعرف عىل النظريـات احلديثة يف التعليم والتعلم 
واإلدارة . 

- حيدد أسس بناء املناهج الدراسية.
- يتعرف عىل النظريات املختلفة للمناهج ونامذجها.
- حيـدد إجراءات وخطوات طـرق التدريس العامة 

أو اخلاصة تبعًا للتخصص.
- يتعرف عىل أسـاليب وأدوات التقويم املسـتخدمة 

يف منظومة املنهج.
- يمتلك معرفٍة باألنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة 

وفقا للتغريات املتالحقة.
- حيدد األسـاليب اإلحصائية املسـتخدمة يف املجال 

الرتبوي.
- يتعـرف عىل مناهـج البحـث املختلفة وأسـاليبها 

وأدواهتا يف املجال الرتبوي.

خمرجات التعلم يف جمال املهارات اإلدراكية :
احللـول  اقـرتاح  يف  الرتبويـة  املعرفـة  يوظـف   -

للمشكالت الصفية والتدريسية التي تواجهه .

- يقارن بني النظريات احلديثة يف التعليم والتعلم.
- ًيقـوم املعلومـات واملفاهيـم واألدلـة اجلديدة من 

مصادر متنوعة.
- ًيصمـم املواقـف التدريسـية بناء عىل الدراسـات 
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النظرية واخلربات العملية .
- يربط بني املعارف  واملهارات املكتسبة والسياقات 
جمـال  بتدريـس  املتصلـة  واملهنيـة  األكاديميـة 

التخصص.

خمرجـات التعلـم يف جمـال مهـارات العالقـات مـع 
اآلخرين واملسؤولية :

- يتعـاون مـع جمموعـة العمـل  ويـامرس مهـارات 
بعـض  حلـل  والتقـيص  البحـث  عنـد  القيـادة 

املشكالت الرتبوية. 
- يلتـزم بالقيم األخالقية املهنيـة العالية عىل النطاق 

الشخيص واالجتامعي.
- يتقبـل الـرأي اآلخـر املبنـي  عـىل أسـس علميـة 

موضوعية.
- يمتلك مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة عىل 

حتمل املسؤولية .
- يمتلـك مهـارات العمـل بـروح الفريـق بإجيابية، 

وقيادة جمموعته بنجاح وفاعلية .
- يتـرصف بمسـؤولية وخلـق كريـم يف العالقـات 
الشـخصية واملهنية جتاه اآلخرين، وجتاه القضايا 
األخالقية واملهنية ذات الصلة وفق قيم اإلسـالم 

احلنيف واألخالق املهنية .
- يتحمل مسـؤولية تعلمه الذايت مسـتخدما وسائل 
إجيـاد املعلومـات اجلديـدة أو أسـاليب التحليل 

الالزمة إلنجاز املهام املسندة إليه.  
- يتعامـل مع القضايا األخالقية واملهنية بام يتفق مع 

طبيعة املجتمع.
- يكون اجتاهات إجيابية نحو مهنة التدريس مكتشفا 

قدراته التدريسية، ومقومًا ذاته بموضوعية.
خمرجـات التعلم يف جمـال مهارات االتصـال، وتقنية 

املعلومات، والعددية:
- يتواصـل بفعاليـة شـفهيًا وكتابيـًا مـع الطـالب 

باختالف أنامط تعلمهم .
- يسـتخدم تقنيـات املعلومات واالتصال  املناسـبة 
يف مجـع املعلومـات وتفسـريها، وتنفيـذ املواقف 

التدريسية.
يف  األساسـية  اإلحصائّيـِة  األسـاليب  يسـتخدم   -

مناهج البحث وإجراء البحوث .

خمرجات التعلم يف جمال املهارات النفس- حركية:
- يصمم وسائل وتقنيات التعليم املناسبة والربجميات 

التعليمية للتدريس  .
- يوظف مهارات التدريس يف املواقف التدريسية.

- يديـر بيئة الصـف بام يتوافـق املبـادئ والنظريات 
الرتبوية والنفسية.

- يستخدم مهارات تقنيات التعليم يف الصف .

ثانيًا- اخلطة الدراسية للمقررات الرتبوية:
تنطلـق الرؤيـة املقرتحـة مـن أّن املقـررات الرتبوية 
مكوًنا رئيسـًا من مكونات برنامج إعداد طالب كليات 
الرتبية حيث مًتثل 30 %، ويف ظل الدعوات التي تطالب 
بتطويـر برنامـج اإلعداد بام يتالءم مـع متطلبات العرص 

واحتياجات السوق .
ينبغـي أن يغطي حمتـوى املقررات الرتبويـة املجاالت 
الرئيسـية للمجـال الرتبـوي )املناهـج وطـرق التدريس، 
تقنيـات التعليم،علـم النفـس، اصول الرتبيـة ( وتتضمن 
الرؤية املقررات التالية: اجتامعيات الرتبية، نظام وسياسة 
التعليـم يف اململكـة العربيـة السـعودية، أصـول الرتبيـة 
اإلسـالمية، التدريـس املصغر، علم نفـس النمو، الصحة 
نفسية، مناهج البحث الرتبوي، نظريات التعليم والتعلم، 
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الرتبـوي،  الفكـر  تطـور  الرتبـوي،  والتخطيـط  اإلدارة 
إنتـاج مصـادر التعلـم اإللكرتونيـة، املناهـج التعليميـة، 
إسـرتاتيجيات التدريـس، التقويـم الرتبـوي، أخالقيات 

مهنة التدريس، مهارات التفكري، الرتبية امليدانية .
وينبغـي الرتكيز عـىل اجلوانـب التطبيقيـة التي توفر 
للطالب فرص إشـباع حاجاهتـم النفسـية واالجتامعية 
من خالل مقرر التدريـس املصغر، ومقرر إنتاج مصادر 
التعلم اإللكرتونية، ومقرر التدريب امليداين الذي يمثل 
مكونـًا مهـاًم من مكونات إعـداد طالب كليـات الرتبية 
لذلك خصصت له الرؤية املقرتحة )12( ساعة معتمدة 

خالل فصل درايس كامل .

ثالثًا - إسرتاتيجيات التدريس:
تؤكـد الرؤية عـىل أمهيـة الرتابط بني إسـرتاتيجيات 
للمقـررات  املسـتهدفة  التعلـم  وخمرجـات  التدريـس 
وحتملـه  الطالـب،  نشـاط  عـىل  تركـز  وأن  الرتبويـة، 
مسـؤولية تعلمـه الـذايت، وتوظيـف أسـاليب التعليـم 
اإللكـرتوين، وإدارة التعليم اإللكـرتوين، ومن أمثلتها: 
إسـرتاتيجات   – اإللكـرتوين  التعلـم  )إسـرتاتيجيات 
التعـاوين،  التعلـم  املشـكالت،  حـل  املتنقـل،  التعلـم 
الزيـارات امليدانيـة، العصـف الذهنـي، التعلـم الذايت، 
التدريس التأمي، التدريس التباديل، الذكاءات املتعددة،  
القبعات السـت، اسرتاتيجية البيان العمي،  اسرتاتيجية 
املرشوع، إسـرتاتيجية األحداث املتناقضة ، إسرتاتيجية 

دورة التعلم، التدريس املتاميز(

رابعًا - التقنيات التعليمية :
يمكـن توظيـف العديـد من تقنيـات التعليـم  منها: 
)مسـتوع كائنـات التعلـم الرقميـة - املنصـة الذكيـة - 
الربامـج الكمبيوتريـة احلديثـة - السـبورات الذكيـة – 

املواد التعليمية الرقمية. الويب 2.(

خامسًا - أساليب التقويم وأدواته:
هناك العديد من أساليب التقويم  التي يمكن توظيفها 
لقياس نواتج التعلم املستهدفة للمقررات الرتبوية منها: 
االختبارات الشفوية، والعملية واالختبارات التحريرية، 
وإسرتاتيجيات التقويم املعتمد عىل األداء ويندرج حتت 
هـذه اإلسـرتاتيجية: األداء العمي، املعـرض، املحاكاة، 
لعب األدوار، املناقشـة، املناظـرة ، إعداد تقارير، أوراق 
العمل،  مرشوعات التخرج، ملف اإلنجاز اإللكرتوين، 
االختبـارات اإللكرتونية، الواجبات اإللكرتونية، بنوك 

األسئلة، املستودعات الرقمية، العروض التقديمية. 

توصيات الدراسة:
     اتسـاًقا مع املنطلقات النظرية للدراسـة، وانطالًقا 

من نتائجها، يويص الباحثان بام يي:
- تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل أسـاليب إشباع 
احلاجـات النفسـية واالجتامعية لطـالب كليات 

الرتبية.
- التأكيـد عـىل واضعي توصيف املقـررات الرتبوية 
عـىل تنويـع إسـرتاتيجيات وأسـاليب التقويـم؛ 
لتناسب احلاجات النفسية واالجتامعية للطالب.
- تدريـب أعضاء هيئة التدريـس عىل تطبيق أدوات 
تقويم، تتيح للطالب إشـباع احلاجات النفسـية: 
والشـعور  الـذات،  وتأكيـد  بالنفـس،  كالثقـة 

بالتفوق.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس عىل تصميم األنشطة 
التـي تتيـح للطالب العمل يف فرق؛ لتشـجيعهم 
عىل طرق التأثري يف اآلخريـن، وتبادل اخلربات، 

و ممارسة احلاجة للقيادة، والزعامة.
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- االهتامم باملحتوى املعريف الذي يمّكن الطالب من 
امتالك املهارات وتعلم املعرفة املفيدة.

- تشـكيل جلنة مراجعة داخليـة يف الكليات؛ لتقييم 
املقـررات الرتبويـة يف ضـوء احلاجـات النفسـية 

واالجتامعية.
- تفعيل دور األنشـطة الطالبية، وتشـجيع الطالب 
عـىل املشـاركة فيهـا وفـق مـا يناسـب حاجاهتم 

وقدراهتم ومهاراهتم. 

البحوث املقرتحة:
يقرتح الباحثان بناء عىل ضوء نتائج الدراسـة إجراء 

البحوث التالية:
- دراسـة تتبعيـه للحاجـات النفسـية واالجتامعيـة 

لطالب كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية.
- دور األنشـطة الطالبية يف تنمية احلاجات النفسـية 
واالجتامعية لطـالب كليات الرتبيـة باجلامعات 

السعودية.
- أثـر توظيـف نظـام إدارة التعليـم اإللكرتوين عىل 
إشـباع احلاجـات النفسـية واالجتامعيـة لطالب 

كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية.
- حتليـل حمتوى مناهج العلوم االجتامعية يف مراحل 
التعليـم مـا قبـل اجلامعـي يف ضـوء احلاجـات 

النفسية واالجتامعية للطالب.
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املستخلص
هدفـت هـذه الدراسـة إىل التعـرف عـىل دوافـع اختيـار أولياء 
األمور للمدرسة األهلية والعاملية ألبنائهم دون غريها، وكذلك 
التعرف عىل مدى رضا أولياء األمور عن خمتلف عنارص اخلدمة 

التعليمية املقدمة ألبنائهم من املدرسة األهلية أو العاملية.
وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن أولياء األمور 
الذين خيتارون املدارس العاملية يدفعهم إىل ذلك اهتامم املدرسـة 
العامليـة بتدريـس اللغـة اإلنجليزيـة بأسـاليب حديثـة ووجود 
وسـائل نقـل للطالب مـن املنزل إىل املدرسـة والعكـس، وفيام 
يتعلق بدرجة رضا أولياء األمور عن اخلدمات التعليمية املقدمة 
ألبنائهم من قبل املدارس األهلية أو العاملية، فقد بينت الدراسة 
أن أهم عنارص اخلدمات التعليمية التي حازت عىل مستوى عال 
من رضا أولياء األمور متثلت يف التزام املدرسـة بتسـليم الكتب 
الدراسـية للطالب يف الوقت املحدد، ويي ذلك موقع املدرسة. 
ويف النهايـة قدمـت الدراسـة جمموعـة مـن التوصيـات أمههـا 
رضورة اهتامم مالكي ومسئويل املدارس األهلية والعاملية بإعداد 
برنامج الستقبال أولياء األمور الراغبني يف زيارة املدرسة هبدف 
االطالع عىل خدماهتا وأنشطتها، وإظهار نقاط قوة املدرسة من 
قدرات أكاديمية وقدرات تشـغيلية وكذلك تعظيم درجة رضا 
الطـالب وأوليـاء أمورهم عـن اخلدمات املقدمة يف مدارسـهم 
مـن مجيع النواحي وأمهها االلتزام بتسـليم الكتب الدراسـية يف 
موعدها واالنضبـاط يف مواعيد النقل املدريس وكذلك مالئمة 

الفصل الدرايس مع عدد الطالب. 
الكلـامت املفتاحية : مـدارس أهلية، مـدارس عاملية، خدمات، 

تعليم، دوافع، رضا، أولياء أمور الطالب.

Abstract
This study aimed to determine the motives why are 
particular schools rather than others were chosen  by 
parents, measure the extent of parents satisfaction 
regarding the various elements of the educational 
service provided  by private\ international schools.
The study came up with a set of findings, Parents who 
choose international schools are attracted by careful 
adoption of modern teaching methods for English, and 
the availability of school provided means of transport 
for students from home to school and back. In terms of  
the extent of parents satisfaction regarding educational 
services provided by private \international schools or, 
the study showed that the most important elements of 
educational services which have earned a high level of 
satisfaction of parents was the school’s commitment 
to deliver textbooks to students in a timely manner, 
followed by the location of the school, In the end, the 
study made a series of recommendations, including the 
owners and officials of private and international schools 
must design program to reception  Parents who wish to 
visit the school their goal of the visit to identify the school 
services and activities.  also promote the students and 
parents satisfaction degree with the services provided in 
schools in all respects, the most important of which is the 
commitment to deliver textbooks in time and discipline 
in the school transportation punctuality as well as the 
optimizing the number of students per classroom size.
Keywords: private schools, international schools, services, 
education, motivation, satisfaction, student’s parents.

دوافع اختيار أولياء األمور
للمدارس االبتدائية الخاصة بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها

»دراسة مقارنة بين المدارس األهلية والمدارس العالمية للبنين في محافظة جدة«

أمحد بن عيل الغامدي                      أ.د. يارس بن عبد احلميد اخلطيب   
                أستاذ التسويق                                             باحث

       كلية االقتصاد واإلدارة - جامعة امللك عبد العزيز       كلية االقتصاد واإلدارة - جامعة امللك عبد العزيز

املقدمة 
إن قـرار اختيار أوليـاء األمور ملـدارس أبنائهم يعترب 
من القرارات املصريية التي تسهم يف تشكيل مستقبل 
األبناء، وحتتاج تلـك القرارات إىل الكثري من البحث 

والسـؤال والدراسـة، كـام أن املسـتثمرين يف قطـاع 
التعليـم األهـي يرغبـون يف تطويـع تلـك القـرارات 
لصاحلهـم وذلـك بـإدراج أبنائهـم يف املـدارس التي 

يملكوهنا.
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ومـن الطبيعي أنـه إذا أراد املسـتثمر يف قطاع التعليم 
األهـي احلصول عـىل عدد أكرب مـن العمـالء، أن يقوم 
بدراسـة توجهات هـؤالء العمالء ودوافعهـم، ومعرفة 
األسـاليب التي من خالهلا يسـتطيع احلصـول عىل عدد 
أكـرب مـن العمالء ويف نفـس الوقت يعمل عىل ترسـيخ 
والء هـؤالء العمالء ملـا يقدمه من خدمـات وذلك من 
خالل قياسـه ملدى رضائهم عن اخلدمـات التي يقدمها 

هلم.
كـام أن هناك بعـض الشـواهد التي تؤكد بـأن قطاع 
التعليـم األهي آخـذ يف النمـو الريع سـواء كان ذلك 
عىل مسـتوى عـدد املـدارس أو الطـالب والطالبات أو 

املعلمني خالل السنوات القادمة منها: 
- ارتفـاع معـدل الدخـل للفـرد وتنافـس الطلـب 

االجتامعي عىل التعليم األهي. 
- وجـود أعداد كبرية من املقيمـني الذين يرغبون يف 
إحلـاق أبنائهـم يف املـدارس األهليـة أو املدارس 

العاملية.
- إقبـال رؤوس األمـوال عـىل االسـتثامر يف جمـال 

التعليم األهي .
وهذا مـا يؤكد بـأن املرحلة املقبلة ستشـهد بإذن اهلل 
حركة اسـتثامرية عالية من املؤسسات املحلية واألجنبية 
يف قطـاع التعليـم األهي، ممـا يتطلب إجيـاد قاعدة حملية 
قوية من القطاع اخلاص قادرة عىل املنافسة، واالستعداد 
للمؤسسات والرشكات املنافسـة، من خالل االستفادة 
من الدراسـات العلمية لتحديد االسـتثامرات املستقبلية 
يف العديـد من املجـاالت ومنها التعليـم األهي، والذي 
يعـد مـن املجـاالت اهلامـة السـتقطاب االسـتثامر فيـه 
وحتقيق عوائد ربحية جمزية ألصحاب رؤوس األموال، 
ومن جهة أخرى فإن التنافس يف االستثامر يف هذا املجال 

حيقق درجة عالية من الكفاءة، واألداء املتميز.

 ومـن هنا تـزداد أمهيـة التعرف عـىل دوافـع اختيار 
أوليـاء األمـور للمـدارس االبتدائيـة األهليـة اخلاصـة 
بأبنائهـم، وهذا ما حياول فريق البحث الوصول إليه من 
خـالل بحثه ومقارنة تلك الدوافع بدوافع اختيار أولياء 
األمور للمدارس االبتدائيـة العاملية اخلاصة بأبنائهم مع 
حماولـة التعـرف عىل مـدى رضا أوليـاء األمـور عن ما 

تقدمة كل من املدرسة األهلية أو العاملية ألبنائهم.

أوالً : اإلطار العام للدراسة.
مشكلة الدراسة : 

قام فريق البحث بإجراء دراسـة اسـتطالعية أجرى 
مـن خالهلا مقابالت شـخصية مع بعـض أولياء األمور 
الذيـن قامـوا باختيار املدارس االبتدائية ألبنائهم سـواء 
كانـت مدارس أهلية أو عامليـة ))1((، وقد تبني من خالل 
الدراسـة أن دوافع اختيار أوليـاء األمور لتلك املدارس 

ليست متامثلة وخاصة فيام يتعلق باآليت:
- سمعة املدرسة وشهرهتا.

- كفاءات املدرسني.
- النشاطات الال صفية التي ترعاها املدرسة.

كذلك كانت هناك فروقًا ملموسة لدى أولياء األمور 
عن اخلدمات املقدمة يف تلك املدارس أمهها:

- الرضا عن وسيلة النقل )الباص( باملواعيد املحددة 
يف رحلتي الذهاب والعودة من املدرسة.

- الرضا عن النظافة العامة للمباين املدرسية.
- الرضا عن انضباط الطالب يف املدرسة.

ومن هنا فقد استشـعر فريق البحـث رضورة اجراء 
الدراسـة امليدانية التي ينبغي أن تتمحور مشكلتها حول 
حماولة التعرف عىل دوافع اختيار أولياء األمور للمدرسة 

)1(  حيتفظ فريق البحث بتسجيل خاص لبعض املقابالت التي 
تم إجرائها خالل الدارسة االستطالعية.
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األهلية أو العامليـة ومدى رضاهم عن اخلدمات املقدمة 
يف تلك املدارس.

أمهية  الدراسة:
تعترب هذه الدراسـة عىل جانب كبري من األمهية ألهنا 
متثـل جتسـيدًا للمفهـوم احلديـث للتسـويق القائـم عىل 
التوجه باملستهلك الذي يمثل الركيزة األساسية يف رسم 
السياسـات التسويقية عىل أسس علمية سليمة. والواقع 
أنه عىل الرغم من كثرة الدراسات العربية واألجنبية التي 
تناولت دوافع املسـتهلكني والعمالء ودرجة رضاهم يف 
القطاعات املرصفية والصحية والفندقية والسـياحية... 
إلخ، إال أن هناك قدر حمدود نسـبيًا من الدراسـات التي 
تناولت سـلوك أولياء أمور الطالب يف القطاع التعليمي 
وبخاصـة التعليـم األهي الـذي يمكن إبـراز أمهيته من 

خالل النقاط التالية:
1- إن املدارس اخلاصة يف اململكة العربية السعودية 
– تضـم )669.642( طالبـًا وطالبة يشـكلون 
14.65% مـن إمجـايل عـدد طـالب وطالبـات 
 )4.569.949( البالـغ  اململكـة  يف  التعليـم 
املختلفـة  التعليـم  مراحـل  يف  وطالبـة  طالبـًا 
حسـب  اإلحصائيـات الرسـمية لـوزارة الرتبية 
والتعليـم للعـام الـدرايس 1434/1433هــ، 
ويشـكل طـالب وطالبـات  املرحلـة االبتدائيـة 
جممـوع  مـن   %11.43 اخلاصـة  املـدارس  يف 
طالهبـا)2( لذلك، فمـن الـرضوري التعرف عىل 
العوامـل واالعتبارات التي تدفـع أولياء األمور 
إىل اختيار املـدارس اخلاصة برغم كلفتها.  وتأيت 
هذه الدراسة يف فرتة يشهد خالهلا التعليم األهي 
  https://www.moe.gov.sa 2(  املوقع اإللكرتوين لوزارة التعليم(

تاريخ طباعة التقرير: 2015/01/11.  

اهتاممـًا بالغـًا مـن قبـل وزارة التعليـم من حيث 
التنظيم ووضع سياسـات وترشيعات مهمة هلذا 
النـوع مـن التعليم يف ظـل النهضة التي تعيشـها 
اململكـة حاليـًا يف شـتى اجلوانـب، ممـا يتطلـب 
اإلسـهام يف رسـم خطوط تلـك السياسـة، ويف 

ختطيط عملية التعليم واجتاهاته.
2- تعترب املرحلة االبتدائية مرحلة األساس التعليمي 
جلميـع مراحـل التعليـم التاليـة هلـا حيـث أهنـا 
مرحلة بداية القراءة والكتابة ومها أسـاس العلم 
والتعلـم، وهي مرحلة تكوين شـخصية الطالب 
وفكـره ومهاراته ومعلوماته، وهي من مسـلامت 
املجتمع فهـي املرحلة التي يلتحق هبـا مجيع أبناء 
املجتمـع ومـن مجيع فئاتـه. كام أهنا تعتـرب مرحلة 
التكويـن العاطفـي والعالقـات االجتامعية، كام 
تسـاعد هذه املرحلة يف تكويـن البيئة التي يعيش 
فيهـا الطفل وجعلهـا ميدان للمصالح املشـرتكة 

واملواطنة الصاحلة.
3- تظهـر اإلحصائيـات بـأن حجـم االسـتثامرات 
بقطاع التعليم األهي واألجنبي متيل إىل االرتفاع 
بشـكل ملحوظ وخاصة يف ظـل توجه القيادة يف 
اململكة العربية السعودية إىل دعم كل القطاعات 
التعليميـة. ومـا متيـزت بـه املـدارس األهلية أو 
العامليـة مـن انضبـاط واهتـامم بطالهبـا وتوفـري 
املعلمني األكفاء برواتب عالية خاصة يف املدارس 
الكبـرية، مما أوجد طالبـا متفوقني معتمدين عىل 
أنفسـهم ولدهيم مهـارات ولغات متعـددة طبقا 

للمنهج املعد هلم من قبل تلك املدارس. )3(

)3( تقرير مويض املطريي، بعنوان رؤوس األموال النسائية املستثمرة 
 يف قطاع التعليم تصطدم بواقع املعوقات احلكومية )تقارير حملية(، 

صحيفة االقتصادية،  )العدد 6082(، 6 يونيو 2010م.



يارس بن عبد احلميد اخلطيب وأمحد بن عي الغامدي: دوافع اختيار أولياء األمور للمدارس االبتدائية اخلاصة بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها140

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

4- تزايـد اإلقبال عىل املدارس األهليـة والعاملية يف 
الفرتة األخرية الذي قد يعزى إىل الزيادة السكانية 
وارتفاع مسـتوى الدخـل، وهذا يعتـرب ذو أمهية 
بالغة للمسـتثمر يف قطاع التعليم للتعرف عىل  ما 
جيب عليه كمسـتثمر الرتكيز عليه للحصول عىل 
رضا العمالء احلاليني وتوسيع قاعدة العمالء يف 

املستقبل. )4(
واسـتنادًا إىل مـا سـبق يعتقـد فريـق البحـث أن مـا 
تتمخض عنه نتائج هذه الدراسة من توصيات يمكن أن 
تساهم يف ترشيد القرارات اإلدارية والتسويقية للقائمني 
عـىل شـئون التعليـم األهي واألجنبـي وبالتايل توسـيع 
قاعدة الدارسـني يف تلك املؤسسـات التعليمية وتعظيم 

درجة رضاهم ورضا أولياء أمورهم عن خدماهتا.
فضـاًل عـن ذلك فإنـه من املأمـول ان متثل الدراسـة 
احلاليـة مدخـاًل للباحثـني إلجـراء املزيد مـن البحوث 
أخـرى  تعليميـة  قطاعـات  يف  مسـتقباًل  والدراسـات 

ومناطق جغرافية خمتلفة.

أهداف الدراسة: 
هتدف هذه الدراسة إىل:

- التعـرف عـىل اخلصائـص الديموغرافيـة ألولياء 
أمـور طالب املدارس األهلية والعاملية من حيث 
)اجلنـس، اجلنسـية، التعليـم، والدخـل( ونـوع 

السكن.
2- التعـرف عىل أسـباب تعرف أوليـاء األمور عىل 
لتعليـم  املفضلـة  العامليـة  أو  األهليـة  املـدارس 

أبنائهم.

مـدارس  بعنـوان  بالطيـور،  املحسـن  عبـد  تقريـر   )4(
االنرتناشـيونال تفوقـت عـىل األهلية واحلكوميـة )حتقيقات 
،)16736 الرياض،)العـدد  صحيفـة   وتقاريـر(، 

 20 أبريل 2014م. 

األمـور  أوليـاء  اختيـار  دوافـع  عـىل  التعـرف   -3
للمدرسة األهلية و العاملية ألبنائهم دون غريها.

4- التعرف عىل مدى رضا أولياء األمور عن خمتلف 
عنـارص اخلدمـة التعليميـة املقدمـة ألبنائهم من 

املدرسة األهلية أو العاملية.

مصطلحات الدراسة: 
املـدارس األهليـــة: بتاريـخ 1395/09/11هــ 
أصدرت الدولة الئحة تنظيم املدارس األهلية يف اململكة 
العربية السـعودية وقد عرفت يف مادهتا األوىل املدرسـة 
األهليـة بأهنا: »كل منشـأة غري حكوميـة، تقوم بأي نوع 
من أنـواع التعليم العام أو اخلاص، قبـل مرحلة التعليم 
العـايل وبموجـب هذه الالئحة اسـتثنت الدولـة املراكز 
أو املعاهـد الثقافيـة التـي تنشـئها الدولة أو املؤسسـات 
األجنبيـة بموجب اتفاق بينها وبـني احلكومة واملدارس 
التي تنشـئها هيئات التمثيل السـيايس والقنصي لتعليم 
أبنـاء العاملـني هبا دون غريهـم ال تعترب مـدارس أهلية 
بموجـب الالئحـة«.)5( وهـي املـدارس املعروفـة أيضا 
باسم املدارس املستقلة غري احلكومية، وهي التي ال تدار 
من قبـل احلكومات املحلية، وبالتـايل فإهنا حتتفظ باحلق 
يف اختيار الطالب، ويتم متويلها كليا أو جزئيا عن طريق 

فرض رسوم عىل الطالب. 
املـدارس العامليـة: قـد ال يوجد هنـاك تعريف دارج 
للمدارس العاملية. إال  أنه من املمكن القول بأن املدرسة 
العامليـة هـي أحد تلك األنـواع من املـدارس التي جتمع 
عـدد من الطـالب واملوظفني  واملعلمـني الذين يمثلون 
عـدًدا مـن األصـول الثقافيـة والعرقية املختلفـة، حيث 
يتم من خالل تلك املـدارس تقديم منهج مقبول دوليا، 

)5(  محد إبراهيم السلوم، التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، 
ط1،  )الرياض، د. ن.، 1988(، ص 223 – 224 .
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حيـث يتم تكويـن ثوابت الـروح األممية الواحـدة التي 
تتميـز عـن النزعة القوميـة. وهي املدارس التي تشـجع 
التعليـم الدويل، يف بيئة دوليـة، إما من خالل تبني منهج 
دويل، أو باتبـاع منهج وطني خيتلـف عن املناهج املطبقة 
يف دولـة إقامة تلك املدرسـة، كام ختضع أنظمـة التقويم 
واالختبـارات والتقديـرات واملعـادالت موافقـة اهليئة 
املعتمدة للربنامج التعليمي الدويل املطبق بام ال يتعارض 
مـع األنظمة املطبقة لالختبـارات يف التعليم العام، ويتم 
متويلهـا كليـا أو جزئيـا عـن طريـق فـرض رسـوم عىل 

الطالب.)6(
املرحلـة االبتدائيـة : املرحلـة االبتدائيـة يف اململكـة 
العربية السـعودية هي القاعدة التـي يرتكز عليها إعداد 
الناشـئني للمراحل التالية من حياهتم وهي مرحلة عامة 
تشـكل أبناء األمة مجيعهم، وتزودهم باألساسـيات من 
العقيـدة الصحيحـة واالجتاهـات السـليمة، واخلربات 
واملعلومات واملهارات ومدة الدراسة فيها ست سنوات 
والتعليم فيها متاح لكل من بلغ سـن التعليم وهو إكامل 

ست سنوات. )7(

فروض الدراسة :
سعى فريق البحث إىل التحقق من الفروض التالية :

أوالً  : ال توجـد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية 
بـني خصائص أولياء أمور طالب املدارس األهلية وبني 
خصائص أولياء أمور طالب املدارس العاملية من حيث 

اجلنس، اجلنسية، التعليم، الدخل، ونوع السكن.

 Virachai Techavijit / The International Schools   )6(
 Phenomenon in Thailand and the Implementation
 of the International Baccalaureate/ Presented at the
4-University of Oxford / 1st March 2007 / p. 3
)7(  عبـد اهلل حممـد الزيد، التعليـم يف اململكة العربية السـعودية 
أنموذج خمتلف، ط4، )جدة : الدار السعودية، 1990(، ص 

.94 – 93

ثانيـًا  : ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية 
بني أسـباب تعـرف أولياء األمور عىل املـدارس األهلية 

وأسباب تعرفهم عىل املدارس العاملية.
ثالثـًا: ال توجد فروق جوهريـة ذات داللة إحصائية 
بـني دوافـع اختيار أوليـاء األمور للمـدارس األهلية أو 

املدارس العاملية.
رابعـًا: ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية 
بني رضا أولياء األمور عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف 

املدارس األهلية عن تلك املقدمة يف املدارس العاملية.

أسلوب الدراسة :
يعتـرب هذا البحث بحثًا اسـتنتاجيًا وصفيـًا إحصائيًا 

يستند إىل نوعني من مصادر البيانات املطلوبة كام يي :
املصـادر  يف  واملتمثلـة   : الثانويـة  املصـادر   : أوالً 
الرتبيـة  وزارة  مثـل  واخلاصـة  احلكوميـة  اإلحصائيـة 
ومصلحـة  الصناعيـة  التجاريـة  الغرفـة  و  والتعليـم 
اإلحصاءات العامة واملدارس األهلية والعاملية، وذلك 
للحصـول عـىل البيانات اخلاصـة بعدد تلـك املدارس 
وعـدد الطـالب الدارسـني فيهـا إضافـة إىل االطـالع 
عـىل الدراسـات السـابقة ذات العالقة بطبيعـة البحث 

وأهدافه.
ثانيـًا : املصـادر األوليـة : وقد اعتمد فريـق البحث 
يف مجـع البيانات األولية عـىل قائمة اسـتقصاء تضمنت 
أربـع حماور رئيسـية كان املحـور األول يعنـى بالبيانات 
الشـخصية لـويل األمـر ومـا يتضمنـه مـن خصائـص 
اجتامعيـة، بينـام تضمن املحـور الثاين عىل األسـلوب أو 
الكيفية التي من خالهلا تم التعرف عىل املدرسـة اخلاصة 
باألبـن، وبعد ذلك يتم التعرف عىل دوافع اختيار أولياء 
األمـور للمدرسـة اخلاصـة بأبنائهـم من خـالل املحور 
الثالـث، كام اهتم املحـور الرابع واألخـري بمعرفة مدى 
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رضـا أوليـاء األمور عـن اخلدمات املقدمة من املدرسـة 
ألبنائهـم. وقد تم توجيه تلك القائمـة ومجع بياناهتا من 

جمتمع البحث.

منهج الدراسة :
لقـد اعتمدت الدراسـة احلالية عـىل املنهج الوصفي 
االسـتنتاجي، حيث أنه األنسـب لدراسـة و تشـخيص 
املعلومـات عنهـا  الواقـع ومجـع  الظاهـرة عـىل أرض 
وتفسـريها واسـتخالص أبرز نتائجها. ويـربر العزاوي 
اسـتخدام املنهـج الوصفـي بأنـه ليـس هنـاك منهجًا يف 
البحث أكثر انتشارًا من املنهج الوصفي، ذلك أن املنهج 
الوصفـي يشـمل البحـوث التـي تركز عىل مـا هو كائن 
اآلن يف حياة اإلنسـان واملجتمـع . واملنهج الوصفي هو 
اسـتقصاء ينصب عىل ظاهرة من الظواهر كام هي قائمة 
يف احلـارض بقصد تشـخيصها وكشـف جوانبها وحتديد 
العالقـات بني عنارصهـا أو بينها وبـني ظواهر أخرى. 
أي أن املنهج الوصفي حيلل ويفر ويقارن ويقيم بقصد 
الوصـول إيل تقييـامت ذات معنـى بقصـد التبرص بتلك 

الظاهرة. )8(
  

جمتمع الدراسة:
يتكـّون جمتمـع البحـث مـن أوليـاء أمـور الطـالب 
واملـدارس  األهليـة  باملـدارس  واملسـجلني  الدارسـني 
العامليـة بمدينة جدة، حيث بلغـت املدارس األهلية 70 
مدرسـة، بينام بلغت املدارس العاملية 86 مدرسة. وطبقًا 
لإلحصاءات الرسـمية مـن وزارة الرتبيـة والتعليم فإن 
عدد الطالب املسـجلني باملدارس األهلية والعاملية يبلغ 

36.886 طالب.  

)8( رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة يف منهج البحث العلمي، 
ط1، )عامن : دار دجلة، 2008(، ص 97.

حجم ونوع العينة: 
نظـرًا لكـرب حجم جمتمـع البحث الـذي بلغ حجمه 
36.886 مفردة فإنه بتطبيق معادلة اخلطأ املعياري عند 
درجة ثقة 95% وحدود خطأ +5%  تبني أن حجم العينة 
الواجب اختيارها هو 381 مفردة، وقد تم توجيه قوائم 
االسـتقصاء ومجعهـا من أوليـاء األمور)9( املسـجلني يف 
املدارس األهلية والعاملية بمدينة جدة، وذلك اعتامدًا عىل 
العينة املساحية املنتظمة، وعند استالم قوائم االستقصاء 
املرجتعة تبني من مراجعتها أن جمموع املفردات السـليمة 
املسـتوفاة بياناهتا بلـغ 182 مفردة متثل  48 % من إمجايل 

القوائم التي تم توزيعها لعينة الدراسة.

10.أدوات الدراسة
اعتمـد فريـق البحث يف مجـع البيانـات األولية عىل 
قائمـة االسـتقصاء  التـي  تـم توجيهها إىل أوليـاء أمور 
الطـالب الذين يدرسـون باملدارس األهليـة واملدارس 
العامليـة بمدينة جدة، حيث تضمنت قائمة االسـتقصاء 
أربعة حماور رئيسـة كان املحـور األول: يعنى بالبيانات 
الشـخصية لـويل األمـر ومـا يتضمنـه مـن خصائـص 
اجتامعيـة، بينـام تضمـن املحـور الثـاين: األسـلوب أو 
الكيفية التي من خالهلا تم التعرف عىل املدرسة اخلاصة 
باألبـن، وبعد ذلك تم التعرف عىل دوافع اختيار أولياء 
األمـور للمدرسـة اخلاصـة بأبنائهم من خـالل املحور 
الثالـث، ثم اهتـم املحور الرابع واألخـري بمعرفة مدى 
رضـا أولياء األمور عـن اخلدمات املقدمة من املدرسـة 

)9(  تـم حتديـد أولياء أمـور الطالب عىل أهنـم املمثلني ملجتمع 
البحـث وكذلك اعتبار وحدة املعاينة هو )ويل أمر الطالب( 
يرجع لقناعة فريق البحث بأن ويل أمر الطالب هو الشخص 
القـادر عـىل التعبري عـن حقيقـة دوافـع اختياره للمدرسـة 
املناسـبة ألبنه يف املرحلة االبتدائية، كام أنـه أيضا القادر عىل 
حتديـد درجة رضـاه عن خمتلـف اخلدمات املقدمـة البنه يف 

املدرسة.
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ألبنائهـم. وقد تم توجيه تلـك القائمة ومجع بياناهتا من 
عينة البحث.

إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسة  
أوالً:  صـدق أداة الدراسـة: قـام فريـق البحـث يف 
املرحلـة االسـتطالعية بالتحقـق مـن صـدق االتسـاق 
الداخـي وذلـك للتحقق من مدى مالئمـة العبارات يف 

كل حمور، كام يتضح من خالل ما يي : 
صدق االتسـاق الداخي : قام فريق البحث بالتحقق 
من صدق أداة الدراسـة يف املرحلة االستطالعية باختيار 
عينـة حجمهـا )32( مـن أوليـاء األمـور املسـتهدفني 
بالدراسـة، وذلـك لقيـاس صـدق االتسـاق الداخـي 
لفقـرات )عبارات( قائمة االسـتقصاء وذلك من خالل 
إجيـاد درجة ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور 
الـذي تنتمي إليـه، حيث بينت نتائجـه أن غالبية فقرات 
اسـتبانة أولياء األمور ترتبط مع الدرجة الكلية للمحور 
الـذي تنتمـي إليه. كام قـام فريـق البحـث بالتحقق من 
صـدق األداة من خالل حسـاب درجة ارتباط كل حمور 
مـن حماور أداة الدراسـة مع الدرجة الكليـة لألداة. وقد 
تبني أن مجيع حماور أداة الدراسـة ترتبـط بدرجة مرتفعة 
مـع الدرجـة الكليـة ألداة الدراسـة وهذا يبـني أن مجيع 
حمـاور الدراسـة حتقـق أهـداف القيـاس املرجـوة منها، 
حيـث تراوحت قيم معامالت االرتبـاط من )0.41- 

 .)0.98
ثانيًا: ثبات استبانة أولياء األمور : ثبات أداة الدراسة 

عن طريق التجزئة النصفية : 
قـام فريـق البحث بحسـاب ثبـات أداة الدراسـة عن 
طريـق التجزئة النصفية وذلك من خالل حسـاب عالقة 
االرتبـاط بـني الدرجـة الكلية للبنـود الفرديـة والدرجة 
الكليـة للبنـود الزوجيـة عـن طريـق معامـل االرتبـاط 

بريسـون، ومن ثم تصحيحه عن طريق معامل سـبريمان 
براون لالرتبـاط، حيث اتضح أن قيمـة معامل االرتباط 
بريسـون بـني البنـود الفرديـة والبنـود الزوجيـة بلغـت 
)0.96( ودالة إحصائيا عند مسـتوى الداللة )0.01(، 
كام بلغت قيمة معامل سبريمان براون )0.94( وهي دالة 
إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.01(. و بالتايل نستنتج 
مـن ذلك أن أداة الدراسـة حتقق ثباتًا مرتفعـا، مما يطمئن 

فريق البحث إىل سالمة إجراءات بناء أداة الدراسة. 
 كـام قـام فريـق البحـث باختبار ثبـات أداة الدراسـة 
وحماورها من خالل حساب معامالت ألفا كرونباخ لكل 
حمور من حماور أداة الدراسـة ولـألداة ككل، حيث بينت 
نتائجـه أن أداة الدراسـة حتقـق ثباتًا مرتفعـا حيث بلغت 
قيمته )0.96( وبالتايل نستنتج من ذلك أن أداة الدراسة 
حققـت ثباتـا عاليـا يفوق احلـد املسـموح به لثبـات أداة 

القياس، مما يعزز الثقة يف النتائج التي تم التوصل إليها. 

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة 
لتحليـل بيانـات الدراسـة حتليـاًل إحصائيـًا علميـًا 
حيقـق أهدافها، فقد اعتمد فريق البحث عىل األسـاليب 
اإلحصائية الوصفية والتي متثلت يف التكرارات والنسب 
املئوية وذلك لتوصيف عينة الدراسة بحسب اخلصائص 
الديمغرافيـة ونوع السـكن، كام اسـتخدام املتوسـطات 
احلسـابية واالنحرافـات املعياريـة وذلك لقيـاس درجة 
اسـتجابة أفراد العينة من أولياء أمور الطالب املشاركني 
يف الدراسـة حول فقرات حماور أداة الدراسة. باإلضافة 
إىل ذلك فقد تم اسـتخدام معامالت االرتباط بريسـون 
ومعامل سـبريمان براوان ومعامل ألفـا كرونباخ وذلك 
للتحقـق من صدق وثبات أداة الدراسـة. كذلك فقد تم 
χ(  وذلـك لقياس داللة  2 اسـتخدام اختبار مربع كاي )
الفـروق بـني خصائـص أولياء أمـور املـدارس األهلية 
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وأوليـاء أمـور طالب املـدارس العاملية تبعـًا  الختالف 
اجلنس، اجلنسية، التعليم، الدخل، ونوع السكن.

معيار احلكم يف تفسري نتائج الدراسة 
يتباين معيار احلكم يف تفسـري نتائج الدراسـة احلالية، 
وذلك ألن أداة االستبيان التي استخدمت جلمع البيانات 
األولية حتتوى عىل ثالثة حماور رئيسـة، حيث أن القياس 
بالنسبة لفقرات املحور األول والتي هدفت لقياس درجة 
أمهية األسـباب التي سامهت يف تعرف أولياء األمور عن 
املدرسـة التي تم إحلـاق اإلبن هبا، حيـث توفرت ثالث 
خيـارات لإلجابة عـن فقرات املحـور األول، وأعطيت 
الدرجات كام يي : )3= السـبب مهم للغاية، 2= السبب 
مهم إىل حد ما، 1= السـبب غري مهم عىل اإلطالق(. أما 
فقـرات املحور الثـاين والتي هدفت لقيـاس درجة أمهية 
كل دافـع مـن الدوافع التي سـامهت يف اختيار املدرسـة 
وإحلـاق اإلبـن هبا، حيـث تم اسـتخدام مقيـاس يتكون 
مـن 11 نقطـة، وقـد أعطيت الدرجة بشـكل متسلسـل 
من )صفر-10( حيث أن الصفر تعني أن السـبب عديم 
األمهيـة، بينام الرقم )10( يعني أن السـبب بالغ األمهية. 
أمـا املحور الثالث حيث هدف لقياس درجة رضا أولياء 
األمور عـن اخلدمات التعليمية املقدمـة ألبنائهم، حيث 
تدرجـت وفق مقيـاس ليكرت اخلـاميس، حيث أعطيت 
الدرجـات وفـق تـدرج ليكـرت اخلاميس كام يـي : )5= 
رايض متامـًا، 4= رايض، 3= متوسـط الرضـا، 2= غـري 

راِض، 1= غري راِض عىل اإلطالق(. 

طريقة مجع البيانات
قام فريق البحث بجمع بيانات قائمة االسـتقصاء عن 
طريق املقابلة الشخصية مستعينا ببعض املتعاونني )املعلمني 
أو اإلداريـني أو األخصائيـني االجتامعيني( املشـهود هلم 

 بالكفـاءة واخلـربة  حيـث تم تسـليمهم االسـتبيانات يف 
املـدارس -حمل الدراسـة – ليقومـوا بتوزيعها عىل أولياء 
األمور وحثهم عىل التعاون والتجاوب يف ملئها مع رشح 

أي غموض أو عبارات قد تلتبس عىل ويل األمر.

حتليل البيانات وتفسري النتائج
بعـد مجـع البيانات متـت مراجعتها ومن ثـم تفريغها 
باسـتخدام اسـتامرات تفريـغ خاصـة، ليتـم بعـد ذلك 
حتليلها باسـتخدام احلاسب اآليل وباستخدام األساليب 
اإلحصائيـة املتاحـة يف برنامـج SPSS ولبيـان األمهيـة 
بـني  الفـروق  معنويـة  واختبـار  للنتائـج  اإلحصائيـة 
اإلجابـات املتعلقـة باملبحوثني فقد تم اسـتخدام بعض 
اختبـار  مثـل  املناسـبة  اإلحصائـي  التحليـل  أسـاليب 
بـني  الفـروق  معنويـة  الختبـار  وذلـك   )T.TEST(
املتوسـطات للمتغريات حمل الدراسة، وأخريًا تم تفسري 

النتائج وفقًا لألسس العلمية. 

حدود الدراسة 
احلـدود املكانيـة : تم اقتصار الدارسـة عىل املدارس 
العربيـة  باململكـة  جـدة  مدينـة  يف  والعامليـة  األهليـة 
السـعودية، ألهنا من أكرب حمافظات اململكة، ولقرهبا من 
سكن فريق البحث حيث يسهل عليه مجع البيانات فيها.
احلدود الزمانية : سعى فريق البحث عىل إمتام الدراسة 
يف الفصل الثاين مـن العام الدرايس 1436/1435هـ، 
للحصـول عىل إجابـات دقيقـة وواقعية مـن اآلباء بعد 

استكامل سنة دراسية كاملة ألبنائهم يف املدارس.
احلـدود البرشية : تم اقتصار الدراسـة عىل أولياء أمور 
الطالب الدارسـني باملـدارس األهلية واملـدارس العاملية، 
باعتبارهـم العمالء املبارشين هلذه املدارس، لذا مل تشـمل 
الدراسة املستثمرين أو املوظفني العاملني يف هذه املدارس.
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ثانيًا : الدراسات السابقة.
 الدراسات العربية:

- دراسـة صالح بن عبد اهلل امللحم )2011( بعنوان 
“ دور عنارص املزيج التسـويقي اخلدمي يف زيادة 

)10( اإلقبال عىل املدارس األهلية”. 
خلصـت هـذه الدراسـة إىل جمموعـة مـن 
النتائج كان من أبرزهـا: عدم وجود فروقات 
أوليـاء  دوافـع  بـني  إحصائيـة  داللـة  ذات 
األمـور يف حمافظة اإلحسـاء يف إحلـاق أبنائهم 
عنـارص  وفـق  األهليـة،  باملـدارس  وبناهتـم 
املزيج التسـويقي اخلدمي، وذلك عىل أساس 
اختـالف اجلنسـية، وصلـة القرابـة، واملؤهل 
مـكان  وكذلـك  األمـور،  ألوليـاء  العلمـي 
السكن. بينام أظهرت الدراسة وجود فروقات 
ذات داللة إحصائية بـني دوافع أولياء األمور 
يف حمافظة اإلحسـاء يف إحلـاق أبنائهم وبناهتم 
املزيـج  عنـارص  وفـق  األهليـة،  باملـدارس 
التسويقي اخلدمي، باختالف العمر بني أولياء 
األمـور، والدخـل الشـهري لـألرسة، ونـوع 

الوظيفة احلالية ألولياء األمور.
- دراسـة  عي أسعد وطفة وفرح املطوع )2008م( 
“املـدارس اخلاصـة األجنبيـة يف دولـة  بعنـوان 
الكويـت كـام يراها أوليـاء أمور تالميـذ املرحلة 

)11( االبتدائية”. 

)10(  صالـح بن عبـد اهلل بن صالح امللحـم »دور عنارص املزيج 
التسـويقي اخلدمي يف زيـادة االقبال عىل املـدارس األهلية«. 
املجلة األردنيـة يف إدارة األعامل، مج 7، ع 3، 2011م، ص  

.375 - 341
)11(  عي أسعد وطفة، وفرح املطوع »املدارس اخلاصة األجنبية 
يف دولـة الكويـت كـام يراهـا أوليـاء أمـور تالميـذ املرحلـة 
االبتدائية«. رسـالة اخلليج العريب، س 29، ع 109، سبتمرب 

2008م، ص  13 - 70.

عـن  الكشـف  الدراسـة  هـذه  حاولـت 
الصـورة الرتبوية للمـدارس األجنبية اخلاصة 
يف منظور عينة من اآلباء واألمهات يف املرحلة 
االبتدائية يف دولة الكويت. وقد خرجت هذه 
الدراسة بعدد من النتائج حول الصورة املميزة 
هلذه املـدارس مـن منظـور اآلبـاء واألمهات 
وأوليـاء األمـور الذيـن بينوا السـامت واملزايا 
واخلصائـص الرتبوية اإلجيابية هلـذه املدارس 
باملقارنـة مع صورة سـلبية لـألداء الرتبوي يف 
املـدارس احلكوميـة التـي وضعـت يف قفص 

االهتام.
- دراسـة عيسـى بـن حسـن األنصـاري )2004( 
بعنوان »دراسـة مسـحية للكشـف عن أسـباب 
إحلاق األبناء باملدارس األهلية وآراء اآلباء حول 

هذه املدارس«.)12(
وقد بينت تلك الدراسـة أنـه عىل الرغم من 
زيـادة إقبال اآلباء عىل إحلـاق أبنائهم باملدارس 
األهليـة إال أن ذلك ال يعنـي أن اآلباء راضون 
عـن أداء هـذه املـدارس وعن مسـتوى أبنائهم 
الـدرايس. بـل العكـس كان هنـاك الكثـري من 
اآلبـاء الذيـن أبدوا عدم رضاهم عـن أداء هذه 
املـدارس وال يرون اهنم جيدون مـردودًا يعادل 
ما يدفعونه من رسـوم ولكن هناك أسـباب هي 
التي تدفعهم لذلك وهذا ما قامت هذه الدراسة 

بكشفه. 

)12(  عيسـى بن حسن األنصاري »دراسة مسحية للكشف 
عن أسـباب إحلاق األبناء باملدارس األهليـة وآراء اآلباء 
حـول هـذه املـدارس ». اللقـاء التاسـع للتعليـم األهي 
)التعليم األهي وحتديات العرص(، إدارة الرتبية والتعليم 
بمحافظة األحسـاء 7-8 / أبريـل 2004م، ص  31 - 

.46
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بعنـوان   )2003( حسـن  صديـق  حممـد  دراسـة   -
»التعليم يف املدارس األجنبية واخلاصة  اإلجيابيات 

والسلبيات«.)13(
أرجعت هذه الدراسـة أسباب زيادة اإلقبال 
عىل املـدارس األجنبيـة واخلاصة، عـىل أنه نوع 
مـن املفاخـرة واملباهـاة بـني األرس، خاصة وأن 
عـددًا كبريًا من أبناء املسـئولني وصفوة املجتمع 
يلحقون أبناءهم يف املدارس احلكومية واخلاصة، 
كذلك رغبة أولياء األمور يف تعليم أبنائهم اللغة 
اإلنجليزيـة بأصوهلا الصحيحة إعـدادًا إلحلاق 
هـؤالء األبنـاء باجلامعات األجنبيـة، أضف إىل 
ذلك االعتقاد السـائد لـدى الكثريين من أولياء 
األمـور بـأن املـدارس األجنبية واخلاصـة تقدم 
خدمـة تعليميـة أفضل مـن املـدارس احلكومية 

الرسمية.
- دراسة عابدين )2000( »أسباب إحلاق الوالدين 
ببعـض  وعالقتهـا  اخلاصـة  باملـدارس  أبنائهـم 

التغريات«. )14(
أهــم  أن  الدراسـة  هـذه  نتائـج  أظهـرت 
العوامــل التـي يراعيها الوالـدان يف اختيارهم 
للمـدارس اخلاصـة هـو التعامـل مـع الطالب 
بشـكل تربوي جيد، ووجـود نظام ضبط ثابت 
واسـتخدام  املدرسـة،  وشــهرة  املدرسـة،  يف 

)13(  حممـد صديـق حممد حسـن »التعليم يف املـدارس األجنبية 
واخلاصـة اإلجيابيات والسـلبيات«. جملة الرتبيـة - قطر، س 

32، ع 146، سبتمرب 2003م، ص  64 - 75.
)14(  حممد عبد القادر عابدين »أسـباب إحلاق الوالدين أبنائهم 
باملدارس اخلاصـة وعالقتها ببعض التغريات«. جملة البحوث 
والدراسـات الرتبويـة الفلـسـطينية، العــدد الثالـث، مجعية 
البحوث والدراسات الرتبوية الفلسـطينية، مارس2000م، 

ص  53 - 87.

أسـاليب تدريس جيدة فيها، واحرتام املدرسـة 
للطالب واهتاممها به فردًا، واالهتامم بإكسـاب 
الطالـب قياًم واجتاهـات مرغوبًا فيهـا، ووجود 
نظـرة إجيابيـة نحـو الطلبـة وقدراهتـم، وتوفري 
بيئـة أكثر أمنًا مــن املدارس احلكومة، وتنشـئة 
الطالـب تنشـئة دينية، وتوفـري الرعاية الصحية 
واالجتامعيــة للطالب، ووجـود عالقة تبادلية 

متينة بني املدرسة والبيت.
- دراسة خدجية عبد اهلل اليوسف )1997 م( بعنوان 
“ دوافـع اختيار التعليم االبتدائي األهي للبنات 

من قبل أولياء األمور بمدينة مكة املكرمة”. )15(
نتائـج  عـدة  إىل  الدراسـة  توصلـت  وقـد 
متعلقـة بالدوافـع الختيـار التعليـم االبتدائي 
األهـي للبنـات من قبـل أولياء األمـور مدينة 
مكـة املكرمة خلصت إىل أن املـدارس األهلية 
تتميـز بكوهنا هتتـم بتحفيظ الطالبـة أجزاًء من 
القرآن الكريم، وتدريبها عىل تالوته وجتويده. 
وتعليم الطالبة مبادئ اللغة اإلنجليزية، بعض 
مبـادئ احلاسـب اآليل. وكذلـك قلـة أعـداد 
يف  الواحـد  الـدرايس  الفصـل  يف  الطالبـات 
املـدارس األهلية مما يسـاعد عـىل حصول كل 
طالبـة عىل قـدر معقول مـن االهتـامم. إضافة 
إىل االهتـامم بالنظافة والسـالمة يف مجيع مرافق 

املدرسة.
- دراسـة منـى راشـد الغيـص وثابت عبـد الرمحن 
اختيـار  سـلوك   « بعنـوان   )1996( إدريـس 

)15(  خدجيـة عبـد اهلل سـند اليوسـف »دوافـع اختيـار التعليـم 
االبتدائـي األهي للبنـات من قبل أولياء األمـور بمدينة مكة 
املكرمة ». رسـالة ماجسـتري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

1997م، ببليوجرافيا ص  108 - 113. 
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لقطاعـات  الديموغـرايف  والتقسـيم  املـدارس 
املسـتخدمني للمـدارس احلكوميـة واخلاصة يف 

الكويت : حتليل املتغريات«. )16(
باملفهـوم  املوجهـة  الدراسـة  هـذه  اهتمـت 
التسـويقي بسـلوك اختيـار املـدارس مـن جانـب 
أوليـاء األمـور الكويتيـني. وقـد أظهـرت نتائـج 
الدراسـة أن قرار االختيار بني املدارس احلكومية، 
أو اخلاصـة العربية، أو اخلاصة األجنبية يتأثر بعدة 
عوامل أمهها املعاملة، وكفاءة املدرسـني، ورسـوم 
الدراسة، واألنشطة املدرسية، واملوقع، واالنطباع 
الذهنـي عـن املدرسـة، واالتصاالت الشـخصية 

املعتمدة عىل احلديث املتداول بني أولياء األمور. 
- دراسـة فوزية البكـر)1995( بعنوان »االجتاهات 
الوالديـة نحو إحلاق الفتيات باملدارس االبتدائية 

األهلية للبنات بمدينة الرياض«.)17(
توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: أن 
الكفاءة العلمية واملهنية للمعلامت واسـتخدامهن 
ألسـاليب تربويـة جيـدة يف التدريـس كانت أهم 
األسـباب التـي دفعـت األهـايل إىل إحلـاق بناهتم 
باملدارس األهلية. كام كشفت الدراسة أن من أهم 
عيـوب املدارس األهلية التـي أحلق األهايل بناهتم 
هبـا حمدوديـة الربامـج الرتفيهية وغالء األقسـاط 
املدرسـية. كام كشفت أيضًا عن أهم العيوب التي 
يعاين منها التعليـم احلكومي من وجهة نظر أفراد 
 « إدريـس  الرمحـن  عبـد  وثابـت  الغيـص،  راشـد  منـى   )16(
سـلوك اختيار املـدارس والتقسـيم الديموغـرايف لقطاعات 
املسـتخدمني للمـدارس احلكوميـة واخلاصـة يف الكويـت : 
حتليـل املتغـريات ». املجلـة العربية للعلـوم اإلدارية، مج 4، 

ع1، نوفمرب 1996م، ص  1 - 36.
)17(  فوزية بكر البكر »دراسـة مسحية لالجتاهات الوالدية نحو 
إحلـاق الفتيات باملـدارس االبتدائيـة األهلية للبنـات بمدينة 
الريـاض«. رسـالة اخلليـج العـريب، س 16، ع56، نوفمـرب 

1995م، ص  15 - 48.

العينـة وهي عدم وجود مناهـج إضافية كاللغات 
األجنبية والكمبيوتر واكتظاظ الفصول الدراسية 

بالطالبات، وعدم العناية بإنامء شخصية الطالبة.

 الدراسات األجنبية:
-  دراسـة يـي هسـو و تشـن يـوان فانـغ ) 2013( 
بعنـوان » حتليل العوامل املؤثـرة يف اختيار اآلباء 

مدارس أبنائهم املتوسطة«. )18(
وجد الباحثان من خالل هذه الدراسة عالقة 
إجيابيـة عاليـة مـن ناحية اختيـار اآلبـاء مدارس 
أبنائهـم مع عوامـل أخرى مثل البيئـة التعليمية، 
والفلسـفة التعليميـة، واحلرم اجلامعـي واملرافق 
واألنشـطة الالصفية، واملناهج وموقع املدرسـة 
والنقـل املـدريس. كـام ذكـر الباحثـان يف ختـام 
هذه الدراسـة أمهية االختصاصـات اإلدارية فيام 
يتعلق بالرتكيز عـىل  أن القيم األخالقية للطالب 
واالنضبـاط اليومـي، والسـمعة اجليـدة، والبيئة 
التعليميـة اآلمنـة والفعالـة، واملناهـج هـي أهم 
العوامل التي من شـأهنا حتفيز الطالب لالنضامم 

إىل بعض املدارس ضمن منطقتهم.
- دراسـة فاطمـة بيـك )2011( بعنـوان » تقـيص 
دوافـع اآلباء عنـد اختيار تعليـم أبنائهم اللغات 

بطريقة الغمر«)19(
 Yi Hsu and Chen Yuan-fang , An Analysis of)18(
 Factors Affecting Parents’ Choice of a Junior
 High School , International Journal of Business,
 Humanities and Technology Vol. 3 No. 2; February
2013 , p. 39-49
 Fatima Baig , Investigating the motivations of  )19(
 parents choosing language immersion education
for their child ,  thesis submitted in partial fulfill-
ment of the requirements for the Doctor of Philoso-
 phy degree in Teaching and Learning ,  Graduate
 College of The University of Iowa ,  Iowa , May
2011, , p. 133-139
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لقد كشفت هذه الدراسـة أن اآلباء يشكلون 
أمهيـة بالغة لربامج التعليم بالغمر– وهي طريقة 
التعليـم التي يتم من خالهلـا االنخراط يف بيئة أو 
ثقافـة أخرى مغايـرة متامـًا لبيئة وثقافـة الطالب 
– حيـث كان املشـاركون يؤيدون بشـدة التعليم 
بتلـك الطريقـة وجيدوهنـا فاعلـة جـدًا يف تعليم 
أبنائهـم لتعليـم لغة أخرى، وقد أبدت الدراسـة 
أن اآلبـاء لدهيـم معرفة جيدة بتلـك الطريقة من 
التعليـم، وأثرهـا يف تربية األبنـاء وتعليمهم، كام 
كانـت لدهيم توقعات عالية جـدًا، وهم ينظرون 
إىل أنفسـهم كـرشكاء للمـدارس يف توفري أفضل 
تعليـم ممكـن ألبنائهـم، كـام أن الباحثـة ترى أن 
نتائج دراسـتها مهمـة بالنسـبة لإلداريني يف مثل 

هذا النوع من املدارس واملعلمني واآلباء.
- دراسـة أفـا ديفيـس )2011( بعنوان » ملـاذا خيتار 

اآلباء إرسال أبناءهم إىل املدارس اخلاصة« )20(
كان غرض هذه الدراسة هو تقيص األسباب 
التـي يديل هبـا اآلبـاء لكيفيـة اختيارهـم التعليم 
املدريس ألبنائهـم، وكان هناك ثالث جمموعات 
مـن هـؤالء املشـاركني هـم : اآلبـاء، والطلبـة، 
والعاملـون يف اإلدارة. وكان هنـاك عدة مناحي 
نتجـت عن املقابالت مع املشـاركني تدور حوهلا 
أسـباب اختيار املـدارس اخلاصة لألبنـاء وهي: 
اخلصائص املتوقعة يف املدرسـة، وجودة التعليم، 

والبيئة الفعلية، واألنشطة الال منهجية.
- دراسـة جوزيف باستا و هربرت والربغ )2004( 
بعنـوان » هـل يمكـن للوالديـن اختيـار أفضـل 

 Davis, Ava M. ,  “Why Do Parents Choose to  )20(
 Send Their Children To Private Schools?” , Georgia
 Southern University , Georgia Southern ,  (2011).
 .Electronic Theses & Dissertations. Paper 382

املدارس ألبنائهم؟«. )21(
لقـد شـكلت إمكانيـة أن خيتار اآلبـاء أفضل 
لويـس  اهتاممـات  إحـدى  ألبنائهـم  املـدارس 
سـاملون. وتوضح هذه الدراسـة كيـف تتنبأ عن 
طريق األسـس االقتصاديـة لآلباء بأنـه يمكنهم 
اختيـار مدارس أبنائهم  بصورة أفضل من خرباء 
األجهـزة احلكوميـة. وقـد متـت مراجعـة هـذه 
الدراسة عىل أسـاس البحث القائم وعىل أساس 
املالحظـة والتجربـة والبحث املتعلـق بالفرضية 

كالتايل : 
وضحت املسوحات أن أولياء األمور يقيمون 
املدارس بنفس طريقة التقييم لدى خرباء الرتبية، 
وهـذا مـا يوضـح أن لدهيـم معلومـات كافيـة 
متكنهم من اختاذ القـرار الصحيح.  كام وضحت 
املسـوحات أن معظـم اآلبـاء يقومـون باختيـار 
املدارس عىل أسـاس اجلودة األكاديمية املتوقعة، 
مما يظهر أهنم يبنون خياراهتم عىل أفضل مصلحة 
طويلـة األمد للطفـل. كام وضحـت البيانات أن 
التحصيل األكاديمي للطلبة هي أعىل يف املدارس 
املختارة منهـا يف املدارس احلكوميـة. ومن ذلك 
كشـفت الدراسـة أن اعتقـاد لويس سـاملون بأن 
اآلباء هم الذين  يقومون باختيار أفضل املدارس 

ألبنائهم، تؤيده هذه الدراسة.
اسـتعراض  مـن  البحـث  فريـق  وخلـص 
الدراسـات السـابقة إىل وجـود عـدد وفـري مـن 
الدراسـات التـي تناولـت موضـوع أسـباب أو 
دوافـع اختيـار املـدارس األهلية، كـام أن معظم 

 Bast, Joseph L. and Walberg, Herbert J , Can   )21(
 Parents Choose the Best Schools for Their
 Children? , Economics of Education Review, v23
   . n4 , Aug 2004 , p431-440
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تلك الدراسات تناولت أسباب أو دوافع اختيار 
املـدارس األهليـة، وهـي ال شـك ختتلـف عـن 
املجـال الرئيي هلذه الدراسـة التي سـرتكز عىل 
دوافع اختيـار أولياء األمور للمدارس االبتدائية 
اخلاصـة بأبنائهم ومدى رضاهم عنها بحكم أهنا 
دراسـة مقارنـة بني املـدارس األهليـة واملدارس 

العاملية.

ثالثا: نتائج الدراسة امليدانية واختبار صحة الفروض:
توصيف عينة الدراسـة تبعـا للمتغريات الديمغرافية 

ونوع السكن 

جدول رقم )1(
توصيف عينة أولياء األمور بحسب
 املتغريات الديمغرافية ونوع السكن

النسبة املئوية %العدداملتغريات

1- املدرسة 

12267.0املدارس األهلية 

6033.0املدارس العاملية 

2- اجلنسية 

10959.9سعودي 

7340.1غري سعودي 

3- اجلنس

16691.2ذكر

168.8أنثى 

4- العمر 

2312.6أقل من 30 سنة 

306435.2- ألقل من 40

409552.2 سنة فأكثر 

النسبة املئوية %العدداملتغريات

5- املستوى التعليمي 

3117.0متوسطة فام دون 

2413.2ثانوي أو ما يعادهلا 

12769.8جامعي فأعىل 

6- الدخل الشهري لألرسة من الوظيفة واملوارد األخرى 

2815.4أقل من 5000 ريال 

5.0004122.5- ألقل من 10000 ريال

100003921.4- ألقل من 15000 ريال

150002714.8- ألقل من 20000 ريال

200001910.4- ألقل من 25000 ريال

250002815.4 ريال فأكثر 

7- نوع السكن 

6033.0فيال  

12267.0شقة 

تم تصنيف أولياء أمور الطالب يف عينة الدراسة تبعًا 
لنوع املدرسة التي يدرس فيها أبناؤهم وتبعًا جلنسية ويل 
األمر وجنسه وعمره ومستواه التعليمي ودخله الشهري 

ونوعية سكنه، ويالحظ من اجلدول ما يي :
- أن غالبية أولياء األمور يف العينة ونسبتهم )%67( 
يـدرس ابناؤهم يف مدارس أهليـة بينام يدرس ما 

نسبته )33%( يف املدارس العاملية.
- أن غالبية أولياء األمور يف العينة ونسبتهم )%60( 
تقريبًا من السـعوديني، بينام يمثل غري السعوديني 

ما نسبته )%40(.
- أن الغالبيـة العظمـى مـن أولياء األمـور يف العينة 
ونسـبتهم )91%( من الذكور، بينام يمثل اإلناث 

ما نسبته )9%( تقريبًا.
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- أن غالبية أولياء األمور يف العينة ونسبتهم )%87( 
تقريبًا تتجاوز أعامرهم 30 سنة.

- أن غالبية أولياء األمور يف العينة ونسبتهم )%70( 
تقريبًا حاصلني عىل مؤهل جامعي أو أعىل.

- أن غالبية أولياء األمور يف العينة ونسبتهم )%85( 
ال تقل دخوهلم الشـهرية عـن 5.000 ريال كام 
أن النسـبة األكرب يف العينة ونسـبتهم )62%( من 
العينـة تتجاوز دخوهلـم 10.000 ريـال ولعل 
هذا ما يتفق مع التوقعـات النظرية ويفر ويربر 
قدرة أولياء األمور عىل إحلـاق أبنائهم باملدارس 
اخلاصة ذات املصاريف الدراسية املرتفعة نسبيًا.

- أن غالبية أولياء األمور يف العينة ونسبتهم )%67( 
يسـكنون يف شـقق بينام تبلغ نسبة سـاكني الفلل 

.)%33(

حتليـل اسـتجابات عينة أوليـاء األمور نحـو فقرات 
حماور الدراسة. 

حتليـل  اجلـزء  هـذا  يف  البحـث  فريـق  يتنـاول 
استجابات عينة الدراسة نحو فقرات حماور الدراسة 

وهي:
- أوالً : األمهية النسبية ألسباب تعرف أولياء األمور 

عىل املدرسة التي يلتحق هبا أبناؤهم.
- ثانيًا : األمهية النسبية لدوافع اختيار أولياء األمور 

للمدرسة التي يلتحق هبا أبناؤهم.
- ثالثـًا : درجـة رضـا أوليـاء األمـور عن مسـتوى 

اخلدمات املقدمة ألبنائهم.

أوالً : األمهية النسـبية ألسـباب تعرف أولياء األمور 
عىل املدرسة التي يلتحق هبا أبناؤهم 

جدول رقم )2(
درجة أمهية األسباب التي يتعرف من خالهلا أولياء األمور عىل املدرسة 

السبب مهم للغايةرقم العبارة
خيارات اإلجابة

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب مهم إىل
حد ما

غري مهم
عىل اإلطالق

2
زيارتكم للمدرسة وإطالعكم 

عىل مرافقها وأنشطتها. 
120584ت

2.640.531
65.931.92.2ن%

املدرسة هلا سمعة وشهرة كبرية 1
927911ت

2.450.612
50.543.46.0ن%

4
موقع املدرسة وقرهبا من املنزل 

أو العمل
887123ت

2.360.703
48.439.012.6ن%

6
تزكية املدرسة من األقارب 

واألصدقاء 
807923ت

2.310.694
44.043.412.6ن%

7
استعراض أنشطة وخدمات 
املدرسة عن طريق اإلنرتنت 

658532ت
2.180.715

35.746.717.6ن%
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تشري النتائج املستخلصة من اجلدول رقم )2( إىل أن 
زيارة أولياء األمور للمدرسـة وإطالعهـم عىل مرافقها 
وأنشـطتها يـأيت يف مقدمة أسـباب تعرف أوليـاء األمور 
عـىل املدرسـة بمتوسـط قـدره )2.64( ويليـه سـمعة 
املدرسـة وشهرهتا بمتوسـط )2.45( ثم موقع املدرسة 
وقرهبا من املنزل أو العمل بمتوسـط )2.36( وترتاجع 

تدرجييـًا أمهيـة باقي األسـباب حيث تأيت معرفـة أولياء 
األمـور السـابقة بأحد املعلمني أو العاملني باملدرسـة يف 

مؤخرة تلك األسباب بمتوسط )1.68(.

ثانيـًا : األمهية النسـبية لدوافع اختيـار أولياء األمور 
للمدرسة التي يلتحق هبا أبناؤهم:

السبب مهم للغايةرقم العبارة
خيارات اإلجابة

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب مهم إىل
حد ما

غري مهم
عىل اإلطالق

اإلعالنات املختلفة عن املدرسة 3
278966ت

1.790.686
14.848.936.3ن%

5
معرفة سابقة بأحد املعلمني أو 

العاملني باملدرسة 
345593ت

1.680.777
18.730.251.1ن%

2.200.35املتوسط احلسايب املرجح العام

جدول رقم )3(
درجة أمهية الدوافع التي سامهت يف اختيار أولياء األمور  للمدرسة األهلية أو العاملية التي يلتحق هبا أبناؤهم مرتبة تنازليًا

املتوسط الدوافعرقم العبارة
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري

8.782.171حرص املدرسة عىل غرس القيم واألخالقيات يف طالهبا 6

8.682.342حرص املدرسة عىل التنشئة اإلسالمية لطالهبا وحتفيظهم أجزاء من القرآن الكريم 8

8.592.173حرص املدرسة عىل انضباط الطالب علميًا وسلوكيًا 1

8.582.244حسن تعامل املدرسة مع الطالب واهتاممها بتنمية قدراهتم وشخصياهتم 4

8.552.395البنية التحتية آمنة وفعالة 7

8.552.336الكفاءة العلمية واملهنية ملعلمي املدرسة 5

8.512.177استخدام املدرسة للمناهج واألساليب الرتبوية احلديثة 3

8.202.298قلة عدد الطالب يف الفصل الواحد 14
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املتوسط الدوافعرقم العبارة
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري

8.172.509اهتامم املدرسة بنظافة كافة مرافقها 15

8.132.4810اهتامم املدرسة بتعليم اللغة العربية وعلومها20

8.082.3911اهتامم املدرسة باستخدام طالهبا للحاسب اآليل وتطبيقاته وبراجمه 16

8.052.3312املستوى التحصيي العلمي لطالب املدرسة عايل 21

8.032.3513اهتامم املدرسة بالربامج الرتفيهية واألنشطة الالصفية والرياضية 11

7.992.5414توفر املباين والتجهيزات والوسائل التقنية لتسهيل العملية التعليمية 17

7.912.6915حرص املدرسة عىل متانة العالقة التبادلية بينها وبني أولياء األمور 10

7.682.8516توفري املدرسة للرعاية الصحية واالجتامعية لطالهبا 9

7.613.0417اهتامم املدرسة بتدريس اللغة اإلنجليزية بأساليب حديثة 13

7.512.8218توفري املعامل واملختربات احلديثة 18

7.512.6419شهرة املدرسة وسمعتها 2

7.273.2720موقع املدرسة قريب نسبيًا من املنزل أو العمل22

7.163.5221وجود وسائل نقل الطالب من املنزل إىل املدرسة والعكس 23

6.873.0822الرسوم الدراسية للمدرسة مناسبة مقابل ما تقدمه لطالهبا من خدمات 12

6.712.7423طالب املدرسة غالبًا ما ينتمون إىل طبقة مميزة يف املجتمع 19

7.591.67املتوسط احلسايب املرجع العام

بمتوسـط )8.68( ويأيت يف املرتبة الثالثة حرص املدرسـة 
عىل انضباط الطالب علميًا وسـلوكيًا بمتوسـط )8.59( 
ويـي ذلك حسـن تعامل املدرسـة مع الطـالب واهتاممها 
بتنمية قدراهتم بمتوسـط )8.58( وترتاجع تدرجييًا أمهية 
باقي الدوافع حيث يأيت يف مؤخرهتا انتامء طالب املدرسـة 

إىل طبقة مميزة يف املجتمع بمتوسط قدره )6.71(.

ثالثًا : درجة رضا أولياء األمور عن مستوى اخلدمات 
املقدمة ألبنائهم:

تشري النتائج املستخلصة من اجلدول رقم )3( إىل أن 
كافـة الدوافع املشـار إليها يف اجلدول تعتـرب هامة حيث 
حصلت يف جمملها عىل متوسـط عام قدره )7.59( عىل 

مدرج القياس الذي يرتاوح من )صفر -10( .
أمـا فيـام يتعلـق باألمهية النسـبية لـكل دافع مـن تلك 
الدوافـع فقـد تبني أن حـرص املدرسـة عىل غـرس القيم 
واألخالقيـات يف طالهبـا يـأيت يف مقدمـة تلـك الدوافـع 
بمتوسط قدره )8.78( ويليه حرص املدرسة عىل التنشئة 
اإلسـالمية لطالهبـا وحتفيظهم أجـزاء من القـرآن الكريم 



153 يارس بن عبد احلميد اخلطيب وأمحد بن عي الغامدي: دوافع اختيار أولياء األمور للمدارس االبتدائية اخلاصة بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

جدول رقم )4(
درجة رضا أولياء األمور عن  اخلدمات التعليمية املقدمة لألبناء 

 من جانب املدارس األهلية أو العاملية التي يلتحق هبا أبناؤهم مرتبة تنازليًا

املتوسط عنارص اخلدمات التعليمية املقدمة لألبناء من املدرسةرقم العبارة
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري

4.380.991االلتزام بتسليم الكتب الدراسية للطالب يف الوقت املحدد 1

4.180.842متيز موقع املدرسة 3

4.160.843اهتامم املدرسة بتدريس املقررات العربية بشكل جيد 17

4.130.894التكييف يف كافة مرافق املدرسة 2

4.110.925سعة الفصول الدراسية ومالئمتها لعدد الطالب6

4.100.926اهتامم املدرسة بالتنشئة الدينية للطالب وتعليمهم القرآن الكريم 14

4.030.917توفر املباين والتجهيزات ومالئمتها 7

4.020.998توفر املالعب والقاعات واألفنية ملامرسة األنشطة الالصفية 16

3.990.929تعامل املدرسة مع الطالب وحماولة حل مشكالهتم 4

3.901.0510انضباط نقل الطالب من املدرسة إىل املنزل والعكس5

3.840.9611 اهتامم املدرسة بتدريس مناهج احلاسب اآليل12

3.800.9712انضباط الطالب يف املدرسة علميًا وسلوكيًا11

3.781.0913اهتامم املدرسة بتدريس اللغة اإلنجليزية باألساليب احلديثة 8

3.751.0314توفر الوسائل التقنية واملعامل واملختربات احلديثة 10

3.711.1515نظافة الفصول الدراسة والساحات ودورات املياه15

3.461.0716الرسوم املالية مقابل ما حيصل عليه الطالب من خدمات 9

3.341.2517توفر مواقف سيارات كافية وتنظيم دخول وخروج الطالب من املدرسة 13

3.920.65املتوسط احلسايب املرجع العام

أما فيام يتعلق بعنارص اخلدمة التي اسـتحوذت عىل أعىل 
درجـات الرضـا من قبـل أولياء األمـور فقد تبـني أن التزام 
املدرسـة بتسليم الكتب الدراسية للطالب يف الوقت املحدد 
يأيت يف مقدمة تلك العنارص بمتوسـط قدره )4.38( ويليه 
موقع املدرسـة املتميز بمتوسـط )4.18( ثم اهتامم املدرسة 

تشـري النتائـج املسـتخلصة مـن اجلـدول رقـم )4( أن 
أوليـاء أمـور الطالب يميلـون – بصفة عامـة – إىل الرضا 
عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم يف املدارس األهلية والعاملية 
عىل السواء ويدعم ذلك استحواذ كافة اخلدمات يف جمملها 

عىل متوسط قدره )3.92( عىل مدرج ليكرت اخلاميس.
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بتدريس املقررات العربية بشـكل جيـد )4.16( ويأيت بعد 
ذلك التكييف يف كافة مرافق املدرسة بمتوسط )4.13( ثم 
سـعة الفصول ومالئمتها لعدد الطالب بمتوسط )4.11( 
ويرتاجع تدرجييًا رضا أولياء األمور عن باقي العنارص حيث 
تأيت الرسـوم الدراسـية مقابـل ما حيصل عليـه الطالب من 
خدمات، وتوفر املواقف الكافية للسـيارات يف مؤخرة تلك 
العنارص بمتوسط رضا قدره )3.46، 3.34( عىل التوايل.

اختبار صحة فروض الدراسة 
نتائج اختبار صحة الفرض األول وينص عىل: 

»ال توجـد فـروق جوهريـة ذات داللـة إحصائية 
بـني خصائـص أولياء أمـور طالب املـدارس األهلية 
وبـني خصائص أوليـاء أمور طالب املـدارس العاملية 
من حيـث اجلنس، اجلنسـية، التعليـم، الدخل، ونوع 

السكن«.

جدول رقم )5(
χ« لداللة تصنيف أولياء األمور حسب اختالف اجلنس واجلنسية والتعليم والدخل الشهري ونوع السكن

2

نتائج اختبار »

التصنيف
قيمة اختبار اإلمجايلاملدرسة األهليةاملدرسة العاملية

χ 2

مستوى 
الداللة  النسبةالعددالنسبة %العددالنسبة %العدد

اجلنس

5286.711493.416691.2ذكر 

2.300.13 813.386.6168.8أنثى

60100.0122100.0182100.0اإلمجايل

اجلنسية

2033.38973.010959.9سعودي 

26.28**0.00 4066.73327.07340.1غري سعودي 

60100.0122100.0182100.0اإلمجايل

املستوى 
التعليمي

915.02218.03117.0متوسطة فام دون

0.2640.88
813.31613.12413.2ثانوي أو ما يعادهلا

4371.78468.912769.8جامعي فأعىل 

60100.0122100182100.0اإلمجايل

الدخل 
الشهري

2846.74133.66937.9دون 10.000 ريال

4.720.094
20.000 -10.0002236.74436.16636.3

1016.63730.34725.8من 20.000 فأكثر 

60100.0122100.0182100.0اإلمجايل

1931.74133.66033.0فيالنوع السكن

0.0680.79 4168.38166.412267.0شقة 

60100.0122100.0182100.0اإلمجايل
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الختبار صحة هذا الفرض والتأكد من وجود فروق 
ذات داللـة احصائيـة بـني أولياء أمور طـالب املدارس 
األهليـة واملـدارس العاملية من حيث اخلصائص املشـار 
إليهـا يف الفرض األول أعاله فقد تم اسـتخدام حتليل “

χ”   وتشري البيانات املستخلصة من اجلدول رقم )5( 
2

إىل ما يي:
- ال توجـد هناك فـروق جوهرية أو عالقـة ارتباط 
بـني جنس ويل األمر )ذكر/أنثـى ( وبني اختياره 
للمدرسة )عاملية/ أهلية( التي يتعلم فيها أبناؤه.

- يالحظ من اجلدول رقم )5( أن ما نسـبته )%67( 
تقريبـًا من أولياء أمـور طالب املـدارس العاملية 
من غري السـعوديني يف حني أن ما نسـبته )%73( 
مـن أوليـاء أمـور طـالب املـدارس األهلية من 
أن    ”χ

2

“ نتائـج  أظهـرت  السـعوديني، وقـد 
χ”  املحسـوبة هـي )26.28( وهـي 

2

قيمـة “
تعتـرب قيمة معنوية عند درجة حرية واحدة وعند 
مسـتوى ألفـا أقـل مـن 0.001 مما يمكـن معه 
القول بوجود عالقة معنوية بني جنسية ويل األمر 

وبني اختياره للمدرسة التي يتعلم فيه أبناؤه.

- ال توجـد هناك فـروق جوهرية أو عالقـة ارتباط 
بـني املسـتوى التعليمي لويل األمـر وبني اختياره 

للمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه.
- ال توجـد هناك فـروق جوهرية أو عالقـة ارتباط 
بـني الدخل الشـهري لـويل األمر وبـني اختياره 

للمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه.
- ال توجد هناك فروق جوهرية أو عالقة ارتباط بني 
نوع سكن ويل األمر )فيال أو شقة( وبني اختياره 

للمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه.
وبالتايل فإنه اسـتنادًا إىل ما سـبق فإنـه يمكن قبول 
الفرض األول باسـتثناء تأثري عنـرص واحد فقط وهو 
اجلنسـية التـي تبني أهنـا ذات تأثـري قوي عـىل اختيار 
ويل األمر للمدرسـة التي يتعلم فيها أبنـاؤه )عاملية أو 

أهلية(.

نتائج اختبار صحة الفرض الثاين وينص عىل: 
ال توجـد فـروق جوهريـة ذات داللـة إحصائية بني 
أسـباب تعـرف أوليـاء األمـور عـىل املـدارس األهليـة 

وأسباب تعرفهم عىل املدارس العاملية.

جدول رقم )6(
نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق بني أسباب تعرف أولياء األمور عىل املدرسة باختالف نوع املدرسة 

األسباب
املدرسة األهلية )122(املدرسة العاملية )60(

قيمة »ت« 
املحسوبة

الداللة 
اإلحصائية املتوسط 

احلسايب
االنحراف 

املتوسط الرتتيباملعياري
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري

2.50.6522.420.5920.8540.39املدرسة هلا سمعة وشهرة كبرية

زيارتكم للمدرسة واطالعكم عىل 
0.02*2.770.4312.570.5612.36مرافقها وأنشطتها

1.190.24-1.70.6571.830.706اإلعالنات املختلفة عن املدرسة

0.5490.59-2.320.6532.380.723موقع املدرسة وقرهبا من املنزل أو العمل
معرفة سابقة بأحد املعلمني أو العاملني 

1.800.7561.610.7871.530.13باملدرسة
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األسباب
املدرسة األهلية )122(املدرسة العاملية )60(

قيمة »ت« 
املحسوبة

الداللة 
اإلحصائية املتوسط 

احلسايب
االنحراف 

املتوسط الرتتيباملعياري
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري

0.6410.52-2.270.7142.340.684تزكية املدرسة من األقارب واألصدقاء

استعراض أنشطة وخدمات املدرسة عن 
2.270.7352.140.7051.140.26طريق االنرتنت

)0.05( تعود لصالح أولياء األمور املتعاملني مع املدرسة 
العاملية، مما يمكن معه قبول الفرض الثاين للدراسة.

نتائج اختبار صحة الفرض الثالث وينص عىل: 
»ال توجـد فـروق جوهريـة ذات داللـة إحصائيـة 
بـني دوافـع اختيار أوليـاء األمور للمـدارس األهلية أو 

املدارس العاملية«.

الختبـار صحة هذا الفـرض فقد تم اسـتخدام حتليل 
التباين T-Test وتشري البيانات املستخلصة من اجلدول 
رقم )6( إىل أنه ليسـت هناك فـروق ذات داللة إحصائية 
بني أسـباب تعـرف أولياء األمور عىل املدرسـة األهلية أو 
العامليـة ما عدا السـبب الثاين املتعلق بزيـارة أولياء األمور 
إىل املدرسة وإطالعهم عىل مرافقها وأنشطتها، حيث تبني 
أن هنـاك فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى معنوية 

جدول رقم )7(
نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق بني دوافع اختيار أولياء األمور للمدارس األهلية واملدارس العاملية

الدوافع رقم العبارة 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
املحسوبة

مستوى 
الداللة 
الفعلية

األهلية )ن=122(العاملية )ن=60(

االنحراف املتوسطاالنحراف املتوسط

حرص املدرسـة عىل انضبـاط الطالب علميا 1
8.682.108.552.210.3920.70وسلوكيا

0.3170.75-7.422.677.552.64شهرة املدرسة وسمعتها2

واألسـاليب 3 للمناهـج  املدرسـة  اسـتخدام 
8.871.708.332.351.580.12الرتبوية احلديثة

حسـن تعامل املدرسـة مع الطالب واهتاممها 4
0.070.95-8.572.328.592.20بتنمية قدراهتم وشخصياهتم

8.672.198.502.410.4520.65الكفاءة العلمية واملهنية ملعلمي املدرسة5

حرص املدرسة عىل غرس القيم واألخالقيات 6
8.932.068.702.230.670.51يف طالهبا

8.672.088.502.530.440.66البيئة املدرسة آمنة وفعالة7
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الدوافع رقم العبارة 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
املحسوبة

مستوى 
الداللة 
الفعلية

األهلية )ن=122(العاملية )ن=60(

االنحراف املتوسطاالنحراف املتوسط

حرص املدرسة عىل التنشئة اإلسالمية لطالهبا 8
0.780.44-8.402.228.692.41وحتفيظهم أجزاء من القران الكريم

توفري املدرسـة للرعاية الصحيـة واالجتامعية 9
7.752.847.642.870.250.81لطالهبا

حرص املدرسـة عـىل متانـة العالقـة التبادلية 10
0.610.54-7.733.007.992.54بينها وبني أولياء األمور

اهتامم املدرسـة بالربامج الرتفيهية واألنشـطة 11
0.110.91-8.001.998.042.520الالصفية والرياضية

الرسـوم الدراسية للمدرسـة مناسبة مقابل ما 12
0.520.61-6.703.046.953.10تقدمه لطالهبا من خدمات

اهتـامم املدرسـة بتدريـس اللغـة االنجليزيـة 13
0.003**8.572.547.143.173.04بأساليب حديثة

8.522.18.052.321.300.20قلة عدد الطالب يف الفصل الواحد14

8.582.077.972.681.570.12اهتامم املدرسة بنظافة كافة مرافقها15

اهتامم املدرسـة باسـتخدام طالهبا للحاسـب 16
8.502.047.882.531.660.10اآليل وتطبيقاته وبراجمه

توفـر املبـاين والتجهيـزات والوسـائل التقنية 17
8.082.467.942.590.350.73لتسهيل العملية التعليمية

1.030.31-7.203.154.662.64توفري املعامل واملختربات احلديثة18

طالب املدرسـة غالبا ما ينتمون إىل طبقة مميزة 19
6.702.796.712.730.030.98يف املجتمع

8.202.168.092.630.280.78اهتامم املدرسة بتعليم اللغة العربية وعلومها20

8.072.528.042.250.070.95املستوى التحصيي العلمي لطالب املدرسة عايل21

7.382.297.213.270.330.74موقع املدرسة قريب نسبيا من املنزل او العمل22

وجـود وسـائل نقـل للطـالب من املنـزل إىل 23
0.006**8.172.716.663.772.76املدرسة والعكس

7.731.647.521.690.790.43عىل املستوى الكي

تم احتساب قيمة »ت« اجلدولية عند مستوى داللة )0.05( ودرجات حرية )180( حيث بلغت )1.645(
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الختبـار صحة هذا الفرض فقد تم اسـتخدام حتليل 
التباين T-Test  وتشري البيانات املستخلصة من اجلدول 
رقم )7( إىل أنه ليسـت هناك فروق ذات داللة إحصائية 
بـني دوافع اختيـار أولياء األمـور للمدرسـة األهلية أو 

العاملية باستثناء دافعني ومها:
- اهتامم املدرسة بتدريس اللغة اإلنجليزية بأساليب 

حديثة.
- وجود وسـائل نقل للطالب من املنزل إىل املدرسة 

والعكس.

فقـد تبني أن هناك فـروق ذات داللـة إحصائية عند 
مسـتوى معنويـة )0.05( تعود لصالح أوليـاء األمور 
املتعاملـني مـع املدرسـة العامليـة ممـا يمكـن معـه قبـول 

الفرض الثالث للدراسة.

نتائج اختبار صحة الفرض الرابع وينص عىل: 
» ال توجـد فروق جوهريـة ذات داللة إحصائية بني 
رضـا أولياء األمـور عن اخلدمـات املقدمـة ألبنائهم يف 

املدارس األهلية عن تلك املقدمة يف املدارس العاملية«.

جدول رقم )8(
نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق بني رضا أولياء األمور عن

 اخلدمات التعليمية املقدمة ألبنائهم يف املدارس األهلية أو العاملية 

رقم 
العبارة 

اخلدمات التعليمية املقدمة لألبناء يف املدارس 
األهلية والعاملية  

املتوسطات احلسابية واالنحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
املحسوبة

مستوى 
الداللة 
الفعلية

األهلية )ن=122(العاملية )ن=60(

االنحراف املتوسطاالنحراف املتوسط

يف 1 للطالب  الدراسة  الكتب  بتسليم  االلتزام 
0.00**3.56-4.021.144.560.86الوقت املحدد

4.130.814.120.930.070.94التكييف يف كافة مرافق املدرسة2

1.610.11-4.030.784.250.87متيز موقع املدرسة3

0.910.36-3.900.974.030.90تعامل املدرسة مع الطالب وحماولة حل مشاكلهم4

املنزل 5 إىل  املدرسة  من  الطالب  نقل  انضباط 
0.05*4.120.883.791.122.001والعكس

0.002**3.10-3.821.104.250.78سعة الفصول الدراسية ومالئمتها لعدد الطالب6

1.330.18-3.900.934.090.89توفر املباين والتجهيزات ومالئمتها7

اهتامم املدرسة بتدريس اللغة االنجليزية باألساليب 8
0.00**4.320.853.521.104.95احلديثة

الطالب من 9 املالية مقابل ما حيصل عليه  الرسوم 
3.570.993.401.100.980.33خدمات

1.090.28-3.631.093.811.01توفر الوسائل التقنية واملعامل واملختربات احلديثة10

0.290.77-3.770.983.810.96انضباط الطالب يف املدرسة علميا وسلوكيا11
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رقم 
العبارة 

اخلدمات التعليمية املقدمة لألبناء يف املدارس 
األهلية والعاملية  

املتوسطات احلسابية واالنحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
املحسوبة

مستوى 
الداللة 
الفعلية

األهلية )ن=122(العاملية )ن=60(

االنحراف املتوسطاالنحراف املتوسط

3.870.913.830.980.260.80اهتامم املدرسة بتدريس مناهج احلاسب اآليل12

توفر مواقف سيارات كافية وتنظيم دخول وخروج 13
3.351.223.331.280.110.91الطالب من املدرسة

اهتامم املدرسة بالتنشئة الدينية للطالب وتعليمهم 14
0.900.37-4.020.954.150.91القران الكريم

3.771.063.681.190.480.63نظافة الفصول الدراسية والساحات ودورات املياه15

توفر املالعب والقاعات واألفنية ملامرسة األنشطة 16
0.02*2.30-3.781.174.140.87الالصفية

بشكل 17 العربية  املقررات  بتدريس  املدرسة  اهتامم 
1.290.18-4.050.964.220.78جيد

0.540.59-3.880.673.940.65عىل املستوى الكي 

تم احتساب قيمة »ت« اجلدولية عند مستوى داللة )0.05( ودرجات حرية )180( حيث بلغت )1.645(

- انضبـاط نقـل الطـالب مـن املدرسـة إىل املنـزل 
والعكس.

اإلنجليزيـة  اللغـة  بتدريـس  املدرسـة  اهتـامم   -
باألساليب احلديثة.

وبالتـايل فإنه اسـتنادًا ملا سـبق يمكن قبـول الفرض 
الرابـع للدراسـة باسـتثناء الفـروق اجلوهريـة اخلاصـة 

بالعنارص املشار إليها أعاله.

رابعًا : نتائج وتوصيات الدراسة
  نتائج الدراسة

اسـتنادًا للتحليـل السـابق ويف ضـوء نتائـج اختبـار 
فروض الدراسة يمكن استخالص النتائج التالية:

- أن 91% مـن أولياء أمور الطالب يف عينة الدراسـة 
مـن الذكور وغالبيتهم 87% تتجاوز أعامرهم 30 
سـنة، كام أن 70% مـن العينة حاصلني عىل مؤهل 

الختبـار صحة هذا الفرض فقد تم اسـتخدام حتليل 
التباين T-Test وتشـري البيانات املستخلصة من اجلدول 
رقم )8( إىل أنه ليسـت هناك فروق ذات داللة إحصائية 
بـني رضا أولياء األمـور عن اخلدمات املقدمـة ألبنائهم 
يف املـدارس األهلية عن تلك املقدمة يف املدارس العاملية 

باستثناء عنارص اخلدمات التالية:
- االلتزام بتسليم الكتب الدراسية للطالب يف الوقت 

املحدد.
- سعة الفصول الدراسية ومالئمتها لعدد الطالب.
- توفر املالعب والقاعات ملامرسة األنشطة الالصفية.
حيث تبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعود 

لصالح املدارس األهلية.
كذلـك فـإن بيانـات اجلدول رقـم )8( تشـري إىل أن 
هناك فـروق ذات داللة إحصائية تعود لصالح املدارس 

العاملية فيام يتعلق بعنرصي اخلدمة التاليني:
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جامعي أو أعىل، وتقدر نسبة من تتجاوز دخوهلم 
الشـهرية 10,000 ريـال 62% من العينـة ويمثل 
السـعوديون النسـبة األكـرب 60% مـن العينة بينام 
يمثل غري السعوديني 40% من إمجايل  أفراد العينة.

- تبلغ نسـبة سـاكني الشـقق يف عينة الدراسة %67 
بينام تبلغ نسبة ساكني الفلل %33.

- أن 67% مـن العينـة يـدرس أبناؤهـم يف املدارس 
األهلية بينام يدرس 33% يف املدارس العاملية.

- أكدت الدراسة أنه ليس للمتغريات التالية )اجلنس 
والتعليم والدخل الشـهري ونوع السـكن( تأثري 
جوهري عـىل أولياء األمـور يف اختيار املدرسـة 
التـي يتعلم فيهـا أبناؤهم، بينام تبني أن للجنسـية 
تأثـري جوهري عليهـم يف اختيار املدرسـة حيث 
يميـل غالبية أوليـاء األمور السـعوديني )%73( 
لتعليـم أبنائهـم يف املـدارس األهليـة بينـام يميل 
غالبيـة غـري السـعوديني )76%( لتعليـم أبنائهم 
يف املـدارس العاملية وربام يعـزى ذلك إىل ارتباط 
أوليـاء األمور غري السـعوديني بعقود عمل جتدد 
سـنويًا وبالتـايل فـإن خشـيتهم مـن عـدم جتديد 
عقودهـم جتعلهم حيرصون عـىل اختيار املدارس 
العاملية وذلك إلمكانية مواصلة أبنائهم للدراسة 
يف أوطاهنـم أو يف أي دولـة أخـرى دون تأثرهم 

بتغيري املناهج الدراسية.
- أن مـن أهـم أسـباب تعـرف أوليـاء األمـور عىل 
املدرسـة التـي يعتزمـون تعليـم أبنائهـم فيها هو 
زيارة املدرسة واالطالع عىل مرافقها ويليه سمعة 
املدرسـة وشهرهتا ثم موقعها وقرهبا من املنزل أو 
العمـل وترتاجـع تدرجييـًا أمهية باقي األسـباب 
حيـث يـأيت يف مؤخرهتـا معرفـة أوليـاء األمـور 

املسبقة بأحد املعلمني أو العاملني باملدرسة.

- أن من أهم دوافع اختيار أولياء األمور للمدرسـة 
التـي يلتحـق هبـا أبناؤهـم هـو حرص املدرسـة 
عىل غـرس القيم واألخالقيـات يف طالهبا ويليه 
حرصهـا عـىل التنشـئة اإلسـالمية للطـالب ثم 
يـأيت بعـد ذلـك حـرص املدرسـة عـىل انضباط 
الطـالب علميـًا وسـلوكيًا ويليـه حسـن تعامل 
املدرسـة مع الطـالب واهتاممها بتنميـة قدراهتم 
وترتاجـع تدرجييًا أمهية باقـي الدوافع حيث يأيت 
يف مؤخرهتا انتامء طالب املدرسة إىل طبقة متميزة 

يف املجتمع.
- أن العنرص األول من عنارص اخلدمة الذي استحوذ 
عىل أعـىل درجات الرضا من قبـل أولياء األمور 
هـو التزام املدرسـة بتسـليم الكتب الدراسـية يف 
الوقـت املحـدد ويليه موقـع املدرسـة املتميز ثم 
االهتامم بتدريـس املقررات العربية بشـكل جيد 
ويليه التكييف ثم سعة الفصول ومالئمتها لعدد 
الطـالب ويرتاجـع رضـا أولياء األمـور تدرجييًا 
عـن باقـي العنـارص حيث اسـتحوذت الرسـوم 
الدراسـية ومواقف السيارات عىل أدنى درجات 

رضا أولياء األمور يف عينة الدراسة.
- أن أوليـاء أمور طالب املـدارس العاملية أكثر تأثرًا 
من أوليـاء أمور طالب املدارس األهلية بالزيارة 
التـي يقومون هبا إىل املدرسـة العامليـة واالطالع 

عىل مرافقها وأنشطتها.
- أن اهتامم املدرسة العاملية بتدريس اللغة اإلنجليزية 
بأسـاليب حديثة وتوفر وسـائل نقل لطالهبا من 
املنزل للمدرسـة يعتربان من الدوافع ذات التأثري 
األقـوى عىل أوليـاء أمور الطـالب يف اختيارهم 
للمدرسـة العاملية، مقارنة بتأثـري هذين العاملني 

عىل أولياء أمور طالب املدارس األهلية.
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- أن أوليـاء أمـور طـالب املـدارس العاملية أكثر 
رضا من أوليـاء أمور طالب املدارس األهلية 
فيام يتعلـق بتدريـس اللغة اإلنجليزيـة وتوفر 
وسـائل نقـل الطـالب مـن املنزل للمدرسـة 

والعكس.
- أن أوليـاء أمور طالب املدارس األهلية أكثر رضا 
من أولياء أمور طالب املدارس العاملية فيام يتعلق 

بالعنارص التالية:
* االلتزام بتسـليم الكتب الدراسـية للطالب يف 

الوقت املحدد.
* سـعة الفصـول الدراسـية ومالئمتهـا لعـدد 

الطالب.
* توفـر املالعـب والقاعـات ملامرسـة األنشـطة 

الالصفية.

توصيات الدراسة  
التوصيات اخلاصة بإدارة التعليم األهي واألجنبي.

اسـتنادًا ألدبيات الدراسـة ويف ضوء حتليل وتفسـري 
البيانات اخلاصة بالدراسـة امليدانية يويص فريق البحث 

بام يي:
- توجيه املدارس األهليـة والعاملية للعناية باختيار 
املعلـم الكفـؤ وإعـداده وتأهليه وتطويـره ألنه 
يعتـرب حمـور ارتكاز العمليـة التعليميـة والعمل 
كذلـك عىل وضع املعايري التي ينبغي أن يتم عىل 
ضوئهـا تقييم أداء املعلـم وإظهار جوانب القوة 
والضعـف يف أداءه، بحيـث ترتكز هـذه املعايري 
عـىل جوانب رئيسـية مثـل اإلعـداد والتخطيط 
وإدارة  التعليمـي،  واملوقـف  العلميـة،  للـامدة 
الصـف، واملظهر العام. وإلزام املدارس األهلية 
والعامليـة بتطبيـق تلـك املعايـري عند تقييـم أداء 

معلميها والعمـل عىل تطويرهـا والرقابة عليها 
من قبل الوزارة.

- إلـزام املـدارس األهليـة والعاملية بتطبيـق املعايري 
العامليـة يف طـرق التدريـس، خاصـة وأن أنـامط 
التدريس قـد تغريت فام عـادت تعتمد عىل جمرد 
التلقني، بل أصبح التعليم مشـاركة بني االسـتاذ 

والطالب.
- وضع برامج تدريب للقيادات الرتبوية والتنفيذية 
تشـمل القيادات يف املـدارس األهليـة والعاملية، 
عىل أن يتم تنفيذ تلك الربامج بأحدث األساليب 
التـي  احلديثـة  املوضوعـات  وحـول  التدريبيـة 

تواكب طبيعة عمل هؤالء القادة.
- إرشاك أكثـر مـن وزارة إىل جانـب وزارة التعليـم 
يف التخطيط واإلعـداد للعملية الرتبوية بأبعادها 
املختلفـة بـام فيها الرتخيـص للمـدارس األهلية 
والعامليـة وانخـراط تلـك املـدارس يف املجتمـع 
واالسـتفادة منه. مثـل وزارة الداخليـة، ووزارة 
الشـؤون البلديـة والقرويـة، ووزارة اإلسـكان، 
واإلعـالم،  الثقافـة  ووزارة  الصحـة،  ووزارة 
والرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب، واجلمعيات 

اخلريية وغريها.
- إلـزام املـدارس األهليـة والعاملية بحـد أعىل لعدد 
الطـالب يف الفصـل الواحـد، مـا يسـاعد املعلم 
عىل التفاعل مع تالميذه ويمكنه أيضًا من مراعاة 

الفروق الفردية بينهم.
- عقـد ورش عمـل مـع مـالك املـدارس األهليـة 
والعامليـة يتـم إطالعهم من خـالل تلك الورش 
عىل خطط الوزارة املسـتقبلية وتوجيههم للعمل 
عىل االسـتعداد املبكـر ألي عمليـة تطوير تنوي 

الوزارة القيام هبا.
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التوصيات اخلاصة باملكي ومسئويل املدارس األهلية.
اسـتنادًا ملـا حوتـه نتائـج الدراسـة وما تبـني لفريق 
البحـث مـن خـالل أدبيـات الدراسـة فإنـه ينبغي عىل 

مالكي ومسئويل املدارس األهلية اآليت: 
- العمل عىل تكوين برنامج الستقبال أولياء األمور 
الراغبـني يف زيارة املدرسـة هبـدف االطالع عىل 
خدماهتـا وأنشـطتها، يتضمـن الربنامـج إظهـار 
نقاط قوة املدرسـة من قدرات أكاديمية وقدرات 
تشـغيلية، كـام جيـب أن يـوكل تصميـم ومتابعة 
وإدارة ذلـك الربنامـج إىل اجلهة املعنية بتسـويق 

خدمات املدرسة.
- نظـرًا إىل أن حـرص املدرسـة عـىل غـرس القيـم 
واألخالقيـات يف طالهبا من أهـم دوافع اختيار 
أولياء األمور للمدرسة التي يلتحق هبا أبناؤهم، 
يقـرتح فريـق البحـث انشـاء برامـج اجتامعيـة 
وتطوعيـة اهلـدف منهـا تقويـم سـلوك الطالـب 
وغـرس بعـض القيـم البنـاءة فيـه ويف املجتمع، 
وتوضيـح أهـداف مثـل تلـك الربامـج ألولياء 
األمور والعمل عىل تنميتها وتطويرها باستمرار.

- السـعي إىل كسـب رضا أولياء أمـور الطالب عن 
طريق متهيد سـبل املعرفـة، واجلدية يف رفع كفاءة 
الطالب الذهنية نظرًا ألن االلتزام بتسليم الكتب 
الدراسـية يف الوقت املحدد يعترب من أهم عوامل 
الرضا لدى أولياء األمور حسب ما كشفته نتائج 

الدراسة.
- االلتـزام بحـد أعـىل لعـدد الطـالب يف الفصـل 
الواحـد بحيث يتالءم عدد الطالب مع مسـاحة 
الفصـل، والـذي بدوره يؤدي إىل حتسـني كفاءة 
املعلم يف إيصـال املعلومات إىل مجيع الطالب يف 

الفصل.

التوصيات اخلاصة باملكي ومسئويل املدارس العاملية.
إضافـة إىل ما تم ذكـره يف التوصيات اخلاصة باملكي 
باملكـي ومسـئويل  األهليـة جيـدر  املـدارس  ومسـئويل 

املدارس العاملية االهتامم بام يي:
- تركيز اجلهود التسـويقية عـىل الفئات األكثر رغبة 
يف إحلـاق أبنائها يف املدارس العامليـة واملتمثلة يف 
أولياء األمـور غري السـعوديني، والرتكيز األكثر 
عـىل ذوي الدخل العـايل العاملـني يف الرشكات 
الكربى، ويعود ذلك إىل رغبة أولئك يف تسـهيل 

اكامل دارسة أبنائهم بعد اخلروج من اململكة.
- اسـتخدام األسـاليب احلديثـة واألكثـر تطـورًا يف 
تدريـس اللغـة اإلنجليزية، حيـث أن ذلك يعترب 
من أهم دوافـع اختيار أولياء األمـور للمدارس 

العاملية.
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Praise be to God who taught the pen, prayers and peace on the seal of prophets and messen-
gers, the exit of humanity from darkness to light After:

I am pleased to present to my dear readers the 11th issue of “Human and Administrative 
Sciences Journal”, which is published by the University of Majmaah through the Center for 
Publishing and Translation of the University’s Vice- Presidency for Graduate Studies and Sci-
entific Research.

This issue includes six various fields of research, rich in content, and refereed. The first and 
second research were specialized in the fields of Special Education and Law. A research was in 
the Arabic language field, the fourth one was in Islamic studies, The fifth research was the share 
of the specialization of Educational Sciences, followed by the sixth and final research in the 
specialization of Business Administration. As well as the various parties to which the owners of 
research published in this issue between King Abdul Aziz University in Jeddah, Imam Muham-
mad Bin Saud University, and Majmaah University.

With the publication of this issue, the Journal continues its blessed journey with the help 
of God and its success to reach the number of researches published in its Sequential editions 
fifty-six scientific research in many fields of human and administrative. The editorial board 
has received more than fifty scientific researches in recent times to be judged and published in 
accordance with the terms and conditions. This indicates to the scientific rank of the Journal 
that reached and the confidence of researchers and academics. Thanks to the support that the 
Journal receives from the university administration, under the kind directives of His Excellency 
the Manager of the University.

The editorial board of the Journal is pleased with this success. It hopes that God Almighty 
will be able to complete this process in a manner that pleases God and satisfy the students, 
scholars and researchers throughout the Arab world.

And Praise be to Allah, the Lord of the World.
 

                                                                            Editor-in-Chief
                                                               Professor Mohammed Al-Shayea 
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Journal of Human and Administrative Sciences
A biannual peer review journal of  the Publishing and Translation Center at Majmaah University, 
under the supervision of  the Vice Rectorship for Graduate Studies and Scientific Research.
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