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القواعد العامة:
 -1تنشر املجل�ة األبح�اث والدراس�ات األكاديمي�ة يف العلوم
اإلنس�انية واإلدارية باللغتني العربية واإلنجليزية ،كام تنرش
مراجعات وعروض الكتب ،وملخصات الرسائل العلمية،
وتقاري�ر املؤمت�رات واملنتديات العلمية ،والنش�اطات ذات
العالقة.
 -2تنشر املجلة البح�وث التي تتوافر فيها األصال�ة واالبتكار،
واتب�اع املنهجي�ة الس�ليمة ،والتوثي�ق العلمي ،مع سلامة
الفك�ر واللغة واألس�لوب ،وأال يكون البحث مس�تلاًّ من
رسالة أو كتاب.
 -3يق�دم الباحث بحثه من ثالث نس�خ مطبوعة مع ملخص ال
تزي�د كلامت�ه عن (  )200كلمة ،ويشترط يف البحث املقدم
باللغة اإلنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
ُ -4يراع�ى أال يزي�د عدد صفحات البحث ع�ن (  ) 30صفحة
م�ن القطع()28×21س�م ،للمت�ن الع�ريب يس�تخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
للعريب مقاس ( )15عريض ،وللمتن اإلنجليزي يس�تخدم
اخل�ط ( )Times New Romanمق�اس ( ،)12والعن�وان
الرئيسي لإلنجليزي مقاس ( )13عريض ،وكذلك اهلامش
الع�ريب خ�ط ()Lotus Linotypeمق�اس ( ،)12واهلام�ش
االنجلي�زي خ�ط ()Times New Romanمق�اس (،)10
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية يف
حدود (  ) 5صفحات.
 -5يل�زم إقرار الباح�ث اخلطي عند تقديم بحث�ه للمجلة بأنه مل
يسبق له النرش ،وال جيوز له عند قبول بحثه للنرش أن ينرشه
يف وعاء أخر.
 -6ترس�ل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم هيئة
التحرير بش�كل رسي ،وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت
عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد البحث للنرش.
 -7يب َّل�غ الباح�ث بقبول النرش أو رفض�ه ،وال تُرد أصول املواد
إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -8ال جي�وز إعادة نرش أبحاث املجل�ة يف أي مطبوعة أخرى إال
بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -9يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ( ُ ) 5مستلاَّ ت جمانية من
بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
 -1ينبغ�ي أن يرف�ق بالعم�ل املراد نرشه خط�اب من صاحبه
يطل�ب فيه نرش العمل ،وأن يش�تمل عىل تعريف خمترص
بالباح�ث م�ن حي�ث :املؤه�ل ،التخص�ص ،العم�ل،
العنوان الربيدي واإللكرتوين.
 -2ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (18 ×12سم).
 -3تق�دم األعمال املطل�وب نرشه�ا على وس�ائط رقمي�ة
باستخدام برامج ويندوز.
 -4يش�ار إىل املراجع يف املتن بذكر االس�م األخري للمؤلف،
ث�م س�نة النرش بين قوسين مث�ل ( ...... :أب�و حطب،
1412ه�ـ) أو :وي�رى (أب�و حط�ب1412 ،ه�ـ) أن
 ،......ويف حالة االقتباس يذكر رقم الصفحة بعد س�نة
النشر هك�ذا( :أبو حطب1412 ،ه�ـ ،) 79 :وإذا كان
هناك أكثر من مؤلفني للمصدر فيشار إليهم هكذا ( :أبو
حطب وآخرون1412 ،هـ).
 -5ترت�ب املراج�ع يف هناي�ة البح�ث ترتي ًب�ا هجائيا حس�ب
االس�م األخير ،وتكتب كافة املراجع التي اس�تند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
اس�م العائل�ة للمؤل�ف ،االس�م األول( .س�نة النشر)
عن�وان الكتاب ،الطبعة ،مكان النرش ،دار النرش ،مثل:
القايض ،يوس�ف1401( .هـ ) سياس�ة التعليم والتنمية
يف اململكة ،ط ،2الرياض ،دار املريخ.
 أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:اس�م العائلة للمؤلف ،االسم األول( ،سنة النرش)،
عنوان البحث ،اسم املجلة ،العدد ،صفحات النرش.
مث�ل :العبدالق�ادر ،علي1413( ،ه�ـ ) ،التعلي�م
األهيل استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية ،جملة
االقتصاد ،العدد  234من ص .20– 7
 -6يستحس�ن اختص�ار اهلوام�ش إىل أقىص ح�دٍّ ممكن ،ويف
حال�ة اس�تخدامها تك�ون لتزوي�د الق�ارئ بمعلوم�ات
توضيحية ،ويش�ار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

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

وبعد:

فهذا هو العدد التاسع من جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،يصدر بعون اهلل تعاىل وتوفيقه ،مشتملاً عىل ستة

أبحاث متثل عد ًدا من جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية.

األئمة االثني
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
فالبحث األول يف الدراسات اإلسالمية ،وهو بعنوان « :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

عرش».

والبحث الثاين يف العلوم الرتبوية ،حتت عنوان « :اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة نحو

توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية».

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

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

والبحث اخلامس عن «رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم (دراسة حتليله لواقع رعاية املسنني يف

القطاعني احلكومي واألهيل).

وآخر هذه األبحاث الستة بعنوان « :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية

السعودية يف ضوء املهارات احلياتية».

تثمن للباحثني وللمحكّمني جهودهم املشكورة التي أدت يف النهاية إىل استواء
واملجلة إذ تنرش هذه األبحاث ِّ

هذه البحوث عىل صورهتا هذه.

ونسأل اهلل تعاىل التوفيق ملا حيب ويرىض؛ إنه سميع عليم.
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كتاب الكافي ُ
ني
للك َل ْي ّ
األئمة االثني عشر
الغلو في
وظاهرة
ّ
ّ
د .بدر نارص حممد العواد

األستاذ املساعد يف قسم العقيدة واملذاهب املعارصة  -بجامعة القصيم

املستخلص

يتن�اول البحث بالدراس�ة موضو ًعا يف غاي�ة األمه ّية وهو كتاب

الضوء
ال�كايف وظاه�رة
الغل�و بين اإلمام ّية ،فيبت�دئ بتس�ليط ّ
ّ

على مؤ ِّلف�ه ويبين م�ا يكتن�ف ش�خص ّيته من غم�وض غريب

ث�م يثنِّ�ي
واستش�كاالت علم ّي�ة وتارخي ّي�ة يف غاي�ة اخلط�ورةّ ،

بال�كالم على كتاب الكايف من كا ّفة جوانب�ه ويعرض ملا وقع يف

بعضها من اخلالف ،ثم يشير إىل النزاع ال ّطويل بني األخبار ِّيني
واألصول ّيين يف قب�ول م�ا فيه م�ن أحادي�ث وأخب�ار أو ر ِّدها،

وي�ورد جمموع ًة من اإلش�كاالت العلم ّي�ة والتناقضات املعرف ّية
ثم يكش�ف عن
الت�ي تل ّب�س هبا علماء ال ّطائفة يف ه�ذه اجلزئ ّيةّ ،

األئمة االثني
ال�دّ ور الكبري للكليني وكتابه يف رشعن�ة الغلو يف ّ

توصل إليه
ثم خيت�م ببيان أهم م�ا ّ
عشر ونرشه بين املتأخرينّ ،
الباحث من النتائج.

املقدّ مة

ّ
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من ِ
هيده اهلل فال ّ
مضل
َ

ل�ه ،و َمن يضلل فال ه�ادي له ،وأش�هد أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له ،وأشهد ّ
أن حممدً ا عبده ورسوله.
ِ
ين َآمنُو ْا ا َّت ُقو ْا ال ّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َوالَ ت َُموت َُّن
﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
ون ﴾ (آل عمران)١٠٢ :
إِالَّ َو َأنتُم ُّم ْسلِ ُم َ
َّاس ا َّت ُقو ْا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ
س
﴿ َيا َأ ُّي َها الن ُ
و ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها ز َْو َج َها َو َب َّ
ث ِمن ُْه َما ِر َجاالً كَثِ ًيرا
َ
ون بِ ِه َواألَ ْر َحا َم إِ َّن ال ّل َه
َونِ َساء َوا َّت ُقو ْا ال ّل َه ا َّل ِذي ت ََساء ُل َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا ﴾ (النساء .)١ :
ك َ
ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا ال َّل َه َو ُقو ُلوا َق ْولاً َس ِديدً ا
﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
 ُي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْع َما َلك ُْم َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َمن

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

Abstract

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

ِ
ِ
يما ﴾ األحزاب :
ُيط ْع ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفا َز َف ْوزًا َعظ ً

(.)٧١ – ٧٠
أما بعد:

ٍ
بخاف عىل أحد ّ
أن ش�وكة ِّ
الشيعة اإلمام ّية قد
فليس

َق ِويت يف هذا العرص حيث قامت هلم دولة تَرعى مذه َبهم

اخلبي�ث وتتبنّى نرش عقائ�ده وأفكاره ،فانتشر ُدعاته يف
أصقاع كثرية من العا َلـم و َك ُث َرت القنوات الفضائ ّية التي
تروج له ،ون َِش� َط ْت حركة ال ِّطباعة والتّأليف بصورة غري
ِّ
مس�بوقة حتى خرج من أ ّمهات كتب الترّ اث ِّ
يعي ما
الش ّ
كان قاب ًعا يف ال ّظالم منذ قرون طويلة.

ولـماّ كان األم�ر كذلك وكان من أخطر الكتب التي
الضا ّلة ويعتمدون عليها
يستمدّ منها اإلمام ّية اعتقاداهتم ّ

رأيت
يف بنائهم
العقدي كتاب الكايف أليب جعفر ال ُك َليني ُ
ّ

1
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أن أس ِّلط ّ
الضوء عىل هذا الكتاب وعىل مؤ ِّلفه ،وأن ُأبينِّ
شي ًئا مما احتواه من عقائد باطلة وأحاديث ُمفرتاة تناقض
الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم ،ودور
بالك ِّل ّية ما جاء به ّ
ُلين�ي يف التّأس�يس للعقائ�د الغالي�ة عن�د اإلمام ّية يف
الك ّ
أئمتهم االثني عرش.
ّ

وم�ن اهلل أس�تمدّ العون فيام قصدتُ�ه ،وإليه أبتهل أن

يتق ّبل ما كتبتُه.

خ ّطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدّ مة ثالثة مباحث وخامتة،
ّ

وذلك عىل النّحو التّايل:
 -املقدّ مة.

ُليني وكتابه (الكايف).
 املبحث ّاألول :التّعريف بالك ّ
املطلب األول :الكُليني ،تعريف واستشكاالت.
املطلب ال ّثاين :التّعريف بكتاب (الكايف).

 املبحث ال ّثاين :منزل�ة كتاب (الكايف) عند اإلمام ّيةودرجة أحاديثه.

األول :منزلته عند اإلمام ّية.
املطلب ّ
املطلب ال ّثاين :درجة أحاديثه.

األئمة يف كتاب
 املبح�ث ال ّثال�ث :ظاهرةّ
الغل�و يف ّ
(الكايف).

األئمة يف كتاب (الكايف).
األولّ :
املطلب ّ
الغلو يف ّ
املطلب ال ّثاين :الشرّ ك يف كتاب (الكايف).

أهم النّتائج.
 خامتة:وتتضمن ّ
ّ

منهج البحث:

س�لكت يف ه�ذا البح�ث املنهج الوصف�ي التّحلييل،
ُ

وذلك من خالل اخلطوات التّالية:

 -1عزو اآليات إىل مواضعها من املصحف الشرّ يف
السورة ورقم اآلية.
بذكر اسم ّ

2

 -2توثي�ق األحاديث م�ن مصادره�ا األصل ّية ،فإن
بمج�رد العزو ،وإن
اكتفيت
الصحيحين
ُ
كان يف ّ
ّ
نقل�ت م�ا أج�ده م�ن كالم أه�ل
كان يف غريمه�ا
ُ
احلديث يف حكمه.
 -3ذك�ر نماذج منتقاة من مرو ّيات ال�كايف عىل كا ّفة
األفكار التي يعرض هلا البحث.
 -4توثي�ق النّق�ول م�ن مصادرها األصيلة بحس�ب
اإلمكان.
يتكرر
 -5ذكر س�نة الوفاة عند مرور األعلام ،ما مل ّ
مر قري ًبا.
كثريا أو يكون قد ّ
ذكره ً

األول
املبحث ّ
ُليني وكتابه الكايف
التّعريف بالك ّ

املطلب األول :الكُليني ،تعريف واستشكاالت.
أوالً :اسمه.
ِ
الكليني
لي
ُّ
ه�و حممد بن يعقوب بن إس�حاق ِّ
الس ْلس ُّ
البغ�دادي ،أب�و جعف�ر األع�ور((( املل َّق�ب عند
ازي
ُّ
ال�ر ُّ
ّ
اإلمام ّية بـــ(ثقة اإلسالم).
ِ
الس ْل ِسلة الواقع
لي) ألنه كان ينزل يف درب ِّ
ِّ
و(الس ْلس ُّ
ِ
(((
ُليني) نس�ب ٌة إىل
يف حم َّل�ة ب�اب الكوف�ة ببغ�داد  ،و(الك ّ
ازي) فنس�ب ٌة إىل
الر ّي ،وأ ّما
(الــر ّ
ّ
(كُلني) قرية من ُقرى َّ
(الر ّي) اآلن ضمن
(الـــر ّي) وهي نس�بة ش�ا ّذة ،وتقع َّ
ّ
ضواحي مدينة طهران عاصمة اجلمهور ّية اإليران ّية.
وقد اخت ُِلف يف ضبط (الكليني) عىل أقوال:
بضم الكاف وكرس اللاّ م املخ َّففة(((.
 القول ّاألولّ :
بضم الكاف وفتح اللاّ م املخ َّففة (((.
 القول ال ّثاينّ :( )1انظر :معجم رجال احلديث للخوئي (.)57/19
( )2انظ�ر :تاري�خ مدين�ة دمش�ق ( ،)298/56ت�اج الع�روس
( )221/29و ( ،)60/36دراس�ات يف احلديث واملحدِّ ثني
السلسلة أي :شارع
هلاشم معروف احلسني ( .)125و(درب ِّ
السلسلة) كام يف طبقات احلنابلة ( )45/2البن أيب يعىل.
ِّ
( )3انظر :األنساب (.)91/5
( )4انظر :مقدِّ مة عيل أكرب الغفاري لكتاب الكايف (.)10/1

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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 الق�ول ال ّثالث :بفتح الكاف وكسر اللاّ م املخ َّففةعىل ِزنة ( َأ ِميرْ ) (((.

بضم الكاف وكرس اللاّ م املش�دَّ دة،
الرابعّ :
 -الق�ول ّ

العاميل (786هـ)
حمكي عن حممد بن مكي
وهذا
ٌّ
ّ

أنه ضبطه هكذا يف بعض إجازاته(((.

ٌ
منقول عن
 الق�ول اخلامس :بفت�ح الكاف ،وه�ذاالبهاء العاميل ( 1031ه )(((.

األول وال ّثاين،
والصحيح املشهور هو
جمموع القولني ّ
ُ
ّ
بل ال فرق بينهام يف احلقيقة؛ ّ
ألن اللاّ م ممالة واإلمالة تكون
تار ًة للفتح وتك�ون تار ًة أخرى للكرس ،وإذا نُطِقت مائل ًة

�امع أنه فتح خال�ص ،وإذا نُطِقت
للفت�ح فقد َّ
الس ُ
يتوهم ّ
امع أنه كرس خالص.
مائل ًة للكرس فقد َّ
الس ُ
يتوهم ّ

وعلى ٍّ
غري واحد على ّ
أن يف اللاّ م إمال ًة
كل فقد ّ
نص ُ

للكرس(((.

وأ ّم�ا قول الفريوزآب�ادي بأنه عىل ِزن�ة ( َأ ِمري) فــ”هو
اش�تبا ٌه من�ه» عىل حدّ تعبير احلافظ ابن حج�ر(((()ّ ،
ولعل

منش�أ االشتباه املش�ار إليه هو ّ
الـر ِّي قريتني حتمالن
أن يف َّ
نفسه إحدامهاُ ( :ك َلني) بالتّصغري واألخرى( :ك َِلني)
االسم َ
بالتّكبري ،وصاحب الكايف من ( ُك َلني) املص َّغرة(.((1

( )5انظر :القاموس املحيط (.)1584
( )6انظر :عوائ�د األ ّيام للمح ِّقق النراقي ( ،)298طرائف املقال
الرجال ()194/2
يف معرفة طبقات ِّ
تنبيه :يف بعض املصادر ِّ
الشيع ّية نسب ُة هذا القول لزين الدِّ ين
َّ
ّ
بـــ(الش�هيد الثاين)
ب�ن عيل بن أمح�د العاميل امللقب عندهم
الرجال ّية لبحر العلوم (.)326/3
وهو خطأ .انظر :الفوائد ِّ
( )7انظر :مقدِّ مة عيل أكرب الغفاري لكتاب الكايف (.)11/1
( )8انظر :اإلكامل ( ،)144/7تاريخ مدينة دمش�ق ()298/56
سير أعلام النبلاء ( ،)280/15ال�وايف بالوفي�ات
( ،)147/5توضيح املش�تبه البن نارص ( ،)337/7لسان
امليزان ( ،)433/5هدية العارفني (.)35/6
( )9لسان امليزان (.)433/5
( )10انظر :مستدرك س�فينة البحار ( ،)182/9خامتة مستدرك
النوري ( ،)272/3روضات اجلنّات يف
الوس�ائل للمريزا
ّ
والس�ادات ( ،)101/6الكُن�ى واأللقاب
أح�وال العلماء ّ
لع ّباس القمي (.)121/3
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

كي عن ّ
الش�هيد ال ّثاين فال ّظاهر أنه وهم أو
وأ ّما ما ُح َ
وقفت عليه.
سبق قلم؛ ألنه مل يدَّ ِعه أحد فيام
ُ

املطه�ر احلِّل�يِّ (»:-ال ُك َلين�ي) :مضم�و ُم
ق�ال اب� ُن َّ
ف اللاّ م»(.((1
الكاف ،خم َّف ُ
ثان ًيا :والدته ونشأته.
لع ّلن�ا ال نبالغ حني نقولّ :
غموضا غري ًبا بل
إن َث ّم�ة
ً

الرغم
مري ًبا ُّ
يلف حياة ال ُك َليني من ّأوهلا إىل آخرها ،فعىل ّ

الرجل عند اجلعفر ّية الذي كان بحس�ب
من ّ
علو مكانة ّ
بالـر ِّي
الن
ّجايش (ت 450هـ) »ش�يخ أصحابِنا يف وقته ّ
ّ

(((1
والذي”الت�ف حو َل�ه علما ُء ال ّطائف�ة،
ووجهه�م»
َّ
ِ
وقصدَ ُه كبار ِّ
وزهده وتقواه
وقصدَ ُه ألجل علمه
الشيعةَ ،
َ
القايص والدّ اين»( ((1و”انتهت إليه رئاس ُة فقهاء اإلمام ّية
ايس”( ((1إلاّ ّ
غزا
أن ش�خص ّيته ظ ّلت ُل ً
يف أيام املقتدر الع ّب ّ

فهمه َّ
وحمل استشكال كبري ،فليس يف يشء من
يس�تعيص ُ

مصادره�م القديمة التي ترمجت له حتديدٌ لتاريخ والدته
نهِ
ذكر لظروف نش�أته ،وال تعدا ٌد لشيوخه
وال ملكا ا ،وال ٌ
الذين تل ّقى عنهم ،وال إشار ٌة إىل رحلته يف طلب العلم،
الـــ�ر ِّي ،وال
وال رس ٌد لتالمذت�ه الذي�ن أخ�ذوا عنه يف
ّ

توجه�ه إىل بغ�داد واس�تيطاهنا ،وال ٌ
بيان
ٌ
تعيين لتاري�خ ُّ
للمدّ ة التي قضاها هناكّ ،
وكل ما يذكره ِّ
متأخرو اإلمام ّية
يف هذا ّ
الشأن إنام هو من باب االستظهار ال أكثر.

أيضا ّ
ُليني من
ومما يلف�ت النّظر ً
أن ّأول م�ن ترجم للك ِّ
اإلمام ّي�ة ه�و أمحد بن علي النّج�ايش الذي ُولِ�د بعد وفاة
جمرد ِذكْر
الكُليني بأكثر من أربعني سنة ،فلامذا مل ُي ْذكَر ولو َّ
يف مصادر القوم املتقدِّ مة وهو َمن هو يف شهرته املزعومة؟!

الرجال (.)69
( )11خالصة األقوال يف معرفة ِّ
الرجال ّي�ة لبح�ر العل�وم ( ،)328 /3خالص�ة
( )12الفوائ�د ِّ
الرجال ( ،)245طرائف املقال يف معرفة
األق�وال يف معرفة ِّ
الرجال (.)522/2
طبقات ِّ
( )13الكليني والكايف (.)160
( )14دفاع عن الكايف (.)42/1
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أيض�ا ّ
البغدادي (392
أن اخلطيب
ومم�ا يلفت النّظر ً
َّ
ه�ـ 463 -هـ) وهو قريب العهد نس�بيا بال ُك َليني مل يشرِ
ِّ ُ
ًّ
جمرد إش�ارة يف تارخيه الكبري م�ع أنه ٌ
داخل يف رشط
إلي�ه َّ

كتاب تاريخ مدينة
كتاب�ه حيث يقول يف مقدِّ مته »:-هذا ُ
ْ�ر ُك اء ن ُّزاهلا ِ
ِ
وذك ِ
ْ�ر واردهيا
السلام
وخبر بنائها وذك ِ َب�رَ
ّ
ِ
علمه وانتهت
وتسمية علامئها،
ُ
ذكرت من ذلك ما بلغني ُ
إ َّيل معرفته»(.((1
يص�ح أن يقالّ :
تعمد ترك
اخلطيب
إن
وال
َّ
َ
ّ
البغدادي ّ
ترمجت�ه لكونه ش�يع ًّيا؛ ّ
ثم
ألن رش َطه عا ّم ال حتدي�د فيهّ ،
إن�ه ترجم جلامعة م�ن علامء ّ
الش�يعة كابن بابوي�ه ال ُق ِّم ِّي
ِ (((1
وبعضه�م دون ريب ّ
أق�ل مكان ًة وش�هر ًة مما
وغيره
ُ
ُليني.
تدّ عيه اإلمام ّية للك ِّ

أيضا
يني ً
ومن االستش�كاالت املتع ِّلقة بشخص ّية ال ُك َل ّ
رجحه مجاع ٌة من أعالم ّ
الش�يعة
أن�ه إذا كان
األم�ر عىل ما ّ
ُ
ِ
ّيس�ابوري من أن�ه كان عىل
كاب�ن ط�اووس واملحدِّ ث الن
ّ
(((1
ٍ
املقربني إليهم
بسفراء اإلمام األربعة بل هو من َّ
اتِّصال ُ
فلماذا مل ِ
ي�رو عن أح�د منهم ول�و حدي ًثا واح�دً ا يف كتابه
الذي نافت أحادي ُثه عىل ستة عرش ألف حديث؟!

وق�د ترتّ�ب على ه�ذا ال ُغم�وض أن َك ُث َ�ر التّناقض
ل�دى ّ
تع�رض للكالم ع�ن حياته وش�خص ّيته،
كل م�ن ّ
الس�بحاين  -وهو
فمثًل�اً يف الوق�ت الذي يدّ ع�ي جعفر ّ

أحدُ ش�يوخهم املعارصين  -كث�رة اآلخذين عنه فيقول

( )15تاريخ بغداد (.)3/1
َ
ّ
ُلين�ي م�ن علماء
ك
ال
َ�ر
ك
ذ
�ن
م
ل
أو
أن
َّ
َ
فائ�دة :ال�ذي يظه�ر ّ َ
ُ
احلافظ عيل بن هبة اهلل بن ماكوال يف اإلكامل
الس�نة هو
أهل ُّ
( )144/7وبين تاريخ والدته ووفاة الكُليني ما يقرب من
مائة سنة!
ث�م ّ
إن ال�ذي يظه�ر كذل�ك أنه اعتمد يف ه�ذه املعلومة عىل
ّ
بعض ِّ
الشيعة فإنه نقل عن [ابن] احلارش (423هـ) وهو من
مشايخ ِّ
الشيعة املعروفني ،والعلم عند اهلل.
( )16انظ�ر :تاري�خ بغ�داد ( 89/3و )365و()183/5
و(150/7و )425و(.)384/10
( )17انظ�ر :دراس�ات يف احلدي�ث واملحدّ ثين ( ،)127الكليني
والكايف (.)160
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ُ
والروا ُة عنه فح�دِّ ث عنهم وال حرج»
“أ ّم�ا
تالميذه ُّ
(((1
آخر ّ
بأن اآلخذين عنه ق ّلة معدودون!
يعرتف ُ

(((1

ثال ًثا :وفاته.
يني يف بغداد ،وقد اخ َت َلف ِّ
الشيعة يف حتديد
توفيِّ ال ُك َل ُّ

ويس
س�نة الوفاة ه�ل كانت س�نة 328هـ كام ذك�ره ال ُّط ّ
(((2
واب ُن طاووس وغريمها؟
أم كانت سنة 329هـ كام ذكره النّجايش وغريه؟

(((2

غري واحد؟
أم كانت سنة 330هـ كام احتمله ُ
وهذا االختالف وإن كان غري مؤ ِّثر إلاّ أنه مستغرب
(((2

يف مثل َمن كان يف املكانة ُّ
يني!
والشهرة املزعومتني لل ُك َل ّ

وق�د صلىّ عليه حممد بن جعفر احلس�يني أبو قرياط،
ِ
مقربة حم َّلة باب الكوفة( ،((2قال أمحد بن عبد
ث�م ُدفِن يف

(423هـ)”:رأيت
البزاز املعروف بابن ُعـ ْبدون
ُ
الواحد ّ
اس�مه
مكتوب عليه
ل�وح
ٌ
ائ�ي وعليه ٌ
ُ
بره يف رصاة ال ّط ّ
ق َ
قربه وقد َد َرس»(.((2
واسم أبيه»( ((2قال
ُ
”:كنت أعرف َُ

بره فيام بعد ووضعت علي�ه ُقـ ّب ٌة عظيمة
وقد ُجدِّ د ق ُ

(((2
مزارا ِّ
الس ِّيد حسن املوسوي يف
للش�يعة  ،قال ّ
ليصبح ً

( )18موسوعة طبقات الفقهاء (.)212/2
( )19انظر :الكليني والكايف (.)183
املحجة لثمرة
كش�ف
(،)211
ويس
ّ
( )20انظ�ر :الفهرس�ت لل ُّط ّ
املهجة (.)159
( )21انظ�ر :خامت�ة مس�تدرك الوس�ائل للن�وري (،)274/3
ال َغدير لألميني ( ،)289/1معجم رجال احلديث للخوئي
( ،)160/22الكلين�ي وال�كايف ( ،)128أض�واء على
الصحيحني (.)46
ّ
( )22انظر :مقدِّ مة عيل أكرب الغفاري للكايف ( ،)40/1دراسات
يف احلديث واملحدِّ ثني (.)125
( )23انظ�ر :الفهرس�ت لل ُّط�ويس ( ،)211خالص�ة األقوال يف
الرجال (.)246
معرفة ِّ
( )24الفهرس�ت لل ُّط�ويس ( ،)11خالص�ة األق�وال يف معرف�ة
الرج�ال
الرج�ال ( ،)246منته�ى املق�ال يف أح�وال ّ
ّ
(.)236/6
( )25خامت�ة مس�تدرك الوس�ائل للن�وري ( ،)274/3قام�وس
الرجال للتسرتي (.)660/9
الرجالية لبحر العلوم (.)335/3
( )26انظر :الفوائد ّ

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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ربه
حتقيقه لكتاب االستبصار فيام اختلف من األخبار”:وق ُ
اآلن يف اجلان�ب الكبري عند س�وق اخل َّفافِني والسرّ َّ اجني
قي”(.((2
بباب اجلرس من اجلانب الشرّ ّ

راب ًعا :مصنّفاته.
َين ِْسب ِّ
الشيعة إىل الكُليني عد ًدا من التّصانيف ،وهي:
 -1كتاب الكايف الذي هو ّ
حمل الدّ راسة هنا.
الر ّد عىل القرامطة.
 -2كتاب ّ

السالم.
األئمة عليهم ّ
 -3كتاب رسائل ّ
الرؤيا.
 -4كتاب تعبري ُّ
الرجال.
 -5كتاب ِّ

ويس ( 460ه�ـ) »:-ثق ٌة عارف
وق�ال أبو جعفر ال ُّط ّ

باألخبار».

(((3

وق�ال يف موض�ع آخ�ر ”:-جلي�ل الق�در ،ع�امل

باألخبار”.

(((3

وق�ال اب�ن ش�هر آش�وب (588ه�ـ ) »:-عالـ�م

باألخبار»(.((3

»:الش ُّ
�يخ املتّفق عىل
وقال اب ُن طاووس ( 673هـ)

ثقته وأمانته”(.((3

ّ
(نحو1130هـ)»:-الش�يخ
وق�ال عب�د اهلل أفن�دي
األق�دم ،املس� َّلم بين العام�ة واخلاص�ة ،واملفت�ي ِ
ل�كال
ّ
ّ
الفريقني!»(.((3

السلام م�ن
األئم�ة عليه�م ّ
 -6كت�اب م�ا قي�ل يف ّ

اهلندي
الصان�ع
ّ
وق�ال حمم�د بن عب�د النبي بن عب�د ّ
(1232ه�ـ) »:-ثق�ة اإلسلام ،قدوة األعلام ،والبدر
الس�نن واآلثار يف حضور ُس َفراء اإلمام ...
التّام ،جامع ُّ
ِ
طريقة أهل البيت عىل رأس املائة ال ّثالثة»(.((3
حميي

خامسا :ثناء ِّ
الشيعة عليه.
ً
ين�ي مكان ًة عالي� ًة يف الفكر ِّ
الش�يعي ،فبالغ
ّ
تب�وأ ال ُك َل ّ
الق�وم يف مدح�ه وال ّثناء علي�ه ،والغريب ح ًّق�ا ّ
أن أقرب

ويف الشرّ يع�ة ُ
جليل األقدام ،ليس يف وثاقته ألحد ٍكالم،

شعر(.((2

وق�د يذكر بعض باحثي ِّ
الش�يعة كت ًب�ا أخر غري هذه،
ولكنه�ا على التّحقيق ليس�ت كت ًب�ا مس�تق ّلة وإنام بعض

أجزاء الكايف ال غري.

ِّ
الش�يعة إىل زمانه مل يكون�وا يبالغون يف ال ّثناء عليه مبالغة
ِّ
املتأخرين!

ق�ال النّج�ايش ( 450ه�ـ) »:-ش�يخ أصحابن�ا يف

ووجهه�م ،وكان أوثق النّاس يف احلديث
بالــر ِّي
وقت�ه
ُ
َّ
وأثبتُهم”.

(((2

( )27االستبصار فيام اختلف من األخبار ( )306/1حاشية رقم
( .)1وانظ�ر لالس�تزادة :مقدِّ مة عيل أكبر الغفاري للكايف
(.)41/1
( )28انظ�ر :موس�وعة طبقات الفقه�اء للس�بحاين (،)361/1
هناية الدّ راية للصدر (.)547
( )29فت�ح األبواب البن ط�اووس ( ،)182خالصة األقوال يف
الرجال (.)245
معرفة ِّ

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

وقال الس� ّيد حممد باقر اخلوانساري (1313هـ)»:-
أمني اإلسالم ،ويف ال ّطريقة ُ
دليل األعالم،
هو يف احلقيقة ُ
أئمة األنام»(.((3
وال يف مكانته عند ّ

وق�ال هاش�م مع�روف احلس�ني وه�و أحد ِّ
الش�يعة
الس�نّة
املعارصي�ن (1403ه�ـ)” :-اتف�ق ال ّطرف�ان ُّ
ِّ
والشيعة عىل تعظيمه وإجالله ،وأنه كان من أظهر علامء

تعرض له
عصره وأوثقهم يف دينه وحديثه،
ُ
ومجي�ع َمن ّ
وص َف ُه بذلك»(.((3
السنّة َ
من مؤ ِّلفي ُّ
( )30الفهرست (.)210
( )31رجال ال ّطويس (.)439
( )32الكليني والكايف (.)205
( )33كشف املحجّة لثمرة املهجة (.)158
( )34الكليني والكايف (.)205
( )35الكليني والكايف (.)208
والسادات (.)105/6
( )36روضات اجلنّات يف أحوال العلامء ّ
( )37دراسات يف احلديث واملحدِّ ثني (.)126
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وق�ال أمين ترم�س العاملي وه�و أح�د ِّ
الش�يعة

املعارصين ”:-أمجع املس�لمون قاطبة عىل وثاقته ،فلقب
وبجدارة بـ (ثقة اإلسالم) ِّ
بكل ما حتمل هذه الكلمة من

معنى»(.((3

التارخي�ي املقتضب هو
واملقص�ود م�ن ه�ذا الّس�رّ د
ّ
يني وال ّثناء
معاين�ة ذلك النَّ َفس التّصا ُع ّ
�دي يف مدح ال ُك َل ِّ

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

 - 2من ال حيرضه الفقيه :أليب جعفر حممد بن عيل بن
بــــ(الصدوق)!
احلسني بن بابويه ال ُق ِّمي املل َّقب
َّ
ىَّ
واملتوف سنة  381هـ ،وعدد أحاديثه مخسة آالف
وتسعامئة وثالثة وستون حدي ًثا.

الس�نة على توثيق�ه بل
علي�ه حت�ى حك�وا إمج�اع أه�ل ُّ

 - 3هتذي�ب األح�كام أليب جعف�ر حمم�د ب�ن احلس�ن
ىَّ
واملتوف س�نة
ال ُّط�ويس املل َّق�ب بـ(ش�يخ ال ّطائف�ة)

حتى لدى متقدِّ مي ِّ
الشيعة أنفسهم؟!

 -4االستبصار فيام اختلف من األخبار لشيخ ال ّطائفة

ورجوعهم إىل فتاواه!

اإلمجاع على توثيقه
وكي�ف يدّ عي ه�ؤالء األ ّفاكون
َ
واستفتائه وهو عىل ما ذكرنا من مخول ِّ
الذكْر والغموض

460ه�ـ ،وعدد أحاديثه ثالثة عرش ألف ومخسمائة
وتسعني حدي ًثا.

الس�ن ُّيون الذين كان�وا يقص�دون هذا
و َم�ن ه�ؤالء ُّ

أيضا ،وعدد أحاديثه مخسة آالف ومخسامئة وأحد
ً
عرش حدي ًثا.

واخلطي�ب
ث�م َم�ن ه�ؤالء الذي�ن كان�وا يعرفون�ه
ُ
البغدادي الذي هو بلد ُّيه وعرص ُّيه ال يعرفه وهو من هو
ُّ
يف إحاطته وسعة ا ّطالعه؟!

�ت م�ا كان مبثو ًث�ا يف األصول األربعامئ�ة( ((4والتي
جمَ َ َع ْ

الرافضي املغم�ور لالس�تفتاء وبغ�داد ملأى بالفقه�اء
َّ
حل ّفاظ؟!
وا ُ

املطلب ال ّثاين :التّعريف بكتاب (الكايف).

يعتبر كت�اب الكايف أح�د اجلوامع احلديث ّي�ة الكربى

عند اإلمام ّية ،وواحدً ا من األصول األربعة التي “عليها

تدور رحى دين اإلسالم!»( ((3عندهم عىل حدِّ تعبري مري
حممد باقر الداماد (1041هـ).

( )38ثالث ّيات الكليني (.)51
( )39بحار األنوار (.)4/107
وانظر يف مقابل هذا التّعظيم والتّهويل إىل ما نقله أحد شيوخ
املوس�وي ( 1173هـ) عن
اجلزائري
اإلمام ّي�ة وهو نعم�ة اهلل
ّ
ّ
حق املعرفة أنه
بع�ض أهل زمانه ممّن َخبرَ َ تلك الكتب وعر َفها ّ
َ
األصول
كتبت
ُ
قال يو ًما ألصحابه وهو خيطب عىل املنرب« :إنيّ
األربع�ة (يعني :ال�كايف والتّهذي�ب واالس�تبصار والفقيه) و
رأيتها عديمة الفاي�دة بعتُها بدرهم
قرأتهُ�ا
ُ
ّ
وصححتُها ،ولـّم�اّ
ورميت ذلك الدّ رهم باملاء!» .منهاج الرباعة يف رشح
واحد،
ُ
هنج البالغة (.)267/13
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وترج�ع أمه ّية ه�ذه الكت�ب األربعة عنده�م لكوهنا

َ
أحاديث أربعة آالف رجل من أهل
كانت حتوي بدورها
العراق واحلجاز ّ
والشام وخراسان ك ُّلهم يقول :حدّ ثني
جعفر بن حممد (.((4

وكعادة اإلمام ّي�ة يف االختالف والتّناقض وهو دأب

املبطلين مل يتّفقوا عىل طبيعة هذه األص�ول ،فاألكثرون
جعلوا ما فيها أجوب َة مسائل جعفر بن حممد فقط ،ومنهم

�جاد (94هـ) وابنُه
الس َّ
من قال :بل فيها ما ُد ِّون عن عيل َّ
حمم�د الباقر (114هـ) ،ومنهم م�ن خالف هؤالء مجي ًعا
فعمم.
ّ

(((4

ع�رف (األص�ل م�ن كتب احلديث) عند ِّ
الش�يعة بأن�ه “ما كان
(ُ )40ي َّ
ِ
عمن سمع منه ،ال
ُ
املكتوب فيه مس�مو ًعا ملؤ ِّلفه عن املعصوم أو ّ
ّ
منقولاً من مكتوب» .الذريعة لآقا بزرگ الطهراين (.)126/2
( )41انظر :مس�تدرك س�فينة البح�ار ( ،)17/1أم�ان ُاأل ّمة من
االختلاف ( ،)61االجته�اد والتّقلي�د ( ،)15كل ّي�ات يف
الرجال للسبحاين (.)326
علم ِّ
( )42انظ�ر :املعتبر للمح ِّق�ق احلِّل�يِّ (ّ ،)26/1
الذريع�ة إىل
مصنّفات ِّ
الش�يعة ( ،)165/14االجته�اد والتّقليد (،)15
الرجال للسبحاين (. .)483
علم
كل ّيات يف
ّ

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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وتب ًع�ا لذلك فقد اختلفوا يف زمن كتابتها؛ فمنهم َمن
ِ
األئمة كام قال ُ
شيخهم
جزم بأهنا كُتبت يف خمتلف عصور ّ
ّ
»:إن اإلمام ّية صنّف�وا من عهد أمرياملفي�د ( 413ه�ـ)
السلام
السلام إىل زمان
ِّ
العس�كري عليه ّ
املؤمنني عليه ّ

ُسمى األصول»( ،((4واألكثرون عىل أهنا
أربعامئة كتاب ت ّ
الصادق حتديدً ا وعىل أيدي
َب إلاّ يف عصر جعفر ّ
مل تُكت ْ

تالمذته أو تالمذته وتالمذة أبيه(.((4
واختلفوا يف ِ
عددها فاألشهر هو كوهنا أربعامئة مصنَّف،

وذه�ب مجاع� ٌة إىل أهنا أكثر من ذلك بكثري كام قال آقا بزرك
ال ّطهراين (1389هـ) ”:-يؤس�فنا ج�دًّ ا أنه مل يتعينَّ لنا ِعدَّ ُة
أصحاب األصول املؤ ِّلفني هلا حتقي ًقا بل وال تقري ًبا».

ثم استش�هد (أعن�ي :ال ّطهراين) بقول ش�يخ ال ّطائفة
ال ُّط�ويس ( 460هـ) ”:-وإين ال أضمن االس�تيفاء ّ
ألن

تصاني�ف أصحابن�ا وأصولهَ�م ال ت�كاد تنضب�ط لكث�رة

انتشار أصحابنا يف البلدان»(.((4
واختلف�وا ه�ل ُّ
كل ما حوته األص�ول األربعامئة من

األحاديث موجو ٌد يف الكتب األربعة أم ال؟
أن َّ
فاألكثرون عىل ّ
كل ما احتوته موجو ٌد مستوىف(،((4

وذه�ب آخ�رون إىل ّ
أن “أخب�ار األص�ول األربعامئ�ة

بمراتب ال حتىص»(.((4
أضعاف ما يف األربعة
ُ
َ

والعجي�ب هو مدى حفاوة اإلمام ّية بالكتب األربعة
أن ّ
وش�دّ ة عنايته�م هب�ا م�ع ّ
ج�ل أصح�اب األص�ول

األربعامئة جماهيل باعرتافهم!

ق�ال حمم�د تق�ي املجلسي (1070ه�ـ) ”:-إنك

أكث�ر أصح�اب
وج�دت
الرج�ال
تتبع�ت
إذا
َ
َ
َ
َ
كت�ب ّ
( )43الدرر النجف ّي�ة ( ،)330/2الفوائد الرجالية ( )33كل ّيات
الرجال للسبحاين (.)483
يف علم ّ
الرجال للس�بحاين ( ،)381دراسات
( )44انظر :ك ِّليات يف علم ّ
يف علم الدِّ راية لعيل غفاري (.)159
( )45الذّريعة إىل تصانيف ِّ
الشيعة (.)128/2
ّ
( )46انظر :حرص االجتهاد للطهراين (.)41
الرسائل الفقه ّية للوحيد البهبهاين (.)74
(ّ )47

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

ٌ
تعديل وال
غري مذكور يف ش�أهنم
األص�ول األربعامئة َ

جرح!»(.((4

أكثره�م جمهولين فكيف ع�رف ِّ
املتأخرون
وإذا كان ُ

يكررون “أنه كان
السماع والكتاب�ة حني ِّ
عاد َة أولئك يف ّ
ِم�ن دأب أصح�اب األصول أهن�م إذا س�معوا من أحد

األئم�ة حدي ًث�ا ب�ادروا إىل إثباته يف أصوهل�م لئال َي ْع ِرض
ّ
ٌ
نس�يان لبعض�ه أو ك ِّله بتامدي األ ّيام وتوايل ُّ
الش�هور
هلم

واألعوام»؟!

(((4

( )48روضة املتّقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه (.)86/1
الس�عادتني ( .)274وقد نقل
( )49مرشق الشّمسين وإكسير ّ
هذه كثريون هذه العبار َة عنه عىل جمرى التّسليم.
واحلقيقة ّ
التوصل إىل القول
أن الغرض من هذه الدّ عوى هو
ُّ
بوج�وب قب�ول ّ
كل ما يف الكتب األربع�ة والقطع بصدوره
أئمتِه�م؛ ألن�ه إن كانت الكت�ب األربعة ق�د جمَ َ َع ْت ما
ع�ن ّ
دأب أصحاب تلك األصول
تفرق يف تلك األصول ،وكان ُ
ّ
ش�فاها مبارش ًة فم�ن املتحتّم
تدوي� َن ما س�معوه من اإلمام
ً
بصحتها.
القول
ّ
احل�ر العاملي
وج�دت
االس�تظهار
ه�ذا
كتب�ت
أن
وبع�د
ُ
ُ
ّ
رصح ب�ه فق�ال يف وس�ائل ِّ
الش�يعة ( )205/30بعدما
ق�د ّ
ُ
بصحة
احلك�م
َن َق َ�ل م�ا ذك�ر أعاله”:-هذا الكالم يس�تلزم
ّ
َ
أحاديث الكت�ب األربعة وأمثاهلا من الكت�ب املعتمدة التي
واهتموا بنقلها ورواياهتا
بصحتها،
وغريهم
ّ
ّ
رصح مؤ ِّلفوها ُ
ّ
واعتمدوا  -يف دينهم  -عىل ما فيها».
عرض كتاب الكايف عىل
ُ
قلت :ومثل ذلك ا ِّدعاء كثري منهم َ
ٍ
صاحب
مهديهِّ م وأنه قال ”:-كاف لشيعتنا” ،وعليه فام دام
ُ
أقره فال بدّ أن يكون ُّ
ربا.
معت
كل ما فيه
األمر وو ُّيل ّ
ً
الزمان َّ
لفت االنتباه إليه ،وهو ّ
أن ّأول من
وهنا أمر
غريب آخر ينبغي ُ
ٌ
الشيخ البهائي ىّ
قال هذه العبارة هو ّ
املتوف سنة (1031هـ) وقد
أرواحهم
صدّ ره�ا بقوله ”:-فقد بلغنا عن مش�اخينا قدّ س اهلل
َ
فالبهائي حني
أن�ه كان من دأب أصحاب األص�ول  »...إلخ،
ّ
ذك�ر ه�ذه املعلوم�ة عَّب�رَّ بـــ( َب َل َغن�ا) الدّ الة عىل عدم سماعه
من املش�ايخ ،فضًل�اً عن أنه يفص�ل بينه وبين أصحاب تلك
األصول األربعامئة آماد تنقطع فيها أعناق اإلبل.
غير ّ
تطور بعد عقود قليلة ليصبح
أن ه�ذا (البالغ املنقطع) ّ
ىَّ
احلر العاميل املتوف س�نة 1104ه حيث
(علماً قطع ًّيا) عىل يد ّ
قال يف وسائل ِّ
الشيعة (”:- )252/30قد علمنا علماً قطع ًّيا
دأب قدمائنا
بالتّواتر واألخبار املحفوفة بالقرائن أنه قد كان ُ
ِ
السلام يف مدّ ة تزيد عىل ثالثامئة س�نة ضبط
وأئمتن�ا عليهم ّ
ِّ
ِ
وغريها».
األئمة
جمالس
يف
وتدوينها
األحاديث
ّ
وهذا ليس إلاّ
صغريا لكثرة الدّ عاوى وق ّلة التحقيق
نموذجا
ً
ً
العلمي األمني عند أكثر علامء اإلمام ّية.
ّ
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كثيرا ممن ُع ِ
ث�م هن�ا إش�كال آخر وه�و ّ
�رف من
أن
ّ
ً

أصحاب هاتيك األصول كانوا ينتحلون مذاهب فاسدة

نص عليه ُ
شيخ الطائفة(.((5
كام ّ

واألمثل�ة عىل هذا األمر من الكث�رة بمكان ،ولكننا

نكتفي بمثال واحد وهو عيل بن أيب محزة البطائني الذي

واقف�ي املذهب ب�ل هو أصل الوق�ف( ،((5والذي
كان
َّ
ِ
الرض�ا»( ،((5وال�ذي
كان “م�ن أش�دِّ خص�وم اإلم�ام ِّ
ّ
واقف�ي متّه�م ملعون»(((5و”أن�ه
اب
قي�ل
عنه”:-ك�ذ ٌ
ٌّ
ال جي�وز أن تُ�روى له أحادي�ث»( ،((5وأنه “لـ�م َي ِر ْد يف
غريه�م من بقي�ة ِ
رج�ال الواقف�ة وال ِ
الف َرق ُ
مث�ل ّ
الذم
ّ
ّ
و”أن اإلمام ّية كانوا يف غاية االجتناب
ال�وارد فيه»(،((5
هل�م والتباع�د”(ّ ((5
األئم�ة املعصومين بزعمه�م
وأن
ّ
“يقول�ون :إهن�م ك ّفار مرشك�ون زنادق�ة»( ((5ومع هذا
ويس إىل ّ
أن ال ّطائف َة َع ِم َلت
ك ِّله فقد أش�ار أبو جعفر ال ُّط ُّ
بأخباره(.((5

ف�إن قي�لّ :
إن ه�ذا غير الزم لإلمام ّي�ة يف املش�هور

اخلوئ�ي (1413هـ) عن
عنه�م ،فق�د نقل أب�و القاس�م
ّ
الـ�راوي أن يك�ون إمام ًّيا
ش�يخ ال ّطائفة أن�ه ال ُيعترب يف ّ

متحر ًزا عن الكذب وإن كان عام ًّيا،
بل يكفي كونُه ثق� ًة
ِّ
( )50الفهرست (.)32
( )51انظر :الفهرست ( ،)162خالصة األقوال للحليّ (،)362
معجم رجال احلديث للخوئي ( ،)235/12سامء املقال يف
الرجال (.)13/1
علم ِّ
(الواقفي) عن�د اإلمام ّية عىل َمن
و ُيط َل�ق لف�ظ (الواق�ف) أو
ّ
وقف عىل إمامة موس�ى الكاظم وا َّدعى بأنه غاب وسيرجع،
ور ّبما أطلقوه عىل من وقف عىل غير الكاظم لكن مع التّقييد
الرجال (.)156
باملوقوف عليه .انظر :توضيح املقال يف علم ّ
الصادق (.)402/2
( )52الفايق يف رواة وأصحاب اإلمام ّ
( )53خالصة األقوال ِ
للحليّ (.)363
( )54الفوائ�د ال ُّطوس�ية ( .)84وانظر :خالص�ة األقوال ِ
للحليّ
ّ
(.)334
( )55قواعد التّحديث (.)86
( )56وسائل ِّ
الشيعة (.)204/30
( )57وسائل ِّ
الشيعة (.)204/30
( )58انظر :عدّ ة األصول (.)150/1
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ثم استش�هد (يعني :ال ُّطويس) هلذه الدّ عوى ّ
بأن الطائفة
ِ
وبعض العا ّمة (.((5
َع ِم َل ْت بروايات ال َف ْط ِح ّية والواقف ّية

قيل يف اجلواب عنهّ :
البطائني ليس واقف ًّيا فحسب
إن
َّ
ب�ل هو ّ
الرضا حيث قال ”:-أ َما
كذاب ّ
عيل ِّ
بنص اإلمام ّ
اس�تبان لكم كذ ُب�ه؟!”( ((6أم ّ
أن كال َم اإلمام املعصوم ال

يكفيهم؟!

َ
جماهيل
أكثر أصحاب األص�ول األربعامئة
ف�إذا كان ُ
وكان كثير مم�ن ُع ِ
ٍ
بكذب أو
�رف منهم مطعونً�ا فيه إ ّم�ا

فمن الذي بقي؟! وبامذا حيتفون؟!
بانتحال عقائد فاسدة َ
ّ
رون”أن األصول األربعامئة مما
يقر
ثم بعد هذا ك ِّله كيف ِّ
صحتِها وعىل العمل هبا»(((6؟!
أمجع
األصحاب عىل ّ
ُ
وع�و ًدا على ب�دء ّ
أص�ح هذه
ف�إن كتاب ال�كايف هو
ُّ
ّ
الصدارة
مهها عىل اإلطلاق ،وال يزال
“حيتل ّ
الكت�ب وأ ُّ
األُوىل م�ن بين الكت�ب احلديث ّي�ة والفقه ّية عند ِّ
الش�يعة
االمام ّي�ة» و»من�ذ أح�دَ عرش قرنً�ا وإىل اآلن اتّ�كأ الفقه

ِّ
اإلمامي عىل هذا املصدر»(.((6
يعي
ُّ
الش ُّ

ويتكون كتاب الكايف من ثالثة أقسام:
َّ

األول :ما ُيعرف بــ(أصول الكايف) ،ويم ِّثله
القس�م ّ
األول وال ّثاين.
اجلزءان ّ
وزعت على النّحو
وق�د اش�تمال عىل ثامني�ة كت�بِّ ،

التّايل:

األول:
اجلزء ّ

 - 1كتاب العقل واجلهل.
 - 2كتاب فضل العلم.

الصلاة م�ن رشح مس�تند الع�روة الوثق�ى
( )59انظ�ر :كت�اب ّ
(اجلزء/5القس�م الث�اين ،)391 /وانظ�ر :معارج األصول
للمح ِّقق ِ
احلليِّ (.)149
الرج�ال لل ُّط�ويس ( ،)707/2رج�ال ابن
( )60اختي�ار معرف�ة ِّ
داوود ( ،)259بحار األنوار (.)261/48
أيضا :اإليقاظ من
( )61كل ّيات يف علم الرجال ( .)485وانظر ً
اهلجعة (.)70
( )62الكُليني والكايف (.)421
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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 - 3كتاب التّوحيد.

حل ّجة.
 -4كتاب ا ُ
اجلزء ال ّثاين:

 - 1كتاب اإليامن والكفر.
 - 2كتاب الدُّ عاء.

 - 3كتاب فضل القرآن.
 - 4كتاب ِ
العشرْ ة.

القس�م ال ّث�اين :م�ا ُيعرف بــ(ف�روع ال�كايف) ،وهي
والسابع،
والس�ادس ّ
والرابع واخلامس ّ
األجزاء ال ّثالث ّ

وقد اش�تملت هذه األجزاء اخلمس�ة عىل ستة وعرشين

وز َعت كاآليت:
كتا ًبا ِّ
اجلزء ال ّثالث:

 - 5كتاب ّ
الذبائح.

 - 6كتاب األطعمة.
 - 7كتاب األرشبة.

والتجمل واملروءة.
الزي
 - 8كتاب ّ
ُّ

 - 9كتاب الدّ واجن.

السابع:
اجلزء ّ

 -1كتاب الوصايا.

 -2كتاب املواريث.
 -3كتاب احلدود.

 - 4كتاب الدِّ يات.

 - 5كتاب ّ
الشهادات.

 - 6كتاب القضاء واألحكام.

 - 1كتاب ال ّطهارة.

 -7كتاب األيامن والنُّذور والك ّفارات(.((6

 - 3كتاب اجلنائز.

أي كتاب أو ب�اب ،وأ ّما من حيث
ال ّثام�ن وق�د خال من ّ
املضمون فهو مش�تمل عىل ُ
“خ َطب أهل البيت ورسائل
وآداب الصاحلين وطرائ�ف ِ
احلكَ�م وأب�واب
األئم�ة
ِ ّ
ّ

 - 2كتاب احليض.
الصالة.
.4كتاب ّ

الزكاة.
 - 5كتاب ّ

الرابع:
اجلزء ّ

الزكاة.
تتمة كتاب ّ
ّ -1

الصيام.
 - 2كتاب ِّ

احلج.
 - 3كتاب ّ

اجلزء اخلامس:

 - 1كتاب اجلهاد.

 - 2كتاب املعيشة.

 - 3كتاب النِّكاح.

السادس:
اجلزء ّ

 - 1كتاب العقيقة.
 - 2كتاب ال ّطالق.
 - 3كتاب ِ
العتق والتّدبري والكتابة.

الصيد.
 - 4كتاب ّ

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

بــ(الروضة) ،وهو اجلزء
القس�م ال ّثالث :ما ُيع�رف
ّ

العلم”(.((6

�ف يف هذا اجل�زء هل هو ج�زء من الكايف
وق�د اخت ُِل َ
ٌّ
يني ـــــ وإليه
وعلي�ه األكثر؟ أم أنه كتاب
مس�تقل لل ُك َل ّ

ذهب ابن ش�هر آش�وب (588هـ)؟( ((6أم ّ
أن هذا اجلزء
ين�ي أصًل�اً وإنام هو الب�ن إدريس
منح�ول ولي�س لل ُك َل ِّ
ِ
احلليِّ (598هـ) بمساعدة بعض أصحابه ـــــ كام ذهب
القزويني (1089ه)؟ (.((6
إليه خليل
ّ

 سبب تأليفه:الس�بب يف ذلك
يني يف مقدّ م�ة كتابه إىل ّ
ن�ص ال ُك َل ّ
( )63انظر :ثالث ّيات الكُليني (.)49
( )64مقدِّ مة عيل أكرب الغفاري عىل روضة الكايف (.)9/8
( )65انظر :الكليني والكايف (.)216
( )66انظر :خامتة مستدرك الوسائل للنّوري (.)536/3
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وأنه كان إجابة لس�ائل فقال خماط ًبا إ ّياه يف ديباجته»:-
وذكرت ّ
ت عليك ،ال تعرف حقائقها
أمورا قد أشك َل ْ
َ
أن ً

الرواي�ة فيه�ا ،وأن�ك تعل�م ّ
أن اختلاف
الختلاف ِّ
الرواي�ة فيه�ا الختالف ِع َل ِلها وأس�باهبا ،وأنك ال جتد
ِّ
ِ
بحرضتك َم�ن تُذاك ُره وت ِ
ُفاو ُضه ممن تث�ق بعلمه فيها،
وقل�ت :إنك حت�ب أن يكون عندك كت�اب ٍ
كاف جيمع
َ
ٌ
ّ
ِم�ن مجيع فنون علم الدِّ ين م�ا يكتفي به املتع ِّل ُم ويرجع
ِ
َ
والعمل
علم الدِّ ين
إليه املسرتشد ،ويأخذ منه من يريد َ

السلام
الصحيح�ة ع�ن ّ
ب�ه باآلث�ار ّ
الصادقني عليهم ّ
فرض
والس�نن القائمة التي عليها العم�ل ،وهبا يؤ ِّدي َ
ُّ
ع�ز ّ
وقلت:
وجل وس�نّ َة نب ِّيه صلى اهلل عليه وآل�ه،
َ
اهلل ّ

رج�وت أن يكون ذلك س�ب ًبا يتدارك اهلل
ل�و كان ذلك
ُ
َ
وأه�ل ِم ّلتِن�ا و ُيقبِل هبم إىل
بمعونت�ه وتوفيق�ه إخوانَنا
مراشدهم»(.((6

 -زمن تأليفه:

الش�يعة على ّ
اتّف�ق ِّ
�ف كتا َب�ه يف زمن
ين�ي أ َّل َ
أن ال ُك َل ّ

الصغرى والتي
الس�فارة ألن�ه كان موجو ًدا زمن ال َغيب�ة ُّ
ّ
امت�دّ ت إىل أرب�ع وس�بعني س�نة تقري ًب�ا ،إذ تبت�دئ م�ن
املول�د املزع�وم لإلمام ال ّثاين عرش وهو حممد بن احلس�ن

النواب األربعة
العس�كري (256هـ) وتنتهي بوفاة آخر ّ

ري سنة ثامن وعرشين
الس َم ّ
وهو أبو احلسن عيل بن حممد َّ
أو تسع وعرشين وثالثامئة(.((6

( )67كتاب األصول من الكايف (.)8/1
( )68انظ�ر :بحار األن�وار ( ،)366/51مرآة العقول للمجليس
الرجال ّية ( ،)127/4مس�تدرك س�فينة
( ،)53/4الفوائ�د ِّ
البحار ( ، )233/5أعيان ِّ
الشيعة (.)46/2
الصغرى
تنبيه :قد يقع بعض االختالف يف حتديد مدّ ة الغيبة ُّ
بن�ا ًء عىل ّ
أن ابتداء احتس�اب املدّ ة هل هو م�ن تاريخ والدة
امله�دي املزع�وم أو م�ن تاري�خ دخول�ه للّس�رّ داب ،وبن�ا ًء
أيضا عىل االختالف اليسير يف حتديد س�نة وفاة أيب احلس�ن
ً
السفراء األربعة.
آخر
ري
م
الس
ُّ
َّ َ
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 -مدَّ ة تأليفه:

الش�يعة ّ
املت�وارد عليه عن�د كا ّفة املؤ ِّلفين ِّ
أن أبا جعفر
يني مكث عرشين سنة مشتغلاً بتأليف كتابه الكايف(،((6
ال ُك َل َّ

ّ
الرجال ِّيني
رصح هبذه املدّ ة أحدُ كبار علامئهم ِّ
ولعل ّأول من ّ
وه�و أبو الع ّباس النّج�ايش (450هـ)( ((7وعن�ه نقلها َمن

ّ
وكأن املقصود من التّنصيص عىل
بعده عىل مورد التّسليم،
جمر َد
ه�ذه امل�دّ ة إنام هو “لبي�ان أثبت ّيتِه ،وأنه مل يك�ن ُ
غرضه ّ
مجع ش�تات األخب�ار ،فإنه ال حيتاج إىل ه�ذه املدّ ة الطويلة،
(((7
بصحة ّ
ثم ُ
كل ما يف
احلك�م ّ
ب�ل وال إىل ُعرشه�ا»  ،ومن ّ
الكايف عىل ما سيأيت بيانه بإذن اهلل.

 -عدد ُكتُب (الكايف):

اختالف ِّ
الش�يعة يف ع�دد ُكتُب
مم�ا يسترعي االنتباه
ُ
ويس ”:-كتاب الكايف،
الكايف ،فقد قال شيخ ال ّطائفة ال ُّط ّ

وهو يش�تمل عىل ثالثين كتا ًبا»( ،((7وه�ذا هو املوجود

حال ًيا يف النُّس�خة املطبوعة ،وق�ال حممد بن مكِّي املل ّقب
ِ
ّ
”:عدّ ة ُكتُب ال�كايف اثناناألول (786ه�ـ)
بالش�هيد ّ
وثالثون كتا ًب�ا»( ،((7وقال خليل القزويني (1089ه)-

كتاب الكايف ثالثة وثالثني كتاب ًا»(.((7
 »:اشتمل ُ
وقال آخرون كابن املطهر ِ
احلليِّ (726هـ) ّ
والش�هيد
َّ
ال ّث�اين ( 966ه�ـ) ،وحسين بن حيدر الكرك�ي العاميل

(1076هـ) إنه مخسون كتا ًبا(.((7

( )69انظ�ر :خالص�ة األق�وال للحِّل�يِّ ( ،)246رج�ال اب�ن
داوود ( ،)187احلب�ل املتين للبهائي العاملي ( ،)7ال َغدير
الرسائل الفقه ّية للبهبهاين (.)191
(ّ ،)22/2
( )70رجال النّجايش (.)377
أيضا :انظر:
( )71خامتة مستدرك الوس�ائل ( .)479/3وانظر ً
الكليني والكايف (372و ،)391ثالث ّيات الكليني (.)48
( )72الفهرست (.)210
( )73خامت�ة مس�تدرك الوس�ائل للنّ�وري ( ،)506/3املباح�ث
الرجال ّية (.)332/3
ِّ
املحمدي (.)593
اهلل
لفتح
ّحريف
ت
ال
من
القرآن
سالمة
()74
ّ
( )75انظر :أجوبة املسائل املهنائ ّية ( ،)116كتاب :سالمة القرآن
املحمدي (.)591
من التّحريف لفتح اهلل
ّ

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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ولئ�ن كان م�ن املمكن اجلمع بني ق�ول من ذهب إىل
ّ
أن ِعدّ هت�ا ثالث�ون با ًبا وبني قول من ذه�ب إىل أهنا اثنان
أو ثالث�ة وثالث�ون با ًب�ا باحتامل الوه�م أو إدخال بعض
أن القول ّ
األبواب يف بعض ،غري ّ
بأن ِعدّ هتا مخس�ون با ًبا
ُّ
وخصوصا حني يصدر من ثالثة
حقيقي
حمل استش�كال
ً
ّ

من كبار علامء اإلمام ّية خمتلفي األعصار واألمصار!

جم�رد وه ٍم توارد عليه
فه�ل مر ّد هذا االختالف هو ّ
هؤالء ال ّثالثة؟ أم هو باعتبارات خمتلفة؟ أم ّ
أن يد العبث

ق�د امتدّ ت إىل كتاب الكايف فزيد يف بعض نُس�خه إىل ما
قد يصل إىل ال ُّثلث؟!
 -عدد أحاديثه:

اختل�ف علماء ِّ
الش�يعة وباحثوه�م يف بي�ان ع�دد
ٌ
فقائ�ل ه�ي ( ،)15503وقائ�ل:
أحادي�ث ال�كايف،

ٌ
وقائ�ل ،)15328( :وقائ�ل)16121( :
(،)15176
وقائل.((7()16199( :

�بب يف ه�ذا االختالف إىل
وق�د أرج�ع ُ
الس َ
بعضهم َّ

تعدُّ د النُّسخ املخطوطة واملطبوعة (.((7

وه�ذا يف احلقيقة غري مقبول ،إذ ّ
ثم َة بونًا شاس� ًعا
أن ّ
بين هذه األرقام ،فبني ّ
أقل ما قيل وأعىل ما قيل ()696

 -1أنه ال توجد لكتاب الكايف نسخ ٌة خمطوطة متقدِّ مة

يمكن االعتامد عليها بصورة تا ّمة يف إخراج الكتاب
كما تركه مصنِّ ُفه ،وال ّ
أدل عىل ذلك من كون مجيع

طبع�ات الكايف املوجودة إ ّما أن�ه ال ُيعرف األصل

ّلفيقي ما
ال�ذي اعتمدته ،أو أهنا اعتمدت النّهج الت ّ
بني خمطوط ومطبوع حتى ال ّطبعة املتداولة اآلن بني
األي�دي بتحقيق وتعليق علي أكرب غفاري هي من
رصح هو ّ
ب�أن أقدم املخطوطات
ه�ذا النّوع ،وقد ّ
الت�ي اس�تفاد منه�ا كُتِب�ت يف القرن احل�ادي عرش

ين�ي بام يق�رب من
ّ
اهلج�ري ،أي :بع�د زم�ن ال ُك َل ّ
س�بعة قرون!(ُّ ،((7
وكل النُّس�خ التي عث�ر عليها مما
كُتِب قبل القرن العارش ومنها نس�ختان يقال بأهنام

ِ
السابع هي نُسخ ناقصة(.((7
كُتبتا يف القرن ّ

ّ -2
أن يف النُّسخ املطبوعة اختالفات كثرية عماّ يوجد
ِ
�ويس ،م�ع ّ
أن كت�اب ال�كايف مل
يف التّهذي َبين لل ُّط ّ
يص�ل إىل ّ
الش�يعة إلاّ م�ن طريق�ه كما يف أثب�ات

إجازاهتم.
ّ -3
أن من طالع رشوح الكايف كمرآة العقول والوايف
كثيرا ما يشيرون إىل ّ
أن هذا احلديث
وج�د أهنم
ً

ليس موجو ًدا يف نسخة كذا  ...إلخ
ّ -4
تصرف القوم يف كتبِهم وتَال ُع َبهم بمرو ّياهتم
أن
ُّ
واق�ع ال يمكن إنكاره ،وللم�رء أن يتخ ّيل املدى
الذي وصلوا إليه حيث يعلم أن بعض كبار علامء
ٍ
مجاعة منهم،
ال ّطائفة مل يس�لم من ذلك باعتراف

حدي ًثا ،وهو رقم كبري ّ
بكل املقاييس!
�بب يف ه�ذا االختلاف إىل ّ
أن
الس َ
وأرج�ع آخ�رون َّ
باملك�ررات ومنهم
منه�م َمن يعدّ مجي�ع أحاديث الكايف
ّ
املكرر.
َمن ال يعدُّ َّ
أيضا؛ ألنه مل يقل أحد ممن تصدّ ى للعدّ
وهذا مردود ً
املكرر وإنام جاء كال ُمهم عا ًّما مطل ًقا.
إنه ال يعدّ ّ
واحلقيقة أنه ال غرابة يف وجود هذا االختالف وأكثر
منه لعدّ ة أمور منها:

قال مريزا حسين النّ�وري الطربيس (1320هـ)
»:يظه�ر من بعض املواض�ع ّالصدوق رمحه
أن ّ
اهلل كان خيترص اخلرب الطويل ،و ُيس َقط منه ما أ ّدى
نظره إىل إسقاطه ...
ُ

( )76انظ�ر :مس�تدرك الوس�ائل للنّ�وري ( ،)29/1الكلين�ي
والكايف (.)401
( )77انظر :الكليني والكايف (.)397

( )78انظر مقدِّ مة عيل أكرب غفاري للكايف (.)44/1
( )79انظر :الفهرس ّ
العريب اإلسالمي املخطوط
الشامل للترّ اث
ّ
( )1261/2وما بعدها.

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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والش�اهد عىل أن�ه الذي أس�قطها عنه ّ
ّ
الس�اقط
أن ّ

ثم حدثت طفرة عظيم�ة يف حدود القرن
غري الف�تّ ،

والتّغيير يف القرآن املجيد ،وهي تس�عة مواضع ،ولـماّ
والتغيري م�ن مذهبه ألقى منه ما خيالف
ّقص
مل يك�ن الن ُ
ُ

بال ًغ�ا وأول�وه عناي�ة فائق�ة ،وق�د نت�ج ع�ن ذل�ك أن
رشوحه التِّس�عة وال ّثالثني ،ونافت حواش�يه
ناه�زت
ُ

السلام بوق�وع النّقص
رص َح عليه ّ
ه�و املواض�ع التي َّ

رأ َيه.

ق�ال املح ِّق�ق الكاظمي ّ
الش�يخ أس�د اهلل يف كش�ف
مضط�رب جدًّ ا  -إىل
الصدوق
ٌ
القن�اع :وباجلمل�ة َفأ ْم ُ�ر َّ

صاحب البحار حدي ًثا عنه يف كتاب
أن ق�ال  :-وقد ذكر
ُ
يني بإس�ناده عن أيب َب ِصري
التّوحي�د عن الدّ قاق عن ال ُك َل ّ
بر مأخو ٌذ
ع�ن ّ
ثم قال  :هذا اخل ُ
السلامّ ،
الص�ادق عليه ّ
تغييرات عجيبة ،ت ِ
ُ�ورث س�و َء ال ّظ ِّن
من ال�كايف وفي�ه
ٌ

مذه�ب أهل
بالص�دوق ،وأن�ه إنما فع�ل ذل�ك ليوافق
َ
َّ
العدل»(.((8

رأي ثالثة من كبار علامئهم
نص عزيز اجتمع فيه ُ
فهذا ٌّ
على اتهّ�ام ِ
بالتصرف والتّحري�ف ،ومن هنا
اب�ن بابويه
ُّ

احلـــر
الصدوق كام حكاه
تو ّقف أحد علامئهم يف وثاقة ّ
ُّ
العاملي ( 1104ه�ـ) واص ًفا إي�اه بــ»بعض املعارصين
يوس�ف البح�راين (1189هـ) عن
اآلن»( ،((8وكام نقله
ُ

بعض شيوخه(.((8
وعىل ٍّ
(صدوقهم!) والذي
كل فإذا كان هذا هو حال َ
هو صاحب أحد األصول األربعة املعتمدة فليت شعري

ما حال من دونه؟!

 عناية ِّالشيعة بكتاب (الكايف):

ال�ذي يظهر أنه مل يكن ملتقدِّ مي ِّ
الش�يعة مزيد عناية

بكت�اب ال�كايف ،ويتجّل�ىّ ذلك من خالل اس�تعراض
كتبه�م ،فالنّقل عنه قليل وال ّثناء على مؤ ِّلفة يف اجلملة
( )80مستدرك وسائل الشيعة ( )170/11بيشء من االختصار.
وانظر كالم املجليس يف بحار األنوار (.)156/5
( )81انظر :الفوائد ال ُّطوس ّية (..)7
( )82انظر :معجم رجال احلديث للخوئي (..)347/17
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فاهت�م ب�ه علامؤه�م اهتام ًما
الع�ارش واحل�ادي عشر
ّ

والتّعليقات عليه عىل تس�ع وعرشين ،وبلغت ترمجاته

س�تًّا وكذلك خمترصاته ،وأ ّما فهارس�ه فخمس�ة عرش

فهرسا(.((8
ً

املبحث الثاين
منزلة كتاب (الكايف) عند اإلمام ّية ودرجة أحاديثه
املطلب األول :منزلته عند اإلمام ّية.

أكث�ر الق�وم م�ن م�دح كت�اب ال�كايف وال ّثن�اء عليه

وخصوصا ِّ
املتأخرين ،فقد وصفه ّ
الشيخ املفيد (413هـ)
ً
ِ
بأنه “من ّ
أجل كتب ِّ
وأكثرها فائدة»(.((8
الشيعة

وق�ال حمم�د ب�ن مكّ�ي املل ّق�ب ّ
بالش�هيد األول
عم ْل لإلمام ّية مث ُله»(.((8
(786هـ)»:-لـم ُي َ
الفيض الكاشاين (1090ه) يف معرض حديثه
ونص ُ
ّ
ع�ن الكت�ب األربعة ّ
ب�أن الكايف ه�و «أرشفه�ا وأوثقها

وأتـمها وأمجعها»(.((8
ّ

وأش�ار املجلسي (1111ه�ـ) إىل أن�ه “أضب�ط
األص�ول وأمجعه�ا ،وأحس�ن مؤ ّلف�ات ِ
الفرق�ة النّاجية

وأعظمها»(.((8

وق�ال حمم�د أمين االسترابادي (1033هـ)»:-قد

س�معنا عن مش�اخينا وعلامئن�ا أنّه مل ُي َصنَّف يف اإلسلام
كتاب ُيوازيه أو ُيدانيه»(.((8

( )83انظر :الكليني والكايف (.)443
( )84تصحيح اعتقادات اإلمام ّية (.)70
( )85بح�ار األن�وار ( ،)190/104خامت�ة املس�تدرك للنّ�وري
(.)465/3
( )86الوايف (.)5/1
الرسول (.)3/1
( )87مرآة العقول يف رشح أخبار آل ّ
( )88الفوائد املدن ّية ّ
والشواهد املك ّية (.)520
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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وقال حممد مه�دي الطباطبائي املل َّق�ب ببحر العلوم

نس� َب ُه إليه عيل النّامزي ّ
الش�اهرودي
الكت�ب األربعة فيام َ

فائ�ق عىل مجي�ع كتب احلديث بحس�ن الترّ تي�ب وزيادة
ٌ
الضب�ط والتّهذيب ومجع�ه لألصول والفروع واش�تاملِه
ّ

القزوين�ي (1298ه) »:-الظاهر
املوس�وي
قال عيل
ّ
ّ
ٍ
ألحد يف أصل وج�وب العمل يف اجلملة بام
أنّ�ه ال كالم

عديم النّظري،
عظي�م النّفع
»:كتاب جليل(1212ه�)
ٌ
ُ
ُ

(1405ه)(.((9

األئمة األطه�ار عليهم
عىل أكث�ر األخب�ار الواردة ع�ن ّ

املدونة يف الكت�ب األربعة
يف أيدين�ا اليوم م�ن األخب�ار َّ
ِ
وغريه�ا م�ن الكت�ب املعتربة ،بل ق�د يقالّ :
ب�أن هذا ممّا
ِ
رضوري
�ع عليه يف هذه األعصار ،ب�ل ال يبعد كونُه
َّ
ُأجمْ َ

الرغم من اتّفاق اإلمام ّية كا ّف ًة عىل تعظيم كتاب
على ّ

وقال املريزا حسين النوري الطربيس (1320هـ)-

السالم»(.((8
ّ

املطلب الثاين :درجة أحاديثه.

ال�كايف وإعالء ش�أنه والتّنويه بفضل�ه إلاّ أهنم خمتلفون:
هل ُّ
كل ما يف الكايف صحيح أم ال؟

ومنش�أ ذل�ك اختالف مدارس�هم ما بين (إخبار ّية)

و(أصول ّية) ،وبيانه عىل النّحو التايل:

ّأولاً  :موقف األخبار ِّيني.
أن ّ
يرى األخبار ّيون ّ
كل ما يف الكتب األربعة (الكايف)

و( َمن ال حيضره الفقي�ه) و(التّهذيب) و(االس�تبصار)

معترب(.((9

وعلى هذا س�ار متقدِّ م�و اإلمام ّي�ة الذين كان�وا فيام

املدونة
صحة مجي�ع األخبار ّ
غير واحد يرون ّ
نماه إليهم ُ
يف الكت�ب األربع�ة ويأخ�ذون هب�ا( ،((9وق�د حك�ى

ُ
صحة
ش�يخ ال ّطائف�ة ال ّط�ويس ( 460هـ)
اإلمج�اع عىل ّ
َ

الرجالية (.)330/3
( )89الفوائد ّ
( )90اختلف األخبار ّيون يف هذا “االعتبار” ،هل هو بمعنى
عمن ُر ِوي�ت عنه من
القط�ع بص�دور هاتي�ك األخب�ار ّ
أئمته�م االثن�ي عرش؟ أم أن�ه بمعنى غلب�ة ال ّظن فقط؟
ّ
على قولني .انظر :خامتة املس�تدرك للنّوري ال ّطربيس
( ،)496/3الكليني والكايف (.)395
وأ ّم�ا م�ا قاله ِّ
حمقق كتاب وس�ائل ِّ
الش�يعة ( )65/1من
أن�ه “مل يقل أحدٌ بوجوب االعتقاد ِّ
بكل ما فيه” (يعني:
ال�كايف) فظاه�ر البطلان ب�ل ق�د ح ِ
ك�ي اإلمج�اع عىل
ُ
ُ
خالفه!
( )91انظ�ر :التّحقي�ق يف نف�ي التّحري�ف ع�ن الق�رآن الشرّ يف
(.)102
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

الدِّ ين»(.((9

”:إذا تأ ّم�ل فيه�ا املنص�ف يس�تغني ع�ن مالحظة حال
آحاد رجال ِ
سند األحاديث املو َدعة فيهِ ،
وتور ُثه الوثوق
ُ
االطمئنان بصدورها وثبوتهِ ا»(.((9
وحيصل له

وقال عبد احلسني رشف الدِّ ين (1377ه) ”:-وهي

بصحتها»(.((9
مقطوع
متواترةٌ ،ومضامينُها
ّ
ٌ

وم�ن أش�هر َمن انترص هل�ذا املذهب م�ن ِّ
املتأخرين:

احل�ر العاميل (1104هـ)( ((9وحممد أمني االسترآبادي
ّ

( )92مستدرك سفينة البحار (.)17/1
تنبيه :ما حكاه عيل النّامزي هنا عن ش�يخ ال ّطائفة أيب جعفر
ويس خيتلف عماّ عزاه إليه آخرون.
ال ُّط ّ
ق�ال أب�و القاس�م اخلوئ�ي يف معج�م رج�ال احلدي�ث
ش�ك يف ّ
ّ
أن املفيد ّ
والش�يخ
( )33/1حي�ث قال ”:-ال
كان�ا يتعامالن مع رواي�ات الكايف والفقي�ه وغريها من
معاملة اخلرب ِ
َ
غري
الروايات املو َدعة يف الكتب واألصول
ِّ
الر ُ
واية
كانت
أو
عفاء
الض
م�ن
راوهيا
كان
فإن
،
القطعي
ُّ
ِّ
ّ
ً
ً
مروي�ة يف الكايف
الرواية
مرس�لة طرحاها س�واء كان�ت ِّ
أو الفقي�ه أو ِ
غريمه�ا م�ن ال ُكتُ�ب واألُص�ول املعروف�ة
واملشهورة»..
وق�ال علي امليلاين يف كتاب�ه :التّحقيق يف نف�ي التّحريف
الش ُ
ع�ن الق�رآن الشرّ يف (”:- )102ربام طعن ّ
�يخ املفيد
َ
الص ُ
والش ُ
�دوق يف بع�ض أحادي�ث ّ
ّ
الش�يخ ال ُكليني،
�يخ َّ
ُّ
ُ
ّ
الص�دوق
أحادي�ث
بع�ض
يف
�ويس
ط
ال
�يخ
الش
وطع�ن
َّ
َ
ّ
وال ُك َليني». .
( )93تعليقة عىل معامل األصول (.)204/5
( )94خامتة املستدرك (.)463/3
( )95املراجعات (.)419
( )96وسائل ِّ
الشيعة (.)249/30
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تطر ًف�ا( ،((9والنّ�وري
(1033ه�ـ) وه�و أش�دّ هم ُّ
ال ّطربيس(1320هـ)(.((9

كثريا من ه�ؤالء إىل تبنّي هذا املذهب
والذي أحوج ً

علمهم بام يلزم عىل إعامل
ّ
بقوة والدّ فاع عنه باس�تامتة هو ُ
القواع�د احلديث ّي�ة عىل كتبهم م�ن ر ّد أكثر م�ا فيها ُث ّم ما
س�ينتج عن ذلك من هتاوي كا ّف�ة األصول العقد ّية التي
ق�ام عليها املذهب وانف�رد هبا؛ وتلك ل َع ْم ُ�ر اهلل قاصمة
ال ّظهر!

ضعف مجيع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة
فيلزم م�ن ذلك
ُ
ٍ
أحد منهم إلاّ
نادرا»(.((10
ً

ويك�رر الفك�ر َة ذاهت�ا يف موض�ع آخ�ر فيشير إىل ّ
أن
ِّ
ضع�ف األحادي�ث ك ِّلها
االصطلاح اجلدي�د “يس�تلزم
َ

ُ
عند التّحقيق؛ ّ
العدل
الصحيح  -عندهم(:-ما رواه
ألن ّ
ُ
ينصوا عىل عدالة
اإلمامي
الضابط يف مجيع ال ّطبقات) ،ومل ُّ
ُّ
ٍ
الرواة إلاّ
نصوا عىل التّوثيق ،وهو ال
نادرا ،وإنام ُّ
ً
أحد من ُّ
يستلزم العدال َة قط ًعا بل بينهام عمو ٌم من وجه»(.((10

ّ
وي�دل على ذل�ك م�ا قال�ه املجلسي (1111ه�ـ)
الصحيحة رصحي ٌة يف نقص القرآن
”:كثري من األخبار ٌّ

ويق�ول الفيض الكاش�اين (1090ه�ـ) يف املوضوع
ّ
الرواة املعتنني بش�أهنم الذين هم
نفس�ه
كثريا من ُّ
”:-إن ً

معنى ،وطرح مجيعه�ا يوجب رفع االعتامد عن األخبار
ً
رأس�ا ،بل ظنّ�ي ّ
أن األخبار يف ه�ذا الباب ال تقرص عن
ً

ٍ
بمدح وال
ليس�وا بمذكوري�ن يف كتب اجلرح والتعدي�ل
ق�دح ،ويلزم على هذا االصطلاح أن ُي َع�دّ حدي ُثهم يف

وتغييره ،وعن�دي ّ
أن األخب�ار يف ه�ذا الب�اب متواترة

أخبار اإلمامة”.

(((9

ُ
الرواي َة عنهم
مش�ايخ مش�اخينا املش�اهري الذين يكثرون ِّ

الضعيف!»(.((10

وضوحا ّ
أن االصطلاح اجلديد كام
ومم�ا يزيد األم�ر
ً

ٍ
إشكال
ويشري ابن طاووس احلليِّ (673هـ) إىل نقطة
أخ�رى ،وهي ّ
أخبار اجلرب
أن أكثر ثق�ات ال ّطائف�ة رووا
َ
ِ
ِ
وغير ذلك
ّناس�خ
وغير ذلك م�ن
والتّش�بيه
ِّ
الغلو والت ُ
مجي�ع روايتِهم أو ت َُر ّد
من املناكير( ،((10واملنطق أن تُق َبل
ُ
بالك ِّل ّي�ة خال ًف�ا ملا عليه علماء اإلمام ّية الذي�ن يقبلون ما

وه�و

ٍ
إش�كال
احل�ر العاميل (1104ه�ـ) إىل نقطة
ويشير ّ
ثالث�ة وه�ي ّ
أن ال ِّثق�ات األجلاّ ء لـّم�اّ كانوا ي�روون عن

الراوي وهو
يسمونه يشرتط يف احلديث ّ
الصحيح عدالة ّ
ُّ

فضال عام
أم�ر يكاد يك�ون معدو ًم�ا يف كتبهم األص�ول ً

دوهنا!

ويكف�ي يف إدراك ه�ذه احلقيقة أن ينظ�ر املنصف إىل

ُ
“ش�يخ املحدِّ ثني”
م�ا أدىل به “املح�دِّ ث الكبري”( ((10بل
الرواي�ة» و»أب�و بج�دة اآلث�ار»
و”نابغ�ة ِّ

(((10

احل�ر العاملي (1104ه�ـ) حي�ث يقول»:-أصح�اب
ّ
(((10
الراوي العدالة،
االصطالح اجلديد قد اشترطوا يف ّ

( )97انظ�ر :مقدِّ م�ة حم ِّق�ق كتاب أم�ل اآلم�ل ( ،)9/1الكليني
والكايف (.)396
( )98انظر :خامتة املستدرك (.)463/3
الرسول (.)525/12
( )99مرآة العقول يف رشح أخبار آل ّ
( )100كتاب :حرص االجتهاد آلقا بزرگ الطهراين (.)47
( )101انظ�ر كت�اب :تالمذة املجلسي ( ،)61الكُن�ى واأللقاب
لعباس ال ُق ّمي (.)176/2
( )102يقص�د بـ(االصطلاح اجلدي�د) :تقس�يم احلدي�ث إىل
الصحي�ح واحلس�ن واملو َّث�ق والضعي�ف ،واملقص�ود
ّ
بــ(أصحابه) هم األصول ُّيون.
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وافقهم ويرفضون ما خالفهم.

ّ
والكذابين واملجاهي�ل ويعمل�ون بحديثه�م
الض َعف�اء
ُّ
بصحته م�ع علمهم بحاهلم فال ُب�دّ ِمن محل
ويش�هدون
َّ
بالص ّحة عىل وجه صحي�ح وإلاّ َل ِز َم
فعله�م وش�هادهتم ِّ
(((10
ضعف مجيع رواياهتم لظهور ضعفهم وكذبهِ م!
ُ
( )103وسائل ِّ
الشيعة (.)261/30
( )104وسائل ِّ
الشيعة (.)260/30
( )105الوايف (.)25/1
( )106انظر :كتاب الرسائر (.)443/5
( )107وسائل ِّ
الشيعة (.)206/30
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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فحاص�ل م�ا استش�كلوه ه�و ّ
أن رواة أخبارهم عىل
صنفني إمجاالً:

األول :روا ٌة جمهول�ون ،فه�ؤالء ال جي�وز
الصن�ف ّ
ِّ

التّعويل عىل مرو ّياهتم وال االعتامد عليها.
الصن�ف ال ّث�اين :روا ٌة معروفون ،وه�ؤالء عىل ثالثة
ِّ

أقسام:

األول :معروفو العني لكنهم جمهولو احلال،
القس�م ّ

(املهمل).
اسم
َ
و ُيطلقون عىل الواحد منهم َ
القسم ال ّثاين :معروفو العني لكنهم مطعون فيهم إ ّما

بالضعف أو غري ذلك.
بالكذب أو ّ
وهذان القسامن مها الغالبان.

القس�م ال ّثال�ث :روا ٌة ع�دول ُعرف�ت أعياهن�م
ث�م ّ
إن
ُ
وزكِّي�ت أحواهل�م وه�ؤالء يف غاي�ة النُّ�درةّ ،
غالبه�م على ق َّلتِه�م ال ختل�و مرو ّياهتم م�ن أحاديث
والتناس�خ وغريها مما ال َيق َبل
اجلرب والتّش�بيه والغلو
ُ
به اإلمام ّية.

وم�ن هن�ا يمك�ن فه�م س�بب انزع�اج بع�ض
األخبار ِّيين م�ن مس�ألة االصطالح اجلدي�د وقولهِ م
ِ
مرتني  ...ثانيتهام :ي�وم ُأ ْح ِد َ
ث
عن�ه
ُ
”:هد َم الدِّ ُي�ن ّ

(((10
�ـر يف
ُ
فالس ُّ
االصطلاح اجلدي�د يف األخب�ار!» ِّ ،
ُ
ذل�ك ّ
الع�دل
الصحي�ح ال�ذي يروي�ه
أن احلدي�ث ّ

اب�ط ع�ن مثل�ه يف ِّ
الض ُ
أن�در من
كل طبق�ة
اإلمام�ي ّ
ُ
ُّ
الكربيت األمحر!

ويس�تمر األخبار ُّي�ون يف تش�نيعهم على األصول ِّيني
ّ

فيذك�رون أهنم إنام أخذوا طريقتَه�م عن العا ّمة (يعنون:

احلر العاميل (1104هـ)”:-االصطالح
السنة) ،قال ّ
أهل ُّ
ِ
واصطالحه�م ،بل هو
مواف�ق العتق�اد العا ّم�ة
اجلدي�د
ٌ
مأخو ٌذ من كتبهم كام هو ظاهر بالتت ُّبع» (.((10
( )108مقدِّ مة حتقيق كتاب خمتلف ِّ
الشيعة للحليّ (.)142/1
( )109وسائل ِّ
الشيعة (.)259/30
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

نص غري واحد منهم عىل ّ
أن ّأول َمن سلك هذا
وقد ّ

املطهر احلل(.((11
ال ّطريق من علامء ال ّطائفة هو اب ُن َّ

�م فإهنم يوجبون التزام طريق�ة املتقدّ مني التي
ومن َث ّ

تعتم�د يف تصحي�ح احلدي�ث من عدم�ه على اقرتانه بام
َ
الوث�وق به واالعتما َد عليه دون التف�ات لعدالة
يوجب

ال�راوي من قري�ب وال بعيد ،ومن القرائ�ن املعتربة عند
ّ

هؤالء ما ييل:

 -1وجوده يف أحد األصول األربعامئة التي س�بقت
اإلشار ُة إليها.

 -2اندراجه يف أحد ال ُكتُب التي ُع ِر َضت عىل بعض

أئمتهم االثني عرش فأثنى عليها.
ّ
الرواية
 -3كون�ه معمولاً هبا عند علماء ال ّطائفة ،بل ِّ
ُ
العمل هبا تصبح كغريها من
الضعيفة إذا اش�تهر
ّ

الصحيحة عند أكثر فقهائهم!
الروايات ّ
ِّ
َ
وم�ن هن�ا ُيعل�م ّ
“الصحي�ح يف ُع ْرف
ب�أن
احلدي�ث ّ
(((11

املتقدِّ مني خيتلف أش�دَّ االختالف ع�ن ُع ْرف ِّ
املتأخرين؛
ذلك ّ
يصح
الراوي ،بل ّ
ألن ِّ
الص ّحة ال تتو َّقف عىل عدالة ّ
ملجرد الوثوق بصدوره»(.((11
وصف احلديث ِّ
بالص ّحة َّ

وق�د ب ّينوا ّ
املعتمدة جاري ٌة عىل طريقة
أهم كتبه�م
َ
أن ّ

البهائ�ي (1031هـ)
املتقدِّ مين ،قال حممد بن احلسين
ّ
رئي�س املحدِّ ثين ثق�ة اإلسلام حمم�د ب�ن
”:ج�رىُ

بابويه قدّ س اهلل روحه على متعارف املتقدِّ مة يف إطالق

فحك ََم
عتم�د علي�هَ ،
ّ
الصحي�ح على م�ا ُيركَ�ن إلي�ه و ُي َ
بصح�ة مجيع م�ا أورده م�ن األحاديث يف كت�اب َمن ال
ّ
اس�تخرجها من ٍ
كتب مش�هورة
حيرضه الفقيه ،و َذك ََر أنه
َ
( )110انظر :الوايف للفيض الكاشاين ( ،)22/1مرشق ّ
الشمسني
السعادتني ( ،)270دراسات يف احلديث واملحدِّ ثني
وإكسري ّ
ٍ
( .)133وهذه النُّقطة ّ
حمل أخذ ور ّد يف كتب القوم.
الرجال ّية ( ،)185/3خامتة
الفوائد
( )111انظر يف هذه وغريها:
ِّ
املس�تدرك ( ،)464/3دراس�ات يف احلدي�ث واملحدِّ ثين
( ، .)137درر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد (.)122/1
( )112دراسات يف احلديث واملحدِّ ثني (.)133
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املعول وإليه�ا املرجع ،وكثري من تلك األحاديث
عليها ّ

وق�ال مرتضى األنص�اري (1281هـ)”:-ذه�ب
ِ
رشذم ٌة من ِّ
ب إليها إىل كوهنا
متأخري األخبار ِّيني فيام نُس َ
(((11
الصدور»
قطع ّية ُّ

احلر العاميل (1104هـ) إىل ّ
أن شيخ ال ّطائفة
وأش�ار ّ
َ
بأحادي�ث ضعيفة
كثريا م�ا يعم�ل
�ويس ً
أب�ا جعف�ر ال ّط َّ
املتأخري�ن ،وذل�ك يف كتاب ِ
على اصطلاح ِّ
ي�ه التّهذي�ب
َ
(((11
واالستبصار.

بعضه�م من كون أخباره�ا  -أي :الكتب
»:م�ا زعمه ُالصدور  ...ال وجه له»(.((12
األربعة  -ك ُّلها مقطوع ُة ُّ

الصحي�ح على مصطل�ح
بمع�زل ع�ن االن�دراج يف ّ
املتأخري�ن ،ومنخ�رط يف ِس�لك ِ
ِّ
احلس�ان واملو َّثقات بل
الضعاف»(.((11
ِّ

وقال عبد اهلل بن حممد حس�ن املامق�اين (1351هـ)

وقال أبو القاس�م اخلوئي (1413هـ)  ”:-ذهب مجاعة
من املحدِّ ثني إىل ّ
الصدور؛
أن روايات الكتب األربعة قطعية ُّ

الطبعي أن يرى املريزا حسين بن عبد
وهلذا كان من
ِّ
الرحي�م النائين�ي (1355هـ) ّ
“أن اخلدش واملناقش�ة يف

وه�ذا ُ
القول باطل من أصل�ه ،إذ كيف يمكن دعوى القطع
ٍ
رواية رواها واحدٌ عن واحد؟! وال س ّيام ّ
أن يف رواة
بصدور

اعتم�دوا على الكايف واعتبروا مجي�ع مرو ّيات�ه ُح ّج ًة

ويف خصوص أخبار الكايف قال حممد حمس�ن الفيض
يني
الكاشاين (1091هـ) ”:-االعتام ُد عىل ما ذكره ال ُك َل ّ

أسانيد الكايف ُ
شغل العاجز!»(.((11
وعلى ٍّ
فـ”املتحص�ل من ذل�ك ّ
أكث�ر الذين
أن
كل
ِّ
َ
عليه�م فيام بينهم وبني اهلل س�بحانه ه�ؤالء مل يعتمدوا
يني
عليه�ا إلاّ م�ن حي�ث الوث�وق واالطمئن�ان بال ُك َل ّ
ٍ
اس�تمر عرشين
جهاد طويل
ال�ذي اعتمد عليها بع�د
ّ
عا ًم�ا ،باإلضاف�ة إىل ّ
أن احتمال تقريض اإلم�ام الثاين
عرش (ع) .((11(».....

ثان ًيا :موقف األصول ّيني.

وهؤالء هم األكثر ،وي�رون ّ
أن ما يف الكتب األربعة
حيح
ومنه�ا كتاب الكايف ليس ك ُّله
الص ُ
صحيحا ،بل فيه ّ
ً
وغيره ،وق�د “ش�اع بين ِّ
تضعي�ف كثري من
املتأخري�ن
ُ
ُ
األخبار املرو ّية فيه سندً ا»(.((11

قال حممد الطباطبائي (1242ه�) »:-دعوى قطع ّي ِة

ما يف الكتب األربعة مما ال ريب يف فسادها»(.((11

( )113مرشق ّ
السعادتني (.)270
الشمسني وإكسري ّ
( )114انظر :وسائل ِّ
الشيعة (.)256/30
( )115مستدرك سفينة البحار (.)17/1
( )116دراسات يف احلديث واملحدِّ ثني (.)133
( )117خامتة املستدرك (.)495/3
( )118جم ّلة تراثنا (.)258/1
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الكتب األربعة من هو معروف بالكذب والوضع!» (.((12

وإثب�ات األح�كام الشرّ ع ّية
صحة م�ا يف كتابه
ُ
ودع�وى ّ

بمجرد مقالته جرأ ٌة عظيمة يف الشرّ يعة»(.((12
َّ

(1413هـ)”:-املتحصل
وقال أبو القاس�م اخلوئ�ي
ِّ
شك يف ّ
صحة مجيع روايات الكايف ،بل ال ّ
أن
أنه مل تثبت ّ

ّ
بعضها ضعيفة ،بل ّ
طمأن بعدم صدورها من
إن بعضها ُي
السالم»(.((12
املعصوم عليه ّ

وأشار إىل ّ
مرسالت،
أن األخبار التي يف الكايف “فيها َ

وفيها روايات يف إس�نادها جماهيل و َمن اش�تهر بالوضع
والكذب»(.((12

”:بعضوقال هاشم معروف احلسني (1403هـ)
ُ
مرو ّيات الكايف لو ُع ِر َض ْت عىل اإلمام حممد بن احلس�ن
(((12
(ع) ال يمكن أن ُي ِق ّره عليها»
( )119فرائد األصول (.)239/1
( )120جم ّلة تراثنا ( )258/1باختصار يسري.
( )121معجم رجال احلديث (.)22/1
( )122خامتة املستدرك للنّوري ال ّطربيس (.)485/3
( )123معجم رجال احلديث (.)86/1
( )124معجم رجال احلديث (.)85/1
( )125دراسات يف احلديث واملحدِّ ثني (.)128
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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واحلقيق�ة ّ
قس�موا احلدي�ث
أن األصول ِّيين وإن ّ
ووضع�وا رشو ًط�ا ّ
ل�كل قس�م إلاّ أهنم يقع�ون يف ذات

الورط�ة التي ه�رب منها األخبار ُّي�ون ،وذلك أهنم متى
احلديث�ي ال�ذي ارتضوه عىل
م�ا حاول�وا تطبيق املنه�ج
ِّ
أنفسهم أمام خيارين ال ثالث هلم:
رواياهتم فسيجدون َ
الرواي�ات مع التزام ّ
كل م�ا يرتتّب عىل
إ ّم�ا ر ُّد تل�ك ِّ

الر ّد من األمور التي هتدم املذهب.
هذا ّ

وإ ّما موافق�ة متقدِّ ميهم عىل طريقته�م التي خيبطون
فيها َ
خبط عش�واء ،وه�و ما جينحون إلي�ه يف الغالب إ ّما

(((12
مر!
حيا أو
ً
تلميحا  ،ومها أمران أحالمها ّ
ترص ً

مضطري�ن يف كثري من
�ع كال َمهم وجده�م
وم�ن تت ّب َ
ِّ

األح�وال إىل العمل بطريقة املتقدِّ مني ،ويف هذا مصادمة

يقررونه وينرصونه ،وقد أش�ار إىل هذا األمر
رصحية مل�ا ِّ
( )126األمثلة عىل ذلك كثرية ،وسوف نورد مثالني اثنني فقط:
األولّ :
أن املريزا أبو احلس�ن ّ
الشعراين قال يف تعليقه عىل
املثال ّ
ّ
رشح الكايف للامزندراين (”:- )282/6واعلم أن ما أورده
ال ُك َلين�ي يف ه�ذا الب�اب وما يلحق�ه يف صفات اإلم�ام مما مل
يبحث عنه املتك ِّلمون ومل يذكروه فيام يعتقده ِّ
الشيع ُة اإلمام ّية
يف ِ
أكثرها نق ّي َة اإلس�ناد ،ولو
ّ
السلام ،وليس ُ
أئمتهم عليهم ّ
كانت صحيح ًة مل تكن ُح َّج ًة يف االعتقاد ّيات لكوهنا منقول ًة
بطري�ق اآلح�اد ،و[لــ]عدم توات�ر مضامينها وع�د ِم إمجاع
ِّ
الش�يعة عليه�ا ،وم�ع ذلك ال ب�أس بنقله�ا والتك ُّل� ِم فيها؛
ُلين�ي هلا ُّ
َ
ّ
يدل عىل عدم إنكار ِّ
الش�يعة هلا وعدم
ك
ال
نق�ل
ألن
ِّ
الغلو
ُلين�ي بروايتها إىل ِّ
استبش�اعهم إ ّياها ،وإلاّ لنس�بوا الك َّ
غريه لرواية املناكري ّ
والشواذ».
والتّخليط كام نسبوا َ
ّ
املثال ال ّثاينّ :
أن معروف هاشم احلسني ألف كتا ًبا سماّ ه “دراسات
بالرد
تعرض فيه ملذه�ب األخبار ّيني ّ
يف احلدي�ث واملحدِّ ثني” ّ
واإلبط�ال ،ولـّم�اّ ذك�ر ّ
أن املجلسي ض ّع�ف ( )9485م�ن
أحادي�ث ال�كايف البالغ�ة ( )16199حدي ًث�ا ع ّق�ب عىل ذلك
ِّصاف هذا املقدار من مرو ّيات الكايف
بقول�ه (ص”:- )137ات ُ
بالضعف ال يعني س�قو َطها بكاملها عن درجة االعتبار وعد َم
َّ
ج�واز االعتامد عليها يف أمور الدِّ ين؛ ذلك ّ
الرواية
ألن
َ
وصف ِّ
قوهتا من
من
يمنع
بالضعف من حيث سندها وبلحاظ ذاهتا ال
ّ
ّ
ناحي�ة ثانية كوجودها يف أح�د األصول األربعامئة أو يف بعض
والس�نّة أو لكوهنا معمولاً
الكتب املعتربة أو موافقتها للكتاب ُّ
الضعيفة إذا
الرواية ّ
هبا عند العلماء ،وقد ّ
نص أكثر الفقهاء أن ِّ
ُ
الروايات
من
كغريها
تصبح
عليها
د
واالعتام
العمل هبا
اش�تهر
ُ
ِّ
ترتجح عليها يف مقام التّعارض”.
الصحيحة وربام َّ
ّ
وهذا بعينه هو مذهب األخبار ّيني سواء بسواء!
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

يوس�ف البحراين ( 1186هـ) حين عابهَ م بـ“خمالفتهم

ق�رروه م�ن ذل�ك االصطلاح ،فحكموا
أنفس�هم فيما َّ
َ
ِ
َ
أحادي�ث ه�ي باصطالحهم ضعيف ٌة كمراس�يل
بصح�ة
َّ
ِ
وصفوان ِ
ِ
َ
وغريمها؛ زعًم�اً منهم
بن حيي�ى
اب�ن أيب ُعمير
أحاديث ٍ
أن ه�ؤالء ال ُيرس�لون إلاّ عن ثقة ،وم ْث ِ
َ
ّ
مجلة
�ل
ٍ
بمدح
الرج�ال
من مش�ايخ اإلج�ازة مل ُيذكَ�روا يف كتب ِّ
وال ق�دح مث�ل :أمح�دَ ِ
ب�ن حممد بن احلس�ن ب�ن الوليد،
ِ
ِ
واحلسني ِ
وأمحدَ ِ
احلسن بن
بن
بن حممد بن حييى الع ّطار،

أب�ان ،وأيب احلسين ِ
ابن أيب جيد وأرضابهِ�م؛ زعماً منهم
ّ
ُ
مش�ايخ اإلجازة وهم مس�تغنون عن التوثيق،
أن هؤالء
ُ
كثري يظهر للمتت ِّبع»(.((12
وأمثال ذلك ٌ
ولـماّ قال أحد األصول ِّيني تعلي ًقا عىل أحد األحاديث
الس�ند ”:-إذا حص�ل قرائ� ُن ُّ
ت�دل على
ّ
الضعي�ف ّ
ِ
احلر العاملي (1104هـ)
صدق�ه ُعمل به” ع َّق�ب عليه ّ
اعتراف بما ال يزال�ون ينكرون�ه على
بقوله”:-ه�ذا
ٌ
األخبار ِّيني!»(.((12

ِّ
املتأخرون
ومما يبينّ حجم الورطة التي يعاين منها
ويكشف عن مدى تناقضهم واضطراهبم أهنم وإن
أنكروا طريقة األخبار ِّيني وعابوها إلاّ ّ
أن هذا ك َّله يبقى

ّظري للمسألة ،وأ ّما من ناحية التّطبيق
ضمن اإلطار الن ّ
فهم من أبعد الناس عن العمل به ،وهلذا ّملا أ ّلف أحد

ِّ
الشيعة املعارصين وهو حممد باقر البهبودي كتا ًبا سماّ ه

(صحيح الكايف) التـزم فيـه بتطبيق قواعدهم احلديث ّية
عىل كتاب الكايف وكانت النّتيجة ّ
الصحيح هو
أن ّ

( )4428من ( )16121حديث ًا هي جمموع أحاديث
َ
القبول يف احلوزات
املذكور
الكايف(“ ((12لـم َي ْل َق عم ُله
ُ
العلم ّية»( ،((13وقد انزعج القو ُم من صنيعه هذا ورأوا

( )127احلدائق النّارضة (.)24/1
( )128الفوائد ال ُّطوس ّية (.)212
للعسكري (.)282/3
( )129انظر :معامل املدرستني
ّ
( )130معامل املدرستني للعسكري ( )282/3هامش رقم (.)1
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ّ
أن فيه “إساء ًة كبرية إىل الترّ اث ِّ
يعي ،بل إساء ًة إىل
الش ِّ
أهل البيت»(.((13

الس�هل فهم س�بب انزعاج األخبار ّيني
وإذا كان من ّ
الس�واد األعظم من
إلاّ أن الغري�ب ح ًّق�ا ه�و امتع�اض ّ

األصول ِّيني من عمله وتواطؤهم عىل إماتة كتابه بتجاهله
واإلعراض عنه بالك ِّل ّية!

ّ
ولعل أكثر ما يلفت االنتباه يف هذا املوضع هو طبيعة

ئبقي الذي يتّس�م به اإلمام ّية يف هذه املس�ألة،
املوقف ّ
الز ِّ

ال ف�رق يف ذل�ك بين األخبار ِّيين واألصول ِّيين؛ فإهنم
حيتج�ون لكالمه�م ّ
بكل م�ا يمكنهم االحتج�اج به من
ُّ
أحاديث الكتب األربعة دون تفريق بني ثابت وغريه.
ٍ
بحديث ّما يف
احتج عليه�م خمالفوهم
ولك�ن متى ما ّ
واحد من الكتب األربعة قالوا :سبحان اهلل! وهل ُّ
كل ما

يف الكتب األربعة صحيح؟!

املبحث الثالث
األئمة يف كتاب (الكايف)
ظاهرة
ّ
الغلو يف ّ

األئمة يف كتاب (الكايف).
املطلب األول:
ّ
الغلو يف ّ

الغلو عند اإلمام ّية واق�ع ال يمكنهم إنكاره،
ظاه�رة ّ
يني بصفته صاحب أحد الكتب األربعة
وقد أس�هم ال ُك َل ّ

ضمن كتا َبه
املعتم�دة يف رشعنته يف الفك�ر
اإلمامي حني ّ
ّ
َ
تصب يف هذا االتجّ�اه بعدما كان
مجل� ًة من األخب�ار التي
ّ
مذمو ًما عند ٍ
كثري من متقدِّ ميهم.

الرس�ول عبد احلسين »:-كتاب
ق�ال الدّ كت�ور عبد ّ

كثريا من األخب�ار املفرتاة
وق�د أودع ال ُك َل ّ
ين�ي كتا َب�ه ً

األئم�ة االثني عرش وف�ق نظر ّيات
تؤس�س لتألي�ه ّ
الت�ي ِّ
وثن ّي�ة وإن ُذ ِّيل ذل�ك ك ُّله بـ(ب�إذن اهلل) أو بـــ(إهلا ٍم من

كائنات نوران ّية
فاألئم ُة بحسب الكايف
اهلل) ونحو ذلك،
ٌ
ّ
ِ
ثم أصبحت يف عالمَ الوجود أجزا ًء
أوجدت من نور اهللّ ،

الر ّب،
ذات العلم
منه تعاىل ،وهلا ُ
اإلهلي الذي يتّصف به ّ
ّ
تترصف بالكون وتحُ يي املوتى ،وهلذا كان فضلهم
كام أهنا َّ

الصادق “ال يبلغه
يني ع�ن جعفر ّ
بحس�ب ما يرويه ال ُك َل ّ
(()((13
َم َل ٌ
نبي مرس�ل وال َم�ن دون ذلك»
مقرب وال ٌّ
�ك َّ

تأليها ووثن ّية فام يف الدّ نيا تأليه وال وثن ّية!
فإن مل يكن هذا ً
َ
املخيال ِّ
�يعي،
وق�د أهلبت تل�ك األخب�ار الوثن ّية
الش ّ
وعبث�ت بعواط�ف ع�وا ِّم ِّ
أئمته�م
الش�يعة لينظ�روا إىل ّ
وكه�ف املحتاجين ِ
وغ َ
ي�اث
باعتباره�م ِقبل� َة الدّ اعين
َ

بعضهم العبار َة وهي بش�ع ٌة يف ّ
كل
الراجين ،وإن ل ّطف ُ
ّ

ُ
والوس�ائط بينه وبني
الرب،
“ح ُج ُ
حال بالق�ول إهنم ُ
ب ّ
اخللق»(.((13

واحلقيق�ة ّ
أن َم�ن سبر سيرورة املذه�ب ِّ
�يعي
الش ّ
على مدى ق�رون وج�د ّ
تكف عن
أن عجلة
التح�ول ال ّ
ّ
ال�دّ وران ،ورأى ّ
ثم�ة حرك�ة دؤوب�ة ال ت�زال تُعي�د
أن ّ

تش�كيل املذه�ب وتر ِّم�م معامل�ه يف ّ
كل آن تب ًعا لظروف
الزمان واملكان وغريها.
ّ
فمثًل�اً لو رجعنا إىل متقدِّ م�ي اإلمام ّية لرأينا ّ
أن حممد

بن احلس�ن بن أمحد بن الوليد (314ه�ـ) يقولّ »:-أو ُل
ٍ
النب�ي صلى اهلل عليه
الس�هو عن
درج�ة يف
ّ
ِّ
نف�ي ّ
الغل�و ُ
(((13
وآله»
وما جيعله اب ُن الوليد الذي هو ُ
وفقيههم
شيخ ال ُق ّم ّيني
ُ

األئمة عليهم
ال�كايف فيه من األحاديث الكثرية يف ش�أن ّ
ِ
وعلمهم ،ولـماّ كانت تلك األحاديث
السالم وعصمتِهم
ّ
الغلو
يف ذلك الوقت عند بعض مشايخ األمام ّية ُت َعدّ من ّ

الغلو هو اآلن ّ
حمل إمجاع
ووجهه�م آنذاك ّأو َل درج�ات ّ
ُ

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

( )133الكايف للكيني (.)10/8
( )134بحار األنوار (.)97/23
( )135من ال حيرضه الفقيه (.)360/1

ّ
فإن من يروهيا كذلك ُي َعدّ من ال ُغالة»(.((13
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حق األئمة هو العيب(،((13
بني اإلمام ّية( ((13واعتقا ُده يف ّ
احلر العاميل رس�الة بعن�وان “الربهان عىل تنزيه
بل أ ّلف ّ
السهو والنِّسيان».
املعصوم عن ّ

األئمة
وماذا لو س�مع اب ُن الولي�د ال ُق ِّم ُّي دعوى علم ّ

الغلو لقصورهم
»:أفرط ُبعض املتك ِّلمني واملحدِّ ثني يف ِّ
ِ
وعجزهم عن إدراك
السلام،
األئمة عليهم ّ
ع�ن معرفة ّ

وعجائب شؤوهنم ،فقدحوا يف ٍ
ِ
كثري من
غرائب أحواهلم

الرواة ال ِّثقات لنقلهم بعض غرائب املعجزات»(.((14
ُّ

بذرات
الص�دور
للغي�ب وعلمهم بما تكنُّه ُّ
وترصفه�م ّ
ُّ
الكون التي هي اآلن من مس ّلامت املذهب؟! ثم كيف لو

على جه�ة التّمثي�ل ال االس�تقصاء إىل ما يف ال�كايف من

عقول اخلراف ّيني؟!

حل ّجة
النبي صلى اهلل عليه وس�لم ،ومن ذل�ك ا ُ
ج�اء ب�ه ّ

رأى م�ا حواه الكايف من الترّ هات التي ال تستس�يغها إلاّ
إذن هذا هو رأي كثري من متقدِّ ميهم.

أ ّم�ا ِّ
الغل�و ج�دًّ ا،
متأخروه�م فق�د ض ّيق�وا دائ�رة
ّ
الغل�و واالعت�دال ليس إلاّ
وجعل�وا احل�دَّ عندهم بني
ّ
متمس�كني بام جاء يف بعض
الربوب ّية
ِّ
التّرصي�ح بدعوى ّ
أخباره�م ”:-ال تقول�وا فينا ر ًّبا ،وقولوا ما ش�ئتم ولن
تبلغوا”(.((13

املجلسي ”:-اعلم ّ
واألئمة
ّب�ي
أن
ق�ال
َّ
ّ
الغل�و يف الن ِّ
ُّ
السلام إنام يك�ون بالق�ول ُبألوه ّيتهم أو بكوهنم
عليهم ّ

والرزق ،أو ّ
أن
رشكا َء هلل تع�اىل يف املعبود ّي�ة أو يف اخللق ِّ
اهلل تع�اىل َّ
حل فيهم أو اتحّ�د هبم ،أو أهنم يعلمون الغيب

ٍ
األئمة
بغير
وح�ي أو إهلا ٍم من اهلل تع�اىل ،أو بالق�ول يف ّ
ِ
ِ
أرواح
القول بتناسخ
السلام أهنم كانوا أنبياء ،أو
عليهم ّ
ِ
القول ّ
بأن معرفتَهم تُغني عن مجيع
بعضهم إىل بعض ،أو

تكليف معها برتك املعايص»(.((13
ال ّطاعات وال
َ

خفي عىل النّاظر ّ
املجليس صاغ عباراته بد ّقة
أن
وغري ٍّ
ّ
خرج اإلمامية من وصمة الغلو وح ِ
ل ُي ِ
كمه.
ّ ُ
ّ
ِ
الغلو ع�ن ال ُغالة بل تعدّ اه
املجليس بنفي
يكت�ف
ومل
ّ
ُّ
الغل�و و َط َعن يف أخب�اره بقوله
إىل الق�دح بم�ن أبى هذا
ّ
( )136انظ�ر :بح�ار األن�وار ( ،)259/11عصم�ة األنبي�اء يف
القرآن الكريم (.)303
( )137رجال اخلاقاين (.)102
( )138بحار األنوار ( ،)347/25مستدرك سفينة البحار (.)18/8
( )139بحار األنوار (.)346/25
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

وع�و ًدا على ب�دء فاملقص�ود يف ه�ذا املقام اإلش�ارة

األخب�ار الت�ي ختال�ف رضو ّي�ات اإلسلام وتناقض ما

هلل على خلق�ه ولوالهم ما قام�ت هلل ُح ّجة على العباد،
السلام أن�ه
ين�ي ع�ن أيب عب�د اهلل علي�ه ّ
فق�د روى ال ُك َل ّ

ّ
ق�ال”:-إن احلُ ّج�ة ال تقوم هلل عىل خلق�ه إلاّ بإمام حتى
ع�رف»( ،((14وال ريب ّ
بأن هذا احلديث املفرتى يصادم
ُي َ
ِ
ا ُّم َب ِّش ِ
تعاىل﴿ر ُسل ً
ين
بصورة رصحي�ة قو َل�ه
ين َو ُمنذ ِر َ
�ر َ
ُّ
ِ
الر ُس ِ
ُون لِلن ِ
لِئَل َّ
َان ال ّل ُه
�ل َوك َ
ا َيك َ
َّاس َع َلى ال ّله ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
ِ
ت
يما ﴾(النّس�اء )١٦٥ :وقو َل�ه
تعاىل﴿ح ِّر َم ْ
ُ
َع ِزيزًا َحك ً
ع َليكُ�م ا ْلمي َت ُة وا ْلدَّ م و َلح�م ا ْل ِ
خن ِْز ِير َو َما ُأ ِه َّ
�ل لِ َغ ْي ِر ال ّل ِه
َ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
يح ُة َو َما َأك ََل
بِ�ه َوا ْل ُمنْخَ ن َق ُة َوا ْل َم ْو ُقو َذ ُة َوا ْل ُمت ََر ِّد َي� ُة َوالنَّط َ
الس ُب ُع إِالَّ َما َذ َّك ْيت ُْم َو َما ُذبِ َح َع َلى الن ُُّص ِ
ب َو َأن ت َْس َت ْق ِس ُمو ْا
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُرو ْا من دينك ُْم
بِاألَ ْزالَ ِم َذلك ُْم ف ْس ٌ
�س ا َّلذ َ
�ق ا ْل َي ْو َم َيئ َ
�ت َلك ِ
َفل َ
ُ�م
�و َم َأك َْم ْل ُ
�و ُه ْم َو ْ
�و ِن ا ْل َي ْ
اخ َش ْ
ا تَخْ َش ْ
ُ�م دينَك ْ
ْ
يت َلك ُُم ا ِ
إل ْس َ
ال َم ِدينًا َف َم ِن
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
َو َأت َْم ْم ُ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ْ
ور
اض ُط َّ�ر ف�ي َمخْ َم َصة َغ ْي َ�ر ُمت ََجانف لإِّ ِ ْث ٍم َف�إِ َّن ال ّل َه َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾(املائدة.)٣ :
َّرح ٌ
ُّ
يقول»:-كل َمن دان اهلل
وعن أيب جعفر عليه السالم
ٍ
عز ّ
نفسه وال إمام له ِمن اهلل فسع ُيه
ّ
وجل بعبادة يجُ ِهد فيها َ
غري مقبول ،وهو ٌّ
شانئ ألعامله»(.((14
ضال متحيرِّ واهللُ
ٌ
وعن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه قال ”:-نحن الذين
ّ�اس إلاّ معرفتنا وال ُي َ
عذر
ف�ر َض اهلل طاعتَنا ،ال يس�ع الن َ
َ

( )140بحار األنوار (.)347/25
( )141الكايف لل ُك َليني (.)177/1
( )142الكايف لل ُك َليني (.)183/1
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ّاس بجهالتناَ ،من عرفن�ا كان مؤمنًا ،و َمن أنكرنا كان
الن ُ
ينكرنا كان ضالاًّ »(.((14
كافرا ،و َمن مل يعر ْفنا ومل ْ
ً

ّ
عز
السلام أنه قال
»:إن اهلل ّوعن أيب عبد اهلل عليه ّ
ّ
وجل  ...جعلنا ُخ ّزانَه يف سمائه وأرضه ... ،ولوالنا ما
ُعبِدَ اهلل»(.((14

النبوة،
وعن أيب عبد اهلل عليه السالم »:-نحن شجرة ّ
وبيت الرمحة ،ومفاتيح ِ
ُ
ومعدن العلم ،وموضع
احلكمة،
ُ
ُ

رس اهلل ،ونح�ن
ِّ
الرس�الة ،وخمتل�ف املالئك�ة ،وموض�ع ِّ
وديع� ُة اهلل يف عباده ،ونحن َح َ�ر ُم اهلل األكرب ،ونحن ذ ّمة

فمن وىف بعهدنا فقد وىف بعهد اهلل،
اهلل ،ونحن عهد اهللَ ،
ومن خفرها فقد َخ َف َر ِذ ّمة اهلل وعهدَ ه”(.((14
األئمة
ومن ذل�ك ً
تضمنه من دعوى اتحِّ�اد ّ
أيضا م�ا ّ
يني عن عيل بن أيب طالب
ّ
باحلق سبحانه ،فقد روى ال ُك َل ّ

جنب اهلل»(.((14
أنه قال »:-أنا ُ
عني اهلل ،وأنا يدُ اهلل ،وأنا ُ
وع�ن أيب جعف�ر أنه ق�ال« :نحن وج� ُه اهلل نتق َّلب يف
عين اهلل يف ِ
خلق�ه ويدُ ه
األرض بين أظهرك�م ،ونح�ن ُ

بالرمحة عىل عباده»(.((14
املبسوطة َّ

ُ
لس�ان اهلل ،ونحن
وع�ن أيب جعف�ر أنه قال ”:-نحن

عني اهلل يف خلقه»(.((14
وج ُه اهلل ،ونحن ُ

األئم�ة خملوقني من
تضم�ن الكايف دع�وى كون ّ
كام ّ
السلام
يني ع�ن أيب عبد اهلل عليه ّ
ن�ور اهلل ،ف�روى ال ُك َل ّ
ِ
ّ
صو َر َخ ْل َقنا
أن�ه
قال»:-إن اهلل َخ َل َقنا من نور َع َظ َمته ،ثم َّ
من ٍ
طينة خمزونة مكنونة من حتت العرش ،فأس�ك َن ذلك
ٍ
ألحد
رشا نوران ِّيني ،مل يجَ ْ َعل
الن َ
ُّور فيه ،فكنّا نحن َخ ْل ًقا و َب ً
يف مثل الذي َخ َل َقنا منه نصي ًبا»(.((14
( )143الكايف لل ُك َليني (.)187/1
( )144الكايف لل ُك َليني ( )193/1باختصار.
( )145الكايف لل ُك َليني (.)221/1
( )146الكايف لل ُك َليني (.)145/1
( )147الكايف لل ُك َليني (.)143/1
( )148الكايف لل ُك َليني (.)145/1
( )149الكايف لل ُك َليني (.)389/1

20

ّ
حممدً ا
وعن عيل بن احلسين أنه ق�ال
»:إن اهلل خلق ّوعل ًّيا وأحدَ عرش من ولده من نور َع َظ َمتِه»(.((15
ِ
ّ
يني ومل
وكأن ه�ذا القدر من أخبار
ّ
الغل�و مل َتكْف ال ُك َل ّ
تُشبع هنمه فأورد ما يفيد َ
األئمة هم أسامء اهلل احلسنى،
كون ّ

الصادق أنه
وه�م القرآن العظيم ً
أيضا ،فروى ع�ن جعفر ّ
وجل ِ ِ
�ماء ا ْل ُح ْسنَى َفا ْد ُعو ُه
قال يف قول اهلل ّ
عز ّ َ
﴿ول ّله األَ ْس َ
بِه�ا و َذرو ْا ا َّل ِذين ي ْل ِحدُ َ ِ
�مآئِ ِه َس� ُي ْجز َْو َن َما كَانُو ْا
ون في َأ ْس َ
َ ُ
َ َ ُ

ون﴾(األعراف )١٨٠ :نحن واهللِ األسما ُء احلس�نى
َي ْع َم ُل َ
التي ال يقبل اهلل من ِ
الع َباد عملاً إلاّ بمعرفتنا»(.((15
َ

وع�ن أيب جعف�ر أن�ه ق�ال« :نح�ن املث�اين( ((15الذي

أعطاه اهلل نب َّينا حممدً ا صىل اهلل عليه وآله»(.((15

وحين ج�اء الكلين�ي إىل موض�وع العل�م اجتهد يف
األئمة
إي�راد األخب�ار الت�ي تع ِّظم من ش�أن س�عة عل�م ّ
األئمة ِ
باألدي�ان والشرّ ائع ،فعنون بــــ”ب�ابّ :
ور ُثوا
إن ّ

النبي ومجي� ِع األنبياء واألوصي�اء»( ((15و”بابّ :
إن
عل�م ِّ
َ
مجيع الكتب الت�ي ن ََز َل ْت
السلام عنده�م ُ
األئم�ة عليهم ّ
ّ

ّ
وج�ل ،وأهن�م يعرفوهنا على اختالف
ع�ز
م�ن عن�د اهلل ّ
ألسنتِها”( ،((15و”بابّ :
السالم يعلمون
األئمة عليهم ّ
إن ّ

والر ُس�ل
َ
مجيع العلوم التي َخ َر َج ْت إىل املالئكة واألنبياء ُّ

الصادق أنه
السلام»( ،((15ومم�ا رواه عن جعف�ر ّ
عليهم ّ
َ
ّ
وتبيان
والزبور
قال
علم التّوراة واإلنجيل َّ
”:-إن عندن�ا َ

( )150الكايف لل ُك َليني (.)530/1
( )151الكايف لل ُك َليني (.)143/1
ِ
تعاىل﴿و َل َقدْ آ َت ْين َ
�ن ا ْل َم َثاني
( )152يشير إىل ق�ول اهلل
َاك َس� ْب ًعا ِّم َ
َ
ِ
يم﴾احلج�ر ،)87( :وقد جاء يف تفسير فرات
َوا ْل ُق ْ�ر َ
آن ا ْل َعظ َ
َ
سألت
قال:
العامري
ان
حس
عن
()231
الكويف
إبراهيم
بن
ُ
ّ
ّ
اهلل﴿:و َل َقدْ آ َت ْين َ
َاك َس ْب ًعا ِّم َن
السلام عن قول
َ
أبا جعفر عليه ّ
ِ
ُ
ْ
يم﴾؟ قال :ليس هك�ذا تنزيلها ،إنام
ا ْل َم َثانِ�ي َوا ْل ُق ْ�ر َ
آن ال َعظ َ
هي﴿و َل َقدْ آ َت ْين َ
َاك َس� ْب ًعا ِّم َن ا ْل َم َثانِي﴾:نحن هم ولدُ الولد،
َ
آن ا ْلعظِ
﴿ َوا ْل ُ
السالم».
﴾:
يم
ر
ق
َ
َ
عيل بن أيب طالب عليه ّ
َ
ْ
ُّ
( )153الكايف لل ُك َليني (.)143/1
( )154الكايف لل ُك َليني (.)223/1
( )155الكايف لل ُك َليني (.)227/1
( )156الكايف لل ُك َليني (.)255/1
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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”:إن داود ِور َ
ّ
علم
م�ا يف األلواح»( ((15وعنه أنه قال
ث َ
ث داودّ ،
سليامن َو ِر َ
َ
األنبياءّ ،
حممدً ا صىل اهلل عليه
وإن
وإن ّ
وآله َو ِر َ
حممدً ا صىل اهلل عليه وآله،
ث س�ليامن ،وإنّا ورثنا ّ

إس�حاق ِ
َ
بن عماّ ر أنه قال:
وروى عن
س�معت العبدَ
ُ
ٍ
فقلت يف نفيس :وإنه
نفس�ه،
الصالح(َ ((16ينعى إىل
ُ
رجل َ
الر ُ
فالتفت إ َّيل ِش� ْب َه
جل من ش�يعته!
ليعل�م مت�ى
َ
ُ
يموت ّ
ُ
اهلجري يعلم
إسحاق ،قد كان ُرشيد
املغضب ،فقال :يا
َ
ُّ
علم املنايا والباليا ،واإلما ُم أوىل بعل ِم ذلك!
َ

إىل ا ِّدع�اء محله�م من األرسار والعلوم م�ا ال يدركه أحدٌ

يلبثون بعدك إلاّ
َ
بعضهم
تتفر َق كلمتُهم،
وخيون ُ
يسريا حتى َّ
ً
ُ
إسحاق بعد
عدوهم  ...فلم يلبث
ً
بعضا حتى َي ْش َم َت هبم ُّ

ّ
وألواح موس�ى»( ،((15وروى
إبراهيم
ف
وإن عندنا ُص ُح َ
َ
َ
ّ
رب ولدي
عن موس�ى الكاظم أنه
قال»:-إن ابن�ي عل ًّيا أك ُ

وأبرهم عندي وأح ُّبهم إ ّيل ،وهو ينظر معي يف اجلفر ،ومل
ُّ
(((15
ثم جاوز ذلك ك ِّله
نبي أو
نب�ي” ّ ،
ويص ّ
ينظ�ر فيه إلاّ ٌّ
ُّ
الصادق أنه
الرس�ل ،فروى عن جعف�ر ّ
م�ن املالئكة وال ّ
ّ
رس اهلل ،وعلماً من علم
ق�ال
رسا م�ن ِّ
»:-إن عندن�ا واهللِ ًّ

مرسل»( ،((16ومل
نبي َ
مقرب وال ٌّ
اهلل ،واهللِ ما حيتمله َم َل ٌك َّ

األئمة يعلمون
يق�ف عند احلدّ بل تع�دّ اه إىل دعوى كون ّ
الغي�ب ويعرفون ّ
الصادق أنه
كل يشء ،فروى عن جعفر ّ
كنت بني موس�ى واخلرض ألخربتهُ ام أين أعلم
قال”:-ل�و ُ
منهام ،وألنبئتُهام بام ليس يف أيدهيام؛ ّ
واخلرض
ألن موس�ى
َ
ِ
ِ ِ
لم ما يكون
لم ما كان ومل ُي ْع َطيا ع َ
السلام ُأ ْعطيا ع َ
عليهام ّ
الساعة»(.((16
وما هو كائ ٌن حتى تقوم ّ

أنت صان�عّ ،
ُ
عمر َك
إس�حاق؛
ث�م قال :يا
اصنع ما َ
ْ
فإن َ
ق�د َفنِي ،وإنك متوت إىل س�نتني ،وإخوت َُك ُ
وأهل َ
بيتك ال

هذا املجلس إلاّ
يسيرا حتى مات ،فام أتى عليهم إلاّ ٌ
قليل
ً
ِ
بأموال النّاس فأف َل ُسوا»(.((16
حتى قام بنو عماّ ر

الص�ادق ّ
أن رجلاً ج�اء إىل أمري
وروى ع�ن جعف�ر ّ
السلام وه�و مع أصحابه فس� َّل َم عليه ثم
املؤمنين عليه ّ
ِ
أمري املؤمنني
ق�ال له :أن�ا واهللِ ُأح ّبك وأتولاّ ك ،فق�ال له ُ
كذبت! قال :بىل واهلل إين ُأ ِح ّبك وأتولاّ ك،
عليه السالم:
َ
كذبت!
السلام:
َ
أمري املؤمنني عليه ّ
ّ
فكر َر ثال ًثا ،فقال له ُ
قلتّ ،
األرواح قبل األبدان بألفي
إن اهلل َخ َل َق
أنت كام َ
ما َ
َ

وأعلم ما
وأعلم م�ا يف اجلنّة
السماوات وما يف األرض،
ُ
ُ
ّ

روح َك
ع�ام ،ثم َع َر َض علينا
املحب لن�ا فواهللِ ما ُ
رأيت َ
َّ
فيمن ُع ِرض»(.((16
يت
وروى ع�ن علي ريض اهلل عن�ه أن�ه ق�ال ُ ”:-أ ْعطِ ُ

السماء
رب ّ
بد ُء اخللق وما هو كائ ٌن إىل يوم القيامة ،وفيه خ ُ

فلم َي ُفتْني ما سبقني ،ومل َي ْع ُز ْب عنّي ما غاب عنّي»(.((16

ألعل�م م�ا يف
أيض�ا أن�ه ق�ال »:-إين
وروى عن�ه ً
ُ

وأعلم ما كان وما يكون»(.((16
يف النّار،
ُ

كتاب اهلل ،وفيه
وروى عنه ً
أعلم َ
أيضا أنه قال »:-أنا ُ

علمت املنايا والباليا...
خصالاً ما سبقني إليها أحدٌ قبيل:
ُ

بر ما كان
رب النّار ،وخ ُ
بر اجلنّ�ة وخ ُ
بر األرض ،وخ ُ
وخ ُ

قال»:-كتبت إىل أيب
وروى ع�ن أمحد ب�ن حممد أن�ه
ُ
السلام حني أخذ املهت�دي يف َقتْ�ل املوايل:
حمم�د علي�ه ّ
ّ

أنظر إىل َك ِّفي»(.((16
أعلم ذلك كام ُ
و[خرب ] ما هو كائنُ ،

( )157الكايف لل ُك َليني (.)225/1
( )158الكايف لل ُك َليني (.)225/1
( )159الكايف لل ُك َليني (.)311/1
( )160الكايف لل ُك َلين�ي ( ،)402/1و”ما” يف قوله “ما حيتمله”
نافية .انظر :الوايف للفيض الكاشاين (.)645/3
( )161الكايف لل ُك َليني (.)261/1
( )162الكايف لل ُك َليني (.)261/1
( )163الكايف لل ُك َليني (.)61/1
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

ي�ا س� ّيدي ،احلمد هلل ال�ذي َش� َغ َل ُه عنّا ،فق�د بلغني أنه
يته�دَّ ُد َك ويق�ول :واهللِ ألجلينّه�م ع�ن جديد األرض،

( )164هو أبو احلس�ن موس�ى بن جعفر كام يف بصائر الدرجات
( )284وبح�ار األن�وار ( ،)123/42وجواه�ر التاري�خ
(.)417/2
ٍ
( )165الكايف لل ُك َليني ( )484/1باختصار يسري.
( )166الكايف لل ُك َليني (.)438/1
( )167الكايف لل ُك َليني (.)197/1
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حمم ٍد عليه السلام بخ ِّط�هَ :
أقرص ل ُع ُم ِره،
ذاك
فو َّق َع أبو ّ
ُ
ِ
الس�ادس
عُ�دَّ من يومك هذا مخس� َة أ ّيام و ُي ْقت َُل يف اليوم ّ
ٍ
ٍ
واس�تخفاف يـ َُم ّ�ر به ،ف�كان كام ق�ال عليه
ه�وان
بع�د
السالم»(.((16
ّ

وحر َك
ّ
فتنح�ى وصّل�ىّ ركعتني ،ثم رف�ع يدَ ه هنيئ� ًة َّ
رضبهَ ا
ش�فتيه ،ثم قام َّ
فصو َت بالبقرة فن ََخ َسها نخس ًة أو َ
برجله ،فاستوت عىل األرض قائم ًة ،فل َن َظر ِ
ت املرأ ُة إىل
ماّ َ
ورب الكعبة!
البقرة صاحت وقالت :عيس�ى ابن مريم ِّ

علي ريض اهلل عنه أنه
واآلخ�رة ،فقد روى الك ّ
ُليني عن ٍّ

األئم�ة االثن�ا عشر هب�ذاه املثاب�ة فال ريب
وإذا كان ّ
أهنم س�بب ِّ
كل بركة تصل إىل النّاس ،وهذا ما اجتهد يف

عيل بن أيب طالب بحس�ب الكايف يف
وأمير املؤمنني ّ
النبي صىل اهلل عليه وس� ّلم يف الدّ نيا
منزلة ُمس�اوية ملنزلة ّ

قس�يم اهلل بين اجلنّ�ة والنّار ،وأن�ا الفاروق
ق�ال ”:-أنا
ُ
أق�ر ْت يل
األكبر ،وأن�ا صاح�ب العصا وامليس�م ،ولقد َّ

ملحمد صىل اهلل
والر ُ
ُ
أق�ر ْت ّ
وح بمث�ل ما َّ
مجي�ع املالئك�ة ُّ

علي�ه وآل�ه ،ولقد محلت على مثل محول�ة حممد صىل اهلل
الر ّبّ ،
وإن حمم�دً ا صىل اهلل عليه
علي�ه وآله وه�ي محولة َّ
وآله ُيدْ عى ف ُيك َْسى و ُي ْس َتنْ َط ُق ،و ُأدعى ُفأك َْسى و ُأ ْس َتنْ َطق
َفأنْطِ ُق عىل حدِّ منطقه»(.((16

السالم»(.((17
فخالط الن َ
ّاس وصار بينهم ومىض عليه ّ

تكريس�ه حيث روى عن جعفر ب�ن حممد أنه قال ”:-بنا
ِ
أثم�ر ِ
امر وج�رت األهنار ،وبنا
ت
األش�جار وأين َع�ت ال ِّث ُ
ُ
َ
َين ِْزل ُ
شب األرض»(.((17
السامء و َينْ ُب ُت ُع ُ
غيث ّ

األئم�ة وقدراتهُ م عن�د الكُليني فهي
وأ ّم�ا صف�ات ّ
عجائ�ب وخوارق خترج ع�ن نطاق ال ّطبيعة اإلنس�ان ّية
وتتج�اوز ح�دود الع�ادة ،فقد روى ع�ن أيب جعفر أنه
�را خمتونًا،
ق�ال »:-لإلم�ام عشر عالمات :يو َل�د َّ
مطه ً

األئمة
يني يف تكريس االعتقاد بتأليه ّ
وس�ع ًيا من ال ُك َل ّ
س�اق ما يشير إىل ُقدرهتم عىل إحي�اء املوتى ،فروى عن

وإذا وق�ع على األرض وق�ع على راحته راف ًع�ا صوتَه
ّ
بالش�هادتني ،وال يجُ ْ نِب ،وتنام عينُ�ه وال ينام قل ُبه ،وال
يتثاءب وال يتم ّطى ،ويرى َمن َخ ْل َفه كام يرى َمن أمامه،
ونج�وه( ((17كرائحة ِ
واألرض موكل ٌة بستره
الـمس�ك
ُ
ُُ
وابتالعه ،وإذا َلبِ َس ِد ْر َع رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله
ِ
غريه م�ن النّاس طوي ُلهم
كان�ت عليه و ْف ًقا وإذا َلبِ َس�ها ُ
برا ،وهو محُ َدَّ ٌ
تنقيض
ث إىل أن
وقصريهم زادت عليه ش ً
َ
ُ

يتام�ى ،وكان�ت يل بقر ٌة معيش�تي ومعيش� ُة صبياين كان
وبقيت من َق َط ًعا يب وبولدي ال حيلة لنا!
منها ،وقد ماتت
ُ
لك أن ُأح ِييه�ا ِ
فقال :ي�ا أم َة اهلل ،هل ِ
لك؟! ُفألهْ ِ َم ْت
ْ

دخلت عىل
وروى ع�ن يعق�وب السرّ ّ اج أنه ق�ال:
ُ
واقف عىل رأس أيب احلس�ن موس�ى
أيب عب�د اهلل وهو
ٌ
فجلس�ت حتى
�ار ُه طويلاً ،
ُ
وه�و يف امله�دَ ،
فج َع َل ُي َس ُّ

أيب بصير أنه قال أليب جعفر :أنتم تقدرون عىل أن حتيوا

املوتى؟! قال :نعم بإذن اهلل(.((17

م�ر العبدُ
وروى ع�ن عب�د اهلل ب�ن املغيرة أنه ق�الّ :
ٍ ِ
ن�ى وه�ي تبك�ي وصبيانهُ�ا حولهَ�ا
ّ
الصال�ح بام�رأة بـِم ً
يبك�ون ،وق�د ماتت هل�ا بق�رة فدنا منه�ا ثم ق�ال هلا :ما
ِ
بكي�ك يا أ َم َة اهلل؟( ((17قالت :يا عب�دَ اهللّ ،
إن لنا صبيانًا
ُي

أيا ُمه»(.((17

أن قالت :نعم يا عبدَ اهلل.

فقم�ت إلي�ه فق�ال يلُ :
فس� ِّلم،
ف�رغ،
ُ
ادن م�ن موالك َ
َ

( )168الكايف لل ُك َليني (.)510/1
( )169الكايف لل ُك َليني (.)196/1
( )170الكايف لل ُك َليني ( )470/1بترص ٍ
ف يسري.
ُّ
( )171م�ن املضح�ك هو حاج�ة اإلمام لس�ؤال هذه امل�رأة عن
سبب بكائها مع ا ِّدعائهم علمه بالغيب ومعرفته ّ
لكل يشء!
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( )172الكايف لل ُك َليني (.)484/1
( )173الكايف لل ُك َليني (.)144/1
( )174الن َّْج�و :م�ا خي�رج من البط�ن من ريح وغائ�ط .املحكم
واملحيط األعظم (.)558/7
( )175الكايف لل ُك َليني (.)388/1
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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ٍ
بلسان فصيح،
السال َم
فدنوت فس� َّل ْم ُ
ُ
عيل ّ
ت عليه َ
فر َّد َّ
ِ
اذهب فغيرِّ ِ
سميتَها أمس؛
ثم قال يل.
ْ
اس�م ابنت َك التي ّ
َ
س�ميتُها
فإن�ه
اس�م يبغض�ه اهلل! وكان ُولِ�دَ ْ
ت يل ابن ٌة ّ
ٌ
حلمرياء»(.((17
با ُ

وروى ع�ن احلس�ن بن علي ريض اهلل عن�ه أنه قال-
ّ
»:إن هلل مدينتين إحدامها باملشرق واألُخرى باملغرب،
ألف ِ
ٍ
س�ور من حديد ،وعىل ِّ
ألف
كل
عليهام
واحد منهام ُ
ٌ
كل ٍ
ألف ِ
أل�ف لغةُ ،يتَك َّل�م ُّ
لغة
مصراع ،وفيها س�بعون َ
ِ
مجيع ال ُّلغات»(.((17
بخالف لغة صاحبها ،وأنا أعرف َ
ّ
”:إن اإلمام ال خيفىوروى عن أيب احلس�ن أنه قال
ٍ
أح�د من النّاس ،وال طري وال هبيمة وال يشء
عليه كال ُم
الروح»(.((17
فيه ُّ
وع�ن أيب بصير ّ
السلام ق�ال له:
أن أب�ا جعفر عليه ّ

ُ
�ح عىل
حممد ،ق�ال:
ُ
فمس َ
فدن�وت منهَ ،
ادن من�ي ي�ا أب�ا ّ
فأبرصت ّ
واألرض
والسام َء
وجهي وعىل عيني
ُ
َ
الش َ
مس ّ
والبيوت َّ
وكل يشء يف البلد(.((17
َ
املطلب ال ّثاين :الشرّ ك باهلل يف كتاب (الكايف).

األول؛ من جهة
هلذا املطل�ب عالق ٌة وثيقة باملطلب ّ

ّ
الغل�و فيه�م»(،((18
بالصاحلين هو
ُّ
أن «مب�دأ الِّش�رِّ ك ّ

( )176الكايف لل ُك َليني (.)310/1
النب�ي صلى اهلل عليه
أطلق�ه
تتمي�م( :احلميراء) لق�ب
ُّ
وس�لم عىل عائش�ة ريض اهلل عنها كام يف س�نن النس�ائي
الكبرى ( ،)307/5وهو تصغري (احلم�راء) واملقصود
ب�ه البيض�اء .انظ�ر :درة الغ�واص يف أوه�ام اخلواص
( ،)204النهاي�ة يف غري�ب األث�ر ( ،)438/1ت�اج
العروس (.)73/11
وبام ّ
أن الرافضة يبغضون عائش�ة أش�دّ ال ُبغض و ُينكرون
تلقيب
فضائلها فإهنم يكرهون التّسمية به بل ر ّبام جعلوا
َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم هلا بذلك من باب ّ
الذ ّم .انظر:
ِّ
الصحيح من السرية جلعفر مرتىض (.)291/3
( )177الكايف لل ُك َليني (.)462/1
( )178الكايف لل ُك َليني (.)285/1
بترصف يسري.
( )179الكايف لل ُك َليني (ُّ )470/1
( )180تيسري العزيز احلميد رشح كتاب التّوحيد (.)269
األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

بأئمته�م حتى نس�بوا إليهم ما هو
ولق�د غلا اإلمام ّية ّ
عز ّ
توجهوا إىل النّصوص
م�ن خصائص اهلل ّ
ثم ّ
وجلّ ،

أئمتهم ،وإىل
اآلم�رة بالتّوحيد فجعلوها متع ِّلقة بوالية ّ
ِّ
واملحذرة من الِّش�رِّ ك فجعلوها يف
النُّص�وص النّاهي�ة

ترك الوالية!

يني وكش�ف
وال�ذي يعنين�ا هنا هو بيان موقف ال ُك َل ِّ

دوره لي�س يف تس�ويغ الِّش�رِّ ك فحس�ب ب�ل حت�ى يف

ربا
رشعنته واس�تحبابه وإلباسه ثوب ّ
احلق ،فقد أورد خ ً
يف كون بعض اخللق مشاركني هلل يف تدبري شؤون اخللق

ويف التّرشي�ع بحس�ب رغباهت�م وإن ستر ذل�ك بغطاء
ّ
قال”:-إن اهلل تبارك
التّفويض ،فروى عن أيب جعفر أنه

حممدً ا وعل ًّيا
متفر ًدا بوحدانيته ،ثم َخ َل َ
�ق ّ
وتع�اىل مل ي�زل ِّ
�ق مجيع األش�ياء،
أل�ف ده�ر ثم َخ َل َ
وفاطم�ة ،فمكث�وا َ

وف�وض
فأش�هدَ هم َخ ْل َقه�ا وأج�رى طاعتَه�م عليه�ا َّ
أموره�ا إليه�م ،فه�م يحُ ِ ُّل�ون م�ا يش�اؤون ويحُ َ ِّرمون ما
َ
يشاؤون»(.((18

ق�ال املجلسي (1111ه�ـ) مع ِّل ًق�ا على ه�ذا اخلرب

(”:-وأج�رى طاعتَه�م عليها) أي :أوج�ب وألزم عىل

السماو ّيات
مجي�ع األش�ياء طاعتَهم حتى اجلمادات من ّ
ِ
وإقبال َّ
ِ
وتسبيح احلىص
الش َجر
كشق القمر
واألرض ّيات ِّ

وأمثالهِ ا مما ال حيىص.

أموره�ا إليه�م) :من التّحلي�ل والتّحريم
ّ
(وف�و َض َ
ِ
ظاهرها تفويض تدبريها إليهم
والعطاء واملنع ،وإن كان
ُ
فهم يحُ ِ ُّلون ما يشاؤون»(.((18
وروى ع�ن أيب بصير ّ
الص�ادق ق�ال ل�ه
أن جعف�ر ّ
علمت ّ
أن الدُّ نيا واآلخ�ر َة لإلمام يضعها حيث
”:أ َم�اَ
يشاء ويدفعها إىل َمن يشاء؟!”(.((18

( )181الكايف لل ُك َليني (.)441/1
( )182بحار األنوار (.)342/25
( )183الكايف لل ُك َليني (.)409/1

23

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

األئمة
كما أكث�ر من إي�راد األخبار الت�ي تؤكِّد عل�م ّ
بالغيب ،ومن املعلوم ّ
اختص اهلل بعلمه،
أن هذا العلم مما
ّ

ألعلم
يني عن جعفر بن حممد أنه قال »:-إين
ُ
فروى ال ُك َل ّ
وأعلم
وأعلم ما يف اجلنّة
الساموات وما يف األرض،
ُ
ُ
ما يف ّ

وأعلم ما كان وما يكون»(.((18
ما يف النّار،
ُ
وإذا كان من املعلوم لدى ّ
كل مس�لم ّ
أن أعامل اخللق

ال تُع�رض إلاّ عىل ربهِّ�م إلاّ ّ
أن للكُليني رأ ًيا آخر ،حيث
ِ
األئم�ة يف ّ
كل
أورد م�ا يفي�د بعرض أعمال العب�اد عىل ّ

الرضا أنه ق�ال ”:-واهلل ّ
إن
علي ِّ
ي�وم وليل�ة ،فروى عن ّ
عيل يف ّ
كل يوم وليلة»( ،((18وال غرابة
أعام َلكم ل ُت ْع َ�ر ُض َّ
األئمة ويؤمن بمعرفتهم ّ
بكل
عمن يؤ ِّله ّ
يف صدور ذلك ّ
ذرات الكون ،ب�ل ّ
ُعرض عىل اهلل
إن األعامل ت َ
م�ا يقع يف ّ

(((18
أئمة ِّ
الش�يعة فتعرض
مرتني يف األس�بوع  ،وأ ّما عىل ّ
ّ
يف ّ
كل يوم وليلة!
وال ري�ب ّ
كثريا من األخبار املفتراة التي ُذ ِكرت
بأن ً
الغلو يف الكايف تدخ�ل يف هذا املطلب
عن�د الكالم على ّ
دخولاً ّأول ًّيا ،وقد تركناها رغب ًة يف االختصار.

اخلامتة

بع�د ّ
عيل باالنتهاء م�ن هذا البحث
أن م ّن اهلل تع�اىل ّ

ّ
فإن هذه إشارة إىل أبرز نتائجه:
ّ -1
أن شخص ّية أيب جعفر ال ُك َليني شخص ّية يكتنفها

الغموض من أكثر من ناحية.
ّ -2
أن ما يدّ عيه ّ
يني عند علامء
الشيعة من شهرة ال ُك َل ّ
يمت إىل احلقيقة بصلة.
زمانه مما ال ّ

ّ -3
أن كتاب الكايف أحد اجلوامع احلديث ّية الكربى عند
اإلمام ّية ،وواحدً ا من األصول األربعة املعتمدة.

ّ -4
أن كتاب الكايف مستمدٌّ من األصول األربعامئة،
عرف بجرح
وأكثر أصح�اب تلك األص�ول ال ُي َ

وال تعديل.
ّ -5
أن املكانة ّ
والشهرة اللتني احت ّلهام كتاب الكايف مل
تكونا يف وقت متقدّ م.

 -6اختلاف ِّ
الش�يعة يف عدد ُكتُب ال�كايف ويف عدد

أحاديثه كذلك.
صح�ة ّ
ّ -7
كل م�ا
أن اختلاف علماء اإلمام ّي�ة يف ّ
احتواه كتاب الكايف من أخبار إنام هو من النّاحية

النّظر ّي�ة ،أ ّما من اجلهة العمل ّية فيكادون جيمعون
عىل اعتبار ّ
كل ما فيه.

 -8اعتراف بعض كبار حمدِّ ثيهم ّ
بأن اشتراط عدالة

الرواي تستلزم ضعف مجيع أحاديثهم.
ّ
ّ -9
صح�ة كل م�ا ح�واه ال�كايف م�ن
أن دع�وى ّ
األحادي�ث وه�و ما عليه الق�وم مصادم بصورة

الرواية.
يقررونه يف علم ّ
كل ّية ملا ّ
ّ -10
الغلو عند متأخري اإلمام ّية يف غاية
أن مفه�وم ّ

الضي�ق حت�ى إنه ال ي�كاد يصدق على يشء من
ّ

( )184الكايف لل ُك َليني (.)261/1
( )185الكايف لل ُك َليني (.)219/1
( )186انظر :صحيح مسلم (.)1988/4

24

االعتقادات أو املامرسات.
ّ -11
أسسوا
يني من أبرز علامء اإلمام ّية الذين ّ
أن ال ُك َل َّ
األئمة ،وذلك من خالل كتابه الكايف.
ّ
للغلو يف ّ

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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قائمة باملصادر واملراجع

 -1االجته�اد والتقلي�د من التنقي�ح يف رشح العروة

 -8أعي�ان الش�يعة ،تألي�ف :الس�يد حمس�ن األمني،
ح ّقق�ه :حس�ن األمين ،الن�ارش :دار التع�ارف

أيب القاس�م اخلوئ�ي ،تأليف امليرزا عيل الغروي

 -9أم�ان األ ّم�ة من االختلاف ،تألي�ف :لطف اهلل

الوثق�ى تقري�ر البح�ث آي�ة اهلل العظم�ى الس�يد
التربيزي ،الن�ارش :دار اهلادي للمطبوعات بقم،

الطبعة الثالثة سنة 1410هـ.

للمطبوعات ببريوت.

الصايف ،املطبعة العلمية بقم ،الطبعة األوىل س�نة

1397ه.

 -10أم�ل اآلمل يف علامء جبل عامل ،تأليف :حممد

 -2أجوب�ة املس�ائل املهنائي�ة ،تألي�ف :احلس�ن ب�ن
يوس�ف ب�ن املطه�ر املع�روف بالعالم�ة ِ
احلّل�يّ ،

ب�ن احلس�ن احل�ر العاملي ،حتقي�ق :الس�يد أمحد

 -3اختي�ار معرفة الرجال املع�روف برجال الكيش،

 -11اإليق�اظ م�ن اهلجع�ة بالربه�ان على الرجعة،

احلس�ن الط�ويس ،تصحي�ح وتعليق :مير داماد

مش�تاق املظفر ،املطبعة  :ن�گارش ،الطبعة األوىل

مطبعة اخليام – قم ،سنة الطبع 1401ه.

تألي�ف :ش�يخ الطائف�ة أيب جعف�ر حمم�د ب�ن
االسترابادي ،حتقي�ق :الس�يد مه�دي الرجائي،

النارش :مؤسسة آل البيت عليهم السالم.

احلسيني ،مطبعة اآلداب – النجف.

تألي�ف :حمم�د بن احلس�ن احلر العاملي ،حتقيق:

سنة 1422هـ.

 -12بح�ار األن�وار اجلامع�ة ل�درر أخب�ار األئم�ة

 -4االس�تبصار فيما اختل�ف من األخب�ار ،تأليف:

األطه�ار ،تألي�ف :امل�وىل الش�يخ حمم�د باق�ر

حتقيق وتعليق:الس�يد حس�ن املوس�وي ،النارش:

لبن�ان ،الطبع�ة الثانية املصححة س�نة 1403ه-

شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس،
دار الكتب االسالمية هتران.

املجلسي ،الن�ارش :مؤسس�ة الوف�اء بيروت –
1983م.

 -31بصائر الدرج�ات الكربى يف فضائل آل حممد

 -5األص�ول م�ن ال�كايف ،تألي�ف :أيب جعف�ر حممد بن
صححه وع ّلق
يعقوب بن إسحاق الكليني الرازيّ ،

ع ،تألي�ف :أيب جعفر حممد بن احلس�ن بن فروخ

هتران  -بازار سلطاين ،الطبعة الثالثة سنة 1388هـ.

“ كوچ�ه باغ�ي» ،م�ن منش�ورات األعلم�ي –

عليه عيل أكرب غفاري ،النارش :دار الكتب اإلسالمية

 -6األص�ول من الكايف ،تأليف :أيب جعفر حممد بن
يعق�وب بن إس�حاق الكليني ال�رازي ،صححه
وعلق عليه عيل أكرب غفاري ،النارش :دار الكتب
اإلسالمية – هتران ،الطبعة الثالثة سنة 1388ه.

 -7أض�واء على الصحيحني ،تألي�ف :حممد صادق
النجم�ي ،ترمجة :حيي�ى كاميل البح�راين ،النارش:

مؤسس�ة املعارف اإلسلامية ،الطبعة األوىل سنة
1419ه.

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

الصف�ار ،تعلي�ق وتصحيح :احلاج مريزا حمس�ن

طهران ،سنة الطبع 1362ه.

 -14التحقي�ق يف نف�ي التحري�ف ع�ن الق�رآن
الرشي�ف ،تأليف :الس� ّيد عيل احلس�يني امليالين،

الن�ارش  :الرشي�ف ال�ريض – قم ،الطبع�ة الثانية
سنة 1417ه.

 -15تعليق�ة عىل معامل األصول ،تأليف :لس�يد عيل
املوسوي القزويني ،حتقيق :عبد الرحيم اجلزمئي
القزوين�ي ،الن�ارش :مؤسس�ة النشر اإلسلامي
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التابعة جلامعة املدرسين بقم ،الطبعة األوىل س�نة
1423ه.

 -25دراس�ات يف احلديث واملحدِّ ثني ،تأليف :هاش�م
معروف احلسني ،دار التعارف للمطبوعات بريوت

 -16تفسير ف�رات الك�ويف ،الطبع�ة األوىل س�نة

لبنان ،الطبعة الثانية سنة 1398ه1978 -م

 -17تالم�ذة العالمة املجليس ،تأليف :الس�يد أمحد

غفاري ،بدون.

1410ه .

احلس�يني ،النارش :مكتبة آي�ة اهلل املرعيش العامة

– ق�م ،مطبع�ة اخلي�ام – قم ،الطبعة األوىل س�نة
1410ه.

الرج�ال ،تأليف :املال
 -18توضي�ح املق�ال يف علم ّ
علي كني ،حتقيق :حممد حسين مولوي ،النارش:
مركز بحوث دار احلديث ،الطبعة األوىل.

 -19ثالثيات الكليني وقرب اإلسناد ،تأليف :أمني
ترم�س العاملي ،الن�ارش  :مؤسس�ة دار احلديث
الثقافية ،الطبعة األوىل سنة 1417ه.

 -26دراس�ات يف عل�م الدراي�ة ،تألي�ف :عيل أكرب
 -27درر الفوائ�د يف احلاش�ية على الفرائد ،تأليف:
اآلخون�د اخلراس�اين ،الن�ارش :مؤسس�ة الطبع�ة
والنشر التابع�ة ل�وزارة الثقاف�ة واإلرش�اد
اإلسالمي ،الطبعة األوىل سنة 1410ه.

 -28الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية ،تأليف:
يوس�ف بن أمح�د البحراين ،حتقي�ق ونرش :رشكة
دار املصطف�ى إلحياء التراث ببيروت ،الطبعة
األوىل سنة  1423ه 2002 -م.

 -29الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،تأليف :آقا بزرگ

 -20جواهر التاريخ ،تأليف :عيل الكوراين العاميل،

الطه�راين ،النارش :دار األض�واء بريوت ،الطبعة

 -21احلب�ل املتين ،تألي�ف :هب�اء الدي�ن حمم�د بن

 -30رج�ال اب�ن داود ،تألي�ف :تقي الدين احلس�ن

النارش  :دار اهلدى ،الطبعة األوىل سنة 1426ه.

احلسني بن عبد الصمد احلارثى العاميل ،النارش:

بصرييت قم  -خيابان ارم چاپ مهر قم.

 -22حصر االجتهاد ،تأليف :آغا بزرگ الطهراين،
حتقيق :حمم�د عيل األنصاري ،مطبعة اخليام بقم،

سنة الطبع 1401ه.

 -23خامتة مستدرك الوسائل ،تأليف :املريزا حسني
الن�وري الطبريس ،حتقي�ق :مؤسس�ة آل البي�ت
عليهم السلام إلحياء الرتاث قم ،الطبعة األوىل
سنة 1416هـ.

الثالثة سنة 1403ه1983 -م.

بن على ب�ن داود احليل ،م�ن منش�ورات املطبعة
احليدرية – النجف.

 -31رج�ال اخلاقاين ،تأليف :علي اخلاقاين ،حتقيق:
الس�يد حممد ص�ادق بحر العل�وم ،النارش :مركز

النرش  -مكتب االعالم االسالمي الطبعة الثانية

سنة 1404ه.

 -32رج�ال الط�ويس ،تألي�ف :ش�يخ الطائف�ة أيب
جعف�ر حممد بن احلس�ن الط�ويس ،حتقيق :جواد

القيوم�ى االصفه�اين ،الن�ارش :مؤسس�ة النشر

 -24خالص�ة األق�وال يف معرفة الرج�ال ،تأليف:

اإلسلامي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة،

فضيلة الش�يخ جواد القيومي ،املطبعة :مؤسس�ة

 -33الرس�ائل الفقهي�ة ،تألي�ف :امل�وىل حمم�د باقر

املطهر ،حتقيق:
أيب منصور احلس�ن بن يوسف بن ّ

النرش اإلسالمي ،الطبعة األوىل سنة 1417ه.
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سنة الطبعة 1415ه.

الوحي�د البهبهاين ،حتقيق ونرش مؤسس�ة العالمة

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

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

املج�دد الوحي�د البهبه�اين ،الطبع�ة األوىل س�نة

رض�ا األنص�اري ،ملطبعة س�تاره – ق�م ،الطبعة

 -34روض�ة املتّقين يف رشح م�ن ال حيضر الفقيه،
تألي�ف :حممد تق�ي املجليس ،ع ّلق عليه :الس�يد

 -41عصم�ة األنبي�اء يف الق�رآن الكري�م ،تألي�ف:
جعفر الس�بحاين ،املطبعة  :اعتماد – قم ،الطبعة

اإلش�تهاردي ،الن�ارش :بني�اد فرهن�ك اسلامي

 -42عوائ�د األي�ام ،تألي�ف :امل�وىل أمح�د النراقى،

1419ه.

حسين املوس�وي الكرم�اين والش�يخ علي پن�اه
حاج حممد حسني.

 -35الرسائ�ر احلاوي لتحري�ر الفتاوي ،تأليف :أيب
عب�د اهلل حممد بن أمحد ب�ن إدريس العجيل احليل،

حتقي�ق :حمم�د مه�دى الس�يد حس�ن املوس�وي
اخلرسان ،النارش :العتبة العلوية املقدسة ،الطبعة
األوىل سنة 1429ه.

 -36سالمة القرآن من التحريف وتفنيد االفرتاءات
عىل الش�يعة اإلمامي�ة ،تأليف :الدكت�ور فتح اهلل
املحمدي ،سنة الطبع 1424ه.

 -37رشح أص�ول ال�كايف ،تألي�ف :امل�وىل حمم�د
صال�ح املازندراين ،مع تعاليق املريزا أبو احلس�ن

الش�عراين ،الن�ارش :دار إحي�اء التراث الع�ريب،
الطبعة األوىل سنة 1421ه.

األوىل سنة 1417ه.

الثانية سنة 1420ه.

الن�ارش :مكتب�ة بصيريت ق�م ش�ارع ارم اس�م
الكتاب ،الطبعة الثالثة سنة 1408ه.

والس�نّة واألدب ،تأليف:
 -43الغدي�ر يف الكت�اب ُّ
عبد احلسين أمحد األميني النجف�ي ،النارش :دار

الكت�اب العريب بيروت – لبن�ان ،الطبعة الرابعة
سنة 1397ه1977 -م

الص�ادق،
 -44الفاي�ق يف رواة وأصح�اب اإلم�ام ّ
تألي�ف :عب�د احلسين الشبستري ،طب�ع ونرش
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
بقم املرشفة ،الطبعة األوىل سنة 1418ه.

 -45فت�ح األب�واب بين ذوي األلب�اب وبين رب
األرباب يف االس�تخارات ،تأليف :أيب القاسم عيل

بن موس�ى بن ط�اووس احلس�ني احللب�ي ،حتقيق:

 -38صحيح مس�لم ،تأليف :مسلم بن احلجاج أبو

حام�د اخلفاف ،الن�ارش :مؤسس�ة آل البيت عليهم

عبد الباقي ،دار النشر :دار إحياء الرتاث العريب

 -46فرائ�د األص�ول ،تأليف :مرتضى األنصاري،

احلسني القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد

– بريوت.

السالم إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل سنة 1409ه.

حتقيق :جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم ،النارش:

 -39طرائ�ف املق�ال يف معرف�ة طبق�ات الرج�ال،

جممع الفكر اإلسلامي بقم ،الطبعة األوىل س�نة

مه�دي الرجائي ،النارش :مكتب�ة آية اهلل العظمى

 -47الفه�رس ّ
يب اإلسلامي
الش�امل للّت�رّ اث العر ّ

تأليف :السيد عيل أصغر اجلابلقي ،حتقيق :السيد

املرعشي النجف�ي العامة  -ق�م املقدس�ة الطبعة
األوىل سنة  1410ه.

 -40العدّ ة يف األصول الفقه ،تأليف :ش�يخ الطائفة

أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس ،حتقيق :حممد

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ

1419ه.

املخط�وط ،النارش :مؤسس�ة آل البي�ت ،املجمع
امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية.

 -48فهرس�ت أسماء مصنف�ي الش�يعة املش�تهر
بـ(رج�ال النج�ايش) ،تألي�ف :أيب العباس أمحد
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ب�ن عيل بن أمحد ب�ن العباس النجايش األس�دي

 -65كت�اب ال�وايف ،تألي�ف :امل�وىل حمم�د حمس�ن

النارش :مؤسس�ة النرش االسلامي التابعة جلامعة

اإلمام أمري املؤمنني عيل عليه السلام بأصفهان،

الكويف ،حتقيق  :السيد موسى الشبريي الزنجاين،
املدرسني بقم.

املش�تهر بــ(الفيض الكاش�اين) ،الن�ارش  :مكتبة
الطبعة األوىل سنة 1406ه.

 -49الفهرس�ت ،تألي�ف :ش�يخ الطائف�ة أيب جعفر

املحج�ة لثم�رة املهج�ة ،تألي�ف :أيب
 -57كش�ف
ّ

النّارش  :مؤسسة (نرش الفقاهة) ،املطبعة مؤسسة

طاووس ،النارش :منشورات املطبعة احليدرية يف

حممد بن احلس�ن الطويس ،حتقيق :جواد القيومي

النرش اإلسالمي ،الطبعة األوىل سنة 1417ه.

 -50الفوائد الرجالية ،تأليف :الس�يد حممد املهدى
بحر العلوم الطباطبائي ،حتقيق :محد صادق بحر
العل�وم ،املطبعة :آفت�اب الطبع�ة ،الطبعة األوىل
سنة 1363ه.

 -51الفوائ�د ال ُّطوس� ّية ،تألي�ف :حممد بن احلس�ن
وصححه احلاج السيد مهدي
العاميل ،ع ّلق عليه
ّ
اللازوردي والش�يخ حمم�د درودي ،املطبع�ة
العلمية – قم ،سنة الطبع 1403ه.

 -52الفوائد املدن ّية ّ
والش�واهد املك ّية ،تأليف :املوىل
حممد أمني األسترآبادي ،النارش :مؤسسة النرش
اإلسلامي التابعة جلامعة املدرسين بقم ،الطبعة
األوىل سنة 1424ه.

 -53قاموس الرجال ،تأليف :حممد تقي التستري،
النارش :مؤسس�ة النرش اإلسلامي التابعة جلامعة
املدرسني بقم ،الطبعة األوىل سنة 1419ه.

حمي الدين املوس�وي
 -54قواع�د احلديث ،تأليفّ :
ال ُغريفي ،النارش :دار األضواء  :بريوت – لبنان،
الطبعة الثانية سنة 1406ه 1986م.

القاس�م علي بن موس�ى ب�ن جعفر ب�ن حممد بن

النجف سنة1370ه.
 -58ك ِّل ّي�ات يف عل�م الرج�ال ،تألي�ف :جعف�ر

الس�بحاين ،الن�ارش :مؤسس�ة النشر اإلسلامي
التابعة جلامعة املدرسين بقم ،الطبعة الثالثة س�نة

1414ه.

 -59الكليني والكايف ،تأليف :الدكتور الش�يخ عبد
الرس�ول عبد احلس�ن الغف�ار ،النارش :مؤسس�ة
النشر اإلسلامي التابعة جلامعة املدرسين بقم،
الطبعة األوىل سنة 1416ه.

 -60الكُن�ى واأللق�اب ،تألي�ف :عب�اس ال ُق ّمي ،ن
منشورات مكتبة الصدر  -طهران  -شارع نارص

خرسو.

 -61جمل�ة تراثنا ،نرشة فصلية تصدرها مؤسس�ة آل
البي�ت عليهم السلام إلحياء التراث ،املطبعة :

نمونة – قم.

 -62املحك�م واملحيط األعظم ،تأليف :أيب احلس�ن
عيل بن إسماعيل بن س�يده امل�ريس ،حتقيق :عبد
احلميد هنداوي ،دار النرش :دار الكتب العلمية –

بريوت ،الطبعة :األوىل سنة 2000م .سامء املقال

 -55كت�اب الصلاة م�ن مس�تند الع�روة الوثق�ى،

الرجال ،تألي�ف :أبو اهل�دى الكلبايس،
يف عل�م ِّ

الربوج�ردي ،الن�ارش :دار اهل�ادي للمطبوعات

ويل العرص للدراس�ات اإلسلامية بق�م ،الطبعة

(حمارضات أيب القاس�م اخلوئي) تأليف :مرتىض

بقم ،الطبعة الثالثة سنة 1410ه.
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األوىل سنة 1419ه.

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
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الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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 -63خمتل�ف الش�يعة ،تألي�ف :أيب منص�ور احلس�ن ب�ن
يوس�ف ب�ن املط َّه�ر األس�دي املش�تهر بـــ(العالمة
احليل) ،حتقيق ونرش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
جلامعة املدرسني بقم ،الطبعة األوىل سنة 1412ه.

 -64م�رآة العق�ول يف رشح أخب�ار آل الرس�ول،
تألي�ف :حممد باقر املجلسي ،النارش :دار الكتب
االسالمية ،الطبعة الثانية سنة 1404ه.

 -72م�ن ال حيرضه الفقيه ،تألي�ف :أيب جعفر حممد
ب�ن على ب�ن احلسين ب�ن بابوي�ه ال ُق ِّم�ي املل ّقب
بــ(الص�دوق) ،صحح�ه وعلق علي�ه :عيل أكرب
ّ

غف�اري ،م�ن منش�ورات مجاع�ة املدرسين يف

احلوزة العلمية يف قم.

 -73منتهى املق�ال يف أحوال الرجال ،تأليف :حممد
ب�ن إسماعيل املازن�دراين ،حتقي�ق :مؤسس�ة آل

 -65املراجعات ،تأليف :عبد احلسين رشف الدين

البيت عليهم السالم إلحياء الترّ اث بقم ،الطبعة

على نفق�ة اجلمعية اإلسلامية ،الطبع�ة الثانية -

 -74منه�اج الرباعة يف رشح هن�ج البالغة ،تأليف:

املوس�وي ،حتقيق وتعليق :حسين الرايض ،طبع
بريوت 1402ه 1982-م.

 -66مس�تدرك س�فينة البحار ،تأليف :عيل النامزي
الش�اهرودي ،حتقيق وتصحيح احلاج حس�ن بن
عيل النامزي ،النّارش :مؤسس�ة النرش اإلسلامي

التابعة جلامعة املدرسني بقم،

األوىل سنة 1416ه.

امليرزا حبيب اهلل اهلاش�مي اخلوئي ،منش�ورات
دار اهلجرة بقم ،الطبعة الرابعة.

 -75موس�وعة طبق�ات الفقهاء يف أصح�اب الفتيا
م�ن الصحابة والتابعني ،تألي�ف :اللجنة العلمية

يف مؤسس�ة اإلمام الصادق عليه السالم ،املطبعة

 -67مرشق ّ
السعادتني ،تأليف:
الشمسني وإكسير ّ

 :اعتامد – قم ،الطبعة األوىل سنة 1418ه.

 -68مع�ارج األص�ول ،تألي�ف :نج�م الدي�ن أيب
القاسم جعفر بن احلسن املعروف باملح ِّقق احليل،

الس�بحاين ،املطبعة  :اعتماد – قم ،الطبعة األوىل

الشيخ البهائي ،بدون.

النارش :مؤسسة آل البيت عليهم السالم للطباعة
والنرش ،الطبعة األوىل سنة 1403ه.

 -69مع�امل املدرس�تني ،تألي�ف :الس�يد مرتضى
العسكري ،النارش :مؤسسة النعامن للطباعة والنرش
والتوزيع بريوت  -حارة حريك  -شارع دكاش.

 -70املعترب يف الرشح املخترص ،تأليف :أيب القاس�م
جعفر بن احلس�ن املحقق احليل ،النارش :مؤسسة

سيد الشهداء ،سنة الطبع 1364ه.

 -71معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة،
تألي�ف :الس�يد أيب القاس�م املوس�وي اخلوئ�ي،

 -76موس�وعة طبق�ات الفقه�اء ،تألي�ف :جعف�ر
سنة 1418ه.

 -77هناي�ة الدراي�ة يف رشح الرس�الة املوس�ومة
بالوجيزة للبهائي ،تأليف :الس�يد حسن الصدر،
حتقي�ق :ماجد الغرباوي ،النارش  :نرش املش�عر،،

املطبعة  :اعتامد – قم.

 -78وس�ائل الش�يعة إىل حتصي�ل مس�ائل الرشيعة،
تألي�ف :حمم�د بن احلس�ن احلر العاملي ،حتقيق:

الس�يد حمم�د رض�ا احلس�يني اجللايل ،الن�ارش:
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث،

الطبعة الثانية سنة 1414ه.

الطبعة اخلامسة سنة  1413ه 1992 -م.

األئمة االثني عرش
ني وظاهرة
ّ
الغلو يف ّ
بدر نارص حممد العواد :كتاب الكايف لل ُك َل ْي ّ
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اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة نحو توظيف التعليم
اإللكتروني في العملية التعليمية
د .عمر سامل الصعيدي

أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد بكلية الرتبية – جامعة املجمعة

املستخلص

Abstract

هي�دف البح�ث إىل الكش�ف ع�ن اجتاه�ات أعض�اء هيئة

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

مقدمة

وتقدمه�م احلض�اري ،بل إن ال�دول املتقدم�ة تضعه يف

التدريس نحو التعليم االلكرتوين و مدى وجود فروق يف
االجتاهات ختتلف باختالف متغريات ( الربامج التدريبية،

وس�نوات اخلبرة يف العمل اجلامعي) إضافة إىل الكش�ف

اإللكرتوين ،
ع�ن درجة اجتاهاهتم نح�و توظيف التعلي�م
ّ
واستخدمت االستبانة كأداة لبحث واتبع املنهج الوصفي

التحليلي ،وتألف املجتم�ع من أعضاء هيئ�ة التدريس يف

الفص�ل األول للع�ام 1435/1434ه�ـ  .وبلغت نس�بة

األعضاء من جمتمع الدراس�ة (  . )197اختريت بالطريقة
العش�وائية البسيطة  .وتوصلت النتائج إىل ّ
أن االجتاه نحو

توظي�ف التعليم اإللكرتوين كان (عالي ًا) .كام دلت عىل أن
هناك تباين ًا ظاهر ّي ًا يف املتوسطات الجتاهات األعضاء نحو

اإللكرتوين ؛ بسبب اختالف فئات متغري
توظيف التعليم
ّ
احلصول عىل الربامج التدريب ّية يف جمال التعلم اإللكرتوين.

ولبيان داللة الفروق تبني ووجود فروق تعزى ألثر متغري
الربام�ج التدريبي�ة حيث بلغت قيمت�ه( )6.724لصالح

املجموعة الثالثة ذات املتوسط األكرب الذي بلغ ()4.24

وأن هناك تباين ًا ظاهر ّي ًا يف املتوس�طات الجتاهاهتم بس�بب
اختالف فئات متغري س�نوات اخلبرة يف العمل اجلامعي.

ولبيان داللة الفروق تبني عدم وجود فروق يف املتوسطات

تعزى ألثر متغري سنوات اخلربة يف العمل اجلامعي .

يتس�م ه�ذا العصر بتس�ارع خط�اه وبكث�رة متغريات�ه

أولوي�ات براجمه�ا وسياس�اهتا التعليمي�ة .وق�د جاءت

رسي�ع؛ ليكون هلم الدور الريادي يف الرقي بمجتمعاهتم

وحريتها وبالتايل أس�همت وبشكل كبري يف هذه املنافسة

التقني�ة؛ ل�ذا نج�د أن ال�دول واألمم تتس�ابق وبش�كل
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وأصبحت الركيزة األساسية للتقدم العلمي واحلضاري

تبَّي�نَّ أن التعلي�م اإللكتروين أداة ناجح�ة تس�اعد على
تعلي�م الطلاب تعلي ً
ما يتوف�ر في�ه عنرصان مهمان مها:

ومس�تحدثات تكنولوجي�ة مبتك�رة حت�اول التص�دي

(العمري)21:2011 :

هلا؛ حيث صارت تقني�ات التعليم احلديثة جز ًءا من بنية

منظومة مؤسساهتا الرتبوية ،واستخدمت اسرتاتيجيات
للمش�كالت التعليمي�ة وهت�دف إىل إجي�اد حل�ول غير
تقليدية هلا.

إث�ارة التفكير ومتعة العمل( .ش�حاته )21: 2010 :و

يف املقاب�ل نج�د أن التعلي�م اإللكتروين يس�هم يف

تنمي�ة مه�ارات التفكير العلي�ا اإلبداعية كالق�درة عىل

ولذل�ك غ�دت تقن ّي�ة املعلوم�ات ممثل�ة بأجه�زة

االستكشاف والنقد ،وينمي مهارات البحث واالطالع

وبيئ�ات التعل�م االلكرتوني�ة بص�ورة عامة م�ن أفضل

االلكرتوني�ة ،والتعلي�م التش�اركي ،كما يتي�ح للطلب�ة

احلاس�وب وش�بكة االنرتن�ت ،والوس�ائط املتع�ددة،

الوس�ائل التعليمي�ة التعلمي�ة الت�ي توف�ر بيئ�ة تفاعل ّي�ة
مش�وقة؛ جلذب اهتامم الطالب وح ّثهم عىل تبادل اآلراء
واخلربات ،إذ تكمن قوة النظم االلكرتونية ،والتطبيقات

والربجميات التكنولوجية احلديثة يف قدرته عىل الربط بني

الطالب عرب املس�افات البعيدة ،وبني مصادر املعلوماتية
املتباين�ة؛ فاس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا يزي�د من فرص

التعلي�م ،ويمت�د هب�ا إىل مدى أبع�د من نط�اق املدارس
واجلامعات ،وهذا ما عرف بمس�مى التعليم اإللكرتوين
(احلوامدة.)731:2010:

وينوع من استراتيجيات التعليم مث�ل جممعات النقاش
إمكاني�ة االس�تمرارية يف الوص�ول إىل املناه�ج وامل�واد
التعليم ّي�ة ،فه�ذه امليزة جتع�ل املتع ّلم يف حالة اس�تقرار،
ذلك أنه بإمكانه احلصول عىل املعلومات التي يريدها يف
الوقت الذي يناسبه ،كام نلحظ أنه يساعد يف تفعيل مبدأ

التعليم الذايت ،والفردي فكل متعلم يتعلم حسب قدراته
واستعداداته ورغباته(.توفيق ونادية.)64:2012 :

ومن استخدامات التعليم اإللكرتوين أنه ينمي قدرة

الطالب بالتواص�ل مع األقران ،وعضو هيئة التدريس،

ويوف�ر املوس�وعات والدوري�ات واملواق�ع التعليم ّي�ة

ولع�ل أعض�اء هيئ�ة التدري�س اليوم ه�م أحوج إىل

اإللكرتون ّي�ة وبرام�ج التدري�ب ،وبرام�ج األلع�اب
التعليمية وأنظمة التعليم التكاملية ،واملؤمترات السمع ّية

اإللكتروين له من املزاي�ا ما مكنه م�ن التغلب عىل كثري

واإلسهام يف نجاحه(.زيتون )96:2005:و(احلوامدة:

التعلي�م اإللكتروين يف جم�ايل التعلي�م والتعل�م ملواكب�ة
جمري�ات ه�ذا العصر ومتطلبات�ه التقني�ة ،فالتعلي�م

من العقبات الت�ي تُعرقل تعميمه عامليا ،ومن هذه املزايا
أنه يسهل االتصال بني الطالب من جهة ،وبني الطالب
واجلامعة من جهة ثانية ،فبتوفر التعليم اإللكرتوين يشعر
الطالب باملساواة فيام بينهم؛ ألن فرص العملية التعليمية

ت�وزع بالع�دل بينه�م وكذل�ك ينكسر حاجـــــــ�ز
اخل�وف ،والقل�ق لدهي�م ويتمكن�وا م�ن التعبير ع�ن
أفكارهم بحرية .ويتيح هذا النمط فرص كبرية للتعرف

عىل مصادر متنوعة من املعلومات بأش�كال خمتلفة .وقد

البرص ّية وهذا كله ل�ه دور كبري بتعزيز املوقف التعليمي

)732:2010

إن ه�ذه املمي�زات ه�ي الت�ي دع�ت الباحثين

واملختصين إىل البحث يف جم�االت التعليم اإللكرتوين؛

حماولة لتحسني مستوى األداء وتطويره كام ونوعا .ومن
هن�ا يتطلب نظام التعليم اجلامع�ي إىل التفكري بمنهج ّية

منظم�ة يف اختي�ار التقني�ات ،وتصميمه�ا وتطويره�ا
وإنتاجه�ا واس�تخدامها اس�تخدام ًا واعي� ًا مفي�د ًا ،كما
يس�تدعي أيض�ا رضورة تكوي�ن اجتاه�ات إجيابي�ة عند
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أعض�اء هيئة التدريس نحو التعل�م االلكرتوين ،وأمهيته

كان�ت مقبولة ،األمر الذي يس�هل تقب�ل التغريات التي

التقني�ات احلديثة والتزود بطرائق تصمي�م وإنتاج املواد

 ،1997واحلريق�ي وموس�ى (1995م )13 :و اهل�ادي

يف املي�دان التعليم�ي والت�درب على كيفي�ة التعامل مع
والربام�ج التعليم ّي�ة يف املوضوع�ات كاف�ة على خمتلف

املس�تويات واملراحل ،فقد أمس�ى حتقي�ق معايري اجلودة
يف التنمي�ة املهني�ة ألعض�اء هيئ�ة التدريس مطلب� ًا ملح ًا
حتى يتم مسايرة االجتاهات الرتبوية املعارصة واالرتقاء

تط�رأ عىل نظ�ام التعليم وق�د ذكر س�يلوينSelwyn,(.

( )45:2011أن�ه يس�هم يف تطوير طريقة املحارضة يف
التعلي�م اجلامع�ي ويقدم فرص� ًا كبرية للتعلم ،ويش�جع
التفاعل والتواصل بني عنارص العملية التعلمية.

ويالح�ظ الباح�ث أن األدب الرتبوي بني أن االجتاه

بنوعي�ة املخرج�ات التعليمي�ة ع�ن طريق الت�درب عىل
برامج التعلي�م االلكرتوين ،اس�تناد ًا إىل دورهم املتجدد

االنفعايل و البعد السلوكي .ويمثل البعد املعريف املعارف

املهني.
للراح�ة ،وحيثه�م على مواصلة التعل�م والنم�و
ّ

وه�ذا يعني أن�ه إذا كان لدى الفرد اجت�اه معني فإن ذلك

يف حق�ل املعرف�ة ال�ذي ال يع�رف الس�كون والرك�ون

(صال�ح)2011:و -Brine, Jacky 2006 pp. 649
)665

يتك�ون م�ن ثالث�ة أبع�اد ه�ي :البع�د املع�ريف ،والبع�د
واملعلومات واألفكار واملعتقدات املتش�كلة لدى الفرد،
يعن�ي اس�تناد االجتاه على معرفة مس�بقة ع�ن اليشء أو

موض�وع معين ،وأم�ا البعد االنفع�ايل يتمثل بمش�اعر

ولك�ي يتمك�ن عض�و اهليئ�ة التدريس�ية يف اجلامعة

الف�رد املوجهة نح�و موضوع االجت�اه ،وتك�ون مرتبطة

احلاس�وبية ،والق�درة على بن�اء الربام�ج التعليمي�ة

ورغبت�ه أو ع�دم رغبت�ه يف ه�ذا األم�ر ،يف حين يمث�ل

م�ن القيام ب�دوره بش�كل فعال علي�ه امتلاك املهارات
االلكرتونية املدعمة بالصوت والصورة واحلركة والنص
املق�روء واملس�موع ،أي الب�دّ م�ن امتالك�ه جمموعة من

الكفاي�ات املعرفية ،والتدريس�ية ،والتكنولوجيا احلديثة

ألن ذلك من شأنه يس�هم يف حتسني أداء الطالب(عفانة
وآخرون )173:2008( .و (العمري.)41:2004 :

وم�ن هن�ا ف�إن اجتاه�ات أعض�اء اهليئ�ة التدريس� ّية

اإلجياب ّي�ة نح�و توظي�ف التعلي�م اإللكرتوين س�تحدث
تأثير ًا جوهري� ًا يف املنظوم�ة التعليمية بأكمله�ا؛ باعتبار

بتكوين�ه العاطف�ي واملؤثرة بتقبل�ه أو رفضه للموضوع،
املكون الس�لوكي الذي يشري إىل االستعدادات واألنامط
الس�لوكية أو االس�تجابات املنس�جمة واملتوافق�ة م�ع

املكون�ات املعرفية واالنفعالية لالجتاه ،وكيفية اس�تجابة

الف�رد للموضوع املط�روح ومواقفه منه حس�ب ما يعرب

عنه لفظيا ،أو حركيا.

أوالً :مشكلة البحث:

لق�د عمل�ت جامع�ة املجمع�ة من�ذ نش�أهتا يف

أن االجتاه أحد العوامل املؤثرة يف س�لوكهم ،وأن االجتاه
نحو تقنية املعلومات يعد مؤرش ًا أساس� ّي ًا يف درجة تقبل

يف كاف�ة كلياهت�ا ،وذل�ك بتوفير أجه�زة احلاس�وب

أكدت الدراسات املختلفة أمهية االجتاه كموجه للسلوك؛

أعض�اء اهليئ�ة التدريس�ية لتوظي�ف أدوات التعلي�م

التعليم اإللكرتوين وإمكانية استخدامه يف املستقبل .كام
فق�د توص�ل الباحث�ان النجار وق�زق (2012م) إىل أن

اجتاه�ات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اإللكرتوين

32

(2009م) عىل تفعيل اس�تخدام التقني�ات التعليمية

املتصل�ة بالش�بكة العنكبوتي�ة ،وس�عت إىل تش�جيع
اإللكتروين يف العمل ّي�ة التعليم ّي�ة بتوفير حزم�ة

م�ن النظ�م التعليمي�ة االلكرتوني�ة؛ كنظ�م إدارة
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التعل�م اإللكتروين ()LMSوم�ا يتضمن�ه م�ن
برام�ج تكنولوجية حديث�ة؛ كاملس�تودعات الرقمية،

والفص�ول االفرتاضية ،ونظ�ام التحليل اإلحصائي،
واهلوات�ف النقالة .إضافة إىل م�ا عملت عىل توفريها
م�ن جتهي�زات مادية؛ كالس�بورة التفاعلي�ة ،وأجهزة
العرض ،واملنص�ات اإللكرتونية ،وأنظمة الصوت،

واالتصال باإلنرتنت .وتدريب أعضاء التدريس عىل

استخدامات التعليم اإللكرتوين.

يف ضوء ذلك كلة تأيت هذه الدراس�ة حماولة الكشف

ع�ن اجتاه�ات أعض�اء هيئ�ة التدري�س وم�ن ث�م فه�م

س�لوكهم نح�و التعلي�م اإللكتروين وم�دى تقبلهم أو
رفضه�م ،وبالتايل التنب�ؤ بأنامط أخرى قد تطرأ؛ لذا فإن
مش�كلة البحث تتحدد يف الوقوف عىل اجتاهات أعضاء
اهليئة التدريس� ّية يف جامعة املجمعة نحو توظيف التعليم
اإللكرتوين يف العملية التعليمية.
ويتفرع عنها األسئلة التالية:

 -1م�ا اجتاهات أعض�اء اهليئة التدريس� ّية يف جامعة
املجمع�ة نح�و توظي�ف التعلي�م اإللكتروين يف
العملية التعليمية؟

 -2ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د
مستوى داللة ( )0,05يف متوسطات أداء أعضاء

ثاني ًا :أهداف البحث:

هيدف البحث احلايل لـ:

• الكش�ف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو
توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية.

• الكشف عن مدى وجود فروق يف االجتاهات نحو
التعلي�م اإللكتروين ختتلف باختلاف متغريات
(الربام�ج التدريبي�ة ،س�نوات اخلبرة يف العم�ل

اجلامعي)

• الكش�ف ع�ن درج�ة اجتاه�ات أعض�اء اهليئ�ة
التدريس� ّية يف جامع�ة املجمع�ة نح�و توظي�ف
اإللكرتوين
التعليم
ّ

ثالث ًا :أمهية البحث:

• يكتس�ب البحث أمهيته م�ن أمهية موضوعه؛ التعليم
االلكرتوين .فعىل املستوى التطبيقي يمكن أن يفيد
يف إبراز دور التعليم اإللكرتوين يف العمل اجلامعي.

• يس�اعد عىل التنبؤ بس�لوك أعضاء هيئ�ة التدريس
اإللكتروين ،إىل جانب
املس�تقبيل نح�و التعلي�م
ّ
ّ
إمكانية تنمية ه�ذه االجتاهات وتكوين اجتاهات

إجياب ّية نحوه.

هيئ�ة التدري�س على مقي�اس االجتاه�ات نح�و

• يساعد املسؤولني عىل معرفة الواقع وبناء السياسة
ّ
للحث عىل توظيف التعليم اإللكرتوين،
الالزمة

تعزى للربامج التدريبية؟

• تس�اعد نتائج هذه الدِّ راس�ة عىل بناء قاعدة ينطلق

توظيف التعلي�م اإللكرتوين يف العملية التعليمية

يب نحوه.
ولبناء اجتاه إجيا ّ

 -3ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند

منه�ا باحث�ون آخ�رون للكش�ف ع�ن مزي�د من

أعض�اء هيئة التدريس عىل مقي�اس االجتاهات

• تقدي�م املقرتح�ات والتوصيات لصن�اع القرار يف

التعليمي�ة تع�زى لس�نوات اخلبرة يف العم�ل

اس�تخدام ش�بكة اإلنرتن�ت يف التعلي�م ولتطبيق

مس�توى دالل�ة ( )0,05يف متوس�طات أداء

نح�و توظي�ف التعلي�م اإللكتروين يف العملية
اجلامعي؟

احلقائق املتعلقة بالتعليم اإللكرتوين .

مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل ملواجه�ة احلاج�ة إىل
وتطوير التعليم اإللكرتوين يف مؤسساهتا.
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• قد تس�هم يف حتسني كفاية أعضاء هيئة التدريس يف
ثقاف�ة تقني�ة املعلومات لدجمها يف أنش�طة التعليم

والتعلم.

• ق�د تعم�ل كإضاف�ة علمي�ة إىل بح�وث تقني�ات
التعليم واألدبيات احلديثة يف املجال.

رابع ًا :مصطلحات البحث:

االجت�اه :يعرف�ه «  “ Allprtبأن�ه “ حال�ة م�ن

االس�تعداد أو التأه�ب العصب�ي والنفسي تنتظ�م م�ن
خلال خبرة الش�خص وتك�ون ذات تأثير توجيه�ي

أو دينام�ي على اس�تجابة الف�رد جلمي�ع املوضوع�ات
واملواق�ف الت�ي تس�تثريها ه�ذه االس�تجابة “ (الظاه�ر
وآخرون1991:م.)41:

ويعرف�ه الباح�ث إجرائي ًا :بأنه درجة ش�عور أعضاء

هيئ�ة التدريس وميلهم نحو توظيف التعليم اإللكرتوين
وه�و ما يعبر عن�ه بنتيج�ة اس�تجاباهتم على العبارات

الواردة يف مقياس االجتاه الذي قام بتصميمه الباحث.
أعضاء هيئة التدريس:

ويقص�د هبم مجيع أعضاء اهليئة التدريس�ية العاملني

يف جامعة املجمعة من محلة درجتي الدكتوراه واملاجستري

يف العام اجلامعي  1435/1434هـ
التعليم اإللكرتوين:

يعرف�ه زيت�ون ( )24:2005بأن�ه تقدي�م حمت�وى

تعلمي إلكرتوين عرب الوس�ائط املعتم�دة عىل الكمبيوتر

وش�بكاته ليتي�ح للمتعل�م إمكاني�ة التفاعل النش�ط مع
املحت�وى واملعل�م و األق�ران بص�ورة متزامن�ة أم غير

متزامن�ة ،ويف امل�كان والوق�ت وبالرسعة التي تناس�ب
ظروفه وقدراته إلحداث تغيري يف استراتيجيات التعلم

34

القائم�ة على التلقين لتتح�ول إىل احلواري�ة التفاعلي�ة
اإللكرتوين ليستكشف املتعلم خرباته التعليمية بنفسه.
ويعرف�ه الباح�ث إجرائي ًا :بأنه اس�تخدام الوس�ائط

اإللكرتوني�ة م�ن أدوات وجتهي�زات وأنظم�ة تعليمي�ة

م�ن قبل أعضاء هيئ�ة التدريس باجلامع�ة لنقل املحتوى
التعليم�ي إىل الطالب داخل وخارج احلرم اجلامعي ،أو

داخله هبدف رفع كفاءة جودة العملية التعليمية وحتقيق
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

خامس ًا :حدود البحث:

 احلدود املوضوعية :اجتاهات اعضاء هيئة التدريسنحو توظيف التعليم اإللكرتوين.

 -ا حلدود املكانية :جامعة املجمعة.

 احل�دود الزماني�ة :الفص�ل ال�درايس األول للعامالدرايس 1435/1434هـ.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

س�يتم يف هذا اجلان�ب تن�اول االجتاه�ات ،وأمهيته،

ومكوناته ،ومراح�ل تكوينه،كام يتن�اول مفهوم التعليم
االلكتروين ،وأهدافه ،وفوائ�ده ،وأنواع�ه ،وتطبيقاته.
ومن ثم ذكر أهم نتائج الدراس�ات الس�ابقة ذات الصلة

بالدراسة احلالية.

االجتاهات:

أوالً :مفهوم االجتاه

يعرف العامل الش�هري (ألبورت) االجتاه بأنه« :حالة

اس�تعداد عقلي و عصب�ي جي�ري تنظيمه�ا ع�ن طري�ق

اخلبرة و تؤثر بش�كل ديناميك�ي عىل اس�تجابات الفرد
جلمي�ع األش�ياء و املواق�ف التي هلا عالقة هب�ا( .الظاهر

وآخرون1991:م)41:
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وهن�اك م�ن يرى ب�أن االجتاه ه�و“ :أس�لوب منظم

االجتاه و يشير إىل ما يتعلق بالشيء أو املوضوع

واجلامع�ات والقضايا االجتامعية أو أي حدث يف البيئة”

سلوك الفرد بمعنى ،كيف يشعر الفرد إذا تعامل

منس�ق يف التفكير و الش�عور ورد الفع�ل جت�اه الن�اس

(وحيد)40 :2001 :

ثاني ًا :أمهية االجتاهات:

حتت�ل دراس�ة االجتاهات مكان�ا ب�ارزا يف الكثري من

دراس�ات الش�خصية ودينامي�ات اجلامع�ة والتنش�ئة
االجتامعية ويف كثري من املج�االت التطبيقية مثل الرتبية

والصحاف�ة و العالق�ات العامية ،وتوجي�ه الرأي العام،
والدعاب�ة التجاري�ة والسياس�ية والثقافي�ة واالجتامعية
وغريها ،ذلك أن جوهر العمل يف هذه املجاالت هو دعم

االجتاهات امليرسة لتحقيق أهداف العمل فيها وإنصاف
االجتاهات املعيقة .ويعد تراكم االجتاهات يف دهن املرء،

وزي�ادة اعتامده عليها حتد من حريته يف الترصف وتصبح

أنماط س�لوكية روتينية متكررة ويس�هل التنب�ؤ هبا ومن

ناحية أخرى فهي جتعل االنتظام يف السلوك واالستقرار
يف أساليب الترصف أمرا ممكنا وميرس احلياة االجتامعية.

(صالح:د .ت)192 :

ثالث ًا :مكونات االجتاه

لالجت�اه مكون�ات خمتلف�ة تتح�دد فيما بينه�ا لتكون

االس�تجابة النهائية الت�ي يتخذها الفرد إزاء مثري معني و
تتمثل هذه املكونات يف التايل:

أ ) املكون العاطفي (الوجداين):

يتمث�ل يف جمم�وع العواط�ف واملش�اعر التي

تظهر لدى صاحب االجتاه يف تعامله مع موضوع
معين متعل�ق باالجت�اه وه�ي تظه�ر م�دى حبه

لذلك املوضوع أو نفوره منه وبالتايل فهو ش�عور
عام يؤثر يف اس�تجابة القبول أو الرفض ملوضوع

من نواحي عاطفي�ة انفعالية أو وجدانية تظهر يف

مع هذا املوضوع ،وطبيعة هذا «الش�عور يتوقف

على طبيع�ة العالقة بين املوض�وع» واألهداف
األخ�رى الت�ي يراها الف�رد مهم�ة ،ويصبح هذا

الش�عور إجيابي�ا جت�اه املوض�وع ،إذا كان ي�ؤدي
ب�دوره إىل حتقي�ق أه�داف أخ�رى والعك�س

صحيح.

ب ) املكون املعريف (الفكري):

ويتضمن معتقدات الفرد نحو األش�ياء ،حيث

ال يك�ون للف�رد أي اجتاهات حي�ال أي موضوع،
إال إذا كان�ت لدي�ه و قب�ل كل يشء معرف�ة عن�ه،

فاالجتاه�ات تعتبر حصيل�ة م�ا اكتس�به الفرد من
اخلربات واآلراء واملعتقدات من خالل تفاعله مع

بيئت�ه املادية و االجتامعي�ة ،فاالجتاهات هي أنامط
سلوكية يمكن اكتساهبا و تعديلها و تتكون وتنمو
و تتطور لدى الفرد من خالل تفاعله مع البيئة .

ج) املكون السلوكي (النزعوي):

ويتضم�ن ه�ذا املك�ون مجي�ع اس�تعداداته

الس�لوكية الت�ي ترتب�ط باالجت�اه فعندم�ا يمتلك
الف�رد اجتاها إجيابيا نحو يشء م�ا أو موضوع ما،

فإنه يس�عى إىل مس�اندة و تدعيم هذا االجتاه أما
إذا امتل�ك الف�رد اجتاها س�لبيا نح�و موضوع أو

يشء م�ا فإنه يظهر س�لوكا معاديا هل�ذا اليشء أو

املوضوع( .مصطفى :د.ت)226 :
رابع ًا :مراحل تكوين االجتاه:

حي�دد صال�ح ( )20 :1946مراح�ل تكوي�ن

االجتاهات بثالث مراحل أساسية هي:
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أ) املرحلة اإلدراكية (املعرفية):

يك�ون االجتاه يف هذه املرحلة ظاهرة إدراكية

أوالً :مفهوم التعليم اإللكرتوين
نظ�را لكث�رة
يش�هد ه�ذا املفه�وم تط�ور ًا رسيع� ًا ً

االجتامعية التي تكون من طبيعته املحتوى العام

وتشير األدبي�ات إىل أن التعلي�م اإللكتروين يش�مل

أو معرفية تتضمن تع�رف الفرد بصورة مبارشة

على بع�ض عن�ارص البيئ�ة الطبيعي�ة والبيئ�ة
لطبيعة املجتمع الذي يعيش فيه .فمثال قد يتبلور

االجت�اه يف نش�أته ح�ول أش�ياء مادي�ة ،كالبيت
املريح أو احلديقة اهلادئة ،وحول نوع خاص من

األف�راد كاإلخوة واألصدق�اء واجلريان وحول

ن�وع حم�دد م�ن اجلامع�ات كاألرسة و الن�ادي

أو ح�ول بع�ض القي�م االجتامعي�ة كالشرف،
التضحية...الخ.

ب) مرحلة نمو امليل نحو يشء معني:

االخرتاع�ات التقني�ة اخلاصة به وتنوعها يف كل س�اعة.
تطبيق�ات عدي�دة وواس�عة مث�ل :التعلي�م املعتم�د عرب
اإلنرتن�ت ،والتعلي�م احلاس�ويب ،والصف�وف التعليمية
االفرتاضية ،والتلفاز التفاعيل.

ويعرف�ه املوس�ى (2002م) بأن�ه طريق�ة للتعل�م

باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته

ووس�ائطه املتع�ددة م�ن ص�وت وص�ورة ورس�ومات

وآلي�ات بح�ث ومكتب�ات إلكرتونية ،وكذل�ك بوابات
اإلنرتن�ت س�واء كان عن بع�د أو يف الفص�ل الدرايس.

وتتمي�ز ه�ذه املرحل�ة بميل الف�رد نحو يشء

ويضي�ف الش�ناق وحس�ن (“ )3:2006بأن�ه تقدي�م

االجتاه تس�تند إىل خلي�ط من املنط�ق املوضوعي

متنوع�ة تش�مل األق�راص املدجم�ة وش�بكة اإلنرتن�ت

معين؛ وبمعن�ى أدق أن ه�ذه املرحلة من نش�وء

و املش�اعر و اإلحساس�ات الذاتي�ة بمعن�ى أن

الفرد يف هذه املرحلة حياول تقس�يم نتائج تفاعله

م�ع املثريات ويك�ون التقس�يم مس�تندا إىل ذلك
اإلط�ار املع�ريف الذي كون�ه الفرد هل�ذه املثريات

باإلضافة إىل عدة اطر أخرى منها ما هو ذايت غري

موضوعي أي حيتوي عىل الكثري من األحاسيس
و املشاعر املتصلة هبذا املثري.

ج) مرحلة الثبوت و االستقرار (املرحلة التقريرية):

الربام�ج التعليمي�ة والتدريبي�ة عبر وس�ائط إلكرتونية
بأس�لوب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ التعليم
الذايت أو بمساعدة املدرس”.

ثاني ًا :أهداف التعليم اإللكرتوين:

أكد كل من الش�مري ( )24:2007وتوفيق ،ونادية

()61:2012والعب�د الكري�م( )20:1427أن التعليم
اإللكرتوين يسعى إىل حتقيق األهداف اآلتية:

• خل�ق بيئ�ة تعليمي�ة تعلمي�ة تبن�ى على تقني�ات

الثب�وت ه�و املرحلة األخيرة وتعني تبيان

إلكرتوني�ة تتن�وع فيه�ا مص�ادر املعلوم�ات

املي�ل نح�و األش�ياء لتش�كيل االجت�اه ،أي أن

• حتسين عملي�ة التفاع�ل بين الطلاب واملعلمين

الش�كل ال�ذي أصب�ح علي�ه االجت�اه وثب�وت

ه�ذه املرحلة تتمي�ز بثبوت الف�رد عىل يشء ما
و بالت�ايل تعد املرحلة األخيرة التي يتخذ فيها

القرار.
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التعليم اإللكرتوين:

واخلربة.

واملساعدين بتبادل اآلراء واملناقشات واحلوارات

اهلادف�ة باالس�تعانة بقن�وات االتص�ال وع�دم
االقتصار عىل املعلم كمصدر للمعرفة.
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• تطوي�ر دور املعل�م يف العملي�ة التعليمي�ة حت�ى

النق�اش ،وغ�رف احل�وار والربي�د اإللكتروين

املهارات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت

وجه�ات النظ�ر يف املواضي�ع املطروح�ة ،مم�ا

يتواكب مع التطورات العلمية احلديثة ،وإكسابه
ومساعدة املعلمني يف إعداد املواد التعليمية.

• توس�يع دائ�رة اتص�االت الطلاب بش�بكات
االتص�االت املحلي�ة م�ع رب�ط املوق�ع التعليمي

بمواق�ع تعليمي�ة أخ�رى  Linksك�ي يس�تزيد

الطالب باملعار ف املتنوعة.

والفيدي�و التفاعيل...الت�ي تتي�ح فرص�ة تب�ادل

يزي�د ف�رص االس�تفادة م�ن اآلراء واملقرتحات
املطروحة وتبادل اخلربات.

• يراع�ي التعليم اإللكرتوين حالة الطالب فيوفر له
إمكانية اختيار الرسعة التي تناسبه يف التعليم.

• غزارة املعلومات املطروحة وتنوعها؛ حيث مكن

• تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية خمتلفة مع

الطالب م�ن تنمية قدراهتم املعرفي�ة والوجدانية

• نمذج�ة التعلي�م وتقديم�ه يف ص�ورة معياري�ة:

االلكرتونية.

مراعاة الفروق الفردية بينهم.

فالدروس تقدم يف صورة نموذجية واملامرس�ات
التعليمية املتميزة يمكن إعادة تكرارها.

واملهاري�ة واالس�تفادة م�ن مص�ادر املعلوم�ات

• س�اعد التعلي�م اإللكتروين يف تطوي�ر مه�ارات
املعلمين وقدراهتم ،ونوع من استراتيجياهتم يف

• االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما

التدريس ،فأصبح الدرس أكثر فاعلية وتش�ويقا

• توف�ر املناه�ج ط�وال اليوم:ه�ذه املي�زة مفي�دة

• تنمي�ة مفهوم ال�ذات عند الطال�ب يف التعبري عن

أو الذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية.

االعتامد على النفس يف البح�ث ،وإزالة اخلوف

يتصل هبا من وسائط متعددة.

لألشخاص الذين يرغبون التعليم يف وقت معني

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

ثالث ًا :فوائد التعليم االلكرتوين

يتمتع التعلي�م اإللكرتوين بالعديد م�ن الفوائد التي
مكنته بأن يكون نظا ًما تعليماً فاعلاً وقد أشار إىل ذلك كل

من توفيق و نادية ( )66:2012وشحاته(:)22:2010
• اس�تطاع التعلي�م اإللكرتوين التغل�ب عىل حدود
الوقت واملكان وذلك بتوفر شبكة االتصال.

• يس�هل إمكانية االتصال بني الطالب ،ومعلميهم
وذوي التخصص�ات العلمي�ة اخلاصة بمباحثهم
ويتحق�ق يف أرسع وقت؛ ذل�ك بوجود منتديات

لدى الطالب.

رأيه وفك�ره والبحث عن احلقائ�ق وتعويده عىل
عنده وخصوصا ذوي القدرات العقلية املتدنية.

• ينم�ي التعلي�م اإللكتروين اإلب�داع واالبت�كار
ومه�ارات التفكير العليا عند الطلاب ،ويطور

مهاراهتم البحثية ،ويمكنهم من حل املش�كالت

وترتي�ب األف�كار وتنظيمه�ا ،وإتاح�ة وس�ائل
العصف الذهني.

• اس�تخدام وس�ائط التعلي�م اإللكتروين يف رب�ط
املنظوم�ة التعليمية (ا ُملعلم ،وا ُملتعلم ،واملؤسس�ة
التعليمية ،والبيت ،واملجتمع ،والبيئة).

• توف�ر أدوات التقيي�م التي تس�مح بتحليل معرفة
الطال�ب والتقدم ال�ذي حيققه ،م�ا يضمن توافر
معايري تعليمية موحدة.
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رابع ًا :أنواع التعليم االلكرتوين:

الحظ كل من الش�مري ( ،)20:2007والقحطاين
( )20 :2010أن أنواع التعليم اإللكرتوين تنحرص تبع ًا

لزمن حدوثه يف نوعني ،مها:

أ ) التعلي�م اإللكتروين املتزام�ن (Synchronous
:)E-learning

وه�و التعلي�م على اهل�واء ال�ذي حيت�اج إىل

وج�ود الطلاب يف نف�س الوق�ت أم�ام أجه�زة
الكمبيوت�ر إلج�راء النق�اش واملحادث�ة بين
الطالب أنفس�هم وبينهم وبين املعلم عرب غرف
املحادثة( )chattingأو تلقي الدروس بالفصول

احلص�ول عىل تغذي�ة راجع�ة فورية م�ن املعلم،

ومن األدوات املس�تخدمة يف التعليم اإللكرتوين
غير املتزام�ن؛ الربي�د اإللكتروين ،املنتدي�ات،
الفيديو التفاعيل ،والشبكة النسيجية.

ويضي�ف الش�هري ( ،)36 :2002ألن�واع

التعليم اإللكرتوين اآليت:

 -1قواع�د بيان�ات املعارف؛ حي�ث توجد هذه
القواع�د على مواق�ع على الش�بكة ،تعرض
املناهج والرشوحات املفهرس�ة والتوجيهات
والتعليمي�ات ،وتع�رض املعلوم�ة بش�كل

االفرتاضية ( )virtual classroomأو باستخدام

فع�الُ ،يمكن املس�تخدم من اس�تخدام كلمة

التعليم تقلي�ل التكلفة واالس�تغناء عن الذهاب

ويف املقاب�ل متكن�ه ه�ذه القاع�دة م�ن اختيار

أدوات�ه األخ�رى .وم�ن إجيابيات ه�ذا النوع من
ملقر الدراسة .وهو أكثر أنواع التعليم اإللكرتوين
تطور ًا وتعقيد ًا ،حيث يلتقي املعلم و الطالب عىل
اإلنرتن�ت يف نف�س الوقت .وتتضم�ن األدوات

املس�تخدمة يف التعليم اإللكرتوين املتزامن االيت:

الل�وح األبي�ض(،)Whit Boardواملؤمت�رات

رئيس�ة أو عب�ارة للبحث عن قاع�دة بيانات،
كلمة من قائمة أبجدية للبحث عنها.

 -2الدع�م الفوري؛ ويكون عىل هيئة املنتديات،
وغ�رف احل�وار ،ولوح�ات اإلعالن�ات عىل

الشبكة ،والربيد اإللكرتوين ،أو دعم املراسلة
اللحظ�ي ،وه�ذا يتي�ح فرص� ًا أكرب لألس�ئلة

عبر الفيدي�و (( ،Videoconferencingوغرف

واحلصول عىل اإلجابات بصورة فورية.

املتزام�ن

خامس ًا :تطبيقات التعليم اإللكرتوين التعليمية:

الدردشة (.)Chatting Rooms

ب)

التعلي�م

اإللكتروين

غير

(:)Asynchronous E-learning

وه�و التعليم غير املبارش الذي ال حيتاج إىل

وج�ود الطالب يف نف�س الوق�ت؛ حيث حيصل
الطال�ب على اخلبرات م�ن املواق�ع املتاحة عىل
الش�بكة أو األقراص املدجمة أو عن طريق أدوات

التعلي�م اإللكتروين مث�ل الربيد اإللكتروين أو
القوائ�م الربيدية وم�ن إجيابيات ه�ذا النوع ،أن

الطال�ب حيص�ل عىل الدراس�ة حس�ب األوقات
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املالئم�ة له .ومن س�لبياته عدم اس�تطاعة املتعلم

لعل من أشهر التطبيقات احلديثة تتمثل يف اآليت:

أ) الويكي:

حيث يق�وم الويكي عىل فلس�فة تعزيز عملية

العم�ل اجلامع�ي والتفاع�ل بني الطلاب وتنمية
مهارات التبادل الفكري واملعريف وتوزيع األدوار

هي اهل�دف من وراء اس�تخدام الويك�ي؛ بحيث

تك�ون املعرفة املتكونة لدى جمموعة العمل بنهاية
املرشوع أعمق وأش�مل من املعرف�ة الفردية لكل
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عض�و فيه�ا ألن املرشوع ت�م عن طري�ق التفاعل
والتشارك املعريف بني أفراد املجموعة .ومن فوائد

الويكي للطالب؛ تنمية حس املسؤولية لدهيم عن
طريق توليتهم مسؤولية االعتناء بمنشور أو موقع

ل�ه مجهور عاملي ال يقترص على املعلم أو زمالئهم
بالصف .وحتسين مهارة التفكري النقدي عندهم
وذلك بانتقائهم املعلومات الدقيقة املوجودة عىل

صفح�ات الويك�ي اخلاصة هبم ،وكذل�ك نقد ما
يطرحه زمالؤهم من معلومات ،ويساعد الويكي
الطالب بتطوير مهارات القراءة والكتابة وحتليل

املعلوم�ات ،وتصحي�ح األخط�اء املكتش�فة م�ن

زمالئهم .وهو يس�اعد يف تنمية مهاراهتم الذهنية

ليقوم�وا بتحليل وتركيب ورشح وحل املش�اكل
التي تعرتضهم أثناء عملهم .وبه يتمكن الطالب

م�ن التواص�ل م�ع اآلخري�ن ع�ن طري�ق النص
والص�ورة واملقاط�ع املرئي�ة والصوتي�ة وغريها.
ويش�جع الويك�ي العم�ل اجلامع�ي التع�اوين،

حي�ث يس�عى اجلميع ع�ن طري�ق تب�ادل املعرفة
والقيام بأدوار خمتلفة لتحقيق هدف موحد .ومن

اس�تخدامات الويك�ي التعليمي�ة؛ إنش�اء مواق�ع
الويب البس�يطة ملشاريع الطالب أو موقع للامدة،

وتش�كيل جمموع�ات التأليف إذ غال ًب�ا ما يتعاون

ب ) املدونة :Blog

وه�ي :صفح�ة إنرتن�ت ش�خصية تتولد عن

طري�ق املس�تخدم  ،user-generatedويت�م فيها

إضاف�ة املحتوى يف أس�لوب الصحيف�ة journal

 styleو ُيع�رض فيه�ا املحت�وى برتتي�ب زمن�ي
عكسي م�ن احلدي�ث للقدي�م ويش�تمل حمتوى
املدون�ات عىل ن�ص أو صور أو فيدي�و أو مزيج

منه�ا .واملدون�ة عب�ارة ع�ن نظام يس�مح ملؤلف
واحد (ويف بعض األحيان جمموعة من املؤلفني)

أن يكت�ب مقاالت أو مواضيع وأن يعرضها عىل
اإلنرتن�ت مرتب�ة زمني�ا ،ويمك�ن لق�راء املدون�ة
إضاف�ة تعليقاهت�م عىل املق�االت املضاف�ة ،ومن

االس�تخدامات التعليمي�ة للمدون�ات اآليت؛

يمكن أن يستخدمها أعضاء هيئة التدريس كأداة
عرض تأملية خلرباهت�م ،ونرش املحتوى الدرايس

لطالهب�م ،ويمكن اس�تخدامها كملف�ات لرصد
أداء الطالب التعليم�ي ،لتقديم التغذية الراجعة

ح�ول مس�توى تقدمه�م املع�ريف (املده�وين:
 ،2013وسلهوب.)2012 :

ج) خالص�ات املواق�ع RSS: ((Reajlly Simple
:Syndication

خدمة متد الدارس باملعلومات تزامني ًا وفيها

جمموعة من املتعلمني عىل إنش�اء وثيقة عن طريق

يت�م جل�ب املعلوم�ات م�ن املواق�ع ،وعرضها

امللف بواسطة الربيد اإللكرتوين بعد أن يقوم كل

اخلالصات ومنها برنامج قوقل ريدير Reader

«دفع وتبادل» الوثيقة بني أفراد املجموعة بإرسال
عض�و بإجراء التعديلات عىل جه�از الكمبيوتر

اخل�اص ب�ه ،ويمكن الطلاب من مج�ع البيانات
واملراج�ع اخلاص�ة بمرشوعه�م ،ويمكنه�م م�ن
متابع�ة وتنظي�م املش�اريع اجلامعي�ة (العبي�د ،و

الفريح.)2011 :

يف صفح�ة واح�دة بواس�طة برام�ج قارئ�ات

 ،Googleوه�ي متك�ن املدرسين بالتط�ورات
اجلاري�ة على املق�رر ،اس�تخدامها ألغ�راض
التنمي�ة املهني�ة ،واحلصول أح�دث املعلومات

ومتابع�ة اجلديد يف جمال التدريس( .س�لهوب،

)2012
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الدراسات السابقة:

أجرى فودة ( ٢٠٠٤م) دراس�ة هدف�ت إىل التعرف

على اجتاه طالب�ات كلية الرتبي�ة يف جامعة امللك س�عود
نحو تقنية احلاس�وب ،وق�د أظهرت نتائج الدِّ راس�ة أن
اجت�اه الطالب�ات نح�و التقنية حماي�د ،إذ مل ِ
تب�د الطالبات
محاس� ًا كبري ًا للحاس�وب ،كام مل يظهرن موقف ًا سلبي ًا منه،
ومل تك�ن هن�اك عالق�ة ذات دالل�ة إحصائ ّية بين ثقافة

الطالبة يف احلاس�وب واالجتاه نحوه ،كام أظهرت النتائج

أن الطالب�ة التي لدهيا خربة يف احلاس�وب أقل رهبة منه،
ولدهيا ثقة أكرب بالنفس يف استخدامه.

الطالب من اجلنسين متي�ل إىل اإلجيابي�ة يف االجتاه نحو
اإلنرتنت ،وال توجد فروق دالة إحصائ ّي ًا بني اجلنسين،
برصف النظر عن التخصص.

وهدف�ت دراس�ة يوك�و وتش�ون (Yo ku& Chun,

 )2004التعرف إىل أثر اس�تخدام احلاس�وب يف تدريس
الرياضي�ات عىل حتصيل واجتاه�ات التالميذ يف اليابان،
وق�د تكون�ت عين�ة الدراس�ة م�ن ( )104طالب� ًا م�ن
طلاب الصفوف الس�ادس والس�ابع والثام�ن ،وقد تم
تقس�يمهم إىل جمموعتين إحدامه�ا ضابط�ة ،واألخرى
جتريبية درست باستخدام احلاسوب ،وتم إعداد استبانة

وتناول�ت دراس�ة موني�كا وس�اندرا (Sandra,

لقي�اس اجتاهات التالميذ .وقد أظهرت نتائج الدراس�ة

للتعلي�م اإللكتروين واجتاهاهت�م نح�و اس�تخدامه يف

التدريس ولصالح التدريس باس�تخدام احلاس�وب ،كام

التدري�س مل�دى ق�درة التعلي�م اإللكتروين على تلبي�ة

باستخدام احلاسوب.

 )Monica&2004إدراكات أعض�اء هيئ�ة التدري�س

التعلي�م ورك�زت الدراس�ة على إدراكات أعض�اء هيئة
احلاج�ات الفردي�ة والتعليمي�ة للطلاب واحلاج�ات
التعليمية واملادية للمؤسسة .رضورة االهتامم إلدراكات
واجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اإللكرتوين

كام أكدت الدراسة عىل الدور الفعال واملميز الذي تلعبه
اجتاه�ات املعلمين وإدراكاهتم هل�ذا النوع م�ن التعليم.

كما أوصت الدراس�ة بتحلي�ل التغيرات التي حتدث يف
املؤسس�ة نتيجة إدخال التكنولوجي�ا .وأوضحت نتائج

الدراس�ة أن إدراكات واجتاهات أعض�اء هيئة التدريس

تعترب العامل احلاس�م واملكون األس�ايس لنجاح التعليم
اإللكرتوين وال يمكن جتاهل هذا العامل بأي حال.

وج�ود ف�روق يف حتصي�ل التالمي�ذ تع�زى إىل طريق�ة
أظهرت الدراس�ة وجود اجتاهات إجيابية نحو التدريس
وقام هيلينربج وزمالؤه ()Hillenburg et al, 2006

بدراس�ة هدفت إىل التعرف على آراء املديرين الرتبويني
وخرباء تكنولوجيا املعلومات حول التعليم اإللكرتوين

يف اس�تخداماته يف تعليم طب األس�نان .وقام الباحثون
بعق�د مقابلات معه�م يف س�ت كليات لطب األس�نان
للتع�رف عىل آرائهم ح�ول أثر التعلي�م اإللكرتوين عىل
مستقبل التعليم الطبي .ودارت املقابالت حول رؤيتهم

للتعلي�م اإللكتروين ،التحديات ،دور الكلي�ة ،املوارد،
القي�د ،التعاون ،املس�ئولية ع�ن إعداد وتصمي�م املنهج

الدرايس وحمتواه ومعدل التغري وأشارت نتائج الدراسة

أ ّما دراس�ة عبد احلمي�د (2004م) الت�ي هدفت إىل

إىل ع�دم وجود اتفاق بني اإلداريين وخرباء تكنولوجيا

اإلنرتنت واس�تخدامه وعالقته�م بالتحصيل الدرايس،

القيد ،املسئولية عن تصميم وإعداد املنهج الدرايس بينام

الكش�ف ع�ن اجتاه�ات طلاب جامع�ة القاه�رة نحو
دراس�ة مقارن�ة بين اجلنسين ،وق�د اس�تخدم الباحث

منه�ج البحث الوصفي ،وأظه�رت النتائج أن اجتاهات
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التعلي�م حول أثر التعلي�م اإللكرتوين عىل معدل التغري،

وجد اتفاق ع�ام عىل رؤيتهم للتعليم اإللكرتوين ،وأهم
التحدي�ات الت�ي تواجهه ،وال�دور الذي تلعب�ه الكلية،
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واحلاجة إىل التعاون بني العديد من املؤسسات .وأكدت

البع�دي ملقياس اجتاه
املجموع�ات الثلاث يف التطبي�ق
ّ

يتوقف عىل مدى اس�تجابة املربني هلذا النوع من التعليم

وتوصل�ت الدخيل(1428ه�ـ) يف دراس�ة أجرهت�ا

الدراس�ة على أن اس�تمرار ونجاح التعلي�م اإللكرتوين
ورضورة إعداده�م لالس�تجابة بش�كل ابت�كاري هل�ذا

النوع من التعليم.

الطالب نحو تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين.

هب�دف التع�رف على آراء عض�وات هيئ�ة التدري�س يف
كلية الرتبية بجامعة امللك س�عود نحو استخدام التعليم

أما دراس�ة هوانج ول�وا ()Huang &Liaw, 2007

اإللكتروين يف التعلي�م اجلامعي إىل أن�ه ال توجد فروق

واالس�تقالل والدافعية الس�تخدام التعلي�م اإللكرتوين

متغريات :العمر واخلربة واملستوى األكاديمي ومستوى

فهدف�ت إىل التع�رف على إدراكات فاعلي�ة ال�ذات
واستكش�فت الدراس�ة العالق�ات املتبادل�ة بين أربع�ة

متغريات من متغريات االجتاه�ات وهي فاعلية الذات،
استقاللية املتعلم ،الدافعية الداخلية والدافعية اخلارجية

حول حمور اجلودة يف اس�تخدام التعليم اإللكرتوين وفق

اس�تخدام احلاس�ب .كام أنه ال توجد ف�روق حول حمور
إجيابيات اس�تخدام التعليم اإللكرتوين وحمور س�لبيات

اس�تخدام التعليم اإللكرتوين وفق املتغريات ذاهتا ،وأنه
ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة ح�ول معيقات اس�تخدام

جت�اه التعليم اإللكتروين .وتكون�ت عينة الدراس�ة من
( )116طالب� ًا جامعي� ًا يف إح�دى جامع�ات تاي�وان.

التعليم اإللكرتوين وتعود إىل متغريات العمر ومس�توى

يعتبر أقوى املنبئ�ات بالدافعي�ة الداخلية (مس�ئول عن

وحـاول�ت دراس�ة يوي�ن وم�ا (Yuen & Ma

وأش�ارت نتائج الدراس�ة إىل أن متغري اس�تقالل املتعلم

 %57م�ن التباي�ن يف الدافعي�ة الداخلي�ة) والدافعي�ة
اخلارجي�ة (مس�ئول ع�ن  %61م�ن التباي�ن يف الدافعية

اخلارجي�ة) .بينما مل يمكن التنب�ؤ بالدافعي�ة الداخلية أو

اخلارجي�ة من خالل فاعلي�ة الذات املدرك�ة بالرغم من
وجود عالقة دالة إحصائي� ًا بني فاعلية الذات والدافعية
اخلارجية.

كام هدفت دراس�ة عبد العاطي والس�يد٢٠٠٧( ،م)

التعرف عىل أثر استخدام كل من التعليم اإللكرتوين
إىل ّ

والتعلي�م املدم�ج يف تنمي�ة مه�ارات تصمي�م وإنت�اج
مواق�ع الوي�ب التعليمية لدى طالب الدبل�وم املهن ّية يف

كلي�ة الرتبي�ة يف جامع�ة اإلس�كندرية ،واجتاهاهتم نحو

اإللكرتوين ،وقد اس�تخدم الباحث
تكنولوجي�ا التعليم
ّ
مقي�اس ملعرفة اجت�اه الطالب نح�و تكنولوجي�ا التعليم
اإللكتروين ،حيث أظهرت نتائج الدِّ راس�ة أنه ال توجد
ّ

ف�روق دال�ة إحصائي�ا بين متوس�ط درج�ات طلاب

استخدام احلاسب.

 )2008استكش�اف تقبل املعلمني لتكنولوجـيا التعـليم

اإللكتروين  .E-learning technologyوتكونت عينة

الدراس�ة م�ن ( )152معل ًام،والذي�ن يت�م تدريبه�م يف

أح�د برامج التدري�ب أثناء اخلدم�ة للمعلمني يف هونج
كون�ج .وق�ام الباحث�ان بتصمي�م اس�تبيان للتعرف عىل

تقب�ل املعلمني واجتاهاهتم نحو التعلي�م اإللكرتوين .كام
أعد الباحثان نموذج� ًا لفهم طبيعة عملية تقبل املعلمني
للتعلي�م اإللكرتوين وه�و نم�وذج The Technology

 Acceptance Modelوأوضحت نتائج الدراسة إىل أن
املعايري املوضوعية وفاعلية الذات يف استخدام احلاسب
اآليل تعتبر من أه�م املكونات أو املكونات الرئيس�ية يف
النموذج .وأش�ارت نتائج الدراس�ة أيض ًا إىل أن املعايري

املوضوعية وفاعلية الذات وس�هولة االستخدام املدركة

تفسر  %68من التباين يف اس�تخدام تكنولوجيا التعليم
اإللكرتوين.
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ويف دراس�ة س�عى هب�ا صق�ر (2009م) إىل تعرف

التدري�س يف جامع�ة مؤت�ة عن�د اس�تخدام التعلي�م

يف قس�م تقني�ة املعلوم�ات بكلي�ة العل�وم االجتامعية يف

هيئ�ة التدريس يف جامعة مؤت�ة من خمتلف التخصصات

اجتاه�ات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اإللكرتوين
جامعة أم القرى ،وكشفت النتائج عن اجتاهات أعضاء

هيئ�ة التدريس حي�ث كانت أكثر إجيابية نحو اس�تخدام
التعليم االلكرتوين.

االلكرتوين ،واش�تملت عينة الدراس�ة عىل مجيع أعضاء
األكاديمية (العلمية واإلنسانية) .وقد أظهرت الدراسة

أن النتائج كانت مقبولة عند مجيع املس�تويات .وكشفت

أنه ال يوجد فروق تعزى إىل متغري الرتبة (أستاذ مساعد،

يف حين أن ال�ردادي (2009م) درس اجتاه�ات

أس�تاذ مش�ارك ،أس�تاذ).وأن هناك ثمة فروق تعزى إىل

تدريس الرياضيات يف املرحلة املتوسطة .وتوصل إىل أن

أخ�رى) لصال�ح م�ن حيمل�ون درج�ة الدكتـ�وراه م�ن

املعلمبن واملرشفني نحو استخدام التعليم اإللكرتوين يف
اجتاهاهتم نحو اس�تخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس

الرياضي�ات كانت مرتفعة ،وكذل�ك أكدت النتائج عىل
أن اجتاه�ات املعلمين واملرشفين نحو اس�تخدام طرق

التدريس الت�ي تعتمد التعليم اإللكتروين كانت إجيابية
بدرجة كبرية.

مص�در الدكت�وراه (جامع�ات غربي�ة ،ال�دول العربية،
اجلامع�ات الغربية مقابل ال�دول العربية و األخرى ،كام
أظهرت النتائج أن هناك فرق ًا يعزى إىل متغري العمر.
وهدف�ت دراس�ة احلوام�دة(2010م) إىل الكش�ف

ع�ن اجتاهات أعض�اء هيئ�ة التدريس يف جامع�ة البلقاء
التطبيقية نحو استخدام التعليم اإللكرتوين يف التدريس

وقام فاروق (2010م) بدراس�ة هدفت إىل التعرف

اجلامع�ي ،وتع�رف أث�ر ال�دورات التدريبي�ة ومتغير

اس�تخدام التعلي�م اإللكتروين عن�د تدري�س مقررات

أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التعليم

على اجتاه�ات أعض�اء هيئ�ة التدري�س والطلاب يف
اخلدم�ة االجتامعي�ة ،وتوصل�ت إىل أن اجتاهات أعضاء
هيئ�ة التدريس نح�و التعلي�م اإللكرتوين كان�ت إجيابية
بمكوناهتا الثالث ،وأظهرت النتائج أن املكون االنفعايل

ق�د حقق الرتتيب األول ،واحتل املكون املعريف الرتتيب
الث�اين ،ث�م امله�اري من حي�ث األمهي�ة ،وكما أظهرت

النتائ�ج أن الطلاب كان�ت اجتاهاهت�م أكث�ر إجيابية من
أعضاء اهليئة التدريس�ية يف استخدم التعليم االلكرتوين،

وأن�ه ال توج�د فروق يف االجت�اه نحو اس�تخدام التعليم

اإللكرتوين من حيث متغري اخلدمة االجتامعية باختالف

كل م�ن :القس�م العلمي ،واملس�توى التعليمي ،ودرجة
إجادة احلاسب اآليل.

وأظهرت دراس�ة كل من النج�ار ،وقزق (2010م)

الت�ي هدف�ت إىل التع�رف على اجتاه�ات أعض�اء هيئة
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اجلنس ،ومتغري اخلربة يف التدريس ،وكش�فت الدراس�ة

اإللكتروين كانت إجيابية ،وأنه توج�د فروق ألثر متغري
احلص�ول عىل الدورات التدريبي�ة ولصالح من حرضوا
ثلاث دورات تدريبي�ة فأكثر ،ودل�ت النتائج عىل أنه ال

توج�د فروق نحو اس�تخدام التعلي�م اإللكرتوين تعزى
ألثر متغري اجلنس ،أو ألثر اخلربة يف التدريس.

أجرى الل دراسة عام(2010م) هدفت إىل الكشف

عن اجت�اه املعلمني واملعلامت نحو التعليم اإللكرتوين يف
املدارس الثانوية بمدينة جدة باململكة العربية الس�عودية

يف ضوء متغريات التخصص العلمي ،واخلربة ،وحضور
الن�دورات التعليمي�ة يف جم�ال التقني�ات .وأش�ارت

النتائ�ج إىل أن اجتاهات املعلمني نحو اس�تخدام التعليم
اإللكتروين أكث�ر إجيابي�ة من املعلمات ،وتبين أن اجتاه
املعلمني واملعلامت ذوي التخصص العلمي نحو التعليم
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اإللكتروين أكثر إجيابية من اجتاه معلمي ومعلامت ذوي

توج�د ف�روق ذات داللة عن�د أعضاء هيئ�ة التدريس يف

وتبين أن اجت�اه املعلمين واملعلامت ذوي اخلبرة األقل

ملتغري التخصص ،وكانت اجتاهات أعضاء هيئة التدريس

التخص�ص األديب نحو اس�تخدام التعلي�م االلكرتوين،
يف جم�ال العم�ل نح�و التعليم اإللكتروين أكث�ر إجيابية

م�ن اجتاه املعلمني واملعلمات ذوي اخلربة األكثر يف جمال
العمل نحو التعليم اإللكرتوين ،وتبني أن اجتاه املعلمني
واملعلمات الذين حيضرون الن�دوات التعليمية يف جمال

التقني�ات أكثر إجيابية نحو التعلي�م اإللكرتوين من اجتاه

املعلمني واملعلامت الذين ال حيرضون الندوات التعليمية
يف جمال التقنيات نحو التعليم اإللكرتوين.

اس�تخدام التعليم اإللكتروين وإجيابيات�ه ومعوقاته تب ًعا
نحو اس�تخدام الربيد االلكتروين ،وحمارضات الصوت

والصورة ضعيفة ،يف حني أهنم أكدوا عىل دوره يف حتسني
مهارات التعليم الذايت ،وزيادة املهارات احلاسوبية.

تعليق عىل الدراسات السابقة:

أوالً :أوج�ه الش�به واالختلاف بين الدراس�ات

السابقة:

وتبين م�ن دراس�ة أجراه�ا كل م�ن الش�ناق،

تتفق معظم الدراسات السابقة يف موضوع االجتاهات

املعلمني والطالب نحو استخدام التعليم اإللكرتوين يف

كدراس�ة الل (2010م)،والدخيل(1428هـ)،والنجار

وحس�ن(2010م) هدف�ت إىل التع�رف على اجتاه�ات
امل�دارس الثانوية يف األردن عن وج�ود اجتاهات إجيابية

نح�و اس�تخدام التعلي�م اإللكرتوين عن�د املعلمني ،بينام

أظه�رت الدراس�ة أن اجتاهات الطالب نحو اس�تخدام
التعليم اإللكرتوين كانت سلبية.

وكذل�ك هدف�ت دراس�ة اجلاب�ري(2011م) إىل

معرف�ة اجتاهات طالب وأس�اتذة اجلامعة نح�و التعليم

اإللكتروين يف جامعة البرتاء وتوصلت الدراس�ة إىل أن

اجتاه�ات أعضاء هيئ�ة التدريس كان�ت إجيابية ،وأنه ال
توج�د ف�روق يف اجتاه�ات األعض�اء تعزى ألث�ر متغري
التخصص واخلربة.

ويف دراس�ة قام�ت هب�ا حس�امو (2011م) هدف�ت

إىل تع�رف واق�ع التعليم اإللكتروين بجامعة ترشين من
وجهة نظ�ر أعضاء هيئ�ة التدريس والطلاب يف جامعة

ترشي�ن ،وتوصل�ت الدراس�ة إىل أن�ه ال توج�د ف�روق
ذات دالل�ة احصائي�ة عن�د أعض�اء هيئ�ة التدري�س من
حيث اس�تخدام التعليم االلكرتوين ،وإجيابياته وسلبياته

ومعوقات�ه تب ًعا ملتغريات الرتبة العلمية واخلربة ،كام أنه ال

نحو اس�تخدام التعلي�م االلكرتوين ،وأك�دت عىل أمهيته

و قز ق ( 2 0 1 0م )  ،و صقر ( 2 0 0 9م )  ،و ا جلا ب�ر ي

(2011م) وحسامو(2011م) ،ودراسة مونيكا وساندرا

(2004م)،ودراس�ة يوي�ن وم�ا ( )Yuen & Ma 2008

كما اتفق�ت معظم الدراس�ات يف دراس�ة املتغيرات .أما
االختالف بني الدراس�ات الس�ابقة فيظهر جلي ًا يف العينة
املس�تهدفة بالدراس�ة؛ فتناول�ت دراس�ة الل(2010م)،

وال�ردادي (2009م) اجتاه�ات املعلمني واملرشفني ،بينام
تناولت باقي الدراس�ات األخرى اجتاهات الطالب نحو
التعليم اإللكرتوين منها :دراسة عبد العاطي (2007م)،

وف�ودة (2004م) ودراس�ة يوك�و وتش�ون (&Yo ku

.)Chun, 2004

أوالً :أوجه الشبه واالختالف بني الدراسات السابقة

والدراسة احلالية:

تتفق الدراسة احلالية معها يف منهج الدراسة املستخدم

ويف تن�اول اهلدف نفس�ه وهو الكش�ف ع�ن االجتاهات
نحو اس�تخدام التعليم اإللكرتوين ،كام اتفقت مع بعض
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الدراس�ات الس�ابقة يف تناول نفس املتغريات واختلفت

مع بعضها من حيث العينة؛ كدراسة هيلينربج وزمالؤه
( )Hillenburg et al, 2006الت�ي أجريت عىل املديرين

وخرباء تكنولوجيا املعلومات حول التعليم اإللكرتوين

يف اس�تخداماته يف تعليم طب األسنان وكذلك اختلفت
معها مجيع ًا يف مكان التطبيق.
ثالث ًا :االستفادة من الدراسات السابقة:

اس�تفادت الدراسة احلالية من الدراسات السايقة يف

بعض من اإلطار النظري ،ومنهج البحث املستخدم ويف

بناء أداته.

تش�مل منهج البحث ،وجمتمعه ،وعينته ،وإجراءات

إعداد أداة البحث ،ووصفها ،وكيفية تطبيقها ،وصدقها،

وثباهت�ا ،وأس�اليب املعاجل�ة اإلحصائي�ة الت�ي اتبع�ت.
وذلك عىل النحو التايل:
أوالً :منهج البحث:

بما أن اهلدف م�ن هذا البح�ث هو معرف�ة اجتاهات

أعضاء هيئ�ة التدريس حيال تطبي�ق التعليم اإللكرتوين
يف جامع�ة املجمع�ة ف�إن املنه�ج الوصف�ي التحلييل هو
املنه�ج املناس�ب هل�ذه الدراس�ة؛ ملناس�بته تس�اؤالهتا
وأهدافه�ا بتطبيق مقي�اس االجتاهات ملعرفة اس�تخدام

التعليم اإللكرتوين يف التعليم.

وقد قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية
البسيطة.وبلغت نسبة األعضاء من جمتمع الدراسة تقريب ًا

( .)%27واجلدول التايل رقم( )1يبني توزيع التكرارات
والنس�ب املئوية لعينة الدراس�ة حسب املتغريات اآلتية:
س�نوات اخلبرة والربام�ج التدريبية التي حص�ل عليها

أعضاء هيئة التدريس يف التعليم االلكرتوين.

جدول رقم ( :)1التكرارات والنسب املئوية لعينة
وسنوات اخلربة يف العمل اجلامعي.

املتغري

الفئات

الربامج
التدريبية

برناجمني فأقل

سنوات
اخلربة

التكرار النسبة املئوية

مل أحصل عىل أي برنامج

35

17.8

ثالثة برامج فأكثر

84

42.6

41

20.8

أقل من  5سنوات

من  5إىل 10سنوات
أكثر من  10سنوات

78
74

82

39.6
37.6

41.6

رابع ًا :متغريات البحث:
املتغريات املستقلة:

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

ثاني ًا :جمتمع البحث:

يتأل�ف جمتم�ع البحث من أعض�اء هيئة التدريس

يف جامع�ة املجمع�ة يف الفص�ل ال�درايس األول للع�ام
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عضوا تدريس� ًيا يف
تألف�ت عينة البحث م�ن()197
ً
جامعة املجمعة والبالغ إمج�ايل عددهم ( )720عضو ًا،

الدراسة حسب املتغريات اآلتية :الربامج التدريبية

إجراءات البحث:

الدرايس 1435/1434هـ

ثالث ًا :عينة البحث:

• س�نوات اخلبرة يف العم�ل اجلامع�ي :وهل�ا ثالث�ة
مس�تويات (أق�ل من مخ�س س�نوات  /من مخس
سنوات إىل عرش سنوات  /أكثر من عرش سنوات)
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املتغير التاب�ع :متوس�طات درج�ات أعض�اء هيئ�ة

التدري�س عىل مقياس االجتاهات نح�و توظيف التعليم

اإللكرتوين يف العملية التعليمية.
خامس ًا :أداة البحث:

تم تناول أداة البحث من خالل اآليت:

أ) أهداف أداة الدراسة:

اس�تهدفت أداة البحث (مقياس) إعداد قائمة

باجتاهات املعنيني بتطبيق آليات التعليم اإللكرتوين

واس�تطالع اجتاهات أعضاء هيئ�ة التدريس حيال
توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية.

ب) إعداد أداة البحث:

بنا ًء عىل ما تم استعراضه يف الفصول السابقة،

تم صياغة قائمة مبدئية باجتاهات املعنيني بتطبيق

آلي�ات التعليم االلكرتوين ،وق�د اعتمد الباحث
يف حتديد هذه القائمة عىل املصادر التالية:

• األدبيات اخلاصة بالتعليم االلكرتوين.

• الدراس�ات الس�ابقة الت�ي تناول�ت التعلي�م
اإللكرتوين من حيث آلياته ومعوقات تطبيقه
والنتائج املرجوة من التطبيق.

إنج�ازه .وق�د عرض مقي�اس االجتاهات على عدد من
املحكمين بلغ عددهم ( )11م�ن اخلرباء واملتخصصني
يف (تكنولوجي�ا التعلي�م -واملناهج وط�رق التدريس)؛

وذل�ك للتأك�د من سلامة صياغة املقي�اس ووضوحه،
وللتأك�د أيض ًا من م�دى مالءمته للغرض الذي أعد من
أجله ،وقد طلب إليهم إبداء آرائهم حيال:
• ارتباط العبارة بالبعد الواردة حتته.

• وضوح العبارة ودقة صياغتها.

ويف ضوء مالحظات املحكمني متت مراجعة املقياس

وتعديله ليصبح العدد النهائي ( )43فقرة.
سابع ًا :ثبات أداة البحث:

تم حساب معامل ثبات مقياس االجتاهات باستخدام

معادل�ة ألف�ا كرونباخ،وبلغت قيمت�ه ( ،).0 962وهي
قيمة عالية جدا يعتد هبا لتطبيق املقياس.
ثامن ًا :املعاجلات اإلحصائية:

• املتوس�طات احلس�ابية الجتاه�ات أعض�اء اهليئ�ة
التدريس�ية نح�و توظيف التعلي�م اإللكرتوين يف

العملية التعليمية.

• اختبار حتليل التباين األحادي واالنحراف املعياري

وق�د تكون�ت املقي�اس يف صورت�ه األولية م�ن ()45
فق�رةً ،وكل فق�رة تتضم�ن مخ�س درجات ،وفق� ًا ملقياس

للتأكد من وج�ود اختالفات يف اجتاهات أعضاء

غري موافق بش�دة) .وترتاوح درج�ات مقياس االجتاهات

التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية.

ليكرت اخلاميس (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق،

م�ن ( )5إىل ( )1درج�ات بحيث متث�ل الدرجة ( )5أعىل
درجات اإلجيابية ،ومتثل الدرجة ( )1أقل الدرجات.

سادس ًا :صدق أداة البحث:
أع�د الباح�ث خطاب� ًا للمحكمين؛ تضم�ن اهلدف

م�ن الدراس�ة ،ومكون�ات املقي�اس ،وم�ا يرج�ى منهم

اهليئة التدريس�ية يف جامعة املجمعة نحو توظيف
• اختبار ش�يفيه للتعرف عىل اجتاهات الفروق ذات
الداللة اإلحصائية تبعا ملتغريات الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتن�اول البح�ث يف هذا اجل�زء اإلجابة عن أس�ئلة

الدراس�ة ح�ول اجتاه�ات أعض�اء هيئ�ة التدري�س
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 -2بدرجة ٍ
عال إذا بلغ املتوس�ط احلسايب  3.40إىل

بجامع�ة املجمع�ة نح�و تطبي�ق التعلي�م اإللكتروين

أقل من .4.20

الت�ي أج�اب عنها أف�راد العينة ،ويتم ع�رض النتائج
ومناقشتها تبع ًا ألس�ئلة الدراسة ،وحيث إن درجات

 -3بدرجة متوس�ط إذا بلغ املتوسط احلسايب 2.60

أدخل�ت البيانات عىل النحو التايل :الدرجة ( )5أعىل

 -4بدرج�ة منخف�ض إذا بل�غ املتوس�ط احلس�ايب

مقي�اس االجتاه�ات م�ن ( )5إىل ( )1درج�ات فق�د

إىل أقل من .3.40

 1.80إىل أقل من .2.60
-5بدرجة منخفض جد ًا إذا بلغ املتوس�ط احلس�ايب

درج�ات اإلجيابية ،والدرجة ( )1متثل أقل الدرجات
اإلجيابي�ة للفق�رات نحو تطبي�ق التعلي�م اإللكرتوين

بحيث يمثل مس�توى اإلجابة موافق بش�دة عىل تلك

أقل من . 1.80

الفقرات درجة ( ،)5ومس�توى اإلجابة موافق درجة

إجابة السؤال األول

( ،)4ومس�توى اإلجابة حمايد درجة ( ،)3ومس�توى
اإلجابة غير موافق درجة ( ،)2أما مس�توى اإلجابة

غري موافق بشدة عىل تلك الفقرات درجة ( ،)1وعند

حتليل املعلومات(االس�تجابات على فقرات املقياس

أتبع ما ييل:

ٍ
ع�ال ج�دً ا إذا بل�غ املتوس�ط احلس�ايب
 -1بدرج�ة
 4.20فأكثر.

لإلجاب�ة ع�ن الس�ؤال األول وال�ذي نص�ه « م�ا

اجتاه�ات أعض�اء اهليئ�ة التدريس� ّية يف جامع�ة املجمعة

نح�و توظيف التعلي�م اإللكرتوين يف العملي�ة التعليمية

« فقد تم اس�تخراج املتوس�طات احلساب ّية واالنحرافات
املعيار ّي�ة ّ
ل�كل فق�رات أداة البحث .كام ه�و موضح يف
اجلدول رقم (.)2

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

م

العبارة
يسهم التعليم اإللكرتوين يف حل كثري من املشكالت التي يعاين منها التعليم التقليدي

4.43

يسهم التعليم اإللكرتوين يف حتسني أداء عضو هيئة التدريس.

4.26

يزيد التعليم اإللكرتوين من دافعية عضو هيئة التدريس نحو التدريس

4.31

يساعد التعليم اإللكرتوين عضو هيئة التدريس يف تنويع أساليب التدريس وطرائقه

4.49

يسهم التعليم اإللكرتوين يف تقليل التكلفة االقتصادية للتعليم

4.11

يعزز التعليم اإللكرتوين من كفايات عضو هيئة التدريس التقنية.

يقوم التعليم اإللكرتوين بدور ناجح يف تعديل وحتديث املقررات الدراس ّية وفق ًا الحتياجات
املستقبل

يساعد التعليم اإللكرتوين عىل االستفادة من املختصني يف املجاالت املختلفة
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املتوسط
احلسايب

درجة االجتاه
عالية جدً ا
عالية جدً ا
عالية جدً ا
عالية جدً ا

4.57

عالية جدً ا

4.2

عالية جدً ا

4.29

عالية جدً ا

عالية جدً ا
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م

العبارة
حيقق التعليم اإللكرتوين مبدأ التعليم املستمر.

املتوسط
احلسايب
4.33

يساعد التعليم اإللكرتوين عىل حل املشكالت الطارئة يف عملية التعليم.

4.03

يساعد التعليم اإللكرتوين عىل حتقيق أهداف التعليم .

3.99

يساعد التعليم اإللكرتوين يف التغلب عىل املشكالت النفسية واالجتامعية

3.53

يساعد التعليم اإللكرتوين عىل التعليم يف أي وقت وأي مكان.

4.47

يوفر التعليم اإللكرتوين جوا ممتعا لبيئة التعليم.
ينمي التعليم اإللكرتوين مهارات التفكري.

جيعل التعليم اإللكرتوين بيئة التعليم مواكبة للتطور التقني.

جيعل التعليم اإللكرتوين الطالب يسري يف العملية التعليمية وفق قدراته

4.16

3.99

4.33

درجة االجتاه
عالية جدً ا
عالية

عالية

عالية

عالية

عالية

عالية جدً ا
عالية جدً ا

3.99

عالية

4.27

عالية جدً ا

يساعد التعليم اإللكرتوين يف تنمية مهارة حل املشكالت لدى الطالب.

3.81

يسهم التعليم اإللكرتوين يف تنمية مفاهيم العمل اجلامعي والعمل التعاوين.

3.81

عالية

يعمل التعليم اإللكرتوين عىل حتسني خمرجات التعليم لدى الطالب.

3.86

عالية

يساعد التعليم اإللكرتوين عىل اختصار وقت التعليم.

يزيد التعليم اإللكرتوين من خربات التعليم لدى الطالب.

3.95

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

4.11

يساعد التعليم اإللكرتوين يف الربط بني املفاهيم العلمية بطريقة منطقية.

3.93

حيقق التعليم اإللكرتوين االتصال التعليمي بني الطالب بعضهم ببعض
يساعد التعليم اإللكرتوين يف توضيح املفاهيم العلمية لدى الطالب
يساعد التعليم اإللكرتوين يف تنمية مهارات إبداعية.

4.03

3.98

3.91

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

4.19

يساعد التعليم اإللكرتوين عىل تنمية مهارات التعليم الذايت.

4.25

حيفز التعليم اإللكرتوين الطالب عىل التفكري اإلبداعي.

عالية

عالية

عالية

عالية

عالية
عالية

عالية

عالية

3.90

عالية

يسهم التعليم اإللكرتوين يف إبراز القدرات اخلاصة للطالب.

3.95

عالية

حيدث التعليم اإللكرتوين رسعة ومرونة أفضل للتعلم.

4.19

يزيد التعليم اإللكرتوين من نشاط وحيوية الطالب.

يعمل التعليم اإللكرتوين عىل زيادة الدافعية لعملية التعليم من خالل استخدام الوسائط
املتعددة.
عمر سامل الصعيدي  :اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة نحو توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية

عالية جدً ا

3.95

عالية

4.35

عالية جدً ا

عالية
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العبارة

م

املتوسط
احلسايب

يساعد التعليم اإللكرتوين الطالب عىل توضيح األفكار من خالل املناقشات االلكرتونية

4.10

يساعد التعليم اإللكرتوين الطالب عىل حتمل مسؤولية التعليم وعىل إدارة املواقف بفاعلية

3.93

يزود التعليم اإللكرتوين الطالب بمهارات إدارة الذات

4.16

يوفر التعليم اإللكرتوين بيئة تعليم وتعلم أنشطة تشجع الطالب عىل التعلم االستكشايف
خيلق التعليم اإللكرتوين اجتاهات إجيابية لدى الطالب نحو موضوع التعليم
يزيد التعليم اإللكرتوين من احرتام الطالب لذاته

4.03
4.07

درجة االجتاه
عالية
عالية
عالية

عالية
عالية

4.02

عالية

3.96

عالية

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

3.98

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

4.19

عالية

4.10

عالية

يشجع التعليم اإللكرتوين الطالب عىل قبول املساعدة واإلرشاف من نظائرهم

املتوسط العـــــــــــام

عالية

يتض�ح م�ن اجل�دول أعلاه رق�م ( )2بل�غ املتوس�ط

إىل زي�ادة الوع�ي بأمهي�ة تطوير النظ�م التعليم ّي�ة بحيث
تنسجم مع التطورات التقنية التي تستدعي أنامط ًا تعليمية

اإللكرتوين كان (عالي ًا) .و ُيالحظ ّ
أن مجيع فقرات املحور
تقع يف فئة (عالية جد ًا– عالية) حيث تراوحت متوسطات

واالستراتيجيات التدريس�ية ،وأنواع تقدي�م املقررات،

والوسائط التعليمية ،ونظم التقييم االلكرتونية.

أدن�ى .وي�رى الباحث أن ه�ذه نتيجة متوقع�ة خاصة مع

الدِّ راس�ات التي أظهرت نتائجها اجتاه�ات إجياب ّية نحو

الع�ام للفقرات اخلاصة باجتاهات أعض�اء هيئة التدريس
( )4.10وه�ذا يعن�ي ّ
أن االجت�اه نح�و توظي�ف التعليم

الفقرات ما بني ( )4.57كحد أعىل وبني ( )3.53كحد
انتشار التكنولوجيا واإلنرتنت ،وهذا يدل عىل أن أعضاء

اهليئة التدريس� ّية (عينة الدِّ راس�ة) مدركين ملكانة التعليم
اجلامعي.
اإللكرتوين وأمهيته يف التدريس
ّ

تراعي التطور التقني الذي سوف ينعكس عىل األساليب

وتع�دّ ه�ذه النتائ�ج متس�قة م�ع نتائ�ج العدي�د من

اس�تخدام احلاس�وب واإلنرتن�ت يف التعليم؛ كدراس�ة

اجلاب�ري(2011م) ودراس�ة ف�اروق (2010م) الت�ي

توصل�ت إىل أن اجتاه�ات األعض�اء نح�و التعلي�م

كام يرى الباحث أن هذا االجتاه اإلجيايب لعينة الدراسة

اإللكتروين كانت إجيابية بمكوناهت�ا الثالث ،وأظهرت

عدد متنوع م�ن املتغريات من بينها التقدم املعريف والثورة

واحت�ل املك�ون املع�ريف الرتتي�ب الث�اين ،ث�م تالههما

نح�و توظي�ف التعلي�م اإللكتروين يمك�ن أن يعزى إىل
تطور
التكنولوجي�ة الت�ي متي�ز هبا العصر احل�ايل أدى إىل ّ
املفاهيم لدى أعضاء هيئة التدريس وبالتايل أثر عىل الوعي

بواق�ع التحديات التي يعاين منها قطاع التعليم األمر أدى
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النتائ�ج أن املك�ون االنفع�ايل قد حقق الرتتي�ب األول،
املكون املهاري من حيث األمهية،كام أظهرت النتائج أن

الطلاب كانت اجتاهاهت�م أكثر إجيابية م�ن أعضاء اهليئة
التدريسية يف اس�تخدم التعليم االلكرتوين ،ودراسة كل
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من النجار  ،وقزق (2010م) حيث أظهرت أن النتائج

حالة استقرار ،ذلك أن بإمكانه احلصول عىل املعلومات

(2010م) ودراس�ة كل من الشناق ،وحسن(2010م)

اإللكتروين يف تفعي�ل التعلي�م ال�ذايت ،والف�ردي فكل

كان�ت مقبولة عند مجيع املس�تويات ،ودراس�ة احلوامدة

الت�ي أظه�رت ع�ن وج�ود اجتاه�ات إجيابي�ة نح�و
اس�تخدام التعلي�م اإللكتروين عن�د املعلمين ،وغريها

م�ن الدراس�ات؛ كدراس�ة صق�ر (2009م) والردادي
(2009م) ودراس�ة موني�كا وس�اندرا ( )2004الت�ي
أوضحت أن إدراكات واجتاهات أعضاء هيئة التدريس

تعترب العامل احلاس�م واملكون األس�ايس لنجاح التعليم
اإللكتروين وال يمك�ن جتاهل ه�ذا العامل ب�أي حال،
ودراسة يوكو وتشون ( .)2004يف حني مل ختتلف نتائج
الدراس�ة احلالية إال مع دراسة حسامو (2011م) حيث

بين�ت أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو اس�تخدام
الربيد االلكرتوين ،وحمارضات الصوت والصورة كانت

ضعيفة.ولع�ل هذه النتائج التي توصلت إليها الدراس�ة
احلالي�ة تؤكد ما ذه�ب إليه األدب الرتبوي الذي أش�ار
اىل أن تقن ّية املعلومات ممثلة بأجهزة احلاس�وب وش�بكة

االنرتن�ت ،والوس�ائط املتع�ددة ،م�ن أفض�ل الوس�ائل
التعليمي�ة الت�ي توفر بيئة تفاعل ّية مش�وقة؛ جلذب اهتامم
الطلاب وح ّثهم على تب�ادل اآلراء واخلبرات .ويتيح

ه�ذا النمط ف�رص كبرية للتع�رف عىل مص�ادر متنوعة
م�ن املعلوم�ات بأش�كال خمتلفة .وق�د تبَّي�نَّ أن التعليم
اإللكتروين أداة ناجح�ة تس�اعد على تعلي�م الطلاب

تعيل ً
ما يتوف�ر في�ه عنصران مهمان مه�ا :إث�ارة التفكري
ومتع�ة العمل،إضاف�ة إىل أن التعليم اإللكرتوين يس�هم

يف تنمي�ة مهارات التفكري العلي�ا االبداعية كالقدرة عىل
االستكشاف والنقد ،وينمي مهارات البحث واالطالع

وينوع من استراتيجيات التعليم مث�ل جممعات النقاش
االلكرتونية ،والتعليم التش�اركي ،كام يتيح الوصول إىل
املقررات وامل�واد التعليم ّية ،فهذه املي�زة جتعل املتع ّلم يف

الت�ي يريده�ا يف الوقت الذي يناس�به ،ويس�اعد التعليم
متعلم يتعلم حسب قدراته.
إجابة السؤال الثاين:

لإلجاب�ة ع�ن الس�ؤال الث�اين ،وال�ذي نص�ه « ه�ل

توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى داللة
( )0,05يف متوس�طات أداء أعض�اء هيئ�ة التدريس عىل

مقي�اس االجتاهات نحو توظي�ف التعليم اإللكرتوين يف
العملي�ة التعليمية تع�زى للربامج التدريبي�ة؟ ولإلجابة

عن السؤال السابق ،تم اس�تخراج املتوسطات احلساب ّية
واالنحراف�ات املعيار ّي�ة كام ت�م اس�تخدام اختبار حتليل

التباين األح�ادي .واجلدول رقم ( )3يبينّ املتوس�طات
احلس�اب ّية واالنحراف�ات ألث�ر الربام�ج التدريبي�ة يف
اجتاه�ات أعض�اء اهليئ�ة التدريس�ية يف جامع�ة املجمعة
وكانت نتائج التحليل عىل النحو التايل:

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

التدريسية يف جامعة املجمعة نحو توظيف التعليم

اإللكرتوين يف العملية التعليمية حسب احلصول عىل
اإللكرتوين
الربامج التدريبية يف جمال التعليم
ّ
الفئات
مل حيصل عىل برامج تدريبية
حصل عىل برناجمني فأقل

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري
3.86
4.06

حصل عىل ثالثة برامج فأعىل 4.24
املجموع

عمر سامل الصعيدي  :اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة نحو توظيف التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية

4.10

0.67
0.51
0.67
0.67

العدد
35
78
84

197
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يبني اجل�دول الس�ابق تباين� ًا ظاهر ّي ًا يف املتوس�طات

فئ�ات متغير احلصول على الربام�ج التدريب ّي�ة يف جمال

التدريس ّية يف جامعة املجمعة عينة الدِّ راسة نحو توظيف

بين املتوس�طات احلس�ابية تم اس�تخدام حتلي�ل التباين

احلس�اب ّية واالنحرافات املعيار ّية الجتاهات أعضاء اهليئة

التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية ،بسبب اختالف

التعل�م اإللكتروين .ولبيان دالل�ة الف�روق اإلحصائ ّية

األحادي ،كام يظهر يف اجلدول رقم ()4
ّ

جدول رقم ( )4حتليل التباين األحادي

ملتغري الربامج التدريبية يف جمال التعليم اإللكرتوين يف درجة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو توظيف التعليم
اإللكرتوين يف العملية التعليمية

املصدر

جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات

بني املجموعات

3.85

2

1.927

داخل املجموعات

55.59

194

0.287

الكيل

59.44

196

يتبّي�نّ من اجلدول أعاله وج�ود فروق ذات داللة
إحصائ ّية عند مس�توى الداللة ( )0,05يف املتوسطات

قيمة ف
6.724

الداللة اإلحصائية

0.002
دالة عند مستوى داللة 0.05

اإللكتروين ولصال�ح م�ن حضروا ثلاث دورات

تدريبية فأكثر .وي�رى الباحث أن هذه النتيجة متوقعة

احلس�اب ّية تع�زى ألثر متغير الربام�ج التدريبية حيث

ومنطق ّي�ة ،فك َّلما زادت ع�دد الربام�ج التدريبي�ة يف

ف�روق دال�ة إحصائ ّي� ًا بين أعض�اء اهليئ�ة التدريس�ية

زادت الدافع ّي�ة والرغبة والفرصة الس�تخدام التعليم

بلغ�ت قيم�ة( )6.724وق�د يع�زو الباح�ث وج�ود

جمال اس�تخدام التكنولوجيا واحلاس�وب واإلنرتنت،

يتفق م�ع ما أظهرته بعض نتائج الدراس�ات الس�ابقة

اإللكرتوين ،وكانت االجتاه�ات إجياب ّية نحوه .فنتائج

(2010م) حي�ث بين أن اجت�اه املعلمين واملعلمات

احلاسوب واس�تخدامه له يف التدريس ،كذلك أكَّدت

من وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائ ّية كدراس�ة الل
الذين حيضرون الندوات التعليمي�ة يف جمال التقنيات

أكث�ر إجيابية نحو التعليم اإللكرتوين من اجتاه املعلمني
واملعلمات الذي�ن ال حيضرون الن�دوات التعليمي�ة

يف جم�ال التقني�ات نح�و التعليم اإللكتروين وكذلك
دراس�ة احلوام�دة(2010م) ال�ذي أوض�ح أنه توجد
ف�روق يف النتائ�ج تع�زى ألث�ر متغير احلص�ول على
الدورات التدريبية نحو استخدام احلاسوب والتعليم
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املدرس عن
األبحاث تشري إىل وجود عالقة بني ثقافة ّ
دراسات أخرى أن من العوامل املؤثرة يف االجتاه نحو

احلاس�وب عند املعلمني االعتقاد أن تع ّلم احلاس�وب
صع�ب وهذا ما تعمل الربامج التدريبية عىل إزالة هذا

االعتق�اد .ولتحديد موقع الداللة (وجهة الفروق بني
املتوس�طات) بني جمتمع الدراسة تم استخدام اختبار

ش�يفيه (.) Scheffeكام ه�و موضح يف اجلدول التايل

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

املتوسط

مل حيصل عىل
برامج تدريبية

حصل عىل
برناجمني فأقل

حصل عىل ثالثة
برامج فأعىل

مل حيصل عىل برامج تدريبية

3.86

-

-

-

-

*
-

حصل عىل ثالثة برامج فأعىل

4.24

*

-

-

حصل عىل برناجمني فأقل

4.06

بالنظ�ر إىل اجل�دول أعلاه يتض�ح أن نتائ�ج اختبار

ش�يفيه للمقارنات البعدية تشير إىل وج�ود فروق ذات
دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى دالل�ة ( )0.05بين

متوس�ط املجموعة األوىل (مل حيصل عىل برامج تدريبية)

واملجموع�ة الثالث�ة (حص�ل على ثالث�ة برام�ج فأعىل)

لصالح املجموعة الثالثة ذات املتوس�ط األكرب الذي بلغ
( )4.24وي�رى الباح�ث أن ه�ذا االجتاه يعتبر منطقي ًا

فكلام زادت عدد الربامج زاد االجتاه إجيابي ًا نحو توظيف
أدوات التعلم اإللكرتوين.
إجابة السؤال الثالث:

لإلجاب�ة عن الس�ؤال الثالث ،وال�ذي نصه « هل

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى داللة

( )0,05يف متوسطات أداء أعضاء هيئة التدريس عىل
مقياس االجتاهات نح�و توظيف التعليم اإللكرتوين
يف العملي�ة التعليمي�ة تع�زى لس�نوات اخلبرة يف

العم�ل اجلامع�ي؟ .ولإلجابة عن الس�ؤال الس�ابق،
ت�م اس�تخراج املتوس�طات احلس�اب ّية واالنحرافات

املعيار ّي�ة كما ت�م اس�تخدام اختب�ار حتلي�ل التباي�ن

األح�ادي .واجل�دول رق�م ( )6يبّي�نّ املتوس�طات
احلس�اب ّية واالنحراف�ات ألث�ر س�نوات اخلبرة يف

اجتاه�ات أعضاء اهليئة التدريس�ية يف جامعة املجمعة
وكانت نتائج التحليل عىل النحو التايل:

جدول رقم ( )6املتوسطات احلسابية

واالنحرافات املعيارية لدرجة اختالف اجتاهات

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

الفئات
أقل من مخس سنوات
من مخس سنوات إىل
عرش سنوات

أكثر من عرش سنوات
املجموع

املتوسط
احلسايب
4.08

االنحراف
املعياري
0.55

العدد
74

3.98

0.65

41

4.19

0.48

82

4.10

0.55

197

يبين اجلدول أعلاه تباين� ًا ظاهر ّي ًا يف املتوس�طات

احلس�اب ّية واالنحراف�ات املعيار ّي�ة الجتاه�ات أعضاء
اهليئة التدريس� ّية يف جامعة املجمعة عينة الدِّ راسة نحو

توظي�ف التعلي�م اإللكتروين يف العملي�ة التعليمي�ة،
بس�بب اختلاف فئ�ات متغير س�نوات اخلبرة يف
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العم�ل اجلامع�ي .ولبي�ان دالل�ة الف�روق اإلحصائ ّية
بني املتوس�طات احلس�ابية تم اس�تخدام حتلي�ل التباين

األح�ادي للخبرة يف العم�ل اجلامع�ي ،كما يظه�ر يف
ّ
اجلدول رقم ()7

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

املصدر

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

بني املجموعات

1.25

2

0.63

داخل املجموعات

58.19

194

0.30

الكيل

59.44

196

يتبّي�نّ م�ن اجلدول أعلاه ع�دم وجود ف�روق ذات
دالل�ة إحصائ ّي�ة عن�د مس�توى الدالل�ة ( )0,05يف

قيمة ف
2.09

الداللة اإلحصائية
0.123
غري دالة

اخلبرة الزمني�ة لعضو هيئ�ة التدريس ،كما يمكن النظر
إليها من زاوية أخرى وهو أن اجلامعة تويل عناية خاصة

املتوس�طات احلس�اب ّية تعزى ألثر متغري س�نوات اخلربة

بجميع أعضاء هيئة التدريس دون النظر يف عدد سنوات

النتيج�ة تتف�ق م�ع العدي�د م�ن الدراس�ات الس�ابقة؛

متوفرة بني أيدهيم دون النظر ألي عامل آخر.

يف العم�ل اجلامع�ي حيث بلغ�ت قيم�ة( )2.09وهذه
كدراس�ة اجلاب�ري(2011م) الن�ي بين�ت أن�ه ال توجد

ف�روق يف اجتاه�ات األعض�اء تعزى ألثر متغير اخلربة،
ودراس�ة حس�امو (2011م) الت�ي توصل�ت إىل أن�ه ال

توج�د ف�روق ذات دالل�ة احصائي�ة عن�د أعض�اء هيئة
التدري�س م�ن حي�ث اس�تخدام التعلي�م االلكتروين،
وإجيابياته وسلبياته ومعوقاته تب ًعا ملتغري اخلربة ،ودراسة
احلوامدة(2010م) حيث دلت النتائج عىل أنه ال توجد
ف�روق نح�و اس�تخدام التعلي�م اإللكرتوين تع�زى ألثر

اخلبرة يف التدري�س .وختتل�ف مع نتائج دراس�ة كل من
النج�ار ،وق�زق (2010م) التي كش�فت أن هن�اك فرق ًا

خربهتم فه�ي تقدمها للجمي�ع وأن التجهيزات الالزمة

التوصيات:

• على اجلامعات التوجه بصورة أكبر لدعم التعليم
اإللكرتوين يف العملية التعليمية وتوظيف أدواته.
وذلك عطف ًا عىل النتيجة التي توصل اليها البحث
من حي�ث إن اجت�اه أعض�اء هيئ�ة التدريس نحو
توظيف التعليم اإللكتروين يف العملية التعليمية
كانت تقع يف الدرجة العالية جدا والعالية.

• وضع برامج تدريبية مكثفة ألعضاء هيئة التدريس

يع�زى إىل متغير العمر .وقد يع�زو الباحث عدم وجود
ف�روق دالة إحصائ ّي ًا بني أعض�اء اهليئة ألثر متغري اخلربة

تطبيقه يف عمله�م األكاديمي ،حيث بينت نتائج

ما يعم�ل الفارق حقيقة ه�و الربامج التدريبية وليس�ت

االجتاه اإلجيايب نحو توظيفه.

يف العم�ل اجلامع�ي لع�دد م�ن العوامل لع�ل أبرزها أن
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• توفير االمكان�ات املادي�ة وما من ش�أنه االس�هام
يف حتقي�ق أه�داف التعلي�م اإللكرتوين ويش�مل

ش�بكات الرب�ط اإللكرتوني�ة ،الربام�ج ،أجهزة
الكمبيوتر ،أجهزة العرض الفنية وغريها.

• رضورة حتفي�ز أعض�اء هيئة التدري�س إىل توظيف
التعلم اإللكرتوين.

• إص�دار لوائ�ح تنظيمي�ة للتعل�م اإللكتروين يف
مؤسسات التعليم العايل.

• توفير أدوات اجلي�ل الث�اين للتعل�م اإللكتروين
م�ع أدلة إرش�ادية ووثائ�ق للمس�تخدمني بكافة
مستوياهتم (عضو هيئة تدريس ،طالب) وتشمل
األدوات املدون�ات ،وخدم�ات املش�اركة،

والويك�ي ،والوس�ائط ،والش�بكات االجتامعية

للتطبيقات يف مواقع مؤسسات التعليم العايل.

املقرتحات:

• إج�راء دراس�ات مماثل�ة ح�ول اجتاه�ات الطالب
والطالبات بجامعة املجمعة نحو توظيف التعليم
اإللكرتوين يف العملية التعليمية.

• إجراء دراس�ة ملعرفة العالقة بين توظيف التعليم
اإللكرتوين وحتصيل الطالب.

• دراس�ة مقارن�ة جلامع�ة عامل ّية متقدم�ة يف توظيف
التعليم اإللكتروين ومقارنته�ا بجامعة املجمعة
أو بإحدى اجلامعات السعودية.
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متوف�ر على املوق�ع اإللكتروينwww. :

التعلي�م اإللكتروين ل�دى معلم�ي ومعلمات

القرىhttp://uqu.edu.sa/page/ar/132331 .
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المعوقات االجتماعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية
د.نورة إبراهيم الصويان
أستاذ علم االجتامع املساعد
كلية الرتبية  -جامعة املجمعة

املستخلص

هدفت الدراس�ة إىل رص�د املعوقات االجتامعية ،وأس�اليب

تفعي�ل مش�اركة امل�رأة ىف األنش�طة اخلريي�ة والتطوعي�ة،
وحتددت تس�اؤالت الدراس�ة يف« :ما املعوق�ات االجتامعية

التي تؤثر عىل مش�اركة املرأة الس�عودية يف أنشطة اجلمعيات

اخلريية »؟

وق�د اعتمدت الدراس�ة عيل املس�ح االجتامع�ي للعينة،

واس�تامرة اس�تبيان إلكرتونية تم تطبيقها عىل املرأة السعودية

يف الفترة من أول فرباي�ر 2014م حتى هناية مايو 2015م ،
وكانت نتائج الدراسة :

إجيابي�ة املرأة الس�عودية ومش�اركتها يف العمل التطوعي

وتع�دد أس�اليب املش�اركة بامل�ال والوقت واجله�د ،وتعدد

أساليب االشتراك يف األنشطة التطوعية لشغل وقت الفراغ
ولرفع املعاناة عن بعض الفئات.

ومن توصيات الدراس�ة :وضع رؤى اسرتاتيجية لتوعية

املرأة بأمهية األنشطة التطوعية ،وكيفية االلتحاق باجلمعيات

اخلريية ،وتأس�يس جهة خاصة بتنظيم املب�ادرات التطوعية،

ومواجهة املعوقات األرسية التي تؤثر عىل مش�اركة املرأة يف

العمل التطوعي.

مقدمة

تزايدت حركة مؤسسات املجتمع املدين العاملي داخل دول

Abstract

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

وأصب�ح العمل التطوعي رضورة اجتامعية ،يشترك

في�ه مجي�ع املواطنين يف ميادي�ن احلي�اة كاف�ة ،يف حدود

ق�درات الفرد وإمكاناته ،ويف ض�وء احتياجات اجلامعة

أوروب�ا وأمريكا الشمالية بش�كل خ�اص ،وإن كان بعض
هذه األنش�طة قد انتقل مؤخر ًا إىل بعض الدول اآلس�يوية

واملجتمع”(املنيف2005 ،م.)54-52 ،

العومل�ة واملجتم�ع امل�دين العاملي يمكن إرجاع�ه إىل اآلثار

تنمي�ة اإلحس�اس ل�دى املتط�وع و َم�ن تُق�دّ م إلي�ه

أو بل�دان أمريكا الالتينية .ولع�ل هذا االرتباط بني ظاهرة

امللموس�ة للعوملة عىل هذه املجتمع�ات وعىل زيادة الوعي
بني مواطنيها بأمهية البعد العاملي (جوهر.)46 :2007 ،
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وهن�اك م�ن ي�رى أن “أمهي�ة التط�وع تك�ون يف

اخلدم�ة (املواط�ن) باالنتماء وال�والء للمجتم�ع،

وتقوي�ة الرتاب�ط االجتامع�ي بين فئ�ات املجتم�ع
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املختلف�ة وال�ذي اهت�ز بعوام�ل التغير االجتامع�ي

وارتباطه�ا بأش�كال املش�اركة التقليدي�ة املتج�ذرة يف

ويف اململك�ة العربية الس�عودية نال العمل األهيل
التطوعي ـ ومايزال ـ اهتامم ًا كبري ًا عىل مسارات عدة،

ملفهوم املشاركة.

واحلضاري”(اللحياين1418،هـ.)186 ،

فعىل املس�ار الرس�مي كان�ت الركي�زة األوىل للعمل
التطوع�ي الالئحة املنظمة للجمعيات واملؤسس�ات
األهلي�ة اخلريية الت�ي صدرت بقرار جمل�س الوزراء

رق�م ( )107يف 1410/6/25ه�ـ ،ث�م القواع�د
التنفيذية بالقرار رق�م( )760يف1412/1/30هـ،

والقرار الوزاري رقم ( )3806يف 1413/6/1هـ

ل ُيح�دد النظام األس�ايس االسرتش�ادي للجمعيات
األهلي�ة واملؤسس�ات اخلريي�ة ،تلا ذل�ك ص�دور

العدي�د من التعليامت والقواعد املحاس�بية والنامذج

املنظمة للعمل باملؤسسات اخلريية ،كام حدد املرسوم

امللكي رق�م ( )26بتاريخ 1382/6/25هـ النظام

األس�ايس للجمعي�ات التعاوني�ة التي متث�ل الركيزة
الثاني�ة للعم�ل األهلي التطوع�ي ،وح�دد الق�رار

ال�وزاري رق�م ( )74بتاري�خ 1993/1/16م
نظام املس�اعدات احلكومية للجان التنمية الرئيس�ية
واملحلي�ة املتخصص�ة التي متث�ل الركي�زة الثالثة من

ركائ�ز العمل التطوعي وتطوير املش�اركة األهلية يف
اململكة.

أوالً :مشكلة الدراسة:

رغ�م حداث�ة مفه�وم املش�اركة النس�ائية ،وارتباطه

ثقافتن�ا ،م�ع إفادهتا يف الوق�ت ذاته باملدل�والت احلديثة
أن دور امل�رأة ومش�اركتها يف التنظيمات األهلي�ة ال

ينفصل عن وضعها يف املجتمع بصورة عامة ،فال يمكن
أن تتطور أدوار امل�رأة وتصبح رشيك ًا كام ً
ال يف املجتمع
دون أن تتأث�ر يف تطورها بدرجة تفاع�ل املرأة مع حركة

املجتمع (عودة.)13-12 :1995 ،

إن امل�رأة بعام�ة واملرأة العربية بصف�ة خاصة ما تزال

تستشعر الكثري من الضغوط املؤسسية واالجتامعية التي

تعوق مشاركتها املجتمعية.

  ويتمثل النش�اط األهيل للنساء يف أنامط متعددة من
أقدمها وأكثرها شيوع ًا اجلمعيات اخلريية النسائية ،وهي
اجلمعيات التي ترتبط بالفلسفة التقليدية للرب واإلحسان
وهي أكثر أصناف اجلمعيات رواج ًا وعراق ًة.
ونتيج�ة للتغيرات االجتامعي�ة واالقتصادي�ة الت�ي

ش�هدها املجتم�ع الس�عودي ظه�رت احتياج�ات
ومش�كالت جدي�دة يواجهه�ا الف�رد واملجتم�ع مل تكن

موجودة من قبل ،ويصعب عىل القطاع احلكومي بمفرده

الوفاء هبذه االحتياجات ومواجهة تلك املش�كالت ،مما
يبرز م�دى احلاج�ة إىل انخ�راط كافة فئ�ات املجتمع يف

العمل التطوعي جنبا إىل جنب مع اجلهود احلكومية.

ويؤك�د املخطط�ون على رضورة أن توض�ع امل�رأة

يف االعتب�ار كه�دف يف عملي�ة التخطي�ط االقتص�ادي
واالجتامع�ي لتحقي�ق التنمي�ة وهي رشحية م�ن رشائح

بتط�ورات حديث�ة يف احلرك�ة االجتامعية بص�ورة عامة،
واحلرك�ة النس�ائية بصف�ة خاص�ة ،فان ثمة أش�كاالً من

االجتاهين ،االجتاه اخلاص بامل�رأة وبال�دور الذي تقوم

الع�ريب ال ينبغي جتاهلها ،بل إن أي دعوة ملش�اركة املرأة

املتمثلة يف إجراءات خطة التنمية من أجل املرأة (حممود،

املش�اركة التقليدي�ة للنس�اء ،وبصفة خاص�ة يف جمتمعنا

العربي�ة مرهون�ة يف نجاحه�ا ،يف تصوري ،باس�تلهامها
نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

املجتم�ع إذا ينبغي النظر إىل قضي�ة املرأة والتنمية يف كال
ب�ه من أج�ل التنمي�ة ،واالجتاه اخل�اص بجه�ود الدولة
.)67 :2003
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وملا كانت املرأة تشكل مايقارب نصف عدد السكان

مجعية خريية نس�ائية ،إضافة إىل وجود جلان نس�ائية يف

 %43.9م�ن إمج�ايل الس�كان( .مصلح�ة اإلحصاءات

(دليل اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية الس�عودية

فقد وصلت نس�بة اإلن�اث إىل 13.169.976بنس�بة

العام�ة واملعلوم�ات -الس�عودية .)2013 -وبالت�ايل
نص�ف طاق�ة املجتم�ع اإلنتاجي�ة فق�د أصبح لزام� ًا أن
تس�اهم يف العملية التنموية عىل قدم املساواة مع الرجل،
كما أصبح وضع امل�رأة يف أي جمتمع يعترب مقياس� ًا ملدي

تط�ور ه�ذا املجتم�ع ،وأصبح تق�دم أي جمتم�ع مرتبط ًا
ارتباط ًا وثيق ًا بمدى تقدم املرأة ومش�اركتها ،كام يتوقف

بقية اجلمعيات اخلريية ،و 89مؤسس�ة خريية خاصة.
1433 -هـ)

وم�ن خلال ق�راءة اإلحص�اءات الس�ابقة يتض�ح

انخف�اض ع�دد اجلمعي�ات النس�ائية باململك�ة العربي�ة

الس�عودية ،وهو ما يمثل أحد العوائق ملش�اركة املرأة يف
اجلمعيات اخلريية.

عىل الرغم م�ن حمورية دور املرأة يف العمل التطوعي

أيض� ًا عىل اس�تعداد املجتمع لتقبل أي نش�اط يمكن أن

ف�إن ثقاف�ة التطوع ل�دى النس�اء مازالت دون املس�توى

بالرغم من أمهية العمل التطوعي يف اململكة ووجود

خرباهتا بام يتس�ق مع طبيعتها ،ويراع�ي التقاليد والنظم

تقدي�م العدي�د م�ن األعمال االجتامعي�ة واملس�اعدات

وقد أبرزت العديد من الدراس�ات لبعض معوقات

تساهم به املرأة (أمحد.)22 :2001،

العديد من املؤسسات الرسمية واألهلية التي استطاعت

اخلريية ليس عىل املس�توى املحيل فحسب وإنام جتاوزت

املطلوب ومل تلق العناية الالزمة لتفعيل دور املرأة وإثراء
املجتمعية والتنسيق والتعامل يف اجلهود التطوعية.

مش�اركة امل�رأة يف العم�ل التطوع�ي ومنه�ا :دراس�ة

ذلك إىل العامل العريب واإلسلامي إال أن النتائج النهائية
ألداء ه�ذه املنظمات مل َ
يرق ملس�توى طموحاهتا ويرجع

غرم اهلل ( )2010دراس�ة س�عاد عب�ود عفيف()2009

املنظامت نفس�ها ويع�ود البعض اآلخر ألس�باب تتعلق

والتي تتح�دد بالتعرف عىل املعوقات االجتامعية للعمل

ذلك لع�دة عوامل يعود بعضها ملناهج وأس�اليب عمل
باملجتم�ع والبيئ�ة التي تعم�ل فيها ،وبالنظ�م والقوانني

التي تعمل يف إطارها.

القصاص( ،)2011دراسة املالكي ،سمر بنت حممد بن
دراسة العبد اهلل ( .)2002وهو ما يربز مشكلة الدراسة

التطوعي للمرأة السعودية.

ونتيجة ملا سبق من اإلشارة إىل ضعف مشاركة املرأة

وأكد وزير الشؤون االجتامعية الدكتور يوسف بن

الس�عودية يف العمل التطوعي .تتحدد مش�كلة الدراسة

يف اململكة ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي

املرأة الس�عودية يف العمل التطوعي ،إضافة إىل أس�اليب

أمح�د العثيمني ،يف تقديمه للدلي�ل ،أن العمل اخلريي

احلنيف وحيظى بدعم الدولة وتش�جيعها ورعايتها مما
نت�ج عن ذلك تزاي�د اجلمعيات اخلريية وانتش�ارها يف
مجي�ع املحافظ�ات واملراك�ز يف مناطق اململك�ة لتقديم

خدم�ات اجتامعي�ة متنوعة مم�ا جعل للعم�ل اخلريي
مكانت�ه يف خط�ط التنمي�ة وق�د بل�غ ع�دد اجلمعيات

حت�ى ع�ام 1433ه�ـ  617مجعي�ة خريي�ة 38 ،منه�ا
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يف رص�د املعوق�ات االجتامعي�ة التي تؤثر عىل مش�اركة
تفعيل مشاركة املرأة يف األنشطة اخلريية.

ثاني ًا :أهداف الدراسة:

حتاول الدراس�ة حتقيق هدف أس�ايس م�ؤداه :رصد

املعوقات االجتامعية ملش�اركة املرأة ىف أنشطة اجلمعيات
اخلريية .ويتفرع منه أهداف فرعية تتمثل ىف:
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 -1حتديد مدى وصور مش�اركة املرأة الس�عودية يف

 -2أمهي�ة عملي�ة :وتتمث�ل ىف رص�د املعوق�ات

 -2رص�د املعوق�ات االجتامعي�ة ملش�اركة امل�رأة

مش�اركة املرأة ىف أنشطة املجتمع املدين ،وصياغة

أنشطة اجلمعيات اخلريية.

السعودية يف األنشطة اخلريية.

 -3حماولة وضع رؤى (توصيات) لتفعيل مش�اركة
املرأة ىف األنشطة اخلريية.

ثالث ًا :تساؤالت الدراسة:

االجتامعية ومعوقات اجلمعيات التى حتول دون
تصور لتفعيل مشاركة املرأة ىف األنشطة اخلريية.

خامس� ًا :الدراس�ات الس�ابقة وموق�ف الدراس�ة
احلالية منها:
أ) دراسات سعودية:

حت�اول الدراس�ة احلالي�ة اإلجابة عىل تس�اؤل رئيس

دراس�ة حجازي وحممد( )2011بعنوان ”:اجتاهات

امل�رأة ىف أنش�طة اجلمعي�ات اخلريي�ة .ويتف�رع منه عدة

الس�عودي ودور اخلدم�ة االجتامعية يف تنميتها :دراس�ة

فحواه” ما املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل مش�اركة
تساؤالت هى:

الفت�اة اجلامعي�ة نح�و العم�ل التطوع�ي يف املجتم�ع
ميداني�ة مطبق�ة عىل طالب�ات كليات جامع�ة امللك عبد

 -1م�ا م�دى مش�اركة امل�رأة الس�عودية يف أنش�طة

العزيز وجامعة أم القرى”.

 -2ما أس�باب مش�اركة املرأة الس�عودية يف أنش�طة

نح�و العمل التطوعي يف ثالث�ة أبعاد(املعارف واملفاهيم

 -3م�ا املعوق�ات االجتامعية(األرسي�ة – البيئي�ة)

التطوع�ي التط�وع – واملش�اركة يف أنش�طة التط�وع)،

 -4ما معوقات اجلمعية التي تؤثر عىل مشاركة املرأة

والثقافي�ة والديمغرافي�ة املؤث�رة على مش�اركة الفت�اة

 -5م�ا أس�اليب تفعي�ل مش�اركة املرأة ىف األنش�طة

تكونت عينة الدراس�ة م�ن( )400طالبة من اجلامعتني.

اجلمعيات اخلريية؟
اجلمعيات اخلريية؟

ملشاركة املرأة السعودية يف األنشطة اخلريية؟
السعودية يف اجلمعيات اخلريية؟

اخلريية؟

رابع ًا :أمهية الدراسة :تتحدد أمهية الدراسة فيام ييل:

 -1أمهي�ة علمي�ة :وتتمث�ل يف :إث�راء الدراس�ات
املتعلق�ة بامل�رأة ،خاص�ة املتعلق�ة بمعوق�ات
مش�اركة املرأة ىف اجلمعيات اخلريي�ة واألهلية.

وه�و م�ا يمثل إضاف�ة إىل جمال تنمي�ة املجتمع،
واخلدم�ة االجتامعي�ة إضاف�ة إىل عل�م اجتماع

املرأة.
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هدفت الدراسة الكشف عن اجتاهات الفتاة اجلامعية

اخلاص�ة بالعمل التطوعي-أمهية الش�عور بأمهية العمل

والكش�ف ع�ن املتغيرات االجتامعي�ة واالقتصادي�ة
اجلامعي�ة يف العم�ل التطوع�ي يف املجتم�ع الس�عودي.
وكان�ت أداة الدراس�ة مقي�اس اجتاه�ات.و توصل�ت

الدراس�ة إىل أن اجت�اه الطالب�ات نح�و العم�ل التطوعي

ج�اء عىل النح�و التايل(نحو املعارف بنس�بة  ،%69نحو

الشعور  ،%77نحو املشاركة )%59

دراس�ة القص�اص( )2011بعن�وان ”:مه�ام

ختطيطية ملواجهة معوقات مش�اركة الشباب اجلامعي

الس�عودي يف العم�ل التطوع�ي :دراس�ة مطبقة عىل

طلاب جامع�ة اإلم�ام حممد بن س�عود اإلسلامية
بمدين�ة الري�اض” .هدف�ت الدراس�ة التع�رف على
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طبيعة ممارس�ة الطلاب اجلامعيني للعم�ل التطوعي
وحتدي�د األعامل التي يرغبوا يف ممارس�تها والكش�ف

ع�ن الفوائ�د املتوقع�ة لدهيم م�ن خالل مش�اركتهم

أداة الدراسة:

استبيان حتددت أبعاده الرئيسية وفقا ألسئلة الدراسة

من إعداد الباحثة.

لألعامل التطوعية .تكونت عينة الدراسة من ()175
طالب� ًا .وكانت أداة الدراس�ة االس�تبانة .و توصلت

نتائج الدراسة:

ع�دم وجود ختطي�ط مناس�ب ل�دى اإلدارة اجلامعية

 -1أن اجتاه�ات عين�ة الدراس�ة كان�ت إجيابية نحو

الدراس�ة إىل أن معوقات املش�اركة بالعمل التطوعي

لتفعي�ل العم�ل التطوع�ي .وأن الفوائد الت�ي جينيها
الطال�ب من خالل املش�اركة العم�ل التطوعي كثرية

من أمهها اكتس�اب خبرات جديدة وكس�ب احرتام
وتقدير اآلخرين.

أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها:
العمل التطوعي.

 -2أن ) )57.6 %من عينة الدراس�ة ترى أن نجاح
العمل التطوعي مرتبط بمدى التفرغ له.

 -3واف�ق ج�زء م�ن العين�ة عىل وج�ود آث�ار أرسية

املالك�ي ،س�مر بن�ت حمم�د ب�ن غ�رم اهلل ()2010

ومادي�ة س�لبية على املتطوع�ة بنس�ب% 50.6

ملجاالت العمل التطوعي للمرأة يف املجتمع السعودي:

 -4أن الداف�ع األس�ايس نح�و العم�ل التطوع�ي:

مدى إدراك طالبات الدراس�ات العليا بجامعة أم القرى
دراسة ميدانية

أهداف الدراسة:

و %55.3عىل التوايل.

اكتس�اب خربات ومهارات جدي�دة ،والرغبة يف

تقديم املساعدة لآلخرين.

 -5تش�كل املواصالت أكرب عائق يواجه املتطوعات

 -1معرفة اجتاهات عينة الدراس�ة ومدى ممارس�تهم

بنسبة.% ٧٠

 -2إيض�اح أهم جم�االت العم�ل التطوع�ي املتاحة

نحو العم�ل التطوعي لفئات احلال�ة االجتامعية

 -3الوق�وف على أه�م العوام�ل الت�ي تدف�ع املرأة

متزوجات.

للعمل التطوعي.

للمرأة يف املجتمع السعودي.

للعم�ل يف املج�االت التطوعي�ة يف املجتم�ع
السعودي.

 -6أن هن�اك فروق ذات دالل�ة إحصائية يف االجتاه

للمس�تجيبني وأن الف�روق لصال�ح الغير

دراسة س�عاد عبود عفيف( )2009العمل التطوعي

 -4الوق�وف على أب�رز العوائ�ق أم�ام عم�ل امل�رأة

يف املجتمع املدين :دراس�ة لدور املرأة التطوعي يف حمافظة

 -5إيض�اح أثر بعض املتغيرات الديموجرافية عىل

اس�تهدفت الدراس�ة تن�اول العم�ل التطوعي النس�ائي

التطوعي يف املجتمع السعودي.

م�دى إدراك عين�ة الدراس�ة ملج�االت العم�ل

التطوعي للمرأة يف املجتمع السعودي.
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جدة باململكة العربية السعودية

يف املجتم�ع املدين الس�عودي م�ن خالل تتب�ع تاريخ العمل

التطوع�ي والتح�والت الت�ي م�ر هب�ا إىل املرحل�ة احلالي�ة،
والتع�رف عىل اخلصائص العامة للمتطوعات الس�عوديات

نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

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

وكيفي�ة تكوي�ن العم�ل التطوع�ي النس�ائي يف املجتم�ع

من أهم أس�باب ع�دم انضامم امل�رأة للجمعيات األهلية

لدى املرأة الس�عودية .اس�تخدمت الدراسة نظريات العمل

وتفضي�ل امل�رأة للعم�ل الذي يوف�ر دخل ومن�ع الزوج

الس�عودي لرأس م�ال اجتامعي ،وعوائ�ق العمل التطوعي

التطوع�ي والدواف�ع والتب�ادل االجتامع�ي ورأس امل�ال

االجتامع�ي وال�دور .الدراس�ة مناهجها املس�ح االجتامعي
والتارخي�ي واألنثربولوج�ي؛ أم�ا أدواهت�ا فه�ي االس�تبانة
واملقابلة واملالحظة .جتمع عينة الدراسة بني العينة املقصودة

والتضاعفي�ة ،بلغ عدد مفرداهت�ا  377متطوعة توزعن عىل

 98مؤسس�ة من مؤسس�ات املجتمع املدين بمحافظة جدة.
من أهم نتائج الدراسة أهنا أوضحت أسباب تفضيل اختيار
االشتراك يف مؤسس�ة املجتمع امل�دين هي أهداف ونش�اط
املؤسسة ،ووجود صديقات وتناسب النشاط مع التخصص

العلمي .وأن مؤسس�ات املجتمع املدين تكرم املتطوعات مما

له دور يف االستمرار بشكل أكثر عىل العمل التطوعي ،وقد
استعرضت الدراسة أهم عوائق العمل التطوعي الشخصية
واملؤسس�ية واألعض�اء والعوائ�ق املجتمعي�ة باإلضافة إىل
االقرتاحات املستقبلية لتحسني العمل التطوعي.
ب) دراسات عربية:

دراس�ة العب�د اهلل ( )2002بعنوان :مش�اركة املرأة

اإلماراتي�ة يف اجلمعيات األهلية أن هناك دوافع وعوائق

قد حتد م�ن فاعلية امل�رأة اإلماراتية يف العم�ل التطوعي
وتوصل�ت ه�ذه الدراس�ة إىل أن م�ن أهم سمات املرأة

املشاركة يف العمل التطوعي من ذوات املستوى التعليمي
الع�ايل وم�ن العاملات بالقط�اع احلكوم�ي وينتمين

إىل الفئ�ة العمرية الش�ابة واملتوس�طة ،وم�ن أهم دوافع

انضاممه�ن إىل اجلمعي�ات األهلي�ة هو خدم�ة املجتمع،
واس�تثامر وق�ت الف�راغ واإلف�ادة م�ن نش�اط اجلمعي�ة
وتش�جيع الصديقات والزوج وأيض ًا قناعتهن بقدراهتن

على اإلفادة يف العمل التطوعي وذهبت الدراس�ة إىل أن
نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

هو عدم معرفة نش�اط اجلمعية وعدم توافر وقت الفراغ

واألرسة وكذلك سيطرة الرجال عىل اجلمعية ،وإمكانية
االحتكاك بالرجال ،وأشارت الدراسة إىل أن هناك عدة

طرق لتفعيل مشاركة املرأة يف العمل التطوعي كالتوعية

بأمهية العمل التطوعي.

دراس�ة ب�دوى ( )2002بعن�وان دور امل�رأة ىف

اجلمعيات األهلية النسائية.

يدور موضوع الدراس�ة ح�ول دور امل�رأة ىف تدعيم

وتكوين وتنمية اجلمعيات األهلية .واعتمدت الدراس�ة

على ع�دة مناه�ج ,متثل�ت ىف املنه�ج التارخي�ى ,واملنه�ج
الوصف�ى التحليلى ,ومنهج املس�ح االجتامع�ي بالعينة.

ومتثلت عينة الدراس�ة ىف ثالث فئات هي أعضاء جملس

إدارة اجلمعيات النس�ائية والعاملني هبا بأجر ومتطوعني,
وأصح�اب املراك�ز املرموق�ة ذوى االجتاه�ات املختلفة
نحو اجلمعيات النسائية ،واملستفيدين من اخلدمات التى

تقدمه�ا اجلمعي�ات النس�ائية املوجودة بمدين�ة القاهرة.
ومتثل�ت أدوات مج�ع البيان�ات ىف صحيف�ة االس�تبيان,
املقابلة الش�خصية ،واملس�تندات والوثائ�ق اخلاصة هبذه
اجلمعيات.

أوضح�ت نتائ�ج الدراس�ة أن عضوي�ة امل�رأة ىف

اجلمعي�ات األهلي�ة تتح�دد بنمط نش�اط اجلمعية ,حيث
ترتفع ىف األنامط التى تنش�ط ىف جم�ال الطفولة واألمومة
وتنظي�م األرسة ,كام تتحدد العضوي�ة بالتوزيع اجلغراىف.
حمدودي�ة ال�دور الدفاعى ال�ذى تقوم به مجعي�ات املرأة,

باإلضاف�ة إىل أن مش�اركة املرأة ىف التنظيمات التطوعية

يمكنه�ا من س�لطة اجتامعي�ة اقتصادية سياس�ية موازية

للرجال.
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ج) دراسات أجنبية:

حس�ب مس�تويات تنظيمي�ة وحملي�ة بالدول�ة .وأن

دراس�ة ) Sarahde(2002ح�ول امل�رأة يف سيسلى

التح�ول ىف ارتباط امل�رأة باملنظامت األهلية قد ارتبط

بمش�اركة امل�رأة يف املجتمع املدين سيسلى وركزت عىل

املدنية وظه�ور األمم املتحدة وتزايد ظهور املنظامت

ودورها يف تغري املجتمع املدين :وقد اهتمت هذه الدراسة

مرشوع�ات املجتمع امل�دين يف بالريمو والت�ي تركز عىل
النس�اء واألطفال كأساس للتعبري من خالل فهم الطرق

التي تنبثق من خالهلا األفكار عن النوع التي تس�اهم يف
تكوي�ن املجتمع امل�دين اخلاصة بحقوق املواطنة للنس�اء

وتوصلت نتائج هذه الدراس�ة إىل أن امل�رأة لدهيا دوافع
متواصلة للمشاركة وختتلف وفق ًا للطبقة االجتامعية إال
أهنا يف املجتمع املدين لبست هلا عالقة بأهداف املرأة.

دراس�ة ماثيوس )2003( Gardner-Mathews

بسلسلة من التغريات متثلت ىف ظهور حركة احلقوق

األهلية.

موقف الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:

اس�تفادت الدراس�ة احلالية من الدراس�ات الس�ابقة

يف حتدي�د العديد من عوائق العمل التطوعي الش�خصية

واملؤسسية واألعضاء والعوائق املجتمعية ملشاركة املرأة
يف العم�ل التطوعي ،باإلضافة إىل حتديد أداة الدراس�ة،
وتتميز الدراس�ة احلالية عن الدراس�ات السابقة يف عدة

جوانب هى:

بعنوان :رابط�ة املرأة باملنظامت األهلية ىف منتصف القرن

-1من حي�ث موضوع الدراس�ة :يتميز موضوع

متثلت تساؤالت الدراسة ىف اآليت هل يؤثر االرتباط

أنش�طة اجلمعي�ات اخلريي�ة ،واملعوق�ات التي

وحت�ت أية ظروف يمكن أن يعتبر عمل املرأة باملنظامت
األهلية نوع ًا من املشاركة ىف احلياة السياسية.

مقترح لتفعي�ل مش�اركة امل�رأة يف اجلمعيات
اخلريية.

دراس�ة مقارن�ة لثلاث منظامت أهلية ترأس�ها نس�اء

الدراس�ة مناط�ق متنوع�ة عىل مس�توى املجتمع

العرشين بالواليات املتحدة.

املدن�ى للمرأة باملنظمات األهلية عىل احلياة السياس�ية؟

اعتم�دت الدراس�ة على املنه�ج التارخي�ى ،وه�ى

تتمث�ل ىف االحت�اد الع�ام لألندي�ة النس�ائية ،GFWC

واهليئ�ة القومي�ة لرابط�ة األندي�ة النس�ائية للزنجيات

 ،NACWCوالقس�م النس�ائى خلدمات املس�يحيات

.WDCS

وأوضح�ت النتائ�ج أن فرتة اخلمس�ينيات مثلت

العصر الذهبى للمرأة ليس عىل مس�توى املش�اركة
ىف احلي�اة السياس�ية وإنام عىل مس�توى التحول نحو

املنظمات األهلي�ة ،حيث اجته�ت الغالبي�ة العظمى

من النس�اء ىف الوالي�ات املتحدة إىل تنظيم أنفس�هن
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الدراس�ة بش�موله لواق�ع مش�اركة امل�رأة يف

تواج�ه مش�اركتها ،إضاف�ة إىل وض�ع تص�ور

 -2م�ن حي�ث عين�ة الدراس�ة :ش�ملت عين�ة
السعودي672امرأة.

 -3أداة الدراس�ة :ت�م تصمي�م اس�تبيان إلكتروين
لتطبيقه عىل أكرب عدد من الفئة املستهدفة.

سادس ًا :مفاهيم الدراسة:

 -1مفهوم العمل التطوعي:

التط�وع يف مفهومه الش�امل يعني الب�ذل والتضحية

م�ن أج�ل اآلخري�ن (العم�ري1997 ،م ،ص .)196
والعم�ل التطوع�ي يف جممله غير ربحي وغير مهني..
نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية
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يق�وم به فرد أو جمموع�ة من األفراد يف س�بيل تقديم أية

 -تتس�م براجمه�ا بأخالقي�ة املضم�ون واملحت�وى

املعيشي بغض النظر عن مكان تواجدها ..وهو يف نفس

 -تضم متطوعني من املؤمنني بأهدافها وبراجمها.

مس�اعدة ألية رشحية من رشائح البرش وتنمية مس�تواها

االجتاه معين زاخر للمنظامت اخلريي�ة حيث إن التطوع
ق�درا من امل�ال كان س�يتم رصفه
يوف�ر لتل�ك املنظامت ً

لغير املتطوعني مما جع�ل البعض يطلق على التطوع يف
مث�ل هذه احلال�ة (االس�تثامر يف رأس امل�ال االجتامعي)

“(حسني2001 ،م).

قد ط�ورت األمم املتح�دة معيارا حم�ددا للتمييز بني

التطوع وغريه من أش�كال السلوك التى ربام تتشابه معه،

فالتطوع حسب األمم املتحدة ،ال هيدف بشكل أساسى
للعائ�د امل�ادى ،ويعتم�د على االختي�ار احل�ر واإلرادة
احل�رة لألف�راد ،ويوجه خلدم�ة فئات أخ�رى باإلضافة

إىل املتطوعين أنفس�هم .ووفق�ا هل�ذا املعي�ار الثالث�ى

األبعاد ،يمكن أن يكون هناك أربعة أنامط من األنش�طة
التطوعي�ة ،وه�ى :املس�اعدة الذاتي�ة واملنفع�ة املتبادلة،

أعامل اخلري وخدمة اآلخرين ،أنشطة الدعوة ،واملشاركة
واحلك�م الذاتى .وتتضمن هذه األنماط األربعة العديد

من األنشطة التطوعية)Fay, 2002, p:9( .

والتط�وع إجرائي� ًا يتمثل يف املش�اركة باملال أو اجلهد

أوالفك�ر للقي�ام بأعمال خريي�ة ومس�اعدة اآلخري�ن
والهتدف إىل الربح.

 -2مفهوم اجلمعيات اخلريية:

يمكن تعريف اجلمعيات اخلريية إجرائي ًا بأهنا:

واهلدف.

 تس�عى لتقديم خدمات إنسانية أو حتقيق غرضمن أغراض الرب.

 تتس�م سياساهتا بالتحديد والش�فافية واملسئوليةاألخالقية.

 تعمل يف ظل قوانني وأخالقيات املجتمع. -3املعوقات االجتامعية:

يمك�ن تعريف املعوق�ات االجتامعي�ة إجرائي� ًا بأهنا

تتمثل يف:

 املع�وق االجتامع�ي ه�و العامل ال�ذي حيول دونقي�ام الفرد ب�دور يرغ�ب يف القيام به س�واء كان
هذا العامل مرتبط بالع�ادات أوالتقاليد أوالقيم

و األعراف.

 املعوق االجتامعي يكون مرتبط بالبيئة أو السياقاالجتامعي.

 قد يكون من داخ�ل األرسة (األب؛ األبناء،ال�زوج) ،أو م�ن البيئ�ة املحيط�ة ،أو م�ن

اجلمعية.

سابع ًا :اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 -1منهج الدراسة:

 -مجاع�ة ذات تنظيم ل�ه صفة االس�تمرارية تؤلف

اعتم�دت الدراس�ة على املس�ح االجتامع�ي بالعينة

 -الهت�دف لتحقيق الربح ومتارس أنش�طة تنموية

و تأوي�ل و تس�جيل الوض�ع الراه�ن ملش�اركة امل�رأة ىف

من أشخاص طبيعيني واعتباريني.
واجتامعية وتربوية

نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

 sample surveyوذل�ك أن�ه حماول�ة منظم�ة لتحلي�ل
منظامت املجتمع املدين.
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 -2أدوات البحث:

تم تصميم استامرة استبيان إلكرتونية ليسهل تطبيقها

عىل عينة كبرية احلجم من السيدات والفتيات يف املجتمع

السعودي.

 -3جماالت الدراسة:

تتضمن جماالت البحث ثالث جماالت وهى:

أ) املج�ال البشرى :ويش�مل امل�رأة والفت�اة
السعودية املستخدمة لالنرتنت.

ب) املج�ال اجلغ�رايف :ويت�م تطبي�ق البح�ث
إلكرتوني ًا عىل املرأة السعودية.
جدول( )1توزيع عينة الدراسة وفقا للمناطق
املنطقة

عدد العينة

النسبة إلمجايل العينة %

53

7.9

الرياض

88

مكة املكرمة

62

القصيم

13.1
9.2

املدينة املنورة

69

10.3

اجلوف

39

5.8

احلدود الشاملية

51

جازان

35

حائل
تبوك

عسري

48
38

نجران

47

الرشقية

56

الباحة

املجموع

66

41

45

672

6

7.1
7.6
5.7
5.2
7

6.7
8.3
100

ج) املجال الزمني :متت الدراسة إلكرتوني ًا يف الفرتة
من أول فرباير  2014وحتى هناية مايو .2014

 -4عينة الدراسة:

وتش�مل امل�رأة والفتاة الس�عودية من مس�تخدمات
اإلنرتنت .وتم تطبيق أداة الدراس�ة إلكرتوني ًا وكان عدد
النساء والفتيات الاليت أجبن عىل االستامرة  672مفردة.
 -5الثبات والصدق:

أ) الصدق السطحى أو الظاهرى :Face Validity
تم عرض صحيفة االستبيان عىل جمموعة من

املحكمين املتخصصني يف علم االجتامع ،وذلك
ألخذ آرائهم فيام ييل:

 -مدي انتامء األسئلة إىل حماورها .

 -مدي متثيل األسئلة لألهداف .

 -إضافة أو حذف ما يرونه مناسبا .

 -تعديل أي سؤال من أسئلة صحيفة االستبيان.

ومت�ت مراجعة األس�ئلة بناء على مالحظات

بعض املحكمني ،أسفرت تلك اخلطوة عن تعديل
بع�ض الصياغ�ات ،وغل�ق بعض االس�تجابات
املفتوحة ،وبذلك تم التأكد من صدق االستامرة.

وق�د روعي�ت مجي�ع املالحظ�ات عن�د

وض�ع الص�ورة النهائي�ة لصحيف�ة االس�تبيان

حت�ى أصبح�ت صاحل�ة للتطبي�ق ،وبع�د إجراء
التعديلات وحس�اب نس�ب االتف�اق لألس�ئلة
وذلك باستخدام املعادلة التالية:

وأب�رزت عملية التحكيم وج�ود اتفاق عيل

األس�ئلة بنس�بة ( )%80فأكثر ،وهو ما يؤكد عىل
صالحية صحيفة االستبيان للتطبيق.
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ب) الثبات:

االجتامعية اهلامة .ولذلك فإن التحليل الوظيفى للفريقني

تم اختب�ار الثبات من خالل (إع�ادة االختبار)

يشير عىل األقل إىل مخس وظائف متاميزة حتدد االجتاهات

م�ن صالحيته�ا ت�م تطبيقه�ا على عين�ة صغيرة

وقد طور جي�ل كالرى وزمالؤه هذه األفكار حول

يف إط�ار التع�رف عىل ثب�ات أداة الدراس�ة وللتأكد

قوامها ( )20امرأة0وذلك ملعرفة التس�اؤالت غري
الواضحة والغامضة،وتم تطبيق االستامرة عىل نفس

األش�خاص بعد أس�بوعني لقياس نسبة الثبات 0و

ت�م حس�اب معامل االرتب�اط بني االس�تجابات ىف
التطبي�ق القبلي والبع�دى فكانت درج�ة االرتباط

( )0.85وه�ي معاملات ارتب�اط مرتفع�ة ودالة
عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد عىل ارتفاع نسبة
ثبات صحيفة االستبيان وصالحيتها للتطبيق.

ثامن ًا :املدخل النظري للدراسة:

للعمل التطوعي(.)E. Gil Clary et al, p.1131

التحليل الوظيفى لوظائف التطوع بالنس�بة للمتطوعني
أو اجتاهاهت�م نحو التطوع فيام بع�د .وعدد جيل كالرى

وزمالؤه هذه الوظائف ىف اآلتى:

-وظيفة قيمية  :Values functionوتتعلق بالفرص

التى يتيحها التطوع للمتطوعني للتعبري عن القيم
املرتبطة باالهتاممات اإلنسانية والغريية.

وظيف�ة الفه�م :Understanding functionوتتعل�ق باكتس�اب وتعل�م املتطوعين خبرات
جدي�دة ،وكذل�ك فرص�ة ممارس�ة اخلبرات
واملهارات والقدرات.

تعتمد الدراسة عىل املدخل الوظيفي ىف تفسري العمل

-وظيف�ة اجتامعية  :Social functionوتعكس ،من

 moral consensusىف حف�ظ النظ�ام واالس�تقرار ىف

مع اآلخرين ،فالتطوع ربام يتيح الفرص لاللتقاء

التطوعي ،وتؤكد الوظيفية عىل أمهية اإلمجاع األخالقى
املجتم�ع .ويوجد اإلمجاع األخالقى عندما يؤمن أغلب

الس�كان ىف املجتم�ع بنف�س القي�م .ويعتبر الوظيفيون

خالل التط�وع ،الدوافع لالهتامم بإقامة عالقات

م�ع األصدقاء ،أو لالرتباط بنش�اط يراه آخرون

مهمون عىل أنه نشاط مفضل.

النظ�ام والت�وازن بمثاب�ة احلال�ة املعياري�ة للمجتم�ع –

-وظيف�ة مهني�ة  :Career functionوتتعل�ق فوائد

بني أعضاء املجتمع()Geddins , 2001.p.16

-وظيف�ة وقائي�ة  :Protective functionوتتعل�ق بام

ويعتم�د الت�وازن االجتامعي عىل وج�ود إمجاع أخالقى

املهنة من املشاركة ىف العمل التطوعي.

يرب�ط املتخصص�ون يف عل�م النف�س االجتامع�ي بني

وصفه كاتز بأنه وظيفة محاية الذات ،أو االستخراج

العم�ل التطوعي ،وتظه�ر ثالث وظائ�ف ىف التصنيفات

-وظيفة تعزيزية  :Enhancement functionوترتبط

وظائ�ف التطوع للمتطوعني ودوافعهم نحو املش�اركة ىف

الت�ى قدمها كل م�ن كاتز  Katzعام ( )1960وس�ميث
وبرين�ر وواي�ت ع�ام ( .)1956فقد حدد كات�ز أن بعض

االجتاه�ات ت�ؤدى وظيفة معرفية ،حي�ث تزيد من الوعى
وفهم العامل املحيط .وحتدث عندما تساعد هذه االجتاهات

اآلخرين على التوافق مع اجلامع�ات املرجعية أو املواقف
نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

 Externalizationعند سميث وزمالئه.

بعالق�ة الذات بآث�ار التطوع الس�لبية واإلجيابية.

()1518-E. Gil Clary et al, 1998, pp1517

تعتم�د فك�رة الوظيفيني على دور العم�ل التطوعي

ىف القي�ام بوظيف�ة التكامل االجتامعي على افرتاض أنه

أثن�اء املش�اركة ىف العم�ل التطوع�ي حي�دث تفاعل بني

67

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

املش�اركني ،وق�د عرب وي�رث وآخرون ع�ن وجهة نظر

قد يؤثر الس�ن عيل مش�اركة امل�رأة يف اجلمعيات

العائلية وروابط اجلرية ىف املجتمع املعارص (أو احلرضى)

البيانات يف اجلدول رقم ( )2إىل ارتفاع نس�بة الاليت

تقول بأن املش�اركة التطوعية تع�وض ضعف العالقات
).)David L. , Ipid, p.373

األهلي�ة وتؤث�ر عيل تفاعالهت�م االجتامعية ،وتشير
أعامره�ن م�ن  40-20س�نة بنس�بة  %30.8حيث

وت�رى الوظيفية أن مش�اركة امل�رأة ىف أي جمتمع من

ج�اءت يف املرتب�ة األوىل ,يليه�ا اللايت أعامرهن أقل

والتفاع�ل بني كاف�ة مكونات النس�ق االجتامع�ي ،وأن
أوض�اع امل�رأة التى حيدده�ا املجتم�ع أي ًا كان مس�تواها

م�ن  60-40س�نة بنس�بة ,%25.7ث�م يليه�ا الاليت
أعامرهن أكثر من 60س�نة بنس�بة ,%11.9ثم يأيت يف

( .)K, Merton, 1969:p 81ومشاركة املرأة يف العمل

.%0.6

املجتمع�ات ه�ى نت�اج منطقى طبيع�ى حلصاد التس�اند

ونوعه�ا يؤدي وظائف ىف احلفاظ على البيئة االجتامعية

التطوع�ي متثل أح�د العوامل الدافع�ة لتنمية املجتمع يف
إطار م�ن التكامل بني فئات املجتم�ع ومنها املرأة ،وبني
القطاعني احلكومي وغري احلكومي ،والتوازن بني فئات
املجتمع ،و ذلك من أجل حتقيق أهداف املجتمع.

تاسع ًا :نتائج الدراسة امليدانية:
 -1خصائص عينة الدراسة:

تؤثر خصائص العينة عىل اس�تجابات املبحوثات .ومن

األمهية أن تتنوع العينة فيام يتعلق بالسن ،أو احلالة التعليمية،

أو احلالة االجتامعية ،أو مكان اإلقامة ،أواحلالة العمليـة.

املرتبة األخرية الاليت أعامرهن60س�نة فأكثر بنس�بة

جدول رقم( )3احلالة التعليمية
احلالة التعليمية

ك

%

متوسط

20

3

ثانوى

98

14.6

جامعي

377

56.1

فوق جامعي

177

26.3

اإلمجايل

672

100

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )3إىل ارتفاع

نس�بة الاليت تعليمهن جامعي بنس�بة  %56.1حيث

جدول رقم( )2السن

68

م�ن  20س�نة بنس�بة , %27.1يليها اللايت أعامرهن

السن

ك

%

أقل من  20سنة

182

27.1

من  40-20سنة

207

30.8

من  60-40سنة

173

25.7

أكثر من 60سنة

80

11.9

60سنة فأكثر

4

0.6

اإلمجايل

672

100

ج�اء يف املرتب�ة األوىل ,يليه�ا اللايت تعليمه�ن ف�وق

جامعي بنس�بة , %26.3يليها الاليت تعليمهن ثانوى
بنس�بة , %14.6ث�م ي�أيت يف املرتب�ة األخيرة اللايت

تعليمه�ن متوس�ط بنس�بة  0%3وقد يؤثر املس�توى
التعليم�ي عيل املرأة من حيث زيادة الوعي و النضج

بأمهية العمل التطوعي و حماولة استيعاب دورهن يف

تنمية املجتمع .

نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

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

جدول رقم( )6احلالة العمليــة

جدول رقم( )4احلالة االجتامعية
احلالة االجتامعية

ك

متزوجة

449

أرملة

17

عزباء

مطلقة

اإلمجايل

%

35

5.2

اإلمجايل

66.8
2.5
100

فيام يتعلق بتوزيع العينة وفقا للحالة االجتامعية تشري

البيانات يف اجلدول رقم ( )4إىل ارتفاع نسبة املتزوجات
بنسبة  %66.8حيث جاء يف املرتبة األوىل ،يليها العزباء
بنسبة  , %25.4يليها املطلقات بنسبة  ،%5.2ثم يأيت يف
املرتبة األخرية األرامل بنسبة . %2.5

جدول رقم( )5مكان اإلقامة
مكان اإلقامة

ك

حرض

416

اإلمجايل

ال تعمل

261

171

25.4

تعمل

672

ريف

احلالة العمليــة

ك

256
672

100

احلرض بنس�بة  %61.9مقابل  %38.1للريف مما يؤكد

عىل شمول العينة لقطاعي الريف واحلرض.

672

100

38.8

العامالت بنس�بة  %61.2مقاب�ل الذين الاليت ال يعملن

بنس�بة  ،%38.8حيث يساعد اخلروج من املنزل للعمل

عىل قدرة املرأة العاملة عىل االنخراط يف العمل التطوعي.
 -2االشرتاك يف أنشطة خريية:
جدول رقم( )7مدى االشرتاك يف أنشطة تطوعية
هل تشرتكي ىف أنشطة تطوعية ؟

ك

ال

160

نعم

اإلمجايل

61.9

تشير البيان�ات يف اجلدول رقم ( )5إىل ارتفاع نس�بة

411

61.2

تشير البيانات يف اجل�دول رقم ( )6إىل ارتفاع نس�بة

%

38.1

%

%

512

76.2

672

100

23.8

تشير البيان�ات يف اجلدول رقم ( )7إىل ارتفاع نس�بة

املشتركات يف أنشطة خريية بنس�بة  %76.2مقابل غري

املشرتكات يف أنشطة خريية بنسبة  %23.8وهو ما يؤكد

عىل ارتفاع نسبة مشاركة النساء السعوديات يف األنشطة
اخلريية.

جدول رقم( )8األنشطة التطوعية التى تشارك املرأة فيها
ريف ن ()256

مدينة ن ()416

0.185

0.683

األنشطة التطوعية
فيها
التى تشارك املرأة
متوسط انحراف معياري متوسط انحراف معياري
التوعية عن طريق
الندوات واملؤمترات

2.96

2.31
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درجة
احلرية

داللة الفروق

670 14.954 600.843

دالة
عند0.01

قيمة ف

قيمة
ت
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ريف ن ()256

مدينة ن ()416

تنمية بيئية

1.95

0.302

2.03

0.822

336.00

توعية املرأة باملشاركة
السياسية

2.00

0.188

1.65

0.736

771.011

تقديم الرعاية
ألطفال األرس الفقرية

2.95

0.262

1.81

0.749

670 23.449 390.594

حقوق إنسان

1.99

0.088

1.57

0.640

670 10.498 1129.797

تقديم الرعاية
الصحية

2.98

0.139

2.16

0.733

670 17.797 451.331

مواجهة مشكلة
األمية

1.02

0.176

1.54

0.600

670 13.649 1040.355

أنشطة ترفيهية

1.03

0.215

1.61

0.645

670 13.958 692.677

تقديم الرعاية
االجتامعية للمسنني

1.04

0.277

1.65

0.625

670 14.859 495.120

1.99

0.088

1.62

0.650

670

األنشطة التطوعية
التى تشارك املرأة فيها متوسط انحراف معياري متوسط انحراف معياري

تقديم الرعاية
لألحداث

درجة
احلرية

داللة الفروق

قيمة
ت

670 17.088

دالة
عند0.01

670

قيمة ف

998.544

7.443

8.981

دالة
عند0.01

دالة
عند0.01

دالة
عند0.01

دالة
عند0.01

دالة
عند0.01

دالة
عند0.01

دالة
عند0.01

دالة
عند0.01

يتع�دى مفهوم العم�ل التطوع�ي املفه�وم التقليدي

مقابل متوس�ط 1.57بني عينة املدينة فيام يتعلق بحقوق

احلياة والسالم واحلرية وحقوقه االجتامعية واالقتصادية

متوسط 2.16بني عينة املدينة فيام يتعلق بتقديم الرعاية

اخليري ،وجي�ب أن يتس�ع ليش�مل كل إنس�ان وحقه يف
والسياس�ية بل وحقه يف التنمية (حسني .)2001 ،وفيام

يتعلق باألنش�طة التطوعية التى تش�ارك املرأة فيها تشير
البيانات يف اجلدول رقم ( )8إىل ارتفاع متوسط 2.69بني

عين�ة الري�ف مقابل متوس�ط 2.31بني عين�ة املدينة فيام
يتعل�ق بالتوعية عن طريق الندوات واملؤمترات .وارتفاع

متوسط 2.00بني عينة الريف مقابل متوسط 1.65بني

عينة املدينة فيام يتعلق توعية املرأة باملش�اركة السياس�ية.

كام ارتفع متوسط 2.95بني عينة الريف مقابل متوسط
1.81بين عينة املدينة فيام يتعلق تقديم الرعاية ألطفال

األرس الفقيرة ،ارتفاع متوس�ط 1.99بين عينة الريف
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إنس�ان ،ارتفاع متوس�ط 2.98بين عينة الري�ف مقابل
الصحية ،ارتفاع متوس�ط 1.99بين عينة الريف مقابل

متوس�ط 1.62بني عينة املدينة فيام يتعلق تقديم الرعاية

لألحداث.

يف حني أكدت الدراس�ة عىل ارتفاع متوس�ط2.03

بني عينة املدينة مقابل متوس�ط 1.95بين عينة الريف

فيما يتعلق تنمية بيئية ،وارتفاع متوس�ط 1.54بني عينة
املدينة مقابل متوسط 1.02بني عينة الريف فيام يتعلق

مواجه�ة مش�كلة األمي�ة ،كام ارتفع متوس�ط األنش�طة
الرتفيهية ،وتقديم الرعاية االجتامعية للمس�نني بني عينة

املدينة مقابل عينة الريف.
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جدول رقم( )9أسباب اشرتاك املرأة يف أنشطة
ك

%

يتف�ق مع املرجعية العلمي�ة واملعرفية ،ثم يليها تتناس�ب
ووقتى بنسبة  ،%49.6ثم يأيت يف املرتبة األخرية صعوبة
االشرتاك ىف األنشطة األخرى بنسبة .%18.4

391

76.3

جدول رقم( )10أسلوب املشاركة ىف هذه األنشطة

315

61.5

خريية حمددة(اختيار أكثر من إجابة)

ما أسباب اشرتاكك
ىف هذه األنشطة دون غريها؟
تتناسب وطبيعتى كأنثى

تتناسب وميويل وهوايايت

370

تتناسب ووقتي

254

تتناسب وختصيص

صعوبة االشرتاك ىف األنشطة األخرى
تنسب النتائج إىل

94

512

72.3
49.6

18.4

ما أسلوب املشاركة ىف هذه األنشطة؟
املشاركة باملال

املشاركة بالوقت واجلهد
املشاركة باالثنني
اإلمجايل

تشير البيانات يف اجلدول رقم ( )9إىل تعدد أس�باب
االشتراك يف هذه األنش�طة أول هذه األسباب تتناسب
وطبيعت�ى كأنث�ى بنس�بة  %76.3وذل�ك أن اإلن�اث
يف بع�ض املجتمع�ات اليس�تطعن االشتراك يف بعض
األنشطة التي تتطلب جمهود بدين وقضاء ساعات طويلة
خ�ارج املن�زل ناهي�ك عن الس�فر ألماك�ن بعي�دة ,يليها
تتناس�ب ومي�وىل وهوايات�ى بنس�بة  %72.3وذلك أن
تناسب النشاط مع امليول واهلوايات يساعد عىل اإلبداع
يف أداء النش�اط ,يليها تتناسب وختصىص بنسبة %61.5
باعتبار أن األنشطة املرتبطة بالتخصص يمكن أداؤها بام

ك

103

147

262

512

%

20.1

28.7

51.2
100

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )10إىل تع�دد
أس�اليب االشرتاك يف هذه األنشطة أول هذه األساليب
املش�اركة بامل�ال والوق�ت واجله�د بنس�بة %51.2
وه�و م�ا يعك�س ارتف�اع مس�توى املش�اركة الفعالة يف
العمل التطوعي ,يليها املش�اركة بالوقت واجلهد بنس�بة
 ،%28.7وأن املتبرع بوقت�ه أو فك�ره ،أو جه�ده يمثل
أمهي�ة كبيرة وذلك حي�ث حتت�اج العديد من األنش�طة
للمجهودات البرشية ,ثم يأيت يف املرتبة األخرية املشاركة
باملال بنسبة .%20.1

جدول رقم( )11طرق معرفة األنشطة التطوعية
ريف ن ()256

مدينة ن ()416

1.02

0.216

2.03

0.639

 670 24.442 147.090دالة عند0.01

1.99

0.088

1.73

0.710

 670 5.805 724.270دالة عند0.01

1.96

0.185

1.39

0.549

 670 16.141 707.109دالة عند0.01

عن طرق األنشطة التى تقدمها 1.98

0.152

1.77

0.676

 670 4.730 470.565دالة عند0.01

طرق معرفة
األنشطة التطوعية
عن طريق بعض األقارب/
أحد أفراد األرسة
عن طريق بعض
الصديقات أو املعارف

من خالل وسائل اإلعالم

عن طريق بعض الزميالت

متوسط انحراف معياري متوسط انحراف معياري

1.02

0.152

1.53
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0.676

قيمة ف

قيمة
ت

درجة
احلرية

داللة الفروق

 670 11.894 817.923دالة عند0.01
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تشير البيانات يف اجلدول رق�م ( )11إىل تعدد طرق

طرق األنش�طة الت�ى تقدمها عند عينة الريف بمتوس�ط

الصديقات أو املعارف عند عينة الريف بمتوسط1.99

وارتفع�ت ع�ن طري�ق بع�ض األق�ارب /أح�د أف�راد

معرف�ة األنش�طة اخلريي�ة وارتفع�ت ع�ن طري�ق بعض
عنها عن�د عينة املدين�ة بمتوس�ط ،1.73وارتفعت من
خالل وسائل اإلعالم عند عينة الريف بمتوسط1.69
عنه�ا عن�د عينة املدين�ة بمتوس�ط،1.39وارتفعت عن

1.98عنها عند عينة املدينة بمتوسط.1.77

األرسة عن�د عين�ة املدين�ة بمتوس�ط 2.03عنه�ا عند عينة

الري�ف بمتوس�ط ،1.02وارتفع�ت ع�ن طري�ق بع�ض
الزميالت بمتوسط  1.53للمدينة مقابل  1.02للريف.

جدول رقم( )12أسباب اشرتاكك ىف األنشطة التطوعية
ريف ن ()256

مدينة ن ()416

للمسامهة ىف تنمية املجتمع 1.05

0.282

1.83

0.885

لشغل وقت فراغي

2.96

0.277

1.90

0.718

لرفع املعاناة
عن بعض الفئات

2.95

0.262

1.52

0.666

1.98

0.152

2.13

0.652

269.128

1.99

0.088

1.52

0.644

دالة
670 11.747 1073.156
عند0.01

1.95

0.302

2.03

0.822

أسباب االشرتاك
ىف األنشطة التطوعية

لتوعية وتثقيف
بعض الفئات
للتأكيد عىل
أمهية دور املرأة

لتأهيل وتدريب بعض
الفئات للمشاركة ىف التنمية

متوسط انحراف معياري متوسط انحراف معياري

قيمة ف

قيمة
ت

درجة
احلرية

داللة
الفروق

دالة
670 13.654 804.504
عند0.01
دالة
670 22.651 248.678
عند0.01
دالة
670 32.933 550.853
عند0.01

336.00

3.642

دالة
670
عند0.01

دالة
670 17.088
عند0.01

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )12إىل تع�دد

بمتوس�ط ،1.05وارتفع�ت لتوعي�ة وتثقي�ف

األسباب لشغل وقت فراغي وارتفعت عند عينة الريف

عنه�ا عن�د عين�ة الري�ف بمتوس�ط ،1.98لتأهي�ل

أس�باب االشتراك يف األنش�طة التطوعي�ة وتتمثل هذه
بمتوس�ط 2.96عنها عند عينة املدينة بمتوسط،1.90
وارتفعت لرفع املعاناة عن بعض الفئات عند عينة الريف

بمتوس�ط 2.95عنها عند عينة املدينة بمتوسط،1.52
للتأكي�د عىل أمهية دور امل�رأة وارتفعت عند عينة الريف

بمتوسط 1.99عنها عند عينة املدينة بمتوسط.1.52

بينما ارتفع�ت للمس�امهة ىف تنمي�ة املجتم�ع عند

عين�ة املدينة بمتوس�ط 1.82عنها عن�د عينة الريف
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بع�ض الفئ�ات عن�د عين�ة املدين�ة بمتوس�ط2.13
وتدري�ب بع�ض الفئ�ات للمش�اركة ىف التنمي�ة عند
عين�ة املدينة بمتوس�ط 2.03عنها عن�د عينة الريف

بمتوسط1.95

 -3املعوق�ات االجتامعية ملش�اركة املرأة يف األنش�طة

التطوعية:
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جدول رقم( )13املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل

مشاركة املرأة ىف األنشطة التطوعية (اختيار أكثر من إجابة)
ما املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل
مشاركة املرأة ىف األنشطة التطوعية؟
معوقات من داخل األرسة
معوقات من البيئة املحيطة

معوقات من اجلمعيات اخلريية
تنسب النتائج إىل

ىف األنش�طة التطوعي�ة أول ه�ذه املعوق�ات معوقات
م�ن داخل األرسة بنس�بة  %80.1وذل�ك أن األرسة

تؤثر بش�كل كبري عىل مدى مش�اركة امل�رأة يف العمل

ك

%

541

80.1

ملش�اركة امل�رأة ,يليه�ا معوق�ات م�ن البيئ�ة املحيط�ة

302

44.9

واملوروث�ات التي تؤكد على األدوار التقليدية للمرأة,

411

672

61.2

التطوع�ي ،وبالت�ايل ق�د تش�كل أح�د أه�م العوائ�ق

بنس�بة  %61.2حي�ث التقالي�د والقي�م االجتامعي�ة

ث�م ي�أيت يف املرتب�ة األخيرة معوقات م�ن اجلمعيات

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )13إىل تع�دد

املعوق�ات االجتامعي�ة الت�ي تؤث�ر عىل مش�اركة املرأة

اخلريي�ة بنس�بة  %44.9وه�ذه املعوق�ات املتعلق�ة

باجلمعي�ة تؤثر بش�كل أو بآخر عىل مش�اركة املرأة يف

العمل التطوعي.

جدول رقم( )14املعوقات األرسية
املعوقات األرسية

عدم وجود وقت فراغ

رفض الزوج خروجي من املنزل

متوسط

انحراف معياري

قيمة ت

1.74

0.583

77.564

1.78

رفض الزوج مشاركتي ىف األنشطة التطوعية

1.39

القيام بعمل إضايف لتغطية نفقات األرسة

2.46

االنشغال بمتطلبات األرسة
القيام بواجبات الزوج

قرصت ىف تربية أبنائها

االنشغال برتبية األبناء

احتياج أحد أفراد األرسة لرعاية خاصة

1.36

1.19
1.42

1.37

2.54

0.570

0.563

0.583
0.708

0.485

0.653
0.611

0.633

الوزن النسبي

الرتتيب

0.58

4

81.200

0.59

64.230

0.46

60.288

89.860

63.409

56.490

58.120

103.940

0.45

0.82
0.40

0.47
0.46

0.85

3

6
7

2
9

5
6

1

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )14إىل تع�دد

دراس�ة «عائش�ة امح�د»( )2002التي توصل�ت إيل أن

أفراد األرسة لرعاية خاصة بمتوس�ط ،2.54ثم القيام

ه�و من�ع ال�زوج و األرسة للم�رأة ملامرس�تها للعم�ل

املعوق�ات األرسي�ة أول ه�ذه األس�باب احتي�اج أح�د
بعم�ل إضايف لتغطي�ة نفقات األرسة بمتوس�ط،2.46

عدم وجود وقت فراغ بمتوس�ط  ،1.78رفض الزوج
خروج�ي من املن�زل بمتوس�ط 1.74وهذا م�ا تؤكده
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من أهم أس�باب عدم انضامم امل�رأة للجمعيات األهلية
األهلي ،وجاء يف املرتب�ة األخرية االنش�غال بمتطلبات

األرسة بمتوس�ط  ،1.36القي�ام بواجب�ات ال�زوج

بمتوسط.1.19
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تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )15إىل تعدد

جدول رقم( )15كيفية مواجهة هذه
املعوقات(اختيار أكثر من إجابة)

كيف يمكن مواجهة هذه املعوقات؟
تفعيل دور املؤسسات املجتمعية يف
التوعية االجتامعية

ختىل الزوج عن سيطرته عىل الزوجة طاملا
ال توجد انحرافات
إعادة توزيع األدوار املنزلية ومساعدة
الزوج للزوجه
توعية الزوج بأمهية مشاركة املرأة ىف
العمل اخلريي التطوعي
تنسب النتائج إىل

أس�اليب مواجهة هذه املعوقات أول هذه األس�اليب

ك

%

394

72.8

342

63.2

214

39.6

142

26.2

541

تفعي�ل دور املؤسس�ات املجتمعي�ة يف التوعي�ة
االجتامعي�ة بنس�بة  %72.8حي�ث ج�اء يف املرتب�ة
األوىل ,يليه�ا ختلى الزوج عن س�يطرته على الزوجة

طامل�ا ال توج�د انحرافات بنس�بة  ,%63.2ث�م يليها

إع�ادة توزي�ع األدوار املنزلي�ة ومس�اعدة ال�زوج

للزوج�ة بنس�بة  ,%39.6ثم ي�أيت يف املرتب�ة األخرية

توعية الزوج بأمهية مش�اركة امل�رأة ىف العمل اخلريي

بنسبة 0 %26.2

جدول رقم( )16معوقات البيئة املحيطة
معوقات البيئة املحيطة

متوسط

انحراف معياري

قيمة ت

1.74

0.544

82.794

عدم الوعى بأمهية العمل اخلريي

2.24

النظر للمرأة عىل أهنا التصلح للعمل العام

2.44

عدم الوعى بأمهية دور املرأة

النظر ملشاركة املرأة عىل أن اختالطها بالرجال حرام
النظر للمرأة عىل أهنا تابعة للرجل

1.38

1.42

0.813

0.703

0.562

0.600

71.326

الوزن النسبي الرتتيب
0.75

0.58

0.81

90.030

0.46

63.551

0.47

61.323

2

3

1

5

4

فيما يتعل�ق بمعوق�ات البيئ�ة املحيط�ة أك�دت

بمتوس�ط،2.24ثم ع�دم الوع�ى بأمهي�ة دور امل�رأة

مقدمته�ا النظ�ر للمرأة عىل أهن�ا التصلح للعم�ل العام

متوس�ط ،1.42النظر ملش�اركة املرأة عىل أن اختالطها

نتائ�ج الدراس�ة على تع�دد ه�ذه املعوق�ات وي�أيت يف

بمتوسط ،2.44يليها عدم الوعى بأمهية العمل اخلريي

بمتوس�ط ،1.74النظ�ر للمرأة على أهنا تابع�ة للرجل

بالرجال حرام بمتوسط .1.38

جدول رقم( )17معوقات اجلمعيات اخلريية التى تؤثر عىل مشاركتك

معوقات اجلمعيات اخلريية التى تؤثر عىل مشاركتك

متوسط

انحراف معياري

قيمة ت

عدم الوعى بكيفية املشاركة

2.35

0.696

87.577

سيطرة الشللية عىل جملس اإلدارة

عدم إتاحة فرص املشاركة للنساء

معوقات قانونية تتعلق بالقانون املنظم للجمعيات

74

2.28

2.30

2.22

0.623

0.715

0.792

94.722

83.380

72.626

الوزن النسبي الرتتيب
0.76

0.78.3

0.76.7
0.74

7

3

6

9
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معوقات اجلمعيات اخلريية التى تؤثر عىل مشاركتك

متوسط

انحراف معياري

قيمة ت

الشعور بعدم جدوى املشاركة

2.19

0.802

70.645

عدم وجود ميزانية كافيه لتنفيذ األنشطة
عدم وجود مناخ ديمقراطي
انتشار الفساد باجلمعية
بعد اجلمعية عن املنزل

سيطرة العصبيات عىل اجلمعية

2.25

2.34

2.33

2.36

2.45

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ()17إىل تع�دد
املعوقات للجمعيات اخلريية أول هذه املعوقات سيطرة
العصبي�ات على اجلمعي�ة بمتوس�ط  ,2.45يليه�ا بع�د
اجلمعية ع�ن املنزل بمتوس�ط  , 2.36يليها عدم الوعى
بكيفي�ة املش�اركة بمتوس�ط,2.35ثم عدم وج�ود مناخ
ديمقراطي بمتوسط ،2.34ثم انتشار الفساد باجلمعية
بمتوس�ط ،2.33ع�دم إتاح�ة فرص املش�اركة للنس�اء
بمتوس�ط  ،2.30س�يطرة الش�للية عىل جمل�س اإلدارة

0.696

0.708

0.697

0.668

0.667

83.698

85.614

86.561

91.690

95.193

الوزن النسبي الرتتيب
0.75

0.73

0.78

8

10
4

0.77.8

5

0.81.7

1

0.79

2

بمتوس�ط ،2.28ع�دم وج�ود ميزاني�ة كافي�ه لتنفي�ذ
األنش�طة بمتوس�ط 2.25كما أك�دت دراس�ة « مالك
الرش�يدي»  2005عيل أن من أهم املعوقات التي تعوق
املش�اركة يف اجلمعي�ة هو نقص امل�وارد املالية التي حتول
دون القيام بأنش�طة متعددة .ثم معوق�ات قانونية تتعلق
بالقان�ون املنظم للجمعيات بمتوس�ط ،2.22وجاءت
يف املرتب�ة األخيرة الش�عور بع�دم ج�دوى املش�اركة
بمتوسط.2.19

جدول رقم( )18املعوقات األخرى التي تواجه مشاركة املرأة ىف األنشطة التطوعية

املعوقات األخرى التي تواجه مشاركة املرأة ىف األنشطة التطوعية متوسط انحراف معياري قيمة ت الوزن النسبي الرتتيب
انشغايل بالعمل لفرتات طويلة

2.34

0.728

83.460

سيطرة الرجال عىل العمل باجلمعيات اخلريية

2.39

0.666

0.79.7 93.011

العمل التطوعي غري ذى حافز مادى

2.36

0.668

عدم وجود برامج للتوعية بكيفية التطوع

2.28

0.701

بعد اجلمعيات عن املنزل

2.40

0.674

انشغايل بالتعليم لوقت طويل
عدم معرفة كيفية املشاركة

عدم وجود برامج للتوعية بأمهية التطوع
عدم جدية العمل باجلمعية

انشغايل برعاية والدي  /والديت املسنني أو املرىض

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )18إىل وج�ود

معوقات أخرى تواجه املش�اركة ىف األنشطة اخلريية أول
نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

2.31
2.31
2.35

2.40
2.39

0.746

80.223

0.78
0.77

0.729

82.267

0.723

0.78.3 84.240

0.682
0.679

91.690

84.346

91.434

92.216

0.77
0.79

0.76

0.80

0.80

0.79.7 91.121

5
6
2

6
3
4

7

1
1

2

هذه املعوقات عدم جدية العمل باجلمعية ،بعد اجلمعيات
ع�ن املنزل بمتوس�ط ،2.40انش�غايل برعاي�ة والدي /
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وال�ديت املس�نني أو املرىض ،س�يطرة الرج�ال عىل العمل

تشير البيان�ات يف اجل�دول رق�م ( )19إىل وج�ود

غري ذي حافز مادي بمتوسط  ،2.36عدم وجود برامج

اخلريي�ة أول ه�ذه املعوق�ات مواجه�ة املعوق�ات الت�ى

باجلمعي�ات اخلريية بمتوس�ط ،2.39العم�ل التطوعي

للتوعية بأمهية التطوع بمتوس�ط ،2.35انشغايل بالعمل
لفرتات طويلة بمتوسط  ،2.34انشغايل بالتعليم لوقت
طويل ،عدم معرفة كيفية املشاركة بمتوسط ،2.31عدم

وج�ود برام�ج للتوعية بكيفية التطوع ،انش�غايل بالتعليم

لوق�ت طوي�ل بمتوس�ط ،2.31ع�دم وج�ود برام�ج
للتوعية بكيفية التطوع بمتوسط .2.28

أكث�ر م�ن ص�ورة لتفعي�ل مش�اركة امل�رأة ىف األنش�طة
تقابله�ا باجلمعي�ة بنس�بة  %72.5حيث ج�اء يف املرتبة
األوىل ,يليه�ا تدري�ب النس�اء عىل كيفية املش�اركة(إعادة

تأهيلهن(بنس�بة  ،%66.4حي�ث يس�اعد التدريب عىل

تزويد املتدربني باألس�اليب واخلبرات الالزمة لتعديل
اجتاهاهتم وتنمي�ة مهاراهتم وزي�ادة معارفهم من خالل

جمموعة األدوار التي يؤدهيا القائمون بالعملية التدريبية

بكف�اءة واقت�دار ،مس�تهدفني بذل�ك حتقي�ق خمرج�ات

 -4أساليب تفعيل مشاركة املرأة يف األنشطة اخلريية:

التدريب والتنمية املحددة س�لفا ,يليها مواجهة املعوقات

جدول رقم( )19كيفية تفعيل مشاركة املرأة ىف

املش�اركات بدالت ماديه رمزيه بنس�بة  , %58ثم يأيت يف

األنشطة التطوعية

كيف يمكن تفعيل مشاركة املرأة ىف
األنشطة التطوعية ؟

ك

%

مواجهة املعوقات االجتامعية التى تواجهها 432

64.3

176

26.2

245

36.5

390

58

وجود خطاب اتصاىل
وإعالمى لتغيري صورة املرأة
نرش ثقافة العمل التطوعي

وجود أساليب حتفيز عىل املشاركة

إعطاء املشاركات بدالت ماديه رمزيه

مساعدة النساء عىل املشاركة ىف األنشطة
التى تتفق وميوهلن
تدريب النساء عىل كيفية املشاركة(إعادة
تأهيلهن(

إعطاء النساء فرصة للمشاركة ىف ختطيط
وتنفيذ األنشطة
مواجهة املعوقات النفسية التى تواجهها
مواجهة املعوقات التى تقابلها باجلمعية
تنسب النتائج إىل

76

162

24.1

336

50

446

66.4

316

47

101

15

487
672

72.5

االجتامعية التى تواجهها بنسبة , %64.3ثم يليها إعطاء
املرتب�ة األخرية وج�ود خطاب اتص�اىل وإعالمى لتغيري

صورة املرأة بنس�بة ,%26.2يليها وجود أس�اليب حتفيز
عىل املش�اركة بنسبة , %24.1ثم يليها مواجهة املعوقات

النفسية التى تواجهها بنسبة . %15

عارش ًا :النتائج العامة للدراسة وتوصياهتا:
 -1النتائج العامة للدراسة:

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:

فيما يتعل�ق باإلجابة على التس�اؤل األول :ما مدى

مش�اركة املرأة الس�عودية يف أنش�طة اجلمعيات اخلريية؟
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج هى:

• ارتفاع نس�بة املش�اركات يف أنش�طة تطوعية ،وهو
مايعكس إجيابية املرأة الس�عودية ومش�اركتها يف

العمل التطوعي.

• ارتف�اع متوس�ط املش�اركة يف األنش�طة التطوعي�ة
بالنس�بة للمرأة يف الريف مقارنة باملرأة يف احلرض

فيام يتعل�ق تقديم الرعاية ألطفال األرس الفقرية،
نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية
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والتوعي�ة عن طريق الندوات واملؤمترات ،توعية

وذل�ك أن مس�اعدة اآلخري�ن بامل�ال و اجله�د و

إنس�ان ،فيما يتعل�ق بتقدي�م الرعاي�ة الصحي�ة،

االجتامع�ي و الت�ي جت�د أصوهل�ا يف الدي�ن و

امل�رأة باملش�اركة السياس�ية ،فيام يتعل�ق بحقوق

تقدي�م الرعاي�ة لألح�داث .يف حين أك�دت
الدراسة عىل ارتفاع متوسط املشاركة يف األنشطة

التطوعية بالنسبة للمرأة يف احلرض مقابل املرأة يف
الري�ف فيام يتعلق تنمية بيئية ،ومواجهة مش�كلة

األمي�ة ،كما ارتفع متوس�ط األنش�طة الرتفيهية،
وتقديم الرعاية االجتامعية للمس�نني ،أوضحت

نتائج دراس�ة منال عبد السلام بدوى ()2002

أن عضوي�ة امل�رأة ىف اجلمعي�ات األهلي�ة تتحدد
بنم�ط نش�اط اجلمعي�ة ,حي�ث ترتف�ع ىف األنامط
التى تنش�ط ىف جم�ال الطفولة واألموم�ة وتنظيم

األرسة .وهتت�م النس�اء بحق�وق اإلنس�ان وه�و

ما يرتبط بدراس�ة جاردنر ماثي�وس Gardner-

كافة صور الدعم انعكس�ت عيل فلس�فة التكافل

تس�تند علي مب�دأ التضام�ن و مس�اعدة الفقراء
واملحتاجني(الس�هيل:2000 ،ص .)16يليه�ا

املش�اركة بالوق�ت واجله�د ,ث�م ي�أيت يف املرتب�ة
األخرية املشاركة باملال

• تع�ددت ط�رق معرف�ة األنش�طة التطوعي�ة
وارتفع�ت بني عينة الريف فيام يتعلق بطرق؛ عن
طري�ق بعض الصديق�ات أو املعارف ،وارتفعت

م�ن خالل وس�ائل اإلعالم ،عن طرق األنش�طة
التى تقدمها.

وارتفع�ت عن طريق بع�ض األقارب /أحد

أف�راد األرسة،عن طري�ق بع�ض الزميالت عند
عينة املدينة باملقارنة بعينة الريف

 )2003(Mathewsوالتي أكدت أن التحول ىف

• تع�دد أس�باب االشتراك يف األنش�طة التطوعية

من التغيرات املؤسس�ية متثلت ىف ظه�ور حركة

بش�غل وق�ت فراغ�ي ،لرف�ع املعاناة ع�ن بعض

ارتباط املرأة باملنظامت األهلية قد ارتبط بسلسلة
احلقوق املدنية

وارتفع�ت متوس�ط بعض األس�باب فيما يتعلق

الفئ�ات ،للتأكيد على أمهية دور امل�رأة عند عينة
الريف مقابل عينة املدينة .أن أكثر دوافع التطوع

فيما يتعلق باإلجابة عىل التس�اؤل الثاين :ما أس�باب

للم�رأة ترتب�ط بغايات إش�باع حاجاهت�ن الدينية

• تع�دد أس�باب االشتراك يف ه�ذه األنش�طة أول

فراغه�ن يف األعمال املفي�دة هل�ن وملجتمعه�ن

تتناس�ب ومي�وىل وهوايات�ى وأك�دت دراس�ة

• بينما ارتف�ع املتوس�ط عن�د عين�ة املدينة(احلرض)

اشرتاكك ىف األنشطة التطوعية؟

ه�ذه األس�باب تتناس�ب وطبيعت�ى كأنث�ى يليها
) Sarahde(2002إىل أن امل�رأة لدهي�ا أس�باب

ودواف�ع متواصل�ة للمش�اركة وختتل�ف وفق� ًا

للطبقة االجتامعية.

• تع�دد أس�اليب االشتراك يف هذه األنش�طة أول
هذه األساليب املش�اركة باملال والوقت واجلهد،

نورة إبراهيم الصويان :املعوقات االجتامعية للعمل التطوعي للمرأة السعودية

والنفس�ية وكس�ب مرض�اة اهلل وقض�اء أوق�ات

(بركات ،2005 ،ص )2159

باملقارنة بعينة الريف وتتمثل يف؛ املسامهة ىف تنمية

املجتمع ،لتوعي�ة وتثقيف بعض الفئات ،لتأهيل
وتدري�ب بع�ض الفئ�ات للمش�اركة ىف التنمية.

فالتط�وع باعتباره ش�ك ً
ال من أش�كال املش�اركة

املدنية يعترب وس�يلة فعالة لتسهيل التثقف(John
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 ،)D., 1999, p.19واملشاركة حتطم قيم السلبية

“عائش�ة امح�د”( )2002الت�ي توصل�ت إيل أن

إيل طاقات قادرة عاملة ملتزمة بام يؤدي إيل حفظ

األهلية هو منع الزوج و األرسة للمرأة ملامرستها

واالنعزالي�ة يف املجتمع ،وحتول الطاقات اخلاملة
الت�وازن يف حركة تطوير املجتم�ع بطريقة تلقائية,

ث�م يأيت يف املرتبة األخيرة للتأكيد عىل أمهية دور
امل�رأة يف العم�ل التطوع�ي ،حي�ث ذه�ب مونز

كن�دز  Munz Kindsوه�ورن كن�دز إىل اعتب�ار

من أهم أس�باب ع�دم انضامم امل�رأة للجمعيات
للعمل األهيل ،وجاء يف املرتبة األخرية االنشغال
بمتطلب�ات األرسة بمتوس�ط  ،1.36القي�ام
بواجب�ات ال�زوج بمتوس�ط ،1.19ويتأكد من

ذل�ك أن الظ�روف األرسية االجتامعي�ة ووجود
األطفال واملسؤوليات األرسية ومعارضة الزوج

التطوع استراتيجية ناجحة لالندماج االجتامعي
على املس�تويني الف�ردى واملجتمع�ى ،ومصدر ًا

تق�ف حائ ً
لا دون مس�امهة املتطوعات مس�امهة

الفعال�ة( .)Elllis, 2001وترتب�ط ه�ذه النتائ�ج

( )2002إىل أن م�ن أه�م أس�باب ع�دم انضامم

أساس�ي ًا لتنمي�ة التامس�ك االجتامع�ي واملواطن�ة
بالنظري�ة الوظيفي�ة وذل�ك باعتب�ار أن العم�ل

التطوع�ي يؤدي العديد من الوظائف االجتامعية
والقيمية والوقائية...الخ.

فعال�ة ..وذهبت دراس�ة عائش�ة أمح�د العبد اهلل
امل�رأة للجمعيات األهلية هو عدم معرفة نش�اط

اجلمعي�ة وع�دم توافر وقت الف�راغ ومنع الزوج
واألرسة وكذلك سيطرة الرجال عىل اجلمعية.

• تع�ددت املعوق�ات للبيئ�ة املحيط�ة وي�أيت يف

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل الثالث :ما املعوقات

مقدمته�ا النظ�ر للمرأة عىل أهن�ا التصلح للعمل

يف األنش�طة اخلريي�ة؟ توصلت الدراس�ة إىل عدة نتائج

املرأة من احلساس�ية االجتامعي�ة نتيجة لاللتحاق

االجتامعية (األرسية – البيئية) ملش�اركة املرأة الس�عودية

هى:

الع�ام بمتوس�ط 2.44وهو ما ي�ؤدي إىل خوف

بالعم�ل التطوع�ي ،يليه�ا ع�دم الوع�ى بأمهي�ة

• تعدد املعوقات االجتامعية التي تؤثر عىل مشاركة

العم�ل اخلريي بمتوس�ط 2.24وذل�ك أن عدم

معوق�ات من داخ�ل األرسة ,يليه�ا معوقات من

دون مس�امهة املتطوعني مس�امهة فعالة،ثم عدم

امل�رأة ىف األنش�طة التطوعية أول ه�ذه املعوقات

البيئ�ة املحيطة ,ثم يأيت يف املرتبة األخرية معوقات
من اجلمعيات اخلريية

إدراك املجتم�ع بأمهية العم�ل التطوعي مما حيول
الوع�ى بأمهية دور املرأة بمتوس�ط ،1.74النظر
للم�رأة عىل أهن�ا تابع�ة للرجل متوس�ط،1.42

• تعددت املعوقات األرسية ومتثلت يف احتياج أحد

النظ�ر ملش�اركة املرأة على أن اختلاط بالرجال

القي�ام بعم�ل إض�ايف لتغطي�ة نفق�ات األرسة

• وج�ود معوق�ات أخ�رى تواج�ه املش�اركة ىف

أفراد األرسة لرعاية خاصة بمتوس�ط ،2.54ثم

بمتوس�ط ،2.46ع�دم وج�ود وق�ت ف�راغ
بمتوس�ط  ،1.78رف�ض ال�زوج خروج�ي من
املن�زل بمتوس�ط 1.74وه�ذا ما تؤكده دراس�ة
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حرام بمتوسط .1.38

األنش�طة اخلريية أول هذه املعوق�ات عدم جدية

العم�ل باجلمعي�ة ،بع�د اجلمعي�ات ع�ن املن�زل

بمتوس�ط ،2.40انش�غايل برعاي�ة وال�دي /
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وال�ديت املس�نني أو املرىض ،س�يطرة الرجال عىل

ميزاني�ة كافي�ه لتنفيذ األنش�طة بمتوس�ط2.25

العم�ل التطوع�ي غري ذى حافز مادى بمتوس�ط

بش�كل ما عىل عدم تنفيذ األنش�طة ،ثم معوقات

العم�ل باجلمعي�ات اخلريي�ة بمتوس�ط،2.39
 ،2.36عدم وجود برامج للتوعية بأمهية التطوع
بمتوسط ،2.35انشغايل بالعمل لفرتات طويلة

بمتوسط  ،2.34انشغايل بالتعليم لوقت طويل،
عدم معرفة كيفية املشاركة بمتوسط ،2.31عدم

وج�ود برامج للتوعي�ة بكيفية التطوع ،انش�غايل

بالتعلي�م لوق�ت طوي�ل بمتوس�ط ،2.31عدم
وج�ود برامج للتوعي�ة بكيفية التطوع بمتوس�ط

.2.28

والش�ك أن ،ع�دم وج�ود ميزاني�ة كافي�ة تؤث�ر

قانوني�ة تتعل�ق بالقان�ون املنظ�م للجمعي�ات

بمتوس�ط ،2.22وج�اءت يف املرتب�ة األخيرة
الشعور بعدم جدوى املشاركة بمتوسط.2.19

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل اخلامس :ما أساليب

تفعي�ل مش�اركة امل�رأة ىف األنش�طة اخلريي�ة؟ توصلت
الدراسة لعدة نتائج منها:

• تع�ددت أس�اليب مواجه�ة ه�ذه املعوق�ات أول
هذه األس�اليب تفعيل دور املؤسسات املجتمعية

فيام يتعلق باإلجابة عىل التس�اؤل الرابع:ما معوقات

يف التوعية االجتامعية ,ثم ختىل الزوج عن سيطرته

اجلمعيات اخلريية؟ توصلت الدراسة لعدة نتائج منها:

إع�ادة توزي�ع األدوار املنزلي�ة ومس�اعدة الزوج

اجلمعي�ة الت�ي تؤث�ر على مش�اركة امل�رأة الس�عودية يف
• تع�ددت معوق�ات اجلمعي�ات اخلريي�ة أول هذه
املعوق�ات س�يطرة العصبي�ات على اجلمعي�ة
بمتوس�ط  ,2.45يليه�ا بع�د اجلمعية ع�ن املنزل
بمتوس�ط  2.36خاص�ة يف ظ�ل املعوقات التي

تواجه املرأة يف صعوبة توفري مواصالت،ومشاكل
االنتق�ال ,يليه�ا ع�دم الوع�ى بكيفي�ة املش�اركة

بمتوس�ط,2.35ثم عدم وجود مناخ ديمقراطي

بمتوس�ط 2.34بما يس�مح بالت�داول الس�لمي

للس�لطة داخ�ل اجلمعي�ات ،ثم انتش�ار الفس�اد
باجلمعي�ة بمتوس�ط 2.33والش�ك أن الفس�اد
يؤثر بشكل سلبي عىل مشاركة املرأة ،عدم إتاحة

فرص املش�اركة للنساء بمتوسط  2.30ويمكن

أن يرج�ع ذلك للنظرة التمييزية ضد املرأة يف ظل
سيطرة ومتييز الذكور يف املجتمع ،سيطرة الشللية

عىل جملس اإلدارة بمتوس�ط ،2.28عدم وجود
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على الزوجة طامل�ا ال توجد انحراف�ات ,ثم يليها
للزوجة ,ث�م يأيت يف املرتبة األخيرة توعية الزوج

بأمهية مشاركة املرأة ىف العمل اخلريي .
 -2توصيات الدراسة:

من خالل نتائج الدراس�ة يمكن وضع تصور مقرتح

لتفعيل مشاركة املرأة يف العمل التطوعي
ويتضمن هذا التصور عدة نقاط:

 -1تأس�يس جهة خاصة بتنظيم املبادرات التطوعية
اجلامعية والفردية ووضع آلية منظمة للتنفيذ.

 -2وض�ع رؤى وإستراتيجية لتوعي�ة امل�رأة بأمهية
األنش�طة التطوعية وكيفية االلتحاق باجلمعيات
اخلريية.

 -3مواجه�ة املعوق�ات األرسي�ة الت�ي تؤث�ر على
مش�اركة امل�رأة يف العم�ل التطوع�ي ،وذلك من
خالل التوعية بأمهية املش�اركة يف األعامل املنزلية
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لتوفير وقت ف�راغ ،وتوعي�ة ال�زوج بأمهية دور

 -10إنشاء موقع إلكرتوين موحد جيمع كل اجلهات

 -4تنمي�ة الوعي املجتمعي بأمهية مش�اركة املرأة يف

وإنجازات�ه وإلق�اء الض�وء على الش�خصيات

والتأكي�د على رضورة مس�امهة امل�رأة يف العمل

 -11إنش�اء قاع�دة بيانات خاصة ب�كل املتطوعات

املرأة يف العمل التطوعي والتنمية املجتمعية.

التنمي�ة املجتمعية ومن ضمنه�ا العمل التطوعي

املجتمعي مسامهة فعالة0.

 -5مواجهة س�يطرة الرجال عىل العمل باجلمعيات

اخلريي�ة واملبادرات النس�وية لنرش واق�ع التطوع

الفاعلة.

تربط بينها شبكة تربطها باجلهات املختصة.

اخلريية وذلك من خالل تنمية الوعي بدور املرأة

وقدرهتا عىل إدارة اجلمعيات األهلية واألنش�طة
والربام�ج اخلريية ،وتطوير ش�خصية املرأة وبناء

قدراهتا.

 -6مواجه�ة س�يطرة الش�للية على جمل�س إدارة
اجلمعيات األهلية وذلك من خالل لوائح حمددة

لت�داول الس�لطة ،والتأكي�د عىل أمهي�ة ورضورة
إرشاك امل�رأة يف جمال�س إدارة اجلمعيات األهلية
وتسهيل وصوهلا ملراكز صنع القرار.

 -7تعمي�ق درور مؤسس�ات التعلي�م يف التوعي�ة
بأمهي�ة ورضورة دور امل�رأة املجتمعي ،ودوره يف
دعم العم�ل التطوعي ونرش ثقافة التطوع وإلقاء

الضوء عىل اخلربات والكوادر الناجحة يف العمل

التطوعي.

 -8تكوين إطار فكري جيد للعمل التطوعي ينطلق
م�ن ديننا وتراثنا املجتمع�ي يتم خماطبة املرأة عىل

أساس�ه حت�ى جي�د اس�تجابة واس�عة بين أف�راد
املجتمع من آباء وأزواج وأبناء.

 -9تبني وس�ائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة
قضي�ة العمل التطوعي من خالل الرتويج وإذكاء
الوعي االجتامعي لدى أفراد املجتمع واستشارهتم

وتعبئته�م ودعوهت�م للتط�وع من خلال توضيح
أمهية وجدوى اجلهود واألعامل التطوعية.
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املراجع العربية:

املراجع

 -7العم�ري ،علي أمح�د؛ الرصيرصي1418(.ه�ـ
1997-م) دخي�ل اهلل مح�د :مفه�وم اخلدم�ة

 -1أمحد،هن�اء حمم�د )2001( .دور اجلمعي�ات

التطوعية وجماالهتا ،بحث منشور ،مقدم للمؤمتر

اخلدم�ات االجتامعية يف املجتمعات العش�وائية،

العربية السعودية ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة.

األهلي�ة يف متكين املرأة املعيلة م�ن احلصول عىل

جملة القاه�رة للخدم�ة االجتامعية ،الع�دد الثاين
عرش ،املعهد العايل للخدمة االجتامعية،القاهرة.

 -2اجلازي ،الش�بيكي )1992(.اجلهود اإلنس�انية
التطوعية يف جماالت الرعاية االجتامعية باململكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستري غري منشورة،

الرياض.

 -3القص�اص ،ي�ارس )2011(.مه�ام ختطيطي�ة
ملواجه�ة معوق�ات مش�اركة الش�باب اجلامع�ي

السعودي يف العمل التطوعي :دراسة مطبقة عىل

طالب جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلسالمية
بمدينة الرياض .دراس�ات يف اخلدمة االجتامعية
والعلوم اإلنسانية .مج( .)7ع(.)30

العلم�ي األول للخدم�ات التطوعي�ة باململك�ة
 -8اللحياين ،مس�اعد بن منشط1418.هـ) التطوع
مفهوم�ه وأمهيت�ه وآث�اره الفردي�ة واالجتامعي�ة
وعوام�ل نجاحه ومعوقاته ،ورقة عمل يف املؤمتر
العلم�ي األول للخدم�ات التطوعي�ة باململك�ة

العربية السعودية .جامعة أم القرى بمكة.

 -9املني�ف ،حص�ة حمم�د )1999(.تقوي�م ال�دور
الرتب�وي للجمعيات اخلريية النس�ائية يف اململكة

العربية السعودية ،الرياض ،جامعة امللك سعود،
كلية اآلداب .

 -10املنيف ،حصة بنت حممد1426(.هـ 2005 -م)
اجله�ود الرتبوي�ة للجمعي�ات اخلريي�ة النس�ائية
السعودية ،دارة امللك عبد العزيز :الرياض.

 -4الس�هيل ،عب�د املحس�ن حمم�د )2000(.إدارة

 -11ب�دوي ،منال عبد السلام ( )2002دور املرأة

الصنادي�ق الوقفي�ة ،ماجس�تري ،كلي�ة االقتص�اد

اجلمعيات النسائية ,رسالة دكتوراه ,قسم االجتامع,

العم�ل اخليري يف دول�ة الكويت دراس�ة جتربة

والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ىف اجلمعي�ات األهلي�ة ,دراس�ة ميداني�ة لعينة من
كلية اآلداب ,جامعة عني شمس.

 -5الش�مري ،أمل فيصل1420( .هـ) العالقة بني

 -12بركات،وج�دي حمم�د )2005(.تفعي�ل

الذاتي�ة للمس�تفيدات ،الري�اض ،جامع�ة امللك

اإلصالح االجتامعي باملجتمع العريب املعارص –

خدم�ات اجلمعي�ات األهلي�ة وحتقيق املس�اعدة

سعود ،كلية اآلداب.

 -6العبد اهلل ،عائش�ة أمح�د )2002(.وامل�رأة وإدارة
العم�ل األهيل يف دول�ة اإلم�ارات العربية املتحدة
دراسة مقارنة بني مجعيات النهضة النسائية ومجعية
توعية ورعاية األحداث بديب ،رس�الة ماجس�تري،

كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة .
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اجلمعي�ات اخلريي�ة التطوعية يف ضوء سياس�ات
جامعة حلوان – كلية اخلدمة االجتامعية – املؤمتر
العلمي الثامن عرش ،املجلد اخلامس.

 -13بشري،أمحد يوسف )2001(.القطاع التطوعي
و إسهاماته يف حتقيق أهداف التخطيط االجتامعي

باملحلي�ات “ املؤمت�ر العلمي الراب�ع عرش املجلد
الثاين ،كلية اخلدمة االجتامعية ،جامعة حلوان.
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 -14جوه�ر ،هناد )2007(.املجتمع املدين العاملي.
ساحة جديدة للعمل عيل النطاق العاملي ،منظمة
العم�ل العربية،املعه�د الع�ريب للثقاف�ة العاملي�ة
وبحوث العمل باجلزائر.

 -15حج�ازي ،نادي�ة وإيمان ،حمم�د)2011(.
اجتاه�ات الفتاة اجلامعي�ة نحو العم�ل التطوعي
يف املجتمع الس�عودي ودور اخلدم�ة االجتامعية

يف تنميته�ا :دراس�ة ميداني�ة مطبقة على طالبات
كلي�ات جامع�ة املل�ك عب�د العزي�ز وجامع�ة أم
القرى .دراس�ات يف اخلدم�ة االجتامعية والعلوم
اإلنسانية .مج( .)9ع(.)30

 -20عودة،حمم�ود وآخ�رون )1999(.واق�ع
ومس�تقبل املنظمات األهلية والعربي�ة ،القاهرة،
الشبكة العربية للمنظامت األهلية.

 -21عودة،حمم�ود )1995(.الواق�ع االجتامع�ي
للمرأة املرصية رؤية حتليلية نقدية للوضع الراهن
للمش�اركة االجتامعي�ة للم�رأة وتص�ور ألف�اق
املستقبل ،القاهرة ،املجلس القومى لألمومة.

 -22جمم�ع اللغ�ة العربية بالقاهرة ,املعجم الوس�يط,
دار احلديث للطباعة و النرش ,بريوت ,د.ت.

 -23حممود،حمم�د )2003(.دور منظامت املجتمع
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«ح َّبى» لرجاء عالم
الموروث في رواية ُ
د .صالح عيظة الزهراين

األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود

املستخلص

Abstract

ه�ذه الدراس�ة حماولة لالقرتاب من عوامل الكاتبة الس�عودية

This study is an attempt to approach the narrative
world of the Saudi novelist Raja Alem, with special
reference to her most mysterious and complicated
novel “Hubba”. The objective of this research is
to reveal the origins, principles and intellectual
basis of the novel. The question that it attempts to
answer centers upon the use the Arabic heritage in
a narrative style that is more of reveries and abounds
in sanctity; the style is also fraught with movement
and exchnage of roles and draws on sophist and
philosophical thought which believes in pantheism
and unity of religions. Since the title is key to the
understanding of the novel, this study focused and
employed it to discover the historical resources of the
novel which, in addition to their deep significance,
are multifaceted, reflecting the overwhelming
surrounding of Mecca that shaped all the works of
the novelist.

توطئة

بطريف العملية؛ الس�لف واخللف ،من حيث إن يف األمر

رج�اء ع�امل ،م�ن خلال أكث�ر رواياهت�ا غموض�ا وتعقيدا؛

«ح َّب�ى» ،قاص�دة تفكي�ك أص�ول الرواي�ة والوق�وف عىل
ُ

أسس�ها ومرجعياهتا .وس�ؤال العمل احل�ارض هو عن كيفية
ات�كاء الرواي�ة عىل امل�وروث العريب يف رسد أش�به ما يكون
بالتهويمات واألحلام ومركزي�ة دائم�ة للعنصر املقدس،
املتمث�ل يف املق�ام واحلرم ،يف غير قليل من الرتح�ل وتبادل

األدوار املؤسسين على فك�ر صويف فلس�في يؤم�ن بوحدة
الوجود واحت�اد األديان .وألن العنوان مفتاح العمل وعامده
األكرب ،فقد اختذته الدراس�ة مرتكزا س�عت إىل الوقوف عىل

مص�ادره التارخيية الت�ي -إضافة إىل عمي�ق دالالهتا-بدت
متعددة وممكنة يف الوقت نفسه ،مع التنويه عىل املحيط املكي

الذي ال تكاد الكاتبة خترج عنه يف كل أعامهلا.

(ح َّبى)
الكلامت املفتاحية :استلهام املوروث ،رسد  ،رواية ُ

«و ِر َ
ث» يف املعاج�م العربي�ة ،جي�د
الناظ�ر يف م�ادة َ

اش�تقاقاهتا ال خترج يف مجلة الداللة عن «املايض املتصل»

«ما يوح�ي بفكرة االنبع�اث احلض�اري( »...الوراكيل،

.)28-24 :1995

والتراث ،يف اصطالح�ه ،كلم�ة فضفاض�ة ال حتيل

بوجهي�ه الفك�ري وامل�ادي ،يف صريورة جربي�ة ال جهد
«و ِر َ
ث») .وحول
للوارث فيها وال مشقة (ابن منظورَ :

إىل معن�ى مب�ارش أو مفهوم حاس�م الدالل�ة .وأميل إىل

ع�ن نزاع�ات التفاصي�ل الت�ي متليه�ا طبيع�ة املوض�وع

أطرافها ،خاصة نقطة النهاية الزمنية نزوال .فهل الرتاث

ه�ذا املفه�وم تدن�دن عدي�د املباح�ث ،دون أن تتن�ازل
وخصوصيت�ه .وجدي�ر بالتأم�ل مدل�ول آخ�ر ورد يف

املعج�م حتت امل�ادة ذاهتا ،م�ن أن «توريث الن�ار» تعني

بعث جذوهت�ا وإذكاء مجرهتا املخبوءة حت�ت الرماد .وال
خيفي ما يف هذا من مجيل اإلشارة إىل الدور الثقايف املنوط
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أن اإلش�كال األكرب يتمث�ل يف تصور هذه العبارة وتقييد
كل قدي�م؟ وأي�ن يقف اخل�ط الذي يفص�ل القديم عن
احلديث؟ وهل الرتاث حمصور يف املكتوب فقط أو يتسع

ليشمل كافة أنامط الفعل السلوكي؟ وهل الرتاث الوعاء
أو املحتوى؟ وهل ينبغي عىل الرتاث بالرضورة أن يتخذ
«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ
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ش�كل خمطوط أو ه�و أيضا الكتاب ورقي� ًا وإلكرتوني ًا؟

املرياث يف أصل استخدامه الديني .فكام أن املرياث يعني

معريف حييط باستكناه هذه الكلمة (احلفيان.)2011 ،

ف�إن الرتاث ه�و الرتك�ة املادي�ة والفكرية املشتركة بني
الع�رب ،جتمعهم بوصفهم خلفا متعدد ًا لس�لف واحد.

وغير ذلك م�ن تس�اؤالت بعضها يشي بوج�ود تلكؤ
م�ن العسير ونح�ن يف ُعجال�ة أن نق�ف على كثير

النصيب الذي يشترك يف استحقاقه جمموعة أشخاص؛

املقاربات يف موضوع الرتاث ولعيل أقتبس بعض األفكار

والتراث عن�د اجلابري هو امل�ايض احلارض فينا؛ س�واء

أن تك�ون حصيلته�ا تش�كي ً
ال للتس�اؤالت األهم حول

وحتى احلنني والتطلعات! (((.

الت�ي أجدها-من وجهة نظ�ري -مغرية بالوقوف ،دون
التراث وإن كانت من الوجاهة واألمهي�ة بمكان .لكن

قبل هذا ،حيس�ن القول إن كلمة “تُراث” مل ترد يف كتب
املصادر العربية باملعنى الذي نفهمه اليوم ،ولعل الكلمة

املرادف�ة لذل�ك املعن�ى املنش�ود ه�ي “الباق َي�ات” الت�ي
عبر هبا بعض األولين يف وصفه للقدي�م “الصالح” يف
حمتواه (البقاع�ي .)5 :2002 ،وال يتصور أن يف التعبري

أكان ماضين�ا أم م�ايض غرين�ا ويش�مل العقي�دة واللغة
وحدي�ث اجلابري يشير إىل أن س�مة الرتاث األوىل

هي الديمومة واالستمرار؛ فالرتاث ليس املايض املنقطع
واجلام�د يف حدوده بل هو املتصل إلينا و املنس�اب فينا،
وه�ذا عني مايتفق علي�ه عامة املتوفرين على املصطلح.

وبذل�ك يرب�ط اجلاب�ري بين املعنيين االصطالح�ي
واللغوي للكلمة ،الفت ًا االنتباه إىل قضية املشترك الذي

بالباقيات عند السابقني مايوازي الرتاث بمفهومه احلايل

يوحد بني الشعوب ذوات القاسم العرقي قبل أي يشء.

يف القديم ،لربام آنسنا فهام أفضل للكلمة.

معه فيها عدد م�ن الباحثني مثل عبد اهلل العروي وحممد

من سعة النظرة وشموليتها ،ولو دار عليها بحث نظري

ويف الواقع ،فإن مس�ألة اتصال الرتاث عامة يشترك

ه�ذا املحت�وى “الصالح” هو ما انح�از إليه عدد من

عزي�ز احلبايب ،حتى مع اختالفه�م يف طرائق التعبري عن

حمم�ود )18 :1993 ،حين ميز املوروث ع�ن الرتاث،

 )88يؤك�د أن التراث قيمة غير جام�دة؛ إذ هو حركة

الباحثين ومنه�م الدكت�ور زكي نجيب حمم�ود (نجيب

ناظما األول يف س�لك العمومي�ات الت�ي تتضم�ن كل

ماورثناه عن أسلافنا فكريا ،بينام ن�ادى باآلخر بوصفه

م�ا ينبغ�ي لألمة أن تس�تلهمه م�ن املوروث لتبن�ي عليه
هنضته�ا .وه�ذه الرؤي�ة الرباغامتي�ة الت�ي ال متن�ح قيمة
لليشء إال وفق إمكاني�ة تطبيقه وإجرائه ،هي يف احلقيقة
جزئية تنبذ ما ال تراه مفيدا وال تس�لم من رشك اإلقصاء
بذريع�ة التهذي�ب واالنتق�اء الت�ي ال تك�ون بالرضورة

موضوعية وال مأمونة.

ٍ
ملم�ح اليق�ل لطاف�ة ع�ن س�ابقه ،ي�رى حمم�د
ويف

عاب�د اجلاب�ري (اجلاب�ري )24 :1991 ،أن معنى كلمة
“تراث” يف الفكر العريب املعارص ال خيتلف يف داللته عن
«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

الفك�رة .فه�ذا األخير مثلا (احلب�ايب-87 :1990 ،

وصريورة ومكون أصيل م�ن مكونات التاريخ ،نحمله
معن�ا ويصاحبنا متاما كحقيبة الس�فر وكوعاء الذكريات
ال�ذي يربط احلارض باملايض ،وبغري ذلك ال وجود لنا يف
احلارض وال مستقبل يمكننا أن نراهن عليه(((.

( )1يشترك كثريون مع اجلابري يف هذه النظرة الش�مولية كشكري
غ�ايل وحممود أمين العامل .حمم�ود العامل مثلا ،حني ال حيرص
الرتاث يف املكتوب وإنام يدرج فيه كل أنامط السلوك اإلنساين
وتعبريات�ه؛ يرضب مثاال طريفا وهو ش�عائر الدفن التي يراها
جتليا من جتليات الرتاث .وانظر شكري غايل ،الرتاث والثورة،
بيروت :دار الطليع�ة ،1973 ،ص 18؛ وحممود أمني العامل،
الوع�ي و الالوعي الزائف يف الفكر العريب املعارص ،القاهرة:
دار الثقافة احلديثة ط  .1989 1ص .68
( )2انظ�ر كذل�ك عبد اهلل العروي ،يف ض�وء التاريخ ،املركز الثقايف
العريب املغرب – بريوت ،ط  1988 ،2ص ص .192-191
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وبعي�د ًا ع�ن ه�ذا كل�ه ،فكثير ًا م�ا يت�م اس�تخدام

مصطلحات متباينة اللفظ والداللة مرتبطة باش�تغاالت
كلم�ة ت�راث أو موروث يف النصوص عام�ة واإلبداعية

منه�ا على نحو خ�اص .فهن�اك من يعبر بـ»اس�تلهام»
وهن�اك م�ن جيع�ل األم�ر «توظيف� ًا» أو «اس�تدعا ًء» أو
«حضور ًا»...إل�خ ،وه�ي مصطلح�ات يق�ع خل�ط يف

تناوهلا وقد تس�تخدم بمعنى واحد رغم رضورة التمييز
بني مفاهيمها(((.

وعلى كل حال ،ففي دراس�تي احلارضة آثرت جتريد

العنوان من الس�وابق اإلش�ارية لكيفية العمل .وس�بب

ذل�ك طل�ب االختصار الذي يبرره صعوب�ة أن يلتبس

عىل القارئ نوع املقاربة وأهنا التتغيا األس�طح ،س�يام أن
نم�وذج الدراس�ة ال يقع خلاف عىل براعته يف اس�تثامر
املعرفة إبداعيا .ث�م إين فضلت مصطلح «موروث» عىل

«تراث» لوقوع اس�م املفعول من س�معي موقعا حس�نا؛
ِ
مكتسب فيوافق بذلك روح النقل
فهو يوحي بمس�تقبِل

واالتصال املوسوم هبا املايض.

أهداف البحث ومنهجه

مس�احة خاصة تكش�ف فيها عن مرجعيات�ه وتقف عىل

دالالته ورمزيته وانعكاس�اته داخل العمل .وستس�لك
الدراس�ة طري�ق التحلي�ل العلم�ي منهج�ا عام� ًا يعتمد
الق�راءة الفاحص�ة والتقيص الدقيق ،مع ات�كاء ملحوظ

عىل السياقات التارخيية والفكرية واألسطورية؛ رغبة يف
الوصول إىل رؤية أكثر كفاية ومعقولية لواحدة من أش�د
األعامل األدبية استغالق ًا وغنوصية.

بواعث اختيار املوضوع

وعن دواعي التوفر عىل الرواية الس�عودية حتديدا،

فه�و يقني بجدارهتا واس�تحقاقها ملا يبرز قيمتها؛ فقد
بات�ت ظاه�رة ثقافي�ة يف الس�نوات العشر األخيرة،

وجتربته�ا يف العم�وم ال ختل�و م�ن اعت�داد بأصال�ة

املوروث حلد االرتكاز البني عليه .أما االنحياز لرجاء

عامل((( دون غريها من الروائيني السعوديني ،فمخترص
اجلواب فرادة جتربتها الفني�ة؛ إذ جيمع النقاد عىل أناقة

رسدها م�ن حيث الفك�رة واملعاجلة ،م�ع كفاية لغوية

خاصة ،األمر الذي جيعلها عزيزة املنافس�ة ،عىل األقل
حمليا.

ليس�ت الورق�ة احل�ارضة حماول�ة إلثب�ات مركزي�ة
أم�ر مفرو ٌغ
امل�وروث يف فكر رج�اء ع�امل وأعامهلا ،فهو ٌ

امل�وروث إمج�اال ،وهو ظاه�ر يف مكونات السرد بداية

ه�ذا امل�وروث ل�دى الكاتب�ة ،ومعرفة بواع�ث اللجوء

ش�ديد الوعي والفطنة ،ينم عن هض�م فكري يقوم عىل

من�ه ومعلو ٌم س�لف ًا .الدراس�ة تس�تهدف يف مجلتها جتلية

إلي�ه وطرق�ه وكيفي�ة اش�تغاالته .ونظ�را لبال�غ األمهية
الت�ي حيوهيا عن�وان الرواي�ة يف الوقت ال�ذي يغيب عن

كثير مغ�زاه وخلفياته الرتاثية؛ س�تفرد له هذه الدراس�ة
( )3انظ�ر علي زايد عشري ،اس�تدعاء الش�خصيات الرتاثية يف
الش�عر الع�ريب املع�ارص ،ليبي�ا ،1978 ،ص ص  70وم�ا
بعدها؛ وانظر حممد منور ،اس�تلهام الشخصيات اإلسالمية
يف الش�عر العريب احلدي�ث ،ط ،1الرياض ،الن�ادي األديب،
.2007
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يض�اف لذل�ك ،وه�و األه�م ،عم�ق تعاطيه�ا م�ع

باحلدث ومرورا بالش�خوص والفضاء..إلخ .إنه التجاء
إع�ادة إنتاج امل�ايض ليجعلك أمام مش�هدين بينهام مزية

اتص�ال وانفص�ال يف الوق�ت ذات�ه ،وه�ي الفك�رة التي
انبنت عليها كثري من أعامهلا الرسدية.

( )4رجاء حممد عامل ،روائية سعودية من مواليد مكة املكرمة ،تعد
رواياهت�ا مرآة أمينة للبيئة احلجازية واملكية خاصة .حصلت
عىل جوائز قيم�ة كانت آخرها جائزة البوكر للرواية العربية
عام  2011عن روايتها «طوق احلامم» .وبالرغم من صعوبة
لغة الرسد يف أعامهلا ،فقد ترمجت بعض رواياهتا إىل عدد من
اللغات العاملية.
«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ
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(ح َّب�ى) الت�ي
وهن�اك قري�ب إمج�اع على أن رواي�ة ُ

درس�ها وخالطه�ا ،مرده ش�عور صادق بالقيم�ة النصية

الكبير بالفض�اءات الصوفي�ة ،وه�و مبرر بااللتف�ات

بالرتاث ،يف عرس بينِّ من اإلنشاء واألسلوب.
وأي� ًا كان األمر ،فليس�ت قلة تلك الدراس�ات مانعا

نقارب صفحاهتا يف هذه الدراسة ،تعد أكثر أعامل رجاء
ع�امل تعقيد ًا وانغالق ًا .ولعل أب�رز ما يرتاءى فيها اهلوس
خللفيته�ا الفكري�ة ،ناهيك عن خصوصي�ة املكان الذي
ترع�رت فيه ،مكة ،ودمغ الرواية ،وإنتاجها عامة ،بكثري
من األصالة و الروحانية(((.

وألن متصوراهتا الفنية مؤسس�ة عىل هذه املكتسبات

غالبا ،فقد ازدانت رسدياهتا بلغة هتويمية ملغزة متتح من

معين التص�وف يف ش�طحاته وعمي�ق أرساره ،وتفيض
بمزيج الثقافات ودقائق الفلسفات.

أع�دت ق�راءة الرواي�ة وطالع�ت قلي�ل الدراس�ات

املح�ررة عنه�ا ،فاصطدم�ت بنص وعر ت�كاد خترج من
ٍ
رموز
صفحات�ه ف�ارغ اليدي�ن خ�ايل الوف�اض ،إال م�ن
ٍ
وعماءات ال تفضي ل�دالالت واضح�ة وال تنس�جم
وأعراف الرسد وخطوط الرواية املعتادة .حينها أشفقت
على نفسي وه�ي تتجش�م عن�اءات سبر ه�ذا الرتاكم
امليتافيزيق�ي يف عم�ل أديب ،وخي�ل إيل أن احل�ال يتعل�ق

بس�فر مقدس يضمن يل كشفه كشف معارف الساموات
وحقائ�ق األرض .دن�وت وبعدت م�ن الرواية؛ يبعدين
املنط�ق وواق�ع احل�ال فيه�ا ويدنين�ي أين بحضرة نص

لي�س كمث�ل النصوص؛ نص ش�هي رغ�م كل مافيه من

استغالقات الرمز ودسائس األسطورة ومتاهات اللغة،
يأرسك بخفاءاته فال تلتفت خلرب وال تنتظر هناية.

للعمل من حيث هو طراز رفيع من الكتابة ووعاء حافل

من االس�تئناس بحديثها؛ فقد أضاءت مناطق مهمة من
العمل ،وكانت يف عمومها رشيكا يف تقريبه من املفاهيم
وس�اعدت عىل تع�دد التأويلات فيه ،وأك�دت العمق

الفني هلذا النوع من التعاطي مع الرتاث.

(ح َّبى)
دراسات سابقة لرواية ُ

فيما ييل مراجعة رسيعة لبعض تلك الدراس�ات التي

(ح َّبى) ،يعقبه تذييل خمترص نتخلص به إىل
تناولت رواية ُ

اجلزء األهم وجوهر هذا البحث وهو مقاربة الرواية من
زاوية استلهام املوروث ،مع عناية خاصة بعنوان الرواية،

وهو ما نزعم أن الدراسة احلارضة قد انفردت به.

يف مس�اءلته للن�ص يص�ف الدكت�ور ع�ايل ق�ريش

لغ�ة الرواي�ة بالتعايل على الواقع ،ويرد ذل�ك إىل طبيعة
(ح َّبى) « :وهنا لغ ٌة
املحت�وى الذي تعرب عنه ،يقول ع�ن ُ

أخ�رى تثقل حمموالهت�ا ليس ألن الكات�ب أرادها عالية
ع�ن عامله�ا ومنفصل�ة عنه ،ب�ل ألن العامل ال�ذي أحدثه

اس�تلزم تل�ك اللغ�ة ...هن�ا تواجهنا لغة تتس�ق مع عامل
الرواي�ة ،عامل الصراع عىل مقا ٍم ليس يف العامل املش�هود،

بين أمراء بنيت حيواهتم عىل ما يمكن أن يكون يف العامل

املش�هود ،لكن اللغة حرصت على أن تتامهى مع حركة

وصحي�ح أن ذل�ك االس�تغالق جع�ل نصي�ب

هذا العامل املتخيل من عامل اخلفاء( ”...القريش:2013 ،

مناوشاهتا أمرا شاقا وال يفيض إىل نتيجة حاسمة .لكني،

ولع�ل يف تعبيره بـ «الع�امل املتخيل من ع�امل اخلفاء»

( )5تنح�در رجاء عامل عن طريق األب من أرسة مغربية هاجرت
إىل مك�ة ،كما أهن�ا م�ن ط�رف األم تنتس�ب إىل أرسة رشق
آسيوية ،ومن اجلهتني ترشبت الفكر الصويف.

بركيزة ه�ذا املحتوى فيها .ومما يلح�ظ أيضا أن الكاتب

ه�ذه الرواي�ة م�ن املقارب�ات قليلاً ،وأدى إىل أن تكون

برغم ذلك ،أزعم قدرا كبريا من املتعة واجلذب لدى من

«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

.)71-70

إملاح�ا إىل املضم�ون الصويف عىل نح�و أخص من غريه،
اس�تناد ًا إىل قرب الباحث القريش من بيئة الرواية ويقينه
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يرى يف هذا التعايل هتمة موجهة للغة ،لكنه يعود فيربئها

عنرص الش�خصية م�ن حي�ث ازدواجي�ة ماهيتها ،وهي

فرض ه�ذا التجايف عليه�ا ،فاضطلع�ت باملهمة اجلربية

بش�خوصها .فه�ذا التامهي عمل عىل ختفي�ف الذكورية

م�ن أي جري�رة وينح�ى باللوم على واقع الن�ص الذي
باقت�دار فكان�ت كالس�ياج الش�وكي على ذل�ك الع�امل
املتج�ذر يف الالواق�ع وإن كان�ت مرجعيات�ه م�ن الع�امل
املش�هود للحرم خاصة ولغريه عامة؛ ذلك الذي يس�ميه

القريش «اخلربة الثقافية» (القريش.)2000 ،

(ح َّبى)
ثنائي�ة األنوث�ة والذك�ورة احلاصل�ة م�ن متاه�ي ُ

الرصفة ليك�ون الناتج مزجيا منهام ،وذلك الناتج هو رس

الطاقة ومكمن القوة كلها (عامل.)117 :2000 ،

ومن املقاربات اجلادة هل�ذه الرواية توقفنا قراءة نبيل

(ح َّبى) بالروايات القليلة املؤسسة
سليامن ،وفيها يلحق ُ

وال ش�ك عندي أن الرواية وهي متن�ح قيمة للخفاء

عىل متن وهامش ،دون إغفال اإلش�ارة إىل تفرد جتربتها

صوفية وفلس�فية؛ إنما تريد التوس�ل إلبراز قيم�ة املرأة

رواي�ة .ويف قيام�ه بتحليل الرواية مبتدئا هبامش�ها تأكيد

ب�إزاء التجيل أو الباط�ن مقابل الظاهر ،التي هي مفاهيم
بوصفه�ا السر واجلوه�ر الذي حط�م بحقيقت�ه أعراف
القبيل�ة وهتش�مت علي�ه الذكوري�ة املوس�ومة باألناني�ة
والتحي�ز .وربام كان ذلك هو أس�اس فكرة الكاتبة حني
أنش�أت روايته�ا على متن وهام�ش ،وبذل�ك ال يكون
األم�ر من قبي�ل املوضة الروائية املس�تحدثة عند قلة ممن

سبقوها ،عىل أهنا قد تفردت عنهم بأصالة املتن واهلامش
وهو ما يؤكده الدكتور القريش نفسه (القريش.)2000 ،
كما ال يبع�د أن تك�ون رج�اء ع�امل قد تغي�ت بذلك

جتس�يد ما تنطوي عليه تلك الثنائية من ديمومة املواجهة
والتجاذب�ات القائم�ة بين احل�ق والباط�ل واجلوه�ر

والع�رض .ولس�نا نغرب كثيرا حني نج�ري عىل ذلك
مسائل صوفية معقدة يستوعبها هذا التجاذب كالشطح
مثلا ،حني يقوم األمر عىل ظاهر موهم بخالف احلقيقة
التي يستأثر هبا الباطن .ويف الرواية ذكر ملجالس الشطح

الت�ي غالبا ما حتضر يف متن الرواية املوص�وف بالظاهر

والعرض (عامل.)117 :2000 ،

حتى بدت ملبس�ة بأهنا رواية من روايتني أو روايتني من

من س�ليامن عىل أن�ه عمل ظاهره املت�ن وباطنه وجوهره
اهلام�ش .فق�د جع�ل من ه�ذا األخير الطبق�ة الرسدية

األوىل التي وزعها يف قس�مني جعل أوهلام «مقا ُم األنوثة
حمفوف باألسطرة
املقدس�ة» وهو مقام ،كس�ائر الرواية،
ٌ
(ح َّبى)
التي تس�لطت عىل تكوين البناء الروائ�ي يف كل ُ

بشخوصها وفضاءاهتا.

لق�د بدا تركيز س�ليامن على قضية احلض�ور الصويف

واألس�طوري واضحا ،وقدم ق�راءة حتكي مدى تعاضد
الديني والعجائبي يف رحلة أسطورية لشخوص الرواية
ختتل�ط فيه�ا ناق�ة صال�ح بمداف�ن األب�واء وغ�ار حراء
وأجنح�ة جربيل وأث�ر ذي النون...إلخ ،مع تركيزه عىل

دور هذا العجائبي يف تأسيس «املكان املقدس يف األنوثة

البرشي�ة» (س�ليامن ،)15-3 :1996 ،وبذل�ك جيع�ل
وظيفة العجائبي�ة يف الرواية حتقيق أهداف األنوثة العليا

وتيسري مقاصدها العظيمة.

ومم�ا اس�توقفني كثيرا تل�ك املحاول�ة لرد األسماء

وأي�ا كان املغ�زى ،فه�ذه الثنائي�ة الكبرى (الظاه�ر

املرم�زة يف الرواي�ة ملرجعي�ات تارخيية؛ رغب�ة ،يف ظني،

أخرى يف مستويات كثرية من عنارص الرسد .ولعلنا نشري

بذل�ك يف خ�ط الثنائية العام�ة التي انبن�ى عليها العمل.

والباطن) تش�ظت يف زوايا العمل مكونة تكتالت ثنائية

إىل جت�ل واحد أتى عليه الباحث القريش وهو الكامن يف
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ببحريا الراهب و»طاسني» الذي أعاده لطواسني احلالج

وبمقاب�ل هذه األزلية املش�حونة باخلف�اء والتجيل يف

والدليل أن التخرصات وقفت عاجزة أمام سائر األسامء

الذي�ن يقطع�ون إليه�ا أكب�اد اإلب�ل ث�م اليناهل�م منه�ا

املش�هورة .وال ش�ك أن اليقين حوهل�ا نس�بي تومه�ي؛
اإلنسانية وغري اإلنسانية يف الرواية.

(ح َّبى) عش�قا مس�تحيال ألولئك
وق�ت واح�د ،تصبح ُ

يشء .ولعل فكرة احلب املس�تحيل ه�ذه دفعت علوش

(ح َّبى) يرمز للح�ب العظيم حني مل
لالعتق�اد بأن اس�م ُ

(ح َّبى) فيجدها مبهمة حل�د العتمة متعالية يف
أما لغ�ة ُ
غنوصيتها ونبوءهتا ،عىل أن األمر ال يبدو س�وء ًا حمض ًا إذا

(ح َّب�ى) ،لكنه خيلص
يفت�ه الوقوف عىل عن�وان الرواية ُ

هذا األسلوب ما جعله ينزلق يف رسد أقرب إىل الغنوصية

والغراب�ة احلق�ة أن ف�ات عليه البصر بخلفيته�ا الرتاثية

ماعرفنا أن سليامن نفسه وهو يقارب العمل ،قد طالته فتنة
(ح َّبى) بطريق إدوارد
أحيانا .وخيتم س�ليامن مقالته رابط�ا ُ

اخل�راط األس�لويب وهن�ج إبراهي�م الكوين األس�طوري،
جاعلا من الرواية إضافة مهمة يف مسيرة خلخلة اهليمنة

م�ن ذلك بوص�ف الصيغة بالغرابة (عل�وش.)2002 ،
وكان بمق�دوره الوق�وف علي�ه دون عن�اء يذك�ر؛ ألن

البصر ب�ه مفت�اح الول�وج للعم�ل ،وه�و الباع�ث عىل

الدراسة احلارضة كام أسلفنا.

(ح َّبى) ،يدرك الناقد املغريب س�عيد
ويف مناوش�ته لـ ُ

معج�ب العدواين ،وهو يف اعتق�ادي أكثر امللتصقني
بأدب رجاء عامل ،يطلق حك ًام عام ًا ينطبق عىل كل نتاجها

يف املت�ن واهلام�ش ،واحلد بينهما عنده دقي�ق يف األصل

إىل إع�ادة اعتب�ار للمهم�ل الرتاث�ي من خلال توظيف

الذكورية يف الكتابة الروائية (سليامن.)15-3 :1996 ،

علوش منذ الوهلة األوىل أمهية الثنائية الكبرية املس�تقرة

لكن�ه قاط�ع؛ إذ يس�تحيل ب�ه الس�ارد إىل «ق�ارئ كف،
ي�راوح بين خفاء القبلي وجتلي�ات أوصاله امللغ�زة»...

(عل�وش .)2002 ،ه�ذه الثنائية عن�د علوش ال تقع يف

حكم التبذير النيص يف الرواية؛ إهنا أس�اس تش�هد عليه
ش�دة التعال�ق والتداخل ال�ذي يفيض إىل ن�وع من لعبة

تبادل األدوار لتكون النتيجة ثورة واعية عىل املستقرات
الرسدي�ة ،متوس�لة بكوام�ن اإللغ�از واخلطاب�ات ش�به
(ح َّب�ى) رمزا وجوديا يتصف
الصوفي�ة التي جعلت من ُ
بالديمومة الزمنية (علوش.)2002 ،

(ح َّبى) .يف تقدير العدواين ،تسعى الكاتبة يف أعامهلا
ومنه ُ

تقني�ات قديمة مهمش�ة ،مثلت بعدا ما بع�د حداثي هو
بالضب�ط املس�ؤول عن فك�رة ذلك التمرد على القواعد
الرسدية امللحوظ يف رواياهتا.

وبرأيه ،فإن س�عي الكاتبة للفرادة األس�لوبية دفعها

لزعزع�ة البني�ات املتصلة بالقصة واخلط�اب واملزج بني
األجناس املختلفة ،فإذا يف روايتها ما يشبه اخللق اجلديد

املستعيص عىل التجنيس أصال .هذا مع دور فاعل لفكرة

األنث�ى التي ربام كان هلا ،م�ن وجهة نظري ،األثر األكرب

يف التوجيه نحو الالمألوف وإعطائه قيمة جوهرية.

وال خيف�ى ربطه أس�لوب الرواية باخلط�اب الصويف

من تل�ك التقنيات الرتاثية التي يشير إليها العدواين

الرمزي�ة ،مانحا بذلك ،رغم كل اإلعامءات ،صفة الفنية

بعناي�ة يف رسد رجاء عامل واملعدودة ش�كال من أش�كال

بجام�ع التع�ايل ع�ن املأل�وف والرتكي�ز على املواق�ف
واجلاملي�ة للرواية التي يصفها بأهنا «نزوع مس�تميت إىل

التشبث بأهداب لغة شعرية ملغزة هلا كل اجلامليات شبه
الصوفية» (علوش.)2002 ،

«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

تبرز قضي�ة لعبة األرقام أو حس�اب اجلمل ،املس�تدعاة
التجري�ب الكت�ايب .واحلق أن ناقدنا يمي�ل لربط الفكرة

بالفلس�فة الت�ي ترد الوج�ود إىل قيم رياضية ،وال ش�ك

أن لعب�ة فنية نجدها مك�رورة يف كل روايات رجاء عامل.
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واحلقيقة أن هذه اإلملاعة من طرف العدواين ثمرة إمعان

(ح َّبى) واستعصائها
ثقافيا .فحني تتحدث عن شخصية ُ

تراثي�ة وبين جوهر الرواية املس�كونة بالتاري�خ املدموغ

ذل�ك بأن�ه «ترمج�ة واضح�ة لفك�رة ع�دم االس�تقرار،
الت�ي تظهر فيها املرأة عبر التاريخ ،فل�م تتحقق وجود ًا

عايل الرتكيز ،وأحس�به يصل بني هذا االس�تقدام لفكرة
بكثري من األسطرة واسترشاف املستقبل.

ويف ظني ،فألن حس�اب اجلمل عن�د العرب مفارقة

يف ح�د ذاته وجتس�يد رم�زي للخف�اءات؛ فق�د صادف

ه�وى عن�د الكاتبة املهووس�ة بمث�ل ذل�ك .ناهيك عن
شديد األثر احلاصل من مجع احلروف باألعداد يف الفكر
الص�ويف ال�ذي أراه الباع�ث وال�روح يف كل أعامهلا ويف

تش�كيلها الثقايف عامة .ورغم أن مقاربة العدواين مل تفرد
(ح َّب�ى) بحديث خاص ،لك�ن زاويته الت�ي انطلق منها
ُ

على الفه�م والتأوي�ل الواح�د وتل�ون مواقفه�ا؛ تعلل

راس�خ ًا يف معنى ثاب�ت ،فالقيم الثابتة ه�ي قيم الذكورة

أم�ا القيم األنثوية فهي غري مس�تقرة ،غير واضحة»...

(العتيبي.)110 :2010،

لك�ن الباحثة من ط�رف آخر ،وأم�ام احلجب الذي

(ح َّبى) أمام س�لطة امللك
يمثله الفناء الذي تورطت فيه ُ

طاسني مثال ،ترصد املفارقة التي ال تغيب عن املطالعني

املتمعنين يف الرواية .فهي تذكر احتف�ال القبيلة بجريان

وجيهة وصاحلة أنى اجتهت هبا نحو أعامل رجاء عامل(((.

(ح َّب�ى) ،يف إش�ارة إىل نوع من الكش�ف
الطم�ث عن�د ُ

ع�امل قليلة ،ومن أبرزها وأبرها يف نظري رس�الة الباحثة

مهرج�ان أقام�ه هلا الرج�ال يف جمتمعها القبلي املفرتض

ومن املفارقة أيضا أن املقاربات النسائية ألعامل رجاء

فاطمة العتيبي التي حصلت هبا عىل درجة املاجس�تري يف

األدب والنق�د .يف هذه الدراس�ة احتفاء غري مس�تغرب
بقضي�ة التأنيث يف لغة الكاتب�ة جعلها تفرد هلا عنوانا هو
«تأنيث اللغة/الكتابة باجلسد» (العتيبي.)32 :2010،

وهذا الربط بني اللغة واجلسد مترير لفكرة مضموهنا

أن قوة املرأة مس�تمدة من الضعف الكامن يف جس�دها.
ذلك اجلسد الذي هو س�بيل متكنها من الرجل املحكوم

عليه�ا غالب�ا الوقوع يف س�لطته .ومن الطبيع�ي أن تلك
املفارق�ة انعكس�ت على لغ�ة الرواي�ة فج�اءت متخم�ة
باألنوثة ،وهذا سبب جسارهتا وتفردها.
وإمعان ًا من الباحثة العتيبي يف احلساسية حيال املرأة،

تق�ع يف رشك الس�لبية والالتف�اؤل حي�ال وض�ع األنثى
( )6انظر احلوار الذي أجراه طامي السمريي مع معجب العدواين
حول أعامل رجاء عامل ،الرياض ،ع 25 ،14749 :ديسمرب،
 .2008وانظ�ر كذل�ك معجب الع�دواين ،الكتابة واملحو.
التناصية يف أعامل رجاء عامل الروائية ،النادي األديب بحائل،
 ،2009ص ص .144-134 ،60-58
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واإلظهار للمس�كوت عن�ه عندما حتول ذل�ك اليوم إىل
في�ه أخص أنماط احلجب واخلف�اء! (العتيب�ي:2010،

 )36وم�ا ه�ذا إال التم�رد على الواق�ع املحب�ط للمرأة
وبذل�ك يس�تقيم املي�زان حي�ال األنث�ى؛ فه�ي اهلام�ش
واملركز يف الوقت ذات�ه .وربام تكون فكرة العتيبي أوجه
حين ت�ورد النبوءة النس�وية ع�ن أن «املس�تقبل مؤنث»

(العتيب�ي ،)111 :2010،وبذل�ك تقتس�م القيم�ة م�ع

الذكور زمنيا.

وال ش�ك أن قلي�ل الدراس�ات الت�ي اس�تعرضناها

(ح َّب�ى) ،جتمع عىل الغرائبي�ة والعجائبية يف روايتها
عن ُ
وصعوبة مس�الكها واعتامدها عىل األس�طرة .هذا األمر

أح�دث اس�تحياء بالغ�ا حي�ال العمل بوجه ع�ام ونحو
األعلام الش�خصية واملكاني�ة فيه�ا خصوص�ا ،ليق�ف

املخي�ال النقدي عىل حدود التأوي�ل اجلزئي يف الغالب.

هذه املقاربات كانت عىل مستوى الفعل الرسدي والبناء

احلكائي واللغة ،وكان القاس�م املشرتك فيها هو اإلشارة
إىل املوروث الصويف الراسخ يف بنية العمل.

«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ
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(ح َّبى):
املورروث يف رواية ُ
أوالً :من خالل املحتوى

والعش�اق« :فج�اءت املنظوم�ات تص�ف
ِ
مقام�ات أه�ل الوالي�ة والعش�ق ورضوب

• التص�وف الفلس�في :يف متواضع رأيي ،فاملوروث

عش�قهم :عش�ق العام�ة ال�ذي يص�وغ صرب
ٍ
ٍ
وحش�وات
مكفت�ات
العاش�ق وعرق�ه يف

إنه من نوع التصوف الفلس�في ،الغارق يف فكرة

جس�د املعش�وقة للتصوي�ر والتش�كيل .ثم:

الروح�اين الذي ش�كل بعدا طاغي�ا يف الرواية ال
يندرج يف حد اس�تلهام التصوف السني الساذج.

وحدة الوجود ،واملنطوي عىل كثري من املعتقدات

وتواقيع يف ملموس�ات تتجس�د من مطاوعة

عش�ق املتكلمني واحلكماء الذي�ن يصوغون

تنسلك مجلة احليوات واجلامدات التي عند حتقيق

عش�قهم يف منظوم�ات مس�موعة تتردد بني
الوق�ار والزندقة ...ثم أخري ًا :عش�ق اخلاصة

املرآة الصوفية املعروفة كام سنبني الحقا.

بقلوهبم( »...عامل.)315-314 :2000 ،

(ح َّبى) هي اآلهلة ،وفيها
واألساطري القديمة .إن ُ

(ح َّبى) نفسها ،وهذا عني فكرة
األمر ليس�ت إال ُ
 -ثنائية الظاهر والباطن/املتن واهلامش

م�ن األولي�اء واملقربين الذي�ن يعرفوهن�ا
وبذل�ك يمك�ن الق�ول ب�أن املزاوجة بني

هذا االس�تلهام الفلس�في جيري عىل أس

املتن واهلامش يف الرواية ليس من قبيل اجلري

للرواية تذكر الظاهر والباطن ،وال شك لدي

إىل البعض؛ بل هو عند رجاء عامل تفعيل واع

احلكاي�ة عن�د رج�اء ع�امل .فحين تقدمته�ا
أن يف املت�ن يتحقق الظاهر ويف اهلامش يكمن

على صنف من املوض�ة الروائية كام قد يتبادر
للثنائية الصوفية الفلسفية.

واحلقيقة أن املتأمل يف طريقة توزيع املتن

الباط�ن ،وأن جوهر املراد ه�و اهلامش الذي
ي�أيت تالي�ا للمتن كما أن الباطن يك�ون خمتبئ ًا

واهلام�ش يف الرواي�ة يلح�ظ إمكاني�ة قلبهام

بالقديم ترهن املت�ن باحلديث ،ولعلها تقصد

حجام م�ن ذلك ال�ذي حرر به املت�ن .وكأن

خلف الظاه�ر .وعندما تربط الكاتبة اهلامش

حض�ور التاريخ الس�حيق والقريب فيهام معا

(عامل.)5 :2000 ،

وربما نصيحته�ا مس�تهل الرواي�ة بقراءة

ال عن اهلامش أو اهلامش مس�تق ً
املتن مس�تق ً
ال

ع�ن املت�ن ،أت�ت على اعتب�ار أن أحدمها قد

يغن�ي ع�ن اآلخ�ر متام�ا كما أن الظاه�ر يف
الس َّ
�ذج والعامة بينام
الع�رف الصويف يكف�ي ُ

منذور خلاصة الصوفية ،ومن هنا نشأ
الباطن
ٌ
مصطل�ح «علام ُء الرشيع�ة» و»علام ُء احلقيقة»

عند الصوفية .تقول الرواية عن أنواع العشق
«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

مكاني�ا؛ فاخلط ال�ذي حرر ب�ه اهلامش أكرب
املتن هنا وضع يف موضع اهلامش والعكس،
يف حتقي�ق لفك�رة أن م�ا بدا هامش�ا هو املتن

بعين�ه وأن م�ا ظهر متنا ما ه�و يف احلقيقة إال
هام�ش؛ إذ احلقيق�ة خمب�وءة والظاهر زيف،
وهذا خري متثي�ل للفكرة الصوفية الفلس�فية

القائل�ة باجلوه�ر والع�رض أو الظاه�ر

والباطن(((.

( )7يكثر يف الرواية حديث الكاتبة عن فكرة القلب واالنعكاسات
«ح َّبى»
الت�ي طالت األفكار واألسماء .انظر مثال ترس�يمة ُ
معكوس�ة األح�رف ومدين�ة « ُمق�ا املقلوبة يف السماء،»...
حبى ،ص ص .184 ،167
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يف املتن حديث عن رصاع الوجهاء حول

(ح َّبى) حتى
يق�ول حي�ان« :ال بد م�ن إفن�اء ُ

بالقرب منه�ا والتامهي معها .األمري «صون»

االنع�كاس للمعك�وس ،والتجلي للمطلق،
ُ

(ح َّب�ى) ،رجال يتس�ابقون على الظفر
مق�ام ُ
واألمري «طامي» من هؤالء املتصارعني ،ومها

عند التحقيق شخصيتان تارخييتان استعادت

الكاتب�ة هبام تارخي�ا من احلرب عىل الس�لطة،
ملبس�ة املوق�ف حلة م�ن الروحاني�ة لترصفه

عن أهداف الدنيا الظاه�رة((( .كام أنه ال يبعد

أن تك�ون فك�رة التوظيف هلذه األسماء تنبع
(ح َّبى)
(ح َّب�ى)؛ ُ
من قيم�ة األنثى الكامنة يف ُ

و(ح َّبى) املكان ،من حيث هي حمور
اإلنسان ُ

(ح َّبى) جلس�دي مل�ة أبدية ال انفصام
وبذا أمل ُّ ُ

هلا فيتم كاميل( »...عامل.)286 :2000 ،

(ح َّبى) أصل كل يشء
وحدة الوجود؛ ُوتأكي�د ًا على قضي�ة وح�دة الوج�ود يف

الرواي�ة وم�ا يصحبها يف الغالب من مس�ائل

االتص�ال الص�ويف واحلل�ول واألس�طرة

الديني�ة عموم�ا؛ نج�د حش�دً ا م�ن األسماء
ملواضع وش�خصيات مقدسة ش�كلت حمور ًا

الصراع بني الرج�ال وه�ي معي�ار مكانتهم

يف الرواي�ة .وع�ن تل�ك األسماء ربام س�هت

(ح َّب�ى) م�ن رشي�ك...يف مق�ا طافت
ل�ه يف ُ

يف تأوي�ل العم�ل ورد رم�وزه ملرجعياهت�ا

ومق�دار قيمته�م وس�لطتهم« :ال يدع صون

الرباذي�ن األمريي�ة بجثمان طام�ي بكام�ل
األُهبة( »...عامل.)145 :2000 ،

عديد الدراسات املش�ار إليها ،رغم جهودها
م�ن التاريخ احلقيق�ي واخليايل« .مق�ا» مثال،

(ح َّب�ى) الت�ي ومه�ت
وه�ي حمي�ط مق�ام ُ

بع�ض الدراس�ات فظنتها حمورة ع�ن «مكة»

ومع أن الرموز الصوفية حارضة يف املتن،
فقد كان اهلامش أكثر إيغاالً وباطنية .يف املتن

(جري�دي )2011 ،على عادة رج�اء عامل يف

(ح َّبى) ،ألهن�م أرادوها ُعنوة
املتنافسين عىل ُ

اس�تلهام ملق�ام النبي س�ليامن املحفوف بكثري

انصرف احلب كثري ًا للجس�د من قبل أولئك

تعمي�ة املواضع واألسماء؛ هي على الراجح

وعلى دم�اء اآلخري�ن ،بينما اهلام�ش يفيض

من اللغط التارخيي.

والغارق يف الفناء واحللول ،وهذا يدعم فكرة

رغ�م مركزيت�ه يف احلكاي�ة؛ إذ ال ي�كاد

باحلب الروح�ي املناهض للعالئق اجلس�دية

الظاهر والباطن الصوفي�ة يف املتن واهلامش،

( )8طام�ي املتحمي أمري عسير الذي دخل مع س�لفه ،يف رصاع
م�ع الترك واألرشاف انته�ى بس�يطرته على مكة م�دة من
الزم�ن حتى متكنت منه ق�وات حممد عيل باش�ا وأعدم .كام
أن الرشي�ف حممد بن عون ،الذي ربما كان «صون» حتريفا
الس�مه ،س�اهم ب�دوره يف القض�اء على إمارة العسيريني
واس�تعادة النف�وذ على مك�ة .ينظ�ر يف ذل�ك كت�اب عاتق
البلادي ،اإلرشاف على تاري�خ األرشاف ،بيروت :دار
النفائس.2002 ،
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تعود الصورة ألصلها بجسدي ،وحتى يعود

واحل�ق أن الوه�م يف هذا االس�م مربر

يتيسر العث�ور ب�ه ل�وال أن الكاتبة نفس�ها
كفتنا مش�قة األمر فذكرت�ه يف آخر رواياهتا

«ط�وق احلمام» يف مع�رض وصفها اآلرس
مللك بلقيس ومقام س�ليامن (عامل:2011 ،

.)497-496

هن�ا إملاح�ة طريف�ة ومفارقة مهم�ة؛ فإىل
س�ليامن كان�ت رحل�ة األنث�ى ب ِ
لقي�س م�ن
َ
«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ
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اجلنوب إىل الشمال ،أما يف الرواية فهي رحلة

الذك�ر إىل األنث�ى من اجلن�وب إىل حيث هي
(ح َّبى).
يف الشمال؛ رحلة س�ارح وحيان إىل ُ
وبذل�ك ج�رت الكاتب�ة عىل عادهت�ا يف قلب
األلفاظ واملفاهيم؛ فجرت املسألة عىل عكس

املألوف التارخي�ي واالجتامعي يدفعها لذلك

منزل�ة األنثى عنده�ا ،وهذا ه�و املعنى احلق
للمحو والكتابة.

«-ح َّيان»/حي بن يقظان واجلوهر األعظم

«ح َّي�ان» ،م�ن طرف آخ�ر ،ه�و الباحث
َ

(ح َّبى)؛
اجلاد عن عش�قه األبدي الكام�ن يف ُ

رم�ز اآلهل�ة كله�ا الت�ي س�عت الرواي�ة هب�ا
ومعها إىل تأنيث كل الظواهر واألش�ياء حتى

الرجل نفس�ه .ومن تأنيث الذكور يف الرواية

تطالعنا ش�خصيات يقع وصفها بني الذكورة
واألنوث�ة من بينها «س�ارح» ،الباحث اآلخر

(ح َّبى) مقارنة
وبداف�ع بيان منزلة األنث�ى ُ

(ح َّبى) ،الذي تقول عنه الكاتبة»:بعدها
ع�ن ُ

إىل تقدي�م نس�اء الرواي�ة يف ش�كل أجيرات

تعد جلس�ده رصامة الذكورة املطلقة ،راحت

بنظرياهت�ا يف الواق�ع املع�اش؛ تعم�د رج�اء

وج�وار ،وهلذا تص�ف مدينة مقا أهن�ا «مدينة
الرج�ال» جلب�ت إليه�ا اإلناث املج�اورات
لتخفيف الذك�ورة فيها .وكأهنا بذلك هتمش

كل أنث�ى مضطهدة وتس�لبها حريته�ا ،وهلذا

جتعل من عشق «سارح» لـ»نور» ابنة النائحة
عشقا ال قيمة له؛ ألهنا ليست امرأة أصيلة بل
واف�دة ،واملقصود رمزي�ة التهميش فيها دون

شك (عامل.)49 :2000 ،

ص�ار يميش ملفوف�ا يف محيم الرط�ب ذاك ،مل
(ح َّبى) س�ارية فيه متازج ما يتحرك فيه
حقيقة ُ

ويفع�ل ويتأمل ،ص�ارت أدواته حلقيقة منه مل

تظهر بعد( »...عامل.)168-167 :2000 ،

وحي�ان ه�ذا يق�رب أن يكون اس�تلهاما

ح�ي بن َيقظ�ان؛ تلك الش�خصية
لش�خصية ّ
الصوفي�ة الت�ي توصل�ت ملحبوهب�ا األعظ�م
بعد عن�اء من البح�ث والتطل�ع والتوفر عىل
اجلواه�ر والتخيل عن األع�راض ،وهو ذات

وم�ا حيس�ن التنبيه علي�ه يف ه�ذا الصدد،

املس�لك الذي اختذه حيان يف الرواية؛ طلبا لـ

حي�ال األديان؛ إذ يق�رب يف اعتقادي املنظور

وم�ن يتتب�ع الرواي�ة ،ي�درك البح�ث

ه�و الرؤي�ة األحادي�ة الت�ي تتبناه�ا الرواي�ة
الفلس�في الذي يرد املعتق�دات ألصل واحد
مهام اختلفت تشكالهتا .وعليه فالكعبة وجه
آخر ملقام س�ليامن أو غريه من الرموز الدينية،
وال يبع�د كوهن�ا مجيع�ا م�ن األس�اطري عن�د

الكاتبة ،وبذلك يؤول اجلمع إىل اإلفراد وهو

عني نظرية وحدة الوجود املبثوثة بعناية فائقة
يف الرواية (عامل،269 ،253 ،70 :2000 ،
.)314 ،311 ،286

«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

(ح َّبى) املقرون اسمها بالباطن دون الظاهر.
ُ

ال�دؤوب ال�ذي بذله حي�ان ألج�ل حمبوبته؛

رغبة يف االتصال هبا والفناء فيها ،دون الغفلة
ع�ن أن حي�ان يأيت يف ص�ور متعددة وأسماء
خمتلفة هي يف احلقيقة تعود هليئة واحدة .كام أن

أفكارا كالتولد ال�ذايت وختمر النطفة و الظبية
(ح َّبى) يف اس�م «غزالن»،
الت�ي تتامه�ى م�ع ُ
إضافة إىل التبادل بني حيان وس�ارح وحابس
املرهتنين بإتقان علوم الباط�ن بغية التامهي بـ
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(ح َّب�ى)؛ مرجح�ات لعالقة حكاي�ة حي بن
ُ

يقظان الفلس�فية بتش�كيل العم�ل عند رجاء

يف تكوي�ن التجربة اإلبداعي�ة عندها ،وهو ما

حي�ان ح�او عىل عطر م�ن جن�س اللواقح ما

ناهي�ك ع�ن أن طاسين ي�أيت يف مواضع

ع�امل .تق�ول مثلا« :أدرك حي�ان أن االس�م
(ح َّبى) حتى حرضته عىل متلكها
إن مس�ته به ُ
فأخرجته فارا من قبيلته...واعلم أن األرواح

جله�ا قديم ،إال ما ختلق من تزاوج خفتني أو

يستحق دراسة مستقلة بحد ذاته.

صورة هليئة النبي امللك س�ليامن الذي س�خر

كل الكائنات لذلك الباقي الذي ال يفني وال

يزول .تقول مس�تعرية قصة بلقيس مع كتاب

نزوتين أو تول�د ع�ن التبعث�ر يف املتعدد دون
(حابِس) بحرسة« :أي
الواحد« ،»...وتنه�د َ

طاسين النبي س�ليامن« :وس�اح للعيون عىل

اللعن�ة ،وأي عل�وم خلق�ت تل�ك النطفة يف

إليه�م بأمر...فما أن ألق�ى نظرة عىل الس�بعة

العط�ور تل�ك التي أستش�في هبا س�يدي من
صلب�ه وأمدهتا بالقدرة على الصمود بمقا؟!
وأي ترب�ة بذرت ومخرت هبا مثل تلك الظبية

الت�ي ب�ادت؟!( »...ع�امل،170 :2000 ،
 ،256وانظر كذلك ص .)286 ،216

-طاسني/احلالج

(ح َّبى) ذات بلقيس ومن
س�ليامن جاعلة من ُ

احلجر طلس�م ،وأدرك�وا أنه كتاب مرس�ول

أخت�ام املرصودة حت�ى عرفها هل�م« :إهنا من
املل�ك طاسين ،وطاسين خمف�ي ومكن�ون
كأعظ�م ملوك الباط�ن ،وخصومت�ه حماق ال

طل�وع منه...وحي�ث ابتلينا به فاإلستسلام
سيد الفضائل( »...عامل.)22-20 :2000 ،

ش�خصية املل�ك «طاسين» ،ال يبعد-كام

ويف حضور شخصية طاسني امللك ،وهو

بطواسين احللاج املعروف�ة وه�ي جمموع�ة

جتس�يد للفك�رة الصوفية واعتداد بش�خصية

أملعنا اقتباسا من أحد الباحثني -عالقة االسم
من التص�ورات الصوفية التي تتخ�ذ من لعبة
احلروف واملقطعات وس�ائل لبناء كل طاسني

منه�ا (احللاج .((()2007 ،يعض�د ذل�ك م�ا
يلحظ يف أس�لوب رجاء عامل نفسها من حيث
اللغة والرتكيب ،ومن يفطن لنزوعها الواضح

إىل ذك�ر األرق�ام وعم�ل الرتس�يامت ،يف هذه

الرواية وغريها ،ال خيامره شك يف تأثرها بمثل

طواسين احللاج الت�ي تتناثر على صفحاهتا

األرقام والرس�ومات يف غري قليل من اإللغاز

( )9وم�ن التص�ورات الصوفية عن�د احلالج :احلقيق�ة املحمدية
والفهم والصف�اء والدائرة والنقطة والتنزيه واملش�يئة وغري
ذلك من األفكار املغرقة يف التعمية والشطح وعرس الفهم.
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والتورية ،وهو تأكيد آخر لدور الفكر الصويف

(ح َّب�ى) وفيه تتواري وتفنى،
الذي يتامهى بـ ُ

احللاج املعدود م�ن أرباب الش�طح وأوائل

القائلني بالفناء ووحدة الوجود.

«-قا»/جبل «قاف» وحميي الدين ابن عريب

ومن مزي�د أمثلة التفلس�ف واألس�طرة يف

الرواية وأمهها ،مس�ألة احل�روف التي ال ختفي

رمزيتها وم�دى تأثريها يف الفكر الصويف الذي

يعده�ا مفاتي�ح أرسار الك�ون والوج�ود .ذكر

«قا” مثال ،وهو يف الرواية اسم ألحد املجاديب
الذي�ن انط�وت ظواهره�م البس�يطة على رس
عظي�م؛ ربام ال يشير لغير احلرف ق�اف الذي

تؤول�ه الصوفية ،رغ�م ضآلة حجمه وبس�اطة
«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ
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نطقه ،باس�م جب�ل عظيم ط�وق اهلل به األرض

أخرى منها م�اكان مناهضا للصوفية نفس�ها

وألنن�ا ال نفترض إمكانية مقارب�ة املركب

إىل بلاد األف�راح» ال�ذي يصف في�ه ملذات

اإلتيان عىل ذكر ش�يخ الطريق�ة حميى الدين ابن

واملش�اهد البلدانية ،املنطوي�ة عىل األعاجيب

(عامل.)247 ،171 ،22،117 :2000 ،

الصويف يف فكر رجاء عامل وأثره عىل كتابتها دون
عريب؛ فقد بلغنا به خرب جبل قاف عند الصوفية

حين يق�ول يف الفتوح�ات املكي�ة“ :أخربن�ا

كاس�تلهام ابن القي�م وكتابه «حادي األرواح
اجلن�ة وحوره�ا وقصوره�ا .كما أن الرحل�ة

واألس�اطري ،وجه�ت الكاتب�ة لالس�تعانة
ببعض مش�اهري كتاهبا يف التراث العريب مثل

احلموي واإلصطخري وأيضا خرداذبة الذي

صاحبنا موسى السدراين وكان صاحب حظوة
حمموالً قال ملا وصلت إىل جبل قاف ،وهو جبل

من نسله «خردذبة» (عامل،86 ،24 :2000 ،

بحي�ة عظيم�ة قد مج�ع اهلل رأس�ها إىل ذنبها بعد

الكت�ب الثالث�ة من غير تصاني�ف التصوف

عظي�م طوق اهلل ب�ه األرض وطوق ه�ذا اجلبل
اس�تدارهتا هبذا اجلبل .قال موسى فاستعظمت
خلقها ،قال فقال يل صاحبي الذي كان حيملني

س�لم عليها فإهنا ترد عليك ،قال ففعلت فردت
السلام وقال�ت كي�ف ح�ال الش�يخ أيب مدين
فقلت هلا وأنى لك بالعلم هبذا الش�يخ؟ فقالت

وه�ل على وج�ه األرض أحد جيهل الش�يخ أبا
مدي�ن؟ فقلت هلا كثري يس�تخفون ب�ه وجيهلونه
ويكفرونه ،فقالت عجب ًا لبني آدم إن اهلل مذ أنزل
حمبته إىل من يف األرض وإىل األرض عرفته مجيع

 .)319 ،169 ،137 ،135والناظ�ر يف هذه
يلم�ح حض�ورا الفت�ا للمحت�وى العجائب�ي

والغيبي فيها ،ومن هذا الباب ساغ حضورها
يف الرواية وشكلت رافدا تراثيا فيها.

-هنر “الر” و”املروة البيضاء”

وم�ن أمثلة هذا العجائبي واألس�طوري،

يمكنن�ا اإلش�ارة إىل م�ا يس�مى بـ»هن�ر الر
العظي�م» ،وه�و اس�تدعاء متئ�د ألس�طورة
ضاربة يف التارخيية عن هنر كان خيرتق اجلزيرة
العربية من نج�ران إىل اخلليج العريب .إنه هنر
احلياة وقس�يم اجلري�ان الذي يذكرن�ا بحركة

البقاع واحليوان�ات وعرفته أنا يف مجلة من عرفه
فما ختيلت أن أحد ًا من أهل األرض يبغضه وال

الرحل�ة وديمومته�ا نح�و املعرف�ة واحلقيق�ة

اهلل( “ ...ابن عريب.)192/5 :1999 ،

ع�امل الت�ي عنون�ت أح�د أعامهل�ا ،جمموعتها

جيهل قدره ،كام هم أهل السامء يف حق من أحبه

• العجائبي واألسطوري
-الغيبي واملدهش

والباط�ن؛ ذل�ك األس�اس يف نت�اج رج�اء
القصصية الوحي�دة ،بـ»هنر احلي�وان» (عامل،

.)302 ،269 ،261 ،130 :2000

ويف نط�اق التأنيث املس�كونة ب�ه احلكاية

واحلقيقة أنه ال يقف معيار احلكم والفهم

وتوازي�ا مع البعد الغرائب�ي وفكرة التعجيب

حموريت�ه ،بل يتس�ع النظ�ر فيه�ا إىل فضاءات

(ح َّب�ى) والذي تتعهده الرواية
املرصود ملقام ُ

(ح َّب�ى) على الفك�ر الصويف وح�ده رغم
يف ُ

«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

فيها؛ تطالعنا «املروة البيضاء» ،وهو الوصف
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بالنع�ت والتك�رار .وجري�ا على م�ا تقتضيه

اليامني�ة» ،كما تق�ول املص�ادر ،واللف�ظ وإن

والكعبة غري يشء واحد؛ فتنصهر الش�خصية

(امل�روة)؛ أي أننا يف حضرة آهلة أو ربة ،وهو

(ح َّب�ى)
فك�رة وح�دة الوج�ود ،فليس�ت ُ

باملكان انصهارا تاما.

وهذا امل�كان يف غالب ذك�ره هو الكعبة

الشامية يف مكة ،بيد أن األوصاف املصاحبة

لذك�ر امل�روة البيض�اء هن�ا ه�ي لـ»كعب�ة
نج�ران» الت�ي اختذهتا رجاء عامل رم�زا دينيا

م�ن طري�ق هن�ر الر العظي�م املق�رون هب�ا،
لتل�وح هن�ا أيضا فك�رة وح�دة الوجود من
حيث أحادي�ة اجلوهر (الكعب�ة) رغم تعدد
األش�كال واملواض�ع .تق�ول يف روايته�ا:

«وعرف�وا أن املل�ك العظيم قد أرس�ل وراء
(ح َّب�ى) خاطبا ألنه كان قد س�مع
أمريهت�م ُ

بخط�ر قبائل ال�دروع ،وأمريهت�م املحفوفة

يف م�روة بيضاء عظيمة الشرر»...؛ «تلقت
التواري�خ بأقداره�ا حت�ى انحبك�ت املروة

(ح َّبى) كما صنم من
عىل جس�دها فقام�ت ُ

(ح َّب�ى) املضم�رة يف
م�رو»...؛ «فص�ارت ُ
مدين�ة أعجوب�ة مل ختط�ر يف ذه�ن بن�اء ،ث�م
استراح إليها يف العقد الس�ابع فأجرى فيها

املياه الرسية من بقايا الر املكنوزة يف أحقاق

أساطني التنجيم ،أحاطها بطالسم البساتني
والتواش�يح واإليقاع�ات ،والت�ي يعربه�ا

العام�ة فيأخذه�م هباؤها الظاه�ر ،ويعربها

أه�ل السر فتأخذه�م متاه�ات ظالهل�ا
وأخطارها الباطنة( »...عامل،22 :2000 ،
.)302 ،63

امل�روة البيض�اء صف�ة ل�ـ»ذو اخلَ َلص�ة»،

الصنم املعروف ،أو ما كان يس�مى بـ»الكعبة
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كان مذك�را (صن�م) فجوه�ره وأصله مؤنث
ما يدل عليه قول إحدى النساء:

لبيضته�م فالقوا دوهنا
ج�اءوا
ْ
ِ
ِ
السيوف قبيبا
ب لدى
ُأس�د ًا تق ُّ
(ابن الكلبي.)36-34 :1995 ،

ويالح�ظ إرصار الكاتب�ة على تك�رار

احلدي�ث عن «امل�روة البيضاء» الت�ي تكتنف

(ح َّب�ى) كتلك املحيط�ة بالصن�م األنثى «ذو
ُ

اخللصة» ،وقد ش�كلت املروة بلوهنا األبيض
(ح َّب�ى)
حجاب�ا يف احلالين ،لكن�ه يف ح�ق ُ

حج�اب ص�ويف اليتيسر كش�فه ألي أح�د؛

لكون�ه مرتبطا باحلقيقة املطلقة واجلوهر ،عىل
العك�س م�ن م�روة «ذو اخللص�ة» املحمول
حجبها عىل الظاهر يف األرجح.

ولعل حضور اللون النقيض ،وهو األسود

املبرز يف وصف العبد أو الـكور «حمموس»،

م�ن نوع احلجب الس�طحي املتك�ون بخطايا

البشر ومظامله�م« :جس�د (كُ�ور حمم�وس)

هذا من صحاري الس�ود التي عاش�ت لوعة
العط�ش فل�ن ترتوي»...وبحلول�ه يف عناية
األمري صون ُبعث سواد كور حمموس وانبسط

يف مقا ،سود سريته احلافلة باملظامل( »»...عامل،

.)168 ،42 :2000

وربام هلذا الس�بب ذاته نجد النائحات يف

الرواية وقد اتشحن بالسواد الذي هو تدليس

وانتح�ال؛ إذ ال يعك�س حزن�ا حقيقي�ا يف
الباطن بل هو زيف ظاهر وس�يلته األساسية
«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ
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الل�ون األس�ود الذي ال يش�ف عما حتته من

حقائق .وب�إزاء هذا الس�واد الزائف تطالعنا

«نُ�ور» ،ابنة رئيس�ة النائح�ات يف مدينة مقا،
الت�ي كان�ت رمزا للص�دق والصف�اء املقابل

لزيف أمه�ا النائحة الكردي�ة (عامل:2000 ،
 .)31-30واليبع�د أن يك�ون يف األم�ر نقد
مبطن للراهن الثقايف الذي خيفي جوهر املرأة
احلقيقي خلف هذا اللون حتديدا.

ثاني ًا :من خالل عتبة العنوان

(ح َّبى) يف الرتاث العريب
• ُ

إن م�ا يدع�و للغرابة حق�ا وأن�ت تطالع تلك

الدراس�ات الت�ي أرشن�ا إليه�ا يف احلدي�ث ع�ن
(ح َّبى) التي
الرواية؛ هو عدم التفاهتا إىل شخصية ُ

هي مفتاح الرواية وعمودها الفقري ،ففات بذلك
قدر كبري من الوجاهة يف تلك الدراس�ات .ولعل

القضي�ة ال تع�دو غفل�ة ع�ن أن وراء هذا االس�م

أم�ا الرتح�ال فه�و هاج�س دائ�م يف

بعدا تارخييا ،أو ربام كان اعتقادا بأنه خمرتع ملناسبة

الرئيس�ة .ويف تقديري ،فليس البعد املادي

كتابته�ا ،وهو ما ح�دا بأحد الباحثين املعتربين-

الرواي�ة ،وه�و بلا ش�ك م�ن أعمدهت�ا
للرحل�ة ه�و املقصود هنا؛ ب�ل األمر ترميز
للشق الروحي لعملية شد الرحال والتنقل

والس�لوك القوي�م وص�وال إىل املحب�وب

األس�مى (ابن عريب يسمي التصوف بعلم

الطري�ق)( .((1هلذا حفلت الرواية بكثري من

اإلش�ارات إىل الرحال�ة واجلغرافيين كما
سبق أن أسلفنا .وحتى األسلوب يف بعض
األحايين نج�ده يضارع أس�اليب الرحالة

واجلغرافيين م�ن وص�ف دقي�ق للزواي�ا
واحلناي�ا واالرتفاع�ات وخالف�ه ،ممزوجا
بكثير م�ن الروحاني�ات واخلي�ال (ع�امل،

.)300 :2000

( )10يقول أحد الباحثني رابطا بني املكان والرحلة عند املتصوفة:
«إن ولع ابن عريب بمس�جد األزهر بفاس مل يكن بالصدفة،
ففي�ه حقق مجل�ة من ال�رؤى والفتوح�ات العجيب�ة .ولعل
هذا االعتبار االس�تثنائي لألمكنة ه�و الذي يقف وراء ولع
املتصوفني بالرحلة .وامل�كان املقصود هنا ليس فضا ًء فارغا
باملعن�ى اهلنديس ،أو صورة متخ َّي َل�ة لعامرة ما ،بل هو مكان
موجود وحم�دد يف جغرافية األرض وأنثروبولوجية وتاريخ
الناس ،متمثال يف مدينة ،أو زاوية ،أو مسجد ،أو بستان.»...
حمم�د املصباح�ي «فن معرفة املكان عند اب�ن عريب» http://
www.kasnazan.com/article.php?id=913

«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

فكرة احل�ب يف الرواية وال حييل إىل أبعد من زمن

وقد سلفت اإلشارة إىل ذلك-لوصفه بالغرابة.

حتدثن�ا املص�ادر العربي�ة ع�ن نس�اء قليالت

(ح َّب�ى) ،ويف
يف التاري�خ القدي�م عرف�ن باس�م ُ

ذكرهن ،باختالف سياقاته ومضامينه ،ما يصلح
لتأس�يس تأويل منطق�ي لفكرة الرواي�ة ووصلنا
جيدا بمرجعية الكاتب�ة ومغزى عملها .وفيام ييل

نعرض ماوقفنا عليه من تلك األسماء وسياقاهتا

التي وردت فيها وعالقتها بام نحن بصدده.
(ح َّبى) الفقعسيةُ

يف معج�م الصغ�اين ذك�ر المرأة اس�مها
(ح َّب�ى) ال َفقعس�ية ،ينق�ل خربها ع�ن نوادر
ُ

اب�ن األع�رايب عىل النح�و التايل« :وق�ال ابن
ِ
الركَّاض يتحدث إىل
األعرايب يف نواد ِره :كان َّ
ِ
روة
(ح َّبى) ال َف ْق َعس َّية ،وكان يأتيها -أيض ًاُ -ع َ
ُ
الدُّ َبْي�رْ ّي يتحدَّ ُ
أت َركّاض ًا عىل
ث إليهاَ ،فوا َط ْ

روة فتبي َع ُه ،فس�قته من اللبن
أن تأخ�ذ محار ُع َ
ثم
فوارته َّ
حت�ى خت ّثر فنام ،ث�م أخذت مح�اره َ

َ
فكان
روة أنَّه وا َطأها عىل ذلك
با َعت�ه ،فبلغ َع َ

َّاض:
الرك ُ
منه ُ
بعض الكالم ،فقال َّ
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ُهر َة َد َّب َست
أن بِن ُ
ذنب يل ْ
فال َ
ْت ز َ
َب َ
احلق باطِ ُله»...
عريك أ ْلوى ُي ْشبِ ُه َّ

ليرصع�ن أمك بني الب�اب والطاق ،فليش�فني

(الصغاين :د ب س).

غليلها ،ولتخرجن نفسها دونه فقال ابن هرمة:

ويف لسان العرب« :قال َأبو األَسودَ :أ َر ْي َت
ْ�ت مل َأ ْب ُل ُه َأت�اين فقال :اتخَّ ِ ْ
�ذين َخ ِليال،
ام�ر ًأ ُكن ُ
َ
ٍ
َّاض ب ُن َأ َّباق الدُّ َبيرْ ي:
رتك اهلمزةَ ،وقال َرك ُ
ف َ
ِ
(ح َّبى)
ف ُقـوال صاد َقينْ ِ لز َْوجِ ُ
خ َل ْ ِ
وإن ب ِ
داء
ُجع ْل ُ
ت هلا ْ َ
ت ،ف َ
َأ َر ْيت َ
(ح َّبى)
إن َمنَ ْع َ
َك ْ
ت كال َم ُ

(ح َّبى) بابن أم كالب
وال وجد ُ

كاء؟
َأتمَ ْنَ ُعني عىل َل ْيلـــــى ال ُب َ

(ح َّب�ى) ،وال�ذي
وال�ذي يف ش�عره كالم ُ
ُر ِو َي كالم َل ْيلى( »...اب�ن منظ�ور :ر ء ي).
«و(ح َّبى) ،عىل وزن
ويف موضع آخ�ر يقول:
ُ
ُف ْعىل :اسم امر َأة .قال ُهدْ ب ُة بن َخشرْ م:
ٍ
واجد
َفام َو َجدَ ْت َو ْج ِدي هبا ُأ ُّم
(ح َّبى) بِا ْب ِن ُأ ّم كِ ِ
الب»...
وال َو ْجدَ ُ

(ابن منظور :ح ب ب).

(ح َّبى) املدينة/أنثى اجلسدُ

وهذه األخرية هي التي يبسط خربها كتاب

«مجهرة األمثال» ،فورد ذكرها يف مثل س�ار بني
(ح َّبى) .امرأة مدنية كانت
الناس« :أش�بق من ُ
مزواج ًا ،فتزوجت عىل كرب س�نها فتى من بني

كالب ،وكان هل�ا اب�ن كهل فمش�ى إىل مروان

فام وجدت وجدي هبا أم واجد

رأته طويل الساعدين عطنططا
كام تشتهي من ٍ
قـوة وشبـاب»
(العسكري.)461 :

ويف «مجَ مع األمثال» اخلرب الس�ابق وزيادة

علي�ه بعد قوهل�ا «ولتخرج�ن نفس�ها دونه»:

ضب وأين ضبيبته ،وقد وجدنا
«ولوددت أنه ٌ
خلاء! فانترش هذا ال�كالم عنها فرضبت هبا

األمث�ال ،فمم�ن رضب يف الش�عر املث�ل هب�ا

هدبة بن خرشم[...].

(ح َّب�ى)
وكان�ت نس�اء املدين�ة تس�مني ُ
(ح�واء أم البشر) ألهنا علمته�ن رضوب ًا من
هيئ�ات اجلامع ،ولقبت كل هيئ�ة منها بلقب،
منها القب�ع والغربلة والنخير والرهز ،فذكر
اهليث�م بن عدي أهنا زوج�ت بنت ًا هلا من رجل
ث�م زارهت�ا وقال�ت :كي�ف تري�ن زوج�ك؟
قالت :خري زوج ،أحسن الناس خلق ًا وخلق ًا
وأوس�عهم رح ً
لا وص�در ًا ،يمأل بيت�ي خري ًا

و...إلخ « (امليداين .)387/1 :1972 ،وقد
اجتزأنا اخلرب لرصاحة ما يستحى من ذكره.

(ح َّب�ى) الفقعس�ية ال�واردة يف
وباس�تثناء ُ

الرواي�ة األوىل ،الت�ي مل ترس�م هل�ا احلكاي�ة

ب�ن احلك�م وه�و وايل املدين�ة ،وق�ال :إن أمي
الس�فيهة عىل كرب سنها وس�ني تزوجت شاب ًا،

مالمح ش�خصية وس�لوكية واضح�ة يمكن

فحضرت ،فقالت البنها :ي�ا ابن برذعة احلامر

عامل؛ تُظهر املروي�ات األخرى امرأة بمالمح

فصريتني ونفسها حديث ًا ،فاستحرضها مروان
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أكثر وضوحا وبمفارقة سلوكية تنتهج الثورة

غالبا ،مع جت�ل باهر لل�روح والباطن ،رامزة

برواي�ة رجاء عامل املبنية على مترد األنوثة عىل

اإلطالق بسوى اجلواهر.

للعش�ق العلوي والباطني الذي ال حيفل عىل

على الس�ائد .وهن�ا يمكننا االعتق�اد بصلتها

وكأين برج�اء عامل هنا تس�عى إىل أن ختلع

اهليمنة الذكورية.

(ح َّب�ى) املدني�ة يف الذهن
تقترب صورة ُ

(ح َّب�ى) املدين�ة الصفة املادي�ة التي طاملا
ع�ن ُ

ش�هرهتا على ح�دود الش�بق والش�هوة ،ب�ل

أن تك�ون عليه�ا ،وه�ي أنثى ال�روح ال أنثى

الزم�ت امل�رأة لتمنحه�ا س�متها الت�ي ينبغي

من املعنى األس�طوري ،وهي ام�رأة ال تقف

اجلس�د .والخيفى أثر املكان املقدس يف رسم

اس�تحالت مؤدبة تعلم النس�اء أوضاع املتعة

ه�ذه املركزي�ة األنثوية التي جاءت متس�اوقة

ويتهاف�ت الفتية على منزهلا متطلعين ملعرفة

م�ع تأني�ث لف�ظ مك�ة؛ الغاية الكبرى لكل

أرسار الل�ذة وطرقها .لقد كانت متارس دورا
ليس معتادا ،وربما كانت من أوائل املتغزلني

يف الرج�ال من النس�اء غزال مكش�وفا ،وهو
مامل يعه�د يف جمتمع عريب ناهي�ك عن نبوي؛

فكسرت املأل�وف االجتامع�ي وه�ذا رس
(ح َّبى)
أمهيته�ا ملوضوع الرواي�ة وجوهرهاُ .

املدين�ة بصفته�ا احل�ارضة انتصب�ت مقام�ا

واس�تحالت حمج�ا ال غنى عنه للمس�كونني
بفضح املس�كوت عن�ه وكش�ف املحجوب،

يدفعه�م خصوصي�ة املحج�وج إلي�ه ومزي�ة

حاج ومعتمر.

(ح َّبى) مكة/أنثى القداسة املطلقةُ

(ح َّبى) مكة ،التي نرجح
وقبل أن ندل�ف إىل ُ

(ح َّب�ى) يف رواي�ة الكاتب�ة
أهن�ا املله�م األول ل�ـ ُ
املس�كونة بمحيطه�ا ومس�قط رأس�ها؛ حيس�ن
(ح َّب�ى) أخ�رى وردت يف دي�وان
التعري�ج على ُ
بش�ار بن ب�رد .يف قصيدت�ه ذائعة الصي�ت يقول

بشار:

الالمعتاد الكامنة يف شخصه وحديثه.

هن�ا حتدي�دا اجتماع وافتراق مع نس�خة

(ح َّبى) عند رجاء عامل؛ جتتمعان يف أن كلتيهام
ُ

قف�ز عىل املألوف ال�ذي يؤمن هبامش�ية املرأة
ورضورة اس�تتارها ،وتفرتقان يف أمور عدة.

(ح َّبى) املدين�ة التي مت�ردت عىل احلجب
ف�ـ ُ

حسية ظاهرية ،عمدت إىل أكثر املوضوعات

حساس�ية يف حميطه�ا الثق�ايف ،وه�ي مس�ألة
اجلس�د واجلنس ،لتعص�ف بالتقالي�د املرعية

(ح َّب�ى) رج�اء آث�رت التجلي
عام�ة .بينما ُ
الروحي ال اجلس�دي فبقيت حمجوبة اجلسد،

«ح َّبى» لرجاء عامل
صالح عيظة الزهراين :املوروث يف رواية ُ

		

عدمت َ
ُ�ك عاجل ً
ياقل�ب قلب�ا
ا
ُ
أجتع�ل م�ن ِ
ُ
ي�ت عليــــك ر َّبا
هو َ
ٍ
ِ
ب�أي ُ
رأي
�ـورة وب�أي
مش
ِّ
تمُ ِّلكه�ا وال تَس�قـــــيك عذب�ا
ِ
�ن صبـاب� ًة يف ِّ
كل ي�و ٍم
حت ُّ
كر َب َ
ت�ك ك َْرب�ا
إىل ُ
(ح َّب�ى) وق�د َ
(بشار بن برد.)190 :2007 ،

واحلقيق�ة أن تقاطعات عدة تس�توقفنا يف

(ح َّبى) هذه جتعلن�ا نعتقد بحضورها
نس�خة ُ

يف ذهن الكاتبة حني انتخبت عنوان روايتها،

(ح َّبى) رج�اء مزيج
وحيملن�ا عىل الظن ب�أن ُ
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(ح َّب�ى) يف التاري�خ ولي�س
واع م�ن عدي�د ُ

لش�خصية واحدة بعينها .هذا م�ع التأكيد أن

(ح َّب�ى) يف الذروة
ب�ن قصي ،ففتل قيص م�ن ُ

هي األصل بني كل النسخ األخرى ،سيام أهنا

الدار وأطاب نفس أيب غبش�ان بأثواب وأبعرة

األخرى عليها يف بعض متظهراهتا عىل األقل.

واخلسران خليانت�ه للوصي�ة( »...الزخمرشي،

(ح َّب�ى) احلج�از ،ومكة عىل وج�ه التحديد،
ُ

األقدم تارخييا ،ما يعني إمكانية انبناء النس�خ
(ح َّب�ى) بش�ار أن�ه
وم�ا يلف�ت النظ�ر يف ُ

والغ�ارب حتى دفع�ت املفاتي�ح إىل ابنها عبد
حتى كتم الش�هادة ،فضرب به املثل يف احلمق

.((1( )74-72 :1987

(ح َّبى) رجاء
ينصبها رب�ا ،وهذا جوهر فكرة ُ

هذه النس�خة ،التي ه�ي األصل التارخيي

الرحال .ومن يقرأ نص بش�ار سيرى املعاناة

(ح َّب�ى) بنت حلي�ل مكية
لع�امل الرواي�ة؛ ف�ـ ُ

ع�امل الت�ي تعظ�م األنثى على نحو تش�د إليه
وجتش�م التعب ألجل املحبوبة ث�م انحجاهبا

وتعسر الوص�ال هبا ،متام�ا كام ه�و احلال يف
(ح َّبى).
رواية ُ

(ح َّبى) فيام أعتقد ،تب�دو أكثر مالصقة
ل�كل ُ

وعالقته�ا بالبي�ت احلرام الحتت�اج إليضاح.
(ح َّب�ى) بنت حليل؛
إن الص�ورة القدس�ية لـ ُ
األنثى احلارس�ة ملفتاح املقام األعظم ،هي بال

(ح َّب�ى) التارخيي�ة الت�ي نرت�اح
بي�د أن ُ

ري�ب دافع الروائية جلعل نس�ختها رمزا أعىل

العتبارات املناس�بة املكانية والدينية؛ هي بال

(ح َّب�ى) املكية يف رجاء ع�امل يبدو أكثر
لتأثير ُ

لصلتها بروايتنا ونحس�بها روح الفكرة فيها،
ش�ك تلك املكية التي ينقل خربها الزخمرشي

للقيم�ة األنثوية .ه�ذا االس�تنتاج والرتجيح

منطقي�ة؛ فاألم�ر يتعل�ق بموض�وع الس�دانة

يف «املس�تقصىَ » وامليداين يف «جمم�ع األمثال»
وغريمه�ا يف س�ياق املثل املع�روف «أمحق من

مفاتي�ح املق�ام ،وه�و التبجي�ل ال�ذي يتفانى

يقول الزخمشري« :أمحق من أيب غبش�ان:

(ح َّبى) بن�ت حليل ،التي نال�ت املفتاح دون
ُ

بن حبشية...كانت إليه سدانة الكعبة ،فخدعه
صي ب�ن كالب بأن أس�كره
ع�ن مفاتيحه�ا ُق ّ

املق�ام الدين�ي بع�د أن كانت مغيب�ة عن أدنى

أيب غبشان».

هو رجل من خزاعة اسمه املحرتش بن ُحليل

والشرف األكبر ال�ذي حيظى به م�ن يملك
الرجال للظفر به ،فإذا هو يقع يف ملك امرأة،
الذكور فكرست العادة ،لتصبح األنثى مركز

رشف يف القبيلة.

وابتاعه�ا من�ه ب�زق مخر...وقيل أخ�ذ خزاعة

(ح َّب�ى) نج�د م�ا يع�زز اإليمان
يف رواي�ة ُ

البي�ت يف نف�ر م�ن قومه وأخ�رج بني�ه ،ثم إنه

(ح َّب�ى)!“ :وكان
تذك�ر أن املفت�اح رسق م�ن ُ

موتان بمكة فخرجوا وأقام هبا حليل صاحب
مات وأوىص باحلجابة إىل ابنه املحرتش ودفع

(ح َّبى) بن�ت حليل وكانت
املفاتي�ح إىل ابنت�ه ُ

حتت قيص بن كالب لتدفعها إىل أخيها وأشهد
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الوصي�ة أبا غبش�ان امللكاين وابنه�ا عبد الدار

بمركزي�ة هذه احلكاية التارخيية؛ ففي آخر املتن
املفت�اح ق�د س�بق وفقد م�ن أزمنة غاب�رة زمن

( )11وانظ�ر امليداين ،جممع األمثال ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
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اجل�د ص�ون األول...ث�م عثر عليه ل�دى ناذر

“تتنازلني عن مفتاحها البن غبشان؟!

فأعي�د املفت�اح إىل (مقا)”...؛ “ه�ذا العجمي

“يبيع�ه مقاب�ل زق مخ�ر فيشتريه زوجك

“”...لكنه سكري”.

أعجمي ،رشد به لليمن مع مرسوقات أخرى،

قيص( ”...عامل.)401 :2011 ،

الذي أهدى ش�يخنا الغزالة هو من نس�ل أول

من قبض عليه يف اليمن وقد رسق مفتاح طاقة

(ح َّبى)( ”...عامل.)258 ،203 :2000 ،
ُ

هذا يتقاطع بال شك مع رواية الزخمرشي

(ح َّب�ى) بنت حليل حين احتال
وغيره ع�ن ُ
يص ب�ن كالب لتدف�ع باملفتاح البنها
عليه�ا ُق ّ

خالصة

ن�ص أمني على التراث أمان�ة فنية،
(ح َّب�ى) ٌ
رواي�ة ُ

يس�توعب اجلواه�ر من�ه ويعي�د تش�كيلها وف�ق رؤى
كاتب�ة مع�ارصة تتفهم احلداث�ة يف أوىف صوره�ا ،وليس

ب�دال من أخيها .وه�ذا االحتيال ،أو لنس�مه

اإللغ�از والتعمية إال مقتضيات فرضها املحتوى الرتاثي
ورضورة الس�ياقات الثقافي�ة لصاحبة العم�ل .وختام ًا،

املق�دس يف أحاديت�ه وديمومت�ه ،وه�ذا وجه

أت�ت عىل قليل من جمهوالهت�ا ،وطبعت بكثري من احلذر

االنتق�ال التارخيي مللكية القداس�ة ،ال اعتبار

للثنائي�ة في�ه؛ فتع�دد األش�كال يقابل�ه ثبات
أخر الفتت�ان الكاتب�ة بقضية وح�دة الوجود
املتمددة يف فكرها وأعامهلا.

(ح َّبى) املكية يف تش�كيل
ويقط�ع بعالق�ة ُ

العم�ل احل�ارض عن�د رج�اء ع�امل ،احلضور

املكثف والواعي ،يف روايتها “طوق احلامم”،
حلكاي�ة “املفت�اح املسروق” الت�ي ش�كلت

فامس�بق من جت�وال يف الرواية ال يع�دو مقاربات رسيعة
(ح َّبى)
املبرر بن�وع املحت�وى ومنهجية السرد .رواي�ة ُ

مس�لك وع�ر وش�ديد الظلمة ،وه�و األمر الذي وس�م
التنق�ل عبره بغري قليل من املش�قة وحرم م�ن اليقني يف

الوص�ول إىل هناي�ة منطقي�ة ،فاحتا للتخرص�ات بابا عىل
مرصاعيه مع كثري من اللطافة والظرافة.

خيط�ا ينس�اب يف كام�ل العمل تقريب�ا .ويف

موضع متأخ�ر من الرواي�ة املذكورة ،ترصح
(ح َّبى) وحليل وأيب غبشان وسدانة البيت
بـ ُ

احل�رام واملفتاح ،يف إش�ارة مبارشة للنس�خة
(ح َّبى):
املكي�ة التي أقام�ت عليه�ا روايته�ا ُ

“أيب حليل اخلزاعي...دخ�ل اخلزاعي وبيده
مفتاح البيت الرشيف ومده إليها”:

“خ�ذي صوين هذا املفت�اح ،أنت وريثتي

(ح َّبى)”.
ُ

“ال أق�در على الس�دانة ،فأن�ا قائمة عىل

قلب قيص”.

«ح َّبى» لرجاء عامل
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رعاية المسنين في الدور اإليوائية بمنطقة القصيم
)(دراسة تحليله لواقع رعاية المسنين في القطاعين الحكومي واألهلي
د حممد عبدالرمحن السعوي

 جامعة القصيم- أستاذ علم االجتامع املساعد – كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية

Abstract
This study aimed at comparing and contrasting the
services provided to the elderly in the nursing homes in
the governmental and private sectors. The contexts of
the study are the elderly care center in Unaizah, which
is a governmental center run by the Ministry of Social
Affairs, and Dar Altaqwa Care Center, which is a private
care center for the elderly run by the Birr Charitable
Association. Besides comparing the services provided
by these two care centers, the study aimed at discovering
the challenges and problems faced by such types of
institutions.
The study used the method of comprehensive
inventory as a tool of social surveying by conducting
interviews with the concerned individuals of the elderly
population in the two institutions mentioned above.
The study results varied between these two
institutions, depending on the nature of the institution and
the body to which it is affiliated. The findings showed that
there is shortage of provision of services in the private
nursing home more than that in the government one. This
shortage is more obvious in the areas of: availability of
places to only limited number of residents, poor quality
of buildings and equipment, lack of social workers, and
lack of recreational facilities that the center residents can
use at their leisure times. Additionally, the study showed
a low level of satisfaction and happiness amongst the
residents in the private nursing home as opposed to the
residents in the government nursing home.
The study reached a number of recommendations.
These include: first, increasing the government support
for the private elderly nursing homes pertaining finance,
workers, buildings, equipment, and healthcare staff.
Second, increasing the number of the governmental
nursing homes for the elderly in cities and provinces of
the Kingdom of Saudi Arabia.
Keywords: the Elderly, Nursing homes, Public sector,
Private sector

 رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم:حممد عبدالرمحن السعوي

املستخلص

هدفت هذه الدراس�ة إىل معرفة الفرق بين اخلدمات املقدمة
 واخلدمات،للمس�نني املقيمني يف ال�دور اإليوائية احلكومي�ة

 وذلك من خالل،املقدمة للمس�نني املقيمني يف الدور األهلية

 واخلدمات التي يقدمها كل من،دراس�ة الواقع الذي تعيش�ه

مركز دار الرعاية االجتامعية للمس�نني يف عنيزة وهي مؤسسة

 واخلدمات التي، حكومي�ة تابعة لوزارة الش�ؤون االجتامعية
 وه�ي دار تابعة،يقدمه�ا مرك�ز دار الوف�اء للمس�نني بربي�دة
.جلمعية الرب اخلريية بربيدة

كام هدفت الدراسة إىل معرفة أهم السلبيات واملشكالت

التي تواجه هذين النوعني من املراكز املخصصة خلدمة وإيواء

.املسنني

وق�د اس�تخدمت الدراس�ة منه�ج املس�ح االجتامع�ي

 من خلال املقابل�ة لكامل جمتمع،بأس�لوب احلرص الش�امل
. الدراسة من املسنني أنفسهم واملوظفني

وق�د تفاوتت نتائ�ج هذه الدراس�ة تبع ًا لطبيعة املؤسس�ة

 وتبني وج�ود قصور يف املؤسس�ات، واملرجعي�ة التابع�ة هل�ا
اإليوائي�ة األهلية للمس�نني أكبر منه يف املؤسس�ات اإليوائية
 حمدودي�ة العدد املس�موح به:احلكومي�ة خاص�ة يف جم�االت

 وغي�اب،  وت�دين مس�توى املب�اين والتجهي�زات، لإلقام�ة
 وغياب الربامج الرتفيهية للمسنني، األخصائيني االجتامعيني

. وشغل أوقات الفراغ لدهيم

كما بينت الدراس�ة تدين مس�توى الرضا والس�عادة لدى

املس�نني يف ال�دور اإليوائية األهلية مقارنة باملس�نني يف الدور

. اإليوائية احلكومية

وأوصت الدراس�ة بزيادة الدعم احلكومي للمؤسس�ات

 وفت�ح املزيد من الدور اإليوائية، األهلية التي تعنى باملس�نني

. احلكومية يف املدن واملحافظات

 القط�اع، دار املس�نني، رعاي�ة املس�نني:الكلمات املفتاحي�ة
 القطاع األهيل،احلكومي
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أوال :اإلطار العام للدراسة
مقدمة

أعامرهم عن مخس وس�تني س�نة يف اليابان إىل  ،%26أي
أن رب�ع الس�كان اليابانيني تزيد أعامرهم ع�ن  65عام ًا،

م�ع بداي�ة الق�رن العرشين ش�هد الع�امل تط�ور ًا كبري ًا يف
أنظم�ة الرعاي�ة الصحية ،وتقدم� ًا هائ ً
لا يف الصناعات

النس�ب يف العام 2013م ما بين  %16إىل  ,%20يف حني

األوبئة واألمراض املعدية ،والقدرة عىل مواجهة الكثري

نرشة اإلحصاءات السنوية 2013م).

الدوائي�ة واللقاح�ات؛ ف�كان م�ن ثمرات�ه القض�اء عىل

من األمراض باستخدام أساليب ونظم عالجية وأنظمة

صحي�ة وقائي�ة متقدم�ة مل تك�ن موجودة يف الس�ابق؛ ما

نت�ج عن�ه انخفاض كبير يف معدالت الوفي�ات ،وزيادة
مط�ردة يف نس�ب مع�دالت احلي�اة ،فارتفع�ت نتيج�ة
لذلك النس�ب يف العمر املتوقع ،وبلغ الكثري من األفراد

مس�تويات عمري�ة متقدم�ة بنس�ب أعلى م�ن الس�ابق.
وتشير اإلحصاءات الديموغرافي�ة العاملية إىل ذلك من

خلال الزيادة املط�ردة يف أعداد املس�نني الذين جتاوزت

أعامرهم س�ن الس�تني ،فبع�د أن كان عددهم ال يتجاوز
 188مليون ًا عام 1950م بلغ عددهم يف العام 1980م
أكث�ر من  490مليون ًا ،ثم أكث�ر من  600مليون ًا يف العام

2000م  ،وم�ن املتوق�ع أن يصل العدد يف عام  2025م

ويف الوالي�ات املتح�دة وال�دول األوروبي�ة تراوح�ت
مل تكن هذه النس�ب لتبلغ  % 7قبل مخسين عام ًا (PRB

وعىل املس�توى املحلي بلغت نس�بة الس�عوديني من

هذه الفئ�ة يف العام 1412هـ  ،%3.3ثم زادت يف العام

1431هـ إىل  %3.6وإن كانت نسبة الزيادة هذه ضئيلة
مقارنة بغريها من رشائح املجتمع العمرية ،إال أن العدد

الفعيل جتاوز  600.000مسن يف العام 1433ه مقارنة
بع�دد  405000مس�ن يف الع�ام 1412ه�ـ (مصلح�ة
اإلحصاءات واملعلومات 1433هـ).

ويف الوق�ت ال�ذي يش�هد املجتم�ع الس�عودي هذه

الزي�ادة املط�ردة يف أع�داد املس�نني ال ي�زال هن�اك م�ن

يعتربه�م كام يشير عب�د السلام ( )1996مواطنني من
الدرج�ة الثاني�ة ،أو أن عليهم أن يظل�وا قابعني يف املنزل
أو دار املس�نني أو دار الرعاي�ة الصحي�ة انتظ�ار ًا للنهاية

املحتومة هلم .لقد أدى هذا التزايد الكبري يف أعداد أفراد

إىل أكثر من مليار مسن (األمم املتحدة 2010م).
وإذا كان الع�امل حالي� ًا يش�هد ظاهرة ارتفاع النس�ب

هذه الرشحي�ة من املجتمع إىل ظه�ور الكثري من القضايا

الدول املتقدمة أكثر منها يف الدول النامية ،وذلك بفضل

والنفس�ية والصحي�ة واجلس�دية ،والت�ي ظل�ت لقرون

يف أعداد املس�نني ،ف�إن هذه الظاه�رة تتضح صورهتا يف
ارتفاع مس�توى الصحة الوقائي�ة والعالجية بوجه عام،

إضافة إىل زيادة الوعي باملواد الغذائية الصحية والرعاية
الطبي�ة املتط�ورة ،والتق�دم الكبري يف وس�ائل احلامية من
احل�وادث اليومية واملهنية ،وزي�ادة اخلدمات االجتامعية

وحتسين نوعيته�ا ( PRBنشرة اإلحصاءات الس�نوية،

 .)2012وبنظ�رة رسيع�ة إىل اإلحصائي�ات العاملي�ة
واملحلية تبرز هذه احلقيقة ظاهرة للعيان ،فقد أش�ارت

تل�ك اإلحصائي�ات إىل زيادة نس�بة األف�راد الذين تزيد
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

امللح�ة اخلاصة هب�ا ،ولعل من أمهه�ا الرعاية االجتامعية
عديدة حمص�ورة يف النطاق األرسي يف ظل س�يادة نظام

األرسة املمت�دة  ,ولكن م�ع التغري االجتامعي احلاصل يف
أغل�ب املجتمع�ات وظه�ور األرسة النووي�ة الصغرية،
والتغير املتس�ارع يف القي�م االجتامعي�ة الس�ائدة مل يع�د

من اليسير عىل الكثري م�ن األرس توفري الرعاي�ة املنزلية

للمس�نني ،وبالتايل ظهر ما يمكن أن يطلق عليه مش�كلة
املسنني ،والتنبيه إىل زيادة االهتامم هبم ورعايتهم اجتامعي ًا
ونفسي ًا وصحي ًا و معيشي ًا (السدحان.)1421 ،
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مشكلة الدراسة وتساؤالهتا

إن دراس�ة املس�نني واالهتمام هب�م وبمش�كالهتم
أضحت تش�غل مكان ًا بارز ًا واهتامم ًا متزايد ًا يف السنوات
األخرية .وبالرغم م�ن الزيادة الكبرية واملطردة يف أعداد

املس�نني وما صاحبها م�ن مش�كالت اقتصادية وصحية
واجتامعية ،إال أنه حتى العام 1940م مل يكن هناك اهتامم

يذك�ر هبذه الفئة من أفراد املجتمع وذلك بس�بب النقص
الكبري يف املعلومات والبيانات اخلاصة هبا  ,وأيضا بس�بب

تركي�ز العلامء عىل دراس�ة مراح�ل النمو ل�دى األطفال
واملراهقني والتغريات يف س�لوكياهتم وتفسريها ،يف حني

مل حت�ظ مرحل�ة اهلرم بمث�ل ذلك االهتامم ،كما أن النظرة

لتوفري ظروف أرسية حملية أو بيئية مشاهبة للحياة األرسية

للفرد املس�ن ال�ذي يك�ون بحاج�ة للرعاية مث�ل الرعاية
املنزلي�ة والتمري�ض والرعاي�ة الطبي�ة املس�تمرة .وه�ذه

الربام�ج عادة ما تقدم للمس�نني املعتمدي�ن عىل اآلخرين

بش�كل كام�ل وه�م الفاق�دون للق�وة والق�درة احلركية.
كما ظه�رت أيض ًا برام�ج الرعاي�ة املؤسس�ية املغلقة وهو
أح�د النامذج التي ش�اع اس�تخدامها يف الواليات املتحدة
األمريكي�ة نتيجة النحس�ار الوظيف�ة التقليدية لألرسة يف

رعاية أفرادها املسنني ومن ثم حدث التحول نحو الرعاية
املؤسس�ية للمس�نني (الغريب .)2009 ،وعىل الرغم من
اآلثار السلبية التي ترتبت عىل تطبيق مثل هذا النموذج إال

أن املش�اهد هو التوسع يف استخدامه كبديل متاح ملواجهة

إىل املس�نني على أهن�ا عملي�ة اضمحالل تدرجي�ي تنتهي
بالوف�اة كان�ت أيض ًا س�بب ًا يف العزوف ع�ن االهتامم هبذه

حاجات ومش�كالت املسنني حيث يغلب عىل هذا النظام

العام�ة لألمم املتحدة يف ختصي�ص العام 1982م ليكون

كبرية خلدمتهم ،فظهر ما يسمى بنظام التقاعد والتأمينات

الفئ�ة (الرش�ود  .)2000 ،وق�د كانت مب�ادرة اجلمعية
س�نة دولية للعناية باملسنني بداية االنطالقة يف احلث عىل

االهتمام بقضاي�ا املس�نني ودراس�ة أحواهل�م واخلدمات

االجتامعية والنفسية واالقتصادية والصحية املقدمة هلم.

االجت�اه العالج�ي والطبي طويل األمد ،كما بذلت جهود
االجتامعية حتى انتهى األمر إىل ختصيص سنة دولية دعت

إليه�ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1982م ،ثم س�نة

دولية أخرى عام 1999م لبحث قضايا املس�نني ومعاجلة
مشكالهتم (السدحان1420 ،ه) .

وتتضح مظاهر هذه املشكلة لدى األفراد املسنني الذين ال
جي�دون هلم مكان ًا يف األرسة النووية احلديثة مما يؤدي إىل

ويف الوطن العريب ال تزال رعاية املس�نني تقترص عىل

مع تزايد صور التدهور النفيس واجلس�مي الذي عادة ما

ودور إيوائية للمس�نني املنقطعين أو الذين ال عائل هلم،

انخفاض روحهم املعنوية ،وش�عورهم بالعجز ،خاصة
يالزم هذه الفئة يف هذه املرحلة العمرية فيؤدي بالتايل إىل

تزايد املشكالت واالضطرابات النفسية لدهيم.

وقد ظه�رت يف املجتمعات الغربية العديد من النامذج

والربام�ج التي تقدم لرعاية املس�نني  ,ومن ضمنها ختفيض
الرضائب لألرس التي تعتني بكبار السن صحي ًا واجتامعي ًا

ونفس�ي ًا ب�دالً من تركه�م ينتظرون امل�وت يف دور العجزة
واملس�نني (أمح�د ،)2009 ،وبرام�ج الرعاي�ة املفتوح�ة
للمسنني وهو نظام مطبق يف عدد من املجتمعات األوروبية
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توفري املعاش الش�هري للمتقاعدين ،وإجياد مؤسس�ات
وإن كان�ت بعض الدول العربية خطت خطوات معتربة

يف النظرة للمس�نني بأن أنش�أت مراك�ز وأندية اجتامعية
للمتقاعدي�ن ولكنه�ا ال ت�زال تواجه ضعف� ًا يف اإلقبال
عليه�ا نظ�ر ًا للضع�ف يف براجمه�ا وجودهت�ا (أبااخليل،

1411ه) ،أم�ا على املس�توى التوع�وي والتثقيف�ي فال

ت�زال املنطقة العربية تفتقد إىل األنش�طة العلمية بإنش�اء

مجعيات خاصة باملتقاعدين العلامء ،أو إنشاء جملة علمية
متخصصة باملس�نني إال بعض ًا من الندوات املتناثرة التي
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم
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تعقد هنا أو هناك والتي تتناول موضوعات ختص التقدم
يف العمر وأوضاع املسنني (الغريب وآخرون)2008 ،

وقضية املس�نني يف اململكة العربية الس�عودية ليست

أمهية الدراسة

تتجىل أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية:

 -1تتضح أمهية هذه الدراسة يف تناوهلا للمشكالت
الت�ي تواجه هذه الرشحية املهم�ة يف جمتمع منطقة

بمنأى عام هي عليه احلال يف أغلب الدول العربية ،إال أن
عدد ًا من النداءات عرب عدد من الدراسات التي تناولت

القصيم.

األمحدي وآخرون  ،1428الس�دحان  ،1420الغريب

والقائمني عىل برامج رعاية املس�نني يف القطاعني

املس�نني ومش�كالهتم االجتامعي�ة (العبي�دي ،1410
 ،2009الف�وزان  )1431ن�ادت بضرورة االلتف�ات

إىل ه�ذه الفئة العمري�ة خاصة مع التغيرات االجتامعية
واالقتصادي�ة الرسيعة التي يمر هبا املجتمع الس�عودي،

واالنتش�ار الكبير للخدم�ات الصحي�ة الوقائي�ة والتي
سامهت يف زيادة نسبة هذه الفئة يف املجتمع .وقد تعالت

الن�داءات يف اآلونة األخرية لالهتامم هب�ذه الفئة والنظر
إىل مش�كالهتم  ,وتأيت هذه الدراس�ة كأح�د هذه اجلهود
املبذول�ة يف هذا اإلطار هبدف النظر إىل رعايتهم من قبل
املجتمع من خالل اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
تساؤالت الدراسة:

 -2تفي�د نتائ�ج ه�ذه الدراس�ة يف توعية املس�ئولني
احلكومي واألهيل.

 -3ك�ون ه�ذه الدراس�ة تطرق�ت ملقارن�ة القطاعني
احلكوم�ي واألهلي يف جم�ال رعاي�ة املس�نني يف
اململكة العربية الس�عودية ،وهو أمر مل تتعرض له

دراسات سابقة يف حدود علم الباحث.

 -4إمكاني�ة االس�تفادة م�ن خمرج�ات ونتائ�ج هذه
الدراس�ة يف تفعيل قضايا رعاية املسنني ،وإعداد

برامج تثقيفية شاملة هلم.

 -5قد تس�اهم هذه الدراسة يف فتح املجال ملزيد من
االهتمام األكاديمي من قب�ل الباحثني يف العلوم

 -1م�ا واق�ع املس�نني املقيمين يف ال�دور اإليوائي�ة

اإلنس�انية بكب�ار الس�ن ،وتكثي�ف الدراس�ات

 -2ما أهم املشكالت التي تواجه املسنني املقيمني يف

وحاجاهتم وتطلعاهتم.

احلكومية واألهلية ؟ وهل يوجد اختالف بينهام ؟

الدور اإليوائية احلكومية أو األهلية وتس�اهم يف

تدين مس�توى الرضا والس�عادة لدهيم من وجهة
نظرهم؟

 -3ما أبرز املشكالت التي تواجه القطاعني احلكومي
واألهلي يف تقدي�م رعاي�ة أفض�ل للمس�نني من
وجهة نظر املوظفني والعاملني يف ذلك القطاع ؟

 -4ما املقرتحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم
يف رفع نسبة الكفاءة يف األداء واخلدمات املقدمة

للمس�نني املقيمني يف ال�دور اإليوائي�ة احلكومية
واألهلية ؟

حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

واألطروح�ات العلمي�ة ح�ول أوضاعه�م

 -6توفر هذه الدراسة جزءا من البيانات واملعلومات
الالزم�ة الت�ي تس�اعد يف التخطيط لتوفير حياة
كريم�ة للمس�نني ،وبالت�ايل تقديم رعاي�ة أرسية

أفض�ل على املس�توى الصح�ي واالجتامع�ي

والثقايف.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف التالية:

 -1التع�رف على مفه�وم املس�نني وصفاهت�م
واحتياجاهتم واملشكالت التي تواجههم.
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 -2التع�رف على الواق�ع ال�ذي يعيش�ه املس�نون
املقيمون يف الدور اإليوائية األهلية واحلكومية يف

منطقة القصيم.

 -3التعرف عىل الفرق يف مس�توى الرضا والسعادة
بني املس�نني املقيمين يف الدور اإليوائي�ة األهلية
واحلكومية.

 -4الكش�ف عن أوج�ه القصور يف اخلدم�ات التي
تقدمه�ا ال�دور اإليوائي�ة للمس�نني احلكومي�ة
واألهلية.

 -5الكش�ف ع�ن أب�رز املعوقات واملش�كالت التي
تواج�ه املؤسس�ات اإليوائي�ة للمس�نني س�واء
احلكومية أو األهلية يف أدائها ألدوارها.

 -6تقديم بعض التوصيات واملقرتحات التي تساهم
يف رف�ع نس�بة الكفاءة يف األداء لدى املؤسس�ات
اإليوائية للمسنني ،سواء احلكومية أو األهلية.

حدود الدراسة

 -1مفهوم املسنني

الس ُّن،
املس�ن اسم فاعل من َأ َس َّن هو من اس�تبانت فيه ِّ

وظه�ر عليه الش�يب ،وتطل�ق عىل من جتاوز اخلمسين من

العم�ر ،وتق�ول العرب “أس� ّن الرج�ل كبرُ وكربت س�نُّه،
و َيس� ُّن إسنان ًا فهو مس�ن ،وهو أكرب سن ًا من الكهل وأصغر

م�ن اهل�رم (ال�رازي1987 ،م) وختتلف كلمة الش�يخوخة
يف اللغة العربية يف معناها عن اهلرم ،إذ الش�يخوخة مش�تقة
من ش�اخ يش�يخ ش�يخ ًا وتس�تعمل للداللة عىل كرب الس�ن
فيقال “الش�يخ” وهو م�ن أدرك الش�يخوخة (ابن منظور،

2000م)  ,ث�م اهلرم وهو من بل�غ أقىص الكرب والضعف يف
احلياة ،ويس�مى أيض ًا العجوز ،وهو لفظ مأخوذ من العجز

إذا ظهر ضعفه وعجزه عن القيام بأعباء احلياة وعدم قدرته
عليها ،وتطلق كلمة الشيخ أيض ًا عىل األستاذ والعامل وكبري
القوم عل ًام وفض ً
ال ومقام ًا (املعجم الوسيط2004 ،م).

وأم�ا م�ن الناحي�ة االصطالحية فل�م يتف�ق الباحثون

عىل تعري�ف جامع للهرم؛ وذلك بس�بب تأثرها بالرتكيبة

اقتصرت الدراس�ة كح�دود موضوعي�ة ومكاني�ة

الفس�يولوجية للف�رد ونفس�يته ،والبيئ�ة االجتامعي�ة
واالقتصادي�ة والثقافية التي يعيش فيها ويترصف طبق ًا هلا

اإليوائي�ة احلكومي�ة واألهلي�ة يف منطق�ة القصي�م،

ال�ذي تب�دأ فيه�ا مرحلة املس�نني ،حيث ختتل�ف أعراض

وزماني�ة ،على دراس�ة مظاه�ر االختلاف يف اخلدمات
والرعاي�ة املقدم�ة لرشحي�ة املس�نني املقيمين يف ال�دور
والصعوبات التي تواجه ك ً
ال منهام يف العام 1434هـ.

ثانيا :اإلطار املفاهيمي والنظري للمسنني

(الضب�ع 2001م)  ,لذلك برز االختالف يف حتديد الوقت
املسنني الصحية والنفسية واالجتامعية من شخص آلخر،

وعلي�ه فقد برز التعريف باهلرم نتيج�ة لذلك بأهنا املرحلة

يتن�اول اإلط�ار املفاهيم�ي والنظ�ري اإلجابة

العمري�ة الت�ي تبدأ فيه�ا الوظائ�ف اجلس�دية والعقلية يف
التده�ور بصورة أكثر وضوح ًا مم�ا كانت عليه يف الفرتات

يرك�ز على مفه�وم املس�نني ،واخلصائ�ص الت�ي

جلنة خرباء منظم�ة الصحة العاملية وكاف�ة اللجان العاملة

ع�ن الس�ؤال األول من مش�كلة الدراس�ة ،الذي

يتصف�ون هب�ا ،واالحتياجات الت�ي تواجههم ،ثم
أهم النظريات التي تناولت مش�كلة املسنني وفق ًا
للمحاور التالية:
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الس�ابقة من العمر (غنام ،)2001 ،ومن جانبها اختارت
يف األمم املتحدة س�ن اخلامسة والستني ليكون بداية أعامر

كب�ار الس�ن عىل اعتب�ار أن هذه الس�ن هي بداي�ة التقاعد
الوظيفي يف الكثري من دول العامل (منظمة الصحة العاملية،
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

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

 ,)2000يف حين تعترب س�ن الس�تني هي س�ن التقاعد يف
اململكة العربية الس�عودية وبالتايل تب�دأ معها مرحلة اهلرم
من الناحية العملية (املؤسسة العامة للتقاعد 1430ه).

ويتن�اول الكثير م�ن الباحثين أوصاف� ًا متع�ددة

ملرحل�ة املس�نني وم�ا يعرتهي�ا م�ن تغيرات جس�مية

وحركية ،حس�ية وعقلية ،معرفية وانفعالية إىل جانب
التغير يف الس�لوك االجتامع�ي  ,فق�د أش�ار ( Weeks

 )2002إىل أن مرحل�ة الكبر تتن�اول مرحل�ة اكتامل
الشخصية وانحدارها ،أي مرحلة ربيع العمر وخريفه
حيث قس�م مرحلة الكبار من الناحي�ة البيولوجية إىل

ثلاث مراحل هي :مرحلة الرش�د املبكر أو الش�باب

وه�ي من س�ن  21س�نة إىل س�ن  40س�نة ،ومرحلة
وس�ط العمر وهي من س�ن  40سنة إىل سن  60سنة،
ومرحل�ة املس�نني ومتتد من س�ن  60س�نة حت�ى هناية
العمر ،أم�ا من الناحية اإلنتاجي�ة احلياتية واملهنية فقد

قس�م الباح�ث نفس�ه حياة اإلنس�ان إىل أرب�ع مراحل

أساس�ية هي :مرحلة التكوين والطفولة وهي ما دون

س�ن العرشين ،ثم مرحلة ذروة اإلنتاج وهي من س�ن
 20س�نة إىل سن  40سنة ،ثم مرحلة اإلنتاج املتناقص
من الس�ن  40سنة إىل سن  60سنة ،ثم مرحلة الراحة

 -2خصائص مرحلة املسنني:

للش�يخوخة خصائصه�ا التي ختتلف هب�ا عن غريها

م�ن املراحل العمرية التي يمر هبا اإلنس�ان ،حيث خيتتم
هبا حياته فتتغري تبع ًا لذلك خصائصه اجلس�مية وطبائعه

النفس�ية واالجتامعي�ة .فأم�ا اخلصائ�ص اجلس�مية فإن

اإلنس�ان ينمو ويكرب حتى تتكامل تركيبته اجلسمانية يف
مرحلة الشباب ثم تنحدر تدرجيي ًا مع تقدمه بالعمر حتى
تتهالك وتش�يخ مع وصول�ه مرحل�ة الكهولة فتضعف

قواه وحواس�ه مثل السمع والبرص والعضالت والقدرة
عىل احلركة وامليش وتس�اقط األسنان وغريها ،وإن كان
األفراد يتفاوتون يف هذا الش�أن من جهة البداية العمرية

للن�زول الصحي لتلك احلواس وم�ا يصاحب ذلك من
بروز للمش�كالت املزمنة مث�ل أمراض القلب والضغط
والس�كر فتبرز معها معان�اة اإلنس�ان فتصب�ح مصدر ًا

كبير ًا للقل�ق عند املس�ن حيث يش�عر باخل�وف من دنو

أجله وخش�يته من امل�وت ،فهو يتوق يف تل�ك احلال إىل
مساعدة اآلخرين واألنس هبم والقرب منهم (األشول،

.)2008

وأما اخلصائص النفس�ية فتتضح من خالل التدهور

امللح�وظ يف كثير من الوظائ�ف العقلية والنفس�ية لدى

املس�ن ولع�ل من أبرزه�ا مظاهر ضعف الذاك�رة وكثرة

أو اإلحالة عىل التقاعد واهلرم وهي من س�ن  60سنة
إىل هناي�ة العمر .أيض ًا قام الباحث نفس�ه بتقس�يم هذه

النس�يان ،وربما يع�اين البع�ض منه�م م�رض اخل�رف؛

اهلرم املبكرة وهي من  60إىل  70س�نة حيث يس�تطيع

وقد يصعب علي�ه التعرف عىل املقربني منه مثل األوالد

املرحلة الرابعة إىل ثالث مراحل أساس�ية هي :مرحلة

الفرد االعتامد عىل نفس�ه واالس�تغناء ع�ن اآلخرين،
ثم مرحلة اهلرم املتوس�طة ،وهي من س�ن  70سنة إىل

س�ن  80سنة ،وهي التي حيتاج الفرد فيها إىل مساعدة
اآلخري�ن ،ثم مرحلة اهلرم املتأخ�رة أو اهلرم وهي من
سن  80فام فوق وفيها يكون الفرد غري قادر بتات ًا عىل
االعتامد عىل نفسه.

حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

حيث يبدأ املس�ن حينها بتكرار احلديث مرات ومرات،

واألقرب�اء ،كما تتض�اءل لدي�ه املق�درة على التع�رف
واإلدراك والتعل�م  ,وه�ذه كلها تتأثر بنش�اط خاليا املخ

الت�ي تطرأ عليها تغريات كياموي�ة نتيجة التقدم يف العمر

تؤثر عىل نش�اطها وفاعليته�ا ( .)2001 ،Macionisإن

هذه املش�كالت التي يعاين منها املس�ن تثير لديه صور ًا

متعددة من املش�كالت النفسية ولعل من أبرزها صعوبة
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التكيف سواء كان عىل املستوى الشخيص أو االجتامعي

مما جيعله مثار الدهش�ة عن�د خمالطيه وما يصدر منهم من
ردود أفعال ،س�واء كانت تتس�م بالش�فقة أو الس�خرية
فه�ي يف كلت�ا احلالتني تثري لديه الش�عور ب�األمل النفيس،

علاوة على املعان�اة املتولدة م�ن اخلوف والقل�ق نتيجة
إحالت�ه على التقاعد وت�رك العم�ل وافتق�اد األصدقاء

بمفارقته�م للحي�اة ،وكثرة مصادماته م�ع من حوله من

األبن�اء واألحف�اد الختلاف املس�تويات العقلي�ة بين�ه
وبينهم (الفحل2001 ،م).

 - 3احتياجات املسنني

يقص�د باالحتياج�ات مجيع اخلدمات وأوج�ه الرعاية

االجتامعية واملادية والصحية والنفسية واألمنية والرتوحيية
ٍ
بش�كل ع�ام ،والتي متكن�ه من حتقيق
التي حيتاجها املس�ن
التواف�ق النفيس واالجتامعي بينه وبين ذاته من جهة ومع

املحيطين به م�ن جهة أخ�رى (غن�ام2001 ،م) .ويكاد
جيمع الكثري من الباحثني يف هذا الش�أن عىل أن مشكالت

املس�نني ال تتمث�ل فق�ط يف املعان�اة اجلس�مية الناجت�ة ع�ن
إصاب�ات أمراض الش�يخوخة أو األم�راض املزمنة فقط،

ومن الناحية االجتامعية فإنه من املسلم به اجتامعي ًا أن

بل تتعدى ذلك إىل مش�اعر البؤس والشقاء نتيجة مشاعر

مظاهر الصحة النفس�ية عند الفرد ،لذلك تعترب عالقات

من األبناء أو األق�ارب املتواصلني معهم .ولذلك أصبح

بناء العالقات االجتامعية الناجحة مع اآلخرين يعترب من
الف�رد االجتامعي�ة إحدى املهامت األساس�ية للس�واء يف

الس�لوك .ويالح�ظ يف مرحل�ة اهل�رم تقل�ص العالقات
االجتامعي�ة عن�د املس�نني إىل ٍ
ح�د كبير ،حي�ث تقتصر
على األصدق�اء القدامى الذين ال يزال�ون عىل قيد احلياة

ويعيش�ون قريبين من�ه ،وقد يس�اهم انقطاع املس�ن عن
العم�ل يف قط�ع الصلة بزملاء العمل فيعاين م�ن الفراغ
حي�ث ال يعلم كيف يقيض أوقات فراغ�ه ،وهذه ظاهرة
جدي�دة يف حياتنا العرصية ألن اإلنس�ان يف الس�ابق كان
يعم�ل م�ا دام قادر ًا عليه ،أم�ا اليوم فإن هناك س�ن ًا معين ًا
حيال فيه مجيع املوظفني والعاملني إىل التقاعد رغم وجود

فروقات بني الناس يف ذلك بني من يس�تطيع العمل حتى

الوح�دة والعزلة الت�ي تنتاهبم ،خاصة أولئ�ك املقطوعني
من الواجب التفكري بأن مش�كلة املس�نني ليس�ت فقط يف

توفير الرعاية الصحية أو املادية فقط ب�ل حتى يف الرعاية
االجتامعي�ة والنفس�ية أيض� ًا م�ن خلال إرشاك القادرين
منه�م يف الربام�ج التنموي�ة الت�ي تتناس�ب م�ع قدراهت�م
إلش�عارهم بأمهية ال�دور الذي يمك�ن أن يقوموا به حتى

يشعروا بالرضا واالستقرار النفيس (العيسى.)1995 ،
رعاية املسنني يف اململكة العربية السعودية

تعتبر رعاية املس�نني من خلال ال�دور اإليوائية من

أوائل املناش�ط التي نشأت بعد تأس�يس اململكة العربية

الس�عودية يف الع�ام 1352ه ،فف�ي عام 1354ه أس�س
مدير األمن العام يف احلجاز مهدي بك صالح دار ًا إليواء

س�ن الس�بعني والثامنني وم�ن ال يس�تطيع العمل بمجرد
بلوغ اخلمسني .ونظر ًا ألن احلاجة لتحقيق الذات ترتبط

املس�نني من احلج�اج لوقايتهم من التس�ول ،ث�م يف عام

كيف يس�تطيع أن يش�بع ه�ذه احلاج�ة ،لذا يق�وم بعض

على نفقته اخلاصة .وبعد نج�اح الفكرة يف مكة املكرمة

بال�دور االجتامعي الذي يقوم به الفرد فإن املتقاعد حيتار
املس�نني يف ال�دول املتقدم�ة بأعمال تطوعي�ة يف خدم�ة

املجتمع ورعاي�ة الفقراء واملصابين ليحققوا ذواهتم من

خالل هذه األنشطة ()2001 ،Macionis
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1363ه أمر جاللة امللك عبد العزيز ببناء دار خاصة هلم
ت�م بن�اء دار أخ�رى يف املدينة ع�ام 1357ه وصدر قرار
ملك�ي بإحلاقها بدار مكة املكرمة م�ن الناحية اإلرشافية
واملخصص�ات املالي�ة (األمح�دي وآخ�رون1428 ،ه).
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

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

ويف العام 1373ه أقيمت أول دار للمسنني يف العاصمة

 -2املش�اركة يف الدراس�ات واألبحاث املتعلقة بفئة

يف الع�ام 1376ه ،ويف ع�ام 1381ه ضم�ت إىل وزارة

 -3تصمي�م االس�تامرات الفني�ة ونماذج البح�ث

السعودية الرياض ،ثم ضمت إىل الرئاسة العامة لأليتام

الش�ؤون االجتامعي�ة ،ثم ت�واىل بعد ذلك افتت�اح الدور

اإليوائي�ة للمس�نني يف اململك�ة حت�ى بلغ�ت يف الوق�ت
الراه�ن (1434ه) عشر دور إيوائية حتت مس�مى «دار

الرعاي�ة االجتامعية» يف كل من الري�اض ،مكة املكرمة،
املدينة املن�ورة ،الدم�ام ،عنيزة ،أهبا ،اجل�وف ،الطائف،

وادي الدوارس ،وتضم بني جنباهتا أكثر من  900مس�ن
ومسنة (وزارة الشؤون االجتامعية2012 ،م) .و تنص

لوائح الوزارة أن أوىل املهام هلذه الدور اإليوائية يرتكز يف
تقدي�م الرعاية لكل مواطن ذك�ر أو أنثى يبلغ من العمر
س�تني عام ًا أو أكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل ،أو
القيام بش�ؤونه الش�خصية بنفس�ه وليس له معيل ،أو ال
يوجد ل�دى األرسة اإلمكانيات الالزمة لرعايته (وزارة

الشؤون االجتامعية2012 ،م) .

وتقدم دور املس�نني الرعاية املختلفة هلم ،كالرعاية

الطبي�ة والنفس�ية واالجتامعي�ة ،كما تتي�ح هل�م فرصة
ممارسة األنشطة الثقافية واملهنية والرتوحيية والرياضية

املختلف�ة .ويرشف على هذه الربام�ج والرعاية جهاز

وظيف�ي وطاق�م يض�م كاف�ة التخصص�ات اإلداري�ة

والطبي�ة والتمريضي�ة واالجتامعي�ة للقي�ام باألعمال
والواجب�ات واملس�ؤوليات املنوط�ة به خلدم�ة النزالء

املسنني (وزارة الشؤون االجتامعية2012 ،م) .وتتوىل

وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة ممثل�ة يف وكال�ة ال�وزارة

لش�ؤون الرعاي�ة االجتامعي�ة واإلدارة العام�ة لرعاي�ة
املس�نني عملية اإلرشاف اإلداري على هذه الدور من

خالل:

 -1اإلرشاف عىل سير العمل بدور الرعاية ومتابعة
وحل ما يعرتضها من مشكالت

حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

املسنني وسبل تطوير اخلدمات املقدمة هلم

االجتامع�ي املس�تخدمة م�ن قب�ل الباحثين
االجتامعيني

 -4املش�اركة يف وض�ع وحتدي�ث الربام�ج اخلاص�ة
برعاية املسنني واخلدمات املقدمة هلم

 -5إع�داد التقاري�ر الس�نوية عن سير العمل بدور
الرعاية االجتامعية

ويف الع�ام 1424ه ص�درت موافق�ة املقام الس�امي

عىل إنش�اء جلنة وطنية للمسنني يشارك فيها ثالث عرشة

وزارة وجه�ات حكومي�ة وأهلية تعن�ى بحقوق ورعاية

مصاحلهم وتتوىل اللجنة املهام التالية:

• رس�م السياس�ة العام�ة لرعاية املس�نني يف اململكة
واقرتاح األنظمة اخلاصة هبم

• ترس�يخ الوع�ي بأوض�اع املس�نني وقضاياه�م
االجتامعية والصحية

• تطوير أساليب الرعاية واخلدمات املقدمة للمسنني

• إجراء الدراسات واألبحاث التي ختدم املسنني

• مج�ع البيانات واإلحص�اءات ومتابع�ة املؤرشات
الديموغرافية اخلاصة باملس�نني (وزارة الش�ؤون

االجتامعية2012 ،م)

الرعاية اإليوائية األهلية للمسنني

بدأت رعاية املس�نني كنشاط أهيل خريي قبل توحيد

اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،حيث كانت توف�ر األربطة

يف كل م�ن مك�ة املكرمة واملدينة املن�ورة الرعاية الالزمة
للمس�نني .وه�ذه األربط�ة ج�اءت فكرهت�ا م�ن خالل

بع�ض املحس�نني وأهل اخلير الذي�ن كان�وا خيصصون
غرف� ًا ومن�ازل للمحتاجين م�ن املس�نني املنقطعني من
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حج�اج بيت اهلل احلرام وزوار املس�جد النبوي الرشيف
(األمح�دي وآخ�رون1428 ،ه) .ث�م تط�ورت الرعاية

األهلي�ة للمس�نني وانتشرت يف رب�وع البلاد برعاي�ة

م�ن وزارة الش�ؤون االجتامعية وتش�جيع منه�ا لتفعيل
املبادرات اخلريية التي تقدمها اجلمعيات اخلريية املنترشة
يف كل مدينة وحمافظة ،ووضعت نظام اجلمعيات اخلريية
هب�دف تنظي�م العم�ل التطوع�ي واجله�ود األهلي�ة من
خالل إنش�اء جمالس إدارات للجمعيات اخلريية وضبط

األمور املالية واإلدارية فيها (وزارة الشؤون االجتامعية،
2012م).

ويوج�د حالي� ًا يف اململك�ة عدد م�ن ال�دور األهلية

يغي�ب املوت رشي�ك احلياة واألصدق�اء وزمالء

العمل ،وعندما تتحول اهتامماته إىل متابعة حالته
الصحي�ة ب�دالً من اهتاممه بمن حول�ه ،وترى أن
هذا االنس�حاب يشء إجيايب ومفيد للمسن نفسه
وللمجتمع أيض ًا ،فاملس�ن ينعتق من املسؤوليات

املثقل�ة لكاهله وتتحول حياته من صخب العمل

ومش�قته إىل اهلدوء والراحة ،واملجتمع مس�تفيد
أيض ًا ألن االنس�حاب يساعد يف عملية اإلحالل
يف العم�ل وكاف�ة مناش�ط احلياة فيتس�لم زمامها

صغار السن بعد أن يرتكها الكبار.

 -النظري�ة التفاعلي�ة :وه�ي على العك�س متام�ا

إليواء املسنني يف كل من :بريدة ،سيهات ،الرس ،حائل،

م�ن نظري�ة االنس�حاب ،إذ ي�رى Havighurst

ومسنة (وزارة الشؤون االجتامعية2012 ،م).

االنس�حاب م�ن احلياة  -يعي�د الت�وازن النفيس

جازان ،األحساء وتضم بني جنباهتا أكثر من  900مسن

النظريات االجتامعية املفرسة حلالة اهلرم:

يف منتص�ف الق�رن العرشي�ن ظه�ر العدي�د م�ن

الدراس�ات التي حاولت التعمق يف دراس�ة الشيخوخة
والتعرف عىل وضع املس�نني وتفسير وضعهم اجتامعي ًا

( )1963أن االندم�اج بأنش�طة جديدة  -وليس

واالجتامع�ي للمس�ن ،فيحاول قدر االس�تطاعة

املش�اركة يف الفعاليات االجتامعي�ة املختلفة التي
تتناسب مع الوضع العمري اجلديد له مثل تعميق

العالق�ات االجتامعي�ة م�ع األحف�اد واملش�اركة
يف األنش�طة التطوعي�ة ،وبذل اخلبرات املرتاكبة

وظهر ج�راء ذلك عدد من النظري�ات االجتامعية نوجز
بعض ًا منها فيام ييل:

وغريها ،بل وحتى املشاركة يف األنشطة الرياضية

أن املس�ن ينس�حب من املجتمع بش�كل تدرجيي

وي�رى  Havighurstأن معطي�ات هذه النظرية

 نظري�ة االنس�حاب :وتتلخ�ص ه�ذه النظري�ةويتخلى ع�ن التفاع�ل م�ع املجتم�ع املحي�ط به

م�ع وصول�ه س�ن الس�تني أو التقاع�د .وت�رى

 )1963( Cummingصاحب�ة هذه النظرية أن
عملية االنس�حاب ال تتم من قبل املسن نفسه بل

تت�م بطريق�ة آلية تبادلي�ة ما بني املجتمع واملس�ن
فه�و يفض�ل االنس�حاب عندم�ا يكبر األوالد
ويغ�ادرون املن�زل ،وعندم�ا يتقاع�د ،وعندم�ا
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للجيل الناشئ عن طريق الندوات واملحارضات
التي تتناس�ب م�ع وضع�ه اجلس�مي والصحي.
أثبتت نتائجها اإلجيابية من خالل ارتفاع مستوى
الرضا والس�عادة لدى املس�نني وامتداد أعامرهم

بصورة أكثر من ذي قبل.

 نظري�ة ال�دور :وهي م�ن النظري�ات االجتامعيةالت�ي ترى أن ل�كل ف�رد يف املجتم�ع دوره املناط

ب�ه ،فكما أن له امتي�ازات يتمتع باالس�تفادة منها
ف�إن عليه حقوق ًا يتوجب عليه القيام هبا .يأيت هذا
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الدور ليضبط العملية التفاعلية احلاصلة بني أفراد

املجتمع ،وعندما يتبدل هذا الدور أو يتغري نتيجة

لع�وارض طارئ�ة فإن�ه يقوم ب�أدوار غير مالئمة
حلاجات�ه أو لتل�ك الت�ي يتوقعها من�ه اآلخرون،

وعليه فإن املس�ن عندما يص�ل إىل مرحلة عمرية
ٍ
ق�ادر عىل
معين�ة وتتده�ور صحت�ه فيصب�ح غري

وحالت�ه االجتامعية وقد س�امهت مجيعها يف تعميق
اهلوة احلاصلة بني جيل الشباب وجيل املسنني.

الدراسات السابقة:

تع�ددت الدراس�ات الت�ي تتن�اول مس�ألة املس�نني

واملشكالت التي تواجههم سواء كانت صحية أم اجتامعية

القي�ام ب�دوره املتوقع من�ه جيعله عرض�ة للرفض

أم نفس�ية أم مادية ،ولكنها مجيعها ال متاثل من حيث الكثرة

احلصانة االقتصادية أو االجتامعية أو الدينية التي

كتلك اخلاصة باألطفال أو املراهقني أو النمو أو غريها .ويف

واإلمهال م�ن املحيطني به خاص�ة إذ مل تكن لديه
حتميه يف هذه احلالة (الفوزان1431 ،ه).

 -ويف دراس�ة نرشه�ا 1979( Cowgillم) ح�اول

تل�ك الدراس�ات الت�ي تناولت الفئ�ات العمري�ة األخرى

اململكة العربية السعودية تعترب دراسة ملحم (1409ه) من

أوىل الدراس�ات الت�ي تناولت موضوع املس�نني يف اململكة

أن يض�ع بعض املحددات ويفسر بعض العوامل

العربي�ة الس�عودية حينام حاول الكش�ف عن تأثير برامج

حتدد هذه النظرية أربعة مس�ببات رئيس�ية تس�اهم

املس�نني .وقد كش�فت تلك الدراس�ة عن وجود أثر إجيايب

املؤث�رة يف متايز الوضعي�ة االجتامعية للمس�نني إذ

جمتمع�ة يف انخف�اض احلال�ة االجتامعية للمس�نني
وهي :التقدم الصح�ي والتقدم االقتصادي القائم

على التقنية والتحرض والتعلي�م .وحياول الباحث

استعراض هذه العوامل األربعة بالتفصيل ،وكيف
ٍ
واحد منها سلب ًا عىل الوضعية االجتامعية
يؤثر كل

للمس�نني ،فمث ً
ال االقتصاد القائم عىل التقنية حرم

العاملين املس�نني ممن تنقصهم تل�ك املهارات من

الرعاية الصحية التي تقدمها املؤسس�ات الرس�مية لألفراد
لربامج الرعاية االجتامعية التي تقدمها مؤسس�ات الرعاية

االجتامعي�ة هب�دف حتسين مس�توى التوافق لدى املس�نني
نظر ًا ملراعاة تلك املؤسس�ات خلصائص مرحلة الشيخوخة

ومتطلباهت�ا وحاجاهت�ا .ويف دراس�ة مبك�رة أيض� ًا ومماثلة
حاول منصور (1409ه) قي�اس مفهوم الذات عند الكبار

م�ن خالل تطبيق مقياس «ليري» لتصنيف مطالب الذات
فوجد فروق ًا جوهرية بني خمتلف الفئات العمرية جتاه مفهوم

ال�ذات ،يف حين كان لضع�ف الطاق�ة احلس�ية والوظيفية

احلص�ول على أعامل وبالت�ايل تقل دخوهل�م فيؤثر
ذل�ك على وضعه�م االجتامع�ي .أيض� ًا التحرض

واحليوي�ة وغياب األدوار واملكانة االجتامعية لدى املس�نني

املنافس�ة عىل فرص العمل .وكذلك األمر بالنسبة

(1410ه) دراس�ة عن املس�نني بعد التقاع�د وكيف يواجه

س�اهم يف هج�رة املزي�د من الي�د العامل�ة وبالتايل
للتعليم حيث أصبح الركيزة األساسية يف احلصول

على ف�رص العمل وأغلب املس�نني نس�بة التعليم
لدهيم ليست باملرتفعة .هذه العوامل جمتمعة كلها
تقلل م�ن فرص العمل التي تعتبر مصدر الدخل

امل�ادي لإلنس�ان وعلى ضوئه�ا تتح�دد وضعيت�ه
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

دور س�لبي مهم يف اس�تقرار احلياة أمامهم .وقدم العبيدي

املس�ن حياته اجلديدة ،وكان م�ن أبرز النتائج التي خرج هبا
أن املتقاعد تزداد نس�بة جودة التكيف لديه كلام كان هنالك

نش�اط مهني أو وظيفي يزاوله بع�د التقاعد ،كام أن الراتب
التقاعدي ،ونوع الوظيفة ،ومستواها ،ومستوى التحصيل
ال�درايس للمس�ن كان هلا مجيع� ًا عالقة طردية مع مس�توى
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التكيف لدى املس�نني موضوع الدراس�ة .ويف دراسة مماثلة

العربية الس�عودية للتع�رف إذا كانت دواف�ع ختيل األبناء

ج�دة اكتش�فت مج�ال (1418ه) أن املس�توى التعليمي له

ال فوجد أن النس�بة العظمى م�ن القاطنني يف تلك الدور

ع�ن املوظفين املتقاعدي�ن عن العم�ل احلكوم�ي يف مدينة
عالق�ة إجيابية م�ع التخطيط املبك�ر ملرحلة ما بع�د التقاعد

عن رعاية اآلباء تش�كل ظاهرة يف املجتمع الس�عودي أم
هم ممن يعيش�ون وحدة اجتامعية تامة حيث ال أوالد وال
زوجة وال أقارب وبالتايل خرجت الدراس�ة بأن املجتمع

ومن ذلك إجياد أنش�طة بديلة حتل حمل العمل الوظيفي قبل
التقاعد بحيث تكون مصدر ًا الحرتام الذات ورمز ًا للقبول

مل يش�هد بعد ظاهرة ختيل األبناء عن رعاية آبائهم وذوهيم

م�ن جانبها حاول�ت ش�ويكة (1414ه) التعرف عىل

دراستيهام رعاية املسنني يف اإلسالم وصور رعاية اجلانب

املجتمع الس�عودي وكش�فت الدراس�ة أن م�ن أهم تلك

اإلسلام عىل األبناء يف رعاي�ة الوالدين مدعومة باآليات

االجتامعي.

االحتياجات االجتامعية للمس�نني ووس�ائل إش�باعها يف
االحتياج�ات االجتامعي�ة والنفس�ية متثل بضرورة زيادة

التواصل األرسي والرغبة يف تكوين العالقات االجتامعية
مع اآلخرين واحلاجة إىل وجود أناس يستمعون إىل املسن

وإىل مطالبه ،كام أن توفري الرعاية الصحية يربز كأحد أهم

أقط�اب متطلب�ات األم�ان االجتامعي للمس�نني ،إضافة

إىل الش�عور باالهتمام وع�دم التجاه�ل وتوفير الرعاية
االقتصادي�ة واملادي�ة الالزمة .أما بي�اري (1998م) فقد
قامت بدراس�ة لدار الرعاية االجتامعية يف مدينة الرياض

 وهي دار خاصة برعاية املسنني  -للتعرف عىل حاجاتاملسنني ومشكالهتم واجلهود املبذولة لرعايتهم ووجدت

أن من أبرز األس�باب التي دعت األرسة إىل إيداع املس�ن
يف دار الرعاي�ة االجتامعي�ة يرج�ع إىل احلاج�ة للعناي�ة
الصحي�ة التي تتطلبها حالت�ه الطبية حيث وجدت عالقة
ذات دالل�ة إحصائي� ًا بين إصابت�ه بأمراض الش�يخوخة
كضع�ف البرص أو الش�لل أو الرعاش أو فق�دان الذاكرة

املسنني .غنيم (1421ه) والسدحان (1421ه) تناوال يف
النفيس لدهيم مش�تملة عىل توضيح اجلوانب التي أوجبها
القرآني�ة الكريم�ة واألحاديث النبوي�ة الرشيفة ،وكذلك

بينت هاتان الدراستان كيف أن اإلسالم امتازت رشيعته

بالتخفي�ف م�ن التكالي�ف الرشعي�ة ع�ن املس�نني حيث
رخ�ص للمس�ن اإلنابة للح�ج وه�و أح�د أركان الدين

اإلسالمي ،واإلفطار يف ش�هر رمضان حني عجزهم عن
الصي�ام ،وت�رك احلجاب للمرأة املس�نة ،وكذل�ك تناوال

مسائل رعاية املس�نني يف احلروب التي خاضها املسلمون
إب�ان الفتوح�ات اإلسلامية وتطبي�ق الوصاي�ا النبوي�ة

الرشيف�ة وتوصي�ات اخللف�اء م�ن بع�ده بع�دم التعرض
للشيوخ وكبار السن أو قتلهم بل اإلحسان إليهم والرفق

هبم.

ويف املجتمع الغريب برز االهتامم بالدراسات اخلاصة

باملس�نني بش�كل ملحوظ م�ع النصف الثاين م�ن القرن
العرشي�ن ،فف�ي دراس�ة عن العنف ضد املس�نني أش�ار

 )2001( Thioأن فترة الس�تينات امليالدي�ة م�ن القرن

وبين إحلاقه هبده الدار ،كذلك اإلحس�اس بوقت الفراغ
والرغب�ة يف اللق�اء بالغير م�ن املس�نني كان�ت أيض� ًا من

بش�كل واس�ع ،ثم يف الس�بعينات ظهر مفه�وم آخر عن

أوس�ع ق�ام الس�دحان (1420ه) بدراس�ة ع�ن املس�نني

مع�دالت الطالق بش�كل ملف�ت للنظر يف ذل�ك احلني ,

األس�باب الت�ي دعت إىل إيداعه يف تلك الدار .وبش�كل
املقيمين يف دور الرعاي�ة االجتامعية للمس�نني يف اململكة
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امل�ايض ش�هدت ظه�ور مفه�وم العن�ف ض�د األطفال
العنف وهو العنف ضد الزوجات وهو ما واكب ارتفاع
ومع هناية القرن املنرصم ظهر مفهوم العنف ضد املسنني
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م�ن قبل أفراد العائلة  ,ويرى الباحث يف دراس�ته أن هذا
العن�ف ق�د ال حيمل املدلول نفس�ه ال�ذي يصف العنف

ض�د األطف�ال أو الزوج�ات ،ولكن�ه يتج�اوز ذلك إىل

الشكل النفيس أو املايل وربام اجلسدي ،كام ترى الدراسة
أن الداف�ع الرئيسي يف وجود مثل ه�ذه األنواع املختلفة

من العنف ضد املس�نني يعود بالدرجة األوىل إىل ضعف
الرابط�ة األرسي�ة بني املس�نني أنفس�هم واألبن�اء خالل
س�نوات التنش�ئة االجتامعية هلم ،وكذلك أيض ًا يعود –

وإن كان بدرج�ة أق�ل  -إىل زيادة التكلف�ة املادية للعناية
باملسنني إىل درجة قد ال يستطيع األبناء حتمل أعبائها.

وملعرفة ودراس�ة طبيع�ة اخلدمات الصحي�ة املقدمة

للكبار يف الس�ن التي تقدمها احلكومة األمريكية أوضح

1991( Atchleyم) أن املس�نني يس�تهلكون أكث�ر من
 % 30م�ن املخصص�ات الصحي�ة احلكومي�ة وتغط�ي
خدماهتا أكثر من  % 96من املس�نني ،ومع ذلك فإن 20

 %من دخل املس�نني من رواتبهم تذهب لتغطية النفقات
الصحي�ة .كما اس�تعرضت الدراس�ة أيض� ًا بعض� ًا م�ن

للمس�نني إال الذي�ن ليس هل�م عائل ،أو غير متزوجني

من األصل وال أبناء هلم واملقطوعني ،أو الذين جتاوزت
أعامره�م س�ن الثامنين عام� ًا ،وتبين أيض� ًا أن أكثر من
نص�ف املقيمين يف تل�ك املراك�ز ال يس�تطيعون إعال�ة
أنفس�هم حت�ى يف األم�ور احلياتية البس�يطة مث�ل األكل
والرشب واللب�اس وقضاء احلاجة ،بل إن أكثر من ثلثي

املقيمني منهم مصابون ب�داء اخلرف .وحاولت الباحثة

م�ن خالل ه�ذه الدراس�ة الوقوف عىل أس�باب ضعف
اخلدم�ات املقدم�ة يف تلك املراك�ز ورأت أن األس�باب

تعود إىل ارتفاع تكاليف التش�غيل ولذلك فإن القاطنني
فيه�ا يعانون نوع ًا م�ن التجاهل وس�وء املعاملة أو حتى
الرضب أحيان ًا.

ولسرب املعاناة النفس�ية التي تواجه املسنني يف مرحلة

الوه�ن والضع�ف قام�ت 1997( Stoneم) بدراس�ة

ح�ول العناي�ة باملس�نني يف مرحل�ة الضع�ف فتناول�ت
مش�كلة الوح�دة أو الش�عور بالوح�دة التي يع�اين منها

املس�نون وأرجع�ت الدراس�ة الس�بب األس�ايس هل�ذه

جوان�ب القصور التي تش�وب تلك اخلدم�ات الصحية

املش�كلة إىل وف�اة أح�د الزوجين وبقاء اآلخ�ر عىل قيد

م�ن بني الدول الصناعية يف خدمة مواطنيها املس�نني من

من أهم املشاكل النفسية واالجتامعية التي يواجهوهنا.

وتشير إىل أن الوالي�ات املتحدة ال ت�زال يف ذيل القائمة

الناحي�ة الصحي�ة .وتدعي ً
ما هل�ذه الدراس�ة ،وللوقوف

على وض�ع املراك�ز املخصص�ة لرعاي�ة املس�نني ومدى

قيامه�ا باألدوار املنوطة هبا بإجيابية يف املجتمع األمريكي

أوضح�ت 1995( Treasم) أن  %13م�ن الس�كان
األمريكيين الذين تتجاوز أعامرهم  65س�نة قد دخلوا

تل�ك املراك�ز ،ولكن البع�ض منهم يع�ودون إىل بيوهتم
بع�د أس�ابيع معدودة لع�دم تأقلمهم مع الوض�ع القائم

يف تل�ك املراكز حتى أن البعض منهم ربما فارقوا احلياة
خالل فرتة زمنية قصرية بعد إدخاهلم تلك املراكز ،أيض ًا
أش�ارت الدراس�ة أن هذه املراكز ليس�ت املكان املفضل
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

احلياة  ,ويشير  %80منهم أن فق�دان رشيك احلياة يعترب
ويف دراسته عن املس�نني بدأ 2001( Macionisم)

بتس�اؤل يقر ب�ه اجلميع وه�و :أليس من ح�ق الوالدين
الذي�ن س�هرا على أبنائهما وتعب�ا يف تنش�ئتهم أن ينعما

برعاي�ة أبنائه�م حينما حيتاج�ون إليهم ح�ال الكرب؟ ثم
تناول الباحث بالدراس�ة جي�ل االنفجار اإلنجايب الذي

عايش�ه املجتم�ع األمريك�ي يف فترة هناي�ة اخلمس�ينات
وحتى أواس�ط الستينات من القرن املنرصم وأطلق عليه

اس�م “ جي�ل الس�اندويتش “ حي�ث أصبح ه�ذا اجليل

يف مرحل�ة متوس�طة بني جيلين اتصفا بت�دين معدالت
اإلنج�اب .واملش�كلة أن نس�بة فئ�ة كبار الس�ن يف تزايد

115

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

مستمر وال تقابلها نفس الزيادة يف اخلصوبة واملواليد مما

واألدبيات الس�ابقة حول املسنني يتضح لنا التباين الكبري

باملش�كلة الباحثة عن بدائل ملنح الرعاية لكبار السن  ,ثم

ففي حني ركزت عدد من الدراس�ات عىل دراسة أوضاع

يعن�ي التناق�ص يف عدد األوالد وهو ما يس�ميه الباحث

يقدم ثالثة خيارات حلل هذه اإلشكالية فريى أن الرعاية
االجتامعي�ة لفئ�ة كبار الس�ن تسير عىل ثالث�ة أنامط :أن
يقوم هبا الكبار بأنفسهم ،أو تكون مقدمة من األبناء ،أو

مقدمة من احلكومة كإحدى مس�ؤولياهتا جتاه مواطنيها.
أم�ا النم�ط األول والثاين فريى الباح�ث أهنام يف تناقص

مس�تمر يف املجتمع الغ�ريب العتب�ارات اجتامعية خمتلفة
 ,وهلذا فه�و يطالب بالتدخل احلكوم�ي الرسيع والقوي

لدعم هذه الفئة والعناية هبا.

يف األه�داف الت�ي س�عت إىل حتقيقه�ا تلك الدراس�ات،
املس�نني بعد التقاعد ،فقد تركز بعضها اآلخر عىل الرعاية

االجتامعية التي حيظى هبا املس�نون يف املجتمع الس�عودي

واخلدم�ات املقدم�ة هلم س�واء الذين يقيم�ون مع ذوهيم
أو الذي�ن يقيمون يف ال�دور اإليوائية .كام كان هناك عدد

م�ن الدراس�ات التي ترك�ز اهتاممها عىل أوضاع املس�نني
داخل الدور اإليوائية ومدى تلبية احتياجاهتم االجتامعية

والنفسية والصحية وطبيعة اخلدمات املقدمة هلم .واألمر

ال�ذي مل ي�رد يف أي من تلك الدراس�ات ،ومل يتم التطرق

ويف دراسة أخرى معمقة عن كبار السن يف الواليات

ل�ه يف أي منها  -وهو ما يس�عى الباحث إلضافته يف هذه

وموقفه�م منه�ا حاول�ت 2001( Himesم) معرف�ة

يف ال�دور اإليوائي�ة احلكومية ومدى اختالفه�ا عن تلك

املتحدة واختالف اإلثنيات العرقية يف عنايتهم باملس�نني

الدراس�ة  -هو تن�اول طبيعة اخلدمات املقدمة للمس�نني

الف�روق يف الرعاي�ة األرسي�ة للمس�نني بين خمتل�ف

املقدمة للمسنني يف الدور اإليوائية األهلية ،وأبرز املالمح

(البي�ض واألفارق�ة واملكس�يكيون واآلس�يويون)

املشاكل التي تواجههام وسبل التغلب عليها.

العرقي�ات واإلثني�ات املش�كلة للمجتم�ع األمريك�ي
ووجدت أن املس�نني األفارقة يتلقون الرعاية من األبناء
أكث�ر م�ن غريه�م م�ن اإلثني�ات ،فيما املس�نون البيض

اإلجيابية املوجودة يف هذين النوعني من املؤسسات ،وأهم

ثالثا :منهج وإجراءات الدراسة
منهج الدراسة

يتلق�ون أكثر الرعاية من الزوجات دون غريهن بخالف
الفئات األخرى .أيض ًا ويف نفس االجتاه تناولت دراس�ة

نظ�را لطبيع�ة الدراس�ة وه�ي حماول�ة التع�رف عىل

والرتتيب هلا مع التغيرات احلاصلة يف القيم االجتامعية

احلكوم�ي واخليري ،فق�د اس�تخدم الباح�ث املس�ح

2000( Bianchiم) وضعي�ة املس�نني وطريقة املعيش�ة
يف املجتمع الغريب حيث أظهرت الدراس�ة أن كبار السن
أصبح�وا يفضلون العي�ش وحدهم وليس م�ع أبنائهم ,

ففي حني كان هنالك قرابة  % 70من املس�نني يعيش�ون

م�ع أقارهب�م وخاصة األبن�اء يف بداي�ة الق�رن العرشين
تناقص�ت هذه النس�بة لتص�ل إىل ح�دود  % 20يف العام
2000م.

وم�ن خلال ه�ذا االس�تعراض لتل�ك الدراس�ات
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الفروق�ات يف اخلدمات املقدمة للمس�نني بني القطاعني
االجتامع�ي بأس�لوب احلرص الش�امل وهو ذل�ك النوع

من البحوث الذي يتم بواس�طته اس�تجواب مجيع أفراد
جمتم�ع البح�ث هبدف وص�ف الظاه�رة املدروس�ة من
حي�ث طبيعتها ودرج�ة وجودها (العس�اف 1433ه)،

ويعرفه عبيدات وآخرون (2001م) بأنه « قراءة الواقع

ودراس�ته ومج�ع ما أمك�ن م�ن معلومات عن�ه ووصفه

وصف�ا دقيقا ويعبر عنه بعد ذل�ك تعبريا كيفي�ا أو كميا
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للوصول إىل استنتاجات وتعميامت تساعدنا عىل تطوير

الواقع الذي ندرسه.
جمتمع الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من جمموعتني :املجموعة األوىل

هي املسنون املس�تفيدون من اخلدمات اإليوائية يف كل من

مرك�ز دار الرعاي�ة االجتامعية بمحافظة عني�زة ومركز دار
الوف�اء للمس�نني يف مدين�ة بري�دة ،واملجموع�ة الثانية هي

األخصائي�ون واملوظف�ون والعامل�ون يف كال املركزي�ن،
ونظ�را لصغ�ر حجم جمتم�ع الدراس�ة ،ورغب�ة بمزيد من
االس�تقصاء يف موضوع الدراس�ة فقد تم اعتبار كافة أفراد

جمتمع الدراس�ة هم جمال البحث يف هذه الدراسة ،وبالتايل
فقد تم مقابلة وتوزيع أداة الدراسة عىل كلتا املجموعتني.
أداة الدراسة

تتضمن :حمور كفاءة اخلدمات واإلمكانيات والتجهيزات،

وحمور مس�توى وكفاءة العاملني يف ال�دار ،وحمور األنظمة

اإلداري�ة الت�ي تعيق ال�دار من حتقي�ق أهدافها .أم�ا اجلزء

الثالث فقد اش�تمل عىل ثالثة أس�ئلة ح�ول اخلدمات التي
توفره�ا ال�دور اإليوائية بما يكفل حق املس�نني يف الرعاية

وذلك من أجل الوقوف عىل أهم املقرتحات التي تس�اهم
يف تطوير هذه اخلدمات.
صدق األداة

 -1الصدق الظاهري

للتحقق من صدق األداة الظاهري تم عرضها

عىل عدد من املحكمني من أعضاء هيئة التدريس
يف قس�م االجتماع بجامعة القصي�م وعددهم 6

أس�اتذة للتأكد من مالئمة العبارات املس�تخدمة

انطالق ًا من أهداف الدراسة تم تصميم أداتني للدراسة:

ومدى صالحيتها للقياس  ,ثم التأكد من شمولية
األسئلة وتغطيتها ألبعاد الدراسة ،وأيض ًا التأكد

وه�م املس�نون املقيمون يف هذين املركزين ،وقد اش�تملت

وبناء عىل مالحظاهتم أجريت بعض املالحظات

األداة األوىل عبارة عن اس�تبانة موجهة للمجموعة األوىل

عىل جزئني :األول خاص بالسمات والبيانات الش�خصية

من سلامة الصياغة ووضوحها وعدم تكرارها.
والتعديلات املناس�بة قب�ل إقراره�ا بصورهت�ا

النهائي�ة ،حيث تم ح�ذف بعض الفقرات ودمج

واالجتامعي�ة عن املس�ن ،والثاين اش�تمل عىل ع�دد ()16
س�ؤاالً يعك�س أوض�اع املس�نني الصحي�ة ،واالجتامعية،

بع�ض الفق�رات األخ�رى ،لتصب�ح يف صورهتا

التي تس�اهم يف تدنى مستوى الرضا لدهيم .واألداة الثانية

 21فقرة ملجموعة العاملني يف املركزين.

والرتوحيية من وجهة نظر املسنني أنفسهم وأهم املشكالت

ختص العاملني يف املؤسستني واشتملت عىل استبانة مكونة
ثالث�ة أجزاء رئيس�ة ،اجلزء األول خ�اص باملعلومات عن
السمات والبيان�ات الش�خصية هل�ذه املجموع�ة ،واجل�زء

الثاين اختص بالتعرف عىل أوجه النقص املوجودة يف الدار
الت�ي تعي�ق من أدائه�ا ألدوارها املناطة هبا م�ن وجهة نظر
األخصائيين والعاملني واش�تمل عىل ثالثة حماور رئيس�ية

يتأل�ف كل حم�ور من ع�دد من العب�ارات ،وه�ذه املحاور
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

النهائية مكونة من  16فقرة ملجموعة املس�نني ،و

 -2صدق االتساق الداخيل لألداة.

ت�م التأكد من ص�دق االتس�اق الداخيل ألدايت

الدراس�ة من خالل حس�اب معامل الثبات بطريقة
ألفا كرونباخ ،كام تم التعرف عىل الصدق الذايت هلام

بحس�اب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات باس�تخدام

معامل ارتباط بريسون عن طريق حساب معامالت
االرتب�اط بين كل عبارة مع املجم�وع الكيل وذلك
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للتعرف عىل مدي التجانس بني عبارات االستبانة.

واجل�دول 1و 2يبين نتائ�ج معام�ل االرتباط لكل
حمور ،ونتيجة الصدق الذايت لكلتا األداتني:
جدول رقم ( )1معامل الثبات بطريقة

ألفا كرونباخ ومعامل الصدق الذايت للدرجة الكلية
وحماور االستبيان اخلاص باملسنني

م

املحور

1

املحور الصحي

3

حمور الرتويح
وأوقات الفراق

املحور االجتامعي

2

معامل ثبات
ألف كرونباخ

معامل
الصدق الذايت

**0.75

**0.84

**0.86

**0.72

م
1

حمور اخلدمات
والتجهيزات
حمور املوظفني
والعاملني

2
3

حمور األنظمة
اإلدارية

حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:

 األس�اليب اإلحصائي�ة الوصفي�ة :النس�ب،والتكرارات ،االنحرافات املعيارية ،واملتوسطات

احلسابية

 معام�ل ارتب�اط بريس�ون للتحق�ق م�ن ص�دقاالتساق الداخيل لالستبانة

**0.81

 -معامل حتليل التباين املتعدد

 -معامل حتليل التباين األحادي

رابعا :نتائج الدراسة وتفسريها

كرونباخ ومعامل الصدق الذايت للدرجة الكلية وحماور
املحور

االجتامعية ( )SPSSإلجراء املعاجلة اإلحصائية للنتائج،

**0.92

جدول رقم ( )2معامل الثبات بطريقة ألفا

معامل ثبات
ألف كرونباخ

اس�تخدمت الدراس�ة املجموع�ة اإلحصائية للعلوم

 -معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة االستبانة

** دال عند مستوى 0.01

االستبيان اخلاص باملوظفيني

املعاجلة اإلحصائية لبيانات الدراسة

معامل
الصدق الذايت

**0.79

**0.95

**0.89

**0.94

**0.94

**0.97

** دال عند مستوى 0.01

أوال :البيانات الوصفية لعينة الدراسة:

 -1املسنون

اجل�دول رق�م  3يع�رض بعض� ًا م�ن السمات

الشخصية للمسنني املقيمني يف دار الرعاية االجتامعية

للمس�نني يف عني�زة ودار الوف�اء للمس�نني بربي�دة،
واخلان�ة األوىل اخلاصة بالعمر توضح أن املس�نني يف

الفئة العمرية ما بني  50إىل  60س�نة يش�كلون قرابة

 % 30يف دار الرعاي�ة االجتامعية للمس�نني يف عنيزة،
بينام تنعدم هذه الفئة يف دار الوفاء للمس�نني يف بريدة
وذل�ك نظ�ر ًا ألن ه�ذه الفئة غالب� ًا ما تتمت�ع بصحة

جي�دة واس�تطاعة للقي�ام بأعب�اء احلي�اة دون تدخل
م�ن اآلخرين وانعدامه رشط لإلي�واء يف هذه الدار.

ويتض�ح م�ن اجلدولين (1و،)2أن مجي�ع معاملات
االرتباطات جلميع الفقرات موجبة اإلشارة ودالة إحصائي ًا

أما الفئة الكبرية يف الس�ن  76أو أكثر فتش�كل نس�بة
متقاربة يف كلتا املؤسستني ( % 30تقريب ًا).

مجيعها بصدق اتساق داخيل جيد يف جمتمع الدراسة احلالية.

اجل�دول رقم  3ويتبني من خالهلا أن قرابة النصف

عند مستوى ( ،)0.01أي أن فقرات هذا االستبيان تتمتع
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يبرز يف كوهن�م أميون ال يق�رؤون وال يكتبون أو أن
لدهي�م تعلي�م ولكنه منخفض بش�كل ع�ام ،إذ تزيد
األمي�ة بينهم عن النصف وهي نس�بة متقاربة يف كلتا
املؤسس�تني (ما بين  55إىل  ،)% 63كما يوجد عدد
من املس�نني وإن كان قلي ً
ال (النسبة مل تتجاوز )% 12
حيملون مؤهالت دراس�ية عليا يف ختصصات خمتلفة
يف كلتا املؤسستني.

( )% 45يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة
مل يس�بق هلم الزواج ،فيام بلغت هذه الفئة  % 22يف
دار الوف�اء للمس�نني يف بري�دة ،واألزواج األرامل

الذين فقدوا زوجاهتم بلغت نس�بتهم فيها النصف

( ،)% 50فيام كانت نس�بتهم يف عنيزة  .% 27ومن
جهة أخ�رى مل تتجاوز نس�بة املس�نني املطلقني 17

 %يف كلت�ا املؤسس�تني وه�ي نس�بة ضئيل�ة مقارن�ة

وم�ن ناحي�ة الرغب�ة باإلقام�ة يف ال�دار اإليوائية

باملجموع�ات األخرى ،ومثلهم من حيث النس�بة

يتضح الفرق بني املؤسستني ،إذ بلغت نسبة الراغبني

املئوية املس�نون املتزوجون إذ مل تتجاوز نسبتهم 11

يف اإلقام�ة يف دار الرعاي�ة االجتامعي�ة للمس�نني يف

 %يف كلت�ا املؤسس�تني وقد تبين أن زوجاهتم بلغن

عني�زة  % 67يف حين مل تتجاوز النس�بة  % 17يف دار

س�ن الكهولة وحيتجن إىل رعاية مس�تمرة ويعش�ن

الوفاء للمسنني يف بريدة وهذا أمر يعكس مدى توفر

مع أقارب هلن.

الرض�ا والرعاي�ة الصحي�ة واالجتامعي�ة والرتفيهيه

اجلدول رقم  3يوضح أيض ًا أن املستوى التعليمي
للمس�نني منخفض بشكل عام ،والتفاوت فيام بينهم

لدى املؤسستني.

جدول رقم ( )3السامت الشخصية واالجتامعية للمسنني

املقيمني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني بعنيزة ومركز الوفاء للمسنني بربيدة
املتغري

املركز
العمر

مركز دار الرعاية االجتامعية
للمسنني يف عنيزة

املستوى التعليمي
الرغبة يف اإلقامة يف
الدار
املجموع
حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

24

% 47

60 - 50

15

+ 76

12

75 - 61
متزوج

احلالة االجتامعية

العدد

النسبة %

8

% 29

% 24
% 16

مل يسبق له الزواج

23

% 45

أرمل

14

% 27

مطلق

متعلم

غري متعلم
يرغب

ال يرغب

6

% 12

19

% 37

34

% 67

32
17

51

% 63
% 33

% 100
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املتغري

املركز
العمر

مركز دار الوفاء للمسنني
بربيدة

الرغبة يف اإلقامة يف
الدار
املجموع

 -2املوظفون

اجل�دول رق�م  4يوضح عدد ًا من السمات الش�خصية

2

% 11

+ 76

6

75 - 61

مل يسبق له الزواج
مطلق
أرمل

املستوى التعليمي

12

% 67

60 - 50

0

متزوج

احلالة االجتامعية

العدد

النسبة %

متعلم

غري متعلم
يرغب

ال يرغب

4
3

9

8

10
3

15

18

%0

% 33
% 22
% 17

% 50
% 44
% 56
% 17
% 83

% 100

 وبالنظ�ر إىل ذل�ك اجل�دول نج�د أن نس�بة قريبة منالنص�ف ( )% 45م�ن العاملين يف دار الرعاي�ة

والعملي�ة للموظفين والعاملين يف دار الرعاية االجتامعية

االجتامعي�ة للمس�نني يف عني�زة أعامره�م م�ا بين

املوظفين والعاملين يف املؤسس�تني  64و  20عىل التوايل.

( )% 60يف دار الوف�اء للمس�نني بربي�دة ه�ي للفئة

للمسنني يف عنيزة ودار الوفاء للمسنني بربيدة ،إذ بلغ إمجايل

 21إىل  35س�نة ،يف حين كان�ت النس�بة األكبر
العمري�ة م�ا بين  36إىل  45س�نة ،وه�ذا عائد إىل

وجدي�ر بالذك�ر أن املوظفني والعاملني بمرك�ز دار الرعاية
االجتامعية للمسنني يف عنيزة عىل نوعني :نوع مرتبط وظيفي ًا

زي�ادة ع�دد العمال ( 28عاملاً) يف دار الرعاي�ة

وعدد من الفنيني الصحيني ،ونوع مرتبط بالرشكة املش�غلة

الرشكة املش�غلة للنظافة والصيانة عىل اس�تقدامهم

بوزارة الش�ؤون االجتامعية وهم اإلداريون واألخصائيون
للرعاي�ة والنظافة والصيانة وهم غالبي�ة الصحيني والعامل
والفنيني .أما يف دار الوفاء للمسنني بربيدة فغالبية املوظفني

والعمال مرتبط�ون بجمعي�ة الرب اخلريية ،ويوج�د عدد من
الفنيين الصحيين واملمرضين مرتبطين وظيفي� ًا ب�وزارة
الصح�ة وت�م تكليفهم بالعمل يف هذه الدار استش�عار ًا من
الوزارة باملسؤولية الصحية جتاههم.
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االجتامعي�ة للمس�نني يف عني�زة ،وه�ي فئة حترص

العتب�ارات عديدة لعل من أمهه�ا أهنا جتلب عامالً
يف العرشينات والثالثينات من العمر ،بخالف دار
الوفاء للمسنني يف بريدة التي ال تتعاقد مع رشكات
مشغلة وإنام تس�تقدم العاملة بنفسها ،وهذا أيض ًا ما

يفسر أن قراب�ة  % 60من العاملين يف دار الرعاية
االجتامعية للمس�نني يف عنيزة مل متض عىل خدمتهم
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يف ال�دار أكثر من مخس س�نوات ،يف حني جتاوزت

األبرز بني املؤسس�تني ه�و يف وجود أخصائيني

إن عدم ارتباطها بعقود مع رشكات لسنوات حمددة

يف عني�زة وانعدامه�م يف دار الوف�اء للمس�نني

نس�بتهم يف دار الوفاء للمس�نني يف بريدة  ،% 80إذ

كام هو احلاصل يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني

اجتامعيين يف دار الرعاية االجتامعية للمس�نني

يف بري�دة ،ولع�ل ه�ذا م�ا يفسر قلة األنش�طة
االجتامعي�ة يف دار الوف�اء للس�منني يف بري�دة

يف عنيزة سمح ببقاء العامل لدهيا مدة تزيد عن مخس
س�نوات .ومن جانب آخر نجد انخفاض ًا يف نس�بة

بخلاف دار الرعاي�ة االجتامعي�ة للمس�نني يف

املسنني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة

عىل مدار العام.

الفئة التي أمضت أكثر من عرش سنوات للعمل مع
وس�بب ذلك يع�ود ألن احلراك الوظيف�ي والتنقل
بني خمتلف املؤسسات االجتامعية املرتبطة بالوزارة
يكثر بس�بب الرتقيات أو النقل وهو ما ال يوجد يف

دار الوفاء للمس�نني يف بريدة حي�ث ارتباطها فقط
بجمعية الرب اخلريية.

 اجلدول رقم  4يوضح أيض ًا أن املس�توى التعليميللموظفين والعاملني يكاد يك�ون متامث ً
ال يف كلتا
املؤسس�تني ،فقراب�ة نص�ف العاملين واملوظفني

فيهما لدهي�م تعلي�م ف�وق الثان�وي ،و  % 20من

العاملين لدهيم مؤهل ثان�وي أو أقل ،يف حني ال
يوجد بني العاملني من هو أمي ال يقرأ وال يكتب.

 كما تبين البيانات املوج�ودة يف اجل�دول رقم 4طبيعة ونوعية العمل يف كلتا املؤسس�تني .ولعل
طبيع�ة املس�نني تتطل�ب كادر ًا صحي� ًا متواجد ًا
عىل الدوام بالقرب منهم نظر ًا للحاجة الصحية

الت�ي ه�م عليه�ا .ومم�ا يلف�ت النظ�ر يف ه�ذه
البيان�ات أن ع�دد العاملني متناس�ب تقريب ًا مع

عدد املس�نني يف كلتا املؤسس�تني فهناك موظف
أو عام�ل لكل مس�ن (ما بين  1.1إىل ،)1.2

عنيزة التي تزخر باألنش�طة االجتامعية املتنوعة

جدول رقم ( )4السامت الشخصية واالجتامعية

للموظفني والعاملني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني
بعنيزة ومركز الوفاء للمسنني بربيدة
املتغري

املركز
العمر

وصيديل يف كلتا املؤسس�تني .ولكن االختالف
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+ 46

12

% 19

45 - 36

سنوات
اخلدمة
 10 - 5سنوات
للعمل مع
املسنني
أكثر من 10

نوع العمل

يقرأ ويكتب

املجموع

23
38
17
9

22

% 36
% 59
% 27
% 14

% 34

تعليم ثانوي أو أقل 13

% 20

15

% 23

تعليم عايل

29

أخصائي اجتامعي

3

فني صحي

8

عامل

28

إداري
طبيب

ممرض

كما أن ال�كادر الصح�ي متوف�ر فيهما ،فهن�اك
طبي�ب ،وممرضون ،وأخصائي علاج طبيعي،

35 - 21

29

% 45

أقل من  5سنوات

املستوى
مركز دار
التعليمي
الرعاية
االجتامعية
للمسنني
يف عنيزة

العدد النسبة %

1

9

64

% 45
%5

%1

% 13
% 14

% 45
100
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املتغري

املركز
العمر

35 - 21

3

+ 46

4

45 - 36

سنوات أقل من  5سنوات
اخلدمة
 10 - 5سنوات
للعمل يف
املركز
أكثر من 10
يقرأ ويكتب

املستوى
مركز دار
التعليمي
الوفاء
للمسنني
يف بريدة

العدد النسبة %

تعليم أويل

% 15

12

% 60

3

% 15

9

% 45

8

5
4

% 20

% 40
% 25
% 20

عبارات االستبيان  2.96و  2.21لكل منهام عىل

التوايل ،وبلغت قيمة اختبار “ت” ( )14.12وهو

ف�رق ذو دالل�ة إحصائي�ة عند مس�توى  0.01مما

يشري إىل أن املسنني يف مركز الوفاء يف بريدة يعانون

من تلك املش�كالت التي تس�اهم يف تدين مس�توى
الس�عادة والرىض بصورة أكرب من أمثاهلم املس�نني
يف مركز دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة.

 -وإذا نظرنا إىل اجلدول ذاته بصورة تفصيلية نجد أن

عب�اريت “ضعف الصحة العام ،واألمراض املزمنة”
من أهم أسباب تدين مستوى الرضا والسعادة لدى

تعليم عايل

11

% 55

أخصائي اجتامعي

0

%0

األول والث�اين بمتوس�ط حس�ايب أكث�ر م�ن “”3

فني صحي

4

% 20

تناولت مس�توى الس�عادة والرضا عند املس�نني كام

عامل

9

% 45

واألمحدي وآخرون (1428ه) ،و أمحد (2009م).

نوع العمل

إداري
طبيب

ممرض

املجموع

2

1
6

20

% 10
%5

املس�نني حي�ث حصلتا عىل أعلى مع�دالت تكرار
لدى املس�نني يف كلتا املؤسستني فجاءتا يف املركزين
وهي نتيج�ة تتوافق مع الكثري من الدراس�ات التي

% 30

يف دراسة الفوزان (1431ه) ،والضبع (2001م)،

% 100

 -كما أن�ه م�ن الالف�ت للنظ�ر يف ذات اجل�دول أن

العبارات الدالة عىل إشغال وقت الفراغ ،ووجود

ثاني�ا :املش�كالت التي يعاين منها املس�نون من وجهة

الربام�ج الرتفيهية ،وجلس�ات األن�س ،واالبتعاد

يوضح اجل�دول رقم ( )5نتائج االختب�ار اإلحصائي

بالنس�بة للمس�نني يف مركز دار الرعاية االجتامعية

الت�ي تس�اهم يف تدن�ى مس�توى الس�عادة وال�رىض لدى

للمس�نني يف بري�دة الت�ي كانت يف مرتبة متوس�طة

نظرهم:

«ت» واملتوس�طات احلس�ابية لفقرات مقياس املشكالت
املسنني املقيمني يف مركزي دار الرعاية االجتامعية للمسنني
يف عنيزة والوفاء للمسنني يف بريدة عىل النحو التايل:

 كش�فت الدراس�ة بش�كل عام وجود مظاهر ٍتدن يف

للمس�نني يف عني�زة على العك�س م�ن دار الوف�اء
من بني املش�كالت الت�ي يعانون منه�ا ،وهذا يدل
عىل أن املعاناة يف النواحي االجتامعية لدى املسنني

يف مرك�ز الوف�اء يف بري�دة تتضح بص�ورة أكرب إذا

مستوى الس�عادة لدى املس�نني يف مركز دار الوفاء

قارناها باملسنني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني

للمس�نني يف عني�زة ،إذ بلغ املتوس�ط الع�ام لكامل

لألخصائيني واملرشفني االجتامعيني الذين يقيمون

للمس�نني بريدة أكثر من�ه يف دار الرعاية االجتامعية
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عن املناسبات االجتامعية كانت يف مؤخرة الرتتيب

يف عنيزة ،وربام يعود الس�بب يف ذلك إىل افتقادهم
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ويرشف�ون عىل مثل هذه املناش�ط حي�ث ال وجود

 -وم�ن جانب آخر نجد أن عب�ارات “عدم وجود

يبرز أمهي�ة وجودهم حيث يرشفون عىل املناش�ط

الق�درة على العمل” نال�ت متوس�طات متقاربة

هل�م يف دار الوف�اء للمس�نني يف بري�دة ،وه�و أم�ر

والنواحي االجتامعية التي حيتاجها املس�نون وهي

مبررات تدعمه�ا دراس�ات س�ابقة مثل دراس�ة

شويكة (1414ه) ،وسامي (1409ه).

الذرية ،واالفتق�اد إىل األصدقاء القدامى ،وعدم
ل�دى كلتا املجموعتين من املس�نني وبالتايل فلم
يك�ن هناك فروق ذات داللة إحصائية بينهام عند

مستوى .0.05

جدول رقم ( )5أهم املشكالت التي تساهم يف تدين مستوى السعادة

لدى املسنني يف مؤسستي دار الرعاية االجتامعية للسمنني يف عنيزة ودار الوفاء للمسنني يف بريدة
دار الرعاية االجتامعية للمسنني
يف عنيزة ن = 51

م

العبارة

1

ضعف الصحة العام

3.11

3

عدم وجود الذرية

2.92

2

4

5
6

7

8

9

األمراض املزمنة

املتوسط احلسايب

الرتتيب

3.01

2

النسيان وعدم القدرة عىل الرتكيز

2.84

عدم زيارة األرسة واألقارب

2.28

الشعور بالغربة يف هذه احلياة

2.21

عدم القدرة عىل خدمة نفسه
عدم القدرة عىل العمل

2.41

2.25

إساءة فهم اآلخرين لترصفاته

2.14

االفتقاد إىل جلسات األنس

1.81

10

االفتقاد لألصدقاء القدماء

12

االبتعاد عن املناسبات االجتامعية

1.75

11

13

14
15

16

املعاناة من وقت الفراغ

2.09

1.72

1

3

4
5

6

7

8

9

دار الوفاء للمسنني
يف بريدة ن = 18

املتوسط احلسايب

الرتتيب

3.76

2

3.84

2.90

3.41
3.62

3.14

2.47

2.81

2.41

10

2.14

12

2.98

11

13

3.02

2.74

االنزعاج من ترك الصالة باملسجد

1.68

14

2.73

عدم وجود برامج ترفيهية

1.65

16

2.65

الشعور باملهانة وقلة التقدير

* 0.05

1.68

2.21

15

2.68

2.96

1

8

4
3

5

اختبار «ت»
**11.21
**12.4
0.23

**9.27
**16.8

**14.57

14

1.81

15

*4.31

13

12
6

7

*6.18
2.01

**27.58

**13.95

10

**9.31

16

**7.28

11
9

**7.87

**11.87
**14.12

** 0.01
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ثالث ًا :أبرز املشكالت التي تعيق دار املسنني من أدائها

تش�اهب ًا باملوافق�ة والتأييد بني املوظفين العاملني

يوضح اجلدول رقم ( )6التكرارات والنسب املئوية

يف إعاق�ة العم�ل العب�ارات اخلاص�ة بالتنظي�م

املش�كالت الت�ي تعي�ق املؤسس�تني م�ن القي�ام بأدائه�ا

إداري مكت�وب يف طريق�ة التعامل مع املس�نني،

ألدوارها من وجهة نظر املوظفني والعاملني:

ونتائ�ج االختب�ار اإلحصائ�ي «ت» لفق�رات مقي�اس

ألدواره�ا املنتظ�رة منهام على الوجه امل�ريض من وجهة
نظر املوظفني والعاملني فيهام .وبمالحظة ذلك اجلدول

يمكن أن نس�تنتج أن وجهات نظ�ر املوظفني والعاملني
يف كلتا املؤسس�تني جت�اه العبارات الواردة يف االس�تبيان
تنقس�م إىل ثالثة أقس�ام :القسم األول عبارات مل ختتلف

إجاباهت�م يف املوافق�ة عليه�ا ،والقس�م الث�اين عبارات مل
ختتل�ف إجاباهتم يف ع�دم املوافقة عليه�ا أو اإلقرار هبا،

والقس�م الثال�ث عب�ارات اختلف�ت وجه�ات نظره�م

جتاهها بحسب املؤسسة التي يعملون هبا:

 فعب�ارة ع�دم تع�اون أولياء املس�نني م�ع الدار ملتبين أي اختالف�ات ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د
مس�توى  0.05بني املوظفني يف كلتا املؤسستني
(ت =  )1.27فهم ي�رون أن عدم تعاون أولياء
أم�ور املس�نني مع الدار يش�كل عقب�ة تعيقها من

أدائه�ا لدوره�ا بنج�اح وهي تتفق مع دراس�ات
س�ابقة مث�ل دراس�ة غن�ام (2001م) ودراس�ة
األمح�دي وآخ�رون (1428ه) .وكذل�ك ويف

نف�س االجت�اه نالت العب�ارات املتعلق�ة بالتطوير
والتشجيع للموظفني مثل عباريت “انعدام فرص

التطوي�ر والتدريب للموظفني ،وضعف احلوافز
التشجيعية للعاملني واملوظفني” حيث نالتا توافق ًا
أيض ًا يف وجهات نظر املوظفني يف كلتا املؤسستني
فلم نجد فروق ًا ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05بين املجموعتين (ت = 1.02 ،0.72
على التوايل) .وم�ن العب�ارات التي نال�ت أيض ًا
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يف كلت�ا املؤسس�تني بأهنا من األس�باب املس�امهة
اإلداري والتوجي�ه مث�ل “ ع�دم وج�ود تنظي�م

وع�دم وج�ود دليل براجمي موجه لألنش�طة “ إذ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05بين العاملين يف كلتا املؤسس�تني يف هذا
األم�ر (ت =  0.47 ،1.57على الت�وايل).

ومث�ل ذلك العبارات التي توضح طبيعة العالقة

مع املس�نني “صعوبة التفاهم مع املس�نني ،وعدم

الوع�ي باحتياجات املس�نني ،ونق�ص أخصائيي
العلاج الطبيعي” حيث كان�ت أيض ًا حمل توافق
بني املوظفني والعاملني يف كلتا املؤسستني (ت =
 0.84 , 1.92 ،0.89عىل التوايل) إذ ال توجد
بينه�م ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى

0.05

 القس�م الثاين هي العبارات الت�ي اتفق العاملونواملوظفون يف كلتا املؤسس�تني على عدم املوافقة
عليها أو تأييدها فلم تكن هناك فروقات جوهرية

ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى  0.05بني

املجموعتني وهي العبارات التي تشير إىل “عدم
وجود صيانة مستمرة أو نظافة مستمرة يف الدار،

وعدم تناس�ب ع�دد املوظفني مع عدد املس�نني،
وعدم الوعي باحتياجات املسنني” (ت = 2.07

 1.92 ،0.91 ,على الت�وايل) فأغل�ب العاملني

واملوظفين يف كلتا املؤسس�تني ال يق�رون بوجود
خل�ل أو نقص يف مس�ألة الصيان�ة و النظافة ،أو
عدد املوظفني ،أو بوجود نقص يف الوعي بكيفية

التعامل مع املس�نني إذ إن تلك األمور ال يتصور
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أن توج�د يف دار إيوائية خاصة باملس�نني وبالتايل
ليس من املرجح أن تكون س�بب ًا يف تدين مس�توى

نح�و العبارات التي تشير إىل “ع�دم التكامل يف
املراف�ق ،وعدم وجود ٍ
ناد للرتفيه ،وعدم تناس�ب

نوع اجلهة التي تتبعها.

 3.86 ،16.26على التوايل) إذ عدم توفرها يف

األداء على الوجه املطلوب لدار املس�نني أي ًا كان

الكادر الصحي مع عدد املسنني (ت = ،28.42

 -القس�م الثال�ث العب�ارات الت�ي مل يتف�ق فيه�ا

مرك�ز دار الوفاء للمس�نني يف بري�دة جعلها أحد

يف عني�زة مع نظرائه�م يف دار الوفاء للمس�نني يف

للقيام بدوره بالشكل املنتظر منه ،وهي نتائج تتفق

املوظف�ون يف دار الرعاي�ة االجتامعي�ة للمس�نني
بري�دة عليها ،ب�ل كانت االختالف�ات بينهام ذات

دالل�ة إحصائي�ة عند مس�توى  0.05و .0.01

فاملوظف�ون والعامل�ون يف دار الرعاية االجتامعية
للمس�نني يف عنيزة ال يواجهون مشكلة يف وجود

أخصائيين اجتامعيين يف املركز بعك�س نظرائهم
يف مرك�ز دار الوف�اء يف بري�دة الذي�ن يعانون من
غياب األخصائيني االجتامعيني أو عدم ختصيص

وظائ�ف هل�م ،وبالتايل فهم يرون ذل�ك أحد أهم
األس�باب املعيقة ألداء دار املسنني لدورها املنوط
هب�ا (ت =  .)27.03أيض ًا العبارات التي تشير

إىل توف�ر “اإلمكان�ات املادي�ة الالزم�ة خلدم�ة

األس�باب الرئيس�ة التي تس�اهم يف إعاق�ة املركز
م�ع نتائج دراس�ة أباخليل (1411هـ) ،ودراس�ة
اآلمح�دي وآخ�رون (1428ه) ،ودراس�ة بياري
(1998م) الت�ي أب�رزت أمهية توف�ر التجهيزات
واملرافق املساعدة يف املراكز اإليوائية للمسنني.

 -وم�ن جهة أخرى نالحظ أيض� ًا اختالف ًا ذا داللة

إحصائي�ة عن�د مس�توى  0.05بين العاملين

واملوظفني يف كلتا املؤسستني لصالح املوظفني يف
دار الوفاء للمس�نني يف بريدة يف نظرهتم ملس�توى
الرغب�ة للعمل مع املس�نني ،أو مالحظة املس�نني

واالهتمام هبم وعدم االنش�غال باألمور اخلاصة
عنهم ،أو التمتع بالصرب وحس�ن املعاملة معهم،

املسنني ،وتناسب املباين مع احتياجاهتم ،ووجود
أماكن خاص�ة بامليش للمس�نني” أظهرت فروق ًا

يف دار الرعاي�ة االجتامعية للمس�نني يف عنيزة أن

املؤسس�تني (ت = 38.24 ،21.80 ،37.61

الس�ن س�بب رئييس يف ت�دين مس�توى أداء الدار

ذات دالل�ة إحصائي�ة واضح�ة بين العاملين يف

عىل التوايل) فالعاملون واملوظفون يف دار الرعاية

إذ ي�رى أكثر م�ن  % 50من العاملين واملوظفني

ع�دم وج�ود الرغب�ة املوظفين للعمل م�ع كبار
لوظيفته�ا وه�و ما يمكن تفسيره ب�أن العمل يف

االجتامعي�ة للمس�نني يف عني�زة ال يروهنا تش�كل
عبئ� ًا يف س�بيل الوصول إىل تطوي�ر أداء العمل إذ

ويفضل نصفه�م االنتقال منه�ا والعمل يف جمال

مرك�ز دار الوف�اء للمس�نني بربي�دة ال�ذي يفتق�ر

يف دار الوف�اء للمس�نني يف بريدة حي�ث إنه مركز

هي متوف�رة وموج�ودة أص ً
ال يف ال�دار ،بخالف

إىل مثل ه�ذه اخلدمات واإلمكاني�ات .ويف نفس
االجت�اه نج�د فروق� ًا ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د
مس�توى  0.05بني آراء العاملني يف املؤسس�تني

حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

ه�ذه ال�دار ينظ�ر إلي�ه عىل أن�ه وظيف�ة حكومية

آخر غري املس�نني ،بخلاف املوظفين والعاملني
خيري قائم عىل العمل اخليري وليس الوظيفي
أو الرس�مي وبالتايل فالدافعية للعمل مع املسنني

تزداد.
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جدول رقم ( )6أهم املشكالت التي تساهم يف تدين مستوى األداء

ملؤسستي دار الرعاية االجتامعية للمسنني يف عنيزة ودار الوفاء للمسنني يف بريدة من وجهة نظر املوظفني والعاملني
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارة
غياب التعاون بني أولياء
املسنني والعاملني يف الدار

عدم توفر اإلمكانيات املادية
الالزمة خلدمة املسنني
عدم تناسب املباين مع
احتياجات املسنني

عدم وجود مرافق متكاملة
للمسنني
عدم وجود ٍ
ناد للرتفيه
للمسنني

نقص عدد أخصائيي
العالج الطبيعي واألماكن
املخصصة هلا

عدم وجود أماكن خمصصة
ملامرسة امليش

عدم وجود متنزه أو حديقة
خاصة بالدار
عدم وجود صيانة مستمرة
ونظافة للمباين

انعدام فرص التدريب
 10والتطوير للموظفني
والعاملني

عدم تناسب عدد املوظفني
11
والعاملني مع عدد املسنني
عدم تناسب عدد الكادر
12
الصحي مع عدد املسنني
نقص عدد األخصائيني
13
االجتامعيني

عدم وجود دليل براجمي
14
متكامل للتعامل مع املسنني
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دار الرعاية االجتامعية للمسنني
يف عنيزة ن=31
إىل ٍ
ال
حد ما
نعم
%

ت

%

ت

ت

58 18

9

دار الوفاء للمسنني
يف بريدة ن = 11
إىل ٍ
ال
حد ما
نعم

%

ت

%

ت

%

ت

اختبار “ت”
%

29

4

13

4

36

5

45

2

18

1.27

42 13 35 11

5

16

8

73

3

27

0

0

**37.61

91 10 61 19 26

1

9

0

0

**21.80

73

2

18

1

9

**28.42

73

2

18

1

9

**16.27

4

13

7

35 11 42 13 23

8

3

74 23 16

8

10

8

5

68 21

8

26

2

64

2

18

2

18

0.84

3

10

1

3

91 10 87 27

1

9

0

0

**38.24

2

6

1

3

91 10 90 28

0

0

1

9

*29.74

7

45 14 32 10 23

2

18

5

45

4

36

2.07

19

3

10

7

64

4

36

0

0

0.72

8

45 14 26

7

23

2

18

6

55

3

27

0.91

6

32 10 48 15 19

4

36

5

45

1

9

*3.86

7

52 16 23

8

91 10 26

1

9

0

0

**27.02

4

26 18 13

9

18

3

27

5

45

0.47

68 21

6

6

29

7

2
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م

دار الرعاية االجتامعية للمسنني
يف عنيزة ن=31
إىل ٍ
ال
حد ما
نعم

العبارة

ضعف احلوافز للعاملني مع
15
املسنني

ت

%

ت

%

ت

دار الوفاء للمسنني
يف بريدة ن = 11
إىل ٍ
ال
حد ما
نعم

%

ت

%

ت

%

ت

اختبار “ت”
%

77 24

5

16

2

6

7

64

3

27

1

9

1.02

عدم وجود تنظيم مكتوب
16
ألداء العمل مع املسنني

58 18

9

29

4

13

6

55

3

27

1

9

1.57

 17صعوبة التفاهم مع املسنني

35 11 42 13

7

23

3

27

7

64

4

36

0.89

39 12 45 14 16

3

27

2

18

6

55

1.92

عدم الوعي باحتياجات
18
املسنني

5

عدم وجود الرغبة لدى
29 9 52 16
 19العاملني للعمل يف جمال
رعاية املسنني
انشغال العاملني بأمورهم
 20اخلاصة دون االهتامم برعاية 42 13 29 9
املسنني
عدم متتع العاملني بالصرب
21
وحسن التعامل مع املسنني

* 0.05

7

6

19

3

27

5

45

3

27

**3.47

9

29

1

9

3

27

7

64

*3.17

39 12 39 12 23

0

0

2

18

9

81

*2.86

** 0.01

رابع ًا :واقع رعاية املسنني وسبل تطويرها والنهوض

• الرعاية بالتغذية وتوفري الوجبات الغذائية املناسبة.

وملزي�د م�ن االس�تقصاء ح�ول ه�ذه القضي�ة فق�د

النظيف واالستحامم والنظافة اجلسدية هلم.

هبا من وجهة نظر املوظفني والعاملني:

خص�ص الباح�ث اجل�زء األخير من االس�تبيان لسبر
واقع رعاية املس�نني وس�بل تطويره�ا والنهوض هبا من

وجه�ة نظر املوظفين والعاملني يف كلتا املؤسس�تني ،ثم
أه�م املقرتحات الت�ي يروهن�ا كفيلة يف تقدي�م خدمات
أفضل للمسنني .وقد تش�اهبت معظم إجابات العاملني
واملوظفني يف كلتا املؤسس�تني حول اإلجيابيات ،ويمكن

تلخيصها باألمور التالية:

• توفر املكان املناسب إليواء املسنني الذين ال عائل
هلم وال أوالد أو ذرية تعتني هبم.

حممد عبدالرمحن السعوي :رعاية املسنني يف الدور اإليوائية بمنطقة القصيم

• الرعاي�ة الش�خصية هبم من خلال توفري امللبس

• توفر الرعاية الصحية والطبية عىل مدار اليوم من
خالل توفري أطب�اء وممرضني متواجدين يف الدار
اإليوائية باستمرار.

• توف�ر الرعاي�ة النفس�ية واالجتامعي�ة ،والرعاي�ة
الرتفيهي�ة كالرحلات والتنزه�ات وإن كان�ت
بشكل متفاوت بني مؤسسة وأخرى.

أما أهم الس�لبيات فقد تفاوتت اإلجابات فيام بينهم

بحس�ب املكان الوظيف�ي الذي يعملون في�ه ،ففي حني
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ترك�زت إجابات العاملين واملوظفني يف مرك�ز الرعاية
االجتامعي�ة للمس�نني يف عني�زة على إب�راز القص�ور يف

األم�ور اإلداري�ة واملادي�ة والتدري�ب والتطوي�ر ،فق�د

ترك�زت إجابات العاملني واملوظفني يف مركز دار الوفاء

للمس�نني يف بري�دة عىل إب�راز القص�ور يف الدعم املادي
والوظيف�ي واملب�اين والتجهي�زات والدع�م الصح�ي،

ويمكن تلخيص أهم السلبيات من وجهة نظر الفريقني
فيام ييل:

• ضع�ف اإلمكانيات املادية لدى ال�دور اإليوائية
وخاص�ة األهلي�ة أو اخلريي�ة الت�ي متكنه�ا م�ن
النهوض برباجمها وأنشطتها.

• ضع�ف اإلمكان�ات ل�دى بع�ض املؤسس�ات
اإليوائي�ة األهلي�ة حرم�ت بع�ض املس�نني م�ن
االستفادة من خدماهتا نظر ًا إليقاف استقبال أي
حاالت جديدة.

كما ق�دم العامل�ون يف كلت�ا املؤسس�تني ع�دد ًا م�ن

املقرتح�ات الت�ي يروهن�ا كفيل�ة بالنه�وض باخلدم�ات
املقدم�ة للمس�نني يف الدور اإليوائية س�واء احلكومية أو

األهلية ،ويمكن تلخيصها بام ييل:

• دع�م املؤسس�ات اإليوائي�ة للمس�نني مادي� ًا من

خلال دعم ميزانياهتا وميزانية براجمها املخصصة

للمسنني.

• س�وء املباين والتجهيزات لدى بعض الدور التي
ال تتناس�ب مطلق� ًا م�ع احتياجات املس�نني مثل

• دع�م املؤسس�ات اإليوائي�ة بال�كادر الصح�ي

امليش عليها وخاصة يف املراكز اإليوائية األهلية.

األمراض املزمنة لدى املسنني وأخصائيي العالج

وجود مس�جد أو حديقة أو ممرات ملزاولة رياضة

املناس�ب للمس�نني وخاص�ة املتخصصين يف

• انخف�اض مس�توى النظاف�ة يف بع�ض ال�دور

الطبيعي.

• س�وء معاملة بعض العاملني للمسنني والرصاخ

اجتامعيين قادري�ن على التعام�ل م�ع املس�نني
ومس�اندهتم نفس�ي ًا واجتامعي� ًا وإجي�اد الربام�ج

اإليوائية وإمهال نظافة املسنني.

يف وجوههم وغياب املراقبة عليهم.

• دعم املؤسس�ات اإليوائية للمس�نني بأخصائيني

• ع�دم وجود أي امتيازات للعاملني يف دور رعاية

الرتفيهية هلم.

• ع�دم وجود برامج تدريبية خاص�ة بالعاملني مع

والتجهيزات الت�ي حيتاج إليها املس�نون والعمل

• ضع�ف مس�توى اخلدم�ات الصحي�ة اخلاص�ة

باملسنني يف كل دار.

املسنني.

املسنني أو برامج تطويرية هلم.

بالعلاج الطبيع�ي م�ع وج�ود حاج�ة ملحة هلا
نظر ًا لطبيعة املس�نني التي تتطلب إجياد مثل تلك
اخلدمات.

• ع�دم وج�ود دار إيوائي�ة للمس�نني يف كل مدينة

• دع�م املؤسس�ات اإليوائي�ة للمس�نني باملب�اين
عىل توفري حدائق ومس�جد وأجهزة طبية خاصة
• دع�م املوظفين بالتدري�ب والتطوي�ر وإقام�ة
ال�دورات وال�ورش التدريبي�ة واملؤمت�رات التي

تعنى بتطوير اخلدمات املقدمة للمسنني.

أو حمافظ�ة مما يضطر بعض املس�نني للبقاء يف دار

بعيدة عن أقاربه وعن مدينته التي عاش فيها.
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ملخص نتائج وتوصيات الدراسة

يظه�ر بش�كل أكرب بني املس�نني املقيمني يف مرك�ز الوفاء

كان التس�اؤل الرئيسي يف هذه الدراس�ة ه�و عن واقع

للمسنني يف بريدة مقارنة باملسنني املقيمني يف دار الرعاية

اختالف�ه ع�ن واق�ع املس�نني املقيمين يف ال�دور اإليوائية

يف اخلدم�ات االجتامعي�ة والرتفيهي�ة املقدم�ة للمس�نني

املس�نني املقيمين يف ال�دور اإليوائي�ة احلكومي�ة وم�دى
األهلية ،ولذلك فقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الفرق

بين اخلدمات املقدمة للمس�نني املقيمني يف الدور اإليوائية

احلكومي�ة واخلدمات املقدمة للمس�نني املقيمين يف الدور
اإليوائي�ة األهلي�ة وذل�ك من خلال دراس�ة الواقع الذي

تعيش�ه واخلدمات الت�ي يقدمها كل من مرك�ز دار الرعاية
االجتامعي�ة للمس�نني يف عني�زة  -وهي مؤسس�ة حكومية

تابع�ة ل�وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة وتعم�ل حت�ت مظل�ة
وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرعاية االجتامعي�ة  ،-واخلدمات

الت�ي يقدمها مركز دار الوفاء للمس�نني بربيدة  -وهي دار

تابعة جلمعية الرب اخلريية بربيدة .وقد اس�تخدمت الدراسة

منهج املسح االجتامعي بأسلوب احلرص الشامل للمجتمع
امل�دروس الت�ي كان�ت عب�ارة عن أرب�ع جمموع�ات هي:
جمموعة املسنني املقيمني يف دار الرعاية االجتامعية للمسنني

يف عني�زة وجمموع�ة املس�نني املقيمين يف مرك�ز دار الوفاء

للمس�نني يف بريدة ،وجمموع�ة املوظفين والعاملني يف دار
الرعاية االجتامعية للمس�نني يف عنيزة ،وجمموعة املوظفني

والعاملني يف مركز دار الوفاء للمس�نني يف بريدة .وبش�كل
عام فقد بينت الدراس�ة اختالفات كبرية يف واقع اخلدمات
املقدمة للمس�نني يف هذين النوعين من الدور اإليوائية ،إذ

تبين أن الدور اإليوائي�ة األهلية تعاين م�ن قصور يف تلك
اخلدمات بشكل أكرب من الدور اإليوائية احلكومية.

ولإلجاب�ة على التس�اؤل الث�اين م�ن تس�اؤالت

الدراس�ة فق�د حاول�ت الدراس�ة الوق�وف على أه�م
الس�لبيات واملش�كالت التي يواجهها املسنون املقيمون

يف هاتين املؤسس�تني وتس�اهم يف تدين مس�توى الرضا

لدهيم ،ووجدت أن تدين مس�توى الس�عادة بش�كل عام
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االجتامعية للمس�نني يف عينزة .كما أن مؤرشات النقص

تتضح بصورة أكرب يف مركز الوفاء للمسنني يف بريدة.
وكان التس�اؤل الثال�ث مرك�ز ًا عىل حماولة الكش�ف
ع�ن املش�كالت الت�ي تواجهه�ا هات�ان املؤسس�تان من
وجهة نظر املوظفني والعاملني فيهام ،وقد تفاوتت نتائج
هذه الدراس�ة تبع ًا لطبيعة املؤسس�ة واملرجعية التابعة هلا
املوظ�ف ،وتبين وجود قص�ور يف املؤسس�ات اإليوائية
األهلي�ة للمس�نني أكبر من�ه يف املؤسس�ات اإليوائي�ة
احلكومية خاصة يف املجاالت التالية:

 -1حمدودية اس�تقبال مسنني جدد نظر ًا لعدم القدرة
يف استيعاب املزيد منهم.

 -2القصور يف املباين والتجهيزات املناسبة للمسنني.

 -3القصور يف امليزانيات املخصصة خلدمة املسنني.

 -4القص�ور يف إجي�اد ال�كادر الصح�ي (وخاص�ة
التمرييض) الكايف خلدمة املسنني.

 -5القصور يف إجي�اد كادر وظيفي وإداري وخاصة
املرشفين االجتامعيني القادرين على التعامل مع

املسنني بطريقة مهنية.

 -6القص�ور يف إجياد الربام�ج الرتفيهية والرحالت
والزيارات امليدانية خارج الدار.

كام انتهت الدراس�ة إىل عدد م�ن النتائج التي نربزها

فيام ييل:

 -1أن املش�كالت التي يعاين منها املس�نون املقيمون
يف الدور اإليوائي�ة احلكومية واملقيمون يف الدور
اإليوائي�ة األهلي�ة تتش�ابه م�ن ناحي�ة الوض�ع
الصحي العام واملعاناة من األمراض املزمنة.
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 -2كام تتش�ابه النتائج أيض ًا يف االفتقاد إىل األصدقاء
القدامى واألقارب ،وعدم القدرة عىل العمل.

وم�ن خالل ه�ذه الدراس�ة والنتائج الت�ي توصلت

 -3أن املش�كالت التي يعاين منها املسنون املقيمون

إليها فإهنا تويص بام ييل:
 -1نظر ًا ألن اخلدمات الصحية التي تش�هدها بالدنا

مس�توى الرض�ا والس�عادة لدهي�م بش�كل أكرب

كبري ومس�تمر وبالتايل فاجلهود املبذولة خلدمتهم

يف ال�دور اإليوائي�ة األهلي�ة س�امهت يف ت�دين
من�ه ل�دى املس�نني املقيمين يف ال�دور اإليوائية

احلكومية.

 -4كما بينت نتائج الدراس�ة أيض� ًا فروق ًا واضحة

سامهت بحمد اهلل تعاىل بتزايد عدد املسنني بشكل
والقيام عىل رعايتهم جيب أن تتم بشكل يتناسب

مع هذه الرسعة يف نمو أعدادهم.

 -2العم�ل على التوس�ع يف إنش�اء دور للرعاي�ة

يف ش�غل أوق�ات الف�راغ ل�دى املس�نني وإجي�اد

االجتامعي�ة للمس�نني يف كل مدين�ة وحمافظ�ة،

املؤسس�تني ،فف�ي الوق�ت ال�ذي تتوف�ر فيه هذه

الظفر بحياة كريمة يف جمتمعهم.

برام�ج ترفيهي�ة ورحالت وزي�ارات ميدانية بني

وتأمين كافة االحتياجات الالزم�ة مما يكفل هلم

 -3دع�م ال�دور اإليوائي�ة األهلية بالك�وادر الطبية

الربام�ج ل�دى ال�دور اإليوائية احلكومي�ة تنعدم
يف ال�دور اإليوائي�ة األهلي�ة نظ�ر ًا لع�دم وجود

والصحي�ة واإلداري�ة الالزم�ة الت�ي تس�اهم يف

 -5كش�فت الدراس�ة تش�اهب ًا يف وجه�ات نظ�ر

 -4احلاج�ة إىل إنش�اء مرك�ز وطن�ي يعنى باملس�نني

أخصائيني اجتامعيني.

العاملين واملوظفين يف كلت�ا املؤسس�تني جت�اه
افتقاده�م لإلط�ار النظ�ري واألدل�ة املوجه�ة
للعمل مع املس�نني والربامج املكتوبة املوضحة
لكيفية إدارة وتشغيل األنشطة والربامج املقدمة

للمسنني.

 -6كش�فت الدراس�ة أيض� ًا اختالف� ًا يف وجهات
نظره�م تبع ًا للمؤسس�ة التي يعمل�ون فيها فيام
خي�ص اإلمكانات املادية واملب�اين والتجهيزات
اخلاصة باملس�نني ووجود أخصائيني اجتامعيني

مفرغين للعم�ل مع املس�نني ،ففي حين يراها
املوظف�ون يف ال�دور األهلي�ة عائق� ًا وعقب�ة

أمامه�م يف إنج�از مهامهم ،ال يراه�ا املوظفون
يف الدور احلكومية هبذا املس�توى نظر ًا لتوفرها
ووجودها.
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إنجاح الربامج املقدمة للمسنني.

وس�بل تطوي�ر اخلدم�ات املقدمة هل�م من خالل
دعم الدراسات واألبحاث اخلاصة هبم.

 -5دع�م املس�امهات البحثي�ة والدراس�ات امليدانية
التي تعنى باملس�نني واملش�كالت التي تواجههم
سواء املقيمني مع أرسهم أو يف الدور اإليوائية.

 -6العم�ل على تعدي�ل االجتاه�ات الس�البة بين
املسنني نحو مرحلة اهلرم واعتبارها مرحلة راحة
واس�تقرار وهدوء نفيس وليس�ت مرحلة انعزال
وانسحاب من املجتمع ومن احلياة.

 -7التأكي�د على دور الدول�ة للقي�ام بالواج�ب
االجتامع�ي للمس�نني م�ن خلال مؤازرهت�ا
جلهود املؤسس�ات اخلريية واألهلية التي تعنى

باملس�نني من خلال دعم ميزانياهتا واملس�امهة
يف إنش�اء املب�اين الالئقة باملس�نني الت�ي تغطي

احتياجاهتم.
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 -8توفري كافة األجهزة الطبية التعويضية التي حيتاج
إليها املسنون باملجان (كالنظارات ،والسامعات،
والكرايس املتحركة وغريها).

 -9العم�ل على االس�تفادة م�ن خبرات املس�نني
ومعارفه�م واالبتع�اد ع�ن اعتباره�م عبئ� ًا عىل
املجتمع واألرسة من خالل تكثيف مش�اركاهتم
يف املج�االت االجتامعية املتنوعة وإتاحة الفرصة
أمامهم إلبراز مهاراهتم املختلفة.

وأخري ًا يأمل الباحث أن تكون هذه الدراس�ة إضافة

علمي�ة لألبح�اث املتعلقة باملس�نني ،كام يأم�ل أن تكون
مرجع ًا للمهتمني يف قضايا املس�نني والس�عي يف البحث

ع�ن س�بل جدي�دة ومتطورة خت�دم هذه الرشحي�ة املهمة
يف املجتم�ع خاص�ة وأن املكتب�ة العربية ال ت�زال بحاجة

للمزيد من هذه الدراسات التي تعنى باملسنني.
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املراجع

أوالً :املراجع العربية:

 -األمح�دي ،حمم�د عليثة & س�ليامن ،س�ناء حممد

& الس�عوي ،حممد (1428ه) رعاية املس�نني يف

اململكة العربية الس�عودية م�ن املنظور الرشعي:

الواق�ع واملأمول ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية ،الرياض ،السعودية.

 الس�دحان ،عب�داهلل (1420ه) ختلي األبناء عنالوالدي�ن ،جمل�ة جامعة اإلم�ام حممد بن س�عود

اإلسالمية ،ع  27الرياض ،السعودية.

 الس�دحان ،عبداهلل (1421ه) رعاية املس�نني يفاإلسلام ،جملة األزهر ،جممع البحوث الرتبوية،
القاهرة.

 -ش�ويكة ،من�ى إبراهي�م (1414ه) دور طريق�ة

 -أب�ا اخليل ،راش�د حمم�د (1411ه) الش�يخوخة

تنظيم املجتمع يف إشباع االجتياجات االجتامعية

اجتامع�ي صح�ي للمس�نني يف اململك�ة العربي�ة

جدة ،رس�الة دكتوراه غري منش�ورة ،كلية اخلدمة

ومراك�ز العناية باملس�نني يف الع�امل :نموذج مركز

السعودية ،مطابع الرشيف ،السعودية

 -أمحد ،إيامن ش�عبان ( )2009مش�كالت التقاعد

للمس�نني :دراس�ة مطبقة على املس�نني يف مدينة
االجتامعية للبنات ،الرياض.

 -الضبع ،ثناء يوسف (2001م) مشكلة االكتئاب

لدى املس�نني وأثرها عىل الرض�ا عن احلياة ،جملة

لدى املسنني ومعنى احلياة ،مركز الرعاية الصحية

مرص.

مرص العربية ،ج . 6 – 5

بحوث الرتبية النوعي�ة ،جامعة املنصورة ،ع 14
 األش�ول ،ع�ادل عبدالعزي�ز ( )2008عل�مالنف�س النمو م�ن اجلنني إىل الش�يخوخة ،مكتبة
األنجلو املرصية ،القاهرة ،مرص

 اب�ن منظ�ور ،حمم�د ب�ن مك�رم ( )2000لس�انالعرب ،دار صادر ،بريوت (مادة شاخ)

 بي�اري ،عواط�ف فيص�ل (1998م) العوام�لاألرسي�ة املؤدية إىل إيداع املس�نني ب�دور الرعاية
االجتامعي�ة ،جملة الرتبية ،مركز البحوث الرتبوية
واملناهج بوزارة الرتبية ،الكويت ع  27السنة 8

واالجتامعية للمس�نني ،جامعة حلوان ،مجهورية

 عبي�دات ،ذوق�ان (1982م) البح�ث العلمي:مفهوم�ه ،أدواته ،أس�اليبه ،دار جمدالوي للنرش،

عامن.

 -العبيدي ،إبراهيم حمم�د (1410ه) املتقاعدون،

سلس�لة أبحاث مركز أبح�اث مكافحة اجلريمة،

ج  11وزارة الداخلية ،الرياض.

 -العس�اف ،صال�ح حمم�د (1433ه) املدخ�ل

إىل البح�ث يف العل�وم الس�لوكية ،دار الزه�راء،

الرياض.

 -مج�ال ،ليلى رشف (1418ه) تواف�ق املتقاعدين

 -العيس�ى ،ب�در (1995م) أمهية العم�ل التنموي

رسالة ماجس�تري غري منشورة ،جامعة امللك عبد

الكويتي ،املجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة

م�ع احلياة األرسي�ة واالجتامعي�ة يف مدينة جدة،

العزيز ،جدة.

 ال�رازي ،حمم�د ب�ن أيب بك�ر ( )1987خمت�ارالصحاح ،دار اجليل ،بريوت لبنان ،مادة (أسن)
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لكب�ار الس�ن :م�ا هل�م وم�ا عليه�م يف املجتم�ع

الكويت ،ع  ،53السنة .14

 الغري�ب ،عبدالعزي�ز علي ( )2009التفضي�لالرتوحي�ي لكب�ار الس�ن يف املجتمع الس�عودي،
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جمل�ة اخلليج واجلزيرة العربي�ة ،جامعة الكويت،

 -املؤسسة العامة للتقاعد (1430ه) املوقع الرسمي

 -غنام ،عالء (2001م) تكاملية رعاية كبار السن

 -منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،املوق�ع الرس�مي على

واالجتامعية للمس�نني ،جامعة حلوان ،مجهورية

 -وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة (2012م) املوق�ع

ع  ،132الكويت.

بني املؤسس�ية واملجتمع ،مرك�ز الرعاية الصحية
مرص العربية ،ج . 6 – 5

 -غني�م ،عادل رش�اد (1421ه) معاجلة اإلسلام

عىل اإلنرتنتwww.pension.gov.sa ،
اإلنرتنتwww.who.int ،

الرس�مي للوزارة عىل االنرتن�ت www.mosa.
gov.sa

ملش�كالت املس�نني ،جمل�ة البح�وث الفقهي�ة
املعارصة ،الرياض ،ع  ،47السنة .12

 الف�وزان ،عب�د اهلل حمم�د (1431ه) الظ�روفالصحي�ة لكبيرات الس�ن وعالقته�ا بن�وع

احل�ي الس�كني ،جمل�ة جامع�ة أم الق�رى للعلوم
االجتامعي�ة ،املجل�د الث�اين ،ع  2رج�ب ،مك�ة

املكرمة.

 قباري ،حممد إسماعيل ( )2002مناهج البحثيف علم االجتامع ،منش�أة املعارف باإلسكندرية،
مرص

 جممع اللغة العربية (2004م) املعجم الوس�يط،مكتبة الرشوق الدولية .مرص

 مصلحة اإلحص�اءات واملعلوم�ات (1433ه)،اململكة العربية السعودية.

 ملح�م ،س�امي حمم�د (1409ه) الش�يخوخة:دراس�ة ميداني�ة ح�ول تأثير برام�ج الرعاية عىل
مش�كالت التوافق والش�خصيات لدى املس�نني
يف اململك�ة العربية الس�عودية ،بحث مقدم ملؤمتر

البح�ث العلم�ي يف تعليم الكب�ار ،جامعة امللك

سعود ،الرياض

 منص�ور ،عب�د املجي�د (1409ه) مفهوم الذاتعند الكبار ،جملة جامعة امللك س�عود ،الرياض،
ج  2-1العلوم الرتبوية.
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تحليل محتوى كتب اللغة العربية بالمرحلة الثانوية
في المملكة العربية السعودية في ضوء المهارات الحياتية
د .أمحد حممــد النشــوان

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املشارك
كلية العلوم االجتامعية – جامعة اإلمـام حممد بن سعود اإلسـالمية

املستخلص
هدفت الدراس�ة تعرف مدى توافر امله�ارات احلياتية يف حمتوى
كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية باململكة العربية الس�عودية،
باإلضافة إىل حماولة حتديد هذه املهارات.
وق�د اس�تخدمت الدراس�ة املنه�ج الوصف�ي املبن�ي على
أس�لوب حتلي�ل املحت�وى بغي�ة التوص�ل إىل امله�ارات احلياتية
املضمن�ة يف كتب اللغ�ة العربي�ة بالصفوف الثالثة م�ن املرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية.
وق�د خلصت الدراس�ة إىل حتديد قائمة بامله�ارات احلياتية
الالزم توافرها يف كتب اللغة العربية ،كام تم التوصل إىل جمموعة
من املهارات احلياتية يف كتب اللغة العربية بنسب متفاوتة.

مقدمة :

Abstract
The study aimed at determining the availability of
life skills in the content of Arabic language books at
Saudi secondary school in.
The study used a descriptive approach to identify
the life skills included in the Arabic language books
of the three levels of secondary school in Saudi
Arabia. The study resulted in the identification of a
set of life skills which with varied rates.
The study recommended a list of skills to be
included in the textbooks.

وتُع�د املناهج الدراس�ية وس�يلة مهم�ة لتحقيق هذه

تسعى الرتبية  -برباجمها ومناهجها الدراسية -إىل إعداد

النتاج�ات التعليمي�ة؛ ألهن�ا أداة م�ن أدوات املجتم�ع

متالحقة ،والس�يام يف الناحي�ة العلمي�ة والتكنولوجية،

كل ما هو جديد من املع�ارف والقيم واملهارات ألبنائه،

النشء؛ للتكيف مع احلياة التي تش�هد كل يوم تطورات
ألن املس�تقبل حيم�ل الكثير م�ن التحديات مم�ا يتطلب

م�ن الفرد امتالك العديد من املهارات احلياتية املعارصة؛
لتصب�ح لدي�ه الق�درة على التعامل م�ع ه�ذه املتغريات

الرسيعة التي تؤثر بصورة مبارشة يف حياته اليومية.

لتحقيق أهداف�ه ،وعنرص رئيس يلجأ له املجتمع لتقديم

ل�ذا جي�ب أن تس�تجيب املناهج لتل�ك التحدي�ات التي

يفرضه�ا جمتمع املعرفة س�واء يف فلس�فتها أو حمتواها أو

أساليب تعليمها وتعلمها (.)Shlberg, 2010: p45

نتيجة لذلك تزايد االهتامم باملهارات احلياتية مع بداية

فالتعليم من أجل احلياة يعمل عىل إكساب املتعلمني

األلفية الثالثة ،حيث اعتمدت دول اجتاه تقديم مقررات

حياهت�م اليومي�ة ،ومتكنه�م م�ن العم�ل واملش�اركة يف

خمتلف املراحل الدراسية ،بينام اعتمدت دول أخرى عىل

امله�ارات احلياتي�ة الت�ي متكنه�م من مواجه�ة متطلبات
العملي�ة التنموي�ة ،ومعايش�ة الن�اس والتعام�ل معهم،
لذل�ك تُعد إح�دى نوات�ج التعلم املهم�ة للمنهج يف أي
مرحلة دراس�ية ،لذا عىل مجيع املواد الدراسية أن تتحمل

مس�ئولية مشتركة يف حتقيق النتاجات التعليمية اخلاصة
هبا.

دراس�ية مس�تقلة لتنمية املهارات احلياتية لدى املتعلم يف
تنمي�ة املهارات احلياتية لدى املتعلمني من خالل تضمني
هذه امله�ارات باملقررات الدراس�ية املختلفة ،ويتم تنمية

امله�ارات احلياتي�ة من خلال اس�تخدام إستراتيجيات

تدري�س تعم�ل على فاعلي�ة دور املتعل�م يف العملي�ة
التعليمية ،وإكسابه املهارات احلياتية املختلفة.

أمحد حممد النشوان :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية
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وتقع مناهج اللغة العربية يف مقدمة املناهج الدراسية

وق�د أجريت عدة دراس�ات اهتم�ت بتحليل الكتب

تضمينها يف مناهجها عىل مس�توى الصفوف الدراس�ية

اجلامع�ي ،ومنه�ا دراس�ة زين�ب الش�مري (،2005

التي تسهم يف إكساب املتعلم املهارات احلياتية من خالل

وعىل مس�توى املراح�ل التعليمية املختلف�ة ،حيث تتبنى
فلس�فة التعلي�م م�ن أج�ل احلي�اة القائمة عىل إكس�اب
املتعلمين امله�ارات احلياتي�ة الت�ي متكنهم م�ن مواجهة
متطلبات حياهتم اليومية (البدي 2013 ،ص .)5

وحيرص خبراء املناه�ج دائ ًام على بي�ان العالقة بني

املنه�ج والكت�اب امل�دريس باعتباره وع�اء ملحتوى يمثل
مكون ًا مه ًام من مكونات املناهج ،لذلك فدراس�ة الكتب
املدرسية وحتليلها من الدراسات املهمة يف ميدان املناهج

الدراس�ية مل�واد اللغ�ة العربي�ة يف مراح�ل التعلي�م قب�ل

ص  )95الت�ي اس�تهدفت معرف�ة م�دى تركي�ز أس�ئلة
كت�ب اللغ�ة العربية املق�ررة عىل طالب�ات الصف األول
املتوس�ط يف تنمية مهارات التفكري عند الطالبات حسب

تصنيف بل�وم لألهداف املعرفية وتوصلت الدراس�ة إىل
ترك�ز األس�ئلة الواردة يف كت�اب الق�راءة والنصوص يف
املستويات الدنيا «الذكر والفهم» بنسبة ( ،)%77يف حني

مل حت�ظ األس�ئلة يف املس�تويات العلي�ا إال بنس�بة ()%23

من األس�ئلة ،وخال مس�توي الرتكيب من األس�ئلة ،ويف
كت�اب قواعد اللغ�ة العربية تركزت يف مس�تويي التطبيق

وط�رق التدري�س؛ ألن الكت�اب امل�دريس أداة مهمة من
أدوات تنفيذ املنهج ،وأداة فاعلة تستخدم مصدر ًا للتعلم

والفهم بنسبة ( )%57-%32بينام خال الكتاب من أسئلة

وتُع�د عملي�ة حتلي�ل وتقوي�م املناه�ج والكت�ب

دراس�ة زكي�ة املالكي (1428ه�ـ) التي اس�تهدفت

مواجه�ة املس�ئوليات امللق�اة عىل عاتق�ه ،وحتى يتمكن

االبتدائي يف ضوء مهارات التفكري املنظومى ،وتوصلت

الفردي واجلمعي عىل حد سواء (الفرا ،2010 ،ص .)2

الدراس�ية رضورة حت�ى يس�تطيع النظ�ام التعليم�ي
من مواجهة التغريات اهلائلة التي تواجهه ،ولبناء أجيال
يمكنه�ا التكي�ف بس�هولة م�ع متغيرات العصر ،وقد
حظي موضوع حتليل كتب اللغة العربية باهتامم مس�تمر

س�واء يف الوطن العريب بصفة عامة أو يف اململكة العربية
السعودية بصفة خاصة.

وه�ذا األم�ر جع�ل املتخصص�ون يف جم�ال املناه�ج

وط�رق تعلي�م اللغة العربي�ة وتعلمها يقوم�ون كل فرتة

بتحلي�ل املحتوى التعليمي لكتب اللغة العربية؛ إلعطاء
وص�ف دقي�ق ملا يتضمن�ه الكتاب املدريس م�ن احلقائق

واملفاهي�م والقي�م وامله�ارات ،وللكش�ف ع�ن مواطن

القوة والضعف مع تقديم املبادئ األساس�ية للتصحيح

والتعديل بام يس�اعد عىل بناء شخصية متكاملة للمتعلم

من كافة النواحي(العدوي ،كنعان ،2009 ،ص .)577

136

الرتكيب.

حتلي�ل حمتوى كتاب الق�راءة لطالبات الصف الس�ادس

الدراس�ة إىل مراع�اة كتب الق�راءة املقررة على طالبات
الصف الس�ادس االبتدائي ملهارات التصنيف املنظومي

( )%2.2والتحلي�ل املنظوم�ي ( )%18.5والرتكي�ب
املنظومي ( )%78.4ومراعاة مهارات إدراك العالقات

املنظومي�ة ( )%0.5من جممل التدريب�ات البالغ عددها
( )216تدريب ًا.
ودراس�ة حنان النمري (1431هـ) التي اس�تهدفت

حتلي ً
لا للمضامين األخالقي�ة واألس�اليب األدبي�ة يف
مق�رر القراءة لغت�ي اجلميلة لتالمي�ذ وتلميذات الصف

الرابع االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ،وتوصلت
الدراسة إىل حتديد أربعة وثالثني مضمونا أخالقيا الزم ًا
يف مق�رر لغتي اجلميلة للصف الرابع االبتدائي ،وس�بعة
وعرشي�ن أس�لوب ًا أدبي�ا مناس�ب ًا لتقديمه�ا ،وأش�ارت
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الدراس�ة إىل أن معظ�م املضامني األخالقية غري متوافرة

يشير مازن ( ،2002ص  )53إىل أمهية اكتس�اب

ودراس�ة البك�ر ( )2008الت�ي اس�تهدفت التعرف

منه�ا:رضورة جت�اوز املجتمع�ات العربي�ة لفج�وة

املتوس�طة يف اململكة العربية السعودية يف تنمية مهارات

وخاص�ة النامي�ة بحاج�ة إلصلاح ،اتس�اع املعرف�ة

يف أهداف مقرر لغتي اجلميلة للصف الرابع االبتدائي.

عىل مدى إسهام كتب النصوص األدبية املقررة باملرحلة
التفكير اإلبداع�ي ،وتوصل�ت الدراس�ة إىل ضع�ف

مس�توى إس�هام كتب النصوص األدبية املق�رة باملرحلة
املتوس�طة يف اململكة العربية السعودية يف تنمية مهارات

التفكري اإلبداعي.

امله�ارات احلياتي�ة؛ نتيج�ة لع�دد م�ن التحدي�ات

التخل�ف احلض�اري ،أزمات التعلي�م يف املجتمعات،
والتط�ور ال�ذي جع�ل الع�امل قري�ة صغرية مم�ا أوجد
رضورة المتلاك مهارات حياتي�ة يف التعامل مع هذه

التطورات.

تؤكد دراسة حسن ( ،2010ص  )386-331التي

ويتضح مما س�بق أن دراس�ات حتليل املحتوى لكتب

استهدفت التعرف عىل أثر برنامج قائم عىل معايري تعليم

واملهارية خاصة مهارات التفكري إال أنه ال توجد دراسة

املرحل�ة الثانوية عىل وجود قصور يف هذه املهارات لدى

اللغ�ة العربي�ة اهتم�ت باجلوان�ب املعرفي�ة والوجدانية
اهتم�ت بتحلي�ل كتب اللغ�ة العربية يف ض�وء املهارات
احلياتية ،وهذا ما أكدته دراسة احلديبي (1431هـ) التي
اس�تهدفت تنمية املهارات احلياتية ل�دى طالب املرحلة

الثانوي�ة يف ضوء التحديات واالجتاهات املعارصة»رؤية

تربوي�ة إسلامية» ،حيث توصلت إىل ضع�ف املهارات
احلياتي�ة لدى طلاب املرحل�ة الثانوية باململك�ة العربية

السعودية.

مشكلة الدراسة:

اللغة العربية يف تنمية امله�ارات احلياتية الالزمة لطالب
طالب املرحلة الثانوية.

وأك�دت دراس�ة الع�وض (1429ه�ـ) والت�ي

اس�تهدفت التع�رف على أث�ر برنام�ج تدريب�ي مقترح
يف تنمي�ة بع�ض امله�ارات احلياتية لدى طلاب الصف

الس�ادس االبتدائي على ضعف امله�ارات احلياتية لدى
تالمي�ذ املرحل�ة االبتدائي�ة ،وعلى رضورة االهتمام
بتنميته�ا م�ن خلال امل�واد الدراس�ية املختلف�ة يف مجيع

املراحل (االبتدائية واملتوسطة والثانوية) من أجل ضامن

استمرارية ممارسة املتعلمني هلا.

تنف�رد املرحل�ة الثانوي�ة بخصوصي�ة عمري�ة متيزها

عىل الرغم من أمهية املهارات احلياتية للمتعلمني عىل
اختالف مس�توياهتم التعليمية فإن هناك قصور ًا كبري ًا يف

على رضورة حتسين وتنمية امله�ارات احلياتي�ة املختلفة

حمتوى مناهج املواد الدراسية ومنها مناهج اللغة العربية

ع�ن غريها ،كوهنا فرتة إعداد وتنمية الش�خصية الفاعلة
للمتعل�م ،وتكتم�ل فيه�ا البني�ة الرتبوي�ة ل�ه مم�ا يؤك�د
للمتعل�م يف ه�ذه املرحل�ة األم�ر الذي ي�ؤدي إىل صقل

ش�خصيته وتنمي�ة قدرات�ه ،وتعمي�ق معارف�ه ،وإمداده
بأس�س التواصل الس�ليم ،واحلوار البن�اء مع اآلخرين،
وبن�اء عالق�ات اجتامعي�ة ممي�زة يف احلي�اة (احلديب�ي
1431هـ ،ص .)15

متكين املتعلمني م�ن تلك املهارات ،وه�ذا يؤكد قصور
يف تنمية املهارات احلياتية.

ويف ح�دود عل�م الباحث ال توجد دراس�ة اهتمت

بتحلي�ل حمت�وى منه�ج اللغ�ة العربي�ة للتع�رف على
امله�ارات احلياتية املتضمنة به ،مما يؤكد أمهية الدراس�ة

احلالية.
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أسئلة الدراسة:

 -2تفيد معلمي اللغة العربية بصفة خاصة ومعلمي

تتحدد مش�كلة الدراس�ة احلالية يف الس�ؤال الرئيس

املواد الدراس�ية األخرى يف متابعة مدى اكتساب

ما امله�ارات احلياتية املتضمنة يف كت�ب اللغة العربية

هلا.

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السؤاالن التاليان:

بامله�ارات احلياتية يف حمتوى كت�ب اللغة العربية

التايل:

باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؟.

 -1م�ا أهم امله�ارات احلياتية التي يل�زم توافرها يف
كت�ب اللغ�ة العربي�ة باملرحل�ة الثانوي�ة باململكة
العربية السعودية؟

 -2م�ا مدى توف�ر امله�ارات احلياتية يف كت�ب اللغة
العربي�ة باملرحل�ة الثانوي�ة باململك�ة العربي�ة
السعودية؟

املتعلمين للمه�ارات احلياتية ومدى ممارس�تهم

 -3الكش�ف ع�ن جوانب الق�وة والضعف اخلاصة
باملرحلة الثانوية.

 -4تفي�د أولي�اء األم�ور يف معرف�ة أه�م امله�ارات
احلياتية التي جيب عىل أبنائهم اكتساهبا من خالل
دراسة مناهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية.

حدود الدراسة:

الت�زم الباح�ث عند إج�راء الدراس�ة احلالي�ة حتليل

أهداف الدراسة:

َهدَ فت الدراسة احلالية إىل:

 -1حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية،
للتعرف عىل مدى توافر املهارات احلياتية يف حمتوى

كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية باململكة العربية
السعودية.

 -2حتدي�د أه�م امله�ارات احلياتية التي يل�زم توافرها
يف مناه�ج اللغة العربية باملرحل�ة الثانوية باململكة

العربيةالسعودية.

حمت�وى كت�ب اللغ�ة العربي�ة باملرحل�ة الثانوي�ة بجزأهيا

للصف�وف الثالثة للع�ام ال�درايس 1435/1434هـ،
والبالغ عددها( )14كتاب ًا.

مصطلحات الدراسة:

 -1حتلي�ل املحتوىُ :يع�رف الباح�ث حتليل حمتوى

كتب اللغة العربية يف هذه الدراسة بأهنا :أسلوب

علم�ي إحصائ�ي يعتمد على الرص�د التكراري
املنظ�م لوح�دة التحلي�ل املخت�ارة «امله�ارات
احلياتي�ة» م�ن خلال حتوي�ل امل�واد املكتوب�ة إىل

أمهية الدراسة:

ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل أهنا:

بيان�ات عددية قابلة للقي�اس ،وحتديدها يف تلك
الكتب حتدي�د ًا موضوعي ًا يربز م�دى توافر تلك

 -1تفيد املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس

املهارات ،وكيفية توزيعها عىل الصفوف الثالث

الثانوي�ة بش�كل خاص وبقي�ة املراح�ل التعليمية

 -2كت�ب اللغ�ة العربي�ة :يقصد هبا يف ه�ذا البحث

يف حتدي�د امله�ارات احلياتي�ة املناس�بة للمرحل�ة

بوج�ه عام ،وم�ا يرتتب ع�ل ذلك من إع�ادة بناء
حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية.
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واألدب ،واملطالع�ة ،والبالغ�ة والنقد) واملكون

من جزأين لكل صف درايس بالصفوف الثالث

باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية.

 -3املرحلة الثانوية:

املرحل�ة الدراس�ية الثالث�ة م�ن مراح�ل التعلي�م

 حتلي�ل املحت�وى :مفهوم�ه ،تارخي�ه ،وخصائصه،وحداته ،وفئاته ،وضوابط�ه ،وخطواته ،وحتليل

حمتوى كتب اللغة العربية.

 امله�ارات احلياتية:ماهيته�ا ،وأمهيته�ا ،وأبعادها،وخصائصه�ا ،وأس�اليب تنميته�ا ،وتصنيفه�ا،

ودور اللغة العربية يف تنميتها.

العام ،التي يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة
املتوس�طة بنج�اح ،واس�تيفاء رشوط القب�ول،
وتتراوح أعمار الطلاب فيه�ا بين 18-15
عام ًا ،وتس�تمر الدراس�ة هبا ملدة ثالث سنوات،

أوالً -حتليل املحتوى

إن أسلوب حتليل املحتوى التعليمي للكتاب املدريس

ينتظم مجيع الطالب فيها لدراس�ة مناهج موحدة

ُيمكن الباحث أو املتخصص يف املناهج وطرق التدريس

ذلك إىل ثالثة أقس�ام هي :قس�م العلوم الرشعية

احلقائ�ق واملفاهيم ،والقي�م ،واملهارات ،ويكش�ف عن

بالصف األول الثانوي ثم تتش�عب الدراسة بعد
والعربي�ة ،قس�م العل�وم اإلداري�ة واالجتامعية،

قس�م العلوم الطبيعية ،ويف خطة التعليم الثانوي
املط�ور يعتم�د نظام الس�اعات ،وخيت�ار الطالب
أح�د مس�ارين (أ) مس�ار العلوم األدبية ،مس�ار

(ب) مسار العلوم الطبيعية.

 -4املهارات احلياتية:

من إعطاء وصف دقي�ق ملا يتضمنه الكتاب املدريس من
جوانب الق�وة والضعف ،مما يس�اعده عىل وضع األطر
الصحيحة للتعديل والتطوير ،وبالتايل اإلسهام يف تنمية

املعرفة التي يتألف منها علم معني.

 -1مفهوم حتليل املحتوى ):(content Analysis

تع�ددت تعريفات حتليل املحت�وى وذلك عىل النحو

التايل:

يقص�د هبا يف هذه الدراس�ة القدرة على التكيف

ُيعرف�ه زيت�ون ( ،2003ص  )199بأنه « :أس�لوب

املتعل�م على التعام�ل م�ع متطلب�ات وحتدي�ات

وحتليل السلوك الظاهر لألشكال بني جمموعة منتقاة من

والسلوك اإلجيايب للمواقف املختلفة التي تساعد

احلياة اليومي�ة ،ومن أبرز امله�ارات احلياتية التي

حيتاجه�ا املتعلم:امله�ارات اللغوي�ة ،وامله�ارات
احلياتي�ة البيئي�ة ،امله�ارات الصحي�ة ،ومهارات
حل املشكالت واختاذ القرار.

اخللفية النظرية للبحث:

متثل�ت اخللفي�ة النظرية من خلال الرجوع ألدبيات

البح�ث الرتبوي ،واالطالع عىل البحوث والدراس�ات

ذات العالقة حول:

منظ�م لتحلي�ل مضم�ون رس�الة معين�ة ،وأداة ملالحظة
األف�راد القائمني بالتحليل ،وهي�دف حتليل املحتوى إىل
التصني�ف الكمي ملضمون معني ،وذل�ك يف ضوء نظام
تعليمي ضمني للفئات؛ ليعطي بيانات مناس�بة لظروف
متعددة خاصة هبذا املضمون.

يعرفه محاد (،2004ص  )4بأنه» أحد أس�اليب املنهج
املس�حي التحلييل ،ويعترب أس�لوب ًا علمي� ًا للبحث ،هبدف

الوصف املوضوعي ،والكمي املنظم للمضمون الظاهر».
و ُيعرفه ماكنامارا ) (Macnamara, 2005,p.3بأنه:

“ أحد أساليب البحث العلمي الذي هيدف إىل الوصف
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الكم�ي واملوضوع�ي للمضم�ون الظاه�ري؛ ملعرفة ما

• املح�ور الث�اين :حتلي�ل املحت�وى وص�ف كم�ي

ُيعرف�ه البك�ر (،2008ص  )84بأن�ه“ :األس�لوب

أن حتلي�ل املحتوى يص�ف املادة امل�راد حتليلها
وصف� ًا كمي ًا رصحي ًا ومن أمثلة هؤالء برلس�ون

بصف�ة عام�ة ،وبح�وث املناه�ج بصف�ة خاص�ة هب�دف

فتحلي�ل املحت�وى وص�ف منهج�ي منظ�م،

يتضمنه من معارف ومهارات وقيم”.

البحث�ي ال�ذي يعتم�د علي�ه الباحث�ون يف بحوثه�م
ودراس�اهتم يف جم�االت علوم خمتلفة ،وم�ن بينها الرتبية

تصنيف املادة وفق فئات حمددة بغية حتديد خصائص كل

فئة منها واستخراج السامت العامة التي تتصف هبا”.

للمضم�ون الرصيح حيث ي�رى املتخصصون

) ،(Berelsonكارتراي�ت (،)Cartwright
وموضوعي ،وكمي للامدة املراد دراستها.

• املح�ور الثالث:حتلي�ل املحتوى أس�لوب للبحث

ويعرف�ه العبري (،2009ص  )38بأن�ه« :جمموع�ة

العلمي:حي�ث ينظ�ر إلي�ه املتخصص�ون عىل أن

امل�ادة الدراس�ية وتصنيفه�ا بما فيها النص�وص املكتوبة

للوص�ول إىل حقائ�ق األمور ،وم�ن أمثلة هؤالء

من األس�اليب واإلجراءات الفنية التي صممت لتفسري
والرس�ومات والصور واألفكار املتضمنة يف الكتاب أو

املنهاج».

و ُيعرف�ه العامري�ن (،2010ص  )113بأن�ه « :أحد

أساليب البحث العلمي التي تسعى إىل وصف املحتوى
الظاه�ر أو املضم�ون الرصي�ح للمادة الدراس�ية وصف ًا

موضوعي ًا وكمي ًا».

تُعرفه ميس�ون الفرا ( 2010ص )12بأنه« :أسلوب

علم�ي وكم�ي منظ�م يص�ف امل�ادة بطريق�ة موضوعية
ومنهجية ودقيقة ملضمون تلك املادة ويتم هذا األسلوب

وفق فئات متفق عليها ،ودور الباحث يف عملية التحليل
ه�و إجي�اد التك�رارات يف كل فئ�ة؛ ليص�ل إىل الوص�ف
الدقيق املحدد للامدة».

أسلوب من أس�اليب البحث العلمي املستخدمة
كربندورف (Krippendorf) .

ويعرفه الباحث بأنه :أسلوب أو طريقة أو أداة بحث

وصفية هتتم بجمع بيانات من وثائق (مكتوبة أو مسجلة
صوتي ًا أو مرئية) كمي ًا من خالل الرصد التكراري املنظم

لوحدة التحليل املختارة س�واء كانت كلمة أو موضوع ًا
أو مف�ردة أو ش�خصية أو وحدة قي�اس أو زمن ًا ،وحتليل
املعلومات الت�ي يتضمنها حمتوى الوثيقة بقصد التوصل
إىل تفسريات واستنتاجات موضوعية.

ويؤكد التعريف عىل اخلصائص التالية:

 حتلي�ل املحت�وى ال جي�ري بغرض احلصر الكميلوحدة التحليل فقط وإنما يتعداه ملحاولة حتقيق

هدف معني.

مما س�بق يتض�ح أن تعريف�ات حتليل املحت�وى تدور

 -أنه يقترص عىل وصف الظاهرة (أي ما قاله اإلنسان

• املح�ور األول :حتلي�ل املحت�وى عملي�ة تصنيف:

 -أنه مل حيدد أسلوب اتصال دون غريه ولكن يمكن

حول ثالثة حماور تتمثل يف:

حي�ث ينظ�ر إلي�ه املتخصص�ون على أن�ه عملية
تصني�ف للمادة الدراس�ية ،وذل�ك م�ن خلال
عمل تصني�ف كمي ملضمون معين (املعلومات
والبيانات).
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أو كتبه رصاحة فقط) دون اللجوء إىل تأويله.
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أو مسموعة أو مصورة.
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 -2حتليل حمتوى كتب اللغة العربية:

م�ع مواقف احلي�اة ،وامتالك املهارات الت�ي تمُ كن الفرد

تُع�د كت�ب تعلي�م اللغ�ة العربي�ة وتعلمه�ا باملرحلة

م�ن العي�ش بش�كل أفضل ،وه�ذا هو الفرق بين الفرد

ش�خصية املتعلم وتزويده بأدوات املعرفة وأساس�ياهتا،

من هنا يتضح أمهية تنمية املهارات احلياتية لدى املتعلم.

الثانوية يف مقدمة الكتب الدراسية التي تعمل عىل صقل

لذل�ك يمثل حمتوى م�واد اللغة العربية بام يش�تمل عليه

م�ن معارف ومه�ارات وقيم واجتاهات تفي�د املتعلم يف
حياته اليومية.

ال�ذي يمتلك هذه امله�ارات والفرد ال�ذي ال يمتلكها،
 -1ماهية املهارات احلياتية ): (Life Skills

ويعرفه�ا ميراي وآخري�ن )(Murray,2005,p51

جمموعة من القدرات الفردية أو الشخصية التي حيتاجها

م�ن هنا فاألس�لوب املناس�ب ال�ذي جيعلن�ا نقف-

الف�رد لتحقيق التكيف أو النج�اح يف احلياة ،داخل بيئته

العربي�ة يف املرحل�ة الثانوي�ة م�ن مه�ارات حياتي�ة ه�و

ويعرفه�ا بريم�ان ) (Berman,2006,p8بأهن�ا»:

بش�كل موضوع�ي -على م�ا تش�تمل عليه كت�ب اللغة

أس�لوب حتلي�ل املحت�وى؛ لقدرت�ه على حتدي�د ه�ذه
املهارات بص�ورة كمية بعيدة عن االنطباعات الذاتية أو

املعاجلة العش�وائية ،والتنبؤ بما يقصده املؤلف من أفكار
ومهارات.

االجتامعية الثقافية.

جمموع�ة الق�درات الرضوري�ة الت�ي متك�ن الف�رد م�ن
التكي�ف على نح�و إجي�ايب يف حميط�ه ،وتعزي�ز النواحي
العقلية والش�خصية لدي�ه ،مما جيعله ق�ادر ًا عىل مواجهة
متطلبات احلياة اليومية».

فاالجتاه�ات احلديث�ة لتحلي�ل املحتوى تس�تفيد من

ويعرفها قش�طة (،2008ص  )8بأهنا »:قدرة املتعلم

احلص�ول عىل أدلة كمية أو نوعية ،تتيح تفسير املعارف

أو اجتامعي�ة ،وهذه املهارات تض�م :املهارات الصحية،

التط�ور الذي وصلت إليه العلوم يف ش�تى املجاالت يف
وامله�ارات وغريه�ا بأس�لوب أفضل ،لذل�ك فتوظيف

حتلي�ل املحت�وى يف الكش�ف ع�ن امله�ارات احلياتية يف
كت�ب اللغة العربي�ة بالصفوف الثالثة باملرحل�ة الثانوية
يس�تلزم اتباع اخلط�وات واإلج�راءات املنهجية اخلاصة

هبذا األس�لوب حتى نصل إىل نتائج عىل درجة عالية من
الدقة واملوضوعية.

ثاني ًا :املهارات احلياتية ):(Life Skills

على التعام�ل بإجيابي�ة مع مش�كالته احلياتية ،ش�خصية
وامله�ارات الغذائي�ة ،وامله�ارات الوقائي�ة ،وامله�ارات

اليدوية».

يعرفها عم�ران (،2010ص  )341بأهنا »:جمموعة

م�ن االحتياج�ات العقلي�ة أو الوجداني�ة أو األدائي�ة

الالزم�ة للف�رد للتعايش يف احلي�اة اليومي�ة ،حتى حيقق

أهداف�ه على املس�توى الش�خيص أم اجلامع�ي والوطني
والقومي والعاملي».

وتعرفه�ا م�روة النج�دي (،2012ص  )7بأهن�ا:

أك�دت عبير الرشق�اوي ( ،2005ص  )2على أن

«جمموعة من املهارات التي يكتسبها الفرد عن طريق مروره

حلي�اة الف�رد يف املجتمع ،فهي تس�اعد على التكيف مع

متطلبات احلياة ومشكالهتا ،وتتمثل يف املهارات الغذائية،

املهارات احلياتية من األمور التي أصبحت اليوم رضورية
متغريات العرص ال�ذي نعيش فيه ونتعايش معه ،كذلك
تس�اعد الفرد عىل مواجهة املشكالت اليومية ،والتفاعل

بخربات تعليمية نشطة ،تس�اعده عىل التعامل بإجيابية مع
وامله�ارات الصحية الوقائية ،واملهارات البيئية ،ومهارات

حل املشكالت ،ومهارات اختاذ القرار».
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ومما سبق يرى الباحث أن تعريفات املهارات احلياتية

ال�ذي يعي�ش في�ه ويتعاي�ش معه ،وتس�اعد الف�رد عىل

أ) ال�رأي األول :ي�رى أن امله�ارات احلياتية جمموعة

ويمك�ن حتديد أمهية اكتس�اب امله�ارات احلياتية فيام

ب) الرأي الثاين :ي�رى أن املهارات احلياتية جمموعة

الرشقاوي 2005 ،ص:)2
• جتعل املتعلم قادر ًا عىل إدراك التفاعل الصحي بينه

أه�داف مرغوب�ة ل�دى الف�رد أو ح�ل مش�كلة

• حتق�ق التكام�ل بين املدرس�ة واحلي�اة ،أي الرب�ط

تدور حول ثالثة آراء هي:

من األداءات واالختيارات الشخصية التي حتقق
نجاح ًا ،وسعادة ،وفائدة للفرد.

م�ن الق�درات العقلي�ة الت�ي تس�اهم يف حتقي�ق

تواجهه يف حياته.

مواجهة املشكالت اليومية والتفاعل مع مواقف احلياة.

ييل (س�وين وقزام�ل 2007 ،ص64؛ حمم�ود2006 ،؛

وبني اآلخرين.

بني الدراس�ة النظرية والتطبيق الفعيل مما يس�اعد

ج) ال�رأي الثالث :يرى أن املهارات احلياتية جمموعة

على زي�ادة دافعي�ة التعل�م ،أي تعط�ي للتعل�م

يس�تطيع الفرد من خالهلا التكيف مع البيئة التي

– التعلي�م -بحاجات املتعلمين ومواقف احلياة

العمليات واإلجراءات واملامرس�ات املهنية التي

يعيش فيها.

معن�ى ،وجتس�د وظيفي�ة التعليم م�ن حيث ربط
واحتياجات املجتمع.

وي�رى قش�طة (،2008ص  )47-46أن امله�ارات

• إح�داث تغير ج�ذري يف مفاهي�م وأس�اليب

• املكونات الوجداني�ة :تتمثل بالفعل واختيار نمط

الكيف ،ومن التلقني واحلفظ إىل التفكري والتأمل

• املكونات املعرفية :تتمثل يف معرفة القيام باألداء أو

املتعلم من إدراك العالقة بني ما يدرس�ه يف غرفة

احلياتية تتكون من:
األداء.

السلوك أو الفعل.

• املكونات املهارية  :تتمثل يف تنفيذ املهارة عملي ًا.

وممارس�ات التعلي�م والتح�ول م�ن الك�م إىل
واالبتكار ،وحتقي�ق التنمية البرشية ،وهذا يمكن

الصف وما يواجهه من ظواهر وأحداث.

• إعطاء الفرد الفرصة ألن يعيش حياته بشكل أفضل،

ويعرفه�ا الباحث بأهن�ا :جمموعة م�ن االحتياجات

فنج�اح الف�رد يف حيات�ه يتوقف بق�در كبري عىل ما

اللغ�ة العربي�ة والت�ي تس�اعده على التكيف م�ع احلياة

خاصة يف عرص يتس�م بتطور تكنولوجي وانفجار

العقلي�ة واألدائية الالزم�ة للمتعلم خالل دراس�ته ملادة
اليومي�ة ،وتتمث�ل يف امله�ارات اللغوي�ة ،ومهارات حل
املش�كالت واختاذ القرار ،وامله�ارات الصحية الوقائية،
واملهارات البيئية ،ومهارات التعامل مع الذات.
 -2أمهية املهارات احلياتية:

تُع�د امله�ارات احلياتي�ة م�ن املطال�ب واحلاج�ات

األساسية لإلنسان ،فأصبحت اليوم رضورة حلياة الفرد
يف املجتمع فهي تساعد عىل التكيف مع متغريات العرص
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يمتلكه ويكتس�به م�ن مهارات وخبرات حياتية،

مع�ريف متالح�ق ،مما يتطل�ب إعداد أف�راد قادرين
عىل التكيف والتفاعل بفاعلية مع هذه املتغريات.

• تزوي�د املتعلمين بمهارات التعل�م الذايت وتعميق
احلقائق واملفاهيم والتعميامت.

• تنمية مهارات التفكري العليا لدى املتعلم مما يساعد
عىل حتديد عالقات�ه ،ويتنبأ بتوقع�ات ،ويتعايش
مع بدائل.

أمحد حممد النشوان :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية
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• تكس�ب املتعلم خربة مبارشة ،ع�ن طريق التفاعل

أ) مه�ارات حياتي�ة ذهني�ة (عقلي�ة) :م�ن أمثلته�ا

معن�ى ،وتوف�ر اإلث�ارة والتش�ويق الرتباطه�ا
بواقعهم ،وتكس�ب الفرد إحساس� ًا بمش�كالت

الكمبيوت�ر ،مه�ارة االتص�ال ،مه�ارة صناع�ة
الق�رار ،مه�ارة ممارس�ة التفكير املب�دع ،مه�ارة

• مس�اعدة املتعل�م على مواجه�ة مواق�ف احلي�اة

وحله�ا ،مه�ارة إدارة الوق�ت وتنظيم�ه ،مه�ارة

احلياتي�ة ،مما يش�عره بالفخر واالعت�زاز بالنفس،

للتعلي�م وحل املش�كالت،مهارة فه�م القانون،

املبارش باألش�خاص والظواه�ر ،وتعطي للتعلم

جمتمعه وتولد لديه الرغبة يف حلها.

املختلف�ة ،والق�درة عىل التغلب عىل املش�كالت
واإلحساس بالسعادة.

• مس�اعدة املتعلم عىل الربط بني أم�ور احلياة املادية
واألم�ور العاطفي�ة مما يس�اعد املتعلم على إقامة

عالقات طيبة مع اآلخري�ن ،وتقبله هلم ،واحلياة
معهم ،وكذلك حب اآلخرين وتقديرهم له.

(مه�ارة الق�راءة والكتاب�ة ،مه�ارة التعام�ل م�ع

التخطي�ط للمس�تقبل ،مه�ارة إدارة املش�كالت

تنظي�م املعلومات،مهارة اس�تخدام التكنولوجيا
مه�ارة تغيري املواق�ف واختيار البدائل املناس�بة،

مه�ارة إدارة ش�ؤون احلي�اة ،حس�ن اس�تخدام
املوارد ،مهارة االس�تنتاج ،مهارة تفسري البيانات

وتطبيقها ،مهارة التفكري الناقد).

ب) امله�ارات احلياتي�ة العملي�ة :وه�ي التي يامرس

• مساعدة املتعلم عىل حتقيق املواطنة بني أبناء املجتمع،

فيها املتعل�م مهارات يدوية ،ومن أمثلتها (مهارة

باس�تخدام وتطبيق النظ�م التكنولوجي�ة املتطورة

اس�تخدام األدوات واألجهزة الكهربائية ،مهارة

مم�ا يس�اهم يف إع�داد جيل حيق�ق التنمي�ة البرشية
وبالتايل تنمية اجلوانب األخرى للمجتمع.

الكتاب�ة على الكمبيوت�ر ،مه�ارة الرس�م ،مهارة
إدارة بع�ض عمليات الصيان�ة لألجهزة املنزلية،

• مس�اعدة املتعل�م على تعدي�ل س�لوكه يف مواقف

مه�ارة حس�ن اس�تخدام م�وارد البيئ�ة وترش�يد

 -3تصنيف املهارات احلياتية:

مه�ارة النش�اط البيئ�ي ،مه�ارة تعلم املوس�يقي،

احلياة اليومية

صنف ماسكو ( )Maseko,2005املهارات احلياتية

االس�تهالك ،مهارة إعداد املالب�س والعناية هبا،
مه�ارة الغ�وص يف املي�اه ،مه�ارة الوقاي�ة م�ن

إىل مه�ارة اخت�اذ القرار ،ومه�ارة الثقة بالنف�س ،ومهارة

احلرائق).

اجلامع�ي ،امله�ارات الصحي�ة ،مه�ارة الوع�ي بالذات،

الزم�ة للف�رد للتعام�ل م�ع الواق�ع االجتامع�ي

إدارة الرصاع ،واملرونة ،مهارة االتصال ،ومهارة العمل

ومهارة إدارة الوقت.

ويصن�ف مصطف�ى ( ،2005ص)155 -120

املهارات احلياتية إىل مهارة اإلقناع ،ومهارة اختاذ القرار،
ومهارة إعداد التقارير ،ومهارة التخطيط.

ويصن�ف عطي�ة ( ،2007ص  )67-65امله�ارات

احلياتية إىل:

ج) امله�ارات احلياتي�ة االجتامعي�ة :ه�ي مه�ارات
ال�ذي يعيش�ه ،وم�ن أمثلته�ا مهارات(:التعامل
م�ع اآلخري�ن ،التع�اون واحلي�اد واملوضوعي�ة،
االتصال باآلخرين ،التعامل االجتامعي ،النجاح
يف احلياة اليومية ،احرتام العمل ،الوعي بمشاعر

اآلخري�ن ،املحافظ�ة على الع�ادات والتقالي�د،

الرفض ،مه�ارة التوكيد ،العالقات الش�خصية،

أمحد حممد النشوان :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية
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آداب احلدي�ث ،احرتام النظام ،تقييم الش�خص

 -األس�اليب اللغوية:الكالم الذي يعرب به اإلنس�ان

وإدارة الن�زاع ،اإلصغاء اجليد ،التواصل اللفظي

من أفكار ومش�اعر وعواطف يسمى األسلوب،

لقدرات�ه وإس�هاماته يف املجموع�ة ،التف�اوض
وغري اللفظي).

ع�ن ما ي�دور يف خاط�ره أو ما يعتم�ل يف صدره
وينقس�م األس�لوب إىل األس�لوب العلم�ي:

وتصنف س�مر صايم�ة ( ،2010ص  )43املهارات

في�ه يلت�زم الكات�ب بالوقائ�ع واحلقائ�ق فيربزها

 -1امله�ارات اللغوي�ة مث�ل :األلف�اظ والرتاكي�ب،

واألس�لوب األديب:في�ه يظهر الكاتب مش�اعره

 -2امله�ارات الصحي�ة مثل:العناي�ة بالتغذي�ة

الذي يكتبه ،واألس�لوب العلمي املتأدب والذي

جتنب السلوكيات الضارة ،واملحافظة عىل نظافة

 -األنماط اللغوي�ة :متثل الرتكيب اللغ�وي كاجلملة

احلياتية إىل:

األساليب واألنامط اللغوية.

الصحي�ة ،واالهتمام بالوقاي�ة م�ن األم�راض،
اجلسم ،واملحافظة عىل البيئة من التلوث.

 -3مه�ارة صن�ع القرار وح�ل املش�كلة وتتمثل يف:
حتديد املش�كلة ،ومج�ع املعلوم�ات ،وصنع عدة

حل�ول ،واختي�ار احلل األنس�ب ،وتقويم احلل،

وتطوير احلل.

يف ص�ورة واضح�ة م�ن غير تزوي�ق أو تنميق،

وأحاسيس�ه وانفعاالته وعواطفه جت�اه املوضوع
جيمع بني األسلوبني السابقني.

االسمية أو اجلملة الفعلية ،واألساليب التعبريية

كالنداء واالس�تفهام ،والبن�ى الرصفية كالتذكري
والتأنيث واألفراد والتثنية واجلمع ،واألس�اليب

البالغية كاالستعارة والتشبيه وغري ذلك.

 -2املهارات احلياتية البيئية:

 -4التعام�ل مع الذات مثل :القدرة عىل إبداء الرأي

يقصد هب�ا« :جمموعة من امله�ارات الالزمة للمتعلم

خمتل�ف األم�ور ،حتمل املس�ئولية ع�ن ترصفاته،

تؤهل�ه للتفاعل الناج�ح املثمر لصاحل�ه والصالح لبيئته

والتعبري ع�ن األفكار ،والترصف باس�تقاللية يف

التعل�م م�ن أخط�اء اآلخري�ن ،والثق�ة بالنف�س
والبعد عن االتكالية.

ويصنف الباحث املهارات احلياتية إىل:

 -1املهارات اللغوية:

يقص�د هب�ا االس�تخدام الس�ليم للغ�ة (اس�تامع ًا،
وحديث ًا ،وق�راءةً ،وكتاب ًة) ،ومن أهم جماالت املهارات

اللغوية التي اش�تملت عليها الدراس�ة (طعيمة 2004

ص:)13

 األلف�اظ والرتاكيب:اللغة العربية كأي لغة أخرىوضعه�ا الع�رب لت�دل بألفاظه�ا وتراكيبها عىل

املعاين الذهنية لألشياء واألعامل.
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لكي يتعام�ل بنجاح مع البيئة املحلي�ة أو العاملية ،والتي
وجمتمع�ه مثل مه�ارة املحافظة عىل البيئة م�ن امللوثات،

وترشيد اس�تهالك املياه ،واملحافظة عىل الطيور الربية».

وتُع�د امله�ارات البيئية م�ن املهارات األساس�ية التي ال

غنى عنها للفرد واملجتمع من أجل حتقيق تقدمه وتطوير

أساليب معيشته يف املجتمع.

 -3املهارات احلياتية الغذائية:

تشمل جمموعة املهارات املتعلقة بالقدرة عىل التغذية

الس�ليمة من حيث تن�اول األطعمة والوجب�ات املفيدة،

واملحافظة عىل الغذاء من حيث غسل األطعمة واالبتعاد

ع�ن تناول األطعمة املكش�وفة ،واالهتمام بقراءة تاريخ

الصالحية لألطعمة املحفوظة.
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 -4املهارات احلياتية الصحية:

تشمل جمموعة املهارات املتعلقة بالقدرة عىل النظافة

الشخصية واكتساب العادات الصحية السليمة.
 -5املهارات احلياتية الوقائية:

تش�مل جمموع�ة امله�ارات الت�ي حيتاجه�ا املتعل�م

ليحافظ عىل سلامته وسلامة اآلخرين مثل الوقاية من

أخط�ار الكهرب�اء ،واحلرائ�ق ،والتس�مم ،واالس�تعامل
اآلمن لألجهزة الكهربية واملواد الكيميائية واملواقد.
 -6املهارات احلياتية اليدوية:

واالبت�كاري ،ومه�ارات اخت�اذ الق�رار ،وامله�ارات

االجتامعية املختلفة ،واملهارات اليدوية ،وكلها مهارات

تساهم يف دمج الفرد مع أفراد املجتمع.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

يناس�ب هذه الدراس�ة املنه�ج الوصفي ال�ذي يمثل

اس�تقصاء ينصب عىل ظاهرة من الظواهر التعليمية ،كام

هي قائمة فعالً ،بقصد تش�خيصها وكشف جوانبها عن
طري�ق معدل تكراراهتا ،ومواط�ن الرتكيز عليها؛ لذلك

تش�مل جمموعة امله�ارات التي حيتاجه�ا املتعلم عند

فقد اس�تعان الباحث هبذا املنهج ،بام يتطلبه من توظيف

التج�ارب العملي�ة ،أو رس�م الرس�ومات التوضيحية،

احلياتي�ة يف كت�ب اللغ�ة العربي�ة بالصف�وف الثالثة من

اس�تخدام األجه�زة املنزلي�ة وأدوات القي�اس ،وإجراء
ومهارة مجع العينات.

 -4اللغة العربية وتنمية املهارات احلياتية:

ألس�لوب حتلي�ل املحت�وى بغي�ة التوص�ل إىل املهارات
املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية.

وس�وف يتب�ع الباحث اخلط�وات التالي�ة عند حتليل

مناهج اللغة العربية:

وتشير س�مر صايم�ة ( ،2010ص  )43إىل أن

 -1حتدي�د أهداف حتليل حمت�وى مواد اللغة العربية:

يف التأثري عىل نشاط اإلنسان يف العمل واجلد واللهو ،كام

يف ه�ذه الدراس�ة تتمث�ل يف التوص�ل إىل بع�ض

الدراسات السيكولوجية والرتبوية تؤكد عىل أمهية اللغة
أن هل�ا أمهية كبيرة يف نقل املعارف واألفكار س�واء كان

ذلك بطريقة منظمة أم غري منظمة ،أي بالتعليم الرسمي

أو غري الرس�مي ،أي اخلربة التي يكتس�بها الفرد بطريقة
مبارشة أو غري مبارشة.

إن اهل�دف م�ن إج�راء عملي�ة حتلي�ل املحت�وى
املهارات احلياتية الرئيسة والفرعية والتي حيتاجها

املتعلمون لتعلمها؛ لكي يتحقق اهلدف التعليمي
من دراسة فروع مادة اللغة العربية.

 -2حتديد جمال التحليل:حدد الباحث جمال التحليل

لذلك يقع عىل املناهج الدراس�ية مس�ؤولية كبرية يف

ال�ذي تنتمي إلي�ه فروع مواد اللغ�ة العربية املراد

بمختل�ف أنواعه�ا ،فاكتس�اب امله�ارات بصف�ة عام�ة

األول والثاين والثال�ث الثانوي ،واألدب العريب

حتقي�ق أه�داف الرتبية ،والتي م�ن بينها تنمي�ة املهارات

واحلياتي�ة خاصة حتق�ق أه�داف الرتبية بإع�داد مواطن

للحي�اة ،حي�ث تق�وم امله�ارات احلياتي�ة ب�دور مهم يف
إع�داد املتعلمني للتعايش مع متطلب�ات احلياة املعارصة
واملس�تقبلية وم�ن ه�ذه امله�ارات مه�ارات الكمبيوت�ر
واالنرتن�ت ،ومه�ارات االتص�ال ،والتفكير اإلبداعي

حتليله�ا وتتمثل يف (فرع النحو والرصف للصف
للصف األول والثالث الثانوي ،والبالغة والنقد

للص�ف األول والثاين والثالث الثانوي ،املطالعة

للصف األول والثالث الثانوي).

 -3حتديد فئات التحليل:

 -مفهوم فئات التحليل :تعني العنارص الرئيس�ة
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والفرعي�ة الت�ي يتم وضع وح�دات التحليل

العربي�ة ،ورصد مع�دل تكرارها ،وتش�مل هذه

املحت�وى ،ووض�ع كل وح�دة م�ن وحدات

وأخرى لتكرارها.

فيه�ا ،والت�ي على أساس�ها يت�م تصني�ف
التحلي�ل يف الفئ�ة املناس�بة هل�ا (فئ�ات عامة
يندرج حتتها فئات فرعية).

 تنقس�م فئ�ات التحليل ع�ادة إىل نوعني:النوعاألول:فئ�ة م�اذا قي�ل وتتص�ل باملوضوعات

الت�ي يدور حوهل�ا املحتوى والت�ي يعرب عنها
باملفاهيم ،واحلقائ�ق ،واملبادئ ،والتعميامت،
وامله�ارات،

والقي�م،

واملعتق�دات،

واالجتاه�ات ،الن�وع الثاين:فئ�ة كي�ف قي�ل
وتتص�ل باجت�اه حمت�وى امل�ادة أي موق�ف

املحت�وى م�ن القضاي�ا واملضامين الس�ابقة

بقبوهلا أو رفضها.

 يعتم�د الباح�ث يف ه�ذه الدراس�ة حتدي�د فئةامله�ارات احلياتي�ة (الرئيس�ة والفرعية) التي

تتصل بموضوعات اللغة العربية.

 -4حتديد وحدات التحليل:

االس�تامرة عىل مس�احة حيدد فيها فئات التحليل

 -6اختبار ثبات وصدق التحليل:

 الثب�ات يعن�ي إعط�اء نف�س النتائ�ج عن�د إع�ادةالتحلي�ل مرة أخ�رى أو عند اختلاف املحللني،

ويمك�ن للباحث مقارن�ة حتليله مع حتليل زميله؛
ليتأكد من ثبات التحليل.

 ص�دق التحليل:يك�ون بم�دى مالئم�ة أس�لوبالتحلي�ل وفئات�ه مع مضم�ون املحت�وى ،أو من
خالل اس�تامرة خاصة تعرض على املتخصصني
يف نفس املجال واألخذ بآرائهم.

 -7القيام بعملية التحليل للمحتوى املراد حتليله.
 -8استخالص النتائج.

أدوات الدراسة :

متثلت أدوات الدراسة يف:

-1اس�تبانة امله�ارات احلياتي�ة الالزم�ة للصف�وف

 -تُعد األس�اس يف التقدير الكمي والكيفي لظواهر

الثالث�ة باملرحل�ة الثانوي�ة باململك�ة العربي�ة

عدِّ الظواهر وحساب تكرارهتا ،وقد تكون كلمة

الثالث ،ومتثل هذه االستبانة األساس الذي بني

التحليل ،حيث يس�تند إليها القائ�م بالتحليل يف
أو مجل�ة أو فق�رة أو موضوع� ًا وتتص�ل بوصف
املحتوى كمي ًا ،ويف اللغ�ة العربية يمكن االعتامد

عىل النص أو العبارة أو الفقرة أو اجلملة يف حتديد
فئة حتليل املحتوى اخلاصة باملهارات احلياتية.

 يعتم�د الباح�ث يف ه�ذه الدراس�ة وح�دة حتلي�لحمتوى مناهج اللغة العربية األنسب للغة العربية

وهي الفقرة.

 -5حتدي�د أداة التحلي�ل :تم تصميم اس�تامرة حتليل
املحت�وى اخلاص�ة بامله�ارات احلياتي�ة يف اللغ�ة
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الس�عودية ،وتوزيع تلك املهارات عىل الصفوف
يف ضوئه استامرة حتليل املحتوى.

 -2اس�تامرة حتلي�ل املحت�وى الت�ي يت�م م�ن خالهلا
التع�رف على م�دى تواف�ر امله�ارات احلياتية يف

كت�ب اللغ�ة العربي�ة بالصفوف الثالث�ة باملرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية.

وفيام يلي رشح للخط�وات التي اتبع�ت لبناء هاتني

األداتني:
أوالً :استبانة املهارات احلياتية:

َم ّر بناء هذه االستبانة باخلطوات التالية:
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أ) حتدي�د اهل�دف م�ن االس�تبانة :هت�دف االس�تبانة

املرحل�ة ،وأه�داف س�لوكية موزع�ة على

الصف�وف الثالث�ة باملرحل�ة الثانوي�ة باململك�ة

تل�ك األه�داف والس�يام األه�داف املرتبطة

إىل حصر امله�ارات احلياتي�ة املناس�بة لطلاب
العربية السعودية ،والتي يمكن تضمينها يف كتب

اللغ�ة العربي�ة ،وتوزيع هذه امله�ارات عىل تلك

الصفوف الثالثة.

ب) مص�ادر بن�اء االس�تبانة :لكي حيص�ل الباحث
عىل استبانة متكاملة عن املهارات احلياتية جلأ إىل
املصادر التالية:

الصف�وف الثالث�ة ،وقد اس�تخلص الباحث

باملهارات احلياتية موضوع الدراسة.

ج) الصورة النهائية لالستبانة :قام الباحث بتجميع
كل امله�ارات احلياتي�ة املرتبطة باملرحل�ة الثانوية

يف جمموع�ة كاملة بلغ عدده�ا ( ،)46تم وضعها
يف ص�ورة اس�تبانة تكون�ت م�ن س�ت خان�ات
خصص�ت الثلاث األوىل منه�ا لتحدي�د درجة

 -الدراس�ات الس�ابقة :حي�ث ت�م االطالع عىل

أمهي�ة كل مهارة (مهمة ،متوس�طة األمهية ،قليلة

تناول�ت املهارات احلياتية ومنها دراس�ة مرام

توزي�ع امله�ارات احلياتية عىل الصف�وف الثالثة،

جمموع�ة كبرية من الدراس�ات الس�ابقة التي

الب�درى ( ،)2013ودراس�ة عم�ر كل�وب

( ،)2013ودراس�ة م�روة اجلدي (،)2012
ودراس�ة س�مر صايم�ه ( ،)2010ودراس�ة
رأف�ت احلديب�ي (1431هـ) ،ودراس�ة أمحد

قش�طة ( ،)2008ودراس�ة ه�دى س�عد
الدين (.)2007كام ت�م االطالع عىل الدليل

اإلجرائ�ي لتأليف الكتب الدراس�ية الصادر

عن وزارة الرتبية والتعليم (الغانم وآخرون،
1426هـ).

األمهي�ة) ،أم�ا اخلانات الثالث األخ�رى فتولت
ويف هناي�ة االس�تبانة ت�م وض�ع س�ؤال مفت�وح
إلضافة مهارات أخرى مل ترد يف االستبانة.

ت�م ع�رض االس�تبانة بصورهت�ا املبدئي�ة على ع�دد

( )10م�ن املحكمين املتخصصين يف املناه�ج وط�رق
تدري�س اللغة العربية ،وعلم النفس الرتبوي ،واملرشفني
الرتبويني ،ومعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية ،حيث

أبدى بعض املحكمني مالحظات بإضافة بعض املهارات

احلياتي�ة وحذف بع�ض املهارات احلياتي�ة األخرى ،ويف
ضوء ذلك قام الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.

 -أهداف تعليم اللغ�ة العربية وتعلمها باملرحلة

وللتأكد من صدق االس�تبانة جلأ الباحث إىل عرض

أه�داف تعليم اللغة العربي�ة باملرحلة الثانوية

نس�بة االتفاق بينه�م إىل ( )%91وهي نس�بة عالية تعزز

الثانوي�ة باململك�ة العربي�ة الس�عودية:كانت
– املنبثقة من وثيقة األهداف التعليمية العامة
1422ه�ـ -مص�در ًا ثري ًا اش�تق الباحث منه

ع�دد ًا من امله�ارات احلياتي�ة الالزمة لطالب
املرحل�ة الثانوي�ة ،وج�اءت تل�ك األه�داف

على مس�تويني أه�داف خاص�ة باملرحل�ة
الثانوي�ة ككل ومرتبطة بنم�و املتعلم يف تلك

االس�تبانة مرة أخرى عىل املحكمني أنفس�هم ،فوصلت

ص�دق املحكمين ،وبذلك اخت�ذت االس�تبانة صورهتا

النهائية مكونة من ( )12مهارة حياتية.
ثاني ًا :استامرة حتليل املحتوى:

تم إع�داد هذه االس�تامرة يف ضوء اس�تبانة املهارات

احلياتي�ة الس�ابقة ،وق�د صمم�ت بحي�ث يق�وم املحلل
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بحس�اب ع�دد م�رات تكرار (وح�دة التحلي�ل) يف كل

كوحدة للتحلي�ل؛ ألن داللة املهارة ال تتضح إال

وضعت أم�ام كل مهارة حياتية خانت�ان :األوىل :لرصد

مكتمل�ة املعنى واضحة الدالل�ة ،وقد تتألف من

موضوع أو درس خيضع للتحليل ،ولتسهيل هذه املهمة
مرات تكرارها ،والثانية لتحديد النسبة املئوية.

ت�م ع�رض االس�تامرة على املتخصصين يف املناهج

وط�رق تدري�س اللغ�ة العربي�ة ،واملرشفين الرتبويني،

وبعض معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية ،ويف ضوء
ما أبدوه من تعديالت قام الباحث به ،وبذلك أصبحت

استامرة حتليل املحتوى يف صورهتا النهائية.

تطبيق استامرة حتليل املحتوى:

َم ّر تطبيق هذه االستامرة باخلطوات التالية :

أ) اهل�دف من حتليل املحتوى :هتدف اس�تامرة حتليل
املحتوى يف هذه الدراس�ة إىل الكش�ف عن مدى

تواف�ر امله�ارات احلياتي�ة يف كت�ب اللغ�ة العربية
باملرحل�ة الثانوي�ة يف اململكة العربية الس�عودية،
والتع�رف على الكيفية الت�ي تم هب�ا توزيع تلك

املهارات عىل الصفوف الثالثة.

بتامم املعنى ،لذلك فاملهارة قد تكون مجلة بس�يطة

عدة مجل ال يكتمل املعنى إال هبا.

إجراء عملية التحليل:

متت عملية حتليل كتب اللغة العربية كالتايل:

 -1ق�ام الباح�ث بق�راءة كل موض�وع (درس) من
املوضوع�ات – بما احت�وى علي�ه م�ن مترين�ات

وأس�ئلة -قراءة فاحصة متأنية؛ لتحديد املهارات
احلياتي�ة ،ورص�د م�رات تكراره�ا يف املوض�وع
الواح�د ،وذلك يف ضوء اس�تامرة حتليل املحتوى

املعدة هلذا الغرض.

 -2يف هناي�ة عملي�ة التحلي�ل مجعت تك�رارات كل
مضمون عرب مجيع املوضوعات ،وحسبت النسبة

املئوي�ة مل�ا متثل�ه كل مه�ارة بالقي�اس إىل جمم�وع

املهارات احلياتية يف الكتب موضوع التحليل.

ورغ�م تعدد كتب اللغ�ة العربية موض�وع التحليل،

ب) عينة حتلي�ل املحتوى :متثل عينة التحليل يف هذه

وكثرة املوضوعات والصفحات التي تشغلها ،فإنه متكن
من حتليلها مجيع ًا بنفس�ه دون االكتفاء بنس�بة معينة منها

الثالث�ة باملرحل�ة الثانوي�ة باململك�ة العربي�ة

واملوضوعي�ة يف رصد امله�ارات احلياتية التي اش�تملت
عليه�ا تل�ك الكتب مما تطل�ب جهد ًا ووقت� ًا كبريين من

الدراسة املجتمع األصيل ،إذ شمل التحليل مجيع

كتب اللغة العربية املق�ررة عىل طالب الصفوف

السعودية لعام 1435/1434هـ.

كام تفعل كثري من الدراسات؛ لضامن أكرب قدر من الدقة

ج) فئ�ة حتلي�ل املحت�وى :ت�م االعتماد على املهارة

الباحث وزميله.

د) حتديد وحدة حتليل املحتوىُ :يعد الوصف الكمي

صدق عملية التحليل:

احلياتية الفرعية.

من أهم خصائص حتليل املحتوى ،وللتوصل إىل
التقدير الكمي لظواهر التحليل (املهارات احلياتية

يف هذه الدراس�ة) ،ويف ضوء طبيعة هذه الدراسة
واهلدف منها اختذ الباحث ك ً
ال من اجلملة والفقرة
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تم التأكد من صدق عملية التحليل عن طريق جمموعة

م�ن املحكمين املتخصصين يف املناهج وط�رق تدريس

اللغ�ة العربي�ة ،واملرشفين الرتبويين ،وبع�ض معلم�ي
اللغ�ة العربية باملرحلة الثانوية الذي�ن أبدوا توافقهم عىل
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عملي�ة التحليل ،باإلضافة إىل قيام الباحث بتحليل كتب

اللغ�ة العربية بالتزامن مع باحث آخر ،وحس�اب معامل
االتفاق بني التحليلني باستخدام املعادلة التالية:
عدد مرات االتفاق

نسبة االتفاق = عدد مرات االتفاق
+
عدد مرات عدم االتفاق

× 100

واملش�كلة فيام سبق مع نسبة االتفاق هو أنه ال يؤخذ

باالعتب�ار حقيق�ة أن املحللين ق�د يتفقون م�ع بعضهم
بنس�بة مئوية حمددة بالصدفة ،ومن أج�ل التقليل من أثر
ه�ذا النق�ص يق�اس الثبات بواس�طة معام�ل أو معادلة

تس�مى معادل�ة كاب�ا ) ،(Kappaوتك�ون قيم�ة املعامل

(واح�د) كلما كان الرتمي�ز دقيق� ًا أي هن�اك اتفاق كيل،
وعندم�ا يذهب إىل (الصف�ر) ال يكون هن�اك اتفاق بني
املحللني ،ويمكن حساب كابا وفق املعادلة التالية:

فبل�غ معامل االتفاق ( )%88ال�ذي يدل عىل صدق

عملية التحليل.

ثبات عملية التحليل ):(Reliability
يتم التحقق من الثبات بطريقتني مها:

 -1الثب�ات الداخلي (Stability or intra-rater
):reliability

يقصد به حصول املحلل عىل نفس النتائج عند قيامه

بمحاولة تلو األخرى ،وبعد فرتة زمنية كافية ال تقل عن
أسبوعني أو درجة اتفاق الشخص مع نفسه ،فيام لو أعاد
التحليل مرة أخرى بعد فرتة من الزمن.

الثب�ات اخلارج�ي (Reproducibility or intra-

: )rater reliabilityيقص�د ب�ه احلص�ول على نتائ�ج

متوافقة بواسطة حمللني خمتلفني أي درجة اتفاق املحللني

=

PA-Pc
1-Pc

=K

حيث:

 =PAجمم�وع نس�ب االتف�اق بين املحللني(نس�ب

الوحدات التي يتفق عليها املحللني).

 =Pcجمموع نس�ب االتف�اق املتوقعة مصادفة(نس�بة

الفق�رات املتوق�ع االتف�اق عليه�ا م�ن قبي�ل الصدفة)،
واجل�دول رق�م ( )1يبين س�ليم تقدير الثب�ات يف ضوء

معادلة كابا (طعيمة  ،2004ص .)44

جدول رقم ( )1سليم تقدير الثبات يف ضوء معادلة كابا
معامل الثبات

مدى االتفاق

%19.9 - %0.00

سطحي

كتاب لغ�ة عربية(فرع من فروع امل�ادة) اختريت بطريقة

%59.9 - %40

متوسط

التحليل يف املرة األوىل ،ثم حس�ب معامل االتفاق الذي

%100 - %80

تام

يف حتليلهم لعنارص املحتوى ،و ُيعد معامل الثبات مقبوالً

%0.00

الباح�ث م�ع زميله عملي�ة حتليل وحدة دراس�ية من كل

%39.9 - %20

إذا كان�ت النس�بة املئوية تزي�د على ( ،)%08حيث أعاد

عش�وائية م�ن الكت�ب ،وذل�ك بع�د ثالث�ة أس�ابيع م�ن
بلغ ( )%38مما يشري إىل ثبات عملية التحليل.

79.9 - %60

أمحد حممد النشوان :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية

معدومة
عادي
كبري

149

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

وقد بلغ�ت قيمة كابا ( )%68.0وه�ي تدل عىل أن

معام�ل الثبات كبري وفق س�لم تقديرات الثبات اخلاصة

بمعادلة كابا.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

اس�تخدم الباح�ث يف ه�ذه الدراس�ة بش�كل رئيس

أس�لوبني اثنين مه�ا :التك�رار والنس�بة املئوي�ة ،ومه�ا

م�ن أنس�ب األس�اليب اإلحصائية ملث�ل ه�ذا النوع من
الدراسات.

أوالً :امله�ارات اللغوي�ة :تنقس�م إىل أرب�ع مهارات

فرعية كالتايل:

تتضم�ن جم�االت امله�ارات اللغوي�ة :األلف�اظ

والرتاكيب ،األس�اليب واألنامط اللغوية ،مفاهيم القيم
واالجتاهات ،أما املهارات الفرعية فتتمثل يف:
• مهارات االستامع:

مهارة معقدة يعطي فيها الشخص املستمع املتحدث

كل اهتاممات�ه ،ويركز انتباهه إىل حديثه ،وحياول تفسير
أصوات�ه ،وإيامءات�ه ،وكل حركات�ه ،وس�كناته تتمث�ل

يف التميي�ز بين األص�وات العربي�ة ،ومعرف�ة احلركات

نتائج الدراسة:

 -1إجابة السؤال األول:

الطويل�ة والقصيرة ،التميي�ز بين األص�وات املجاورة
يف النط�ق واملتش�اهبة يف الص�وت ،التميي�ز بين احلقائق

لإلجابة عىل الس�ؤال األول من أس�ئلة الدراس�ة

واآلراء ،واستخدام السياق يف فهم الكلامت اجلديدة.

توافره�ا يف كت�ب اللغة العربية باملرحل�ة الثانوية

رئيسة تتمثل يف :

ونص�ه “ :م�ا أه�م امله�ارات احلياتية الت�ي يلزم

باململكة العربية السعودية؟”.

تم إتباع اخلطوات التالية:

قس�م الرتبويون مهارات االس�تامع إىل أربعة أقس�ام
 مه�ارات الفه�م ودقت�ه ،وتتك�ون م�ن العن�ارصاآلتية :االس�تعداد لالس�تامع بفهم ،والقدرة عىل

• الرج�وع إىل األدبي�ات والبح�وث والدراس�ات

حرص الذهن ،وتركيزه فيام يس�تمع إليه ،وإدراك

• التع�رف على أهداف واستراتيجيات تعليم اللغة

األفكار األساس للحديث ،واستخدام إشارات

• معرف�ة آراء املتخصصين يف مناه�ج وط�رق

املكونة ل�كل فكرة رئيس�ة ،والقدرة على متابعة

الرتبية والتعليم ومعلمي اللغة العربية باملرحلة

 -مه�ارات االس�تيعاب ،وتتك�ون م�ن العن�ارص

السابقة التي تناولت املهارات احلياتية.
العربية وتعلمها يف املرحلة الثانوية.

تدري�س اللغ�ة العربي�ة ،واخلبراء يف وزارة

الثانوية

وقد أمك�ن للباحث بعد ه�ذا أن حيدد جمموعة من

املهارات احلياتية بكت�ب اللغة العربية باملرحلة الثانوية

والت�ي ينبغ�ي توافره�ا يف ف�روع اللغ�ة العربي�ة وهي

كالتايل:

150

الفكرة العامة التي يدور حوهلا احلديث ،وإدراك

الس�ياق الصوتية للفهم ،وإدراك األفكار اجلزئية
تعليامت شفوية ،وفهم املقصود منها.

التالية:الق�درة على تلخيص املس�موع ،والتمييز

بين احلقيق�ة ،واخلي�ال مم�ا يق�ال ،والق�درة عىل
إدراك العالقات بني األفكار املعروضة ،والقدرة

عىل تصنيف األفكار التي تعرض هلا املتحدث.

 مه�ارات التذك�ر ،وعنارصه�ا كالت�ايل :الق�درةعلى تع�رف اجلديد يف املس�موع ،ورب�ط اجلديد
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املكتس�ب باخلبرات الس�ابقة ،وإدراك العالق�ة
بين املس�موع من األف�كار ،واخلربات الس�ابقة،
والق�درة على اختي�ار األف�كار الصحيح�ة؛

لالحتفاظ هبا يف الذاكرة.

 مه�ارة الت�ذوق والنق�د ،وتتص�ل هب�ا العن�ارصاآلتية:حس�ن االس�تامع والتفاعل م�ع املتحدث،
والقدرة عىل مش�اركة املتحدث عاطفيا ،والقدرة

على متييز مواط�ن القوة ،والضع�ف يف احلديث،
واحلك�م عىل احلديث يف ضوء اخلربات الس�ابقة،
وقبوله أو رفضه ،وإدراك مدى أمهية األفكار التي

تضمنه�ا احلديث ،وم�دى صالحيته�ا للتطبيق،
والقدرة عىل التنبؤ بام سينتهي إليه احلديث.

• مهارات التحدث أو املحادثة أو الكالم:

تأدي�ة أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبول�ة ،واختيار

التعبريات املناسبة ،استخدام عبارات املجاملة والتحية،
والتعبير عن احلديث عن توافر ث�روة لغوية ،والتحدث

بشكل متصل ومرتابط لفرتة زمنية ،استخدام اإليامءات
واحلركات غري اللفظية ،إدارة مناقشة أو حوار.
• مهارة القراءة:

رب�ط املعن�ى املناس�ب باحل�رف الكت�ايب ،والتعرف عىل

إجراء الكلامت من خالل القدرة عىل التحليل البرصي،
التميي�ز بني أسماء احل�روف وأصواهتا ،ورب�ط الصوت

بالرم�ز املكتوب ،القدرة عىل القراءة يف وحدات فكرية،

فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب ،حتديد األفكار الرئيسة،
القدرة عىل االستنتاج.
• مهارة الكتابة:

تع�رف طريق�ة كتاب�ة احل�روف اهلجائية يف أش�كاهلا

املختلفة ومواضع تواجدها يف الكلمة (األول ،والوسط،
واآلخ�ر) ،ال�دق يف كتاب�ة الكلامت ذات احل�روف التي

تنط�ق وال تكتب مثل هذا وتلك الت�ي تكتب وال تنطق

مثل قالوا ،مراعاة عالمات الرتقيم ،مراعاة املد والتنوين

والت�اء املربوطة والتاء املفتوحة عن�د الكتابة ،وتلخيص
موضوع يقرؤه تلخيص� ًا كتابي ًا صحيح ًا ،وترمجة أفكاره
يف فقرات مستعم ً
ال الرتاكيب املناسبة.

ثاني� ًا :امله�ارات الغذائية :تنقس�م إىل أرب�ع مهارات

فرعية كالتايل:

 -تناول األطعمة املفيدة ،وتنوع الوجبات.

 املحافظ�ة على تن�اول الس�وائل وغس�ل الفواك�هواخلرضاوات قبل تناوهلا.

 االبتع�اد ع�ن الده�ون والنش�ويات واألطعم�ةاملكشوفة.

 االهتامم بقراءة تاريخ الصالحية لألطعمة املحفوظة.ثالث� ًا :امله�ارات الصحية :تنقس�م إىل س�ت مهارات

فرعية كالتايل:

 ممارسة الرياضة للمحافظة عىل اجلسم. -االهتامم بنظافة األدوات الشخصية.

 -االهتامم بالفحص الطبي الدوري.

 -جتنب السلوكيات الضارة بالصحة.

 -االبتعاد عن الضوضاء.

رابع ًا:امله�ارات الوقائي�ة :تتضم�ن جمموع�ة م�ن

املهارات الفرعية كالتايل:

 االبتع�اد عن العب�ث بمفاتيح الكهرباء أو تس�لقأعمدهتا.

 االهتامم باالستخدام اآلمن للمواقد والغاز. -احرتام إشارات املرور.

 -االبتعاد عن أماكن التلوث والغبار.

 -االهتامم بمعرفة طرق الوقاية من احلريق والزالزل.

أمحد حممد النشوان :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية
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خامس� ًا :امله�ارات البيئي�ة :تتضم�ن جمموع�ة م�ن
املهارات الفرعية كالتايل:
 املحافظ�ة على نظاف�ة البيئ�ة املحلي�ة (املن�زل،واملدرسة ،املدينة ،وسائل النقل واملواصالت).
 املحافظ�ة على البيئ�ة م�ن امللوث�ات (الدخ�ان،واملجاري ،وغريها).
 التخلص من النفايات. املش�اركة يف زراع�ة وتنظي�ف األش�جار النباتاتوالزهور.
سادس� ًا:املهارات العلمية اليدوي�ة :تتضمن جمموعة
من املهارات الفرعية كالتايل:
 استخدام أدوات القياس املختلفة. رسم الرسوم التوضيحية بدقة. تصميم نامذج ملجسامت علمية. استخدام األجهزة العلمية واملحافظة عليها. إجراء التجارب الكتشاف املعلومات الصحيحة.س�ابع ًا:مهارات حل املشكلة وصنع القرار  :تتضمن
جمموعة من املهارات الفرعية كالتايل:
 حتديد املشكلة. مجع املعلومات. وضع عدة حلول. اختيار احلل األنسب. تقويم احلل. تطوير احلل.ثامن� ًا :مهارات التعامل م�ع الذات :تتضمن جمموعة
من املهارات الفرعية كالتايل:
 القدرة عىل إبداء الرأي والتعبري عن األفكار. -الترصف باستقاللية يف خمتلف األمور.
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 حتمل املسئولية عن ترصفاته. التعلم من أخطاء اآلخرين. الثقة بالنفس والبعد عن االتكالية.تاس�ع ًا :امله�ارات االجتامعي�ة :تتضم�ن جمموعة من

املهارات الفرعية كالتايل:

 -التعامل مع اآلخرين.

 -مهارة التعبري عن االحرتام.

 مهارة العمل يف فريق أو جمموعة. -تقبل اآلخر.

ع�ارش ًا :امله�ارات التأثريية والدعوة لكس�ب التأييد

والتف�اوض :تتضم�ن جمموع�ة م�ن امله�ارات الفرعي�ة

كالتايل:

 -مهارة إدارة النزاع و الرصاع.

 -مهارة اإلقناع واحلفز وتوكيد الذات.

 -املواطنة.

 -مهارة تنظيم الوقت.

 -مهارات تطوير املهنة.

احل�ادي عرش:مه�ارات التواص�ل والعالق�ات

م�ع األش�خاص والتقم�ص العاطف�ي (تفه�م الغير
والتعاط�ف مع�ه) :تتضم�ن جمموع�ة م�ن امله�ارات
الفرعية كالتايل:

 -التواصل اللفظي وغري اللفظي.

 الفهم اجليد للرسالة. التعبري عن املشاعر. -إبداء املالحظات.

 -تفهم الغري والتعاطف معه.

 -مهارة تقدير احتياجات اآلخر وظروفه.

أمحد حممد النشوان :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية
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الث�اين عشر :مه�ارات إدارة املش�اعر والتعام�ل مع

الضغوط :تتضمن جمموعة من املهارات الفرعية كالتايل:
 -مهارة إدارة امتصاص الغضب.

 -مهارة التعامل مع احلزن والقلق.

 -مهارة التعامل مع اخلسارة والصدمة واإلساءة.

 -مهارة االسرتخاء.

الثالث عشر :مهارات زي�ادة تركيز العق�ل الباطني

للسيطرة :تتضمن جمموعة من املهارات الفرعية كالتايل:

 -2إجابة السؤال الثاين:

لإلجابة عىل السؤال الثاين من أسئلة الدراسة ونصه»

ما م�دى توفر امله�ارات احلياتي�ة يف كتب اللغ�ة العربية
باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؟».

لإلجابة عىل هذا الس�ؤال ق�ام الباحث بتحليل حمتوى

كت�ب اللغ�ة العربي�ة باملرحل�ة الثانوي�ة باس�تخدام قائمة
املهارات احلياتية ،وكانت نتائج التحليل كالتايل:

أ) نتائج حتليل حمتوى كتب النحو للمرحلة الثانوية:

يبني اجلدول ( )2نتائج حتليل حمتوى كتب النحو
باملرحل�ة الثانوي�ة وفق ًا الحتوائها على املهارات

مهارة التقويم الذايت (تقييم الشخص لقدراته) ،ومهارة
تقدير الذات ،ومهارة الوعي الذايت.

احلياتية.

جدول ( )2نتائج حتليل حمتوى كتب النحو باملرحلة الثانوية وفق ًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.
املهارةالرئيسة

-1املهارات
اللغوية

املهارةالفرعية

التكرار

%

الكالموالتحدث

69

5.1

الكتابة

االستامع
القراءة

املجموع
 -2املهارات
الغذائية

قراءة تاريخ الصالحية
تناول األطعمة املفيدة

االبتعاد عن الدهون
والنشويات
تناول السوائل وغسل
اخلرضواتوالفاكهة

املجموع

ممارسةالرياضة

 -3املهارات
الصحية

الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي
78

75

التكرار

%

59

4.4

5.9

68

5.6

81

التكرار

%

72

5.4

5.1

87

6.1

63

املجموع

التكرار

6.5

243

4.7

219

200

176

13.3

218

16.4

198

14.9

592

0

0

0

0

0

0

0

398

16.5

44.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نظافة األدوات الشخصية

3

0.2

2

جتنبالسلوكيات
غري الصحية

0

0

3

0.2

4

0.3

6

0.4

13

6

0.4

6

0.4

7

0.5

19

0

0

0

0
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0

0

0.09

املجموع

15

1254

1

الفحص الطبي الدوري

18

94.8

0

30

426

32

430

32.5

%

0.4

0.08

6

0

0

0.9
1.3
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املهارةالرئيسة

املهارةالفرعية

 -4املهارات
الوقائية

االبتعاد عن خماطر
احلريق وغريها
االستخدام األمن
لألجهزة واملعدات

احرتام إشارات املرور

االبتعاد عن أماكن التلوث

املجموع
 -5املهارات
البيئية

املحافظة عيل نظافة
البيئة املحلية
املحافظة عيل البيئة
من امللوثات

التخلص من النفايات
املشاركة يف زراعة
وتنظيفاألشجار

املجموع
 -6مهارات حل
املشكالت

حتديداملشكلة
ومجعاملعلومات
وضع عدة حلول
واختيار املناسب منها
تقويم احلل وتطويره

جمموع

إبداء اآلراء والتعبري عنها

 -7مهارات
التعامل مع الذات

1

0.09

1

0.09

1

0.09

3

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.09

1

0.09

3

0.2

5

0.3

2

0.1

2

0.1

4

0.3

8

0.6

2

0.14

2

0.14

2

0.14

6

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.09

1

0.09

1

0.09

3

0.3

1

0.09

1

0.09

1

0.09

3

0.3

4

0.3

4

0.3

4

0.3

12

0.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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الترصفباستقاللية
يف خمتلف األمور
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العمل يف فريق

املجموع
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التكرار
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%
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%

0

املجموع
 -8املهارات
االجتامعية

الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي

املجموع

تقبل اآلخر
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0

0

0

0

6

0

0

0

0

0.45
0

0

0

0

15
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0

0
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الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي
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0

0

0

0

33.9

448

0
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0

0

34.8

0

0

1322

0

0

100

يتضح من اجلدول رقم ( )2اآليت :أن املهارات اللغوية

والتواصل مع اآلخرين بنسب ضعيفة جد ًا ،ومل تظهر بقية

املتضمنة يف كتاب النحو؛ بس�بب اهتامم النحو باألساليب

ب) نتائج حتليل حمتوى كتب األدب العريب للمرحلة

اس�تحوذت على  %94.5من جمم�وع امله�ارات احلياتية
اللغوية واألنامط والرتاكيب يف تعليم كتاب النحو وتعلمه،

بينام جاءت املهارات الصحية التي تم التعبري عنها يف صورة

مج�ل لتس�هيل فهم النح�و يف املرتبة الثانية بنس�بة ،%1.3
بينام ج�اءت املهارات البيئية والوقائي�ة التعامل مع الذات

املهارات يف كتب النحو.
الثانوية

يبين اجل�دول ( )3نتائج حتلي�ل حمتوى كت�ب األدب
الع�ريب باملرحل�ة الثانوي�ة وفق� ًا الحتوائها علي املهارات

احلياتية.
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جدول ( :)3نتائج حتليل حمتوي كتب األدب العريب باملرحلة الثانوية وفق ًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.
املهارةالرئيسة
-1املهارات
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الفحص الطبي الدوري
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الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي
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يتضح من اجلدول رق�م ( )3اآليت :أن املهارات اللغوية

داخل اإلنس�ان ومن حوله ،ثم جاءت بقية املهارات احلياتية

يف كتاب األدب؛ ،بينام جاءت مهارات التعامل مع الذات يف

ج) نتائ�ج حتلي�ل حمت�وى كت�ب البالغ�ة والنق�د

استحوذتعىل%16.4منجمموعاملهاراتاحلياتيةاملتضمنة
املرتبة الثاني�ة ( )%14.6من جمموع املهارات احلياتية ،يليها

بنسب خمتلفة ،ومل تظهر املهارات الغذائية بصورة واضحة.
للمرحلة الثانوية

مه�ارات التواص�ل والتقم�ص العاطف�ي ( )%12.9يليها

يبين اجل�دول ( )4نتائ�ج حتلي�ل حمت�وى كت�ب
البالغ�ة والنقد باملرحلة الثانوي�ة وفق ًا الحتوائها

مهارة إدارة املشاعر والتعامل مع الضغوط ( )%12.3حيث
أن األدب متنف�س جي�د للمش�اعر واألحاس�يس فيام يدور

عىل املهارات احلياتية.

جدول ( :)4نتائج حتليل حمتوى كتب البالغة والنقد باملرحلة الثانوية وفق ًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0.2

2

0.2

2

0.2

6

0.6

1

0.1

2

0.2

1

0.1

4

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0.4

2

0.2

2

0.2

8

0.8

7

0.7

6

0.6

5

0.5

18

1.8

12

1.2

16

1.6

15

1.5

43

4.3

7

0.7

10

1.0

11

1.1

28

2.8

7

0.7

4

0.4

8

0.8

19

1.9

6

0.6

10

1.0

12

1.2

28

2.8

32

3.2

40

4.0

46

4.6

118

11.8

1

0.1

3

0.3

3

0.3

7

0.7

1

0.1

3

0.3

3

0.3

7

0.7

1

0.1

3

0.3

3

0.3

7

0.7

3

0.3

9

0.9

9
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0.9

21

2.1
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املهارةالرئيسة

املهارةالفرعية

التكرار

%

1.7

18

14

1.4

12

1.2

6

0.6

11

1.1

6

التعلم من أخطاء اآلخرين

9

0.9

9

0.9

10

1.0

التعامل مع اآلخرين

11

1.1

10

1.0

15

1.5

إبداء اآلراء والتعبري عنها
 -7مهارات
التعامل مع الذات

الترصفباستقاللية
يف خمتلف األمور

حتمل املسئولية عن
ترصفاتهوالثقةبالنفس

املجموع
 -8املهارات
االجتامعية

 -9زيادة
تركيز
العقلالباطني
للسيطرة

 -10املهارات
التأثرييةوالدعوة
لكسبالتأثري
والتفاوض

التعبري عن االحرتام
العمل يف فريق

املجموع

تقبل اآلخر

46

4.6

7

0.7

3

4

8

0.8

الوعي الذايت

مهارة إدارة النزاع والرصاع

8

املواطنة

7

املجموع

مهارة اإلقناع

0.4

25

5

تقدير الذات

0.3

2.5

تقويم الذات

0.9

0.5

22

2.2

3

0.3

0.8

0.7

مهارة تطوير املهنة

8

التواصلاللفظي
وغري اللفظي

26

2.6

التعبري عن املشاعر

تفهم الغري والتعاطف معه
االستامع
الحتياجات اآلخر

املجموع

160

17

9

املجموع
-11مهارة
التواصل
والعالقات مع
األشخاص
والتقمص
العاطفي

الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي

0.8

املجموع

التكرار

%

1.8

20

14

1.4
0.6

23
28

36

50

5.0

8

0.8

8
6

0.8

0.6

32

3.2

5

0.5

8

7

0.8

0.7

20

2.0

1

0.1

10
4
9

1.0

0.4

0.9

34

3.4

التكرار

%

2.0

55

40

4.0
2.3
2.8

50

10
9

6

5.0

1.0

0.9

0.6

40

4.0

6

0.6

10

1.0

11

1.1

7

0.7

27
8

5

6

2.7
0.8

0.5

0.6

26

2.6

التكرار

%

5.5

146

14.6

25

2.5

20

16

97

27

19

23

69

3.6

2.0

1.6

9.7

2.7

1.9

2.3

6.9

25

2.5

16

1.6

22

23

86

2.2

2.3

8.6

12

1.2

14

1.4

11

1.1

37

3.7

22

2.2

18

1.8

19

1.9

59

5.9

5

0.5

6

0.6

4

0.4

15

1.5

45

4.5

48

4.8

39

3.9

132

13.2

6

0.6

10

1.0

5

0.5

21

2.1
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املهارةالرئيسة

املهارةالفرعية
إدارة امتصاص الغضب

 -12مهارة إدارة التعامل مع احلزن والقلق
املشاعروالتعامل
التعاملمع
مع الضغوط
اخلسارة والصدمة
مهارة االسرتخاء

املجموع

املجموعالكيل

الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي
التكرار

%

17

1.7

12

التكرار

%

14

1.4

التكرار

%

16

1.6

1.2

10

12

1.2

17

1.7

1

0.1

1

0.1

1

30.6

342

35.5

329

42

299

4.2

يتضح م�ن اجلدول رق�م ( )4اآليت :ج�اءت مهارات
التعام�ل مع ال�ذات يف املرتبة األوىل بين املهارات احلياتية
يف البالغة والنقد بنس�بة ()%14.6؛ العتامدها عىل تقويم
الذات والوعي الذايت وتطوير الذات واإلحساس بالذات،
بينام املهارات اللغوية استحوذت عىل  %13.3من جمموع
املهارات احلياتية املتضمنة يف كتاب البالغة والنقد؛ حلاجة
هذا الفرع ملهارات اللغة ،بينام جاءت مهارات التواصل مع
اآلخرين والتقمص العاطفي يف املرتبة الثالثة ().%13.2

42

املجموع

التكرار

1.0

10

16

1.6
0.1

3

33.9

970

4.2

43

%

1.0

32

45

4.5
0.3

4.3

3.2

47

127

4.7

12.7
100

من جمموع املهارات احلياتية ،يليها مهارات إدارة املش�اعر
والضغوط ( )%12.97يليها املهارات البيئية (،)%11.8
ثم ج�اءت بقية املهارات احلياتية بنس�ب خمتلفة ،ومل تظهر
املهارات الصحية بصورة واضحة.
د) نتائج حتليل حمتوى كتب املطالعة للمرحلة الثانوية
يبين اجل�دول ( )5نتائ�ج حتلي�ل حمت�وى كت�ب
املطالع�ة باملرحل�ة الثانوي�ة وفق� ًا الحتوائها عىل
املهارات احلياتية.

جدول ( :)5نتائج حتليل حمتوى كتب املطالعة باملرحلة الثانوية وفق ًا الحتوائها عىل املهارات احلياتية.
املهارةالرئيسة

-1املهارات
اللغوية

املهارةالفرعية

التكرار

%

الكالموالتحدث

19

3.9

الكتابة

6

االستامع
القراءة

املجموع
 -2املهارات
الغذائية

الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي
11

26

1.2

5

1

62
1

0.2

2

0.4

0.4

3

5

1

4.5

12.9

االبتعاد عن الدهون والنشويات
املجموع

5.4

22

14

2.9

24

53

قراءة تاريخ الصالحية

تناول السوائل وغسل
اخلرضواتوالفاكهة

16

3.3

2.2

10

2.0

9

11

2

تناول األطعمة املفيدة

التكرار

%

التكرار

%

0.6

املجموع

التكرار

1.8

30

4.9

72

49

16

%

6.2

10.2
15

3.3

52

10.8

167

34.7

6

1.2

9

1.8

4

0.8

9

1.8

2

0.4

3

0.6

5

1.0

10

2.1

1

0.2

2

0.4

6

1.2

9

1.8

6

1.2

10

2.1

21

4.2

37

7.5
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املهارةالرئيسة

املهارةالفرعية

التكرار

%

نظافة األدوات الشخصية

3

0.6

جتنب السلوكيات غري
الصحية

ممارسةالرياضة

 -3املهارات
الصحية

الفحص الطبي الدوري

املجموع

 -4املهارات
الوقائية

االبتعاد عن خماطر احلريق
وغريها
االستخدام األمن لألجهزة
واملعدات
احرتام إشارات املرور

التخلص من النفايات

املجموع

حتديد املشكلة ومجع
املعلومات
 -6مهارات حل وضع عدة حلول واختيار
املشكالت
املناسبمنها
تقويم احلل وتطويره

جمموع

إبداء اآلراء والتعبري عنها

الترصف باستقاللية يف
خمتلف األمور
حتمل املسئولية عن ترصفاته
والثقةبالنفس
التعلم من أخطاء اآلخرين

املجموع

162

2

0.4

0

0

1

0.2

0

0

0

6

0

1.2

1

0.2

1

0.2

1

0.2

3

2

0.4

2

0.4

2

0.4

6

1.2

6

1.2

6

1.2

6

1.2

18

3.6

2

0.4

1

0.2

1

0.2

4

0.8

2

0.4

1

0.2

1

0.2

4

0.8

2

0.4

1

0.2

1

0.2

4

0.8

املحافظة عيل نظافة البيئة
املحلية
املحافظة عيل البيئة من
امللوثات

0

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

0.6

االبتعاد عن أماكن التلوث

املشاركة يف زراعة وتنظيف
األشجار

 -7مهارات
التعاملمع
الذات

0

2

املجموع

 -5املهارات
البيئية

الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي

املجموع

0.4

1

0.2

0.8

1

0.2

4

0.8

8

1.6

4

7

1.4

12

5

6

1.2

8

4

0.8

5

1.0

6

7

1.4

18

3

0.6

4

5

1.0

12

2.4

21

4.2

30

6.0

21

4.2

72

14.4

2

0.4

2

0.4

2

0.4

6

1.2

2

0.4

2

0.4

2

0.4

6

1.2

2

0.4

2

0.4

2

0.4

6

1.2

1.2

4

0.8

16

3.2

1.0

24

4.8

18

3.6
3.6

6

1.2

6

1.2

6

1.2

18

3.6

3

0.6

3

0.6

5

1.0

11

2.2

2

0.4

3

0.6

3

0.6

8

1.7

2

0.4

2

0.4

2

0.4

6

1.2

3

10

0.6

2.1

4

12

0.8

2.4

5

15

1.0

3.1

12

37

2.4

7.6
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املهارةالفرعية

املهارةالرئيسة

التعامل مع اآلخرين
التعبري عن االحرتام

 -8املهارات
االجتامعية

العمل يف فريق
تقبل اآلخر

املجموع

 -9زيادة
تركيز
العقلالباطني
للسيطرة

التكرار

%

2

0.4

4

3

0.6

5

1.0

4

9

1.8

18

3.6

15

3.0

44

8.8

1

0.2

1

0.2

1

0.2

3

0.6

5

1.0

4

0.8

3

0.6

12

2.4

5

1.0

2

الوعي الذايت

مهارة إدارة النزاع والرصاع

2

املواطنة

6

1

مهارة تطوير املهنة

1

التواصل اللفظي وغري
اللفظي

املجموع

3

0.6

9

1.8

0.8

1

مهارة اإلقناع

4

0.8

6

1.2

6

1.2

16

3.2

12

تقويم الذات

املجموع

0.8

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

2.4

3

تقدير الذات

 -10املهارات
التأثرييةوالدعوة
لكسبالتأثري
والتفاوض

الصف األول الثانوي الصف الثاين الثانوي الصف الثالث الثانوي

املجموع

0.4
0.6

0.2

0.4

0.2

1.2

0.2

3

2

1

1

2

1

2

0.6

0.4

0.2

0.2

0.4

0.2

0.4

2

1

1

1

2

1

3

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

0.2

0.6

7

6

3

4

8

6

1.4

1.2

0.6
0.8

1.6

1.2

8

1.6

5

1.0

6

1.2

19

3.8

-11مهارة
التواصل
التعبري عن املشاعر
والعالقات مع
األشخاص
تفهم الغري والتعاطف معه
والتقمص
العاطفي
االستامع الحتياجات اآلخر

3

0.6

3

0.6

3

0.6

9

1.8

4

0.8

3

0.6

3

0.6

10

2.0

2

0.4

2

0.4

1

0.2

5

1.0

املجموع

9

1.8

9

1.8

7

1.4

25

5.0

1

0.2

1

0.2

1

0.2

3

0.6

1

0.2

1

0.2

1

0.2

3

0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

إدارة امتصاص الغضب

 -12مهارة إدارة التعامل مع احلزن والقلق
املشاعروالتعامل
التعامل مع اخلسارة
مع الضغوط
والصدمة
مهارة االسرتخاء

املجموع

املجموعالكيل

3

3

5

146

0.6

0.6

1.0

30.4

4

4

6

210

0.8

0.8

1.2

43.8

3

2

4

124
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0.6

0.4

0.8

25.8

10

9

15

480

2.0

1.8

3.0

100
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يتض�ح من اجلدول رق�م ( )5اآليت :جاءت املهارات

مه�ارات التعامل مع ال�ذات ( ،)%7.7يليه�ا مهارات

كت�ب املطالعة بنس�بة( ،)%34.7يليها امله�ارات البيئية

جمموع املهارات احلياتية،ثم جاءت بقية املهارات احلياتية

اللغوي�ة يف املرتب�ة األوىل بين امله�ارات احلياتي�ة يف
استحوذت عىل ( )%14.4من جمموع املهارات احلياتية
بكتب املطالعة للصف�وف الثالث ،بينام جاءت املهارات

االجتامعي�ة بنس�بة ( ،)%8.8يليه�ا امله�ارات الغذائي�ة

التواصل مع اآلخرين والتقمص العاطفي ( ).%5.2من
بنسبخمتلفة.

ويمك�ن حتليل الص�ورة اإلمجالية للمه�ارات احلياتية

باملرحلة الثانوية يف اجلدول التايل:

جدول ( :)6املهارات احلياتية بكتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
الكتب

كتاب النحو

الصف األول الثانوي

الصف الثاين الثانوي

29.9

35.2

419

31.3

كتاب البالغة والنقد

299

30.6

املجموع

1158

كتاب األدب

كتاب الطالعة

294

146

30.4

30.7

488

33.9

455

34.8

342

35.5

329

33.9

344

210

1344

وبين اجلدول الس�ابق أن امله�ارات احلياتي�ة موزعة
بطريق�ة تكاد تكون متقاربة يف الصفوف الثالثة باملرحلة
الثانوي�ة ويمث�ل الصف الثالث الثان�وي مرحلة متوازنة
حيث بل�غ ( ،)%33.3بينام انخفضت يف الصف األول
الثانوي عن هذا املتوس�ط حيث بلغ ( )%30.7وزادت
يف الصف الثاين عن هذا املتوس�ط حيث بلغ ()%35.8
م�ن مجلة امله�ارات احلياتية املوزعة على املرحلة الثانوية
بجمي�ع تكراراهت�ا الت�ي بلغ�ت  3753مه�ارة حياتية،
وتكم�ن أوجه القص�ور يف الرتكيز عىل مه�ارات حياتية
بعينه�ا مث�ل امله�ارات اللغوي�ة والبيئي�ة وترك�ت بقي�ة
امله�ارات احلياتية دون املوازنة بينه�ا أو توزيعها بصورة
جيدة عىل مجيع صفوف املرحلة الثانوية.

التوصيات واملقرتحات:

 -1رب�ط األه�داف التدريس�ية بامله�ارات احلياتي�ة
املختلفة.
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الصف الثالث الثانوي

43.8

35.8

343

124

1251

34.9

25.8

33.3

املجموع
1322
981

970

480

3753

 -2إثراء كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية بأنشطة
وتدريب�ات تس�اعد عىل تنمي�ة بع�ض املهارات
احلياتي�ة الت�ي مل حت�ظ باهتمام كما وضح�ت من
التحليل السابق للدراسة.
 -3اإلف�ادة م�ن قائم�ة امله�ارات احلياتي�ة الت�ي تم
التوصل إليه�ا عند تقويم التدريبات واألنش�طة
واملواقف العملية املتضمنة يف كتب اللغة العربية
األخرى ويف املراحل األخرى.
 -4العم�ل على تنمي�ة امله�ارات احلياتي�ة بمقادي�ر
متوازن�ة يف كت�ب اللغ�ة العربي�ة وبطريقة تراعي
جوان�ب النمو املختلفة للمتعلم وتراعي التوازن
بين كل امله�ارات ويف خمتل�ف الصف�وف خالل
املرحلة كلها.
 -5إج�راء دراس�ة مماثل�ة للدراس�ة احلالي�ة يف املواد
األخرى.

أمحد حممد النشوان :حتليل حمتوى كتب اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املهارات احلياتية

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

املراجع

أوالً :املراجع العربية :

 )6الع�دوي ،غس�ان ياسين ،كنع�ان ،أمح�د علي
( :)2009حتلي�ل حمتوى كتاب الق�راءة يف ضوء

 )1الب�دي ،م�رام حمم�ود (:)2013أث�ر توظي�ف

معايري اجلودة الشاملة ومؤرشاهتا :دراسة حتليلية

لدى طالبات الصف الرابع األس�ايس يف حمافظة

التعلي�م األس�ايس(احللقة الثاني�ة) ،جمل�ة جامعة

الدراما يف تنمية املهارات احلياتية يف اللغة العربية

شامل غزة ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة
األزهر بغزة.

ملحت�وى الق�راءة للص�ف اخلام�س م�ن مرحلة

دمش�ق ،كلي�ة الرتبي�ة ،جامع�ة دمش�ق ،املجل�د

( ،)25العدد ( ،)4+3ص ص .587-577

 )2البك�ر ،فهد بن عبد الكري�م ( :)2008مهارات

 )7العامري�ن ،حيي�ى (:)2010حتلي�ل حمت�وى كتب

املق�ررة باملرحل�ة املتوس�طة يف اململك�ة العربي�ة

مرحلة التعليم األسايس يف جمال الرتبية اجلنسية،

التفكير اإلبداع�ي يف كت�ب النص�وص األدبي�ة

الس�عودية :دراس�ة حتليلي�ة تقويمي�ة ،املجل�ة
األردنية للعل�وم التطبيقية ،املجلد احلادي عرش،

الع�دد األول ،األردن ،عمان :جامع�ة العل�وم
التطبيقية األهلية ،ص ص .102-79

 )3احلديب�ي ،رأف�ت حممد عيل ( 1431ه�ـ)  :تنمية
امله�ارات احلياتية لدى طالب املرحلة الثانوية يف

ض�وء التحدي�ات واالجتاهات املع�ارصة “رؤية

تربوية إسالمية “ ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية،

جامعة أم القرى.

 )4الرشقاوي ،عبري عب�د الرمحن ( ،)2005برنامج
لتنمية بعض مهارات احلياة لدى عينة من أطفال
الرياض ،رس�الة ماجس�تري ،كلية الرتبية ،جامعة

طنطا.

عل�م األحي�اء يف الصف�وف الثالث�ة األخرية من
جملة جامعة دمش�ق ،املجلد ( ،)26العدد الرابع،
ص ص .154 -105

 )8الع�وض ،خالد عب�د الرمحن ( 1429ه�ـ) :أثر
برنام�ج تدريبي مقرتح يف تنمي�ة بعض املهارات
احلياتية لدى طالب الصف الس�ادس االبتدائي،

رس�الة دكت�وراه ،كلي�ة الرتبي�ة ،جامع�ة املل�ك

سعود.

 )9العربي ،حممد بن س�امل (:)2009حتليل املحتوى
 :تعريف�ه وأمهيت�ه وخطوات�ه ،دوري�ة التطوي�ر

الرتب�وي ،الع�دد ( ،)48م�ارس ،س�لطنة عامن،
مس�قط :وزارة الرتبي�ة والتعلي�م ،ص ص -38

.39

 )10الغان�م ،غان�م ب�ن س�عد وآخ�رون (:)1426

 )5الش�مري ،زينب حس�ن ( :)2005مدى تركيز

الدلي�ل اإلجرائ�ي لتألي�ف الكت�ب الدراس�ية،

علي تنمي�ة مه�ارات التفكير عن�د الطالب�ات

 )11الف�را ،ميس�ون نصر ( :)2010حتلي�ل كتاب

أسئلة كتب اللغة العربية للصف األول متوسط

حس�ب تصنيف بل�وم لأله�داف املعرفية ،جملة
دراس�ات يف املناه�ج وط�رق التدري�س ،كلي�ة
الرتبية ،جامعة عني شمس ،العدد ( ،)107ص

ص .128-95

وزارة الرتبية والتعليم – التطوير الرتبوي.

لغتن�ا اجلميلة للص�ف الرابع األس�ايس يف ضوء

التفكير اإلبداع�ي وم�دى اكتس�اب الطلب�ة له،
رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،اجلامعة ٍ
اإلسالمية

بغزة.
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 )12املالكي ،زكية بن�ت صالح (1428هـ) :حتليل
حمت�وى كتاب القراءة لطالبات الصف الس�ادس
االبتدائ�ي يف ضوء مه�ارات التفكير املنظومي،

رس�الة ماجس�تري ،كلي�ة الرتبي�ة بمك�ة املكرمة،

جامعة أم القرى.

 )17زيت�ون ،كامل عبد احلمي�د (:)2003التدريس
نامذج�ه ومهارات�ه ،القاه�رة :ع�امل الكت�ب ،ص
.199

 )18صايم�ة ،س�مر عب�د املنع�م كام�ل (:)2010
املهارات احلياتية املتضمنة يف منهاج اللغة العربية

 )13النج�دي ،مروة عدن�ان ( :)2012أثر توظيف

للصف الثالث األس�ايس ومدى ممارس�تها لدى

العل�وم على تنمية امله�ارات احلياتية ل�دى طلبة

تقويمية ،رس�الة ماجس�تري ،كلية الرتبية ،جامعة

بع�ض استراتيجيات التعلم النش�ط يف تدريس
الصف الرابع يف حمافظة غزة ،رس�الة ماجس�تري،

كلية الرتبية ،جامعة األزهر بغزة.

تالمي�ذ وكال�ة الغ�وث الدولي�ة :دراس�ة حتليلية

الزهر بغزة.

 )19طعيم�ة ،رش�دي أمح�د ( :)2004امله�ارات

 )14النمري،حن�ان رسح�ان ( 1431هـ) :دراس�ة

اللغوية مستوياهتا ،تدريسها ،صعوبتها ،القاهرة:

يف مقرر القراءة لغتي اجلميلة لتالميذ وتلميذات

 )20طعيمة ،رشدي أمحد (:)2008حتليل املحتوى

حتليلية للمضامني األخالقية واألس�اليب األدبية
الص�ف الراب�ع االبتدائي�ة يف اململك�ة العربي�ة

السعودية.

Available at

دار الفكر العريب.

يف العل�وم اإلنس�انية “مفهوم�ه – أسس�ه –
استخداماته ،القاهرة :دار الفكر العريب.

 )21عطية ،عيل حسين (“ ،)2007فاعلية وحدة

www.abegs.org/Aportal/ShowArticle.

دراس�ية قائم�ة على النش�اط يف الدراس�ات

 )15حسن ،عمران حسن ( :)2010أثر برنامج قائم

املرحل�ة االبتدائي�ة» ،جمل�ة اجلمعي�ة الرتبوي�ة

احلياتي�ة الالزمة لطلاب املرحل�ة الثانوية ،جملة

للدراس�ات االجتامعية،كلي�ة الرتبي�ة :جامع�ة

.)aspx?ID=849(Retrieved on: October,18,2013

االجتامعية لتنمية املهارات احلياتية لدى تالميذ

على معايري تعليم اللغة العربية يف تنمية املهارات

للدراس�ات االجتامعي�ة ،اجلمعي�ة الرتبوي�ة

كلية الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة أسيوط ،املجلد
السادس والعرشون ،العدد األول ،اجلزء األول،

يناير ،ص ص .386-331

عني ش�مس ،العدد الثال�ث عرش ،نوفمرب ،ص

.61

 )22قزام�ل ،س�وين هان�م علي (“ ،)2007فاعلية

 )16محاد ،رشيف عيل ( :)2004حتليل حمتوى مساق

اس�تخدام مرسح�ة املناه�ج يف تدري�س م�ادة

غ�زة يف ضوء قضايا معارصه ،بح�ث قدم للمؤمتر

احلياتية” ،دراس�ات يف املناهج وطرق التدريس،

الثقافة اإلسلامية يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع

الرتب�وي األول “الرتبي�ة يف فلس�طني وتغيرات
العصر” ال�ذي عق�د بكلي�ة الرتبي�ة يف اجلامع�ة
اإلسالمية يف الفرتة من  24-23نوفمرب ،ص .4

166

الدراس�ات االجتامعية عىل تنمية بعض املهارات

كلي�ة الرتبي�ة :جامع�ة عين ش�مس  :اجلمعي�ة

املرصي�ة للمناه�ج وط�رق التدري�س ،الع�دد

( ،)121فرباير ،ص ص .65-64
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 )23قش�طة ،أمح�د ع�ودة ( :)2008أث�ر توظيف
استراتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية املفاهيم
العلمي�ة وامله�ارات احلياتي�ة بالعل�وم ل�دى
طلب�ة الصف اخلامس األس�ايس بغزة ،رس�الة

ماجس�تري ،كلي�ة الرتبي�ة ،اجلامع�ة اإلسلامية

بغزة.

 )24مازن ،حس�ام حممد (”،)2002نموذج مقرتح
لتضمين بع�ض امله�ارات احلياتي�ة يف منظوم�ة

املنه�ج التعليمي يف إطار مفاهي�م األداء واجلودة
الشاملة (رؤية مستقبلية)” ،املؤمتر العلمي الرابع

عشر “مناه�ج التعليم يف ض�وء مفه�وم األداء،
الفترة م�ن  25-24يولي�و،دار الضياف�ة ،كلي�ة

الرتبية :جامعة عني شمس.

 )25حمم�د ،فهي�م مصطف�ى (“ ،)2005امله�ارات
احلياتية يف املدرس�ة الثانوي�ة والطريق إىل صناعة

الشخصية العرصية “ ،جملة الرتبية ،قطر  :اللجنة
الوطني�ة القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،العدد

( ،)152مارس.

 )26حمم�د ،وائ�ل عب�د اهلل ،عب�د العظي�م ،ري�م
أمح�د (:)2012حتليل حمت�وى املنه�ج يف العلوم

اإلنس�انية ،األردن ،عمان  :دار املسيرة للنشر

والتوزيع والطباعة.

 )27حمم�ود ،عب�د ال�رازق خمت�ار (”،)2006أمهية

ثاني ًا :املراجع األجنبية -:

1) Berman, L. (2006) ,”Life Skills Education
for Young People”, Available at: www.
_geocities.com /Laineberman /life_ skills
JP.html.(Accessed on: March,8,2008).
Content

(2005):Media

J.,

2) Macnamara,

Analysis: Its Uses, Benefits and Best Practice
Methodology, Asia Pacific Public Relations
Journal, Vol.(6), No.(1), PP.1-34.
3) Maseko ,N. D. (2005) ,”A Life Skills
Training Workshop For Class Assistants
Who Work in school For Learners With
Available at: http: //etd.

Disabilities “,

rau.ac.za/theses /available/ etd-03172006084843/ restricted/ research document2005.
pdf.(Retrieved on: January ,3,2008).
4) Murray, S., Clermont, Y. and Binkley, M.
(2005):” Measuring Adult Literacy and Life
Skills New Frameworks for Assessment”,
Canada: Ministry of Industry, P. 51.
5) Shlberg, p. (2010):Rethinking Accountability
in a Knowledge Society , Journal of
Educational Change, Vol. (11), No. (1), Feb.

املهارات احلياتية لطفل الروضة”

, pp. 45-61.

:Available at

www.almualem.net.maga/maha4543.html
)(Accessed on: October, 8,2007

 )28وثيق�ة االه�داف التعليمي�ة العام�ة للم�واد
الدراس�ية يف مراح�ل التعلي�م الع�ام (:)1422
وزارة الرتبية والتعليم – التطوير الرتبوي.
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Editorial
Praise be to Allah , and peace and blessings be upon His Prophet and Messenger, his
family, companions , and followers.
This is the ninth issue of the Journal of Human and Administrative Sciences, issued
with the help of Allah, the Almighty; it includes six research papers that represent
various domains of human and administrative sciences.
The first research is in Islamic Studies; it is entitled «Extremism in Imamist
Shiism as Portrayed in Al-Kafi: a Book by Al-Kolaini”
The second research is in Educational Sciences. It is entitled « Attitudes of Majma’ah
University faculty Members towards employment of E-learning for educational
process.”
The third research is in sociology; it is entitled « Social Obstacles to Participation of
Saudi Women in Volunteer Work .”
The fourth research is in Arabic literature; it is entitled “Heritage in “Hubba”: A
Novel By Raja Alem”
The fifth research study is entitled «Care for the Elderly in Qassim Lodgings: An
Analytical Study of Elderly Lodgings in Private and Public Sectors”
The final research paper is entitled “Content Analysis of Life Skills in Arabic
Language books at Saudi Secondary Schools”
The Journal appreciates the efforts of the researchers and reviewers which have
given current research studies their final shape.
May Allah, the Almighty, grant us success in the deeds that he loves and accepts .
Indeed, he is All-hearing, All-knowing.

Editor-in-Chief
Professor Mohammed Al-Shayea

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.

Publishing Guidelines
I. General Guidelines

1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
as related scientific activities.
2. The journal publishes original, innovative
work; which follows a sound methodology,
referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
be a part of thesis or books.
3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
summary in Arabic language.
4. Research submitted for possible publication
should not exceed 30 pages; size 28/21 cm. In
Arabic text, please use Lotus Linotype, with
font size 14 for the main text and 15 for the title.
In English texts, please use Times New Roman,
with font size 12 for the main text and bold type
13 for the title. Also, use Lotus Linotype, size
12 for Arabic footnotes and Times New Roman
size 10 for English footnotes. Books reviews,
reports and theses should not exceed five pages.
5. The author should declare that the article
submitted to the journal should not have been
published before in their current or substantially
similar form, or be under consideration for
publication with another journal. Once the
article is to be accepted, it is not permitted to be
published in another journal.
6. All submissions are refereed and judged on
academic rigor and originality. Initial comments
are sent back to authors to carry out corrections
before the final acceptance of the articles.
7. The author will be notified of the decision
of accepting or rejecting of the article. The
submitted articles are the sole property of the
journal whether the article is to be accepted/
rejected.
8. It is not allowed to republish the journal’ articles
in other sources without a written permission
from the editor-in-chief.

9. The author of accepted articles will receive a
complimentary author package of a hard copy
of the journal issue as well as (5) re-prints of the
article.

II. Technical Guidelines

1. A cover letter should be attached to the
submitted article requesting an opportunity
for possible publications. Details of each of
the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed by
the year (Smith, 2015). Page No. to be added
in case of quotation (Smith, 66 :2015).
(Smith et al., 2015), to be used when there
are two or more authors.
5. At the end of the paper a reference list in
alphabetical order should be supplied using
the surname. All references related to the
article to be included.
- For books Surname, Initials (year), Title
of Book, Publisher, Place of publication.
e.g. Harrow, R. (2005), No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005),
“Loyalty trends for the twenty-first century”,
Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No.
2, pp. 80-72.
6. Footnotes should be consisted and used only
if absolutely necessary and must be identified
in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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