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 والقانون والتقاليد اإلسالمي التشريعفي دولة اإلمارات بين الخطبة 
Engagement and its Islamic, legal, and traditional perspectives in UAE.  

 
  *العلي محمد نور  .د

  ملخص
لنساء في دولة اإلمارات من منظور التشريع اذا البحث يتناول خطبة ه

عن اآلباء  اإلسالمي والقانون المعمول به في الدولة والعادات والتقاليد
وهو دراسة موضوعية منهجية وبحث ميداني تضمن المقدمة , واألجداد

ثم المصادر والمراجع  ،بحث التمهيدي وثالثة مباحث وخاتمة موال
 ت الموضوعات ثم ثب ،ثم الفهارس  ،المعتمدة 

أما المقدمة فقد تضمنت االستفتاح وأهمية الموضوع وسبب اختياره 
   .والمنهج المتبع وأبرز المصادر في البحث

. الخطبة في اللغة واالصطالح : فيه مبحثان األول  يتمهيدمبحث الوال
  والفوارق اللغويةبينت فيه معنى الخطبة عند العرب 

ثم أوضحت معنى الخطبة عند الفقهاء وما يترتب عليها والفوارق بينها  
  .ثم في المبحث الثاني بينت معنى األسرة ومدلوالتها ،وبين العقد 

فقد  : المبحث األولأما  ،ومطابقة معناها اللغوي للقرآن والسنة النبوية  
تضمن مشروعية الخطبة في القرآن والسنة وأفعال الصحابة  وفي 

ماراتي في العادات والتقاليد لدى الشعب اإل تضمنالمبحث الثاني 
  :على عدة جوانب وهي ،  الخطبة وتقييمها من منظور إسالمي

أن معيار االختيار قائم على الدين واألخالق والسمعة الطيبة : األول 
أن الفتاة : و الرابع .  زواج األقارب: الثالث  .خاطبة دور ال: الثاني 

, ومقارنتها بالحاضر. ال تستشار في خطبتها وليس لها حق االعتراض
بسن الخطوبة بين  ومن ثم تعرضت في هذا المبحث إلى ما يتعلق

وكان الحديث قد تناول في المبحث الثاني  ، الماضي والحاضر
بينت فيه رؤية المجتمع إلى ذلك مشروعية النظر وضوابطه الشرعية و 

وفي المبحث الثالث كان الحديث عن آثار ،  ضي والحاضربين الما
الخطبة وما يترتب عليها حين العدول عنها وما يتعلق بالمهر والهدايا 

وفي كل ذلك نتعرض إلى القانون المعمول به في دولة  في ذلك 
هم النتائج أضمنت ثم كانت الخاتمة وتمارات بشأن الخطبة والزواج اإل

 .والتوصيات
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Abstrac  
      This research is intended for female's engagement 
in UAE in terms of Islamic rules, applicable laws, and 
conventions followed by ancestors. It is both 
objective and methodological study as well as 
practical research. It included introduction, prelude, 
three areas of study, and a conclusion. In addition to 
approved references and sources and indexes. 
      The introduction includes the opening, the 
importance of the subject matter, the reason behind 
selecting such a subject matter, the approach 
followed, and the research sources 
     The prelude is consisted of two chapters: first, 
Management in terms of linguistic dimension in 
which I explained the meaning of engagement and the 
linguistic differences in Arabic culture, then I 
explained the meaning of engagement as it is seen by 
Islamic scholars, and its conclusions and the 
differences between engagement and marriage 
contraction. Second, I explained the essence of family 
and its connotation, and the corresponding meaning to 
Holy Qur'an and the Prophetic norms.  
       The first area of study includes the legitimacy of 
engagement as reflected in Holy Qur'an, Prophetic 
norms, and Companions' deeds. 
    The second area of study includes The Emarati 
conventions and traditions of engagement, and the 
assessment from Islamic perspective. They have 
several aspects. The first aspect is that the criterion of 
selection is based on religion, morals, and good 
reputation. The second aspect is the role of  
matchmaker. The third aspect is endogamy. The forth 
aspect is that the girl is not consulted nor has the right 
for disapproval. Then I moved on to discuss the age 
by which girls got engaged. It includes also the 
legitimacy of sight and its rightful rules, explaining 
the society vision in the past and present. 
      The third area of study was about the engagement 
results and the consequences of retreat with reference 
to dowry and awards. The applicable laws in UAE are 
reviewed in the light of the above mentioned 
discussions. 
     Eventually, the conclusion includes the key results, 
recommendations, references, and conceptual indexes. 
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  مقدمة
ســيدنا ونبينــا محمــد صــلى اهللا , والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين, الحمــد هللا رب العــالمين  ،بســم اهللا الــرحمن الــرحيم     

  :وبعد  ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،م المبعوث رحمة للعالمين عليه وسل
دولــة ل فــي  قـانون األحــوال الشخصـيةومـا عليــه العمـل  ،فــي الفقـه اإلســالمي للموضـوع أهميتـه حيــث يتنـاول أحكــام الخطبـة     

ومن ثم مقارنـة وتقيـيم  ،وهذا من األهمية بمكان ألن الحاضر امتداد للماضي  ،وٕارجاع الناس إلى ماضيهم وتراثهم  ،اإلمارات 
  .هذه العادات والتقاليد في ضوء التشريع اإلسالمي 

مســتقلة حديثــة حــول الخطبــة فــي  كدراســة إلــى أنــه لــم يبحــث إضــافة.يتــأتى ســبب االختيــار مــن أهميــة الموضــوع كمــا أشــرنا     
اج ومركــز اإلمــارات للدراســات حيــث أكــد لــي هــذا األمــر كــل مــن مركــز جمعــة الماجــد وصــندوق الــزو  ،تــاريخ اإلمــارات المعاصــر

وتكـون هـذه الدراسـة وهـذا البحـث المتواضــع  .اختـاره قـانون بـالده ونتيجـة لهـذه الدراسـة يطلـع المـرء علـى تراثـه ومــا   ،والبحـوث 
 .للدراسات المرجوة  مرجعاً 
حيــث قمــت بزيــارة مــا  ،أنــي جمعــت بــين منهجيــة البحــث وبــين الدراســة الميدانيــةلعــل أهــم مــا يميــز منهجــي فــي هــذا البحــث     

الدقـة والتحـري فـي نقـل المعلومـة  متبعـاً  ،مـنهم المعلومـة التـي تفيـد البحـث  تيسر لي من هيئـات ومراكـز ومحـاكم وغيرهـا مسـتقياً 
ن أشــرت وٕان كــان الحـديث فـي غيــر الصـحيحي ، منهجيـاً  يج اآليـات واألحاديــث تخريجـاً إضـافة إلـى تخــر  ،وعزوهـا إلـى مصــادرها

  .ما يحتاجه من تعليق على  معلقاً ، منه الغريب  ومبيناً  شارحاً ، ديث حولهإلى حكم أهل الح
  خطة البحث

ثـــم المراجـــع  ، تتضــمن أهـــم النتـــائج والتوصــيات وخاتمـــة مباحـــثوقــد قمـــت بتقســيم هـــذا البحـــث إلــى مقدمـــة وتمهيـــد وثالثــة     
  .المعتمدة 

  طبة في اللغة واالصطالحالخِ  
   طبة  في اللغةالخِ 
: ويقــول الخاِطــب. ُطبهــاَيخْ  إذا كــان: النــة فــالن ِخْطــُب ف: رب تقــولعــالِخْطبــة َمْصــدر ِبَمْنِزلــة الَخْطــب، وال: منظــور ال ابــن قــ

ــ ــٌة كانــِت العــ ،ِنْكــٌح : ميهِخْطــٌب فيقــول الَمْخُطــوب إل ــاَل ل. وَُّج بهــاز ب تتــر وِهــي َكِلَم ِجــَة، ُأمُّ خار : َهــاوكانــت امــرَأٌة مــن العــرب ُيَق
ِنْكــٌح : ِخْطــٌب َفَتقُــولُ : َوَكــاَن الخاِطــب َيقُــوُم َعَلــى َبــاِب ِخباِئهــا َفَيقُــولُ . َأْســَرُع ِمــْن ِنكــاِح ُأمِّ َخاِرَجــةَ : القــا الَمثَــل، فيُيْضــَرُب ِبَهــ

  .)١(َعْوه ِإَلى َتْزويِج صاحَبتِهمواْخَتَطب القوُم ُفالنًا ِإَذا دَ :وتقول العرب . ُنْكٌح : وُخْطٌب َفُيَقالُ 
: ولى مـن َقْولـك، َفـاْألُ ) بخفضها(ْطَبة َواْلخِ ) ِبَضم اْلَخاء(ْطَبة َومن أوهامهم َأنهم َال يفرقون َبين اْلخُ : محمد الحريري وذكر أبو 

ى خطب الرجل اْلَمـْرَأة ِإَلـ: َوالثَّانِية من َقْولك .ب، َوُهَو اْسم َكَالم الخطباءطَ ْطَبة، َواْلجمع خُ خطب الرجل على اْلِمْنَبر يْخطب خُ 
  .)٢(ابطّ ْطَبة وخطيبى، َأي رغب ِفي االقتران بَها، َواْلجمع خُ ذويها، يخطبها خِ 

  الخطبة في االصطالح الفقهي
ُس النَِّكــاِح مــن جهــة هــي اْلِتَمــا" وقــد عرفهــا الفقهــاء بقــولهم  ،طبــة فــي االصــطالح الفقهــي عــن المعنــى اللغــوي ال تختلــف الخِ 

  .)٣،٤("المخطوبة 
  .)٥(ِإالَّ الَعْقدُ  َأْن َيْخُطَب الرَُّجُل اْلَمْرَأَة َفترَكَن ِإَلْيِه وَيتَِّفقا َعَلى َصداق َمْعُلوٍم َوَيتراَضيا، َوَلْم َيْبقَ  أن الخطبة: وأفاد ابن األثير 

 إنمــا ،يترتــب عليهـا شــيء مــن االلتزامــات ال ومــن ثَــمّ  ، شــرعياً  ليســت عقـداً  أنهــا: تعريــف الفقهــاء للِخطبـة يتضــح لنــا علــى  وبنـاء
َوالظَّـاِهُر َأنَّ اْلِخْطَبـَة َلْيَسـْت ِبَعْقـٍد َشـْرِعيٍّ َوإِْن ُتُخيِّـَل َكْوُنَهـا : جيرمـي فـي الفقـه الشـافعيوقد جاء في حاشـية الب ،هي وعد بالزواج 

  .)٦(ٌز ِمْن اْلَجاِنَبْيِن َقْطًعاَعْقًدا َفَلْيَس ِبَالِزٍم َبْل َجائِ 
َجاَبِة، إَذا َرَأى اْلَمْصَلَحَة َلَها ِفي َذِلَك؛ ِألَنَّ اْلَحقَّ َلَها، َوُهـَو َناِئـٌب عَ  ُيْكَره ال وبالتالي     ْنَهـا ِفـي النََّظـِر َلَهـا، ِلْلَوِليِّ الرُُّجوُع َعْن اْإلِ

ُع إَذا َكِرَهْت اْلَخاِطَب ، َفَكـاَن َلَهـا اِالْحِتَيـاُط ِلَنْفِسـَها، َوالنََّظـُر َفَلْم ُيْكَرْه َلُه الرُُّجوُع الَِّذي َرَأى اْلَمْصَلَحَة ِفيِه، َوَال ُيْكَره َلَها َأْيًضا الرُُّجو 
ْم؛ ِألَنَّ اْلَحـقَّ َبْعـدُ َوإِْن َرَجَعا َعْن َذِلَك ِلَغْيِر َغَرٍض، ُكِرَه؛ ِلَما ِفيِه ِمْن إْخـَالِف اْلَوْعـِد، َوالرُُّجـوِع َعـْن اْلَقـْوِل، َوَلـْم . ِفي َحظَِّها َلـْم  ُيَحـرَّ

  .)٧(َبَدا َلُه َأْن َال َيِبيَعَها َيْلَزْمُهَما، َكَمْن َساَوَم ِبِسْلَعِتِه، ثُمَّ 
َهـْل ِلَمـْن َرَكَنـْت َلـُه اْمـَرَأٌة َواْنَقَطـَع َعْنَهـا اْلُخطَّـاُب ِلُرُكوِنَهـا إَلْيـِه : وذلك ضـمن تسـاؤل , وجاء في مواهب الجليل في الفقه المالكي 

  .وهذا يفيد أن الخطبة مجرد وعد ال غير  )٨(َخْوَف اْخِتَالِف اْلَوْعِد : َوالظَّاِهُر َأنَُّه ُيْكَرُه؛ َأْو ُيْكَرُه؟َأْن َيْتُرَكَها، 
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أن الخطبـة طلـب ) ١(رقـم ) ١٧(العربية المتحدة حيث نصـت المـادة اإلماراتدولة ل اعتمده قانون األحوال الشخصية وهذا الذي
  . نكاحاً  التزوج والوعد به وال يعد ذلك

  .*كل من الطرفين العدول عن الخطبة أن ل) ١(رقم ) ١٨(ونصت المادة
  :عليه يمكن استخالص الفرق بين الخطبة والعقد في األمور التالية  وبناءً 

  بينما ال يشترط للخطبة هذه الشروط وال تلك األركان  ،عقد النكاح له أركان وشروط ال يصح إال بتوافرها. 
  ومن ثم ال يترتب عليها شيء  ،بينما الخطبة غير ملزمة . عقد النكاح ملزم للطرفين. 
  بينما ال يحتاج فسخ الخطبة إلى شيء من ذلك  ،عقد النكاح ال ينحل إال بطالق أو فسخ أو خلع.  
  ومن ثم  ،بينما تظل المخطوبة أجنبية على خاطبها ) الزوج والزوجة( عقد النكاح يحل به االستمتاع بين طرفي العقد

  .ال يحل له االستمتاع أو الخلوة بها 
  بينما يكره خطبة المخطوبة الراكنة , ويبطل العقد لو حصل  ،الزوجة في عقد النكاح يحرم العقد عليها من رجل آخر

  .ا وال يبطل العقد عليها إلى خاطبه
  بينما ال يجب  ،ويوجب نصفه إن كان قبل الدخول  ،االفتراق بطالق المعقود عليها يوجب المهر إن كان بعد الدخول

  .)٩(على الخاطب أي تعويض مقدر لمجرد فسخ الخطبة 
  :من قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات ) ١٩(وقد نصت المادة

علـى , غايتـه اإلحصـان وٕانشـاء أسـرة مسـتقرة برعايـة الـزوج , يفيد حل اسـتمتاع أحـد الـزوجين بـاآلخر شـرعاً أن الزواج عقد " 
  .*"أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة 

  .وبهذا يتبين الفرق بين الخطبة وبين عقد الزواج في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  األسرة ومدلوالتها 

ولـذلك كـان ال بـد  ،مر عن طريق الخطوبة وحسن االختيارتوٕان أولى مراحلها  ،البد لألسرة أن تمر بمراحل لتأسيسها وتكوينها 
  .من اإلشارة إلى مدلوالتها وٕاشاراتها ومفهومها سواء في اللغة أو عند علماء االجتماع واإلرشاد األسري 

  األسرة ومدلوالتها اللغوية 
  .)١٠(الدْرع الحصينة َوأهل الرجل وعشيرته َواْلَجَماَعة يربطها َأمر ُمْشَترك" سرة في اللغة العربية من أهم معاني األ 
وقـد أشـار ابـن   ،كان أو أنثى يتقوى ويحتمي بأقاربه كما يحتمي المحارب بالدرع  أن المرء ذكراً إلى إشارة  في هذه المعانيو  

  .)٥(َعِشيَرُة الرَّجل وأْهُل َبْيِتِه ِألَنَُّه َيَتقّوى ِبِهمْ  اُألْسَرةو " األثير إلى هذا المعنى حيث قال 
  مطابقة القرآن والسنة للمعنى اللغوي

َقاُلوْا َيا {لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في سياق حديثه عن نبيه شعيب عليه السالم حيث قال حكاية عن قومه 
ا    .)٩١:هود(}َتُقوُل َوإِنَّا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيفًا َوَلْوَال َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما َأنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيرًا مِّمَّ
اْلَيْرُبوِع، ِألَنَُّه َيَتَوثَُّق ِبِه  َوَرْهُط الرَُّجِل َعِشيَرُتُه الَِّذي َيْسَتِنُد ِإَلْيِهْم َوَيَتَقوَّى ِبِهْم، َوِمْنُه الرَّاِهَطاُء ِلُجْحرِ " قال القرطبي في تفسيره 

 .)١١(َوَيْخَبُأ ِفيِه َوَلَدهُ 

َقـاَل َرُسـوُل : مـن حـديث َأِبـي ُهَرْيـَرَة َقـالَ فقـد أخـرج الترمـذي بإسـناد حسـن , بوضـوح إلى هذا المعنى أيضـا السنة النبوية أشارت و 
 : فيه  جاءضمن حديث : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ـــالَ "  ـــِديٍد، ِإْذ َق ـــٍن َش ـــى ُرْك ـــْأِوي ِإَل ـــاَن َلَي ـــوٍط ِإْن َك ـــى ُل ـــِه َعَل ـــُة اللَّ ـــاَل َوَرْحَم ـــٍن {: َق ـــى ُرْك ًة َأْو آِوي ِإَل ـــوَّ ـــْم ُق ـــي ِبُك ـــْو َأنَّ ِل ـــاَل َل َق
َمـا َبَعـَث اللَّـُه َبْعـَدُه َنِبيًّـا ِإالَّ ِفـي ثَـْرَوٍة «: َقـالَ  وفي روايـة" َفَما َبَعَث اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َنِبيًّا ِإالَّ ِفي ِذْرَوٍة ِمْن َقْوِمِه  )٨٠:هود(}َشِديدٍ 

  .)١٢(الَكْثَرُة َوالَمَنَعةُ : الثَّْرَوةُ و » ِمْن َقْوِمهِ 
  
 
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم. قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات *  
  



٣ 
  مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر المجلد األول

راســخة مــن الــدين  األســرة عمــاد المجتمــع، وقاعــدة الحيــاة اإلنســانية، وأنهــا إذا أسســت علــى دعــائم علــى هــذا المعنــى فــإن وبنــاءً 
بنيان األمة، أوخلية حية في جسم المجتمع، ومن ثم كان صالح األسـرة هـو تكون لبنة قوية في فإنها سوالخلق والترابط الحميم، 

االهتمــام الكبيــر  وألهميــة األســرة البالغــة كــان.فســادها أو انحاللهــا منــاط فســاد المجتمــع أو انهيــاره الســبيل لصــالح األمــة، وكــان
محمـد صـلى اهللا مية التـي بعـث بهـا خـاتم النبيـين اإلسـال الشـريعة ال سـيماالذي أولته التشريعات اإللهية والقوانين الوضـعية لهـا، 

  حياة فاضلة تقوم على  فقد قرر اإلسالم المبادئ والقواعد التي تؤسس عليها األسرة، والتي تكفل لها. كافة   للناس عليه وسلم
ــْن َأنُفِســُكْم َأْزَواجــًا لَِّتْســُكُنوا ِإَلْيَهــا  َوِمــْن آَياِتــِه َأْن َخَلــَق َلُكــم{:ى معــاني المــودة والرحمــة والســكن والوئــام والســالم، قــال اهللا تعــال مِّ
  ).٢١:الروم (} َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 

التـــــراحم اإلســـــالمي تتمتـــــع بقســـــط وافـــــر مـــــن القـــــيم اإلســـــالمية، قـــــيم التـــــرابط و  وظلـــــت األســـــرة المســـــلمة عبـــــر مراحـــــل التـــــاريخ
والعطـف علـى الصـغير، قـيم اإليثـار  والتآلف والتكافل، وقيم اإلحسـان والتعـاون علـى البـر والتقـوى، قـيم احتـرام الكبيـر والتعاطف

والريــادة  وكــان لهــا القيــادة, لهــا دورهــا الفاعــل فــي حيــاة األمــة والمجتمــع  والمحبــة والكلمــة الطيبــة، وصــلة الــرحم، ومــن ثــم كــان
  . ذي أنار للغرب طريق العلم والتقدموالسبق الحضاري ال

  .(١٣)وأن قوامها الدين واألخالق وحب الوطن, أن األسرة هي أساس المجتمع: على هذا أكد دستور دولة اإلمارات  وبناءً  
   .وأساٌس لبناء ،فهي مقدمة لنتيجة  ،وتكمن هذه البداية عند الخطوبة وما يتعلق بها  ،ومن ثم ال بد أن تكون البداية صحيحة 

  طبةمشروعية الخِ 
  وأفعال الصحابةالخطبة في الكتاب والسنة 
  الخطبة في القرآن الكريم

  ليس هناك ذكر للخطبة في القرآن الكريم سوى موضع واحد وذلك في سياق التعريض بها في حال كانت المرأة معتدة من 
  :قال اهللا تعالى  ،وفاة 

الَّ ُتَواِعـُدوُهنَّ ِسـرًّا َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساء َأْو َأْكَننُتْم ِفي َأنُفِسُكْم َعِلَم الّلُه َأنَُّكْم َسَتْذُكُروَنُهنَّ َوَلــِكن  َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما{
ــُه َواْعَلُمــوْا َأنَّ الّلــَه َيْعَلــُم َمــا ِفــي َأنُفِســُكْم َفاْحــَذُروُه ِإالَّ َأن َتُقوُلــوْا َقــْوًال مَّْعُروفــًا َوَال َتْعِزُمــوْا ُعْقــَدَة النَِّكــاِح َحتَّــَى َيْبُلــَغ اْلكِ  َتــاُب َأَجَل

  .)٢٣٥:البقرة (}َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َغُفوٌر َحِليٌم 
  دالالت اآلية الكريمة 

ثْـُم، َوُهـَو َأَصـحُّ ِفـي الشَّـْرعِ َأْي َال ِإْثَم، َواْلُجَنـاُح ) َوال ُجناحَ : (َقْوُلُه َتَعاَلى: قال القرطبي رحمه اهللا تعالى  َبـْل ُهـَو اْألَْمـُر : َوِقيـلَ . اْإلِ
ْضـتُمْ (َوَقْولُـُه  .، َوُهـَو َأَصـحُّ ِفـي اللَُّغـةِ الشَّاقُّ  اْلُمَخاَطَبـُة ِلَجِميـِع النَّـاِس، َواْلُمـَراُد ِبُحْكِمَهـا ُهـَو الرَُّجـُل الَّـِذي ِفـي َنْفِسـِه ) َعَلـْيُكْم ِفيمـا َعرَّ

ـــْيِء : َوالتَّْعـــِريُض . تـــدة َال ِوْزَر َعَلـــْيُكْم ِفـــي التَّْعـــِريِض ِباْلِخْطَبـــِة ِفـــي ِعـــدَِّة اْلَوَفـــاةِ تـــزوج مع ِضـــدُّ التَّْصـــِريِح، َوُهـــَو ِإْفَهـــاُم اْلَمْعَنـــى ِبالشَّ
ــْيِء َوُهــَو َجاِنُبــُه، َكَأنَّــُه َيُحــوُم ِبــ ــاْلُمْحَتَمــِل َلــُه َوِلَغْيــِرِه َوُهــَو ِمــْن ُعــْرِض الشَّ ُهــَو ِمــْن َقْوِلــَك َعرَّْضــُت  :َوِقيــلَ . ْيِء َوَال ُيْظِهــُرهُ ِه َعَلــى الشَّ

  . فاْلُمَعرُِّض ِباْلَكَالِم ُيوِصُل ِإَلى َصاِحِبِه َكَالًما ُيْفَهُم َمْعَناهُ  .الرَُّجَل، َأْي َأْهَدْيُت ِإَلْيِه ُتْحَفةً 
  : ِجَماُعَها َيْرِجُع ِإَلى ِقْسَمْينِ : َكِثيَرةٌ َوُرِوَي ِفي َتْفِسيِر التَّْعِريِض َأْلَفاٌظ 

  . َأْن َيْذُكَرَها ِلَوِليَِّها َيُقوُل َلُه َال َتْسِبْقِني ِبَها :اْألَوَّلُ 
يَلــٌة، ِإنَّــِك َلَصــاِلَحٌة، ِإنَّ اللَّــَه َلَســاِئٌق ِإَلْيــِك ِإنِّــي ُأِريــُد التَّــْزِويَج، َأْو ِإنَّــِك َلَجمِ : َأْن ُيِشــيَر ِبــَذِلَك ِإَلْيَهــا ُدوَن َواِســَطٍة، َفَيُقــوُل َلَهــا :َوالثَّــاِني

  .َهَذا ُهَو َتْمِثيُل َماِلكٍ . ِإنَِّك َلَناِفَقٌة  ، َوإِنَّ َحاَجِتي ِفي النَِّساِء، َوإِْن ُيَقدِِّر اللَُّه َأْمًرا َيُكنْ ! َخْيًرا، ِإنِّي ِفيِك َلَراِغٌب، َوَمْن َيْرَغُب َعْنكِ 
  .َال َتْسِبِقيِني ِبَنْفِسكِ : َال َبْأَس َأْن َيُقولَ : رضي اهللا عنهما َعبَّاس َوقاَل اْبنُ 

َواِج،َوَقْد َفَعَلُه َأُبو َجْعَفٍر مُ  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحَسيْ َوَجاِئٌز َأْن َيْمَدَح َنْفَسُه َوَيْذُكَر َمآِثَرُه َعَلى َوْجِه التَّْعِريِض ِبالزَّ   : نٍ َحمَّ
ـُد ْبـُن َعِلـيٍّ َوَلـْم تَـْنَقِض ِعـدَِّتي ِمـْن َمْهِلـِك َزْوِجـي َفَقـالَ : َقاَلْت ُسـَكْيَنُة ِبْنـُت َحْنَظَلـَة  َقـْد َعَرْفـِت َقَراَبِتـي ِمـْن : اْسـَتْأَذَن َعَلـيَّ ُمَحمَّ

ِإنَّـَك َرُجـٌل ُيْؤَخـُذ ! ُقْلـُت َغَفـَر اللَّـُه َلـَك َيـا َأَبـا َجْعَفـرٍ . ِفـي اْلَعـَربِ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقَراَبِتي ِمـْن َعِلـيٍّ َوَمْوِضـِعي 
لَّـِه َوَقـْد َدَخـَل َرُسـوُل ال. ِإنََّما َأْخَبْرُتِك ِبَقَراَبِتي ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َوِمـْن َعِلـيٍّ : َقالَ ! َعْنَك َتْخُطُبِني ِفي ِعدَِّتي

َلَقـْد َعِلْمـِت َأنِّـي َرُسـوُل اللَّـِه َوِخَيَرتُـُه َوَمْوِضـِعي ِفـي :" َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم على ُأمِّ َسَلَمَة َوِهـَي ُمَتَأيَِّمـٌة ِمـْن َأِبـي َسـَلَمَة َفَقـالَ 
 .)١٤،١١(َكاَنْت ِتْلَك ِخْطَبًة، َأْخَرَجُه الدَّاَرُقْطِنيُّ " َقْوِمي
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  المستفادة من اآلية الكريمة م الشرعيةاألحكا
مـن " الخطبـة بـين الحـل والحرمـة"  في مطلـب وسيكون فيها الكالم مفصالً  ،هذه اآلية الكريمة هي من آيات األحكام في القرآن 

  :في تفسيره  قال القرطبيبما  على هذه اآلية تعقيباً  ولذلك سأكتفي،  هذا البحث
ِة ِبَمــا ُهــَو َنــصٌّ ِفــي َتَزوُِّجَهــا َوَتْنِبيــٌه َعَلْيــِه َال يَ  ":َقــاَل اْبــُن َعِطيَّــةَ  ــُة َعَلــى َأنَّ اْلَكــَالَم َمــَع اْلُمْعَتــدَّ ُجــوُز، َوَكــَذِلَك َأْجَمَعــِت َأْجَمَعــِت اْألُمَّ

ُة َعَلى َأنَّ اْلَكَالَم َمَعَها ِبَما ُهَو َرَفٌث َوِذْكُر ِجَماٍع َأْو َتْحِريٌض َعَلْيهِ    )١١(ِلَك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلكَال َيُجوُز، َوَكذَ  اْألُمَّ

  الخطبة في السنة النبوية
  :أما ما يتعلق بمشروعيتها من خالل السنة المطهرة فهي من جوانب عديدة 

  :نذكر بعضها .وفي هذا الجانب أحاديث عديدة  .لنفسه ولغيره ،ما يتعلق بفعل النبي صلى اهللا عليه وسلم لها :  أوالً 
  :  خطبة عائشة رضي اهللا عنها -لنفسه خطبته صلى اهللا عليه وسلم   . أ

ِإنََّمـا َأَنـا : ُعـْرَوَة، َأنَّ النَِّبـيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلََّم َخَطـَب َعاِئَشـَة ِإَلـى َأِبـي َبْكـٍر، َفَقـاَل َلـُه َأُبـو َبْكـرٍ أخرج البخاري من حـديث    
  )١٥(»ي ِديِن اللَِّه َوِكَتاِبِه، َوِهَي ِلي َحَاللٌ َأْنَت َأِخي فِ «: َأُخوَك، َفَقالَ 

أفــاد بــه الحــافظ مغلطـاي حــول مباشــرة النبــي  أورد اعتراضـاً  هظ ابــن حجـر فــي شــرحه لــأن الحــاف :فــي تعقيــب علـى الحــديث ونشـير
َفالنَِّبيُّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َمـا َباشـر اْلخْطَبـة : صلى اهللا عليه وسلم لخطبة عائشة من أبيها أبي بكر رضي اهللا عنه حيث قال 

  :رضي اهللا عنها ْحَمِن ْبِن َحاِطٍب َعْن َعاِئَشةَ بن َأِبي َعاِصٍم ِمْن َطِريِق َيْحَيى ْبِن َعْبِد الرَّ اِبَنفِسِه َكَما أخرجه 
َحِكيٍم ِإَلى َأِبي َبْكٍر َيْخُطُب َعاِئَشَة َفَقاَل َلَها َأُبـو َبْكـٍر َوَهـْل َتْصـُلُح َلـُه ِإنََّمـا ِهـَي  َسلََّم َأْرَسَل َخْوَلَة ِبْنتَ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

ْسـَالِم َواْبَنتُـَك َتْصـُلُح , َذِلَك ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْت َفَذَكْرتَفَرجَ , ِبْنُت َأِخيِه  َفَقاَل َلَها اْرِجِعي َفُقوِلي َلُه َأْنَت َأِخـي ِفـي اإلِْ
  .)١٦("  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجاَء َفَأْنَكَحهُ  اْدِعي َرُسول: َفَأَتيُت َأَبا َبْكٍر َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه َفَقاَل , ِلي 

ُه َخاَطـَب بـذلك بعـد َأن ِإْمَكـاُن اْلَجْمـِع ِبَأنَّـ: َواْلَجَواُب َعِن اْعِتَراِضِه ِباْلُمَباَشَرِة : على هذا االعتراض بقوله  ابن حجر وأجاب الحافظ
 .)١٥(راسله

  أم هانئ رضي اهللا عنهاخطبة 
َيـا َرُسـوَل اِهللا، ِإنِّـي : َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َخَطَب ُأمَّ َهاِنٍئ، ِبْنَت َأِبي َطاِلٍب َفَقاَلـتْ  حديثأخرج مسلم من 

ثُـمَّ َذَكـَر ِبِمْثـِل َحـِديِث ُيـوُنَس َغْيـَر َأنَّـُه َقـاَل » ُر ِنَسـاٍء َرِكـْبنَ َخْيـ«: َقْد َكِبْرُت، َوِلـي ِعَيـاٌل، َفَقـاَل َرُسـوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ 
  .)١٧(»َأْحَناُه َعَلى َوَلٍد ِفي ِصَغرِهِ «

َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اُهللا َسـِمْعُت : أخرجه مسلم قبلـه، َعـِن اْبـِن ِشـَهاٍب، َحـدََّثِني َسـِعيُد ْبـُن اْلُمَسـيِِّب، َأنَّ َأَبـا ُهَرْيـَرَة، َقـالَ  وحديث يونس
ِبَل، َأْحَناُه َعَلى ِطْفٍل، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج ِفي َذاِت َيـِدهِ «: َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقولُ  َيقُـوُل َأُبـو ُهَرْيـَرَة : َقـالَ » ِنَساُء ُقَرْيٍش َخْيُر ِنَساٍء َرِكْبَن اْإلِ

  .ْنُت ِعْمَراَن َبِعيًرا َقطُّ َوَلْم َتْرَكْب َمْرَيُم بِ : َعَلى ِإْثِر َذِلكَ 
  أم سلمة  رضي اهللا عنها ة خطب

َيــا : َأنَّ َرُســوَل اِهللا َصــلَّى اُهللا َعَلْيــِه َوَســلََّم َخَطــَب ُأمَّ َســَلَمَة، َفَقاَلــتْ أخــرج أحمــد مــن حــديث ُعَمــَر ْبــِن َأِبــي َســَلَمَة َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة، 
: َفَقاَلـتْ " ِإنَُّه َلْيَس َأَحٌد ِمْن َأْوِلَياِئـِك َشـاِهٌد َوَال َغاِئـٌب َيْكـَرُه َذِلـَك : " ْن َأْوِلَياِئي، َتْعِني َشاِهد  ، َفَقالَ َرُسوَل اِهللا، ِإنَُّه َلْيَس َأَحٌد مِ 

َجَها النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ    .)١٨(مَ َيا ُعَمُر َزوِِّج النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَتَزوَّ
َأنَّ : وممـا يشـار إليـه " هـو عمـر ابنهـا" يـا عمـر زوج النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم " أن المقصـود بقولهـا ه إلىنشير في:  التعليق

ــُه ِمــْن اْلُعُمــِر َيــْوَم َتَزوََّجَهــا َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى ال َزوِّْج؟ َوَبَياُنــُه َأنَّ : ِســِنيَن، َفَكْيــَف ُيَقــاُل ِلِمْثــِل َهــَذا لَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َثــَالثُعَمــَر َكــاَن َل
: ِنيَن، َفَعَلـى َهـَذا ُيْحَمـُل َقْوُلَهـا ِلُعَمـرَ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َتَزوََّجَها ِفي َسـَنِة َأْرَبـٍع، َوَمـاَت عليـه السـالم، َوِلُعَمـَر ِتْسـُع ِسـ

ـــِغيَر َزوََّجَهــــا، َفِألَنَّـــُه عليــــه اقُـــْم َفـــَزوِّ  ــــِغيِر، َوَلـــْو َصــــحَّ َأنَّ الصَّ نَّـــُه َمْقُطــــوٌع ، ِألَ لســـالم َال َيْحتَــــاُج إَلـــى َوِلــــيّ ْج، َعَلــــى اْلُمَداَعَبـــِة ِللصَّ
 .)١٩(ِبَكَفاَءِتهِ 

  خطبته صلى اهللا عليه وسلم لجليبيب:  لغيرهخطبته صلى اهللا عليه وسلم 
َحتـَّى : َخَطـَب النَِّبـيُّ َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلََّم َعَلـى ُجَلْيِبيـٍب اْمـَرَأًة ِمـَن اْألَْنَصـاِر ِإَلـى َأِبيَهـا، َفَقـالَ : أخرج أحمد من حديث أنـس َقـالَ 

َها، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َهـا اُهللا ِإًذا، لَ : َر َذِلَك َلَها، َفَقاَلـتْ َفاْنَطَلَق الرَُّجُل ِإَلى اْمَرَأِتِه َفَذكَ : َقالَ " َفَنَعْم ِإًذا : " َأْسَتْأِمَر ُأمَّ
: َقــالَ . َتِمعُ َواْلَجاِرَيـُة ِفـي ِســْترَِها َتْسـ: َمـا َوَجـَد َرُســوُل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَســلََّم ِإالَّ ُجَلْيِبيًبـا َوَقــْد َمَنْعَناَهـا ِمـْن فُــَالٍن َوفُـَالٍن؟ َقــالَ 
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َأُتِريـُدوَن َأْن تَـُردُّوا َعَلـى َرُسـوِل اِهللا َصـلَّى اُهللا : َفاْنَطَلَق الرَُّجُل ُيِريُد َأْن ُيْخِبَر النَِّبيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِبـَذِلَك، َفَقاَلـِت اْلَجاِرَيـةُ 
َفـَذَهَب َأُبوَهـا ِإَلـى النَِّبـيِّ َصـلَّى . َصـَدْقتِ : َفَكَأنََّها َجلَّـْت َعـْن َأَبَوْيَهـا، َوَقـاَال : ، َفَأْنِكُحوُه َقالَ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْمَرُه؟ ِإْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكمْ 

َجَهـا، .َفـِإنِّي َقـْد َرِضـيُتهُ  :َقـالَ . ُه َفَقـْد َرِضـيَناهُ ِإْن ُكْنـَت َقـْد َرِضـيتَ : اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقالَ  َفَرِكـَب ُجَلْيِبيـٌب  فُـزَِّع َأْهـُل اْلَمِديَنـِة، ثُـمَّ  َفَزوَّ
  .)١٨("  َفَلَقْد َرَأْيُتَها َوإِنََّها َلِمْن َأْنَفِق َثيٍِّب ِفي اْلَمِديَنةِ : ْد َقَتَلُهْم، َقاَل َأَنٌس َفَوَجُدوُه َقْد ُقِتَل، َوَحْوَلُه َناٌس ِمَن اْلُمْشِرِكيَن قَ 

  :الجانب أحاديث عديدة نذكر بعضها وفي هذا، ما يتعلق بها من حيث سنته القولية: ثانياً 
 على تزويج صاحب الدين والخلق  الحثما جاء في   . أ

َتْرَضـْوَن ِديَنـُه ِإَذا َخَطـَب ِإَلـْيُكْم َمـْن «: َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ : أخرج الترمذي من حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َقالَ 
ُجوُه،  ِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض    .)١٢(» َوُخُلَقُه َفَزوِّ

 لمن يريد تزويجها  إلى المرأة الحث على النظر  . ب
ِإَذا َخَطـَب َأَحـُدُكُم اْلَمـْرَأَة، «: َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا : أخرج أبو داود مـن حـديث َجـاِبِر ْبـِن َعْبـِد اللَّـِه، َقـالَ 

 .)٢٠(»َفِإِن اْسَتَطاَع َأْن َيْنُظَر ِإَلى َما َيْدُعوُه ِإَلى ِنَكاِحَها َفْلَيْفَعلْ 
 من بركة المرأة تيسير خطبتها   . ج

ِإنَّ ِمـْن ُيْمـِن اْلَمـْرَأِة َتْيِسـيَر ِخْطَبِتَهـا، : " َسـلََّم َقـالَ أخرج أحمد من حديث عائشة رضي اهللا عنهـا َأنَّ َرُسـوَل اِهللا َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه وَ 
 .)١٨("َوَتْيِسيَر َصَداِقَها، َوَتْيِسيَر َرِحِمَها 

   أفعال الصحابةما يتعلق بها من :  ثالثاً 
  :وفي هذا الجانب أحاديث عديدة نذكر بعضها , وذلك في شأن الخطبة فهي كثيرة بأفعال الصحابةأما ما يتعلق 

 خطبة معاوية ألم الدرداء   . أ
َخَطَب ُمَعاِوَيُة ُأمَّ الـدَّْرَداِء َفَأَبـْت : ِمْهَراَن َقالَ  نَمْيُموَن ب تُ دْ عُ قال المليح،  من طريق أبي َأُبو َيْعَلى اْلَمْوِصِليُّ  أخرج:قال البوصيري

اْلَمْرَأُة ِآلِخِر َأْزَواِجَها، َوَلْسُت ُأِريـُد ِبـَأِبي : -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َقاَل َرُسوُل اللَّهِ : َسِمْعُت َأَبا الدَّْرَداِء َيُقولُ : ، َقاَلتْ تزوجهتَأْن 
 .* )٢١(الدَّْرَداِء َبَدًال 
 المغيرة بن شعبة خطبة  . ب

اْنُظــْر ِإَلْيَهــا، َفِإنَّــُه َأْحــَرى َأْن «: أخــرج الترمــذي مــن حــديث الُمِغيــَرِة ْبــِن ُشــْعَبَة، َأنَّــُه َخَطــَب اْمــَرَأًة، َفَقــاَل النَِّبــيُّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّمَ 
ِد ْبِن َمْسَلَمَة، » ُيْؤَدَم َبْيَنُكَما   **»َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ « :قال الترمذي . َوَجاِبٍر، َوَأِبي ُحَمْيٍد، َوَأِبي ُهَرْيَرَة، َوَأَنسٍ َوِفي الَباب َعْن ُمَحمَّ
 أّم كلثوم بنت علي : خطبة عمر بن الخطاب   . ج

َعَلْيـِه ِبِصــَغرَِها َفَقـاَل ِإنِّــي  َأنَّ ُعَمــر ْبـَن اْلَخطَّـاِب َخَطــَب ِإَلـى َعِلـيٍّ اْبَنتَــُه َفاْعَتـلَّ أخـرج الضـياء مـن حـديث اْلُمْســَتِظلِّ ْبـِن ُحَصـْيٍن 
ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُيْقَطـُع َيـْوَم اْلِقَياَمـِة  :ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقولُ  :َأْعَدْدُتَها الْبِن َأِخي َجْعَفٍر َقاَل ُعَمرُ 

 ***َغْيَر سببي ونسبي

  على خطبته إلى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم ُيقّر علياً نشير فيه  :التعليق 
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .َهَذا ِإْسَناٌد ِرَجاُلُه ِثَقاتٌ : البوصيري *

ضمن حديث  ٣٦٧ص, )٨٧٠(حديث, ٢٣الطبراني في الكبير جأخرج فقد.أزواجها خلقا أحسن أن المرأة تخير فتختار : م حبيبة أنه عورض بحديثي أم سلمة وأ بد أن نشير تعقيبا على هذا الحديثوال 
ْوجَ : َيا َرُسوَل اهللاِ : ُقْلتُ " طويل عن أم سلمة وفيه  َيـا ُأمَّ َسـَلَمَة ِإنََّهـا ُتَخيَّـُر َفَتْختَـاُر َأْحَسـَنُهْم ُخُلًقـا : " ْيِن َوالثََّالَثَة َواْألَْرَبَعَة ثُمَّ َتُموُت َفَتْدُخُل اْلَجنََّة َوَيْدُخُلوَن َمَعَها َمْن َيُكوُن َزْوُجَها؟، َقـالَ اْلَمْرَأُة ِمنَّا َتَتَزوَُّج الزَّ

َوِفيـِه : وعـزاه إلـى الطبرانـي وقـال ١١٣٩٦رده الهيثمـي فـي مجمعـه بـرقم وأو  "ي ُخُلًقا ِفي َداِر الدُّْنَيا َفَزوِّْجِنيِه، َيا ُأمَّ َسَلَمَة َذَهَب ُحْسُن اْلُخُلِق ِبَخْيـِر الـدُّْنَيا َواْآلِخـَرِة َأْي َربِّ ِإنَّ َهَذا َكاَن َأْحَسَنُهْم َمعِ : َفَتُقولُ 
  .َعِديٍّ  ُسَلْيَماُن ْبُن َأِبي َكِريَمَة َضعََّفُه َأُبو َحاِتٍم َواْبنُ 

ِل َأْو ِلْآلَخـِر؟ َقـالَ وحيث أنس قال قالت  أم حبيبة َيا َرُسوَل اللَِّه، اْلَمْرَأُة َيُكوُن َلَهـا َزْوَجـاِن ثُـمَّ َتُمـوُت، َفتَـْدُخُل اْلَجنَّـَة ِهـيَ  ِفـي الـدُّْنَيا َيُكـوُن  ُتَخيَّـُر َأْحَسـُنُهَما ُخُلًقـا َكـاَن َمَعَهـا: "  َوَزْوَجاَهـا، ِألَيِِّهَمـا َتُكـوُن ِلـْألَوَّ
َوِفيـِه ُعَبْيـُد ْبـُن : وقـال , وعـزاه إلـى الطبرانـي والبـزار باختصـار .  ١٢٦٨٥أورده فـي مجمعـه فـي كتـاب حسـن الخلـق بـرقم ".  » َزْوَجَها ِفي اْلَجنَِّة، َيا ُأمَّ َحِبيَبـَة، َذَهـَب ُحْسـُن اْلُخلُـِق ِبَخْيـِر الـدُّْنَيا َواْآلِخـَرةِ 

  .ُهَو َمْتُروٌك ِإْسَحاَق وَ 
وقيـل ألحسـنهم خلقـا , وهذا هو الصـحيح : حيث قال  ٢٧٠٧وقد أشار إلى ذلك العجلوني في كشفه برقم ,  أنها آلخر أزواجها بمقتضى الترجيح بين األدلة من حيث السند قوة وضعفا يكون الراجح و 
 تساووا في الخلق وٕاال فتختار أحسنهم خلقا؟ ويمكن الجمع بين األحاديث بأنها تكون آلخر أزواجها إذا. وقيل تخير , 
 . ٣٨٩ص ,)١٠٨٧( حديث, باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة, كتاب النكاح, ٣ج. سنن الترمذي**
يتوصل به إلى الشيء عنك فهو سبب وقيل السـبب يكـون الوصلة والمودة وكل ما : هنا  بلسبوا.يرتقي بها إلى درجة الصحيح للحديث شواهد كثيرة : أقول ) ِإْسَناده حسن: (قال الضياء عقبه  ***

 . ٦٣٠٩رقم .  فيض القدير, )ه١٠٣١(عبد الرؤوف بن علي القاهري, الُمناوي: انظر . والنسب بالوالدة ,بالتزويج
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  مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر المجلد األول

َفَأتَـْت َرُسـوَل , َفَسـِمَعْت ِبـَذِلك َفاِطَمـُة  *ِإنَّ َعِليًّـا َخَطـَب ِبْنـَت َأِبـي َجْهـلٍ : من حديث الِمْسَور بن َمْخَرَمـَة، َقـالَ فقد أخرج البخاري 
ى َيْزُعُم َقْوُمَك َأنََّك َال َتْغَضُب ِلَبَناِتَك، َوَهَذا َعِليٌّ َناِكٌح ِبْنَت َأِبي َجْهٍل، َفَقـاَم َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّ : اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَلتْ 

ِبيـِع، َفَحـدََّثِني َوَصـَدَقِني، َوإِنَّ َفاِطَمـَة َبْضـَعٌة «: َسِمْعُتُه ِحيَن َتَشهََّد، َيُقولُ اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ  َأمَّا َبْعُد َأْنَكْحـُت َأَبـا الَعـاِص ْبـَن الرَّ
َفتَـَرَك » ِه َوَسـلََّم َوِبْنـُت َعـُدوِّ اللَّـِه، ِعْنـَد َرُجـٍل َواِحـدٍ ِمنِّي َوإِنِّي َأْكَرُه َأْن َيُسوَءَها، َواللَِّه َال َتْجَتِمُع ِبْنُت َرُسوِل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْيـ

  **َعِليٌّ الِخْطَبةَ 

ُف َأْن ُتْفــَتَن ِفــي ِديِنَهــا«" وعنــده , وعنــد مســلم بقريــب منــه َقــاَل ثُــمَّ َذَكــَر ِصــْهًرا َلــُه ِمــْن َبِنــي َعْبــِد » ِإنَّ َفاِطَمــَة ِمنِّــي، َوإِنِّــي َأَتَخــوَّ
ُم َحـَالًال َوَال ُأِحـلُّ «َأْثَنى َعَلْيِه ِفي ُمَصاَهَرِتِه ِإيَّاُه َفَأْحَسَن، َقاَل َشْمٍس، فَ  َحدََّثِني َفَصَدَقِني، َوَوَعَدِني َفـَأْوَفى ِلـي، َوإِنِّـي َلْسـُت ُأَحـرِّ

  .)١٧(»َوِبْنُت َعُدوِّ اِهللا َمَكاًنا َواِحًدا َأَبًدا َحَراًما، َوَلِكْن َواِهللا َال َتْجَتِمُع ِبْنُت َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
  شرح المشكل 

َأنَّ َذِلـَك ُيـَؤدِّي ِإَلـى : ِإْحَداُهَما  ،َنَهى َعِن اْلَجْمِع َبْيَنُهَما ِلِعلََّتْيِن َمْنُصوَصَتْيِن : قال العلماء : قال النووي في شرحه لحديث مسلم 
 َفَنَهـى َعـْن َذِلـَك ِلَكَمـاِل َشـَفَقِتِه َعَلـى َعِلـيٍّ َوَعَلـى َفاِطَمـَة  ،َذاُه آَأَذى َفاِطَمَة َفَيتََأذَّى ِحيَنِئـٍذ النَِّبـيُّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َفَيْهِلـُك َمـْن 

  ِمْن َفْضِل اللَّهِ  مَ ْعلِ َوِقيَل َلْيَس اْلُمَراُد ِبِه النَّْهَي َعْن َجْمِعِهَما َبْل َمْعَناُه أُ , ِبَسَبِب اْلَغْيَرِة  َخْوُف اْلِفْتَنِة َعَلْيَها: َوالثَّاِنَيُة 
ُم َحــَالًال " ويكــون َمْعَنــى  ،َوُيْحَتَمــُل أن المــراد تحــريم جمعهمــا  ،َأنَُّهَمــا َال َتْجَتِمَعــاِن   َأْي َال َأقُــوُل َشــْيًئا ُيَخــاِلُف ُحْكــَم اللَّــِه " َال ُأَحــرِّ

َماِت النَِّكاِح اْلَجْمُع َبْيَن بنت نبي اللَِّه َوِبْنِت َعُدوِّ اللَّهِ    .)١٧(َوَيُكوُن ِمْن ُجْمَلِة ُمَحرَّ
  وقال ابن حجر في الفتح 

َأْو َلـْم , َفهُـَو َمْحُمـوٌل َعَلـى َأنَّ َعِليًّـا َنِسـَي َذِلـَك الشَّـْرَط َفِلـَذِلَك َأْقـَدَم َعَلـى اْلِخْطَبـِة  ,يهـا ِسـِه َأْن َال َيتَـَزوََّج َعلَ َلَعلَُّه َكاَن َشـَرَط َعَلـى َنفْ 
َمـا َجَهـَر ِبُمَعاَتَبــِة َوَلَعلَّــُه ِإنَّ  ،َبـةُ َوَقَعـِت اْلُمَعاتَ َيَقـْع َعَلْيـِه َشـْرٌط ِإْذ َلــْم ُيَصـرِّْح ِبالشَّـْرِط َلِكــْن َكـاَن َيْنَبِغـي َلــُه َأْن ُيَراِعـَي َهـَذا اْلَقـْدَر َفِلــَذِلَك 

َر ِمـْن َبَنـاِت النَِّبـيِّ َصـلَّى  ،رضـي اهللا عنهـا ُمَباَلَغًة ِفـي ِرَضـا َفاِطَمـَة  َعِليّ  َوَكاَنـْت َهـِذِه اْلَواِقَعـُة َبْعـَد َفـْتِح َمكَّـَة َوَلـْم َيُكـْن ِحيَنِئـٍذ تَـَأخَّ
َها ِبِإْخَوِتَها َفَكاَن ِإْدَخاُل اْلَغْيَرِة َعَلْيهَ   .)١٥(يُد ُحْزَنَهاا ِممَّا َيزِ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َغْيُرَها َوَكاَنْت ُأِصيَبْت َبْعَد ُأمِّ

  العادات والتقييم من منظور إسالمي 
  .تقييمها من منظور الشرع الحنيف ومن ثم , على أهم العادات والتقاليد ألبناء اإلمارات في شأن الخطبة  نقف هنا 

   العادات والتقاليد في شأن الخطبة
اب اإلمـارات ومفكـريهم حيـث أرخـوا ألبنـاء وطـنهم تـراث اآلبـاء واألجـداد سـواء حـول الخطبـة مـن كتّـ اً لقد تناول هذا الجانـب عـدد

  .سائر شؤون حياتهم وما يتعلق بها أو سوى ذلك في  ،والزواج 
, مسـتمدة عـن العـادات العربيـة األصـيلة لـه تقاليـد وقـيملـزواج فـي مجتمـع اإلمـارات أن ا: علق بشـأن الخطبـة فقـد ذكـروا أما ما يت

وقـورة  وحينما يعقد األهل النية على تزويج ولدهم فإنهم يبحثون له عن فتاة تنتمي إلى أسرة كريمة ،مفاهيم اإلسالمية السمحةوال
" الخاطبـة " وكانت مهمـة البحـث عـن الفتـاة المنشـودة تقـع علـى كاهـل  ،تتحلى بصفات الدين واألخالق الحميدة والسمعة الطيبة

لـديها القـدرة علـى تقيـيم الفتـاة وتحلـي أسـرتها بالصـفات التـي كـان المجتمـع وال يـزال يعطيهـا , وهي امرأة ذات عقـل وفكـر ولباقـة 
وقــد تشــاهد الفتــاة علــى حــين غفلــة ألنــه مــن  ،وفــي حــال االســتعانة بهــا فإنهــا تقــوم بزيــارة وديــة لبيــت أهــل البنــت ، خاصــاً  اعتبــاراً 

وعلى ضـوء ذلـك , وٕاذا رجعت أبلغت كل ما رأته ألهل العريس ،العسير االلتقاء بالبنت حين دخول امرأة أجنبية إلى بيت أهلها 
 ،ألقـارب علـى مصـاهرة ا فقـد حـرص النـاس سـابقاً  ،إذا كان الزواج بين األقارب ،وقد ال يكون للخاطبة أي دور.يتخذون قرارهم 

 .)٢٣( وذلك زيادة في الترابط األسري وتماسك العائلة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد أْكرم اللَِّه أبي ِحين لم يْشهد نهيق : ومن خالل الروايات يتبين أنها لم تك مسلمة يوم فتح مكة وهي التي قالت عند سماعها أذان بالل على ظهر الكعبة . المخزوميةُجَوْيِرَيُة ِبْنُت َأِبي َجْهِل هي * 

أسلمت َوحسن إْسـَالمَها َسـِمعت النَِّبـي َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َيقُـول  ٣/٦٦ثقات قال ابن حبان في ال.  ١٢٤, ج. تاريخ ابن الوردي . عمر بن المظفر , ابن الوردي : انظر .  ِبَالل على ظهر اْلَكْعَبة
وكان أميرا على مكة في عهـد رسـول , َأَنا ُأِريُحُكْم ِمْنَها َفَتَزّوَجَها : ب بن ُأَسيدَقاَل َعتّا ويبدو أن خطبة علي لها كان بعد إسالمها ألن عليا لما خطبها وشق ذلك على فاطمة: أقول . خير النَّاس َقْرني

 . ٢٣٦ص , ٧. الروض األنف, السهيلي : انظر . علما أن إمارته كانت بعد فتح مكة , اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .مصدر سابق .  ٢٢ص , )٣٧٢٩(حديث, ٥ج, باب ذكر أصهار النبي صلى اهللا عليه وسلم, كتاب المناقب. صحيح البخاري, البخاري** 
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أرسـلوا عـدة رجـال  خطبـة البنـت فـإن رغبـوا فـي ،وٕان رجعـت الخاطبـة وأبلغـت بمـا رأت : الكاتب عبـد اهللا عبـد الـرحمن ويضيف 
فــإذا رجعـوا مــن عنــده  ،فيرحــب بهـم ثــم يعـدهم بــرد الجـواب ، ضـوا علــى أبيهـا مــا جـاؤوا مــن أجلـهمـن كبــار السـن المعــروفين ليعر 

والفتــاة لــيس لهــا حــق  ،رضــيت األم أو أبــت  ،وربمــا انفــرد برأيــه فــي الــرد أو القبــول , شــاور أهــل بيتــه وفــي مقــدمتهم أم البنــت
  . فرأيها عند أبيها الذي يملك زمام أمرها دائماً  ،االعتراض وال تستشار أبداً 

أمــا عنــد الموافقــة فــإن األب ال يضــع  ،لحســن الــتخلص مــنهم راً وعنــد الرغبــة فــي عــدم تــزويجهم يلــتمس عــذ: ويضــيف الكاتــب 
تستشــير وبعــض القبائــل  ،تشــكل لــديهم أهميــة أكبــر مــن المــال  حيــث ،وأصــله وقبيلتــه " العــريس" بحســن ســيرة  مكتفيــاً  ، شــروطاً 

  * شيخ القبيلة

  التقييم من منظور إسالمي 
الخطبــة نســتطيع الوقــوف علــى عــدة جوانــب ومــن ثــم تقييمهــا علــى  مــن خــالل هــذا الســبر وهــذه المعرفــة للتــراث اإلمــاراتي بشــأن

  .ضوء الشرع الحنيف 
  أن معيار االختيار قائم على الدين واألخالق والسمعة الطيبة : أوًال 

ب اإلسـالم المـرأة ووليهـا فـي اختيـار حيث رّغـ ،ومطابق لمنهج الدين الحنيف  مالئمٌ  ال شك هذا الجانب عند أبناء اإلمارات    
ولـذا  ،وجعل من الواجب على األولياء النظر إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياهـا  ،صاحب الدين والخلق الكريم 

 ألن الــدين والخلــق همــا األســاس الــذي بــه صــالح الــدين،مســتقيما صــاحب ديــن وخلــق  علــيهم عــدم المنــع إذا كــان الخاطــب كفــؤاً 
  .فيه الكثير حقيقة بَ تِ وهذا الجانب كُ . وهذا يشمل الرجل والمرأة من حيث االختيار ،وسعادة الدنيا

  دور الخاطبة في عملية الزواج :  ثانياً 
وكما تقدم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم إلـى أبـي بكـر يخطـب  ،له أصله في السنة النبوية هذا الجانب 

  .المؤمنين رضي اهللا عنهاائشة أم ع

ُشــمِّي َعَواِرَضــَها، : " َأنَّ النَِّبــيَّ َصــلَّى اُهللا َعَلْيــِه َوَســلََّم َأْرَســَل ُأمَّ ُســَلْيٍم َتْنُظــُر ِإَلــى َجاِرَيــٍة، َفَقــالَ  وأخــرج أحمــد مــن حــديث أنــس
  .)١٨(" َواْنُظِري ِإَلى ُعْرُقوَبْيَها

ُشــمِّي «: لَ النَِّبــيَّ َصــلَّى اُهللا َعَلْيــِه َوَســلََّم َأَراَد َأْن َيتَــَزوََّج اْمــَرَأًة، َفَبَعــَث اْمــَرَأًة ِلَتْنُظــَر ِإَلْيَهــا، َفَقــاَأنَّ الحــاكم مــن حـديث أنــس  عنـدو 
َال آُكـُل ِإالَّ ِمـْن َطَعـاٍم َجـاَءْت ِبـِه : ؟ َفَقاَلـتْ َأَال ُنَغـدِّيِك َيـا ُأمَّ فُـَالنٍ : َفَجاَءْت ِإَلْيِهْم َفَقـاُلوا: َقالَ » َعَواِرَضَها، َواْنُظِري ِإَلى ُعْرُقوَبْيَها

َفَجَعَلـْت تُْفِليَهـا َوِهـَي َتُشـمُّ َعَواِرَضـَها، : َأْفِليِنـي َيـا ُبَنيَّـُة، َقـالَ : ِفي َرفٍّ َلُهْم َفَنَظَرْت ِإَلى ُعْرُقوَبْيَها، ثُمَّ َقاَلتْ  َفَصِعدت: َقالَ  ُفَالَنةٌ 
  .**)٢٤(َرتْ َفَجاَءْت َفَأْخبَ : َقالَ 
هـل ال زالـت الخاطبـة لهـا :  إلـى األسـتاذة ناعمـة خلفـان الشامسـي توجهتُ : ولدى زيارتي لوزارة الشؤون االجتماعية في دبي    

  دور في دولة اإلمارات العربية المتحدة ؟

وفـي السـابق .  تكـون مـن طـرف الزوجـة وأيضـاً  ،وأغلب األحيان تكون مـن طـرف الـزوج  ،أن الخاطبة هي الوسيطة : فأجابت 
مــن نفــس الحــي ولكنهــا تتميــز بعالقاتهــا  وهــي غالبــاً  ، أو عينــاً  ولكــن األهــل يكرمونهــا إمــا نقــداً  ه تطوعيــاً يكــون عملهــا فــي أغلبــ

  .االجتماعية ومعرفة الناس 
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
") التراث الشـعبي " سلسلة مقاالت عن دولة اإلمارات منشورة في الدوريات ( ,  ٢٦ص , ٢٠١٠فبراير , ٢٧العدد, تراث.دراسة عن عادات وتقاليد الزواج في اإلمارات قديما, عبد اهللا عبد الرحمن* 

  .م ٢٠٠٣: إصدار) ١٩/١(مجلد رقم 
ُهـَو الـَوَتُر الَّـِذي َ:والعرقـوب  "عـرض " مـادة .  النهايـة, ابـن األثيـر :انظـر . األْسناُن الَِّتي ِفي ُعْرض الَفِم، َوِهَي َما َبْين الثَّنايـا واألْضـراس، واحـُدها َعـاِرض، أمَرَهـا ِبـَذِلَك الختبـار َنْكَهَتهـا:والَعَواِرض**

ْنَساِن ُفَوْيَق الَعِقبَخْلَف الَكْعَبين   .مصدر سابق . عرقب " مادة .  النهاية .َبْيَن َمْفِصل الَقَدم والسَّاق ِمْن َذوات اْألَربع، َوُهَو ِمَن اْإلِ
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فــي المجتمــع ولكــن هنــاك خاطبـة جيــدة وهنــاك خاطبــة ربحيــة وهنــاك  أمـا فــي وقتنــا الحاضــر فهنــاك ال زال أمــر الخاطبـة موجــوداً 
قــام بـــدور  أن رجـــالً : وأن هنــاك حالــة ُأْخبـــرُت وُأعلمــُت بهــا . حتـــىكانــت الخاطبــة هـــذه امــرأة أو رجــًال  الخاطبــة الوهميــة ســـواء

  .وبعد مدة اختفى واختفت الفتاة ،الخاطبة حيث أخذ المال من الخاطب وأراه فتاة ما 
اسـتحداث رخصـة مكاتـب شـؤون األسـرة : وبنـاء علـى ذلـك تـم فـي وزارة الشـؤون االجتماعيـة : ع الشامسـي حـديثها فتقـول ثم تتـاب

  :المتمثلة في شقين 
  مكاتب لتسهيل الزيجات: الثاني مكاتب استشارية أسرية ، : األول 

  *يحفظ كرامة الرجل والمرأة وذلك وفق شروط ومعايير خاصة لصاحب الرخصة وذلك في حدود العادات والتقاليد بما

  األقارب زواج :  ثالثاً 
ال سـيما فـي ،وليس المجتمع اإلماراتي  عـن ذلـك ببعيـد  ،هذا الجانب يكثر في بعض المجتمعات وخاصة الريفية والبدوية منها 

ولعـل العوامـل المـؤثرة  ،الماضي كما هو المعهود والمستقى من أخبار المتقـدمين بالسـن وكمـا تؤكـده الدراسـات فـي هـذا الجانـب 
وأن القريبــة أصــبر علــى حيــاة زوجهــا حيــث تعــرف ظروفــه  ،منهــا العــادات والتقاليــد : فــي زواج األقــارب ترجــع إلــى أمــور عديــدة 

  .ووضعه وحاله 
إضـافة إلـى زيـادة التـرابط األسـري وتماسـك  .)٢٥("بنـات العـم أصـبر والغرائـب أنجـب" ولقد نقل عن األصمعي عن رجـل قولـه    
" حيـث قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم  ،ولقد شبه النبي صلى اهللا عليه وسـلم النـاكح فـي قومـه كمـن يـزرع عشـبا فـي داره   ،ائلة الع

  .**)٢٦("  الناكح في قومه كالمعشب في داره
إال أن أهل الفقه قد نصحوا  باالبتعاد عـن زواج قريبـة  ،راتيوبالرغم من هذه النظرة اإليجابية لزواج األقارب لدى المجتمع اإلما

  :القرابة ألسباب ومبررات قد أوضحوها وبينوها
   ويسن أن يتزوج بكراً : فقد ذكر البجيرمي

  .)٦(يَبِة َفَيِجيُء اْلَوَلُد َنِحيًفاَغْيَر َذاِت َقَراَبٍة َقِريَبٍة ِبَأْن َتُكوَن َأْجَنِبيًَّة، َأْو َذاَت َقَراَبٍة َبِعيَدٍة ِلَضْعِف الشَّْهَوِة ِفي اْلَقرِ  ..
كحـوا الغـراب كـي ال تضـعف يعنـي ان ،ولهذا يقال أغربوا ال تضووا ،ويختار األجنبية فإن ولدها أنجب : وقال الضياء المقدسي 

ـــه ال يـــؤمن العـــداوة فـــي النكـــاح وٕافضـــا, أوالدكـــم ـــى الطـــالقؤ وألن ـــرحم المـــأمور   ،ه إل ـــة أفضـــى إلـــى قطيعـــة ال وٕاذا كـــان فـــي قراب
  .)٧(بصلتها

ويأتي خطـر هـذا المـرض بأنـه إذا مـا تـزوج حاملـه مـن آخـر " الثالسيميا الصغرى " أن بعض األمراض ومنها: إضافة إلى ذلك 
  ***ومن ثم تأتي نسبة من األوالد مصابين بهذا المرض" وتكثر عند األقارب" حامل له أيضا هو 
ال سـيما وأن . لكن هناك نسبة ال بأس بها ظلـت عليـه فـي المجتمـع اإلمـاراتي  ،على هذا ابتعد الكثير عن زواج األقارب  وبناءً 

 .هناك الفحص الطبي قبل الزواج معمول به في دولة اإلمارات
  .أن الفتاة ال تستشار في خطبتها وليس لها حق االعتراض:  رابعاً 

وما يؤكـده البـاحثون والمفكـرون وكبـار السـن مـن أبنـاء اإلمـارات مراعـاة  ،هذا الجانب ما تؤكده الدراسات حول التراث اإلماراتي 
أنــه قــد يبــدو مــن النظــرة العامــة : ختيــار وقــد أكــدت الــدكتورة مــوزة غبــاش فــي دراســة لهــا حــول حــق اال ،للعــادات والتقاليــد المتبعــة

ولكـن برصـد متعمـق  ،لحقوق المرأة في مجتمع اإلمارات أنها قـد تـوفر لهـا ذلـك القـدر مـن حريـة االختيـار فـي كـل شـؤون حياتهـا
بعضـها مـا زال مـن بقايـا  ،للواقع المعاش يتضح أن مجتمعنا لم يتخلص بعد من بقايـا المعوقـات التـي تمنـع سـيادة هـذه الحقـوق 

فهـو  ،لـألب حيـث ظـل هـذا الحـق ملكـاً  ،اإلقـرار بحـق الفتـاة فـي اختيـار الـزوج : ذلك الجانب السلبي من تراثنا االجتماعي مثل 
  .)٢٧(الذي يقرر الموافقة على زوج ابنته وهو الذي يرفض تحجيرا وصرامة للنسق القرابي القبلي السائد
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  .في وزارة الشؤون االجتماعية في دبي ) هي رئيس قسم التمكين األسري في إدارة التنمية األسرية :( األستاذة ناعمة خلفان الشامسي * 
  وأورده . وبقيـة رجالـه ثقـات , ولـم أجـد مـن ذكـره هـو وال أبـوه  ،فيه أيوب بـن سـليمان بـن حـذلم : وعزاه إلى الطبراني وقال  ٧٣٥٤والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد في تزويج األقارب برقم **

  .وقال إسناده حسن  ٨٤٢الضياء في المختارة  برقم 
  .ت اإلمارا, مستشفى أم القيوين* ** 
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  : وتعقيبا على هذه الدراسة المهمة 
أنه بحكم العالقات االجتماعية لدولة اإلمارات هناك تغير في هذا الجانـب حيـث أصـبح للفتـاة رأيهـا فـي هـذا األمـر وخاصـة     

أن الخاطــب إذا كــان كفــؤا : رئــيس قســم التمكــين األســري  -وقــد أكــدت لــي األســتاذة ناعمــة الشامســي  ،أنــه يخصــها قبــل غيرهــا 
أن بعض اآلباء المتسلطين ربما يقومون بإقناع الفتـاة : مضيفة  ،فإن األب يستشير زوجته وابنته ومن ثم تلجآن إلى االستخارة 

  .وٕانني لم تصادفني حالة إجبار  ،بأسلوبهم الخاص في حال رفضها 
ويــتم اللقــاء بــين األبــوين بعــد  ،أن عمليــة الخطبــة هــي أولــى عمليــات التــرابط األســري :  وأكــد لــي األســتاذ راشــد عبيــد الكشــف

ترتيبــات مســبقة ومــداوالت بــين األمهــات وأخــوات العــريس الــذي وافــق علــى اختيــار هــذه الفتــاة واقتناعــه بعائلتهــا مــن أجــل الــزواج 
وحـددها رئـيس الدولـة الراحـل الشـيخ  ،تخـالف الشـرع وتكوين أسرة إماراتيـة مترابطـة حسـب مـا وضـعت لهـا مـن أنظمـة قانونيـة ال

  وأن ،زايد رحمه اهللا وطيب ثراه في تحديد المهر والتقليل من مصاريف الزواج وعدم اإلسراف وٕارهاق الزوج بتكاليف الزواج 
م تبـدأ ترتيبـات الخطبـة  يريد الخطبة منها للزواج فتعطـي الموافقـة المسـبقة لوليهـا ومـن ثـ الفتاة يكون عندها خبر مسبق بأن فالناً 
  *وفي حال رفضت الفتاة تلغى الترتيبات

وأنـه ال  ،االختيـار ومن خالل هذه الشهادات وغيرها من أبناء اإلمـارات يتبـين لنـا أن الفتـاة اإلماراتيـة أخـذت بحـظ وافـر فـي حـق
بد من رضاها في تثبيت عقـد زواجهـا وسـماع موافقتهـا لـدى القاضـي أو مـن خـولهم القاضـي لهـذا السـماع مـن الشـهود وتوقيعهـا 

  .من موافقتها   على العقد تأكداً 
  )٣٩(قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات في المادة  نصوقد 

  **) ويوقعها المأذون على العقد,  أنه يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها( 

   االستحباب والمنع الخطبة بين
أال تكـون :  المـانع األول: وهـي ثالثـة ،مـا لـم يوجـد مـانع مـن موانعهـا )٢٨(واألصـل فيهـا االسـتحباب ،الخطبة مقدمة للزواج     

وسـبب هـذا التحـريم وصـف الزم  ،المخطوبة محرمة على الخاطب بسبب مـن أسـباب التحـريم المؤبـد كأمـه وأختـه وخالتـه وعمتـه
ومـن  ،وهـذا الوصـف غيـر الزم وهـو قابـل للـزوال  ،أو التحـريم المؤقـت كزوجـة الغيـر أو المرتـدة أو المشـركة ،غير قابل للزوال 

  .وهذا واضح لذي عينين . ثم يجوز له أن يتقدم للخطبة إذا زال هذا الوصف 
تمنــع خطبــة المــرأة المحرمــة ولــو كــان :( شخصــية لدولــة اإلمــارات مــن قــانون األحــوال ال) ٢(رقــم ) ١٧(وقــد نصــت المــادة 

  ** )التحريم مؤقتا 
وهـذه ال :  المعتـدة مـن الوفـاة. ولكٍل حكمه عنـد الفقهـاء  ،واالعتداد إما من وفاة أو طالق  ،أال تكون معتدة :  المانع الثاني 

ادعــى إجمــاع األمــة علــى وقــد ذكــر القرطبــي أن ابــن عطيــة .بيــد أن التعــريض يجــوز باتفــاق  ، يجــوز التصــريح بخطبتهــا اتفاقــاً 
  .)١١(ذلك

  النصوص الفقهية
َال َيُجــوُز ِلْألَْجَنِبــيِّ ِخْطَبــُة اْلُمْعتَــدَِّة مــن وفــاة زوجهــا َصــِريًحا ِألَنَّ النَِّكــاَح َحــاَل ِقَيــاِم اْلِعــدَِّة :  "وهــو حنفــي المــذهب "  قــال الكاســاني

ـا التَّْعــِريُض َال َبـْأَس ِبــِه ِفــي .َحــْوَل اْلِحَمــى رتـعَوِألَنَّ التَّْصـِريَح ِباْلِخْطَبــِة َحــاَل ِقَيـاِم النَِّكــاِح , َقـاِئٌم ِمــْن ُكـلِّ َوْجــٍه ِلِقَيــاِم َبْعـِض آثَــاِرهِ  َوَأمَّ
  .)٢٩(ِعدَِّة اْلَوَفاةِ 
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  .سابقا  ومدير الديوان األميري في أم القيوين , وعضو مجلس الوطني االتحادي سابقا ) هو عضو مجلس إدارة صندوق الزواج : ( األستاذ راشد عبيد الكشف *
  .م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم **
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  ).٥(ِفي ِعدَِّة ُمَتَوفًّى َعْنَها ؛ َوُهَو ِضدُّ التَّْصِريحِ ) َتْعِريٌض (ِلَخاِطٍب ) َوَجازَ : ( "وهو مالكي المذهب " قال الشيخ الدرديرو 
َال َتْعِزُمـوا ُعْقـَدَة النَِّكـاِح َحتـَّى وَ {: َأْن ُيَصرَِّح َأَحٌد ِبِخْطَبِتَها ِلَقْوِلِه َتَعـاَلى َحُرمِمْن َوَفاِة َزْوٍج  أن المعتدة: ملخص المذهب الشافعي و 

ْخَباِر ِباْنِقَضـاِء اْلِعـدَِّة *َوِألَنَّ ِفي اْلَمْرَأِة ِمْن َغَلَبِة الشَّْهَوةِ   )٢٣٥:البقرة(}َيْبُلَغ الِكَتاَب َأَجَلهُ  َوالرَّْغَبِة ِفي اْألَْزَواِج َما ربما يبعثهاَعَلى اْإلِ
  .َقْبَل َأَواِنَها
ــا ال ــَفَأمَّ ــِل َفَجــاِئٌز َقــاَل اللَّــُه َتَع ــْوِل اْلُمْحَتَم ــَن اْلَق ــا ُيَخــاِلُف التَّْصــِريَح ِم ِة ِبَم ــدَّ ــا {: اَلىتَّْعــِريُض ِبِخْطَبِتَهــا ِفــي اْلِع ــْيُكْم ِفيَم ــاَح َعَل َوَال ُجَن

  ) ٢٣٥:البقرة () َعرَّْضُتْم بِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء َأْو أْكَنْنُتْم ِفي أْنُفِسُكمْ 
ــْؤَمُن َأْن َيْحِمَلَهــا اْلِحــْرُص َعلــوملخــص المــذهب الحنبلــي بنحــو الشــافعي إضــافة إلــى أنهــا  ــاِر ِبان ى الــزواجَال ُي ْخَب َضــاِء قِ َعَلــى اْإلِ

  .)٣١(ِعدَِّتَها َقْبَل اْنِقَضاِئَها، َوالتَّْعِريُض ِبِخَالِفهِ 
بإجمـاع .  لمعتدة لوفاة يحـرم التصـريح بخطبتهـا دون التعـريضوبعد هذه النقوالت وملخص المذاهب لهذه المسألة يتبين لنا أن ا

  .خشية أن تخبر بانقضاء عدتها رغبة بالزواج  ،المذاهب األربعة 
  : من قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات) ٢(رقم ) ١٧(وقد نصت المادة 

  **)ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة ( 

  المعتدة من الطالق 
أن المعتــدة مــن طــالق رجعــي ال خــالف بــين الفقهــاء أنــه ال يجــوز أن : وٕان محكــم القــول .طــالق رجعــي أو بــائن وهــي إمــا مــن 

  .)٣٠،٢٩،٧،٣(حتى يجوز للزوج إعادتها بدون عقد جديد ،ألن النكاح ال زال قائماً  ،وال تعريضاً  تخطب ال تصريحاً 
  .  واختلفوا بطريق التعريض ،فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز خطبتها تصريحاً :  وأما المطلقة بائناً 
َأنَّـُه مسـتدلين . أما هم فعندهم المنع  ،أثناء عدتها تعريضًا  إلى جواز خطبة المطلقة بائناً : عدا الحنفية  )٣٠،٧،٦(وذهب الجمهور

ِة ِمْن َطَالٍق   ،َمْنِزِلَهـا َأْصـًال ِباللَّْيـِل َوَال ِبالنََّهـاِر َفـَال ُيْمِكـُن التَّْعـِريُض َعَلـى َوْجـٍه َال َيِقـُف َعَلْيـِه النَّـاُس  اْلُخـُروُج ِمـنْ : َال َيُجوُز ِلْلُمْعَتدَّ
ْظَهـاُر ِبــَذِلَك ِباْلُحُضــوِر إَلــى َبْيــِت َزْوِجَهــا َقِبــيحٌ  َمــا َبْيَنَهــا َوَبــْيَن َزْوِجَهــا إْذ اْلِعــدَُّة َأنَّ َتْعــِريَض اْلُمَطلََّقـِة اْكِتَســاُب َعــَداَوٍة َوُبْغــٍض ِفيو .َواْإلِ
  ).٢٩( ِمْن َحقِِّه ِبَدِليِل َأنَُّه إَذا َلْم َيْدُخْل ِبَها َال َتِجُب اْلِعدَّةُ 

  أن ال تكون مخطوبة لغيره : ثالث المانع ال
وقـد سـكنت وركنـت إلـى  ،بمعنى أن الخاطب الثاني يـأثم ديانـة ال قضـاء إذا خطـب مخطوبـة غيـره  ،وهذا المنع ديانة ال قضاء 

  .وهذا ما ذهب إليه الجمهور عدا المالكية ففي المذهب روايات  ،لما فيه إيذاء وٕاساءة إلى الخاطب األول  ،خاطبها 
  :التفصيل 

  "األحناف والشافعية والحنابلة " مذهب الجمهور 
َكَما َوَرَد الشَّْرُع ِبـالنَّْهِي َعـْن َأْن َيْخطُـَب َعَلـى ِخْطَبـِة َغْيـِرِه، َوَلـْو َفَعـَل َجـاَز؛ ِألَنَّ َهـَذا النَّْهـَي؛ : ي وهو حنفي المذهب قال السرخس

  .)٣٢(ُع َجَواَز اْلَمْنِهيِّ َعْنُه ِلَنْوٍع ِمْن اْلُمُروَءِة َفَال َيْمنَ 
لم يجز لغيره أن يخطبها إال أن يأذن له الخاطـب األول؛ لمـا روى ابـن  له باإلجابة، صرحأنها إن : ملخص المذهب الشافعي و 

ِخْطَبـِة َأِخيـِه، َنَهى النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيِبيَع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوَال َيْخُطـَب الرَُّجـُل َعَلـى «أنه كان يقول  عمر
  . وألن في ذلك إضراًرا باألول؛ ألنها ربما مالت إلى الثاني وتركت األول .)١٥(»لَخاِطُب َقْبَلُه َأْو َيْأَذَن َلُه الَخاِطبُ َحتَّى َيْتُرَك ا

 حل لكل أحد خطبتها لما روت فاطمة بنت قـيس َرِضـَي اللَّـُه َعْنَهـا ، أو لم توافق أصالً سكتت عنه بأن صرح له بالرد، لم توٕان 
  :وفيه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لت المرأة على ضّ فُ " أبي هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا  من حديث ٧٣٤٢أخرج البيهقي في الشعب في الحياء بفصوله برقم فقد , نشير إلى أن غلبة الشهوة عند النساء جاءت عبر روايات ضعيفة *

وعبد اهللا بن . من طريق ابن لهيعة عن أسامة بن زيد الليثي أن أبا داود مولى بني محمد الزهري حدثنه عنه بهوساقه " الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة ولكن اهللا عز وجل ألقى عليهن الحياء 
 ميزان االعتدال, الذهبي: انظر  .قال البخاري منكر الحديث, روى عن أبي هريرة رضي اهللا عنه . وأبو داود  مولى أبي مكمل, ليثي صدوق يهم كما في التقريبوأسامة ال, لهيعة صدوق اختلط 

 بدائع الفوائدذكر ابن القيم في و  . وله شواهد منكرة. في لسانهوقد أورد الذهبي حديثه في الميزان في ترجمته واعتبره من منكراته وأقره ابن حجر . ٤١١رقم ٧/٤٣ اللسانو  , ٤١٢رقم  ٧/٣٦٣
وضيق على المرأة وجعل لها من , فلو كان كذلك ما جعل للرجل أن يتزوج بأربع  ويتسرى بما شاء من اإلماء" شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل بسبعة أجزاء " قولهم : قال ابن عقيل: فائدة  ٤/٤١

وتوقيت , ويضاف أيضا فإن المرأة باستطاعتها الصبر عن الجماع مدة الحيض و النفساء و اإليالء: أقول"  حكمته أن تضيق على األحرج وتوسع على من دونه في الحرج   وحاشا, القسم الربع 
أعداء اإلسالم يستغلون هذه األحاديث المنكرة ومنها هذا الحديث لترويج ومما يخشى منه أن ,  عمر للناس في مغازيهم خير دليل على ذلك مما يدلل على أن شهوة الرجال أقوى منها عند النساء

  .لعنيفة عند النساء بحجة أن اهللا أودعهن هذه الطاقة الجنسية ا االنحراففكرة 
  .م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم**



١١ 
  مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر المجلد األول

َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه  َعْنُهَمـا خطبـاني، فقـال النبـيإن معاوية وأبا جهـم ـ َرِضـَي اللَّـُه : فلما انقضت عدتي أتيته فأخبرته وقلت له
ولكـن أدلـك علـى مـن هـو خيـر لـك  ،* فـال يضـع العصـا عـن عاتقـه: فصعلوك ال مال لـه، وأمـا أبـو جهـم: أما معاوية:  َوَسلَّمَ 

  **»أسامة بن زيد ، فنكحته فكان منه خير كثير واغتبطت به" من يا رسول اهللا؟ قال : قلت". منهما 

 ،مـاأذنـت فـي نكاحهـا مـن معاويـة وال مـن أبـي الجهـم َرِضـَي اللَّـُه َعْنهُ  ولم تكن فاطمـة َرِضـَي اللَّـُه َعْنَهـا(الشافعي َرِحَمُه اللَُّه  قال
خطبهــا أحــدهما بعــد اآلخــر، فلــم ينكــر .. وٕانمــا كانــت تستشــير النبــي َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ومعلــوم أن الــرجلين إذا خطبــا امــرأة

ـــِه َوَســـلََّم علـــى اآلخـــر منهمـــا، ثـــم خطبهـــا النبـــي  ـــِه َوَســـلََّم  -النبـــي َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْي علـــى لثالـــث بعـــدهما، فـــدل  -َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْي
  .)٣٣()جوازه

َأْن : َأَحــُدَها: َوَال َيْخُلــو َحــاُل اْلَمْخُطوَبــِة ِمــْن َثَالَثــِة َأْقَســامٍ : قدامــة قــال ابــن  ،ملخــص المــذهب الحنبلــي بنحــو المــذهب الشــافعي و 
حــديث ابــن َفَهــِذِه َيْحــُرُم َعَلــى َغْيــِر َخاِطِبَهــا ِخْطَبُتَهــا؛ لِ  َتْســُكَن إَلــى اْلَخاِطــِب َلَهــا، َفُتِجيَبــُه، َأْو َتــْأَذَن ِلَوِليَِّهــا ِفــي إَجاَبِتــِه َأْو َتْزِويِجــِه،

ِل، َوإِيَقاَع اْلَعَداَوِة َبْيَن النَّاِس، َوِلَذِلَك  ،عمر   .)٧(َالًفا َبْيَن َأْهِل اْلِعْلمِ  َنْعَلُم ِفي َهَذا خِ َال َوِألَنَّ ِفي َذِلَك إْفَساًدا َعَلى اْلَخاِطِب اْألَوَّ
  :كي المذهب المال

ــا اْلِخْطَبــُة َعَلــى اْلِخْطَبــِة َفــِإنَّ النَّْهــَي ِفــي َذِلــَك ثَاِبــٌت َعــِن النَِّبــيِّ : قــال ابــن رشــد  ــَالُم  -َفَأمَّ ــَالُة َوالسَّ َواْخَتَلفُــوا َهــْل َيــُدلُّ . -َعَلْيــِه الصَّ
؟ َوإِْن َكاَن َيُدلُّ َفِفي َأيِّ َحاَلةٍ  ؟  َذِلَك َعَلى َفَساِد اْلَمْنِهيِّ َعْنُه؟ َأْو َال َيُدلُّ   .)٣٤(َيُدلُّ

فـإذا فعـل جـاز   ،فإن سـكنت إليـه وركنـت نحـوه لـم يجـز لغيـره أن يخطبهـا حتـى يعـدل عنهـا ذلـك أو يتركهـا: ابن عبد البر  أفادو 
ومن خطب امرأة على خطبة أخيه بعد الركون والميل وتمام القول بينهما وعقـد علـى ذلـك نكاحـه وطلـب ذلـك  ،لغيره أن يخطبها

روي ذلـك عـن مالـك وقـال بـه  ،يـه وأذن فيـه فسـخ نكـاح الثـاني قبـل الـدخول وبعـده كمـا لـو تـزوج زوجـة غيـره األول الذي ركـن إل
فـإن دخـل بهـا مضـى النكـاح  ،ألنـه تعـدى مـا نـدب إليـه وبـئس مـا صـنع  بعض أصحابه إنه يفسخ نكاحـه قبـل الـدخول اسـتحباباً 

  .)٣٥(ذهب مالك والمأخوذ به وهذا هو تحصيل م ،لم يعقد عليها غيره  امرأةولم يفسخ ألنها 
وبعد ذكـر هـذه النقـوالت وملخـص المـذاهب األربعـة  يتبـين لنـا أن الجمهـور عـدا المالكيـة  علـى أن المنـع مـن خطبـة المخطوبـة 

  .وعند المالكية أقوال في المذهب  ،لما فيها ضرر على الخاطب األول  ،هو ديانة ال قضاء, بتصريح
  سن الخطوبة بين الماضي والحاضر 

باآلثــار  عمــالً ، ومــن ثــم لــيس هنــاك تحديــد لهــذا األمــر ،للخطوبــة  معينــاً  فــي هــذا المطلــب إشــارة إلــى أن الفقهــاء لــم يشــترطوا ســناً 
علـى ذلـك لـم يـنص قـانون األحـوال الشخصـية لدولـة اإلمـارات علـى  وبنـاءً  ومنها خطبة عائشة رضي اهللا عنها كما تقـدم ،المروية 

ال يتجـوز مـن بلـغ ( :مـن القـانون ) ٢(رقم ) ٣٠(وأما ما يتعلق بالتوثيق لعقد الزواج فقد ورد في المادة  ،سن معين في الخطوبة 
  ***)ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إال بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة 

ألن فارق السن الكبير فـي الـزواج تنـتج عنـه مسـاوئ كثيـرة لعـدم  ،من يخطبها من سن أن يكون قريباً  ، على الخاطبغي ومما ينب
وأن يزوجهـا  ،ولذلك نصح الفقهاء بعدم تزويج الشابة للشيخ الكبيـر لألمور  وتقييماً  وغريزياً  وفكرياً  التكافؤ بين الرجل والمرأة عقلياً 

  .)٣٦(وليها للكفؤ المناسب 
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والثاني , كثير األسفار : فيه تأويالن واألول " ال يضع عصاه " قوله  "عتق " دة ما القاموس ترتيب. وقد يؤنث , موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق : العاتق " عن عاتقه " قوله *
ْعُلوكو  ٣٥٧/ ٥" أنه ضراب للنساء " النووي مستدال بحديث مسلم بعده  صححه, كثير الضرب للنساء :  , كان كذلك  َلَك الرجل إذاَوَقْد َتَصعْ . َوَال اْعِتَمادَ : اْلَفِقيُر الَِّذي َال َماَل َلُه، َزاَد اَألزهري: الصُّ
  "صعلك " مادة , لسان العرب ) . وقد فسره الحديث(

  . ٣٥٣ص) ١٤٨٠(حديث, كتاب الطالق باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها, ٥ج .صحيح مسلم **
 .م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم, قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات  ***
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  :من مشروع قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات ) ٢(رقم ) ٢١(ولقد نصت المادة 
بـأن كانـت سـن الخاطـب ضـعف سـن المخطوبـة أو أكثـر فـال يعقـد الـزواج إال بموافقـة  إذا كان الخاطبان غير متناسـبين سـناً ( 

  *)وللقاضي أن ال يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج , وبعد إذن القاضي , الخاطبين وعلمهما 
أال يقـل عمـر المتقـدم عـن : عـدة شـروط ومنهـا.)م ٢٠١١(أن صندوق الـزواج اشـترط للتقـدم لمنحـة الـزواج لعـام : ومما يشار إليه 

أن : وقـد أكـدت لـي األسـتاذة حبيبـة عيسـى الحوسـني " عند عقد القران  ميالدياً  عاماً )١٨( وعمر الزوجة عن ،ميالدياً  عاماً ) ٢١(
  **ت تبين بمقتضاها مناسبة هذا السن في الزواج حيث هناك تحمل للمسؤولية في هذا الجانبهذه المنحة متوافقة مع دراسا

  مقدمات الزواج
  الموضوعية  ضوابطهالنظر و مشروعية 

على علم مما يقدما عليه، حتى يـتم الوفـاق  الشاب والفتاة ليكون ،إن النظر المنضبط بضوابط الشرع هو أمر بغاية األهمية    
  .والوئام بين الزوجين في أمر أجمع عليه أئمة الدين

ــِم ِخَالًفــا ِفــي إَباَحــِة النََّظــِر إَلــى اْلَمــْرَأِة ِلَمــْن َأَراَد ِنَكاَحَهــا َوِفــي َهــَذا أَ : قــال ابــن قدامــة   ــْيَن َأْهــِل اْلِعْل ــُم َب نَّ َحاِديــُث َكِثيــَرٌة ؛ َوِألَ َال َنْعَل
  .)٧(النَِّكاَح َعْقٌد َيْقَتِضي التَّْمِليَك، َفَكاَن ِلْلَعاِقِد النََّظُر إَلى اْلَمْعُقوِد َعَلْيهِ 

فمـن تـزوج بغيـر  ،وهذه الرؤية قبل إجراء العقد من الضروريات الملحة ألن عقد الزواج ليس كسائر العقود يخضع لخيار الرؤية
من ثــم و ،ولــذلك اســتحب النظــر إذا ألقــى اهللا فــي قلبــه خطبــة امــرأة بعينهــا وعــزم علــى خطبتهــا )٣٧(رؤيــة فلــيس لــه الخيــار إذا رأى

كــل تــزويج يقــع علــى غيــر نظــر : قــال األعمــش كــان بعــض الصــالحين ال ينكحــون كــرائمهم إّال بعــد النظــر احتــرازا مــن الغــرور،
  .)٣٨(خره هّم وغمّ آف

   مشروعية النظر
اْنُظْر ِإَلْيَها، َفِإنَّـُه َأْحـَرى «: الُمِغيَرة ْبن ُشْعَبَة، َخَطَب اْمَرَأًة، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ أن فاألصل فيـه  :أما مشروعيته 
  »َأْن ُيْؤَدَم َبْيَنُكَما

ِإَذا َخَطـَب َأَحـُدُكُم اْلَمـْرَأَة، َفـِإِن اْسـَتَطاَع َأْن َيْنُظـَر ِإَلـى َمـا « :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ : وعن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َقالَ 
ِجَها َفَتَزوَّ : ، َقالَ » َيْدُعوُه ِإَلى ِنَكاِحَها َفْلَيْفَعلْ    .ْجُتَهاَفَخَطْبُت َجاِرَيًة َفُكْنُت َأَتَخبَّأُ َلَها َحتَّى َرَأْيُت ِمْنَها َما َدَعاِني ِإَلى ِنَكاِحَها َوَتَزوُّ

  : وأورد فيه حديثين " قبل التزويج  باب النظر إلى المرأة" وقد ترجم البخاري في النكاح 
َرَأْيُتِك ِفـي الَمَنـاِم َيِجـيُء ِبـِك الَمَلـُك ِفـي : " َقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها، َقاَلتْ  ثحدي: األول

  .)١٥(" ِإْن َيُك َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُيْمِضهِ : ْنِت ِهَي، َفُقْلتُ َهِذِه اْمَرَأُتَك، َفَكَشْفُت َعْن َوْجِهِك الثَّْوَب َفِإَذا أَ : َسَرَقٍة ِمْن َحِريٍر، َفَقاَل ِلي
ْئـُت ِألََهـَب َلـَك َسْهِل ْبـِن َسـْعٍد، َأنَّ اْمـَرَأًة َجـاَءْت َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلََّم، َفَقاَلـْت َيـا َرُسـوَل اللَّـِه، جِ حديث : والثـاني 

َبُه، ثُمَّ َطْأَطَأ َرْأَسُه، َفلَ َنْفِسي، َفَنَظَر ِإلَ  ا َرَأِت الَمْرَأُة َأنَُّه َلْم َيْقـِض ْيَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصعََّد النََّظَر ِإَلْيَها َوَصوَّ مَّ
ْجِنيَهاَأْي َرُسوَل اللَّهِ : ِفيَها َشْيًئا َجَلَسْت، َفَقاَم َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَقالَ    . )١٥(وذكر الحديث..  ، ِإْن َلْم َتُكْن َلَك ِبَها َحاَجٌة َفَزوِّ

اِب ِلَكــْوِن التَّْصــِريُح اْلــَواِرُد ِفــي َذِلــَك َلــْيَس اْســَتْنَبَط اْلُبَخــاِريُّ َجــَواَز َذِلــَك ِمــْن َحــِديَثِي اْلَبــ" الفــتح " قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي شــرحه 
َها  ، َعَلـى َشـْرِطهِ  َحـِديُث َأِبــي ُهَرْيـَرَة َقـاَل َرُجـٌل ِإنَّـُه تَـَزوََّج اْمــَرَأًة ِمـَن اْألَْنَصـاِر َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّــِه َوَقـْد َوَرَد َذِلـَك ِفـي َأَحاِديـَث َأَصـحُّ

  ***ي َأْعُيِن اْألَْنَصاِر َشْيًئاَقاَل َفاْذَهْب َفاْنُظْر ِإَلْيَها َفِإنَّ فِ , َقاَل َال  ؟ َوَسلََّم َأْنَظْرَت ِإَلْيَهاَصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
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  .م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم, قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات *
  .أبو ظبي) هي مدير عام صندوق الزواج باإلنابة : ( األستاذة حبيبة عيسى الحوسني **
  . ١٠٤٠ص, )١٤٢٤(حديث, باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها, كتاب النكاح, ٢ج. صحيح مسلم***
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ِلَجـَواِز َوِفـي َهـَذا َدَالَلـٌة  ،ِقيـَل اْلُمـَراُد ِصـَغٌر َوِقيـَل ُزْرَقـٌة "  في أعين األنصار شيئا" قوله :قال النووي في معرض شرحه للحديث 
َوُهــَو َمــْذَهُبَنا َوَمــْذَهُب َماِلــٍك َوَأِبــي َحِنيَفــَة َوَســاِئِر   ،ِذْكــِر ِمْثــِل َهــَذا ِللنَِّصــيَحِة َوِفيــِه اْســِتْحَباُب النََّظــِر ِإَلــى َوْجــِه َمــْن ُيِريــُد َتَزوَُّجَهــا

ْجَمـاِع َوَحَكـى اْلَقاِضـي َعـ ،اْلُكوِفيِّيَن َوَأْحَمَد َوَجَمـاِهيِر اْلُعَلَمـاِء  ْن َقـْوٍم َكَراَهتَـُه َوَهـَذا َخَطـٌأ ُمَخـاِلٌف ِلَصـِريِح َهـَذا اْلَحـِديِث َوُمَخـاِلٌف ِإلِ
ِة َعَلى َجَواِز النََّظِر ِلْلَحاَجِة ِعْنَد اْلَبْيِع َوالشَِّراِء َوالشََّهاَدِة َوَنْحِوَها   .اْألُمَّ

   ضوابطه الموضوعية
ضـبطها بضـوابط وقيـدها بقيـود حفاظـًا         غيـر أنـه  ،وجعلهـا مباحـة مراعـاة ألسـباب األلفـة  لقد ندب الشرع الحنيف إلى هذه الرؤية

وتــتلخص هــذه الضــوابط  ،ألن كــرام النــاس ال يتحملــون هــذا فــي بنــاتهم وأخــواتهم ،علــى كرامــة األعــراض وصــيانتها مــن األذى 
  :والقيود فيما يلي 

إلـى موافقتهـا أو موافقـة  ظـاهراً  إذا قصـد نكاحهـا ورجـا رجـاءً  ،أن يعلم الخاطب أو يغلب على ظنـه أنـه يجـاب إلـى خطبتـه : أوالً 
َوَمَحـلُّ َكَراَهـِة اِالْسـِتْغَفاِل إْن َكـاَن َيْعَلـُم  ،َوُكـِرَه اْسـِتْغَفاُلَها  "يقول الدردير في شرحه . وٕاال حرم عليه النظر  ، وليها إذا كانت بكراً 

ـا َأنَُّه َلْو َسَأَلَها ِفي النََّظِر ِلَما ُذِكَر ُتِجيُبُه إْن َكاَنْت َغْيَر ُمجْ  َبَرٍة َأْو إَذا َسَأَل َوِليََّها ُيِجيُبُه ِلَذِلَك إَذا َكاَنْت ُمْجَبَرًة َأْو َجِهَل اْلَحـاَل، َوَأمَّ
َجاَبِة َحُرَم النََّظُر َكَما َقاَل اْبُن اْلَقطَّاِن إْن َخِشَي ِفْتَنًة َوإِالَّ ُكِرَه    .)٦،٣٠،٣٩(إَذا َعِلَم َعَدَم اْإلِ

  .ون النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح يستحب أن يك:  ثانيا
  .)٦،٤٠(َقْبَل اْلَعْزِم َال َحاَجَة إَلْيِه َوَبْعَد اْلِخْطَبِة َقْد ُيْفِضي اْلَحاُل إَلى التَّْرِك َفَيُشقُّ َعَلْيَها أن النظر: وعلة هذا االستحباب 

وعللــوا ذلــك  ،وبعــد العــزم علـى النكــاح  ،أن وقتــه قبـل الخطبــة : إن الفقهـاء قيــدوا النظــر بــأمرين اثنـين وهمــا : عليــه نقــول  وبنـاءً 
ولـو كـان قبـل  ،وهـذا فيـه مشـقة علـى الفتـاة   ،بأنه لو كان بعد الخطبة قد يفضي ذلك إلـى التـرك فـي حـال كرههـا أو لـم تعجبـه 

  .العزم فهذا ال حاجة فيه 
  .أن النظر مقيد بالوجه والكفين عند الجمهور:  ثالثاً 

ورأوا أن الحكمــة فــي االقتصــاد علــى ذلــك أن فــي الوجــه مــا يســتدل بــه علــى  ،لقــد اتفــق الفقهــاء أن يكــون النظــر للوجــه والكفــين 
 )٣٩،٦،٤(وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن ،الجمال

 )٣١:النـور(} َوَال ُيْبـِديَن ِزيَنـَتُهنَّ ِإالَّ َمـا َظَهـَر ِمْنَهـا { وآليـة ،ولقـد قـاس اإلمـام مالـك علـى جـواز كشـفهما فـي الحـج عنـد األكثـر 
   .)٣٤(وقيدهما أيضا بالوجه والكفين

ألنـه  ،الـذراعين إباحـة النظـر إلـى : وعن أبي يوسف صـاحبه  ، وذهب أبو حنيفة في رواية إلى إباحة النظر إلى القدمين أيضاً 
  .)٤١(يبدو منها عادة

، هَوَوْجـُه َجـَوازِ  ، ر منهـا غالبـاً يظهـوذهب أحمد إلى إباحة النظر إلى ما يدعوه للزواج بها من كف أو قـدم أو رقبـة أو نحـوه ممـا 
إَلْيَها ِمْن َغْيِر ِعْلِمَها، ُعِلَم َأنَُّه َأِذَن ِفي النََّظِر إَلى َجِميِع َما َيْظَهـُر َعـاَدًة إْذ َلمَّا َأِذَن ِفي النََّظِر  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ النَِّبيَّ 

  .)٧(َكاْلَوْجهِ ِبيَح النََّظُر إَلْيِه َال ُيْمِكُن إْفَراُد اْلَوْجِه ِبالنََّظِر َمَع ُمَشاَرَكِة َغْيِرِه َلُه ِفي الظُُّهوِر؛ َوِألَنَُّه َيْظَهُر َغاِلًبا، َفأُ 
َال ُأِريـُدَها؛ : أن النظر ال يشترط فيـه رضـاء الفتـاة أو وليهـا اْكِتَفـاًء ِبـِإْذِن الشَّـاِرِع، َفـِإْن َلـْم ُتْعِجْبـُه َسـَكَت، َوَال َيقُـولُ ومما يشار إليه 

ِل َنْظــَرةٍ إْن اْحتَــاَج إَلْيــِه ِلَيَتَبــيََّن ) َوَلــُه َتْكِريــُر َنَظــِرهِ (ِألَنَّــُه إيــَذاٌء  َقــاَل . َهْيَئَتَهــا َفــَال َيْنــَدَم َبْعــَد النَِّكــاِح؛ إْذ َال َيْحُصــُل اْلَغــَرُض َغاِلًبــا ِبــَأوَّ
ْرَكِشــيُّ  ُضــوا ِلَضــْبِط التَّْكــَراِر، َوُيْحَتَمــُل َتْقــِديُرُه ِبــَثَالٍث ِلُحُصــوِل اْلَمْعِرَفــِة ِبَهــا َغاِلًبــا، َوِفــي : الزَّ َرِضــَي اللَّــُه  -َعاِئَشــَة  َحــِديِث َوَلــْم َيَتَعرَّ

  .)٤٢(َلى َأْن ُيْضَبَط ِباْلَحاَجةِ َواْألَوْ  »يُتك ِفي َثَالِث َلَيالٍ ُأرِ «: -َتَعاَلى َعْنَها 
   نظر المخطوبة لخاطبها

إن بـل " أحـرى أن يـؤدم بينهمـا " وهـي ح للرجـل مـن النظـر لالشـتراك فـي العلـة يح لهـا مـا أبـيللمرأة حيـث أبـتكريم باب الهذا من 
َيِحـلُّ : وفي هذا األمر يقـول ابـن عابـدين . وأنها يعجبها منه ما يعجبه منها  ،الفتاة بحاجة إلى هذا األمر ربما أكثر من الرجل 

، َبـْل ِهــَي َأْوَلـى ِمْنـُه ِفــي َذِلـَك ِألَنَّـُه ُيْمِكُنــُه ُمَفاَرَقـُة َمــْن َال َلَهـا َأْن َتْنُظـَر ِلْلَخاِطــِب ِلِالْشـِتَراِك ِفـي اْلِعلَّــِة اْلَمـْذُكوَرِة ِفـي اْلَحــِديِث السَّـاِبقِ 
  .)٣٦(اَيْرَضاَها ِبِخَالِفهَ 
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ما يعجبه منها، ولهـذا قـال عمـر يعجبها منه  ألنهويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه : ويقول فقهاء الشافعية 
  : اهللا عنه يرض
  .*)٤٣()نه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهنإبناتكم من الرجل الدميم فتزوجوا ال ( 

  .)٤٤(حنابلةوبمثله قال ال
 لضـرورة وقـد أبيحـت للحاجـة وا ،هذه الرؤية الشرعية هي استثناء إلى أنه ال خالف بين الفقهاء أن  : لهذا المطلب نشير وختاماً 

ال  أن هــذه الرؤيــة وكــذلك ال خــالف بيــنهم ،إليــه ومــن ثــم ال يجــوز مــس المخطوبــة وال لمســها حيــث ال ضــرورة لــذلك وال حاجــة 
ــْرُع مــن خاللهـاَيُجـوُز َلــُه اْلَخْلـَوُة  َمـٌة َوَلــْم َيـِرْد الشَّ ِبَغْيـِر النََّظــِر، َفَبِقَيـْت َعَلــى التَّْحـِريِم؛ َوِألَنَّــُه َال ُيـْؤَمُن َمــَع اْلَخْلـَوِة ُمَواَقَعــُة ؛ ِألَنََّهــا ُمَحرَّ

  .)٣٦،٧(بل ال بد من وجود محرم ،اْلَمْحُظورِ 
  دات في النظر وموقف الشرع منها العا

  : اج ينقسمون إلى أقسام ثالثة نستطيع القول أن الناس في قضية النظر للفتاة قبل الخطبة وبعد العزم على الزو 
 الخلــوة بهــا والخــروج معهــا بحجــة دراســة كــل منهمــا لآلخــر عقــالً : قــوم أبــاحوا للخاطــب عــدا النظــر إلــى مخطوبتــه: القســم األول 

: إحـداها ن أمـور خطيـرة تتعـرض لهـا الفتـاة لمـا يترتـب عليـه مـ ،وهذا مخالف للتشريع اإلسـالمي .وما شابه ذلك  وأخالقاً  وثقافةً 
ت ذيـول الخيبـة والندامـة فـي حـين وال فكم من مصيبة تعرضت لها الفتاة من جراء هذا االختالط ورجعت تجر ،إغواء الشيطان 

  .ساعة مندم
  .تعريض سمعتها للخطر والقيل والقال : ثانيها 

وهـذا يكثـر فـي  ،الخطبـة أو بعـدها  سـواء قبـل فلـم يبيحـوا النظـر مطلقـاً  ،قوم على طرفي نقيض من القسم األول : القسم الثاني 
  .وذلك ألجل العادات والتقاليد أو التعالي  ،المجتمعات البدوية والريفية 

ومـن ثـم يـتم . وهذا القسم يتنافى مع روح التعاليم اإلسالمية السمحة كما تقدم معنا فـي مشـروعية النظـر وضـوابطه الموضـوعية 
  .الزواج بين اثنين قد ال يؤدم بينهما 

أن الفتـاة المخطوبـة ال ( يشار إليـه أن المجتمـع اإلمـاراتي كـان يميـل إلـى هـذا القسـم كمـا جـاء فـي الدراسـات للتـراث القـديم ومما
فـإن كـان مـن أهـل القريـة فربمـا يـرى , بل إنه يكتفي بمـا سـمع عنهـا مـن أمـه أو أقاربـه , وكذلك هو ال يراها, ترى خطيبها 

  .)٢٤() وتكون بصحبة أمها أو إحدى قريباتها ،ولكنه ال يرى وجهها ألنه مغطى بالغشوة  ،مخطوبته عند العين أو الفلج 
  هل ال زال األمر كذلك في المجتمع اإلماراتي ؟: )رئيس قسم التمكين األسري (وقد توجهت إلى األستاذة ناعمة الشامسي 

وذلــك أن المجتمــع أعطــى للمــرأة مكانتهــا  ،بأنــه قــد أصــبح للفتــاة المخطوبــة دور كبيــر بمــا يخصــها فــي أمــر زواجهــا : فأجابــت 
وبالتالي فهناك تقدم كبير فـي هـذا الشـأن وتفهـم مـن قبـل األهـل  ،أن النظرة وسواها من حقها ومن شأنها وحيث فقهت هي أيضاً 

  .وخاصة من جهة األب  أيضاً 
ال يعنـي أن كـل المجتمـع اإلمـاراتي بـات علـى هـذا المـنهج حيـث هنـاك بعـض األسـر التـي تنتسـب إلـى بعـض القبائـل  ولكن هذا 
  . فإنهم يتحرجون من هذا األمر"البدو " وخاصة 

قـة أن شابا تقدم للزواج من ابنتها وتمـت المواف: عنها من قبل والدة العروس  أن هناك حالة ُأخبرت: ة الشامسي وأفادت األستاذ
: ثـم أضـافت تعقيبـا علـى مـا ذكـر  ،والشاب ليس من القبيلة إنما من المعارف  ،دون النظرة الشرعية إلى وقت الدخول والزواج 

  .مع األب في عاداته وتقاليده  ويتم هذا األمر في ظل رضا المخطوبة ووالدتها تماشياً 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، َعـْن ِهَشـاٍم، َعـْن ُعـْرَوَة، َأنَّ ُعَمـَر ْبـَن اْلَخطَّـاِب َقـالَ )١٠٣٣٩(عبـد الـرزاق فـي المصـنف بنحـوه بـرقم  أخرجـه: وأثر عمر * ُجَهـا اْلَقِبـيَح، ِإنَُّهـنَّ ُيْحِبـْبَن َمـا َيْعَمـُد َأَحـُدُكْم ِإَلـى  «: َعـِن الثـَّْوِريِّ ِبْنِتـِه َفُيَزوِّ

َجَها الدَِّميَم َكرَِهْت ِفي َذِلَك َما َيْكَرُه، َوَعَصِت اللََّه ِفيهِ : َيْعِني: ،قال » ُتِحبُّونَ   " ِإَذا َزوَّ
وكـل روايـات  ,للحـافظ ابـن حجـر  التقريـبكمـا فـي . بل كان مولده في أوائل خالفة عثمـان رضـي اهللا عنـه, غير أنه منقطع ألن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب . وهذا األثر رجاله ثقات 

 .هو هشام بن عروة : وهشام .هذا األثر التي عثرت عليها جاءت من طريق عروة عن أمير المؤمنين عمر رضي اهللا عنه 
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 مــن األســر اإلماراتيــة مــن يتحــرج مــن هــذه النظــرة أن هنــاك : )صــندوق الــزواج  إدارة عضــو مجلــس(وأفــاد األســتاذ راشــد الكشــف 
جلســة تعــارف محاطــة باألهــل فــي حــال طلــب العــريس أن ينظــر إلــى  يحــددونولكــن الــبعض ومــن منطلــق الشــرع وااللتــزام بــه 

  .بدأ البعض يطبقها وهذه حقيقة ،مخطوبته 
لكـن فـي الوقـت الحــالي  ،األمـر وحتـى إلـى تـاريخ قريـب  أن فـي القـديم ال يسـمحون بهـذا: وأكـد لـي الـدكتور عبـد اهللا األنصـاري 

والـبعض اآلخـر  ،عليـه فـإن الـبعض يسـمح بهـذه النظـرة الشـرعية  وبنـاءً ، في الثقافات لدى شعب اإلمـارات  اً هناك تنوعوبما أن 
  *من أبناء اإلمارات" قبائل البدو" في هذا الجانب هم  أن أشدهم تشدداً  علماً  ،ال يسمح 

كــل منهمــا ة شــرعية لحيــث هنــاك نظــر  ،قــوم عرفــوا حكــم اإلســالم فــي هــذا الجانــب المهــم فــي حيــاة الشــاب والفتــاة : القســم الثالــث 
  .المشار إليها في مشروعية النظر وضوابطه الموضوعية لآلخر بالضوابط 

وبةــــــــآثار الخط  
  العدول عن الخطبة وما يتعلق بالمهر

حــق لكــال الطــرفين إذا كــان لغــرض  ووهــ ،هــذا المطلــب يتنــاول الخــروج مــن العــزم علــى الــزواج والتحلــل منــه والعــدول عنــه 
  .تقدم معرفته في تعريف الخطبة في االصطالح الفقهي قد و . وليس ألحد من سبيل عليهما  ،صحيح 

مهـرا إلـى المخطوبـة أو إلـى وليهـا  الخاطب قـد دفـع أن الخطبة إذا انتهت بالعدول وكان: والذي ينبغي بحثه في هذا المطلب 
  فهل له الحق في استرداده؟ ،على أساس إتمام العقد 

وهنـــا لـــم يوجـــد اســـتيفاء المقصـــود فلـــم يســـتقر  ،ألن المهـــر هـــو العـــوض الواجـــب بعقـــد نكـــاح أو مـــا ألحـــق بـــه . نعـــم : والجـــواب 
  .للخاطب  خالصاً  وبذلك يبقى المهر حقاً  ،العوض 

و إن َخَطــَب ِبْنــَت َرُجــٍل َوَبَعـَث إَلْيَهــا َأْشــَياَء َوَلــْم : األحنــاف إلــى هـذا بالتفصــيل وجــاء فــي حاشـية ابــن عابــدين مــا نصـهوقـد أشــار 
ــا ــُه َقاِئًم ــَتَردُّ َعْيُن ــِر ُيْس ــَث ِلْلَمْه ــا َبَع ــا َأُبوَهــا َفَم ــَر ِباِالْســِتْعَماِل ) ُيَزوِّْجَه ــاَأْو ِقيَمتُــُه هَ (َفَقــْط َوإِْن َتَغيَّ ــِتمَّ َفَجــاَز ) اِلًك ِألَنَّــُه ُمَعاَوَضــٌة َوَلــْم َت

  .)٤١،٣٦(اِالْسِتْرَدادُ 
  :من قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات )٢(رقم ) ١٨(وقد نصت المادة 

  )أو مات يسترد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينا  ،إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ( 
  ) : ٣(وفي رقم 

فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يسـاويه , ثم عدل الخاطب  إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ( 
  ).من الجهاز وقت الشراء 

 ):٤(وفي رقم 
  **)ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه( 

  العدول عنها وما يتعلق بالهدايا 
ا المطلب يتناول العدول عن الخطبة وهنـاك هـدايا متبادلـة بـين الخـاطبين كمـا هـي العـادة أو بـين الخاطـب وأهـل مخطوبتـه هذ

  .لأللفة  عن المودة وحصوالً  أو بينها وبين أهل خاطبها تعبيراً 
  :المذهب الحنفي 

َمـا (َيْسـَتِردُّ ) َوَكـَذا(ابـن عابـدين قـال  ،وبالتالي له أن يرجع عن هبته مـا دامـت باقيـة  ،يرى أن ما قدمه الخاطب بمعنى الهبة 
  .)٣٦(ِألَنَُّه ِفي َمْعَنى اْلِهَبةِ ) َبَعَث َهِديًَّة َوُهَو َقاِئٌم ُدوَن اْلَهاِلِك َواْلُمْسَتْهَلكَ 

  :المذهب المالكي 
وٕان كان مـن جهتهـا فلـه أن يسـترد هـداياه أو قيمتهـا فـي حـال تلفهـا أو , ُجوَع َلُه َقْوًال َواِحًدايرى إْن َكاَن الرُُّجوُع ِمْن ِجَهِتِه َفَال رُ 

 .)٣٠،٤(َوَهَذا َحْيُث َال ُعْرَف َوَال َشْرَط َوإِالَّ ُعِمَل ِبهِ ، وهذا من باب العدل . ِألَنَّ الَِّذي َأْعَطى ِألَْجِلِه َلْم َيِتمَّ  ،استهالكها 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عجمان) هو مستشار مركز مودة األسري في جمعية أم المؤمنين  (الدكتور عبد اهللا محمد األنصاري*  

  .م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم**



١٦ 
  مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر المجلد األول

  : المذهب الشافعي
ــٍد َأْو َمْلُبــوسٍ يــرى  ــِه َشــْيًئا ِمــْن َمــْأُكوٍل َأْو َمْشــُروٍب َأْو َنْق ــِه َأْو َوِليِّ ــَع اْلَخاِطــُب ِبَنْفِســِه َأْو َوِكيِل ــِه َأْو َوِليَِّهــا ثُــمَّ َحَصــَل إن َدَف  ِلَمْخُطوَبِت

ـــِد إْعـــَراٌض ِمـــْن اْلَجـــاِنَبْيِن َأْو ِمـــْن َأَحـــِدِهَما َأْو َمـــْوٌت َلُهَمـــا َأْو ِألَ  ـــَل اْلَعْق َحـــِدِهَما َرَجـــَع الـــدَّاِفُع َأْو َواِرثُـــُه ِبَجِميـــِع َمـــا َدَفَعـــُه إْن َكـــاَن َقْب
  .)٦(ُمْطَلًقا

  : المذهب الحنبلي
ْوُج ِمْن َهِديٍَّة َقْبَل اْلَعْقِد، وقد َوَعُدوُه بأن يزوجوه، َوَلْم َيُفوا َرَجَع ِبَهـا يرى  َبـَذَلَها ِفـي َنِظيـِر النَِّكـاِح َوَلـْم َيْسـَلْم  ِألَنَّـهُ   ،أن َما َأْهَداُه الزَّ
ـا َمـا: َوُيتََّجُه ،َلُه  َكـاَن َقـْد ُأْهـِدَي َقْبـل اْلَعْقـِد َفـَال  َأنَّ َما َكاَن ِمْن َهِديٍَّة َأْهَداَها اْلَخاِطُب َبْعَد اْلَعْقِد َفُهَو الَِّذي ُيَردُّ ِبُحُصول اْلُفْرَقِة، َأمَّ

َر ِباْلَعْقدِ  ْوَجِة َمَع َفْسخٍ . ُيَردُّ؛ ِألنَُّه َتَقرَّ   .)٤٦،٤٥(ِألنَّ َزَوال اْلَعْقِد َلْيَس ِمْن ِقَبِلَها بسببهِللنَِّكاِح  َوَتْثُبُت اْلَهِديَُّة ِللزَّ
  :من قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات ) ٥(رقم ) ١٨(وقد نصت المادة 

فإن كـان بغيـر مقـتض فـال حـق لـه فـي اسـترداد شـيء ممـا  ،إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف ( 
  )ولآلخر استرداد ما أهداه  ،خر أهداه لآل

أو  إذا كـان العــدول بمقتضـى فلــه أن يسـترد مــا أهـداه إن كــان قائمـا أو قيمتــه يـوم القــبض إن كـان هالكــاً ) : ( ٦(وفـي رقــم 
  )وليس لآلخر أن يسترد  ،مستهلكا 
  ) كان قائماً إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه لآلخر إن ) : ( ٧(وفي رقم 
فـال يسـترد , أو بعـارض حـال دون الـزواج  ،إذا انتهـت الخطبـة بالوفـاة أو بسـبب ال يـد ألحـد الطـرفين فيـه ): ( ٨(وفي رقـم 

  *)شيء من الهدايا 

  

  النتائج

  :بعد االنتهاء من هذا البحث بعون من اهللا تعالى كان ال بد أن نشير إلى أهم النتائج 

  .أن الخطبة ليس بعقد شرعي إنما هي وعد بالزواج  .١

  .أن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة  .٢

  .أن مشروعية الخطبة مستمدة من القرآن والسنة وأفعال الصحابة  .٣

  .األصل في الخطبة االستحباب ما لم يوجد مانع من موانعها  .٤

  .عزم على الزواج مشروعية النظر وذلك قبل الخطبة وبعد ال .٥

  .تنوع الثقافات قد تؤثر على قضية النظر للمخطوبة من خاطبها  .٦

  .المجتمع اإلماراتي له تقاليده وعاداته في الخطبة وفي الزواج  .٧

 .القانون اإلماراتي في الخطبة والزواج مستمد من التشريع اإلسالمي  .٨

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(قانون اتحادي رقم*

  



١٧ 
  مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر المجلد األول

  التوصيات 

وم بدراسـات مكثفـة واسـتبيانات حـول قضـية الخطبـة ومـا يتعلـق بهـا فـي أن تتظافر الجهود من الجهـات المعنيـة وتقـ -
  .وهذا األمر يحتاج إلى عمل جماعي وجهد مؤسسي  ،ومن ثم مقارنة الحاضر بالماضي  ،دولة اإلمارات 

م بدراســـات ميدانيـــة إن كـــان مـــن كمـــا أوصـــي بالمنهجيـــة والدقـــة والتحـــري فـــي أي بحـــث يقـــوم بـــه الباحـــث وأن يـــدعّ  -
  .االجتماعية األبحاث 

  مراجــــــــــع 

 .هـ١٤١٤ ،لبنان, بيروت ،دار صادر ،٣ط .لسان العرب, )هـ٧١١-(محمد بن مكرم األنصاري  ،منظور ابن .١
 ١ج،عرفـات مطرجـي: تحقيـق .درة الغـواص) هــ٥١٦_(القاسم بن علـي بـن محمـد بـن عثمـان،   ، أبو محمد الحريري البصري .٢

 .م١٤١/١٩٩٨ ،لبنان ،بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية  ،١ط
هـــ  ١٤١٨دار الفكــر للطباعــة ،  ،١ط،  ٣ج.إعانــة الطــالبين ،)هـــ١٣٠٢بعــد  -( ،)المشــهور بــالبكري(أبــو بكــر  ، الــدمياطي .٣

 م١٩٩٧
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،دار الفكر،  ٢ج .الفواكه الدواني) هـ١١٢٦ -(أحمد بن غانم المالكي  .٤
 النهايـة فـي غريـب الحـديث واألثـر, )هــ٦٠٦ -(الجزري  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الشيباني ،ابن األثير .٥

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩لبنان  ،بيروت ،المكتبة العلمية .٢ج
مطبعــة ،  ٣ج.حاشـية البجيرمــي علــى شـرح المــنهج, )هـــ١٢٢١ -(سـليمان بـن محمــد بـن عمــر الُبَجْيَرِمـّي المصــري الشـافعي  .٦

 .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩مصر  ،القاهرة, الحلبي
  القـاهرة،  مكتبـة القـاهرة،  ٧ج.المغني, )هـ٦٢٠ -(أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد الجماعيلي المقدسي ،  ،ابن قدامة .٧

  .م١٩٦٨/ هـ  ١٣٨٨  مصر
 -(شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المــالكي  .٨

 .هـ١٤١٢دار الفكر ،  ٣ط،  ٣ج .شرح مختصر خليل مواهب الجليل في, )هـ٩٥٤
  . م١٩٨٨ لبنان ،، بيروت الدار الجامعية. أحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية أحمد فراج حسين، .٩

 مصر ، القاهرة،دار الدعوة . المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية  .١٠
تحقيــق   .تفســير القرطبــي =نالجــامع ألحكــام القــرآ) هـــ٦٧١-(أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي  ،القرطبــي .١١

 .م ١٩٦٤/هـ ١٣٨٤ ،مصر ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،٢ط، ٩ج ،طفيشأوٕابراهيم  أحمد البردوني
 ٢ط،  ٥ج ،  تحقيــق وتعليــق أحمــد محمــد شــاكر .ســنن الترمــذي) هـــ٢٧٩ -( عيســى بــن َســْورة الترمــذيمحمــد بــن  ،الترمــذي .١٢

 .م ١٩٧٥/هـ  ١٣٩٥ مصر،،  القاهرة ،كتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة م
، دار القلـم دبـي، ٢ط. أحكـام الـزواج فـي الفقـه اإلسـالمي ومـا عليـه العمـل فـي دولـة اإلمـارات.عبـد الـرحمن  الصابوني، .١٣

 .  م٢٠٠٠اإلمارات ، 
: حققــه وضــبط نصــه وعلــق عليــه .ســنن الــدارقطني, )هـــ٣٨٥ -(أبــو الحســن علــي بــن عمــر البغــدادي الــدارقطني  ،قطنيالــدار  .١٤

 .٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤ ،لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،١ط، ٤ج،  شعيب االرنؤوط
دار طــوق  ،١ط،  ٧ج،تحقيــق محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر .صــحيح البخــاري, ) ـهــ٢٥٦-(محمــد بــن إســماعيل  ،البخــاري .١٥

 .ـه١٤٢٢ )افة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإض(النجاة 
  ،دار الرايــة ،١ط،  ٥ج .اآلحــاد والمثــاني, )هـــ٢٨٧ -( أحمــد بــن عمــرو بــن الضــحاك بــن مخلــد الشــيباني ،ابــن أبــي عاصــم .١٦

 .م١٩٩١،ه١٤١١، السعوديةالعربية المملكة  ،الرياض
 ،دار إحيـاء التـراث العربـي ،٤ج تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي .الصـحيح )هــ٢٦١ -(النيسـابوري القشيري  ،مسلم بن الحجاج .١٧

 .لبنان ،بيروت



١٨ 
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 .م٢٠٠١- هـ ١٤٢١ مؤسسة الرسالة ،١ط،  ٤٤ج، تحقيق شعيب األرنؤوط .المسند )هـ٢٤١ -(أحمد بن حنبل .١٨
مـع حاشـيته نصـب الرايـة ألحاديـث الهدايـة  )هــ٧٦٢ -(بن محمد الزيلعي  جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف ،الزيلعي .١٩

 ,م١٩٩٧/هـ١٤١٨ لبنان, بيروت ،مؤسسة الريان, ١ط٤ج .بغية األلمعي في تخريج الزيلعي
المكتبــــة ، قيـــق محمـــد محيــــي الـــدين عبـــد الحميـــدتح ٢ج. الســـنن )هــــ٢٧٥ -(ســـليمان بـــن األشـــعث السِِّجْســــتاني  ، أبـــو داود .٢٠

 .لبنان ،بيروت –صيدا  ،العصرية
، ٤ج .إتحـاف الخيـرة المهـرة بزوائـد المسـانيد العشـرة) هــ٨٤٠ -(أحمد بن أبي بكر البوصـيري الكنـاني الشـافعي  ،البوصيري .٢١

 ,م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ ،السعودية ،دار الوطن للنشر، الرياض ،١ط
ــارة )هـــ٦٤٣ -(بــن عبــد الواحــد المقدســي ضــياء الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد  .٢٢ دار خضــر للطباعــة , ٣ط١، ج. األحاديــث المخت

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠ لبنان –بيروت  ،والنشر والتوزيع
طبـع علـى نفقـة الشـيخ زايـد (  اإلمـارات المطبعة العصرية، أبـو ظبـي ، . العادات والتقاليد في دولة اإلمارات محمد الخزرجي، .٢٣

 ) رحمه اهللا تعالى 
 –دار الكتـــب العلميـــة  ،١ط .المســـتدرك علـــى الصــحيحين )هــــ٤٠٥ -(ابوري أبـــو عبــد اهللا محمـــد بــن عبـــد اهللا النيســ ،الحــاكم .٢٤

 م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ لبنان ،بيروت
 .ـه١٣٤٣ لبناندار الكتاب العربي، بيروت ، . عيون األخبار )ه٢٧٦-(الدينوريعبد اهللا بن محمد بن مسلم  ابن قتيبة، .٢٥
 مكتبــة ابــن تيميــة  ،٢ط، ١ج .المعجــم الكبيــر) هـــ٣٦٠ -(ســليمان بــن أحمــد اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطبرانــي  ،الطبرانــي .٢٦

 .مصر ، القاهرة
  .م ١٩٩٦ لبنان، ، الوطني للدراسات، بيروتالمركز . دراسات في التراث الشعبي لمجتمع اإلمارات موزة غباش، .٢٧
دار الغـــرب  ،١ط،  ٤ج.الـــذخيرة )هــــ٦٨٤ -(مـــالكي الشـــهير بـــالقرافي إدريـــس الأبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن  ،القرافــي .٢٨

 .م١٩٩٤،  لبنان ،بيروت ،اإلسالمي
دار الكتـب  ،٢ط. بدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع )هـ٥٨٧ -(عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  .٢٩

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ العلمية
 .دار الفكر،  ٢ج. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )هـ١٢٣٠ -(الدسوقي المالكي محمد بن أحمد بن عرفة  .٣٠
الحاوي الكبيـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الشـافعي  )هــ٤٥٠ -(أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  .٣١

  .م١٩٩٩،هـ ١٤١٩لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت , ١ط،  ٩ ج. وهو شرح مختصر المزني
 لبنـان ،بيـروت –دار المعرفة ،  ٥ج ، المبسوط )هـ٤٨٣ -(هل شمس األئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي س ،السرخسي .٣٢

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤
 .البيان في مذهب اإلمام الشافعي, )هـ٥٥٨-(اليمني الشافعي  لحسين يحيى بن أبي الخيرأبو ا العمراني، .٣٣

 .  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،السعودية ،جدة –دار المنهاج  ،١ط ،٩ج
 ٣ج .بداية المجتهد ونهاية المقتصد) هـ٥٩٥ -(أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  ،ابن رشد .٣٤

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،مصر ،القاهرة –دار الحديث 
الكـافي فـي فقـه  )هــ٤٦٣ -(القرطبـي ن عاصـم النمـري أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد البـر بـ ،ابن عبد البر .٣٥

 .م١٩٨٠ـ - ه١٤٠٠ ،مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢ط ،٢ج.أهل المدينة
 رد المحتار على الدر المختار )هـ١٢٥٢ -(ابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ع .٣٦

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،لبنان،  بيروت، دار الفكر ،٢ط، ٣ج "الحاشية" 
 .اْألَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمـْذَهِب َأِبـْي َحِنْيَفـَة النُّْعَمـانِ  )هـ٩٧٠-(زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم المصري ،ابن نجيم .٣٧

 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ لبنان –ر الكتب العلمية، بيروت دا, ١ط
 دار الفيحـاء , ٢ط .نور اليقين في سيرة سـيد المرسـلين )هـ١٣٤٥ -(المعروف بالشيخ الخضري محمد بن عفيفي الباجوري،  .٣٨

 .هـ  ١٤٢٥ ،  سوريا،  دمشق
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دار الكتـب العلميـة، ،  ١ط،  ٦ج .المبدع في شرح المقنـع )هـ٨٨٤ -(و إسحاق، برهان الدين إبراهيم بن محمد أب ،ابن مفلح .٣٩
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ ،  لبنان، بيروت 

دار إحيـــاء التـــراث ،  ٨ج .اإلنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــالف )هــــ٨٨٥ -(لـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي عـــالء الـــدين ع .٤٠
 .العربي

 ٢ج،  مجمـع األنهـر فـي شـرح ملتقـى األبحـر )هــ١٠٧٨ -(يعرف بداماد أفندي  ،لرحمن بن محمد المدعو بشيخي زادهعبد ا .٤١
 .دار إحياء التراث العربي

 ٤ج .مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج, )هـ٩٧٧ -(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ، شمس الدين .٤٢
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ كتب العلميةدار ال،  ١ط
مــع تكملــة الســبكي (( المجمــوع شــرح المهــذب )هـــ٦٧٦: المتــوفى(بــن شــرف النــووي  أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى ،النــووي  .٤٣

 .دار الفكر ،١٦ج ))والمطيعي
 .لبنان ، دار المعرفة بيروت ،  ٣ج . اإلقناع في فقه اإلمام أحمد, )هـ٩٦٨ -(موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي،  .٤٤
 . دار الكتب العلمية،  ٥ج .كشاف القناع عن متن اإلقناع, )هـ١٠٥١ -(الحنبلى  منصور بن يونس البهوتى .٤٥
 ٣٩رقم  .الموسوعة الفقهية الكويتية .٤٦
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

      المنهج السياقي وداللة النص
           القرآنية دراسة أسلوبية في نهايات اآليات

Context approach and the text significance  
Pattern study in the ends of Qura nic verses 

  

  *عزة محمد جّدوع. د.أ 

  ملخص

وفق املهنج الســيايق، ولعـل مـا  يتناول موضوع البحث دراسة هناايت االآيت القرآنية دراسة ٔاسلوبية

 ايت بوصفه مؤسسا لدلالةل، واكشفاً هيدف ٕاليه يف هذه ادلراسة هو ٕابراز دور السـياق يف هناايت االٓ 

عهنا، وذكل من خالل توضيح  مناسـبة الهناايت لسـياق اآيهتا، وتعالقهـا مبضـموهنا، وكـذا جتليـة دور 

لكشف عـن ٕاماكانهتـا أالسـلوبية الـيت تكتـزن هبـا، السـياق يف تشكيل ادلالةل يف تراكيب الهناايت، وا

ومالحمها ادلاللية اليت تنطوي علهيا؛ ممـا يـدل عـىل ٔان هنـاايت االآيت متثـل مراكـز الثقـل ادلالليـة يف 

  .النص القرآين 

وقد حاولت ادلراسـة عـرب املـهنج الســيايق ٔان تســتجيل مظـاهر إالجعـاز البالغـي للـنص القـرآين يف 

الل مبحثني يسـبقهام متهيـد، يتنـاول الســياق ومفهومـه يف الـرتاث العـريب، ويف هناايت االآيت من خ

النظرية اللغوية احلديثة، ؤانواعه، ؤامهيته، وجاء املبحث أالول عارضًا للتعالق الســيايق بـني الهنـاايت 

يـة، تعريـف الهنايـة ٔاو الفاصـةل ؤانواعهـا، والفـرق بيهنـا وبـني القاف : واآيهتا اليت وردت هبا من حيـث 

ونظاهما بني الوحدة والتنوع يف ٕاطار سـياقها، وائتالفها مع سـياق اآيهتا، ٔاما املبحث الثـاين، خفصـص 

دلراسة السـياق ودوره يف تشكيل ادلالةل يف هناايت االآيت مـن حيـث التقـدمي والتـأخري، واحلـذف 

  والزايدة، واخلروج عن مقتىض الظاهر، والتكرار والانفراد

 ٔان الهناايت جاءت مامتسـكة ومنسـجمة مـع الســياق دالليـًا وٕايقاعيـًا، ؤان وقد خلصت ادلراسة ٕاىل

تشكيلها أالسلويب وحركهتا الرتكيبية ٕامنا جاء تبعا للسـياقات اليت تقع فهيـا حبسـب مقتضـياهتا البنائيـة، 

وما تفرزه من نواجت داللية وجاملية مسـهتدفة، فالســياق نظـام بنـايئ ٕالجنـاز الـنص وفهمـه يف آن، ممـا 

يدل عىل قوة ٕاحاكم هناايت االآيت وتعاضدها شالًك ومضمواًن، ومتاسـك البيـان القـرآين مـن خارجـه 

 .ومن داخهل مبا تقتضيه طبيعة املعىن، وتتطلبه خصوصية السـياق 
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  جامعة الملك فيصل –كلية اآلداب  -أستاذ البالغة والنقد األدبي * 

        
 Prof. Dr. Azza Gadou* 

  
 

Abstract  
The research addresses the study of the ends of the 
Quranic verses according to the sequence approach, and 
the aim of this study may be to highlight the role of the 
context sequencing in the ends of verses describing it as 
the significant promoter revealing it. And this is by 
clarifying the appropriate endings to the context of the 
verses, and its correlation, as well as shed light on the 
role of context in the formation of significance in the 
structures of endings, and the detection of the pattern 
potential and significant features  inside them suggesting 
that the ends of the verses are the basic  significant 
centers in the Quranic text . 
Through the context approach, the study tried to clarify 
the miraculous rhetorical aspects of the Quranic verse at 
the end of the verses through two sections preceded by a 
preface that addresses the context and its concept in the 
Arab heritage and in  the linguistic modern theory, types, 
and its importance.     
 The first topic shows the correlation between the verses 
and its ends  which appeared in it in  terms of: The 
definition of the end or interval and its types, the 
difference between them and the rhyme, and its regularity  
between unity and diversity in the context, and its 
coalition with the context verses, while the second 
section was specified to study the context and its role in 
the formation of significance for the ends of verses in 
terms of advance and delay, deletion and expansion and 
exit from the appropriate  appearance, repetition and 
monopoly. 
 The study concluded that the endings were coherent and 
consistent with the context significantly and 
rhythmically, and its pattern formation and structure but 
came  depending on the contexts where they are located, 
according to its structural requirements and what it 
produces from significant and great  targeted outputs 
So the context is a constructing system  to complete the 
text and understand it at the same time , which indicates 
the power of the verse ends tightening  and its cohesion 
in the form and content , and the coherence of the 
Quranic statement from outside and inside, as required by 
both the nature of meaning and  the context privacy 
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  مقدمة
ج السـيايق يعد املهن ٕاذ، ٕان موضوع البحث من املوضوعات اليت امزتجت فهيا ٔاصاةل الرتاث ابلبحث املعارص يف جمال دراسة السـياق وادلالةل     

  ؛ ومقاصـده العليـا بقـرائن لفظيـة ومعنويـة، وترشد ٕاىل معرفة مـراد مبدعـه، من املناجه اليت تسهم يف فهم النص فهام متاكمالً ، ٔاو النظرية السـياقية

  .يؤدي ٕاىل وضع النص يف ٕاطاره العام اذلي نزل ملعاجلته ما 

؛ مبعىن أنه نظام بنايئ ٕالجنـاز الـنص ٔاو ، واكشف عهنأالنه مؤسس لدلالةل؛ تفسريهحيث بناء النص ٔاو ومن مث يكون للسـياق قميته سواء من     

جتليـات إالبـداع  للكشف عن ؛معلية حتليلية للصياغةٔاية رتكز عليه عند ٕاجراء ونتيجة ذلكل ٔاصبح السـياق ميثل ٔاساسًا يُ ، اخلطاب وفهمه يف آن

  .وَسْرب ٔاغواره ، وحماوةل فهمه وتفسريه، يف النص

مســهتدفًا ، اليت خمتت هبا االآيت القرآنية دراسة أسلوبية يف ضوء املـهنج الســيايقليهنض بدراسة الهناايت  ؛عىل ذكل جاء هذا البحث وبناءً      

هتـا والكشـف عـن ٕاماكان، ٕابراز مناسـبة الهناايت لسـياق اآيهتا وتعالقها مبضموهنا، وكذا جتلية دور السـياق يف تشكيل ادلالةل يف تراكيـب الهنـاايت

  .عىل ٔان هناايت االآيت متثل مراكز الثقل ادلاللية يف النص القرآين ما يدل ؛ ومالحمها ادلاللية اليت تنطوي علهيا، أالسلوبية اليت تكتزن هبا

لنظرية اللغوية ويف ا، يتناول السـياق ومفهومه يف الرتاث العريب، يسـبقهام متهيد واقتضت طبيعة املوضوع ٔان ينبين مهنج البحث عىل مبحثني     

تعريف الهنايـة ٔاو الفاصـةل : ، ؤانواعه، ؤامهيته، وجاء املبحث أالول عارضا للتعالق السـيايق بني الهناايت واآيهتا اليت وردت هبا من حيث احلديثة

خفصـص دلراسـة ، ٔامـا املبحـث الثـاين وائتالفها مع سـياق آيهتا،، يف ٕاطار سـياقهاوالتنوع ونظاهما بني الوحدة ، والفرق بيهنا وبني القافية، ؤانواعها

والتكـرار ، واخلـروج عـن مقتىضـ الظـاهر، والـزايدة واحلـذف، السـياق ودوره يف تشكيل ادلالةل يف هناايت االآيت من حيث التقـدمي والتـأخري

  .والانفراد 

ؤان ، يف هنـاايت االٓيريـك ادلوال جتىل من خالل البحث ٔان النـاجت ادلاليل للســياق يعـد ٔاقـوى البواعـث عـىل تشـكيل الصـياغة، وحتوقد     

ليسهم جبرسه املوسـيقي يف تقوية جانب إاليقاع والانسجام ؛ ومثرة هل ،ادلاليل املسـهتدف ممتامً للناجتيغلب ٔان يكون  ،تالاتساق بني هناايت االآي

د مـن مـا يـدفع ٕاىل الرغبـة يف املزيـ؛ ذلة واملتعـةوجيعل التلقي مصحواًب ابل، حىت يرخس يف ذهنه، للمتلقيالصويت املتناسب مع املضمون املراد بثه 

  .التلقي املشـبع واملمتع 

ومتاسك البيان القرآين من خارجه ومـن داخـهل مبـا تقتضـيه طبيعـة ، ومضموانً  أالمر اذلي يدل عىل قوة ٕاحاكم هناايت االآيت وتعاضدها شالكً    

  .املعىن، وتتطلبه خصوصية السـياق 

ه، وآىت ٔالكه، ؤاسهم يف تقدمي ما يفيـد يف جمـال ادلراسـات القرآنيـة،  يكون قد البحثولعل هذا      يـه عـىل ٔان يغلـب عل  مـع حرصـهٔاصاب حمزَّ

امجلـع بـني طرائـق البالغـة الرتاثيـة، واملنـاجه أالسـلوبية  لدلراسـة، ٕاىل جانـب ومرتكـزاً  اجلانب التطبيقي، اذلي يتخذ من النصوص القرآنية منطلقاً 

   .لية خلصائص نظمه، وسامت بالغته خدمة لكتاب هللا، وجت نية، وحماوةل مد اجلسور بيهنام؛ ف املعارصة بتقنياهتا ال 

  

  



 

- 3  - 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

نـذكر معنـاه مـن الناحيـة ، وقبـل ٔان نرشـع يف حتديـد مفهومـه بوصـفه مصـطلحا، يعد السـياق من املصطلحات العصية عىل التحديد ادلقيق     

ياقًا، َسْوقاً  يَُسوقها وغَريها إالبلَ  ساَق : "  يف لسان العرب  وجاء، ساق يسوق سوقا وسـياقا: فهو مصدر من ، اللغوية اق، سائقٌ  وهو وسـِ  وَسوَّ

د  ...للمبالغة شّدِ

  )1( ."بعضاً  يسوق بعَضها أكنّ  املُتابعة: واملُساَوقة... وُمتَساِوقة ُمتَقاِودة فهـي تقاَوَدت وكذكل تتابعت، ٕاذا تَساُوقاً  إالبلُ  وتَساَوقَت انْساقَت وقد

، هـو يسـوق احلـديث ٔاحسـن ســياق... ومـن اجملـاز:"  الزخمرشي يف قوهل وهذه ادلالةل احلسـية للسـياق انتقلت ٕاىل معىن جمازي ٔاشار ٕاليه     

تتابعـه : وبـذكل يكـون ســياق الـالكم ، )2(" عـىل رسده  : ه ٕاىل كذا، وجئتك ابحلديث عـىل سـوقه وهذا الالكم مساق، اق احلديثيُس وٕاليك

  .جيري عليه  ؤاسلوبه اذلي

ٍ ، حمدداً  فقلام جند هل تعريفاً ، ٔاما املفهوم الاصطاليح للسـياق     وقد عين بـه ، بل هو من املصطلحات  اليت يصعب حتديدها عىل حنو جامعٍ مانع

وبيان ٔاثرهـا ، وفهم عنارصه، ف خصائصهاجتهت ٕاىل تعرُّ  غالبيهتموٕان اكنت ، ؤاواله العلامء قداىم وحمدثون جلَّ اهامتهمم، ادلرس اللغوي والبالغي

  .ٔامام التباس التعريف الاصطاليح  ومل تقف كثرياً ، يف حتديد املعىن ومراد املتلكم

كـام يـراد بـه الظـروف ، وهـو مقصـود املـتلكم مـن ٕايـراد الـالكم، ويتلخص مفهوم السـياق دلى علامئنا املتقدمني يف ٔانـه يـراد بـه الغـرض        

وهو ما يسـبق ٔاو يلحق ابلالكم ، كذا يقصد به ما يعرف االٓن ابلسـياق اللغوي، فهيا النص ٔاو نزل ٔاو قيل بشأهنا واملواقف وأالحداث اليت ورد 

  )3 (.موضع النظر والتحليل 

دلوره  وٕادراكهـمابلســياق فٕاننا نلحظ اهامتهمم الكبري ، فٕاذا نظران ٕاىل ٔاولئك العلامء مبختلف مشارهبم من لغويني وبالغيني ومفرسين ؤاصوليني    

فـاكن عنـد املفرسـين ميثـل جحـر الزاويـة يف ؛ والـامتس دالالهتـا، ومدى اتاكهئم عليه يف حتليل النصـوص، الرئيس يف فهم النص واستيعابه ووعيه

، م مهنامعاين النصوص الرشعية واسـتخراج أالحاك يف بيان كام اعمتد عليه الفقهاء وأالصوليون، من ٔاصول التفسري ؤاصالً ، توجيه دالالت االآيت

  )4(.كام فهموا ٔاثر القرائن السـياقية لفظية اكنت ٔاو مقامية يف حتديد دالةل النص 

وٕامنـا نبـه ٕاىل دوره يف حتديـد دالالت أاللفـاظ ، دون ٔان يعّرفه، دقيقاً  ٔاول من اسـتعمل مصطلح السـياق اسـتعامالً  ولعل إالمام الشافعي اكن     

  )5 (.ٔاي القرآن " ابب الصنف يبني سـياقه معناه " ٔاسامه " الرساةل " يف كتابه  وعقد ابابً  ،وختصيص عاهما، وتفصيل مجملها، القرآنية

تعـد ٔاقـدهما ٕاشـارات اخلليـل ، تدل عىل معرفهتم به وتعويلهم عليـه دلى اللغويني والنحويني هنا وهناك كام نلمتس ٕاشارات عديدة ٕاىل السـياق     

حديهثم عن الوقـف واملناســبة  شارات معيقة ٕاىل الرتابط يف سـياق امجلةل ٔاو امجلل، كام ٔانالنحو إ  كام حوت كتب )6(،وسوامه وابن جينوسيبويه 

عيـة غام، وكراهية توايل أالمثال، وإالعالل وإالبدال وغريها، يه ما يطلق علهيا يف العرص احلديث ابلفواصل الصوتية ٔاو تسمى الظـواهر املوق وإالد

مما يعين وعهيم بسـياق النص، وٕان مل يشريوا ٕاليه  من الالكم املكتوب؛ وع ٔاكرث تنوعاً الظواهر يعد الالكم املسم ٔاو املعامل السـياقية؛ وبواسطة هذه

  )8،7( .بلفظه رصاحة 

  تعريفهم لبالغة الـالكم ؤاوفر النصوص اليت تناولت السـياق دلى البالغيني والنقاد فامي عربوا عنه ٔاصدق تعبري يف، واكنت ٔاوحض إالشارات      

وقـد وحـدوا بـني مصـطلحي احلـال  "مطابقـة الـالكم ملقتىضـ احلـال مـع فصـاحته " و "للك مقام مقال:" وهو ، اذلي ٔافاضت يف تناوهل مؤلفاهتم
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 يسـتخدمان مرتادفني، ويه الهيئة اليت يكون علهيا السامع ٔاو املتلكم، بيد ٔاهنا انرصفت بعد ذكل ٕاىل رصد املقامـات وأالحـوال مـع مـا ٕاذواملقام، 

  .يناسـهبا من الرتاكيب يف شلك يتتبع تكل املقامات والرتاكيب

كـام عرضـوا للعوامـل اخلارجيـة الـيت ، يف ٔاحاكهمم البالغية عىل النصوص اليت تناولوها ابلرشـح والتحليـلمعليًّا ذكل  العلامء قد طبق ٔاولئكو     

) مقاماتـه(وصـف عـام يشـمل دلهيـم حـال الـالكم  )احلـال(كل يكون ؛ وبذوغري ذكل مما هل صةل ابلسـياق الاجامتعي، تلف بيئة النص وحتيط به

  .ٔاصوات يعرب هبا لك قوم عن ٔاغراضهم –كام يقول ابن جين  –وحال املتلكم، وحال املسـمتع، والفكرة والغرض اذلي تعرب عنه اللغة؛ ٕاذ اللغة 

ٕاذ يه تقـوم عـىل مراعـاة الســياق ؛ الســياقية يف الـرتاث العـريب عند عبد القاهر اجلرجاين التطبيق العميل لدلراسـات" نظرية النظم " وتعد     

 تنســيق  اللكـامت يف تتـابع فالنظم عنـده معليـة عقليـة تظهـر اآثرهـا يف، مع ٕادراك العالقات القامئة بني أاللفاظ يف الرتكيب، اذلي يرد فيه الالكم

عبد القاهر ، وبذكل ربط املرتابطة ٔالداء املعىن يف النص ت وامجلل والرتاكيبعىل ٔان يشمل هذا التتابع املفردا، ٕاىل معىن بنيَّ قصده املتلكممفٍض 

  .)9(الالكم مبقام اسـتعامهل وسـياقه اللغوي

فضـًال عـن تـأثريه ، والغاية العملية اليت يريم ٕالهيا من ٔاجـل العنايـة بـه، يف معاجلته ملوضوع السـياقالتأصييل  هذا العاملأالمر اذلي يربز دور     

وترعـرع يف ميـدان ادلراسـات أالسـلوبية احلديثـة الـيت  ّصل لهذا املوضوع اذلي منايف تناولها املفيف جّل املؤلفات البالغية والنقدية من بعده البالغ 

  .مضن أُطر دقيقة وواحضة ، طبعته بطابع علمي

ودوره البـارز يف توجيـه دالالت ،  حتديـد املعـىنوهكذا تواترت إالشارات والنصوص اليت تدل عىل وعي العلامء العرب بأمهية السـياق يف       

ومل تـنص عـىل تعريـف اصـطاليح ، بذاتـه يف علوهمـا قامئـاً  بيد ٔان الغالبية مهنم مل تعتد به مصطلحاً ، وال سـامي يف النص القرآين، العالقات اللغوية

لنظريـة لتقعيـد ا ووضـع أالسـس، طبيق ٔاكـرث مـن التنظـريوغلب عىل دراساهتا السـياقية جانب الت ، وٕامنا نصت عىل ٔامهيته وبعض اآثره، معني هل

  .وهو ما هنضت به ادلراسات احلديثة ، وتوضيح تفصيالهتا وفق ٔاسس علمية واحضةالسـياقية 

 مض اللكـامت بعضـها ٕاىل بعـض، وتـرابط ٔاجزاهئـا فيمتثـل يف، ٔاما مفهوم السـياق يف دراسات العلامء املعارصين مـن أالسـلوبيني والســياقيني      

مجموعة العالقات اللغوية والبيانية والنفسـية وغريهـا القامئـة بـني  هو ٔاو ،ويه جممتعة يف النص ٔاو احلدث ،واتصالها ٔاو تتابعها، وما توحيه من معىن

ي يطلـق اذل )Context( للمصطلح إالجنلزيي مقابالً " السـياق " قد اسـتعملوا  لفظ و  ،أاللفاظ واملعاين، ٔاو العبارات وامجلل يف ٕاطار النص

  .)10("احمليط اللغوي اذلي تقع فيه الوحدة اللغوية سواٌء ٔااكنت لكمة ٔاو مجةل يف ٕاطار من العنارص اللغوية ٔاو غري اللغوية:" ويراد به

، وهـو مبثابـة اجلرسـ اذلي يـربط خر ٔاو النص املصاحب للنص الظـاهرهو النص االٓ : " ٔان السـياق  (M.Hallidag) ويرى هايدي      

  . )11(" اللغوي ببيئته اخلارجية المتثيل 

وفـق ٕاجـراءات مهنجيـة ، وخطـوا بـه خطـوات واسـعةيسـمى املـهنج الســيايق،  مـاابلسـياق ٔاو  ابلغاً  اهامتماً اللسانيون املعارصون وقد ٔاوىل      

 مس  النظريـة الســياقية عـرف ابرائـد هـذا الاجتـاه اذلي تبلـور فـامي ) (J.R.Firth فـريثويعـد ، ذلاتـه وسـار البحـث فيـه مقصـوداً ، دقيقة

)(contextual theory، وضـعها يف ســياقات : ٔاي ؛ ٕاذ ٔاكـد يف نظريتـه ٔان املعـىن ال ينكشـف  ٕاال مـن خـالل تسـييق الوحـدة اللغويـة

ياق نظريـة الســ  دعـوبـذكل تُ ، يتحدد معىن اللكمـة وفـق الســياقات الـيت تـرد فهيـا: ٔاي  ؛ فاملعىن عنده يفرس بوصفه وظيفة يف السـياق، خمتلفة
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 Stephen)  (وقـد عـد سـتيفن ٔاوملـان، )12(واحدة من نتاجئ البحـث ادلاليل الـيت تعـد خطـوة هممـة عـىل طريـق املـهنج التحلـييل للخطـاب 

Ullmann  13(جحر أالساس يف عمل املعىن  –ٕاذا طبقت حبمكة  –" فريث"النظرية السـياقية اليت ساقها( .  

والبعـد اخلـاريج ، فالبعد ادلاخيل يتعلق ابللغة وتراكيهبا، وآخر خاريج، بعد داخيل: ية عىل بعدين ويرتكز مفهوم السـياق يف هذه النظر          

: ن اجلـانبني لهـذي وذكل ما ٔاكسبته النظرية السـياقية لدلرس اللغوي حني ٔاصـبح تنـاول املعـىن تنـاوالً ، يمتثل يف الظروف واملواقف احمليطة ابلنص

  )14(.اللغوي وغري اللغوي

ويشــمتل عـىل ، فهو يمتثل يف البيئة اللغوية للرتكيب املراد حتليهل، context linguistic)( يث سـياق املقال ٔاو السـياق اللغويومن ح    

واملعجميـة  والنحويـةالصـوتية :  ويه الالتبـاس عهنـاحـاالت لها، ورفع  اليت تفيد الكشف عن املعىن الوظيفي ية اليت حيتوهيا النصالعنارص اللغو 

ويمكن دوره يف ٕاعطاء اللكمة ٔاو امجلةل معناها ، هتا النصيةوال خيرج عن حدود العبارة اللغوية بكينون، ٕانه سـياق ينبثق من داخل النص، وادلاللية

صـفة امجلـال  –يف الوقـت نفسـه  –مع ٕاضـفاء ، وٕابعاد املعاين أالخر اليت حتمتلها يف سـياق آخر، الغموض اذلي يكتنفهاوٕازاةل ، اخلاص يف النص

  .هيا عل

؛ طبيعيـاً  وبـذكل يكـون الســياق اللغـوي نتاجـاً ، ما يرشـد ٕاىل املـراد مـن اخلطـاب) اللفظية واملعنوية ( فالسـياق يتضمن من القرائن النصية     

عتـربة ملعرفـة وبـذكل تكـون القـرائن امل ؛ اللغـوي وامجلل لتكوين الـنص وبنائـه، لواللكامت لتشكيل امجل، رتابط أالصوات فامي بيهنا لتوليد اللكامتل

  . ، وهذا يعين متاسك النص اللغوي يف ٕاطار ادلالةل ادلالةل راجعة ٕاىل النظم والرتاكيب النحوية مع اعتبار قواعد دالالت أاللفاظ

العنـارص غـري اللغويـة املصـاحبة  فيقصـد بـه، (context of situation)  املوقـفلغوي ٔاو سـياق احلـال ٔاو املقـام ٔاو ٔاما السـياق غري ال   

، )اخملاِطـب واخملاَطـب ( املعطيات الاجامتعيـة والثقافيـة والشـخوص ابلظروف وأالحوال و ولك ما يتصل مهنا ، واحمليطة ابلعملية اللغوية، لنصل 

" خيي السـياق التـار " ؤاطلق بعضهم عليه امس ، ٔاسـباب الزنول لالآيت القرآنية: يدخل فيه ما سامه املفرسون كام  .والزمان واملاكن وما ٕاىل ذكل 

غـرض " و " مراعـاة حـال اخملاطـب " كام يندرج مضنه " للك مقام مقال : " عربوا عن سـياق احلال ٔاو املقام بقوهلم  فقدٔاما البالغيون والنقاد . 

ف املناسـب مـن فٕانه يؤدي دوره املطلوب يف التأثري، وٕااثرة الانفعـال؛ الحتـاد املوقـ ،، وعند مراعاة مقتضيات السـياق اخلاريج)16،15(" املتلكم 

  . النص ٔاو اخلطاب مع املعىن املراد نقهل ٕاىل السامع ٔاو املتلقي

ٕاذ ال تمت معلية التفسـري ٔاو التحليـل للـنص ٕاال ؛ عالقة تقوم عىل التاكملية) غري اللغوي ( و ) اللغوي ( ومن املؤكد ٔان العالقة بني السـياقني     

ٔالن التفسري ابلسـياق يتطلب فهم النص اللغـوي  ؛سـياقات اخلارجية احمليطة هباال وبني  ،القاعدية مبراعاة املزج بني مكوانت النص اللغوية وصفاهتا

، ٕاىل جانـب اذلوق، غري ٔان السـياق اللغوي ادلاخيل خيضع نسـبيا للمعياريـة  واملنطـق العقـيل، )السـياق غري اللغوي ( ه اخلاريج مبحيط  متأطراً 

ٕان النص عبـارة عـن  ٕاذ، هل ال خيضع ملعيار ٔاو قانون حمدد حيمكه؛ ٔالن لك ما حييط ابلنص يعد سـياقاً ، يف حني ٔان السـياق غري اللغوي اخلاريج

: ويه ، ويـزول عنـه هـذا الوصـف ٕاذا ختلـف واحـد مـن هـذه املعـايري، ٔان تتـوفر هل ســبعة معـايري للنصـيةحدث تواصيل يلـزم لكونـه نصـًا :" 

  .)18،17("والتناص، واملقامية، عالميةالٕ وا، واملقبولية، والقصدية، والانسجام، الاتساق

فـٕان الســياق ، والتأثري يف املتلقي سامعًا اكن ٔام قارئـاً  وحتقيق التواصل، اكن اخلطاب ميثل رساةل هادفة حتتاج ٕاىل مرسل ومتلٍق وسـياقوٕاذا     



 

- 6  - 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

يف ، ل يمكن يف الظروف احمليطة بـهفسـياق املرسِ ، املسـتقبل، رساةلال، املرِسل: بنوعيه ادلاخيل واخلاريج يشـمتل عىل عنارص اخلطاب الرئيسة 

وينـدرج حتـت ســياقه اجلـنس أالديب ، صـيغت فيـه اذليوسـياق الرساةل يمتثل يف إالطـار واملوضـوع ، اليت تؤثر فيه، ٔاثناء معلية ٕانشاء اخلطاب

والرؤيـة ، والاســتعدادات النفســية، اقـف اذلاتيـةٔاما سـياق املتلقـي فيتضـمن املو ، فاحلضاري العام، مث السـياق اللغوي، اذلي تنمتي ٕاليه الرساةل

  .وص ٔاثناء ممارسـته معلية القراءةاخلاصة اليت ينطلق مهنا يف فهمه النص

ميتد عىل مساحة واسعة من الراكئز تشــمتل عـىل  –واحملدثني  القداىمالعلامء  دلىالسـياقية  يف ضوء ادلراسات –وهكذا يتبني ٔان السـياق       

ممـا جيعـل ؛ كام تشـمتل عىل املقام بظروفه ؤاحواهل وسـائر عنـارصه غـري اللغويـة املصـاحبة للـنص واحمليطـة بـه، ليت حيتوهيا النصالعنارص اللغوية ا

ال فـ، يف ادلراسات أالسلوبية من حيـث دوره البـارز يف الكشـف عـن دالالت أالبنيـة اللغويـة الرتكيبيـة بصـورة دقيقـة ميثل ٔامهية كربىالسـياق 

املعـىن مك مـن خـالهل عـىل ولهـذا اكن الســياق هـو أالسـاس اذلي ُحيـ؛ سواها من ادلالالت اليت ميكـن ٔان تتضـمهنا ٔاو تؤدهيـا ينرصف اذلهن ٕاىل

عند غياب القرينة اللفظية عىل ٔان املقصود هذا املعىن  يدل كام ٔانه، وعن ازدواجية املعىن لللكمة الواحدة، هو أالصيل ٔاو اجملازيٕاذا اكن املقصود 

  . يعاجل الغموض اذلي قد يعرتي بعض ادلالالت  وبذكل فهو، ذ يكون الكهام حممتالً إ ، دون ذاك

يـؤدي ٕاىل وضـعه يف ٕاطـاره العـام اذلي ، وعىل هذا النحو يكون املهنج السـيايق من ٔافضل املناجه اليت تسهم يف فهـم الـنص فهـام مـتاكمال        

ل كثري من ، لفظية ومعنوية: من خالل قرائن نصية  ومقاصده العليا، م مراد املتلكمهيتجىل يف مسـتوايته اللغوية املتعددة اليت ترشد ٕاىل ف  وقد عوَّ

بعـض  دلراسـةذلا حياول هذا البحث ٔان يتخذ املهنج السـيايق وسـيةل ؛ الباحثني عىل هذا املهنج يف دراساهتم املسـتقةل لالٓايت القرآنية فهامً وحتليالً 

  . عن بعض وجوه إالجعاز البياين وأالسلويب املتعددة يف القرآن العظمي  بغية الكشف؛ يةدراسة ٔاسلوب هناايت االآيت القرآنية 

   وآياتها النهاياتالتعالق السياقي بين 
  : ؤانواعها  هناية االٓيةماهية 

 مؤثراً  ٕايقاعاً  يتكرر حمداثً  ينهتـي بصوت قد، لفظ آخر االٓية:  وفق الاصطالح بأهناالفاصةل وتعرف ، تسمى هناايت االآيت القرآنية فواصل        
وتوضـع بعـدها عالمـة الفصـل ، جتعل لك مهنا ٕازاء أالخرى و، اليت تقع يف هناايت االآيتوبذكل تكون الفواصل يه اللكامت ، يف صورة السجع

  .)20،19(بني آية وآية 
، وقد تكــــون التسمـية مأخـــوذة من وبني ما بعدها ر االٓية فصل بيهناينفصل عندها الالكمان، وذكل ٔان آخ فٔالنه، فواصلٔاما تسميهتا        

mf  ed     k  j  i  h  g  :وقوهل تعـاىل ، ) فصلت( mON     M  L  K  J   I  Hl  :قوهل تعالــى

   o  n   m   ll )دو ــه( .   

فاسـتبعد تسـميهتا ؛ ٔالهنـا منـه، عنـه ٔايضـاومـن مث وجـب نفـي القافيـة ، نفى عن القرآن  امس الشـعر ٔالن هللا ؛ وال جيوز تسميهتا قوايف     
ٔان هنايـة بيـت الشـعر :  ويبدو ٔان مما تواضع عليه مجهـور علـامء البالغـة والتفسـري هـو ، للقرآن بأن يقاس عىل منظوم الكم البرش ابلقوايف تكرمياً 
  .وهناية االٓية القرآنية تسمى فاصةل ، اوهناية مجةل النرث تسمى جسعً  ،تسمى قافية

توجـب حسـن ٕافهـام ، ٕان الفواصل حروف متشالكة يف املقاطع :"كد الرماين يف تعريفه للفاصةل مسوها واختالفها عن أالجساع يف قوهل وقد أ     
كـام دفـع الزخمرشـي هتمـة ، )21("  ؤامـا أالجسـاع فاملعـاين اتبعـة لهـا ، ذكل ٔالن الفواصل اتبعة للمعاين، وأالجساع عيب، والفواصل بالغة، املعاين
ٕاال مع بقاء املعىن عـىل رسدهـا عـىل ، احملافظة عىل الفواصل جملردها نبال حتس:" حيث يقول ، عن القرآن من خالل مفردات نظرية النظم السجع
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السلسـة عـىل اللسـان ٕاال مـع جميهئـا منقـادة للمعـاين ، كـام ال حيسـن ختـري أاللفـاظ املونقـة يف السـجع، املهنج اذلي يقتضيه حسن الـنظم والتئامـه
  .)2("   فليس من البالغة ، منظور فيه ٕاىل مؤداه عىل ابل غريوهيمت بتحسني اللفظ وحده ، فأما ٔان هتمل املعاين، يحة املنتظمةالصح 
 :تعـاىليف احلرف أالخـري كقـوهل  سواءً  ،حروف روهيا ثلويه اليت مت ، ةلمامتث:  نينوععىل حبسب الروي تأيت ف من حيث ٔانواعها،  ٔاما الفاصةل    

 m h  g   {  z     y   x   w  v  u  t   s  r  q  p      o   n  m  l  k  j  i

  }  |l )ٔاويف احلرفني أالخريين كقـوهل تعـاىل  ، )هـط:  m  ¢     ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u

  ¦  ¥  ¤  £l )ثـة أالخـرية كقـوهل تعـاىلٔاو يف أالحرف الثال،  )الرشح:  m  c  b    a  `  _   e   d  j  i  h  g  f

l )ٔاو يف أالحرف أالربعة أالخرية كقوهل تعاىل ، ) ملـالق:  m  d  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z   y

  m  l  k   j  i  h  g  f  el )أالعراف(.  

ٓ وقد جاءت الفواصـل املـامتثةل ٔاو املوحـدة عـىل نسـق واحـد مـن ٔاول السـورة حـىت     ، عـىلواالٔ ، القمـر: خرهـا يف ٕاحـدى عرشـة سـورة يها

يـتجىل إاليقـاع الصـويت وادلاليل بـأهبـى  وفهيـا مجيعـاً  ، والنـاس، وإالخـالص، والكـوثر، و الفيـل، و اهلمزة، والعرص، والقدر، والليل، والشمس

حبـرف  اً مســبوق) الـراء( ففواصـلها جـاءت لكهـا عـىل حـرف واحـد هـو حـرف، ولنأخذ سورة القمر عـىل سـبيل املثـال، ؤاروع مظاهره، صوره

 .نكـر .مزدجر : ( ره يف سورة سواها مثل من لكامت  فواصلها مل يأت ذك ؤان كثرياً ، واحداً  رمبا يكون مرجع ذكل ٔاهنا تتناول موضوعاً و ، متحرك

     ).هنر  .رمسـتط .ادلبر  . منترص .احملتظر .حمترض  .ٔارش  .سعر .منقعر  .مسـمتر  .مدكر  .درس  .مهنمر  .منترش

، الفاحتـة:كام يف سور ، باءوتقارب ادلال مع ال ، كتقارب املمي مع النون، ويه اليت تقاربت حروف روهيا، هو املتقاربة والنوع الثاين من الفاصةل   

m  M  L  K  :ومن ٔامثةل تقارب املمي مع النون قوهل تعـاىل . والتني ، واملطففون، واملاعون، والقمل، وق، وادلخان، واملؤمنون، ويونس

   Q  P    O  Nl ومــن ٔامــثةل تقــارب ادلال مــع البــاء قــوهل تعــاىل ، ةالفاحتــ:  m  J  I  H  G  F  E  D  C  BA

  Q  P  O  N  M  L   Kl ق.  

وتكرر يف ، مع متاثل ٔاو تقارب صيغ النطق هبا، الفواصل يه اللكامت اليت تامتثل يف ٔاواخر حروفها ٔاو تتقارب: " ويف ذكل يقول ابن عاشور     

، ؤاكرثها قريب مـن أالجسـاع يف الـالكم املسـجوع، تكرث وتقل، أن متاثلها ٔاو تقارهبا مقصود من النظم يف اآيت كثرية مامتثةليؤذن ب السورة تكراراً 

 .)22(" ؤاكرثها جار عىل ٔاسلوب أالجساع ، ويه ٔاكرث شـهبا ابلزتام ما اليلزم يف القوايف، والعربة فهيا بامتثل صيغ اللكامت من حراكت وسكون

  

 قافية الفاصلة وال

حتـدد ادلفقـة  فالقافيـة يف الشـعر العـريب، بني الفاصةل والقافية بيد ٔان مثة فروقاً ، والفاصةل يف موقعها من االٓية مبزنةل القافية من البيت الشعري   

مى بـأمه حـرف قبل ظهور شعر التفعـيةل، تسـوقد اكنت ، لنفس آخر وتعد احلد اذلي يقف عنده النفس الشعري تأهباً ، الشعورية دلى الشاعر

والشـاعر يلـزتم هـذه القافيـة املـامتثةل ٔاو الـروي املوحـد مـن ٔاول ، وســينية البحـرتي، يالمية الشــنفر : هو حرف الروي مثل من حروفها اذلي 

  .القصيدة حىت آخرها 
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كـام ٔاهنـا تشــمتل عـىل معـان ، والقافيـة مما تفرضه الصنعة عـىل الـوزن، متتاز ابحلرية من لك قيد ٕاذ، ا من ذكلٔاما الفاصةل يف القرآن فال تلزتم شيئً 

، كذكل متثل الفاصةل هناية التوتر النفيس اذلي يسـيطر عىل القارئ بسبب املعاين إاللهية املعجـزة، بسائر مفردات االٓية وثيقاً  كثيفة ترتبط ارتباطاً 

فقد ٔاعفى التعبري من قيود القافيـة املوحـدة ، شعر مجيعاً بني مزااي النرث وال "ناسق الفين مجع به النظم القرآينمن الت  وهذا ما عده سـيد قطب رضابً 

والفواصـل املتقاربـة يف ، ؤاخذ يف الوقـت ذاتـه املوســيقى ادلاخليـة. فنال بذكل حرية التعبري الاكمةل عن مجيع ٔاغراضه العامة ؛ والتفعيالت التامة

  )23("النرث والنظم مجيعاً ) سـبق(فنشأ ومض ذكل ٕاىل اخلصائص اليت ذكران ، واملتقفية املتقاربة اليت تغين عن القوايف، الوزن اليت تغين عن التفاعيل

، وحفظـا عـىل انتبـاه القـارئ، للســياق ٕاذ يأيت التنويع تبعـاً ، دون ٔان يؤدي ٕاىل راتبة يف إاليقاع وتنغاميً  ويتكرر القالب الصويت للفواصل ترديداً   

وتتنـوع ، تنحـدر فهيـا موجـات الـنغم، يـرثي التعبـري بأنغـام موســيقية متنوعـة، ذه الراتبـةفالقرآن الكرمي حني يلجأ ٕاىل كرس ه" .ا ذلهنه وتنشـيطً 

التصـاعد .وهكذا املراوحة بني القـرائن يف الـمك املوســيقي ، فطويةل، فقصرية، آية طويةل: املراوحة : وتتصاعد درجاته ابسـتعامل وسـيلتني ، ٔاصداؤه

  )24("فأطول ، واصل ٔاطولوٕاتباعها بف، البدء ابلفواصل القصرية: النغمي 

، َوَوفْـرة الـنَّغَم، وتزيد الفاصةل عىل نظريهتا بشحنة املعىن، فٕانك لتجد ٔان الفاصةل القرآنية اكلقافية الشعرية:" ادلكتور ٔامحد بدوي  لوذلكل يقو     

 )25(". والسعة يف احلركة 

ـُلحق فيه، بق ٕاليهيف ٔاسلوبه اخلاص به اذلي مل يسـ  ومن هنا اكن نظم القرآن متفرداً       وٕامنا هو اآيت مفصةل لهـا ، وليس نرثاً ، ليس شعراً ، ومل ي

  . ويف القرص،وفامي يظهر من االئتالف والاختالف ، ويف الطول، اخلاص يف االتصال والانفصال طابعها

   والتنوعبين الوحدة  الفواصل ونظامالسياق 
، وهـو نظـام ال حـدود هل، املغايرة والتنوع مراعاة للمعاين وما يسـتدعيه املوقف والسـياقعىل  – غالباً  –ينطوي بناء الفواصل يف سور القرآن    

حىت لتوشك لك سورة من سـوره ٔان تنفـرد بنظـام خـاص مـن هـذا ، ٕانه رضب من إاليقاع ابلغ الروعة والتفرد، ويتعذر ضبطه يف قواعد حمددة

  :واملرسالت ، سورة العادايت - اً ال حرص  متثيالً  -نذكر مهنا  ومناذجه كثرية ومتنوعة، إاليقاع ال تشاركها فيه سورة ٔاخرى

حيث جند ٔان املقطـع أالول ينهتــي ، وكثري يف القرآن، وهو تغري بسـيط، ففي سورة العادايت يتواىل تغري الفواصل عىل عدة مقاطع ٔاو فقرات    

عـىل حنـو ، وأالخري ينهتـي ابلراء املكسـورة، املضمومة املسـبوقة ابلواو ٔاوالياءوالثالث ينهتـي ابدلال ، والثاين ينهتـي ابلعني املفتوحة، ابحلاء املفتوحة

m  v  u  t     s  r  q  p   o  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e :ما نـرى يف قـوهل تعـاىل

   ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x   w

  G  F  E     D  C  B  A   K  J  I  Hl )العادايت(.  

فيشـمل مثانيـة ، ويتبـاين كثـرياً ، حيث يتسع تغري حرف الروي يف فواصلها، ٔاما سورة املرسالت فمييض ٕايقاع الفواصل فهيا عىل نسق خمتلف   

m    Ûمـرات يه آيـة عـن هـذا تتكـرر فهيـا الزمـة عرشـ فضـالً ، والباء، والنون، والالم، والتاء، والعني، والقاف، والراء، الفاء: حروف يه 
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  Ý  Ül ،  ولكن مل ختمت هبا السورة.   

مث ما يلبث ٔان يتحول عنه ٕاىل نسـق آخـر ، ٔاو ٔاكرث يف عدد من اآيهتا عىل نسق قد يسـمتر آيتني ٔاو ثالاثً  الفاصةل يف السورة ٔايضاً  بناءوجيري   

كام ٔانه قد يأيت بفاصةل  جديدة تعود ، ة يف نسقها عن سابقهتا والحقهتاوقد يأيت فيه بفاصةل واحدة خمتلف، ال يُلزتم فيه عدد حمدد من االآيت كذكل

؛ يتعـذر ضـبطه يف قواعـد حمـددة اً وعىل هذا النحو يسري نظام الفاصةل يف تغريه وتباينه عىل امتداد السورة تغريّ ... وقد ال تعود ، ٕاىل منطها أالول

ولك ، ومبا حيقـق الغـرض املقصـود مـن جميهئـا، سـياق املعىن اذلي تساق ٕاليه ٔاو يقتضيهٔالن الفاصةل يف النظم القرآين جتري يف نسقها مبا يناسب 

  .    بيد ٔان الفاصةل ليست معجزة مبفردها دون موقعها من آيهتا اليت تتصل هبا ، آية تنادي عىل فاصلهتا

قـد هيتـدي ٕاليـه العلـامء وقـد خيفـى علـهيم ، ز بياين ال ينفدالفاصةل يف النص القرآين ٔاو تغريها يمكن وراءه يف احلالتني ٕاجعا اتفاقو ال شك ٔان     

لفظها يف ســياقه دالةل معنويـة ال يؤدهيـا لفـظ  ال يقتيضإ ٔانه ما من فاصةل قرآنية "وذلا ترى ادلكتورة عائشة عبد الرمحن ٔان مقتىض إالجعاز ؛ رسه

ة التـآلف اللفظـي ٕادراكه، مث تضيف بعد ذكل بأهنـا ال هتـّون مـن قميـوقد يغيب عنا فنقر ابلقصور عن ، قد نتدبره فهنتدي ٕاىل رسه البياين، سواه

وبني ٔاسلوب ، فالبالغة   من حيث يه فن القول ال تفصل بني جوهر املعىن...لهذا النسق الباهر اذلي تتجىل فيه فنية البالغة  وإاليقاع الصويت

  .ٔاو جتور عليه ليسمل لها زخرف بديعي ، كام التعتد  بألفاظ مجيةل تضيع املعىن ،وال تعتد مبعان جليةل تقرص أاللفاظ عن التعبري البليغ عهنا، ٔادائه

ونسقها الفريد يف ٕايقاعهـا البـاهر، وبـني مـا تقدمـه ، وهذا هو احلد الفاصل بني فنية البالغة كام جتلوها الفواصل القرآنية بداللهتا املعنوية املرهفة   

   )26(". امت عىل ٔان جتيء يف مواضعها الصنعة البديعية من زخرف لفظي يُكره اللك

فقـد الحظنـا يف مـرات كثـرية ٔان :"و قد حاول من قبل سـيد قطب اكتشاف الرس الاكمن وراء تغري الفواصل يف السورة الواحـدة يف قـوهل    
فـمل نـرد ٔان نمتحـل ، لرس يف مواضع ٔاخـرىوخفي علينا ا، وقد تبني لنا يف بعض املواضع رس هذا التغري.ال تتغريان جملرد التنويع ، الفاصةل والقافية

  )23(.لنثبت ٔانه ظاهرة عامة اكلتصوير، والتخييل، والتجسـمي، وإاليقاع؛ هل
فالسـورة تبـدٔا بقصـة  : ما جاء يف سـورة مـرمي، عىل ٔان تغري الفاصةل ليس جملرد التنويع، وٕامنا يعىن شيئًا خاصاً  و من املواضع اليت ذكرها دليالً    

m  M  L  K   J  I   H   G  F  E  D   C  وتسـري الفاصـةل والقافيـة هكـذا، مرمي وعيىس ةلهيا قصزكراي وحيىي وت

  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R    Q  P  O  Nl )ـــــــــرمي m  o  n  ٕاخل) م

  b  a           ̀   _  ~  }  |       {  z  y  x   w  v  u  t      s   r   q  pl )ٕاخل ) رميــم.  

m  }  |  {     z  y : وجفأة يتغري هذا النسق بعد آخر فقرة ىف قصة عيىس عىل النحو التايل. واحد  ي ٔان تنهتـي القصتان عىل روٕاىل  

   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~

   ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r 

  È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾        ½    ¼  »  º  ¹  ¸      ¶   µ´  ³²  ±  °  ¯  ®            ¬  «  ª

ÖÕ        Ô  Ó  Ò          Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê  Él )ٕاخل  )رميــم.  
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حبرف النون ٔاو حبرف املمي وقـبلهام مـد طويـل،  ويتغري نظام القافية فتصبح، وهكذا يتغري نظام الفاصةل فتطول" و يعلق سـيد قطب بقوهل       
. ولهجة احلـمك تقتىضـ ٔاسـلواًب موســيقيًا غـري أسـلوب الاســتعراض. مسـمتدًا مهنا ، وأكمنا هو يف هذه االآيت أالخرية يصدر حكامً بعد هناية القصة

  )23(."ري وأكمنا لهذا السبب اكن التغي، بدل ٕايقاع القصة املسرتسل، وتقتىض ٕايقاعًا قواًي رصيناً 
والســياق يف ، هـو ٔادب الاسـتئذان، ٔالن الغـرض مـن الالكمـني واحـد؛ وتأيت الفاصلتان متفقتـني يف املوضـعني الالكموقد خيتلف موضوعا     

|  {    ~   m : يقـول ســبحانه وتعـاىل ، حكـمي فـامي رشعـه هلـم، ٔالن املعىن يدل عىل ٔان هللا علـمي مبـا يف صـالهحم؛ املوضعني واحضاً 

    �       ¸  ¶        µ    ´   ³  ²  ±     °   ̄   ®   ¬  «ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡

  Ð  Ï    Î               Í  ÌË   Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â   Á   À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹

   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  O  N             M  LK  J  I     H  G  F  E  D  C  B  A

T   S  RQ  P     V  Ul )ورـــالن( .  

  .يف امتثال امللكفني مبا ٔارشدوا ٕاليه ويدل تكرار الفاصلتني بألفاظ واحدة عىل تأكيد إالنذار من اخملالفة واملبالغة    

   السياق وائتالف الفاصلة
وتشـكيل خطاهبـا مبـا  يف آيهتـا الفكـريإالحاكم ملا تقوم به من  دور يف ؛ الفاصةل مظهرًا من مظاهر إالجعاز أالسلويب يف النظم القرآين تشلك    

عـىل ٔاوثـق  امما يسهم يف ٕاحاكم بناهئـ؛ داللية ابلغة أالمهيةقمية قمية صوتية و  عىل معناهاتضفي فهـي ، ويسـتدعيه املوقف والسـياق، يتطلبه معناها
ٔاخـرى لفظيـة  وظيفةو ، نوية حيمتها السـياقمع  وظيفة رئيسة:  ني يف الشلك واملضمون وظيفتومن مث يتسم إالحاكم يف الفاصةل ب؛ وجوه إالحاكم

  .تتصل جبامل إاليقاع
اذلي يتطلبـه  دون الانتبـاه ٕاىل الغـرض املعنـوي، ن الفاصـةل جـاءت لتتفـق مـع رؤوس االٓي أالخـرى حفسـبالقـول بـأ جيوز ال  ونتيجة ذلكل   

ٕاذ ؛ ويه نظـرة ٔاحاديـة اجلانـب، الشلكية املوسـيقية حفسـبكام نظر بعض البالغيني واملفرسين ٕاىل النسق القرآين للفاصةل من الوهجة  ، السـياق
ا عـىل اللكمـة، ٔاو يـؤثر  لفظـة عـىل يؤخر ٔاو حيذف ٔاو يزيد حرفًـ فقد يقدم القرآن ٔاو، لرعاية الفاصةل، ايعللون  للجانب املوسـيقي بأنه جاء قصدً 

ٔاو ، عـاة حسـن الـنظم السـجعي ٔاو الفضـيةل السـجعيةأاو مر   ٕاىل غري ذكل ملراعاة الفاصـةل... ٔاو يعدل عن صيغة ٕاىل ٔاخرى  ، ٔاخرى يف معناها
  )29،28،27(. ا يسـتحب العرب من موافقة املقاطعورءوس االآيت، وأكنه نزل عىل م، ملشالكة املقاطع: بتعبري الفراء 

، ا مـن مالءمـة هنـاايت االآيت ملعناهـابـع ٔاساًسـين  ٔالنـه ؛ وهذا إاليقاع يف الفواصل القرآنية ابلغ الروعة والتفرد وإالجعاز يف املواضع اليت وقع فهيا  
ٔاو ، بيامن يأيت ابٕاليقاع البطيء يف أالخرى، ٔاو يأيت ابٕاليقاع املوسـيقي الرسيع يف بعض االآيت، فسـياق املعىن هو اذلي يفرض هذه اللفظة ٔاو تكل

يف  وتؤدي يف الوقت نفسه تناســباً ، تؤدي معىن يف السـياقل  فتأيت اللفظة، ابنسجام الشلك واملضمونفالقرآن الكرمي هيمت  .املعتدل يف غري ذكل 
ومعانهيا تسـابق ٔالفاظهـا يف ، فألفاظ الفاصةل تسابق معانهيا، ٔاو للرضورات، إاليقاع، دون ٔان يطغى هذا عىل ذاك، ٔاو خيضع النظم ٔالحد أالمرين

 وهنـا يمكـن الرسـ يف ٕاجعـازه، ة فنيـة يف أالسـلوب القـرآينوتـكل مـزي ، يف سالسة وانسجام ال مثيـل هلـاممن السـياق التوجه ٕاىل الغرض املنشود 
  . وصورة ذاته ، نسـيج وحده ٔالنه؛ البياين

لك آيـة داخـل السـورة مســتقرة يف ســياقها؛ لوجـود رابـط عـام ٕاذ تأيت ، املعجز اآيت النظم القرآين تنتظم بعالقاهتاالسـياقية احلقيقة ٔان الوحدة و 
ية يربطها سـياق واحد مـن بـدايهتا االٓ  ؤايضاً ، جيعلها تنتظم داخل سـياق يعلل وجودها بني ما  جاورها من اآيت حبيثومبا بعدها يربطها مبا قبلها 

ٔاو قرهبـا ٔاو ومن هنا فٕان سـياق املوضوعات القرآنية هـو اذلي يـتحمك يف وجـود الفاصـةل ؛ شالك ومضموان مرتابطاً  اكمالً  فتأيت نسـيجاً ؛ هنايهتإاىل 
ٕاذ هـو السـبيل اذلي بـه تُعـرف ، يف أالسـلوب القـرآين واحضـاً  وبذكل يشلك الرتابط الســيايق هنجـاً ؛  طول االٓية ٔاو قرصهابل يتحمك يف، بعدها

  .ارها البالغية وامجلالية ادلقيقةٔاغراض االآيت ؤارس 
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وقـوة عطـف ، مـن الكم دلاليل مبـا قبلهـاوة الارتباط ابقمعاين الفواصل تمتزي  ٕاذ، وتتجىل يف الفواصل القرآنية عىل حنو معجز العالقات السـياقية
ونغم واحد ، يرسي فهيا روح واحدو  حىت تكون معًا اكمجلةل الواحدة متسقة املعاين، منتظمة املباين، يربط بيهنا رابط عام ٔاو خاص، ،الالكم علهيا

غـري انفـرة وال ، مطمئنـة يف موضـعها، ســتقرة يف قرارهـام ، ممتكنـة يف ماكهنـا بـه تغدوٕاذ يأيت ما قبلها ميهد لها متهيدا ، ينحدر ٕاىل أالسامع احندارا
، ولـو سـكت عهنـا الســتطاع واســتغلق بيانـه، فهمـهواضـطرب ، اختل املعىن حذفتحبيث لو ، متعلقا معناها مبعىن الالكم لكه تعلقا اتما، قلقة

ٔالدرك ٔان الكمـا غريبـا ينقصـه التناسـب حـل ، ا غريهالو بدل هبو ، لسلمئان خيمته هبا انسـياقا مع الطبع واذلوق ا الثاقب الفطنة احلصيف السامع
   )19(.  فأنكر ذكل مسعه وضاق به صدره؛ حملها

اخلرب اذلي ٔاخرجه ابن ٔايب حامت عن طريق الشعيب عـن ما جاء يف ، فتكون تتوجيًا ملا يسـبقها من الكم، باآيهتافكراي  الفواصلتعالق  ومما يؤكد   

m  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  هذه هللا رسول َّٔامىل عيل: قال، زيد بن اثبت

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u   tl 
هبـا : ت ايرسـول هللا ؟ قـالمم حضكـ: معاذ هل فقال فضحك رسول هللا  " § ̈   ©  ª " :فقال معاذ بن جبل ، املؤمنون

  )20(.خمتت
ولـو اكنـت تـكل اللفظـة ، سـواهاال تؤديه  لفظة ، يف السـياق ؤان  جميهئا اكن ليؤدي معىن، بسـياق آيهتااليل للفاصةل لهذا الارتباط ادل وتأكيداً    

يف عهد معـر -وذكل حني مسع ٔاحد الصحابة ، عن أالعرايب بفطنته وحسه اللغوي العايل بأساليب العربيةما ترويه لنا أالخبار ، ها ذاتهتؤدي ٕايقاع 

°  ±  m  :يف قوهل تعاىل من سورة البقرة " عزيز حكمي " بدال من " غفور رحمي "خطأ مبا ال يتناسب مع املعىن  يقرأ - بن اخلطاب 

  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²l )ــرة ــرايب ، ) البق ــال أالع ــال:  "فق ــذا الكم هللا ف ؛ ٕان اكن ه

وصـدق أالعـرايب ٕاذ ال معـىن للغفـران ، فوجـد نفسـه عـىل خطـأ ، يب  ٕاىل االٓيـةفعاد  الصحا. ٔالنه ٕاغراء عليه ؛ احلكمي ال يذكر الغفران عند الزللف
ومل ، مثـرة للنـاجت ادلاليل املســهتدف ٕامنا هـو بني الفواصلالسـيايق مما يؤكد ٔان الاتساق ؛ )20(بعد وضوح احلق وقيام احلجة عىل اجلاحد ، والرمحة

  . والسـياق  يكن لرعاية الفاصةل عىل حساب املعىن
 يصل ٕاىل ٔاقىص غاايته، كام يتجىل فهيا قوة تعلقها بسـياقها تعلقاً  اذج قرآنية متعددة ومتنوعة تدل بوضوح عىل متكن الفاصةل يف آيهتا متكناً وهناك من  

¨©  m   «     ª : يف سـورة القمـر يف قـوهل تعـاىل  m  ®l :مرة ابلتذكري بلفظة ، ومن ذكل ما جاء يف وصف ٔاجعاز النخلاتماً 

  ¯  ®  ¬l   لفظةب ومرة ابلتأنيث m   Ël  يف سورة احلاقة يف قوهل تعاىل:  mÁ  À  ¿   ¾  ½    Ã  Â

 Ì  Ë  Ê  É       È   Ç  Æ  Å  Äl  واحـد، من التشـبيه فـهيام وصف للنخل، واملقصود  اللفظتني يف االٓيتني، مع ٔان

  .مه قوم عاد و
ه التذكري محًال عىل اللفظ، والتأنيث محًال عـىل املعـىن، وقصـد يف االٓيتـني جـنس والنخل امس جنس يذكر ويؤنث، فٕاذا ُوِصف جاز يف صفت     

خبـار النخل يف التذكري، وأُريدت جامعته يف التأنيث، وقد جاءت لك فاصةل مهنام مناسـبة للمرحةل الزمنية من العقاب، حيث الغرض مهنام هو االٕ 
 عـىل مـرحلتني، حتـدثت اآيت القمـر عـن املـرحةل أالوىل مـهنام، وعرضـت اآيت احلاقـة عن الكيفية اليت مت فهيا ٕاهالك قوم عاد، ؤان ٕاهالكهـم مت

  .للمرحةل الثانية 
وقد تبني ٔان الغرض من تشبيه قوم عاد بأجعاز النخل املنقعر،  هو ٔاهنم اجتثوا من جذورمه، كام جيتث النخل من جـذوره؛  فـمل يبقـى هلـم       

، كام تبني ٔان الغرض من تشبهيهم بأجعاز النخل اخلاوية، هو إالخبار عن ٕاهالكهم والتخلص مـهنم هنائيـاً ،    m  ¨l ٔاثر، ودل عىل ذكل الفعل 
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رحةل زمنيـة وخواء منازهلم، وهذه املرحةل ال تمت ٕاال بعد المتهيد لها مبا حدث يف املرحةل أالوىل يف سورة القمر؛ ومن مث انسـبت لك فاصـةل مـهنام مـ
  .لك فاصةل مهنام بسـياق بآيهتا نوهو ما يوحض متكمن العقاب، 

الـيت  يدل عىل العالقـة الســياقية الوثيقـة  وهو ما، وانسجاهما مع سـياق آيهتاملفردة الفاصةل يتجىل فهيا الاختيار ادلقيق ومن الشواهد اليت       

ـــربط بيـــهنام ـــوهل تعـــاىل ، ت m  t  s  r  q  po  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e  :مـــا ورد يف ق

 u     e  d  c  b  a  `   _~  }  |  {  z  y  x  w  vl )مأالنعا( .  

قـد ، فـٕان هنـاك اعتبـارات تتعلـق جبزئيـات الـنظم ومتاسـكه، وعىل الرمغ من ٔان الفاصلتني من حقل داليل واحد لصلهتام ابلعمليات اذلهنيـة     
مـع " يعلمـون: "مل قيل : فٕان قلَت : " وحضه الزخمرشي يف قوهل وهو ما ، روعيت يف اختيار لك فاصةل مهنام لتناسب السـياق اذلي وردت فيه

َصـْنعًة  وترصـيُفهم بـني ٔاحـوال خمتلفـة ٔالطـف ؤادّق ، اكن ٕانشاء إالنس من نفس واحدة: ؟ قلُت مع ذكر ٕانشاء بين آدم " يفقهون"و، ذكر النجوم
  .)2(" هل تعامُل ِفطنة وتدقيُق نظر مطابقاً فاكن ذكر الِفقه اذلي هو اسـ ، وتدبرياً 

الوثيقة اليت تـربط الفاصـةل بســياقها الـيت ســيقت  وتذوق بالغي رفيع عن العالقات، بةوقد كشف ابن ٔايب إالصبع من خالل نظرة دقيقة اثق     

m  \  [  Z  Y       X   W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M       L  K  J  :مــن ٔاجــهل يف قــوهل تعــاىل 

d  c       b  a  `  _  ^  ]    o  n       m  l  k  j  i  h  g  f  el )اجلاثية (.  

، السـموات وأالرض: حيـث قـال ، ملتـهٔالنه سـبحانه ذكر العـالَم جب ، m O l :فالبالغة تقتيض ٔان تكون فاصةل االٓية أالوىل :" يقول    

م املوصـوف وجـوداً ، نع خمتار فداللهتا عىل صـفاتهوٕان دّل عىل وجود صا، ا يف العامل من االآيت ادلاةل عىل ٔان اخملرتع هل علمي حكميومعرفة م  لتقـدُّ

، ٔاقـرب ٕاليـه مـن أالول، فـٕان نفـس إالنسـان وتـدبّر خلـق احليـوان، m   Y       Xl :وكذكل قوهل يف االٓيـة الثانيـة ، عىل الصفات واعتقاداً 

  .يف معتقده أالول  وتفكُّره يف ذكل مما يزيده يقيناً 
تقتيض رجاحـة ، وترصيف الرايح، وٕاحياء أالرض بعد موهتا، وٕانزال الرزق من السامء، ن اختالف الليل والهناروكذكل معرفة جزئيات العامل م  

وال جيـوز ٔان يكـون بعضـها صـنع ، وعـوارُض عنـه، اليت يه ٔاحسـن منـه، ليعمل ٔان من صنع هذه اجلزئيات هو اذلي صنع العامل؛ العقل ورصانته

وٕان احتـيج  m   n       ml :فذلكل اقتضت البالغـة ٔان تكـون فاصـةل االٓيـة الثالثـة ؛  اللكي صانعًا خمتاراً بعضًا بعد قيام الربهان عىل ٔان للعامل

فـال بـد ٕاذًا ؛ ٕان بعض هذه االآثر يصـنع بعضـاً : ٕاذ بعض من يعتقد صانعًا للعامل رمبا قال، ٕاال ٔان ذكره ههنا ٔامس ابملعىن من أالول، للعقل يف امجليع
  .)30(" كر وراحج العقلالتدبر بدقيق الف من

مـا ، يف نفس املتلقيهل قوة تأثري وٕاقناع  جديداً  فتضيف يف سـياق االٓية معىنً ، اليت يتجىل فهيا التوغل ادلاليل ورمس املشاهدومن الفواصل       

  .) احلج( m   ¦  ¥   ¤  £  ¢¨§l : جاء يف قوهل تعاىل 

كـام تـدل عـىل ، لتعـرب عـن إالحسـاس بشـدة النـار الـيت تصـهر؛  m    ¤lومعطوفة عىل مؤخرة  m§l  فقد جاءت مفردة الفاصةل   

 –ٕاضافة ٕاىل ذكل فٕان اجلدل ، يبعث يف روع إالنسان رهبة وفزعا شديدين،  هذه الفاصةلؤان الوقوف عىل، الفروج وما يتصل هبا من زان وقباحئ
ؤان ٕاحساسات أالمل واحلرارة والربودة تكون ٔاشـد ٔاملـا ، الباطن وال يتلقّى إالحساس من، مسـتقل مبراكز إالحساس –كام تبني البحوث العلمية 

وقد ٔاشار ٔابو السـعود يف ، )31(وهو اجللود ، واخلارج، وهو البطون، وهذا يدل عىل ٔان االٓية تبني اشـامتل العذاب عىل ٕايالم ادلاخل، عىل اجلدل
   )32(. بسة تأثريها يف الظاهر ٔاقوى من تأثريها يف الباطن ؤان مال، شدة احلرارة بقوة تفسريه ٕاىل ٔامهية معىن اجللود يف إالشعار 

  .) لاللي( m   ÃÂ  Á  Àl  :قوهل تعاىل  اذلي يضيف يف السـياق معىن جديداً ومن قبيل التوغل ادلاليل للفاصةل     
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ٕاىل ، وقـوة فاعليهتـاا معـىن جديـدا يـدل عـىل شـدة النـار واســتدامهتد ٔاضافت يف سـياق االٓيـة وق، ٔاي تتوجه وتتوقد ،mÂl  فالفاصةل    

  .يف نفسـية املتلقي ليكون لها تأثري ابلغ ؛ جاءت لتمكل عنارص السورة جانب ٔان هذه الصفات احلسـية املرئية قد
عـىن يف توضـيح امل مبا يؤثر ا ؤان جاملها جاء بني مناسبهتا ملا قبله، وبعدها عن التلكف والقلق، متكن الفاصةل يف ماكهنا يتضح النحووعىل هذا    

نغفـل ٔاو نقلـل بيـد ٔاننـا ال ميكـن ٔان ، ٕاىل جانب ٕاحاكم الصورة الفنية، تزيد من قوة التأثري وإالقناعجديدة  وبني ٕاضافهتا يف النص معان، ينهومتك 
ومـا يضـفيه ، لقـييف نفـس املت وتـأثرياً  وجامالً  الاتساق بني فواصل االآيت من تنغمي صويت يزيد أالسلوب رونقاً  يؤديهإالجعاز املوسـيقي اذلي من 

ٔان يصـبح مراعـاة  فهـؤامـا اذلي نرفضـه ونعارضـه ، ويه فوائد ال ميكن ٕاغفالهـا ٔاو التقليـل مـن جـدواها، من ٔاثر معيق يف توضيح املعىن ومتكينه
الغـاايت  ٔاحديس فالتناسب الشلكي بني الفواصل ل ؛ النص القرآينسـياق يسعى ٕاليه عىل حساب املعىن املراد من  وهدفاً ، ا ذلاتهالفاصةل مقصودً 

  .يف البيان القرآين  ذلاته يقصد اذلي 
مفـن نظـم فصـيح ٕاىل رسد : آفـاقٌ  وراء آفـاق مـن التناسـق والاتسـاق  –كام يقول سـيد قطب  –ومجمل أالمر ٔانه تتكشف للناظر يف القرآن  

ختييل جمّسم ٕاىل موسـيقى منغمة ٕاىل اتسـاق  عذب ٕاىل معىن مرتابط ٕاىل نسق متسلسل ٕاىل لفظ معرب ٕاىل تعبري مصّور ٕاىل تصوير مشّخص ٕاىل
  )23(". وهبذا لكه يمت إالبداع ويتحقق إالجعاز ... أالجزاء ٕاىل تناسق يف إالطار ٕاىل توافق يف املوسـيقى ٕاىل افتنان يف إالخراج 

  وتشكيل الداللة في نهايات اآليات لسياق ا 
تنـتظم الســياق  ٕاذلـٔالداء، وفيـه تـرتبط ادلوال مبـدلوالهتا؛  به املبدع، ويتخذه طريقاً  اذلي يعربيعمتد السـياق عىل أالسلوب؛ ٔالنه ميثل إالطار   

جتـاوز بعـدها عنارص النص ووحداته اللغوية بأصواهتا ومفرداهتا وتراكيهبـا؛ وذلكل تسـهم فاعليـة الســياق يف تشـكيل أالسـلوب؛ فتجعـل اللكمـة 

فٕاهنا حـني جتمتـع ٕاىل الكم ؛ ويه يف حاةل انفرادها، ٔاو ختتلف، اهتا طاقة تتعدد هبا داللهتافٕاذا مل يكن لللكمة يف ذ، املعجمي لصاحل دالالت جديدة

أالمـر اذلي ال ، وتنكشف مهنا ٔاو ختتفي جوانب مل يكن يف املسـتطاع ٔان تنكشف ٔاو ختتفي ويه مفردة، تنطلق مهنا طاقات، وتنتظم معه آخر 

ًا، والسـياق هـو بذكل توجد اللكمة يف لك مرة تسـتعمل فهيا يف جو حيدد معناها حتديدًا مؤقتو  )33(ٕاال ٔان تكون عىل حال واحدة ٔابدا؛يسمح لها 

  )34(.اذلي يفرض قمية واحدة بعيهنا عىل اللكمة ابلرمغ من املعاين املتنوعة اليت بوسعها ٔان تدل عليه 

ابللغـة والنظـام  – )35(  يذكر ادلكتور محمـد عبـد املطلـبكام –وتتصل طبيعته ، الرتكيب إالطار اذلي تنتظم فيه املفردات داخل امجلل ويشلك  

، مث ارتباطهـا بســياق حمـدد تـرد فيـه، وارتباطها مبوضـع معـني يف الصـياغة، ونظام مفرداهتا اذلي هل ٔاصول يف جتاور بعض املفردات، اذلي حيمكها

وقد الحـظ . جتاوزه خللق مسـتوايت يف أالداء ترتبط به وتمن عليه وٕامنا حياول ، فٕانه ال حيافظ عىل لك ذكل، فنياً  ولكن عندما يقدم املبدع معالً 

غة وربطهـا واكن ذكل وراء ٔاروع مباحهثم حول الصيا " وللك لكمة مع صاحهبا مقام ، للك مقام مقال: " هتم ادلقيقة القدماء ذكل من خالل مقول

  .فهيا وجتود  بسـياقات حمددة حتسن

؛ ادلالةليف  اً أساسـعنرصـًا فٕان سـياق املقام ميثل ، وختضع العتبارات تتحمك يف عالقاهتا، تصل ابٔالنسقة اخلاصةي  وٕاذا اكنت اللغة متثل نظاماً       

 وقـد تأخـذ معقـاً ، ٔاخـرى ورٔايس ٔاحيـاانً ، حيث متتد هذه احلركة يف شلك ٔافقي أحيـاانً ، مامتيزة يف حركهتا الرتكيبية ٔالن الصياغة تأخذ معه ٔاشاكالً 

لـدلالةل مـن  وقـد يكـون الغيـاب ٔاكـرث ٕافـرازاً ، خـالل حضـور بعـض عنـارصه ٔاو غياهبـا وقد يكون للرتكيب ٔاثره ادلاليل من. ثة اثل  ٔاحياانً  موضعياً 

وهـذا لكـه ميثـل . ذات ٔامهيـة ابلغـة دالليـة  عالمـات –يه أالخـرى  –كام ٔان طبيعة التحول اليت تطرٔا عىل خصائص اجلزئيات تـرتك ، احلضور

  )35(.لرتكيب يف الصياغة الفنيةارص اأالبعاد الرئيسة لعن
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       ُ بـل ٕان ٔابـواب املعـاين تقـوم ، ســهتدف بتجـاوز املـألوف مـن الرتاكيـب اللغويـةومن مث فٕان طاقة إالحياء ابملعاين الثواين ٔاو املعاين إالضافية ت

مينحهـا الســياق  ٕاذ؛ تفـرد للغـةالتوظيـف امل  خلدمة ادلالالت اخلاصة اليت يـأيت هبـا؛ عىل العدول يف اللغة عن مسـتوى اسـتخداهما املألوف ٔاساساً 

وعـىل هـذا فـٕان ؛ وضـع الوحـدات اللغويـة يف ســياقات خمتلفـةبظاهرة العدول ابعتبارها ٕاجراءات أسلوبية تسـهتدف ا داللية وجاملية ترتبط بعادً أ 

  .يف ظل بنيهتا أالسلوبية  قميهتاا؛ ٕاذ عن طريقها تكتسب ا للسـياقات اليت تقع فهيا تبعً جديدً  معىن اللكمة يتشلك تشكيالً 

؛ مامتيـزة يف حركهتـا الرتكيبيـةالتعبري القرآين يف الفواصـل إبمـاكانت ٔاسـلوبية  حيفلويعد القرآن الكرمي ظاهرة عدول كربى يف الفكر والفن، حيث 

املعجـز مـن خـالل مـا تضـفيه  اةل عىل البيـانتتجىل ٔارسار التعبري ادلوفهيا ، لتحقيق التأثري إبماكانهتا امجلالية اليت ختتص مبسـتوى إالبداع يف اللغة

مبـا  الانسجام بني مضـموهنا وشـلكهامع ، لتمكل معىن االٓية اليت وردت هبا؛ عىل اآيهتا من قمية داللية وٕايقاعية، جمليهئا ممتكنة يف موضعها املناسب

، وما لها من ب اليت تمتزي هبا بالغة البناء الرتكييب للفواصل القرآنيةومن اجلوان، فاكن لها تأثريها املبارش عىل امجلةل القرآنية، ويقتضيه سـياقهايتطلبه 

، وغريها من مظاهر بناء الرتاكيب اليت تـرتبط ابلســياق، واخلروج عن مقتىض الظاهر زايدةالو  احلذفو ، التقدمي والتأخري: ٔاثر داليل يف السـياق

  .ٕاىل وضوح ادلالةل ٔايضا؛ ٕاذ ٕان انتظام الرتكيب يؤدي يربط بني عنارصها  اذليهو و 

  والسياق التقديم والتأخير
ال سـياقيًا مقصودة لتجسـيد ٔاغراض فنية ؛ والابتعاد عن السنن المنطية لٔالسلوب، مظاهر اخلروج عن النسق منمظهرًا التقدمي والتأخري  ميثل  

مـن اخليـارات  رحبـاً  للغـوي اذلي يفسـح جمـاالً كـام ٔانـه يفصـح عـن مـدى مرونـة الاســتعامل ا، ولهذا يتصل ابلبالغة وثيق االتصال؛ تكون بغريه

  .والبدائل مبا يوفر من قمي فنية ما اكن للخطاب ٔان يفيد مهنا لوال عدوهل عن أالمناط املعيارية 

 اقســيوقـد جتـىل ٔاثـر هـذا املـزنع البالغـي أالصـيل فـامي يضـفيه عـىل  ، يف الفواصـل القرآنيـة دوراانً  أالساليب ٔاكرث من ويعد هذا أالسلوب    

ٔالن فاعليـة التشـكيل ؛ مـن ذلة ومتعـة ال حـد هلـام –يف ذات الوقـت  –وعىل املتلقي ، وعىل ٔاسلوهبا من روعة وجامل، من دقة وٕاجعاز الفواصل

فالعـدول عـن ؛ ٕالجياد العالقات املتـداخةل بـني الوحـدات اللغويـة؛ اللغوي داخل السـياق تتوقف عىل مدى قدرة هذا التشكيل عىل ٕااثرة املتلقي

والتقدمي والتأخري من املباحث الـيت     .يف املتلقي  ؤاشد تأثرياً ، وترسـيخهيكون ٔاكرث تعبريية وفنية يف تقرير املعىن ، لنسق واخلروج عن املألوفا

، حتتـاج ٕاىل ٕامعـان نظـرا مبا يشف عن وعهيم العميق بأرساره البالغية ادلقيقـة الـيت ا ابلغً وادلارسون احملدثون اهامتمً ، ٔاوالها علامء البالغة القداىم

فقد وصفه عبد القـاهر ؛ وذلا ٔاخذوا ينظرون بتقدير كبري ٕاىل جامليات التقدمي والتأخري؛ ومعرفة وفهم كبريين بأرسار العربية ؤاساليهبا، وفضل تأمل

يروقـك  وال تزال تـرى شـعراً ، لطيفه ٕاىل يضويف، كل عن بديعه رتال يزال يف، بعيد الغاية، واسع الترصف، مج احملاسن، ابب كثري الفوائد ":بأنه

      . )9( "ٕاىل مـاكن  وُحـّول اللفـظ عـن ماكنـه، ٔان قـدم فيـه يشء، فتجد سبب ٔان راقك ولطف عندك، مث تنظر، ويلطف دليك موقعه، مسمعه

ع حركة اللفـظ مـن انحيـة ٕاذ ٕان طاقات إالحياء ومسـتوايت ادلالةل تامتوج م، وهذا أالسلوب يكتسب قميته الفنية حبسب توظيفه داخل السـياق

وقد ورد هذا أالسـلوب ، ترتبط بالغته بأثرها الفين عىل املعىنوبذكل ؛ وحاةل اسـتقراره يف النص، تقدمه ٔاو تأخره وفق حركة املعىن يف السـياق

واتصالها ، وتوافقها مع مضموهنا، االٓية من حيث موقعها من، عىل دقة اختيار إالجعاز البياين اخلادل  للفاصةل دليالً  واكن، ل القرآنيةيف الفواصكثريًا 

ومـن مث اكن ؛ عن توافقها مع إاليقاع العام لـالآيت السـابقة والالحقـة فضالً ، سـياق الفواصلمبا قبلها ٔاو بعدها من  وتعلقها ٔايضاً ، بسـياقهاالوثيق 

     .حتقيقا لنواجت داللية و جاملية ؛ اختيارها دون غريها
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 )الليـل( m¿  ¾  ½  ¼  »  º      ¹   ¸    ¶l لتأخري عىل سبيل املثال قوهل تعاىل يف سورة الليـللتقدمي وال  الصور الرائعةومن 

   :يف حني قدمت أالوىل عىل االٓخرة يف سورة القصص يف قوهل تعاىل ، فاالٓية عدلت هنا عام هو متعارف  عليه من تقدمي أالوىل عىل االٓخرة

 mÔ    Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  É   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õl )القصص( . 

 وٕامنـا هـو ســياق املعـىن املـراد هـو، وتأخريها يف سورة القصص ، وليست رعاية الفاصةل يه اليت دعت ٕاىل تقدمي لفظة االٓخرة يف هذه االٓية    

ردت آية الليل يف ســياق إالخبـار معـن يف ذاته، فقد و  وليس مقصوداً ، هل للمعىن، واتبعاً  مث جاء إاليقاع املوسـيقي ممتامً ، اذلي اسـتدعى لك هذا

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   m  «  ª  :فيغفل عن ماهٓل أالخـروي اذلي ال يغـين فيـه املـال فتـيالً ، ويفتنه ماهل، يبطره غناه

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º      ¹    ̧   ¶  µ  ´    ³  ²   ±    °  ¯  ®    ¬l )جفاء السـياق هنا ملواهجة الغفـةل عـن ، ) الليل

، لبيان ٔاساس  تكل الغفـةل –عن مراعاة الفاصةل  فضالً  –و لزم ذكل تقدمي االٓخرة عىل أالوىل ، ابٔالوىل ويه ادلنيا الزائةل  وتعلقاً  افتتاانً ، خرةاالٓ 

   .وٕاعالم املفتونني ابدلنيا ٔان مصريمه أالخروي هو أالمسى و أالبقى وأالوىل ابالهامتم 

، طلبه خصوصية السـياقت  مع ما تقتضيه طبيعة املعىن وت ليحقق تناسب الفاصةل تعبريايًّ ؛ يف سورة النجمكذكل جاء تقدمي االٓخرة عىل أالوىل     

وذكل يف سـياق إالخبار عن هؤالء اذلين يتومهون ، ) النجم( m  Ö  Õ  Ô   Ól  :وذكل يف قوهل تعاىل، ا يف الوقت نفسهوٕايقاعيًّ 

 جفاء سـياق االٓية ليواجه ضالل هؤالء الوامهني الغافلني عن مآهلم أالخروي احملتوم تعلقاً ، الٓخرةٔان االٓلهة اليت ٔارشكوا بعبادهتا سوف تشفع هلم يف ا

±  m   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ابدلنيا وزينهتا الـزائةل

  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

à     ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   ál )النجم (.  

حسـب املعـىن املـراد  ،وتأخريهـا يف موضـع آخـر، ندرك ٔان السـياق هـو اذلي حيـدد تقـدمي هـذه اللفظـة يف موضـع –يف ضوء ذكل  -ولعلنا     
، ليس القصـد ٕاىل رعايـة الفاصـةل ": رمحن وذلكل تقول ادلكتورة عائشة عبد ال، وليس القصد رعاية الفاصةل حفسب، ٔاو الرتكزي عليه، الاهامتم به

وعـذاهبا ٔاكـرب ، ٕاذ االٓخـرة خـري ؤابقـى، يف سـياق البرشى والوعيد، وٕامنا اقتضاه املعىن ٔاوالً ، هنا عىل أالوىل االٓخرةهو وحده اذلي اقتىض تقدمي 

  m   n  تعـاىل وهلقـيف الصـالة والسـالم وهبذا امللحظ البياين قدمت االٓخرة عىل أالوىل يف سـياق البرشى للمصـطفى عليـه : ؤاشد ؤاخزى 

w     v  u  t  s  r  q  p  oxl )ويـذهب ابـن عاشـور يف تقـدمي االٓخـرة عـىل أالوىل ٕاىل ٔانـه ، )26()الضحى

سـلمني مـع وامل  ٔالن اخلطاب يف هذه االٓية للرسول ؛ والتنبيه ٕاىل ٔاهنا اليت جيب ٔان يكون اعتناء املؤمنني هبا، اهب لالهامتمٕامنا قدمت االٓخرة :"
  )22( ."ما يف التقدمي من الرعاية للفاصةل 

    .)رالقم( m    ¦   ¥  ¤  £  ¢l  :وتأخري الفاعل يف قوهل تعاىل ، تقدمي املفعول، ومن صور التقدمي والتأخري يف الفواصل القرآنية ٔايضاً  

   اذلي تأخر عن موضعه الطبيعي بعد الفعل، الواقع فاعالً  m ¦ l به عىل عامهل مفعوالً  )الواقعة( m    ¥  ¤lاملقدم يف االٓية مه 

m£l ٕاذ ٕان مـن أالسـس الـيت بـين علهيـا ؛ والرتكـزي عليـه، هو الاهامتم ابملقدم عـىل املتـأخر ، وذكل مللحظ  معنوي بالغي دقيق ؛مبارشة
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ٔان يتحقـق لـو جـاء املفعـول بـه يف موقعـه  اكن لهذا النـاجت املعنـوي وما، ما هو ٔاوثق صةل بغرض الالكم وسـياقاته ترتيب املتعلقات ٔان يقدم مهنا

وهو  m ¦l عن الناجت اللفظي إبيقاعه اجمللجل اذلي حققه تأخري الفاعل هذا فضالً .  "ولقد جاء النذر آل فرعون"وغدت الصياغة ، أالصيل

  .ها اطراد الاتساق بني فواصل السورة لك 

خصوصـية يف البيـان مبـىن ، اصـل السـورة بلفظهـا ٕاحـدى عرشـة مـرةاليت جـاءت يف فو  m ¦l ة الفاصةلومما جتدر مالحظته ٔان للكم   

كـام ٔاشـار الرافعـي يف معـرض  –وذكل ما حتسه مـن ثقـل الضـمة لتوالهيـا ، وتقام لتصويره يف القلوب، ودالةل عىل ما تساق السورة ٕاليه، ومعىن
وصـالبته وخشـونته ونبـوه يف " اذلال " جسـأة حـرف ٕاىل ذكل ٕاضـافة، معـاً " اذلال"و " النـون"عـىل   –مـن نفـس السـورة   ٤٦تناوهل لالٓية 

لكنـه جـاء يف هـذه االٓيـة عـىل العكـس مـن ، ويفصح عن موضعه الثقل فيه، فلك ذكل مما يكشف عنه، وخاصة ٕاذا جاء فاصةل للالكم، اللسان

   )m ¦ l.)36يف" اذلال "نّة اليت سـبقت ُـ ٔاجعب لهذه الغ : مث قال الرافعي ...ذكل 

مما مينحها ؛ العناية ابلقمي الصوتية يف نظمها وبناهئاو ، ية  ابخلصوصية يف ادلالةل عىل ما تساق السورة ٕاليه من ٔاغراض ومقاصدوهكذا نرى العنا    
بني الصورة الصوتية للفاصةل وما هو مكنون يدل عىل وثيق الاعتالق  اذلي أالمر؛ من التوازي والامتثل والتناسب مع بقية فواصل السورة مزيداً 

والتنـامغ والتنـاغي بـني القـمي ، فيتحقق لنظم السورة التناسب والتـايٓخ بـني معانهيـا املـتعقةل؛ مبا يتطلبه السـياق ويقتضيه، فهيا من دالالت ومعان

m  y  x  w  v  :لفاعــل يف قــوهل تعــاىلتقــدمي املفعــول عــىل ا ومــن هــذا القبيــل ٔايضــاً .  وٕايقاعاهتــا  الصــوتية املمتــثةل يف جرســها
     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |    {  z

 ¶  µ  ´        ³  ²  ±l )بُْمتْ  (جند ٔان مفعويل الفعلني حيث، ) البقرة ٔالمهيـة املقـدم ؛ قدم علـهيام) تَْقُتلُونَ (، )َكذَّ

يتعلق به انجت لفظـي ، وهذا الناجت املعنوي للتقدمي، واكنوا عرضة للتكذيب والقتل، ٔارسلوا ٕاىل بين ٕارسائيلومه أالنبياء اذلين ، يف االٓية والعناية به
وهو النسق إاليقاعي امجلايل املطرد اذلي جاء نتيجة للتوافق الصـويت للفاصـةل مـع إاليقـاع العـام ) تَْقُتلُونَ (حققه تأخري الفعل والفاعل، يمتمه ويتبعه

واكنت مجيعها حبرف النون اذلي )  ١٠٣ : ٨٨( والالحقة ويه ست عرشة فاصةل )  ٨٦ : ٥٥(ويه ثنتان وثالثون فاصةل ، للفواصل السابقة
ٔاكـرث احلـروف العربيـة  ومـن مث اكن، ووضوح مسعي خاصة  يف حاةل الوقـف عليـه، مبا حيققه من وقع نغمي ،يعد من ٔامه حروف الرتمن يف العربية

  .حيث بلغ ما خمت هبا ٔاكرث من نصف االآيت القرآنية تقريباً ،رآنيةيف الفواصل الق اسـتعامالً 
  من صيغة املايض اذلي جاء به الفعل  يف الفاصةل بدالً ) تَْقُتلُونَ (اسـتخدام صيغة املضارع  ٕاىل الصياغة القرآنية يف االٓية عدلتومن ٔاجل ذكل    

بُْمتْ (  : معنـوي هـو: عـىل ٔامـرين  حرصـاً ؛ ولكن الفاصةل كرست هذا التوقـع، ة املايض ال املضارعهل بصيغ اذلي اكن من املتوقع ٔان يأيت جمانساً  )َكذَّ

وآخـر ، وإالحياء بدوام التجدد والاسـمترار يف صنيعهم هـذا، ويه حاةل قتلهم رسلهم ،وتصويرها يف القلوب ،يف النفوس اسـتحضار احلاةل الفظيعة

، يساعد عىل ترســيخ املعـاين يف أالذهـان صوتياً  ليتحقق إاليقاع ابملد والرتمن اذلي يشـيع مناخاً ؛ دتعاقب الفاصةل النونية املسـبوقة ابمل: لفظي هو 

  .التلقي املمتع اذلي يريض حاجاته امجلالية ذكل يف حيوية التلقي إبشـباع رغبة املتلقي يف طلب املزيد من  فاعالً  ويؤثر تأثرياً 

؛ لغـرض بالغـي ضـارعاملٕاىل عـن املـايض  وعُِدَل فهيـا، التقدمي والتأخري يف الفواصل القرآنية شواهد كثرية عىل بناء و اعمتدتوعىل هذا النح     

  . وليس كذكل يف الفعل املايض ، حىت أكن السامع يعايهنا ويشاهدها، ويسـتحرض تكل الصورة، ٔالن املضارع يوحض احلال اليت يقع فهيا

بيد ٔان انجتهـا ادلاليل اكن هل ، معاً  ولفظياً  صل القرآنية عىل ٔان انجتها املسـهتدف اكن داللياً دلت دراسة صور التقدمي والتأخري يف الفوابذكل و      

ٔاو يف غـري الفاصـةل،  ، سـواء اكن يف الفاصـةل، املعىن هو أالساس يف النظم القرآينسـياق ٔالن ؛ والباعث أالقوى يف توجيه ورودها، ادلور االٔكرب
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ومثـرة ، اكن نتيجة طبيعية لهذا الناجت ادلاليل، بني فواصل االٓي إبيقاعه املتتابع يف شلك منسجم ومتناسب كام ٔان النسق امجلايل لالتساق الصويت

وكـذكل يف جعـل ، وما خيلفـه يف روح املتلقـي مـن شـعور ابٕالشــباع واملتعـة، دوره البارز يف حيوية التلقيابٕالضافة ٕاىل ، مثاره املتعددةاينعة من 

ٕاذ ٕان مـن متـام ؛ ومل تكن رعاية الفاصةل يه املوهجة  الوحيدة عىل معلية التحريك أالفقي لدلوال ابلتقدمي والتـأخري، هانيف أالذ املعىن ٔاكرث رسوخاً 

  . إالجعاز ٔان جيمتع أالمران معاً 

   والسياق الحذف

مبـا تضـفيه مـن  اها ٕالعامل الفكرؤادع، من ٔادق موضوعات البالغة مسلاكً  ظاهرة لغويةوهو ، عن منطية الرتكيب عدوالً  يشلك احلذف ٔايضاً      
والوقوف عىل ، للمتلقي ليسهم يف تصور املعىنويف ذكل دفع غري مبارش ؛ جفوات داللية تُعرف ابملسكوت عنه من القول اذلي يتوىل املتلقي مٔاله

  .ما ميكن ٔان ينتجه العدول من ظالل داللية 
وتـكل ، ويعول فهيا عىل اذلوق وسـعة ٔافـق اخليـال، ها عىل ٕااثرة احلس والشعورعىل خصوصيات يكون مبنا - غالباً  -تنطوي وهذه الظاهرة     

، هـو ابب دقيـق املسـكل" : وقد ٔاشار عبد القاهر اجلرجاين ٕاىل يشء من هذا يف قوهل، الكمالاخلصوصيات ختتلف حبسب السـياق الوارد فيه 
وجتدك أنطق ما تكون ، والصمت عن إالفادة ٔازيد لٕالفادة، من اذلكر فٕانك ترى به ترك اذلكر ٔافصح، شبيه ابلسحر، جعيب أالمر، لطيف املأخذ
ـُبـِن ْ، وهذه مجةل قد تنكرها حىت خترب ؤامت ما تكون بياانً ، ٕاذا مل تنطق    )9(."وتدفعها حىت تنظر ، ٕاذا مل ت

وليس يشء من ذكل ٕاال عـن دليـل عليـه وٕاال ، ةقد حذفت العربية امجلةل واملفرد واحلرف واحلرك: " وقال ، "جشاعة العربية" وسامه ابن جين     
لنظرية لغوية هممة تظل تشلك مرجعية عند  وهذا معناه ٔان جامليات احلذف تتأسس تبعاً ، )6(" اكن فيه رضب من تلكف عمل الغيب يف معرفته 
، ودالةل املقـال، دالةل احلـال: دة مهنـا ٕاذ يكون للحذف قرائن ع، "ٔامن اللبس " ويه نظرية ، احلديث عن العدول وظواهره يف خمتلف الرتاكيب

    .ودالةل العقل وغريها من ادلالالت
عن  مراعاة  فضالً ، واكن جميئه مراعاة لسـياق املعىن اذلي ورد فيه، عضوايً  ابلنص ارتباطاً  فهيا احلذف مرتبطاً  اليت جاءومن الفواصل القرآنية    

  وذكل يف قوهل تعاىل عىل لسان سـيدان ٕابراهمي عليه السالم، امجلالية وادلاللية معاً : حيتيه فاكن دوره يف بناء النظم القرآين من ان، الفاصةل

 m  |    {  z  y  x  w  v    u  t  s  rl واحملذوف يف االٓية هو املفعول به يف الفاصةل ،الشعراء m{l 
والشك ٔانه لو ذكر املفعول بـه مل ، ودالةل جاملية ٔايضاً ، واحلذف هنا هل دالةل معنوية mtl  يف حني ورد ذكره يف املعطوف عليه قبلها

ٔالهنـم يريـدون النفـع  m  yl  :فقد ذكر مفعـول النفـع فقـال ، املعىن ٔايضاً سـياق ولكن احلذف اقتضاه ، تنسجم الفاصةل مع فواصل االٓي

ن ممـٔان إالنسـان خيىشـ  ,واالٓخـر, لعـدوه وٕامنا يريده ، ٔان إالنسان ال يريد الرض لنفسه ,أالول : لسـببني  m{l ؤاطلق الرض. ٔالنفسهم 

  .يسـتطيع ٔان يُلحق به الرض 
، واملعىن ٔان هذه االٓلهـة ال تـمتكن مـن إالرضار بعـدومك. خفص النفع ؤاطلق الرض ، والرض موضع ٕاطالق، فأنت ترى ٔان النفع موطن ختصيص   

فانظر كيف ٔان إالطـالق يف . ملا ٔافاد هذين املعنيني " ٔاو يرضونمك : " ل فقا، فلامذا تعبدوهنا ؟ ولو ذكر املفعول به، تسـتطيع ٔان ترضمك كام ٔاهنا ال
  )37(" . الرض اقتضاه املعىن عالوة عىل الفاصةل 

m  c  b  :ورة، وذكل يف قـوهل تعـاىل سـال  ســياقيف  وداللياً  تأثري الفاصةل جاملياً  ما جاء يف سورة الضحى وبرز فيه جلياً  ومثهل ٔايضاً    

i  h  g  f  e  d  m   l    k  jl )مـن الفعـل) اكف اخلطـاب ( فقـد حـذف املفعـول بـه ، )الضـحى m l l  ويـرى بعـض
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وهو اختصار يقع من ٕاجياز  m   i  hlاملفرسين ٔان احلذف هنا رعاية للفاصةل، ؤان البالغة تقتضيه اسـتغناء عن احملذوف بذكره من قبل يف

والتقدير ملزنلته، والرتفع عـن ذكـر مـا  ، وهو التكرمي للرسول  ما ذكره املفرسونولكن احلذف هنا هل شأن آخر غري، احلذف ىف ٔافضل منازهل

اليت فهيا خصوصية حتمـل معـىن الطمأنـة لرسـوهل الكـرمي اذلي يرعـاه؛ وال يودعـه ٔاو يرتكـه  m j l يشينه، بدليل ٔان البيان القرآين ذكر قبلها

  .ٔابداً 

هذا المنـوذج الرائـع ٔالدب  يف m l lالرس يف  حذف الاكف من:"هذا احلذف يف قولها وقد ٔاشارت ادلكتورة عائشة عبد الرمحن ٕاىل رس   

 برصـحي، موقف إاليناس يف، خطابه تعاىل رسوهل املصطفى حتايش ويه، تقتضيه حساسـية مرهفة ابلغة ادلقة واللطف التزنيل احلكمياخلطاب ىف 
بل لعل احلس اللغوى فيه يُؤذن بأنه ، فيه من ذكل ءؤاما التوديع فال يش.دة البغض من حّس الطرد وإالبعاد وش ىلالقّ  ملا يف؛ وما قالك: القول 

ٔالن السـياق بعد ؛ وحذفت اكف اخلطاب يف الفواصل بعدها، كام ال يكون توديع ٕاال مع رجاء العودة ؤامل اللقاء، ال يكون وداع ٕاال بني أالحباب
      )26(. فـٕان ذكرهـا يكـون مـن الفضـول واحلشـو املـزنه عـهنام ٔاعـىل بيـاانً ، سـتغنيا عن الاكفومىت ٔاعطى السـياق ادلالةل املرادة م ، ذكل ٔاغىن عهنا

يقول ، ومشهد السـياقاختيار إاليقاع املوسـيقى املناسب للصورة  يث ما حتقق فهيا من ٕابداع معجز يفيتناول سـيد قطب سورة الضحى من ح و 

m     n   m   l    k  j  i  h  :والشـجى الشـفيف، والرضـاء الشـامل، ة الوديعـةوالرمح، من احلنان اللطيف لقد ٔاطلق التعبري جواً :" 

  x  w     v  u  t  s  r  q  p  ol  مث  m  a   ̀  _  ~  }  |  {  z  y

  e  d  c  bl وتكل الرمحة، وذاك الرضاء، وهذا الشجى  تنرسب لكها من خالل النظم اللطيف العبـارة، الرقيـق ، ذكل احلنان

  .التعبري، املوسـيقى الرتيبة احلراكت، الوئيدة اخلطوات، الرقيقة أالصداء، الشجية إاليقاع  فظ؛ ومن هذه املوسـيقى السارية يفالل
ن الضـحى الرائـق، ولهذه الرمحة الوديعة، ولهذا الرىض الشامل، ولهذا الشجى الشفيف، جعـل إالطـار مـ، فلام ٔاراد ٕاطارًا لهذا احلنان اللطيف  

m  e  d  فالليل هـو، و ساقهام ىف اللفظ املناسب. ؤاشف آنني ترسى فهيام التأمالت، ٔاصفى آنني من آونة الليل والهنار. السايج ومن الليل

  fl كجـو اليـمت ، وتغشـاه حسابـة رقيقـة مـن الشـجى الشـفيف، الليل السـاىج اذلى يـرق ويصـفو، ال الليل عىل ٕاطالقه بوحشـته وظالمه

m  u  t  s  r  q  p  o     n   m   l    k  j  i  h  مـع، ويعقبه الضـحى الرائـق، مث ينكشف وُجيىل، والعيةل

  x  w     vl 23(.ويمت التناسق والاتساق ، فتلتمئ ٔالوان الصورة مع ٔالوان إالطار(  

طبيعة املوقف اذلي سـيق فيه الـالكم  من قمية فنية تالمئ –ٕاىل جانب إالجياز يف العبارة  –ملا ينطوي عليه ،  الفواصل القرآنيةويكرث احلذف يف 

، m  L    K  J  I  H      G  F  E     D  C  B        Al  :عىل حنو ما يظهر يف سورة الفجر مـن قـوهل تعـاىل 

جفـاء الـنقص يف ، فالليل حني يرسـي ينـتقص منـه، ويه دالةل اللفظ عىل معناه، سـياقيةدلالةل   m K l ووقع احلذف هنا للياء يف فاصةل

، ويف هذا ما فيـه مـن ادلالةل عـىل قـدرة هللا وعظمتـه يف فعـل ذكل، ٔاي رسعة حدوث رساين الليل وذهابه، ليناسب النقص يف املعىن؛ اللفظ
 ممـا ٔاشـاع مناخـاً ؛ وآية بعـدها يف انسـجام وتناسـب اتم، ورة يف آيتني قبلهاكسويه تواتر فاصةل الراء امل ، ؤايضا جاء احلذف دلالةل لفظية جاملية

  . مزيد من التلقي املشـبع واملمتعيف روح املتلقي ابلرغبة يف وترك شعوراً ، ٔاسهم يف ترسـيخ املعاين يف أالذهان، صوتياً 

وجـاء حـذف ، )مـرمي( m  l  k  j           i  h  g   f  e            d  c  b  al  :حذف حـرف يف قـوهل تعـاىل  ومنه ٔايضاً  

وحرصها عىل ، وهو بيان طهر ٔام مرمي علهيام السالم، االٓية عىل ٕابرازه سـياق لهدف داليل حرص؛ "بغية"من  بدالً  m kl احلرف يف فاصةل
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وهـو العنايـة ابلبعـد الصـويت يف متاثـل الفواصـل قبلهـا وبعـدها عـىل حنـو ممتـد يف ، كام جاء احلذف لهدف لفظي، العفة وعدم الوقوع يف الفاحشة
  .يف ذهنه  وجعل املعىن ٔاكرث متكيناً ، يف نفسـية املتلقي فاعالً  تأثرياً مما ٔاثر ، فتالمح إاليقاع ابٕاليقاع، ورةسال 
ولـيس ، هو دليل عىل يشء يف املعىن ٔاي دالةل اللفـظ عـىل معنـاهيف حذف احلرف يف االٓيتني و موىس ٕاىل ٔان العةل بوقد ٔاشار ادلكتور محمد أ   

، دةلـيس قاعـ، وواحض ٔان اذلي ذكـره أالخفـش يف هـذا: " يقول ، نقصت حروفه، كام ذكر أالخفش من ٔان العرب ٕاذا عدلت ابليشء عن معناه
، كام اكنت قبل ٔان يُعدل هبا، اهنمسوبقيت يف ل ، ومك من لكامت عدل هبا القوم عن معناها، يف مثل هذا اذلي ذكره وٕامنا هو ترصف قد يكون منه

  )38(.  " وصور اجملاز كثرية ولكها عادل عن املعىن

¸  m  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :حذف ايء املتلكم يف عـدد مـن فواصـل سـورة الشـعراء يف قـوهل تعـاىل  ومن هذا القبيل ٔايضاً    

  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿l  .  

، وهـو  حـديث ٕابـراهمي الســياق يف وإالرساع ٕاىل ما يتعلق به الغرض املقصـود مـن ، ووقع احلذف هنا يف الفواصل لٕالجياز يف اللفظ    

فهـو الاتسـاق بـني فواصـل  هل ٔامـا اللفظـي، للســياق وهذا هـو ادلاعـي ادلاليل، والثناء عليه مبا هو ٔاهل هل، الرتكزي عىل ذكر صفات خالقه 
 . املعىن يف ذهنه  ومتكني، يف نفسـية املتلقي ابلغأثري وما هل من ت، االآيت

ســياقية جتمـع بـني ادلالةل لبواعـث ؛ ضعه الكثرية اليت حتفل هبا  الفواصـل القرآنيـةوعىل هذا النحو من إالجعاز البياين الرائع مييض احلذف يف موا 
الغيــني واللغــويني قــداىم كــام ظــن ذكل بعــض املفرســين والب، ومتاثــل رؤوس االآيت حفســب، لرعايــة الفاصــةل ومل يكــن وروده قصــداً ، وإاليقــاع
       .وحمدثني

  أحرف الزيادة والسياق 
زايدة حرف يف تركيهبـا دلواعٍ ب العدول ملعرفة دور السـياق يف بناء الفاصةل القرآنية هو واسعاً  انت أالسلوبية اليت تفتح جماالً ولعل من ٔامه إالماك   

  .معنوية حسب متطلبات السـياقو تكون هل فائدة مزدوجة حيققها لفظية ل فاحلرف الزائد يأيت  ،سـياقية داللية وٕايقاعية
يف قـوهل  كـام والســياق اذلي يسـاق فيـه ،يف الفاصةل للمواءمة بـني الـنص واملوقـف اذلي يعـرب عنـه" لسكت هاء ا" زايدةومن ٔابرز صورها    

  : تعاىل

 m  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q       p  o  n  m  l  k   j  i  h

¸   ¶  µ  ´  ³        ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡    º¹

  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »l    )احلاقة(  .  

، آخـر والتشـاؤم حينـاً ، ما بني التفاؤل حيناً ، لتصور احلاةل اليت يكون علهيا الناس يف يوم القيامة؛ يف االآيت الكرمية" هاء السكت "جفاءت     
وبـني احلرسـة وأالمل ملـن ٔاويت ، هل يف اجلنـةوعاين مـا أُعـد ، ٔاويت كتابه بميينه بشارة والهبجة والفرحة ملنبني ال  ؤاخرياً ، والتأرحج بني اليأس والرجاء

  .ماهل  وملكه وسلطانه  ومل يغن عنه ، هل يف النار من عذاب ٔالميما أُعد وشاهد ، كتابه بشامهل
 ،واسـتحضار املوقف وبيان حاةل الناس يف سـياق التنبيه وإالنذار، ملناسـبة السـياق اذلي سـيقت فيه الهاء، هتوضيحاملعىن و  ومن ٔاجل جالء    

ويف املبالغـة يف ، ملن وفقـه هللا وجاءتـه البشـارة، يف املبالغة يف الرسور والفرح  اً لتضيف معىن زائد؛ قصدت االآيت زايدة الهاء يف هذا السـياق
وما ترتـب علهيـا مـن الاتسـاق ، اكنت زايدهتا حتقيقا لنواجت داللية يف املقام أالولو ، وارتد حسرياً ، احلزن وأالمل والعناء والتعب ملن ٔاخفق يف معهل
، وهو انجت لفظي هل ٔاثره الفاعل يف روح املتلقي مبا يشـيع مـن منـاخ صـويت يشــبع حاجتـه امجلاليـة، بني فواصل االٓي يف شلك منسجم ومتناسب

   )39(.ٕاذا عرفنا السـياق اذلي وردت فيه ٕاال، ال يتأىت حتديد معناها بدقة، ةلٔالن امللفوظات املامتث؛ ويسهم يف ترسـيخ املعىن يف أالذهان
الصـياغة القرآنيـة يف  عـدلتومن ٔاجل ذكل ؛ لهاء يف تكل الفواصل من االآيتٕاال بزايدة ا اادلاليل واللفظي ٔان يتحقق :لهذين الناجتني وما اكن    
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وجيـوز ، ملن فتح اليـاء) كتابيه (وجيوز يف اللغة الفتح يف ، ٕاليهقصدت  حسـامبصل االآيت اسـتخدام الصيغة مزيدة ابلهاء يف فوا ٕاىل هذا السـياق
  .ملن سكّن الياء) كتايب(ا السكون فهي
          :           يف الفواصل القرآنية يف سورة أالحزاب من قوهل تعاىل عىل ما يتطلبه سـياق الالكم  بناءً اليت جاءت " ٔالف إالطالق " زايدة ومنه ٔايضا   

 m  ed  c  b   a  `  _     ~  }  |  {   z  y  x  w  v  ul ،  

  m  p  o  n   m  l     k  j       i  h  g  f  el  m   s  r  q     w   v  u  t

  y  xl .  

؛ بالغـي وجـاميل؛ لغـرض يه زايدة مقصـودة، m  dl ، m  ol ، m  xl  وزايدة ٔالف إالطالق ٔاو املد يف الفواصـل    

وقـد فطـن ابـن جـين للعالقـة بـني طـول ، ٕاىل زايدة املعىن املقصود من املوىل  ٔالن زايدة املبىن هنا تؤدي ٔايضاً ؛ ملناسـبة السـياق يف لك آية

m        b  a   ̀ _  ^  ]  \[  Z  Y  يف ثنااي توجيـه قـراءة قـوهل تعـاىل وذكل اذلي سـيق من ٔاجهل الصوت ٔاو قرصه واملعىن

e  d   cl )يف لفظة سكونل اب ، )سـي  m  Yl ، ومىت ضـعفت ، مفىت قويت قويت، ٕان أالصوات اتبعة للمعاين: " يقول

  )6(" . مه فيه دواقتصدوا فيه القتصا، زادوا يف الصوت لزايدة املعىن، رَّكســع وكرس و َّقطع وقط: ويكفيك من ذكل قوهلم ، ضعفت

نراهـا تصـور احلـاةل الـيت اكن ، m  dl  ران ٕاىل فاصـةلفٕاذا نظـ، ويتجىل ذكل بوضوح يف ضوء السـياق اذلي وردت فيه هذه الفواصل   

ابمتداد بنيتـه  جمسداً ، فهيا ن ٕاطالق الصوت وامتداده ابٔاللففاك؛ يةومه يف هذا املوقف العصيب اذلي صورته االٓ ، علهيا املؤمنون من فزع وهلع
وبلغـت قلـوهبم ، الرهيـب اذلي زاغـت فيـه ٔابصـارمه وقوة سـيطرهتا ومتكهنا يف نفوسهم يف هذا املوقـف، الصوتية كرثة الظنون وامتدادها وتشعهبا

  . يف جتسـيد هذا املوقف ٕاال هبذه الزايدة  وجامليًّاا ط هبا دالليًّ املنو السـيايق وما اكنت الفاصةل تؤدي دورها ، وظنوا لك الظن، احلناجر

لتصوير حال ٔاهل النار ؛ حيث جاء املد ابٔاللف يف الفاصلتني مناسـباً ، m  ol ، m  xl  يف فاصليت يقال ٔايضاً ، وما يقال هنا  

ليجسـد  ؛ مما يتطلب التعبري عنه ابمتداد الصـوت يف الفاصـلتني؛ وتتعاىل رصخاهتم ومتتد من شدة الهول والعذاب، ومه يعذبون فهيا، يوم القيامة
واحنـرافهم  ،الضـالل ؛ التباعهم طريـقحناجرمه املكتظة ابلرصاخمن ومه  يصطرخون يف النار بآهات احلرسة الوالهة اليت تنبعث ، ابمتداده حاهلم
  .عن سبيل احلق

مما يدل عـىل ٔان التناسـب الشـلكي بـني الفواصـل ؛ ٔالف إالطالقبدون  mxl  ،وٕاىل جانب ذكل جاءت يف السورة نفسها فاصةل   

  .  m  f  e  d  c  b  a   `l  :اليت تقصد ذلاهتا يف البيان القرآين، وذكل يف قوهل تعاىل  ةالغايليس 

و عدمه ، m ol ، m x l  الفرق بني املد ابٔاللف يف الفاصلتني  سـياق املقام ضوءيف   ادلكتور فاضل السامرايئ وقد تناول   

كـام ٔاخـرب عـهنم ربنـا ، وميدون ٔاصـواهتم ابلـباكء، ومه يصطرخون فهيا، ٕان آييت املد هام من قول ٔاهل النار: " بقوهل ، mel يف الفاصةل

ومــد ، فاملقــام مقــام رصاخ، m     ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «l  :بقــوهل مــن ســورة فــاطر 

فاملقـام ال يقتيضـ املـد هاهنـا ، وٕامنا يه قـول هللا مقـررا حقيقـة عقليـة معلومـة، أالخرى ليست كذكليف حني ٔان االٓية . فناسب املد ، للصوت
  )37(. " خبالف ذكل 
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وقرٔاهـا ابـن كثـري وحفـص والنسـايئ ، وقد اختلف القراء يف قراءة هذه الفواصل، فقرٔاها محزة ؤابو معرو حبذف أاللف يف حايل الوصل والوقـف
               )40(. وقرٔاها الباقون بزايدهتا يف احلالني ، لوقف فقطبزايدهتا يف حال ا

ؤان ، ؤاهنا ٔالف ٕابدال وليست ٔالف ٕاطالق، لرعاية الفاصةلٕامنا جاءت  ٔان أاللف الزائدة يف هذه االآيتيرى ٔاسـتاذان ادلكتور متام حسان  بيد ٔان
، ٕاىل مـا ال تبيحـه القواعـد املســتنبطة مـن الكم الفصـحاء، امء النحو يف العربيـةمقتىض رعاية الفاصةل يف القرآن الكرمي جتاوز ما هو جائز دلى عل

، 46آيـة (اءكام سـبق يف قوهل تعـاىل مـن سـورة النسـ، مفن املقرر يف القواعد ٔان أاللف تنوب عن التنوين اذلي بعد الفتحة عند الوقف: " يقول 

خلت النصوص العربيـة مـن امجلـع ) ال(أاللف ال جيمتع مع ٔاداة التعريف  ؤالن التنوين اذلي انبت عنه m     W    V  U  Tl )155آية 

ومـع ذكل تـأيت ٔالـف ، يف قـوايف الشـعر ٔالـف ٕاطـالق وليسـت ٔالـف ٕابـدال ٔاو تعـويض) ال(ٔالن أاللف اليت جتـامع ؛ بيهنام حىت يف قوايف الشعر
: ايت يف االٓ من سورة أالحزاب  الٓية لرعاية الفاصةل كام يف قوهل تعاىلواكنت أاللف يف هذه  ا، إالبدال يف القرآن يف لكامت اقرتنت بأداة التعريف

)10 ،66 ،67 ( ")15(.  
ٔالن ، ٔاوسـع مـن النحـو العـريب  -كام يقول ٔاسـتاذان ادلكتـور متـام حسـان –فاللغة العربية ، وليس يف خروج هذه االآيت انتقاص من فصاحهتا  

وهـو جـزء مـن اللغـة ، مث يبقى بعد ذكل جزء من اللغة ال خيضع لقواعد النحو بسبب عدم اطراده ،هبا تنظمي ما اطرد من اللغة ٔانيطالنحو قواعد 
  ولقد نزل القرآن بلسان عريب مبني " الشذوذ ال ينايف الفصاحة : " مفن قواعد أالصول عند النحاة قاعدة تقول ، يتساوى مع املطرد يف الفصاحة

طـرد أ القرآن هيـمين عـىل اللغـة لكهـا مـا فـ، ومل تنحبس يف بوتقة القواعد النحوية، ه عىل رحابة اللغةوهكذا امتدت تراكيب، )ال بنحو عريب متني ( 
  )15(".  وما مل يطرد ، مهنا

  الخروج عن مقتضى الظاهر والسياق 
، جتـاوزًا للراتبـة الـيت تشـلك أالسـلوبية مـاكانتاالٕ  من يعد اخلروج عن مقتىض الظاهر صورة من صور العدول عن النسق اللغوي، وهو     

الفواصل  وذلا جاءت؛ وفناً  ابرزة يف القرآن الكرمي فكراً ظاهرة ميثل  هوو ، املعىن املراد بيانه يف السـياق املعدول ٕاليه ٕالبراز؛ وكرسًا لمنطية الرتكيب
كـام ٔان طبيعـة ، ؛ اللغـةيف ام هـو مـألوف عـمبا يتالءم والسـياق عن طريق العدول  وٕاحياءً  اليت تكسب التعبري جامالً  الظاهرة بتكل حتفل القرآنية 

اذلي حيمـل املتلقـي عـىل التـأين مبـزنةل املنبـه البالغـي  هذا اللـون يأيت ذلا؛ املعىن وبناء امجلةل:  هام ينيمبسـتو تتحدد  اللغوي العدولو هذا التحول 
  .ال سـامي ٔانه صادر من حكمي خبري، ملعرفة الهدف منه؛ والتأمل وٕاعامل الفكر

عىل الرمغ من غرابهتا عن مألوف الاسـتعامل ابلقياس ٕاىل ما يؤدي معناهـا ) ِضَزيى(ٕايثار اسـتخدام الفاصةل للفظة  يف اللفظةل العدول ومن ٔامث   

{  ~  �  ¡  ¢   m  :فمل ترد يف القرآن الكـرمي لكـه ٕاال يف هـذا املوضـع يف قـوهل تعـاىل ، يف وصف القسمة  كجائرة ٔاو ظاملة

  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £  °  ¯      ®    ¬  «  ª  ©l النجم.   

مراعاة لتعاقـب نسـق إاليقـاع عـىل احلـرف املسـجوع ، ٕاىل تشكيلها الصويت اخلاص، فاصةل لالٓية m ¯ l وعلل ابن أالثري ٕاليثار جميء   

اعـمل ٔان الســتعامل : "صـاحهتاعـىل مـن طعـن يف ف فيقـول رداً ، ليمت لها إاليقاع احلسن والانسـجام املوســيقي؛ اذلي وردت عليه فواصل السورة

ٔاال تـرى ٔان السـورة ، فٕاهنا يف موضعها ال يسد غريها مسـدها m ¯ l وهذه اللفظة اليت ٔانكرهتا ويه لفظة.. مل تقف علهيا  اً أاللفاظ ٔارسار 

وغريهـا ال يسـد ، ليـهجفاءت اللفظة عىل احلرف املسجوع الـيت جـاءت السـورة مجيعهـا ع .. لكها اليت يه سورة النجم مسجوعة عىل حرف الياء 
  )41(".  مسدها يف ماكهنا 

ويف ضـوء ، فٕان النظر ٕالهيا من انحيـيت الشـلك اخلـاريج واملضـمون وادلاخـيل، وٕاذا اكن ابن أالثري ٔارجع ٕايثار هذه اللفظة ٕاىل ٔاثرها إاليقاعي   
لثقيةل عىل اللسان هو مناسبهتا لغرابة تكل القسـمة الـيت جيعلنا ندرك ٔان رس إالجعاز يف ٕايثار صيغهتا الغريبة ا، خصوصية السـياق اليت وردت فيه

فأاللفـاظ واملعـاين يف الـنظم القـرآين يُـالمئ بعضـها ، واملعىن اذلي يراد بيانـه وتوضـيحه، فالتآلف اتم بني العبارة القرآنية، تصفها وتنكرها وتنفر مهنا
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  . ويه لكها متوهجة ٕاىل الغرض املنشود، بعضاً 
             ويه لكمـة، ويف القـرآن لفظـة يه ٔاغـرب مـا فيـه ومـا حسـنت يف الكم قـط ٕاال يف موضـعها:" يف قـوهل  شـامالً  دقيقـاً  تنـاوالً وتناولها الرافعي   

m ¯l ،فـٕان السـورة ، ولو ٔادرت اللغة علهيا ما صلح لهـذا املوضـع غريهـا، ومع ذكل فٕان حسـهنا يف نظم الالكم من ٔاغرب احلسن ؤاجعبه

مث يه يف معرض إالناكر عىل العرب، ٕاذ  .جفاءت اللكمة فاصةل من الفواصل، هذا احلرفمفصةل لكها عىل  –ويه سورة النجم  – اليت يه مهنا

¦  §    ¨  m  :فقـال تعـاىل، ؤادمه البنات وردت يف ذكر أالصنام، وزمعهم يف قسمة أالوالد، فٕاهنم جعلوا املالئكة وأالصنام بنات هللا مع

 ®    ¬  «  ª  ©       °  ¯l  مة لغرابة هذه القسـمة الـيت ٔانكرهـا، واكنـت امجلـةل ءفاكنت غرابة اللفظ ٔاشد أالشـياء مال، النجم

ـُصور يف هيئة النطق هبا إالناكر يف أالوىل، والهتمك يف أالخرى، واكن هذا التصوير ٔابلغ ما يف البالغة خاصة يف اللفظة الغري  بة اليت متكنـت لكها تـ

 –ٕاىل ذكل –عـت ، ووصفت حال املهتمك يف ٕاناكره من ٕاماةل اليد والـرٔاس هبـذين املـّدين فهيـا ٕاىل أالسـفل وأالعـىل، ومجفاصةلاليف موضعها من 

 .غرابة إالناكر بغرابهتا اللفظية 

 –يكـون حســهنا وال ، ومك من لفظـة غريبـة عنـدمه ال حتسـن ٕاال يف موضـعها، وهل نظائر يف لغهتم، والعرب يعرفون هذا الرضب من الالكم     

ويف تـأليف ٔاصـواهتا معـىن يف ، فاكن يف تـأليف حروفهـا معـىن حســياً ، ٕاال ٔاهنا تؤكد املعىن اذلي سـيقت ٕاليه بلفظها وهيئة نطقها –عىل غرابهتا 

  )36(". النفس 

ولك مأاحملـه : " فتقـول  ،مبادهتا املعجمية لطقـوس هـذا اجلـو الـوثين m ¯ l لفظة مالءمةكام ٔاشارت ادلكتورة عائشة عبد الرمحن ٕاىل     

  . )26(" منقوةل من ضاز المترة الكها يف مفه ، ٔان يكون فهيا مع اجلور حس مادهتا فامي يلوك عبدة أالواثن –عىل بعد  –فهيا 

mn  m  l        o  :يف قوهل تعاىل العدول يف الفاصةل عن لفظ القلوب ٕاىل أالفئدة  ما جاء يف سورة اهلمزة من ومن هذا القبيل ٔايضاً   

   |     {  z  y  x   w  v  u  t    s  r    q  pl ، هل داللتـه ، مـع نسـقه اللفظـي وٕايقاعـه الصـويت العـدولوهذا

ٔالن أالفئـدة والقلـوب يف ؛ فامي ٔالفـه العـرب مـن لغـهتم، والبيانية اليت تمكن يف ختليص أالفئدة من حس العضوية  اليت حيمتلها لفظ القلوب املعنوية

،  بل يطلق القلب بدالةل عامـة عـىل اجلهـاز رتادف ليقال فهيا برعاية الفاصةلال ت  -كام تقول ادلكتورة عائشة عبد الرمحن  –ية املرهف حس العرب 

  .وعىل موضع الشعور وأالهواء والعقيدة والوجدان ، العضوي من ٔاهجزة اجلسم

ؤاما جراحة الفؤاد فـال تـدخل يف نطـاق ، جراحة القلب وحنن نعرف مثالً .  ؤاما الفؤاد فال يطلق ٕاال بدالةل خاصة عىل املعنوي دون العضوي   

  .الطب البرشي 

، للبرش واحليـوان أالجعـم عـىل اخـتالف فصـائهل كام نعرف قلوابً . ٔاو يباع  يؤلكٔاما الفؤاد فليس مما ، وحنن نألك القلب كام نألك الكبد واللكى    

ليس فهيا ما ، ست عرشة مرة يف القرآن الكرمي، ومجعاً  صوصية يف ادلالةل املعنوية للفؤاد جاء اللفظ مفرداً اخل هوهبذ... ٔاما الفؤاد فلٕالنسان ال غري 

  . )26(حيمل عىل معىن اجلارحة  

، دلالةل إاليصاد عـىل شـدة إالحـاكم وقـوة إالغـالق والتحصـني؛ mwl  ٕاىل )مغلقة( لفظةعن سـياق املعىن يف الفاصةل  عدلوكذكل    

ـُتخذ من احلجارة يف اجلبال فالوصيد هو هناك التآلف اللفظي وإاليقـاع الصـويت البـاهر بنسـقه ، وفضال عن الرافد ادلاليل، البيت احلصني اذلي ي

 مما يـؤثر تـأثرياً ؛ معناها جفرس اللكمة رافد رئيس من روافد ادلالةل عىل، اذلي اكن مثرة للمسـهتدف ادلاليل، يد بني الفواصل السابقة والالحقةالفر 
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  . ذاكرتهيف  وجيعل املعىن ٔاكرث رسوخاَ ، يف نفسـية املتلقي فاعالً 

مـا هـو و ، ويف سورة اهلمزة ملحظ آخر دقيق نرصده من خالل الوقوف عىل القاعـدة اللغويـة املعروفـة ٔان الامس الظـاهر ٔاقـوى مـن الضـمري   
  .قرآين يف سوريت اهلمزة  والقارعةيف النظم ال واحضاً يتجىل 

، m j  i  h  gl :بل قال m   f  e  d  c  bal بعد قوهل) وما ٔادراك ما يه(هلمزة مل يقل سـبحانه ففي سورة ا   

جفاء  m  v  u  t  sl  :بل قال  m q  pl  :قوهلبعد ) وما ٔادراك ما الهاوية (ٔاما يف سورة القارعة فمل يقل سـبحانه 

وبنـاء عـىل ذكل، ومبوجـب القاعـدة ؛ يف سـورة القارعـة m ql  وجـاء الضـمري مـع، يف سورة اهلمزةm  jl  الامس الظاهر مع

، ومتالحـق، وإبيقاع صويت عال، من الشدة ومرعباً  هائالً  جاء وصف النار يف سورة اهلمزة وصفاً ، ٔان الامس الظاهر ٔاقوى من الضمري: اللغوية 

ْؤَصَدةٌ ، اْالَٔفِْئَدةِ ، الُْموقََدةُ (.وبتنسـيق متوازن  َدةٍ ، مُّ َمدَّ m      n  m  l  k  j  i  h  g  :هـذا النحـو مـن الوصـف عـىل ، ) مُّ

   |     {  z  y  x   w  v  u  t    s  r    q  p  ol )اهلمزة (.  

وهكـذا جـاء وصـف النـار يف سـورة ، m z  y  xl  بل جـاء عـىل هـذا النحـو، فليس كذكل، ٔاما وصف النار يف سورة القارعة  

ٔان املبتدٔا قـد حـذف يف  كام نلحظ ٔايضاً ، والامس الظاهر جاء مع احلطمة ،الضمري جاء مع الهاويةٔالن   ؛اهلمزة ٔاشد ؤاقوى من وصفها يف القارعة

املتلقـي ٕاىل مـا يـوحض  قع ٕاىل ذكـر النـار بعـد ٔان تّشـو لـٕالرسا ؤايضـاً ، لعدم احلاجة ٕاىل ذكره لشـدة وضـوحه  my  xl  :قوهل تعاىل 

  .اجلواب عن الاسـتفهام 
و  هو صـورة مـن صـور التوسـع اللغـوي اذلي اســتخدمه العـرب يف الكهمـم نـرثاً ف , عىل سبيل اجملاز العقيل ، ىل ٔاخرىعن صيغة إ ٔاما العدول    

للتعبري عنـه  ) امس الفاعل (  صيغة ٕاىل) امس املفعول ( صيغة  العدول عن ٔامثلتهومن ، وميثل ظاهرة ٔاسلوبية تتكرر يف الفواصل القرآنية , شعراً 

ــه الســـياق ــا يتطلب ــاىلو ,  مب ــوهل تع ــة( m  j   i  h  g  f  e  d  c  b   a  :ذكل يف ق وعــرب ، ) القارع

ؤايضـا دلالةل لفظيـة ، ويه املبالغة يف الرىض بعيشة اجلنـة يف االٓخـرة ، دلالةل معنوية) مرضية ( عن  m  il : بقوهل  أالسلوب القرآين

ٔالســبابه املوجبـة كل جاء العـدول يف ســياق االٓيـة وذل؛ myl  و mql : جاملية يه اتساق الفاصةل مع فاصلتني بعدها هام 

  .ٔايضًا وقد جتىل ذكل واحضا يف مسـتوى املعىن ومسـتوى بناء امجلةل ، وداللته املسـتخرجة منه، ؤاهدافه إالحيائية فيه، هل

ٓ ف، m  \   [   Z  Y  Xl : ما جاء يف سورة الطارق من قوهل تعاىل  ٔايضاً  ذكلومن   ٔالن )مـدفوق ( من  بدال m   [l  ثر اسـتخداما

ٕاذا اكن يف مذهب  ٔان جيعلوا املفعول فاعالً ، ٔاهل احلجاز ٔافعل لهذا من غريمه: " ويقول الفراء يف ذكل ، ٔاي رسيعاً  بل مدفوقاً  املاء ال خيرج دافقاً 
    )29(" . ت الـيت هـن معهـنتوافـق رؤوس االآي ؤاعان عىل ذكل ٔاهنا، وعيشة راضية، وليل انمئ، ومه انصب، هذا رس اكمت: كقول العرب ، نعت
m         ½       ¼  »º   ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³ : تعـاىل ففـي قـوهل ) امس املفعـول (عـن للتعبـري) امس الفاعـل(صـيغة  العدول عـنٔاما 

 À  ¿ ¾l فقد عرب بقوهل، مرمي m      ¿l  عن) ٓ ، حدب وصوب يتوافد عليه الناس من لك تياً مأ  لباعث داليل هو جعل الوعد علامً ) تياا

ٓ وليس ، من الناس والتقدير ذلكل الوعد اذلي ٔاصبح مأتياً  التعظمي منوهذا فيه من ادلالةل مافيه      m كام نلحظ ٔايضا ادلالةل اللفظية للفاصـةل.  تياً ا

  ¿l ا يبـدو واحضـا يف ومـن هنـ، وما حققته من اتساق بني الفواصل املنهتية حبرف مد مسـبوق بياء مشددة يف ٔاربع عرشة آية مـن السـورة

  .االٓية ٔان سبب العدول هو التنبيه ٕاىل ٔامهية الفاصةل املعدول هبا 
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 َّؤاتـت عـيل، ٔاتيت عىل مخسني سـنة: ٔاال ترى ٔانك تقول ، فأنت تأتيه، ولك ما ٔااتك، ) آتياً : ( ومل يقل:" ويقول الفراء عندما تناول هذه االٓية   

  )29(" . ولك ذكل صواب ، مخسون سـنة

   )إالرساء(   m  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  zl:قوهل تعاىل ٔايضاً  شالكتهوجاء عىل  

m   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  :)  املفـرد( صـيغة ٕاىل)  املثـىن( التعبـري بصـيغة عن الصياغة القرآنية  عدلتكام    

  ß     Þ  Ý  Ü  Û  Úl )مـوىس وهـارون (عىل الـرمغ مـن ٔانـه لالثنـني ) ُموَىس (جفاء التعبري يف االٓية بصيغة املفرد ، ) هـط( ،

ٔاو ٔان مـوىس ، )42( ولـيس هـارون ومـوىس معـاً ، حمـور احلـديث مـع فرعـونيف الســياق وذكل لعةل داللية يه ٔان موىس وحده هو اذلي ميثـل 

 . )20(ال يغين ٔاحدهام عن االٓخر فعرب عهنام بصيغة املفرد  –كام يرى السـيوطي  –وهارون 

m  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k : ما جاء يف قوهل تعاىل ومنه  

 _  ~l )املفرد صيغة ٕاىل) فتشقيا ( املثىن آدم وحواء بصيغة  يف التعبري عناالٓية  فعدلت، )طه m    v l  ٔالن سـياق االآيت يدل

وهو ما نتلمسه من هدف العدول يف سـياق ، آدم هو املنوط ابلتلكيفٔالن ؛ وليست حواء عىل ٔان املقصود ابخلطاب يف معظمها هو آدم 

  ) .تَْضَحى، تَْظَمأُ ، تَْعَرى، َجتُوعَ ، فَتَْشَقى: ( وذلكل جاءت أالفعال بصيغة املفرد يف االآيت لكها ؛ االآيت

وهـو ، ٔالن يف مضـن شـقاء الرجـل؛ يف اخلـروج ٕارشاكهـامٕامنا ٔاُ سـند ٕاىل آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد : " الزخمرشي يف ذكل  يقول     

ٔاو ٔا ُريـد ... مـع احملافظـة عـىل الفاصـةل ، فاخترصـ الـالكم ابســناده ٕاليـه دوهنـا، كام ٔان يف مضن سـعادته سـعادهتم. شقاءمه ، ؤامريمه، ُم ٔاههلِّقـَيـ

وميسـح ، ٕاىل آدم ثور ٔامحـر فـاكن حيـرث عليـهورُوي ٔانه ٔاُ هبط ، وهو راجع ٕاليه، ابلشقاء التعب يف طلب القوت وذكل معصوب برٔاس الرجل

   )2(" . العرق من جبينه 

m  {  z  y  x  w  v     u  t  s  : قـوهل تعـاىليف )  املفـرد(صـيغة ٕاىل )  امجلـع( صـيغة العدول عنومن     

  ¡  �    ~   }  |l ٕاىل التعبري ابملفرد) ٔامئة( فعدلت االٓية عن التعبري ابمجلع ، الفرقان m    �l   ٔالن املراد هنـا ؛

فاكنت صيغة املفرد ٔانسب دلاللهتا عىل العموم والشمول من صيغة امجلع اليت قد تومه بأن املـراد ابٕالمامـة ؛ اذلكور وإالانث معا: العموم من أالبناء 

  .تظهر ٔامهية الفاصةل املعدول هبا عىل ذكل وبناءً ، هنا ٕامامة املذكر فقط دون املؤنث من اذلرية

الكهمـم يف  يفكام عرف العرب هذا اللون ، والعكس عىل سبيل التغليب العدول عن امجلع ٕاىل املفردأالسلوب القرآين بأمثةل كثرية من  وحيفل    

  .النرث والشعر 

رس هذا العدول عن  وتثري يف نفسه تساؤالً ، لتلفت ٕالهيا انتباه املتلقي؛ وصيغهاالفواصل القرآنية  ٔالفاظوعىل هذا النحو جاءت ظاهرة العدول يف 

  .والوقوف عىل حقيقهتا ، لكشف دالالته؛ وتدعوه ٕاىل التدبر والتأمل، وما يراد به

   والسياق األسلوبي التكرار
حيث يـمت فيـه ، واحضاً  تعبريايً  وهو وسـيةل من الوسائل اللغوية اليت تؤدي دوراً ، وسـنة من سنن العرب، التكرار خصيصة من خصائص اللغة  

يف حقيقته  –حيث يقوم  )41(.دالةل اللفظ عىل املعىن مرددا  –كام يقول ابن أالثري  –ٕاذ هو ؛ ادلاخيلواملضمون ، لك اخلاريجاالتصال بني الش
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ويرجـع الرسـ يف  .ا يكشف عن اهامتم املـتلكم هبـا مم؛ والعناية هبا ٔاكرث من سواها، وتسليط الضوء علهيا، عىل إالحلاح عىل هجة هممة يف العبارة -

، ٔاو ادلالةل اجملازيـة، وهـذا يســتدعي ٕاعـادة أاللفـاظ عـىل ٔاوجـه خمتلفـة مـن الهيئـات، املعاين من انحية ٔاوسع مـدى مـن أاللفـاظ"  ٔان ذكل ٕاىل

هذا ابٕالضافة ٕاىل الباعـث النفيسـ  )43(".متكررة يف احلديث الواحد عن قصد التأكيد  –من انحية ٔاخرى  –كام ٔاهنا ، الستيفاء املعاين؛ والرمزية

  .فاجتهت ٕاليه عناية املبدع ، ولصق ابلنفس، ثل يف ٕاعادة ما وقع يف القلباملمت 

مفـن ، واحتاطت هل، اعمل ٔان العرب ٕاذا ٔارادت املعىن مكنته:" فقال " ابب يف الاحتياط " وقريب من هذا املفهوم ما ٔاشار ٕاليه ابن جين يف    

، ٔاحـدهام لٕالحاطـة والعمـوم: وهـو عـىل رضبـني : تكريـر أالول مبعنـاه :والثاين... ه تكرير أالول بلفظ: ٔاحدهام : وهو عىل رضبني ، التوكيد: ذكل 

    )6(".واالٓخر للتثبيت والمتكني 

يف املواضع الـيت وردت السـياقية ولها بواعهثا ومقتضياهتا ، اليت لها دالالهتا الفنية إالماكانت أالسلوبيةواكن للفاصةل القرآنية حظ وافر من هذه    

فٕانـه يفيـد توكيـد املعـىن ، ٔامـا مـن حيـث طبيعـة معـل التكـرار وفائدتـه يف الفواصـل، واذلوق الشـفاف يسرب غورهـا ٕاال الفكـر املتأمـلوال ، هبا

ٕاىل جانب ما يضيفه عىل اللفظ املكرر ، كام يسهم يف تقوية جانب إاليقاع والانسجام الصويت، ٔاو اسـتغراق تفاصيهل ؤاجزائه، وتقويته، وتوضيحه

وذلكل اكن هل دوره التـأثريي البـالغ عـىل ، عـن غـريه فأثر التكرار راجع ٕاىل ٔانـه يزيـد املكـرر متـزياً ، والتنبه هل، وادلعوة ٕاىل الاهامتم به، من العناية

  . واختالف ادلال ، ٔاو تكرار املدلول، بتكرار ادلال واملدلول وذهنياً  املتلقي من خالل إالحلاح عليه مسعياً 

؛ رِّقبل املتلقي حنو املبـدع املكـــرومن مث يتودل التفاعل النفيس واملشاركة الوجدانية من ، وداع  لالهامتم ابليشء املكرر، هفالتكرار مثري لالنتبا  

قصـد ، ٕاذ مل يلـغ حضـوره القـوي، ولكهنا همينـة مقصـودة مـن قبـل املبـدع، هيمين عىل اخلطاب بدرجة كبرية، فاملتلقي بوصفه ٔاحد طريف االتصال

  .  وٕاشـباع حاجاته امجلالية ، رة ٔاشواقهاملبدع ٕاىل ٕااث

اليت تكررت مثاين مرات يف سـورة الكهـف يف  mjl ومن مناذج الفواصل اليت تكررت بلفظها عىل امتداد القرآن الكرمي خنتار فاصةل     

يف جـل  فاكن معناها واحداً ، الةلؤاخذ تكرارها طبيعة ترامكية تعمل عىل تكثيف ادل،) 110، 49، 47، 42، 38، 26، 22، 19: (ٔاواخر اآيهتا 

  :ومل خيرج عن سـياقني اثنني، لك مهنام مامتثل مع نفسه عىل هذا النحو ، مواضعها اليت وردت هبا

 . m  [  Z  Y  X  Wl ، m  k  j  i   h  gl  :أالول 

  . m  Ë  Ê  É  È   Ç  Æl ، m  ¹  ¸      ¶  µ   ´  ³l ، mî  í    ì  ë  ê   ïl  :الثاين 

  مث ابتساقها مع املوضوع العام للسور املكية وهو ، ومن تكرارها ابذلات، تغتين بوفرة روي ادلال يف فواصل السورة m ¸l ٕان فاصةل    

وٕاذا تـذكران .ونبـذ الرشـك ، وما التصحيح  غري ٕاخالص التوحيد) . تصحيح العقيدة : ( ومع موضوع سورة الكهف اخلاص ، )عقيدة التوحيد ( 

  ،ٔادركنا مدى ادلالالت املعنوية و امجلالية اليت تشع من تكرار هذه الفاصةل، ٔايضاً  m ¸lمة ٔاو فاصةل يف السورة يه لفظة ٔان آخر لك

 عـن  وتزنهيـاً ، للـويح ٕاثبـااتً : مبثـل مـا بـدٔات  ، وذكل فضال عن دورهـا خبـمت السـورة، ومن املواقع اليت تشغلها يف ثنااي السورة ويف ختاهما 

الرشيك
*  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.hasnawi.net.*  
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جـاءت مـن تكـرار حـرف ادلال امللـزتم حركـة  ،هناك فوائـد لفظيـة جامليـة، m ¸lعن الفوائد ادلاللية اليت حققها تكرار فاصةل  وفضالً     

مما ٔاثرى إاليقـاع ؛ أالول يف السورة ويه مجموع فواصل السورة واكن ترتيبه ٕاحصائياً ، الفتح  يف تسعة وعرشين فاصةل من عرش فواصل بعد املئة
  .يف السورة لكها اليت الزتمت حركة الفتح ابضطراد  الصويت

يف  واكن تكرارهـا ٔايضـاً ،) 26، 20، 18، 2،7: (يف هناايت اآيهتـا ، يف مخسة مواضع ٔاخرى من سورة اجلن m ¸l كام تكررت فاصةل    

   .اليت حققها تكرار الفاصةل  اللفظيةٕاىل جانب الفوائد ، مواضعها حسب املعىن املراد  من هللا 

m  j  i : اآيهتـاحيث وردت يف سورة الكهف مرتني بفتح الراء ومرة بضمها  يف هناايت ، m m l ومن الفواصل اليت تكررت    

  n  m  l  kl ، m  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |l  ، m  g  f  el   

، m       ́ ³  ²  ±  °  ¯l،  m   L  K  J   I  H  Gl : ٔاواخر اآيهتا  وتكررت يف سورة اجلن ثالث مرات يف 

 m  l  k     j  i      h  g  f   e  dl .  

  mfl    : )الكهف( m  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ~  }  |l  :وجاء يف تفسري الزخمرشي لقوهل تعاىل  
كـام  -التعمل مـن آخـر يف عهـده ٔانـه  ٔاما دلت حاجته ٕاىل: فٕان قلت. علام ذا رشد، ٔارشد به يف ديين: ٔاي» بضمة وسكون«و » بفتحتني«: قرىء
ال غضاضـة : ٔالّن النيب جيب ٔان يكون ٔاعمل ٔاهل زمانه وٕاماهمم املرجوع ٕاليه يف ٔابواب ادليـن؟ قلـت ؛موىس بن ميشا، ال موىس بن معران -قيل 

  . وٕامنا يغض منه ٔان يأخذه ممن دونه: ابلنيب يف ٔاخذ العمل من نّيب مثهل

ْ لَنَا ِمْن أَْمِراَن  : ٔاي  m  m  l  k  j  il  :وقوهل تعاىل      حـىت  m  ml  اذلي حنن عليه من مفارقـة الكفـارَوَهئّيِ

  )2(."رشدًا لكهنكون بسببه راشدين همتدين، ٔاو اجعل ٔامران 

  .واحلََزن  واحلُْزنِ ، قَـَمَّْقم والسـُّلسـوا، اكلُبْخل والَبَخل: لغتان ) الرشد(مجهور ٔاهل اللغة عىل ٔان الفتح والضم يف يتفق و     
نسان، ابلفتح، يَْرُشد ُرْشدًا، ابلضم، وَرِشد، ابلكرس، يَْرَشد َرَشدًا وَرشادًا،:وجاء يف لسان العرب      

ِٕ
فهو راِشد وَرشـيد، وهو نقيض  َرَشد اال

ذا أَصاب وجه االَٔمر والطريق
ِٕ
  .  الضالل، ا

عرشـة  اكن لسـورة القمـر مهنـا ٕاحـدى، حيث جاءت يف القرآن ٔاربع عرشة مـرة m Ál  فاصةل تكرار ومن ٔامثةل تكرار الفاصةل بلفظها     

  .)41، 39، 37، 36، 33، 30، 23، 21، 18، 16، 5:(تكررت يف هناايت اآيهتا، مرة

، ٔاربـع مـرات m  ³  ²      ±  °l  هو تكرار الالزمـة ٔايضاً  ومثة مظهر آخر من مظاهر تكرار الفاصةل جنده يف سورة القمر       

  ، و مثود، وعاد، جفاءت مع قصة نوح، شأهناوالهتويل من ، هبدف لفت أالنظار ٕالهيا وتشويق املتلقي، وجاءت يف لك موضع مهنا مصاحبة لقصة

ــع مــرات يف  m  d  c    b     a   `  _  ^l  ذكل تكــررت الزمــة ٕاىل جانــب دالةل عــىل ادلعــوة ؛ )17،22،32،40:(اآيهتــا ٔارب

  .للتأمل يف القصص القرآين 

وتكــرار  m    ¦l  و جعــل لتكــرار لكمــة ؛ هــو  اذلي اســـتدعى هــذا التكــرار يــدل عــىل ٔان املعــىن املــراد مــن هللا  أالمــر اذلي     

  .ومعىن وخصوصية يف ادلالةل عىل ما تساق ٕاليه السورة  الالزمتني مبىن
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حيث تكـررت ٕاحـدى وثالثـني مـرة ، ) الرمحن( m  }  |  {  zl  : الفواصل القرآنية قوهل تعاىل ومن تكرار الالزمة يف     

يف ســياقها اذلي تسـاق  ده هللا لتفيد معـىن ٔارا؛  واكن تكرارها يف موضعه، وتعد من ٔاكرث صور التكرار يف القرآن الكرمي، يف سورة الرمحن

  . عمة ٔاسداها هللا لٕالنس واجلن حيث ذكرت عقب لك ن، جامليا ابلغ الروعة وادلقة ولفظياً  بالغياً  واكن توظيفها داللياً ، فيه

. ءه وذكر عباده بآالئه عدد يف السورة نعام تكرار الفاصةل يف الرمحن يفيد تعداد النعم والفصل بني لك نعمة ؤاخرى ٔالن هللا ومن هنا اكن    

مث فهيـا ٕاىل ذكل معـىن التبكيـت . وجعلها فاصـةل بـني لك نعمـة لتعـرف موضـع مـا ٔاسـداه ٕالـهيم مهنـا . ونهبهم عىل قدرها وقدرته علهيا ولطفه فهيا 

  .من الناس بتعديدها ٔالن تعداد النعم واالٓالء من الرمحن تبكيت ملن ٔانكرها كام يبكت منكر ٔاايدي املنعم عليه ؛ والتقريع والتوبيخ

عىل حث إالنسان عىل الابتعاد عن الوقوع فامي وقـع  وذكل حرصاً ، وبيان مآل الضالني، بعد الوعيد والهتديد كام ورد تكرار هذه الالزمة ٔايضاً     

يف وذلكل جـاءت االآيت  ،دلفعـهوجلب للنعم الـيت يه نتيجـة طبيعيـة ، ويف هذا دفع للرش، حىت ال يكون مصريه مصريمه، فيه هؤالء املذنبون

         :                                                                                                                            عىل هذا النحو سورة الرمحن 

 m  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´l  ، m  D   C  B  A

  L  K  J  I   H  G  F  El ، m  Y  X  W  V  U  T  S     R  Q  P  O  N  M

  ^   ]  \  [  Zl.  

حيث بلغ مـا خـمت هبـا ٔاكـرث مـن مخسـامئة ، ال سـامي ما اكن مهنا من ٔاسامء هللا احلسـىن، تكرار صيغ املبالغة، التكرار يف الفواصلمن مظاهر و    

ويف لك هـذا اكن املعـىن املـراد اذلي يتطلبـه ، بظاللها ادلاللية وامجلاليـة عـىل مضـمون االآيت الـيت وردت هبـا الكثري وقد ٔالقت هذه الصيغ، آية

  .ليس مراعاة الفاصةل و ، ٔاساساً و املقصود السـياق ه

متجاورين يف اثنني وســبعني  )الغفور والرحمي (ورد حيث ، )غفور(مسـبوقة بصيغة  وجاءت غالباً ، يف الفواصل) رحمي(صيغة  واسـتعملت كثرياً 

ابلطمأنينـة  مما يبعث يف النفس شعوراً ؛ طالقوهو ٔاعىل جتاور بني امسني من ٔاسامئه احلسـىن يف القرآن الكرمي عىل االٕ ، يف هناايت االآيت موضعاً 

  .ٔالن اجامتعهام غاية ما يرجوه العبد يف دنياه وآخرته؛ وارتياحاً  ؤانساً 

، 182، 173، 143:( ،ففي سورة البقرة جاءت يف هناايت اآيهتا- ال حرصاً  متثيالً  –تكررت سـبع مرات يف لك من سوريت البقرة والنساء  وقد 

  .)152، 129، 110، 106، 100، 96، 23: (و يف سورة النساء جاءت يف هناايت اآيهتا  )226، 218، 199، 192

  . )النساء( ms  r  q  p  tl ، البقرة m  _  ^  ]  \  [  Z  Yl  :ومن ٔامثلهتا قوهل تعاىل   

 . )النساء( m   ©  ¨  §  ¦  ¥l  :ومنه قوهل تعاىل، يف هناايت االآيت يف تسعني موضعاً  )غفور(وتكررت صيغة    

  ) . 10(نوح آية ، )42(غافر آية ، )5(الزمر آية ، )66(ص آية :  ٔاربع مرات يف السورجفاءت ) غفار(ٔاما صيغة   

فٕانـه ال ، وتـدالن عـىل  سـرت اذلنـوب، )غفـر(وهـو الفعـل  ،يف ٔاصل املعىن تشرتاكن معاً ) غفار (و، )غفور ( املبالغة وعىل الرمغ من ٔان صيغيت

حاجـة الســياق بعنـارصه  ٕاذ ٕان؛ معـىن ٕاىل آخـر عـنصـيغة ٕاىل ٔاخـرى يصـحبه عـدول  عـنٔالن لك عـدول ؛ مـهنام ابٔالخـرىميكن استبدال ٔاي 

، وٕان اكنت متقاربة يف املعىن، فضال عن هذا فٕان ٔاسامء هللا احلسـىن، فالسـياق هو ٔاكرب القرائن  ؤامهها؛ حتدد بدقة متناهية اخملتار مهنام، املتنوعة

  .         بل ملعانهيا ، ا ال تراد حلروفهأالهن؛ مرتادفة فليست
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املقصد أالســىن يف رشح ٔاسـامء هللا " يف كتابه وذكل ، "غافر"و " غفار" و " غفور" لصيغاسـتخدام النص القرآين ل بني  ويفرق إالمام الغزايل   
 حىت ٕان من ال يغفـر ٕاال نوعـاً ، ضافة ٕاىل كرثة اذلنوبوالغفور يدل عىل كرثة املغفرة ابالٕ ، فقطالغافر يدل عىل ٔاصل املغفرة  فيذكر ٔان, " احلسـىن 

حـىت ٕان مـن يغفـر مجيـع ، ٔاي يغفر اذلنوب مرة بعـد ٔاخـرى، والغفار يشري ٕاىل كرثة عىل سبيل التكرار، قد ال يقال هل غفور، من اذلنوب واحداً 
  . مل يسـتحق امس الغفار، ٔاول مرة وال يغفر للعائد ٕاىل اذلنب مرة بعد ٔاخرى، اذلنوب

ليظل الرتغيب ؛ حبيث ال يطغى فيه جانب عىل آخر، من التوازن ليحدث نوعاً ؛ وقد يقرتن الرتغيب ابلغفور الرحمي ابلرتهيب ابلعقاب الرسيع    
وف يتقلـب بـني اخلـال يفتأ إالنسان يف سـعيه  ومن مث؛ للهمم وشاحذاً ، للعمل ويف الوقت نفسه يظل الرتهيب دافعاً ، مطمئنا لها، مؤنسا للنفوس

ومنـه قـوهل ، يف القـرآن الكـرمي عـىل طريقـة التقابـل وهذا امجلع جاء كثـرياً  ؛ ليحقق ما يؤدي ٕاليه هذا الهنج من جناة،ادلنيوية مدى حياتهوالرجاء 

m  j  i   h  gf  e  d  c  :وقــوهل تعــاىل، أالنعــام m   ð  ï   î  í  ì  ë  ê  él  :تعــاىل 

  kl )أالعراف( .  

يبلـغ يف نفـوس سـامعهيا ٔاي مبلـغ مـن ٔاطنبت اآيت الوعيد بأفناهنا ٕاطنـااب : " كل الاقرتان بني الرتهيب والرتغيب يف قوهلويعلل ابن عاشور ذ  
فأعقهبـا هللا ببعـث الرجـاء يف ، وقد يبلغ هبم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجهيم من وعيـدها، الرعب واخلوف عىل رمغ تظاهرمه بقةل الاهامتم هبا

  .) 22(" ٕاذا ٔارادوها عىل عادة هذا الكتاب اجمليد من مداواة النفوس مبزجي الرتغيب والرتهيب ، ىل ساحل النجاةنفوسهم للخروج إ 

حيـث تكـررت يف ، ) الشـعراء( m°    ¯   ®  ¬  «l  :االٓية اكمةل كام يف قـوهل تعـاىل  ومعها" فعيل"صيغة املبالغة  وقد تتكرر  

حيث تشـري ٕاىل ٔان ، وتفيض مجيعها ٕاىل مضمون واحد، واكنت فاصةل للقصص السـبع اليت وردت هبا، ةالسور موزعة عىل امتداد  مثانية مواضع
وٕان اختلفت طريقـة ، وهو هالك املعاندين املكذبني، وتأيت هنايهتا كذكل واحدة، وذات هدف واحد، بداية قصص أالنبياء والرسل مجيعها واحدة

  .حني ٔاعرضت عنه قريش ، وٕايناس هل د ويف ذكل مواساة للنيب محم، يف لك مرة العقاب

لك قصـة مهنـا كتزنيـل : كيف كرر يف هذه السورة ٔاول لك قصة مـا كـرر ؟ قلـت : فٕان قلت " : ويعلل الزخمرشي لتكرير هذه االٓية يف قوهل    
، ؤان ختتـمت مبـا اختمتـت بـه، صـاحبهتا فاكنت لك واحدة مهنا تديل حبق يف ٔان تفتتح مبا افتتحت به، وفهيا من الاعتبار مثل ما يف غريها، برٔاسه

ولكـام زاد ، ٔاال ترى ٔانه ال طريق ٕاىل حتفظ العلوم ٕاال ترديد ما يراد حتفظه مهنـا، وتثبيتا لها يف الصدور، ؤالن يف التكرير تقريرًا للمعاين يف أالنفس
، ذه القصـص طرقـت آذان وقـر عـن إالنصـات للحـقؤالن هـ، ؤابعـد للنســيان، ؤاثبت لذلكـر، ؤارخس يف الفهم، ترديده اكن ٔامكن هل يف القلب

ٔاو يصقل عقال طال عهده ، ٔاو يفتق ذهنا، وروجعت ابلرتديد والتكرير لعل ذكل يفتح ٔاذان، فكوثرت ابلوعظ والتذكري، وقلوب غلف عن تدبره
  )2(."ٔاو جيلو فهام قد غطى عليه ترامك الصدٔا ، ابلصقل

  . 96،74: حيث تكررت مرتني يف سورة الواقعة يف االٓيتني    m       £   ¢  ¡  �l  :قوهل تعاىل ٔايضًا ومن قبيل هذا التكرار    

 الفاصـةليتعلـق مبعـىن ، ونظام حممك دقيق، يشلك ظاهرة ٔاسلوبية حتركت يف النص القرآين وفق نسق معنيالتكرار يف الفواصل وبذكل يتضح ٔان 
اكن  كـام، لســياقفاكن ورودها مناسـبا للمعىن واحلركة اذلهنية اليت ينتجهـا ا، ٔاخرىمن هجة  ت فيهوابلسـياق العام اذلي ورد، من هجة اوداللهت
فـالتكرار يعمـل ؛ لكن دون ٔان يطغى عىل املعـىن املـراد منـه، وتقبهل دلى املتلقي، املعىن متكنييف البعد الصويت اذلي يسهم يف تكرار دور لهذا ال 

  .اخلاريج وادلاخيل : عىل املسـتويني 

   السياقو  االنفراد  
وٕامنا ، فال تامتثل حروف روهيا، وال تتقارب، فاصةل ليس يف السورة واحدة عىل منطها فقد تأيت ٔاحياانً ، وعىل العكس من التكرار يف الفواصل  

ال يراد ابلفاصـةل وهذا دليل قاطع عىل ٔانه ام، ويسـتدعي مسوغًا دالليًا ذلكل، ؛ ٔالن الانفراد يكرس السـياق العويه قليةل ٔاو اندرة، تكون منفردة
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الفاصـةل القرآنيـة يف حيـث جـاءت ، كـام يف سـورة طـه، ويسـتدعيه لهـدف بالغـي اذلي يقصده السـياقوٕامنا يراد املعىن ، الشلكالقرآنية مراعاة 

ٔالن هـذا الانفـراد الـواحض ؛ لسائر الفواصل يف اآيت السورة مغايرة  ، m  \  [  Z   Y  X  W    V   U  Tl  :االٓية

اذلي يكرس السـياق العام للسورة اسـتدعاه هدف داليل، هو ٕابراز حادثة الغرق لفرعون وجنوده، مع الهتويل يف مغوض  m [ l للفاصةل

حىت يكون وقعها ٔاشد تنبهيًا وتأثريًا ؛ اليت يه آخر ما يف االٓية  m[  Z l  ما حصل هلم للرتهيب، وذكل جبعل الغشـيان نفسه لكمة الفاصةل

  : بسـياقها اذلي وردت فيه ومعنوية واحضة تربط الفاصةل، ٕاضافة ٕاىل ذكل فٕان مثة عالقة لفظية يف نفس املتلقي ومسعه

 m  W..     [  Zl  وبذكل تطلب السـياق ٔان تأيت الفاصةل مباينة لبقية فواصل السورة ؛.
*

  

ة عن بقيـة فواصـل السـورة؛ جاءت فاصةل االٓية اليت خمتت هبا منفرد m t   s  r q  pl  :سورة الضحىوكذكل قوهل تعاىل يف 

ولـيس قبـل ذكل؛ ومـن مث ، وذكل ٔالن السـياق اقتىض ٔان يكون التحدث ابلنعمة آخر آية يف السورة بعد االآيت السابقة اليت تذكر وقـوع الـنعم

، نعمـةٔالن ال ؛ )ٔاخـرب(ولـيس  mslكام ٔان سـياق االٓية تطلب ٔان تكون الفاصةل ، جاءت االٓية يف ٔانسب ترتيب لها يف سـياق السورة

ولـيس إالخبـار ، وتكرار ذكل وٕاشاعته ٔاكرث مـن مـرة، والتبليغ عهنا، وٕاظهارها، جيب املداومة عىل التحدث هبا، ويه تشمل نعميت ادلين وادلنيا
لتحـدث وهذا ال يناسب سـياق االٓية اذلي يدعو ٕاىل ٔان يتكرر ا، بل يكفي فيه إالخبار مرة واحدة، عهنا حفسب؛ ٔالن إالخبار ال يقتيض التكرار

للغرض املقصود من  حتقيقاً ؛ وكرست السـياق العام للسورة m   sl  ٕاىل) فأخرب ( عىل ذكل عدلت الصياغة القرآنية عن  وبناءً ؛ عن النعم

  .جميهئا، وأكن االٓية تنادي عىل تكل الفاصةل اليت ال يؤدهيا لفظ سواها 

، والاسـتعامل سـياق وتراكيب، ٔالن اللغة يف حقيقهتا اسـتعامل؛  النص القرآينوعىل هذا النحو يتضح ٔان السـياق يشلك ٔاكرب القرائن يف تفسري   
للنصـوص وصـياغهتا مث فـٕان ٔايـة معليـة حتليليـة  ومـن؛ يف ظل بنيهتا الرتكيبيـة جديداً  كام ٔان السـياق وحده هو اذلي يشلك معىن املفردة تشكيالً 

  .ضوع اذلي يعاجله النص ٔالن الرتاكيب تصاغ يف ضوء املو ؛ جيب ٔان تمت يف ٕاطار سـياقها
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  حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في األردن من وجهة نظر األمهات
  في ضوء بعض المتغيرات

The Needs of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Jordan 
According to Their Mothers in The Light of Some Variables 

 
 
 

  طشطوشرامي *
 اتـأحمد علي شديف**

 
 

 ملخص
الحاجات التواصلية  على إلى التعرف الدراسة الحاليةتهدف    

اضطراب  ذوي طفالألواالجتماعية واألكاديمية والتكيفية والسلوكية ل
الفروق  على تعرفالطيف التوحد في األردن من وجهة نظر األمهات، و 

عمر الطفل، وجنس الطفل، ونوع : بين الحاجات تبعًا لمتغيرات
أم لطفل من أطفال ) 100(راسة بلغ عدد أفراد الد. االضطراب

  . ربدإ اضطراب طيف التوحد في مدينتي عمان و 
حاجات أطفال أداة لقياس ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير    

فقرة موزعة على خمسة ) 75(اضطراب طيف التوحد تكون من 
مجاالت رئيسة، تضمنت الحاجات في المجال االجتماعي، والحاجات 

لحاجات في المجال السلوكي، والحاجات في في المجال األكاديمي، وا
تتوافر فيها شروط ، لتكيفياالمجال التواصلي، والحاجات في المجال 

تمت معالجة البيانات إحصائيًا عن طريق . الصدق والثبات المناسبة
تحليل  اختبارو  حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،

، واختبار تحليل التباين (Three–way ANOVA)الثالثي  التباين
  .(MANOVA)المتعدد 

أظهرت نتائج الدراسة أن تقدير األمهات الكلي لحاجات أبنائهن على    
مرتبة ترتيبا تنازليًا  قد جاءت الحاجاتو األبعاد الخمسة جاءت مرتفعة، 

، ثم المجال التواصليالمجال السلوكي، يليها المجال : على النحو األتي
  . فالمجال األكاديمي ال التكيفي،والمج االجتماعي،

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لحاجات  كما   
أطفال طيف التوحد في األردن من وجهة نظر األمهات يعزى لنوع 
االضطراب ولصالح التوحد التقليدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

مهات يعزى لحاجات أطفال طيف التوحد في األردن من وجهة نظر األ
وكذلك أظهرت الدراسة وجود فروق . الختالف الجنس ولصالح اإلناث

ذات داللة إحصائية لحاجات أطفال طيف التوحد في األردن من وجهة 
نظر األمهات يعزى لمتغير عمر الطفل، ولصالح عمر من خمسة 

  .سنوات فأقل
اضطراب طيف التوحد، الحاجات، األمهات، : (المفتاحية الكلمات
 ).فالاألط
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Abstract 
 

The present study aims toidentify the most important 
communicative, social, academic, adaptive and 
behavioral needs for children with autism spectrum 
disorder (ASD) in Jordan according to their mothers, 
and to find out the differences between the needs 
depending on the variables: child's age, child's gender, 

and the type of disorder.The study sample consisted of 
(100) autism spectrum disorder child's mother, in the 
cities of Amman and Irbid. 

To achieve the objective of the study, a scale 
of needs  was constructed, consisted of (75) items 
distributed on five key dimensions, which included: 
needs in the social field, academic field, behavioral 
field, communicative field, and adaptive field, which 
meets the requirements of appropriate validity and 
reliability. The data was processed statistically by 
calculating the averages, standard deviations, Three–
way ANOVA, and MANOVA. 

The results showed that the estimate of 
mothers overall needs of their children on five 
dimensions was high, and they rated the domains of 
needs in terms as follows: academic needs, followed by 
the communicative needs, then the social needs,  then 
the adaptive needs, then the academic needs. 

In addition, the study showed a statistical 
significant differences to the needs of children's with 
autism spectrum disorder according to their mothers 
due to the type of disorder in favor of traditional 
autism. And there were a statistical significant 
differences to the needs of children's with autism 
spectrum disorder according to their mothers due to 
variable of gender in favor of females. And the study 
also showed a statistical significant differences to the 
needs of children with autism spectrum disorder 
according to their mothers due to variable of child's age 

in favor of five years or less. 
Key words: Autism Spectrum Disorder (ASD), Needs, 
Mothers, Children. 
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  مقدمة  
فـي رعايتهـا مـن  اً كبيـر  اً دور  -وبخاصـة الوالـدين - ألسـرةيكـون لالتي من أهم اإلعاقات التطورّية  اً اضطراب التوحد واحد ديع    

أكثــر  مــنوهــي كــذلك  .ويــة والتأهيليــة الموجهــة لهــاالترب، والمشــاركة فــي البــرامج المبكــر، وتقيــيم الحاجــات الفعليــة حيــث الكشــف
مــع شــّدة  ،، وتنبــع هــذه الصــعوبة مــن غمــوض هــذه اإلعاقــةجميعهــالوالديــه والعائلــة و اإلعاقــات التطورّيــة صــعوبة بالنســبة للطفــل 

اضـطراب إلـى ذلـك فـإن إعاقـة  إضـافةوتطـابق بعـض صـفاتها مـع بعـض اإلعاقـات األخـرى،  ،وغرابة أنماط السلوك النـاتج عنهـا
الوالـدين، ممـا يزيـد مـن  طيف التوّحد تعتبر من اإلعاقات الدائمة، وتتطلب مراقبة مسـتمرة وٕاشـرافًا دائمـًا مـن أفـراد العائلـة وخاصـةً 

 (1).األعباء الملقاة على عاتقهم

 ،Autism)(، وأطلـق عليـه اسـم 1943عـام  (LeoKanner)الطبيـب النفسـي ليوكـانر هذا االضـطراب  إلىأول من تعرف و     
غيــره  مــنك أربعــة مظـاهر تميــز الطفــل التوحـدي أن هنــا وأشــار إلـىوهـي كلمــة يونانيــة ومعناهـا االنعــزال واالنغــالق علـى الــذات، 

الضـعف فـي التواصـل والتفاعـل االجتمـاعي بمـا فيهـا العالقـة و  ،االنغالق على النفس في فترة الحضـانة أو الطفولـة المبكـرة :وهي
لـى نمـط روتينـي ال ات ثابتـة أو عًا اإلصـرار واالسـتمرار علـى سـلوكيوأخير  ،أو ضعف اللغة أو االتصال غيابو  ،مع أفراد العائلة

(2)يتغّير
  

وعجــز  ،اضــطراب نمــائي عــام، يتصــف بظهــور قصــور نــوعي فــي العالقــات االجتماعيــة :ويعــرف اضــطراب التوحــد علــى أنــه  
ر اعتياديـة وذات سـلوكيات نمطيـة وطقوسـية، علـى أن تظهـر هـذه وتكون إثارة ذاتية غيـ ،معرفي واضطرابات في التواصل واللغة

  .(3)الخصائص وتشخص قبل سن الثالثة من العمر
الل ، يظهر خصل العلم بعد لتحديد أسبابهتو خلل وظيفي في المخ لم ي بأنهالتوحد  طيف اضطراب )4(الفوزان فر ويع   

ويالحظ أن  ،اآلخرينمو االجتماعي واإلدراكي والتواصل مع ، ويمتاز بقصور وتأخر في النالسنوات األولى من عمر الطفل
الطفل المصاب بالتوحد يكون طبيعيًا عند الوالدة وليس لديه أية إعاقة جسدية أو خلقية، وتبدأ المشكلة بمالحظة الضعف في 

إن (ة مع ظهور مشاكل في اللغة ه للعزلالتواصل لدى الطفل، ثم يتجدد الحقًا بعدم القدرة على تكوين العالقات االجتماعية وميلُ 
ومحدودية في فهم األفكار، ولكنه يختلف عن األطفال المتخلفين عقليًا بأن بعض المصابين لديهم قدرات ومهارات  ،)وجدت

, ويتفوق عليه الطفل المتخلف عقليًا في الناحية االجتماعية ،فائقة، قد تبرز في المسائل الرياضية والموسيقى والمهارات الدقيقة
ويتم تشخيص إعاقة التوّحد عادة بالعديد من الصفات من أهمها، العزلة واالنغالق على النفس، والصعوبة والعجز في تكوين 

المساعدة من اآلخرين ة في بعض الحاالت، والفشل في طلبالعالقات االجتماعية، والضعف في التواصل حتى بوجود اللغ
وعجز في إقامة التفاعالت ، أطفال يعانون من قصور نوعي في التواصل همد أطفال اضطراب التوحأما سميث فيرى أن    

ويضيف   (5)رويظهرون سلوكيات وأنشطة واهتمامات مقيدة، على أن يشخصوا دون سن الثالثة من العم ،االجتماعية
خرين، باإلضافة إلى نفعالية لآلأطفال يعانون من صعوبات في إدراك الحاالت اال أن األطفال التوحديين هم (6) نو سبهو 
وقصور في تكوين العالقات  ،ونقص واضح في االهتمام باألنشطة االجتماعية بير عن االنفعاالت،الت شديدة في التعمشك

االجتماعية والمحافظة عليها، وكذلك فشل في القيام باإليماءات والتلميحات االجتماعية مثل إيماءات ومالمح الوجه في 
  . حاالت الغضب والرضا

ـــدليل اإلحصـــائي والتشخيصـــي الرابـــع والمعـــدل عـــام  الصـــادر عـــن جمعيـــة األطبـــاء النفســـيين ) 2000( وتعتبـــر محكـــات ال
  :من أفضل المحكات في تشخيص التوحد، وهذه المحكات هي DSM-IV-TR, 2000((7)( األمريكية
ن مـــن اعرضـــ :كمـــا يلـــيراض علـــى األقـــل بحيـــث تـــوزع يشـــترط فـــي تحديـــد اضـــطراب التوحـــد أن تتطـــابق ســـتة أعـــ :أوالً 

  .وعرض واحد على األقل من المجموعة الثانية، وعرض واحد على األقل من المجموعة الثالثة ،المجموعة األولى
قصـور حـاد فـي  :ثنـين ممـا يـأتياوجود قصـور نـوعي فـي التفاعـل االجتمـاعي تظهـر علـى األقـل فـي  :ة األولىعالمجمو 

وضـع الجسـم و تعبيـرات الوجـه، و التواصـل البصـري مـع اآلخـرين، : مثـل(عددة م أنماط السلوكيات غير اللفظية المتاستخدا
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قصـــور فـــي البحـــث العفـــوي و  ،ان تتناســـب ومســـتوى نمـــوه العقلـــيفشـــل الطفـــل فـــي إقامـــة عالقـــات مـــع األقـــر و  ،)وٕايماءاتـــه
 ،)ء المثيـرة لالهتمـامشـيالـى األمثـل القصـور فـي اإلشـارة إ(نجـازات ات، واإلاالهتمامـو  لمشاركة اآلخرين األفـراح) تلقائيال(
        ).المشاعر، واالهتمامات االجتماعيةو تبادل العواطف، ( ليلى التبادل االجتماعي واالنفعااالفتقار إو 

تخدام النمطـي االسـ :علـى األقـل ممـا يـأتي ةوجود جوانب قصور نوعيـة فـي التواصـل تظهـر فـي واحـد :المجموعة الثانية
تـأخر أو نقـص كلـي و  ،لنمـائيايلي التلقـائي أو اللعـب االجتمـاعي المناسـب للمسـتوى نقص اللعب التخو  ،أو الترددي للغة

حـاد فـي القــدرة  قصـورو  ،)بطـرق تواصـل بديلـة كاإليمــاءاتال تكـون مصـحوبة بمحاولـة التعــويض (فـي نمـو لغـة الحــديث 
  .ة جيدةاالحتفاظ بالمحادثة مع اآلخرين لدى األطفال الذين يملكون حصيلة لغوي أو ،على المبادرة

 :على األقل مما يـأتي ةنماذج سلوك واهتمامات وأنشطة نمطية تتكرر بصفة حصرية تظهر في واحد :المجموعة الثالثة
 ،التشـــــــــــــــــــــــبث بـــــــــــــــــــــــروتين محـــــــــــــــــــــــدد وطقـــــــــــــــــــــــوس محـــــــــــــــــــــــددةو  ،نشـــــــــــــــــــــــغال المســـــــــــــــــــــــتمر بـــــــــــــــــــــــأجزاء األشـــــــــــــــــــــــياءاال
  ).كالتصفيق ورفرفة اليدين، تدوير اليدين(ممارسة حركات نمطية متكررة و 

اللعـب الرمـزي و  ،التفاعـل االجتمـاعي :ة مما يـأتي قبـل سـن الـثالث سـنواتر أداء وظيفي غير عادي في واحدظهو : ثانياً 
   .)8( اللغة كأداة للتواصل االجتماعيو  ،التخيلي أو
مـن حيـاة الطفـل، فهـو يـؤثر  عـدة أن اضطراب التوحد اضطراب عصبي بيولوجي يؤثر فـي مجـاالت مما سبق الحظي 

وكــذلك يظهــر أطفــال هــذا االضــطراب مشــكالت كبيــرة فــي الجانــب  ،والجانــب الســلوكي والحركــي عيفــي التفاعــل االجتمــا
غيــر اللفظــي، وقصــور واضــح فــي اللغــة واســتخدام الضــمائر، ويعــانون مــن ممارســة طقــوس  وأالتواصــلي ســواء اللفظــي 

وهـذا يشـير وبدرجـة  .طفـلنمطية وروتينية معينة، على أن تظهر هذه الخصائص في الـثالث سـنوات األولـى مـن عمـر ال
كبيرة إلى الحاجة الماسة إلى إعداد برامج تهدف إلى تحسـين مسـتوى أداء هـؤالء األطفـال فـي مختلـف المجـاالت، وحيـث 

يعـد جهـدًا  ،سواء أكان جهدًا عالجيًا أو تعليميـًا أو تـدريبيًا أو إرشـادياً  ،األطفالهذه الفئة من  أي جهد يبذل في رعايةأن 
ال يمكــن لعــالج الطفــل أن ذلــك أنــه  ،الفائــدة مــا لــم يصــاحبه تــدخًال موازيــًا مكّمــًال لــه علــى مســتوى أســرته منقوصــًا محــدود

والعالقــات األســرية واتجــاه اآلبــاء نحــو  ،يــنجح إال إذا وضــعنا فــي الحســبان تلــك العوامــل التــي تــرتبط باألســرة يكتمــل أو
  .رها في حياة اآلخرين وتأثيرها في حياة األسرة بوجه عاماإلعاقة ودرجة تقبلهم لوجود حالة إعاقة داخل األسرة وأث

االهتمامــات فــي محدوديــة و المهــارات التواصــلية واالجتماعيــة، فــي اضــطراب التوحــد مشــكالت  وذو  األطفــاليواجــه و    
 (9).أسرهمحياة  في سلباً  يؤثراألمر الذي القدرة على االنتباه مما يعيقهم عن التعلم، في و 

لضــمان جــودة بأهميــة خاصــة؛ ذوي اضــطراب التوحــد علــى وجــه التحديــد  األطفــالتحديــد حاجــات  موضــوع حظــي وقــد  
إذ  .(10)ذوي اضـطراب التوحـد لخدمـة األطفـال المقدمةالتجريبية -مبريقيةاإل األدلة إلى المستندةالنوعية التربوية الخدمات 

ن علـى درجـة و يئخصـاأن و و معلم يقدمهاتيجيات التدخل من استرا مكثفاً  نوعاً  األطفالتتطلب االحتياجات التعليمية لهؤالء 
  .(12,11)والتأهيلعالية من الكفاءة 

لــثالث ذوي اضــطراب التوحــد  لألطفــال الحاجــات التدريبيــة االجتماعيــة والتواصــلية والســلوكية استقصــاءتــأتي أهميــة و    
 يقـــع ؛ حيـــث(13)طراب طيـــف التوحـــدم تشخيصـــهم ضـــمن اضـــالـــذين يـــت األطفـــالانتشـــار  زيـــادة نســـبة: أســـباب رئيســـة، أوالً 

 انتشــارهتقــدر نســبة  إذ ،األمريكيــةالشــائعة فــي الواليــات المتحــدة  اإلعاقــاتاضــطراب التوحــد فــي المرتبــة السادســة ضــمن 
حالة واحدة ضمن كل مئـة  في عمر ثماني سنوات األطفالحالة واحدة ضمن كل مئة وخمسين حالة لدى بين بالمتوسط 

 األنظمـة فـيذوي اضطراب طيف التوحـد بشـكل كبيـر  األطفالهذه الزيادة في عدد  أثرت حصلة، وبالم(14)وعشر حاالت
  (15). تعنى بهذه الفئات التربوية التي

 هـذه الفئـة مـنن مـع و ن العـاملو ، يواجـه المعلمـالتوحـدفـي مجـال  واألطبـاءاستمرار جهود الباحثين  على الرغم من: ثانياً 
ممـا  العاديـة والخاصـةالتعليميـة ضـمن المـدارس والمؤسسـات التعليميـة  هميـة احتياجـاتجملة مـن التحـديات فـي تلب األطفال
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تقـــديم ، لذوي اضـــطراب التوحـــد لألطفـــال بالحاجـــات التدريبيـــة االجتماعيـــة والتواصـــلية والســـلوكيةيقتضـــي تزويـــد المعلمـــين 
 ة األطفـــال التوحـــديين يعـــانون مـــنن غالبيـــأاألطفـــال؛ حيـــث لتعلـــيم هـــؤالء  المســـتويات المطلوبـــة مـــن التـــدخالت العالجيـــة

فــي  اً مناســب اً معلمــين تلقــوا تــدريب األمــر الــذي يتطلــب تــوافر ،واضــحة تتعــارض مــع خبــراتهم التعليميــةة مشــكالت ســلوكي
(16) لطلبتهم  يجابية الداعمةالتدخالت السلوكية اإل

.   
 بيئـات تعليميـةفـي  ذوي اضـطراب التوحـد فـالاألطعلى ضـرورة تعلـيم  في هذا المجالالتشريعات والقوانين  تأكيد: ثالثاً   
 ، باإلضـافة إلـى أهميـة وضـرورة أننتائج البحـث العلمـي الرصـين إلى مستندةاستخدام استراتيجيات تعليمية ، وبتقييداً  أقل

ـــاء يمتلـــك المعلمـــين ـــةالالكفايـــات والمهـــارات التـــي تـــؤهلهم  واآلب تغييـــر  ؛ ممـــا تطلـــبســـتخدام اســـتراتيجيات التـــدخل الفعال
(17) هــاوتطوير  هــاوتعليمات التربويــة األنظمــةياســات س

،
 طفــل مــن التعلــيم أيقــانون عــدم اســتبعاد : ومــن أبــرز تلــك القــوانين 

(NCLB) No Child Left Behind،  المعــوقين  األفــرادوقــانون تعلــيمIndividual with Disabilities 

Education Act (IDEA) (18)
.  

صــطلح م Autism Spectrum Disorder (ASD) التوحــد طيــف مصــطلح اضــطرابومــن الجــدير بالــذكر أن 
بحسـب شـدة  بعضـاً من االضطرابات النمائيـة، والتـي تتمـايز وتختلـف عـن بعضـها  ةشمولي يندرج تحته تصنيف لمجموع

وكـــذلك مظـــاهر العجـــز االجتمـــاعي واالخـــتالالت  ،ظهـــور أعـــراض اضـــطرابات تشـــمل التواصـــل اللفظـــي وغيـــر اللفظـــي
) التقليـــديالتوحـــد (اضـــطراب التوحـــد : ةطفـــل المصـــاب، ويمكـــن تصـــنيفها إلـــى األنـــواع الرئيســـية التاليـــالســـلوكية عنـــد ال

Autistic Disorder متالزمــــة أســــبيرجر ، وAsperger Syndrome متالزمــــة ريــــت ، وRett Syndrome ،
 Pervasive Development Disorder-Not )التوحـد غيـر النمطـي( غيـر المحـدد –لنمـائي الشـامل ااالضـطراب و 

Otherwise Specified: PDD-NOS اضـــطراب االنتكـــاس الطفـــولي، و Childhood Disintegrative 

Disorder  )19(.  األكاديميــة و واالجتماعيــة  التواصــلية فــي هــذه الدراســة علــى تحديــد أهــم الحاجــات انركــز الباحثــقــد و
مـن وجهـة نظـر ) غيـر النمطـي(د غيـر المحـد –امل لنمـائي الشـااالضـطراب التقليدي و والتكيفية والسلوكية ألطفال التوحد 

  . أمهاتهم
  وأسئلتها مشكلة الدراسة

، إال أن األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد نــهاقر أجاتــه الفريــدة التــي يتميــز بهــا عــن الرغم مــن أن لكــل طفــل توحــدي حابــ   
والتـي تـرتبط وبشـكل  فيـة والسـلوكية،األكاديميـة والتكيو واالجتماعيـة  التواصـليةمن الحاجات  ةفي مجموع يشتركون عموماً 

مباشــر بالمشــكالت التــي يعــاني منهــا هــؤالء األطفــال والتــي تــؤثر علــى اســتقرار وتــوازن األســرة وبالتــالي ال بــد مــن طرحهــا 
ن المعلمـين والمختصـين فـي الغالـب هـم مـن يحـددون تلـك الحاجـات ويقومـون باالسـتجابة إليهـا؛ إوحيـث  والوقـوف عليهـا،
ن األحيان أن أهـالي أولئـك األطفـال يجـدون بـأن حاجـات أبنـائهم تختلـف عـن تلـك الحاجـات التـي يرونهـا نجد في كثير م

مع تطور التشريعات والقـوانين التـي تـنص علـى ضـرورة مشـاركة األسـرة وبخاصـة  هم ولو على صعيد أولوياتها، وتماشياً 
هذه الدراسـة  تحاولديد الحاجات الفعلية ألطفالهم، ي تحالوالدين في بناء البرامج التربوية الخاصة بأطفالهم، والمشاركة ف

لمتغيـرات نـوع  استقصاء األبعاد الرئيسية لتلك الحاجات وأولوياتها من وجهة نظـر األمهـات، وفيمـا إذا كانـت تختلـف تبعـاً 
  :ليينوبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة على السؤالين التا .لدى األطفال، وعمر الطفل وجنسه اضطراب التوحد

 األكاديميــة و واالجتماعيــة  التواصــلية ب طيــف التوحــد ألهــم الحاجــاتتقــديرات أمهــات أطفــال اضــطرا مــا: الســؤال األول
 ؟والتكيفية والسلوكية ألطفالهن

 0.05(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  هـــل: الســـؤال الثـــاني ≥ α ( اتبـــين متوســـطات تقـــدير 
، جـنس الطفـل، نـوع االضـطراب :للمتغيـرات اآلتيـة تبعـاً التوحـد فـي األردن،  طيـف طراباألمهات لحاجات أطفال اض

   ؟وعمر الطفل
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  أهمّية الدراسة
     
نتيجـة شـدة  دائمـاً  يعد اضطراب طيف التوحد من اإلعاقات التطورية الدائمة، والتي تحتـاج إلـى مراقبـة مسـتمرة وٕاشـرافاً    

وألن هـذه الفئـة مـن اإلعاقـات تحتـاج إلـى بـرامج  .ل المصـابين بهـذا االضـطرابوغرابة أنماط السلوك الصادرة عن األطفا
فـي إنجاحهـا وتقيـيم فاعليتهـا، وباعتبـار أن العالقـة  كبيراً  تدريبية وعالجية متخصصة تلعب األسرة وبخاصة الوالدين دوراً 

 ميـدان تقـديم الخدمـة، أساسـاً  فـيين وبـين األخصـائي –الشيء الثابت في حياة الطفل والرحم االجتماعي لـه  –بين األسرة 
لمفهــوم الرعايــة الشــمولية والتــي تهــدف إلــى  واقعيــاً  فــي تحســين نــوع وكــم الخــدمات المقدمــة للطفــل التوحــدي، وتحقيقــاً  قويــاً 

طــالع اهــذه الدراســة التــي انبثقــت مــن خــالل  ةالمختلفــة، جــاءت فكــر  تلبيــة جميــع حاجــات الطفــل التوحــدي فــي المجــاالت
جموعه كبيرة من البرامج التدريبية والعالجية الموجهة لتحسين مظاهر العجـز لـدى األطفـال التوحـديين فـي الباحث على م

مختلف المجاالت االجتماعية والسـلوكية والتواصـلية وغيرهـا، ومالحظـة أن معظـم هـذه البـرامج والدراسـات أغفلـت وبشـكل 
والتـي تحتـاج التركيـز عليهـا فـي البـرامج  ،من وجهة نظرهم كبير دور األسرة وبخاصة الوالدين في تقييم المجاالت المهمة

أدى إلــى نــوع مــن اإلشــكالية  هرض الواقــع، وهــذا بــدور أيــة هــذه البــرامج بعــد تطبيقهــا علــى التدريبيــة والعالجيــة، وكــذلك فعال
  .التعاونية وفتور في العالقة بين أولياء األمور والمختصين

  :فيما يليتظهر أهمية الدراسة  على ما سبق وبناءً 
 طيــف اضــطراب طفــالألاألكاديميــة والتكيفيــة والســلوكية و واالجتماعيــة  التواصــلية لحاجــاتا ألهــم تقــديم مرجعــًا واقعّيــاً  - 

 .من وجهة نظر األمهات في األردن التوحد

 .ينالتوحدي هنلاطفبمظاهر أالمرتبطة  جاتهن واقتراحاتهنتمكين األمهات من التعبير عن حا - 

هــذه الفئــة مــن  حاجــات هــذه الدراســة فــي بنــاء بــرامج تربوّيــة وتدريبّيــة متخصصــة تتوافــق مــع واقــع االســتفادة مــن نتــائج - 
  .األطفال

ــــة العربيــــة بمقيــــاس  -  ــــراء المكتب ــــال حاجــــاتلإث ــــي المجــــاالت  طيــــف اضــــطراب أطف واالجتماعيــــة  التواصــــليةالتوحــــد ف
 .من وجهة نظر أمهات هؤالء األطفالاألكاديمية والتكيفية والسلوكية و 

أول دراسـة فـي مجـال تحديـد حاجـات األطفـال ذوي اضـطراب طيـف  –وفي حدود علـم الباحـث  –عتبر هذه الدراسة ت -
  .التوحد في األردن

  واإلجرائية االصطالحيةالتعريفات 
  الضطراب التوحد  األمريكيةتعريف الجمعية  انتبنى الباحث: )التوحد الكالسيكي(اضطراب التوحد 

*(Autism Society Of America-ASA, 2004 ) ويـنص  ،يعتبر مـن أكثـر التعريفـات قبـوًال لـدى المختصـين الذي
شـهرًا،  30على أن اضطراب التوّحد عبارة عن المظاهر المرضّية األساسـّية التـي تظهـر قبـل أن يصـل عمـر الطفـل إلـى 

ـــة للمث، و اضــطراب فــي ســرعة أو تتــابع النمــو :ويتضــّمن مــا يلــي فــي  اضــطراب، و يــراتاضــطراب فــي االســتجابات الحسّي
 . اضطراب في التعّلق أو االنتماء للناس واألحداث والموضوعات، و الكالم واللغة والمعرفة

األطفـال الـذين تـم تشخيصـهم بشـكل رسـمي باضـطراب التوحـد  :يعرف أطفال اضطراب التوحد فـي الدراسـة بـأنهم وٕاجرائياً 
والمسـجلين فـي مراكـز التربيـة الخاصـة  ،ماعيـة ووزارة الصـحةالتنميـة االجت ةوزار  لـدىكـز التشـخيص المعتمـدة من قبل مرا

  .ربدإ ومدينةعمان  مدينتيفي 
، ويظهــر نــوع مــن االضــطرابات النمائيــة الشــاملة هــو:  )غيــر النمطــي( دغيــر المحــد –لنمــائي الشــامل ا االضــطراب

عوبات علــى صــعيد ويواجــه أطفــال هــذا االضــطراب صــ بعــض مالمــح التوحــد ولــيس جميعهــا، المصــابون بهــذا المــرض
  رارية،التفاعالت االجتماعية والتواصل اللغوي وغير اللغوي ومشاكل في اللعب التخيلي والسلوكات التك

  
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Autism society of America, (2004).  http://www.autism-society.org.* 
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قل شدة من األعـراض فـي بـاقي أنـواع اضـطرابات التوحـد األخـرى، وتظـل عنـدهم قـدرة علـى أإال أن هذه األعراض تكون 

 وهــو يمثــل االضــطراب األكثــر تشخيصــاً  ،النمطــي الســيكيالتفاعــل االجتمــاعي بدرجــة تحــول دون تشخيصــهم بالتوحــد الك
  .)20( بين االضطرابات النمائية

األطفــال  :فــي الدراســة بــأنهم) التوحــد غيــر النمطــي( دغيــر المحــد –لنمــائي الشــامل ايعــرف أطفــال االضــطراب  وٕاجرائيــاً  
وزاراتـي التنميـة االجتماعيـة  ىلـدقبـل مراكـز التشـخيص المعتمـدة  مـن بهـذا االضـطراب الذين تم تشخيصهم بشـكل رسـمي

  .ربدإ و عمان  مدينتيوالمسجلين في مراكز التربية الخاصة في  ،ووزارة الصحة
بمعارفـــه، ومهاراتـــه، وخبراتـــه، وســـلوكه فـــي  وتتعلـــقوهـــي مجموعـــة مـــن المتطلبـــات التـــي يجـــب توفيرهـــا للفـــرد  :الحاجـــات

 .)21( المجاالت المختلفة

األكاديميــة والتكيفيــة و واالجتماعيــة  التواصــليةالكليــة للمفحــوص علــى مقيــاس الحاجــات علــى أنهــا العالمــة  تعــرف وٕاجرائيـاً 
  .  لهذه الدراسة انوالمعد من قبل الباحث والسلوكية

  محددات الدراسة
  :تتحدد نتائج الدراسة في اآلتي   
؛ حيـث تعـود ٕاربـدو عمـان  مـدينتيفـي مراكـز التوحـد فـي  المسـجلين أمهات أطفال اضطراب التوحـد ومتالزمـة أسـبرجر -

إلـى قلـة عـدد األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد المخـدومين فـي تلـك المراكـز،  الدراسـة فـياألمهات المشاركات قلة عدد 
 .خرى للتربية الخاصةلفئة عمومًا مقارنة مع الفئات األوقلة نسبة انتشار هذه ا

 ).األمهات وحد من وجهة نظرحاجات أطفال اضطراب طيف التقائمة (دالالت صدق أداة الدراسة وثباتها  -

  الدراسات السابقة
فـي مختلـف  ،اضـطراب طيـف التوحـدحاجات أطفـال المتعلق بموضوع على األدب السابق  انطالع الباحثامن خالل    

نـدرة الدراسـات التـي تناولـت هـذا الموضـوع سـواء حظ و ، لـاألكاديمية والتكيفية والسلوكيةو واالجتماعية  التواصليةالمجاالت 
   : من هذه الدراسات انلما توصل إليه الباحث الصعيد العربي أو الصعيد العالمي، وفيما يلي عرض على
فـي دولـة الكويـت ومدينـة جـدة  لى أهـم الحاجـات التدريبيـة لألطفـال التوحـديينإتعرف لل )22(الدراسة التي أجرتها السعد    

 والـد) 92( مـن الدراسةتكونت عينة . الوالدين لهذه األهمية ريوتقد في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الوالدين،
أظهرت نتائج الدراسة أن جميع االحتياجات والتي تم قياسها من خالل مقياس أعدته الباحثة لهذا الغرض  .يدطفل توحل

تغيــرات مــع التفــاوت فــي تقــدير هــذه األهميــة وبحســب م ،هــي مهمــة بالنســبة لألطفــال التوحــديين مــن وجهــة نظــر أبــائهم
الدراسة، وجاء في أعلى سلم الحاجات لهؤالء األطفال من وجهة نظر أبائهم التدريب على السلوك المناسب فـي المواقـف 

  .غير لفظية وكذلك التدريب على استخدام وسيلة تواصل مناسبة مع االخرين سواء لفظية أو ،المتعددة
إلــى تقيــيم األنمــاط الســلوكية غيــر الطبيعيــة لــدى األطفــال  (23)ور وباتســون يــوهــدفت دراســة قــام بهــا كــل مــن يــونج وبر    

 ت مـن قبـل البـاحثين هـدفت إلـىموا بملـيء اسـتمارة صـممأبًا ألطفال توحـديين قـا )173(التوحديين، وقد اشتملت الدراسة 
علـى الترتيـب لكشف عن المشكالت التي يعاني منها أطفالهم التوحديين، وقد حدد اآلباء المشكالت التي تواجه أطفـالهم ا

عيـــوب فـــي اإلدراك االجتمـــاعي، مشـــكالت تواصـــلية، أنمـــاط ســـلوكية غيـــر اعتياديـــة أو غيـــر مألوفـــة، صـــعوبات : اآلتـــي
  .حركية
. إلى تحديد أهم المشكالت السلوكية لألطفال التوحديين من وجهة نظر المعلمين والمعلمـات )24(دراسة الزهراني  وهدفت

مركز من مراكز التربيـة الخاصـة فـي مـدينتي الريـاض ) 20(ومعلمة موزعين على  اً معلم) 85(تكونت عينة الدراسة من 
وقـد جـاءت النتـائج لتشـير إلـى أن أهـم المشــكالت السـلوكية تمثلـت فـي الضـعف الشـديد فـي التفاعـل االجتمــاعي . وعرعـر

المشكالت السلوكية المتعلقـة  والعاطفي ومن ثم المشكالت السلوكية المتعلقة بالسلوك النمطي لدى الطفل التوحدي وأخيراً 
  .باالستجابات غير المناسبة للمثيرات الحسية المختلفة
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هــدفت إلـى تقيــيم الحاجــات الفعليـة ألطفــال اضـطراب التوحــد، حيــث تكونـت عينــة الدراســة  فقــد )25(وتشـر تأمـا دراســة 
م مـن قبـل الباحـث مكـون ولتحقيق هـدف الدراسـة تـم اسـتخدام مقيـاس مصـم .)أنثى 23و ذكر 50(طفل توحدي  73من 
الحاجـات السـلوكية، والحاجـات االجتماعيـة، والحاجـات التواصـلية، تـم : هـي ةفقرة موزعة على أبعاد رئيسـية ثالثـ 65من 

إلــى أن الحاجــات الســلوكية جــاءت فــي المرتبــة  الدراســة أشــارت نتــائج . مــن قبــل معلمــي هــؤالء األطفــال المقيــاستعبئــة 
مجال االجتماعي ومن ثم الحاجات في الجانب التواصلي، وكـذلك أظهـرت النتـائج أن أطفـال األولى تلتها الحاجات في ال

  .في هذه المجاالت الثالثة وتأهيلية التوحد يحتاجون إلى برامج عالجية
طبيعــة االحتياجــات التدريبيــة والتأهيليــة لألطفــال إلــى هــدفت التعــرف دراســة  )26(أجــرت األحمــد ضــمن اآلطــار ذاتــه 

ــم) 40(أب و ) 30(تكونــت عينــة الدراســة مــن . مــن وجهــة نظــر اآلبــاء والمختصــين وأولوياتهــاالتوحــديين  اســتخدم  .معل
فقــرة  50مقيــاس للتعــرف علــى أهــم الحاجــات التدريبيــة والتأهيليــة لألطفــال التوحــديين صــمم مــن قبــل الباحــث تكــون مــن 

جـاءت نتـائج ). لغويـة، سـلوكية، تكيفيـة، تعليميـة اجتماعية، تواصلية لغوية، تواصلية غير(موزعة على ستة أبعاد رئيسة 
استجابات اآلباء والمعلمين بالمسـتوى المرتفـع علـى الحاجـات االجتماعيـة والسـلوكية والتواصـلية غيـر اللغويـة، وبالمسـتوى 

  .   المتوسط على بقية الحاجات
والتربــوي لــدى عينــة مــن األطفــال  إلــى التعــّرف علــى مســتوى األداء النفســي )27(هــدفت دراســة الزريقــات واإلمــام كمــا 

ولتحقيـق هـدف الدراسـة . عمـان بـاألردن التوحديين في المراكز المتخصصة في تشخيص وعالج أطفال التوحد فـي مدينـة
فقـرة موزعـة علـى سـبعة أبعــاد  87التقيـيم النفسـي والتربـوي لألطفـال التوحـديين والـذي اشـتمل علـى  فقـد تـم تصـميم اختبـار

 40تكونـت عينـة الدراسـة مـن .االجتمـاعي، السـلوكي، التواصـلي، الحركـي، واألنشـطة واالهتمامـات المعرفـي،: رئيسة هي
وتحليـل التبـاين ) ت(واسـتخدم الباحثـان اختبـار . طفًال توحـديًا تـم اختيـارهم مـن أربعـة مراكـز متخصصـة فـي مدينـة عمـان

أفـراد الدراسـة فـي المجمـل كـان ضـعيفًا علـى أبعـاد وأشارت النتـائج إلـى أن أداء . األحادي في اإلجابة على أسئلة الدراسة
، الحركــي، واألنشــطة التواصــلي، االجتمــاعي، الســلوكي: األداة المســتخدمة، وقــد جــاءت األبعــاد وفقــًا لمتوســطاتها كــاألتي

  .واالهتمامات 
التكيفيــة لعينــة مــن والتــي هــدفت إلــى المقارنــة بــين المهــارات االجتماعيــة والســلوكية و  )28( اجليمــريــس و الوفــي دراســة    

أشـارت  .(Developmental Profile) توحديًا باستخدام الملف النمائي طفالً  29بتقييم  ااألطفال التوحديين، حيث قام
النتائج إلى أن األطفال التوحديين يواجهون صعوبات بدرجة شديدة في مجاالت المهارات السلوكية واالجتماعية، وبدرجـة 

  .فيةمتوسطة في المهارات التكي
ن مــن الخصــائص النفســية واالجتماعيــة والعقليــة لألطفــال التوحــدييإلــى دراســة هــدفت التعــرف  )29(كمــا أجــرى شــبيب    

الدراســة مــن طفلــين توحــديين وأســتخدم الباحــث أســلوب دراســة الحالــة للوصــول إلــى أهــم  تكونــت عينــة. وجهــة نظــر اآلبــاء
أن أهـم الخصـائص االجتماعيـة تمثلـت فــي  الدراسـة رت نتـائجأظهــ. خصـائص األطفـال التوحـديين مـن وجهـة نظـر أبـائهم

البرود العـاطفي الشـديد تجـاه الوالـدين وكـذلك عـدم القـدرة علـى تكـوين صـداقات مـع األقـران والصـعوبة الكبيـرة فـي التعبيـر 
ا الطفـل عنـد عن االنفعاالت في المواقف المختلفة، أما أهم الخصائص النفسية فتمثلـت فـي االنزعـاج الكبيـر التـي يظهرهـ

محاولة تغيير روتين أو ترتيب البيئة التي تعود عليها، وبالنسبة إلى أهم الخصائص العقليـة فتمثلـت فـي الضـعف الشـديد 
  .في اكتساب المهارات المعرفية األساسية

رسـة والتي قام من خاللها باستقصاء حاجات أسر أطفال اضطراب طيف التوحد فـي عمـر المد )30(ن يو دراسة بر  أما   
تكونــت عينــت الدراســة . التــي تحتــاج إلــى معالجــة وتــدريب لتحســين مســتوى األداء فيهــاوالمرتبطــة بخصائصــهم وحاجــاتهم 

: ســنة، تــم جمــع المعلومــات بطــريقتين) 13-6(ف التوحــد، تراوحــت أعمــارهم بــين أب لطفــل مــن أطفــال طيــ) 101(مــن 
راســة علــى أهــم الحاجــات التــي يــرى الوالــدين أن البــرامج المختلفــة وتــم التركيــز فــي هــذه الد. االســتبانة والمقــابالت التلفونيــة

الموجهة ألبنـائهم لـم تعالجهـا بالشـكل المناسـب، وأظهـرت النتـائج أن الحاجـات فـي المجـال االجتمـاعي جـاءت فـي مقدمـة 
وجــاءت  األولويــات التــي يــرى األهــل ضــرورة معالجتهــا والتعامــل معهــا، ومــن ثــم جــاءت الحاجــات فــي الجانــب التربــوي،

  .الحاجة إلى الدعم النفسي في المرتبة األخيرة
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المظــاهر الســلوكية ألطفــال التوحــد مــن وجهــة نظــر أبــائهم  علــى أهــمالتعــرف  إلــى )31( دراســة الكيكــي هــدفت وكــذلك
ـــة عشـــوائية بلغـــت  .وأمهـــاتهم ـــاً ) 46(حيـــث تـــم اختيـــار عين أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن اآلبـــاء . ألطفـــال توحـــديين وأمـــاً  أب

مهات متقاربون في وجهات النظر فـي المظـاهر السـلوكية ألطفـالهم التوحـديين، والـذي قـد يعـود إلـى خبـرتهم وتعـاملهم واأل
 ،فـــي المجـــال االجتمـــاعي شـــديدة ت ســـلوكيةومعانـــاتهم فـــي العـــيش داخـــل الحيـــاة اليوميـــة، حيـــث أظهـــروا وجـــود إخـــتالال

اللغـــوي وتنميتـــه ألنـــه يـــؤمن لهـــؤالء  التواصـــلي الجانـــب والعـــاطفي واالنفعـــالي، وكـــان مـــن توصـــيات األهـــل التركيـــز علـــى
  .األطفال القدرة على االتصال والتفاعل االجتماعي

  :يالحظ ما يلي ،من خالل استعراض الدراسات السابقة
لحاجـــات فـــي المجـــال با لألهميـــة الكبيـــرة التـــي يوليهـــا اآلبـــاء والمختصـــين فيمـــا يتعلـــق نتـــائج بعـــض الدراســـات أشـــارت -

، )30( بــروين ودراســة ،)31( الكيكــي مــن دراســة كــلومــن هــذه الدراســات  طفــال اضــطراب طيــف التوحــد،أل االجتمــاعي
  .)26(األحمد وأيضًا دراسة، )28( اقليمريس و ال دراسة وكذلك

 وكــذلك أظهــرت بعــض الدراســات األهميــة الكبيــرة للحاجــات فــي المجــال الســلوكي ومــن هــذه الدراســات دراســة كــًال مــن -
 )25( وتجرودراسة ت ،)26(األحمد  وكذلك دراسة، )27 ( الزريقات واإلمام ودراسة ،)28(الريس وماقلي

 .)22( السعدو    

من قبـل الوالـدين أو مـن قبـل المختصـين جـاءت مرتفعـة علـى معظـم مجـاالت  يالحظ كذلك أن معظم التقديرات سواءً  -
هميـــة هـــذه الحاجـــات وضـــرورة حاجــات أطفـــال اضـــطراب طيـــف التوحـــد، وهـــذا وٕان دل علـــى شــيء فإنمـــا يـــدل علـــى أ

وبناء البرامج المختلفة لتأهيل هذه الفئة من األطفال فـي مختلـف مجـاالت  ،واالهتمام القدر الكافي من الرعاية إيالئها
 .حياتهم

وقــد جــاءت الدراســة الحاليــة لتأكــد أهميــة دور الوالــدين فــي التخطــيط والمشــاركة الفاعلــة فــي البــرامج التدريبيــة والتعليميــة 
 ،والتكيفيــة ،األكاديميــةو  ،واالجتماعيــة ،التواصــليةألهــم الحاجــات  بحثيــاً  ختلفــة ألطفــالهم، وكــذلك تقــدم الدراســة أساســاً الم

التوحد في األردن، والتي يمكن االسـتفادة منهـا لبنـاء البـرامج المختلفـة التـي تتوافـق مـع  طيف ألطفال اضطراب والسلوكية
  .الحاجات الفعلية لهذه الفئة

  وعينتها دراسةالمجتمع 
لغيــاب اإلحصــائيات الرســمية حــول عــدد أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد فــي المنطقــة العربيــة عامــة وفــي األردن  نظــراً 

توزيــع مقيــاس الباحــث إلــى  أفــي المــدن الكبــرى بشــكل رئيســي، لجــلتــوفر المراكــز المتخصصــة فــي التوحــد  خاصــة، ونظــراً 
فــي  هــذه الفئــة مــن األطفــالل تقــديم الخدمــةمراكــز المســجلين فــي الدراســة علــى أمهــات أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد و 

علــى األمهــات عــن  المقيــاس حيــث تــم توزيــع المجلــس األعلــى للمعــاقين فــي األردن، وبالتنســيق مــع ربــدمــدينتي عمــان وإ 
ـــغ عـــددهن  طريـــق المراكـــز ـــم إرجـــاع، أم )150(وبل ـــم اســـتبعاد عشـــرةً و ، اســـتجابة) 110( ت بســـبب عـــدم اكتمـــال  ؛منهـــا ت

أم مـن أمهـات أطفـال اضـطراب طيـف التوحـد ) 100(عينة الدراسة بشكلها النهـائي مـن لمعلومات فيها، وبالتالي تكونت ا
 ،وعمـر الطفـل ،نـوع االضـطرابخصائص أفراد عينة الدراسة حسب توزيعها من حيث ) 1(ويوضح الجدول . في األردن

  .، ونسبة تمثيل كل منها في العينةوجنسه
  .فراد عينة الدراسة حسب متغيراتهاتوزيع أ:  1جدول 

 
 
 
 
  
  
  

  المجموع  النسبة  العدد  الفئة  المتغير
 %69 69 ذكور  الطفل جنس

100  
 %31 31 إناث

 %58 58 أقل من خمسة سنوات  الطفل عمر
100 

 %42 42 خمسة سنوات فأكثر
 %60 60 )التقليدي(اضطراب التوحد  االضطراب نوع

100 
  %40 40 طيف التوحد
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  أداة الدراسة
 ألطفــال اضـــطراب طيـــف  األكاديميــة والتكيفيـــة والســـلوكيةو واالجتماعيـــة  التواصــليةأهـــم الحاجـــات  إلــىالتعـــرف بهــدف    

أداة    تـم إعـداد  ،وعمـره ،وجنس الطفـل ،التوحد من وجهة نظر األمهات في األردن، وتأثر هذا التقدير بنوع االضطراب
  :ذلك من خاللو الدراسة 

 مراكـز التربيـة الخاصــة  بالتنسـيق مـع بعــضمــن أمهـات األطفـال التوحــديين  اسـتطالعية فتـوح علــى عينـةطـرح سـؤال م
أبعـاد الدراسـة  ومـن ثـم تـم تبويـب هـذه الحاجـات ضـمن ،بشـكل عـام ربـد وعمـان عـن أهـم حاجـات أبنـائهنإ تيفي مدين
م اسـتثناء الحاجـات التـي ال تنـدرج تحـت هـذه ، وتـوالسـلوكية ،والتكيفيـة ،األكاديميـةو  ،واالجتماعيـة ،التواصـلية: ةالرئيس
  . األبعاد

 ة ألهــــم حاجــــات أطفــــال ة، مــــن أجــــل اشــــتقاق األبعــــاد الرئيســــمســــح األدب الســــابق المــــرتبط بموضــــوع الدراســــة الحاليــــ
 ب؛ الشـيخ ذيـ)22( السـعد: من ة كلـدراسدراسات ـاد، ومن هذه الـة بهذه األبعـرات المرتبطـــد والفقـراب طيف التوحـاضط

 .)31( ؛ وكذلك دراسة الكيكي)33( ؛ بن صديق)32(

 ة فقرة موزعة على خمسـة أبعـاد رئيسـ )79(على األدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة الحالية تم التوصل إلى  ءً بنا
 .شكلت المقياس بصورته األولية

  واإلرشــادبيــة الخاصــة مــن ذوي االختصــاص فــي ميــدان التر  محكمــين )10(تــم عــرض المقيــاس بصــورته األوليــة علــى 
مـن  إضـافة أمثلـة توضـيحية لخمـس: اآلتيـةحيث أوصى المحكمون بإجراء التعديالت  النفسي في الجامعات األردنية،

تعـديل صـياغة بعـض الفقـرات مـن الناحيـة ، و المقيـاس لعـدم انتمائهـا ألبعادهـا فقـرات مـن أربـعحـذف ، و فقرات المقياس
 .اللغوية

 فقـرة موزعـة علـى  )75( مكونـًا مـنوصى بها المحكمون، وأصبح المقياس بصـورته النهائيـة تم إجراء التعديالت التي أ
يحتاجهـا و  ،يحتاجهـا بشـكل بسـيطو ال يحتاجهـا، : هي ،درجات يقابلها سلم تقديري مكون من أربع ،ةخمسة أبعاد رئيس
ات ســلوكية تتعلــق باختيــار حاجــ :اآلتيــةة وقــد تضــمنت األداة األبعــاد الرئيســ. يحتاجهــا بشــكل كبيــرو بشــكل متوســط، 

حاجـــات اجتماعيــة تتعلـــق بالمهـــارات و  .علـــى األداة ةفقــر  )15(اقـــف المختلفـــة، وتمثلــت فـــي الســلوك المناســـب فــي المو 
لغـــة حاجـــات تواصـــلية تتعلـــق بمشـــكالت الو  .علـــى األداة ةفقـــر ) 15(علـــى تطويرهـــا، وتمثلـــت فـــي  االجتماعيـــة والقـــدرة

عناية بالذات، وتمثلـت حاجات تكيفية تتعلق بمهارات الحياة اليومية والو  .األداة على ةفقر ) 15(والتواصل، وتمثلت في 
 ةفقــر  )15( يــة والمعرفيــة، وتمثلــت فــياجــات أكاديميــة تتعلــق بتحســين المهــارات التعليمحو  .علــى األداة ةفقــر ) 15(فــي 

  . على األداة
  إجراءات الصدق والثبات

فــي علــى لجنــة مــن المحكمــين مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص  عرضــهتــم للتحقــق مــن دالالت الصــدق لمقيــاس الدراســة 
إبـداء  مـنهم، وطلـب ينمحكمـ )10(وبلـغ عـدد المحكمـين  ،في الجامعـات األردنيـة النفسي واإلرشادميدان التربية الخاصة 

 ووضـوح المعنـى،باإلضـافة إلـى أبـداء الـرأي بالسـالمة اللغويـة،  ،الرأي حول مدى مناسبة الفقرات للمقياس وانتمائها للبعـد
التعديالت التي  على لفقرات، وبناءً راء المحكمين لحذف أو تعديل أو إضافة اآمن % 80واعتمد الباحث اتفاق ما نسبته 

ومــن ناحيــة  .ةأبعــاد رئيســ فقــرة موزعــة علــى خمســة) 75(تكــون المقيــاس بصــورته النهائيــة مــن ، نو بهــا المحكمــ أوصــى
بــين الدرجــة الكليــة للمجــال والدرجــة الكليــة  بيرســون حســاب معامــل االرتبــاطب أخــرى تــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس أيضــاً 

 ).2(الجدول في وضح كما هو م للمقياس
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  معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت الحاجات والدرجة الكلية للمقياس: 2جدول 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المجال

  0.000 0.96 )حاجات في الجانب السلوكيال(المجال األول 
  0.000 0.94 )الحاجات في الجانب التواصلي(المجال الثاني 
  0.000 0.96 )لحاجات في الجانب االجتماعيا(المجال الثالث 
  0.000 0.84 )الحاجات في الجانب التكيفي(المجال الرابع 

  0.000  0.89 )الحاجات في الجانب األكاديمي(المجال الخامس 
  

تمتـع بقـيم صـدق يحاجات أطفـال اضـطراب التوحـد مـن وجهـة نظـر األمهـات مقياس مجاالت  أن) 2( يبين الجدول
لمجـــال  )0.96(و الحاجـــات فـــي الجانـــب التكيفـــي،لمجـــال ) 0.84(بدرجـــة عاليـــة، حيـــث تراوحـــت قـــيم االرتبـــاط مـــا بـــين 

كـل  أهميـة إلـىتشـير الحاليـة، كمـا  الدراسـة غـراضألوتعـد جميـع القـيم مناسـبة وكافيـة  .الحاجات في الجانـب االجتمـاعي
  .مجال من مجاالت الحاجات في هذه الدراسة

إذ بلغت قيمـة  ،جرى تقدير االتساق الداخلي حسب طريقة معامل كرونباخ ألفاللتحقق من دالالت ثبات المقياس، و 
ســبيرمان باســتخدام معامــل النصــفية التجزئــة  بأســلوبالثبــات  تــم التحقــق مــن دالالت كــذلك. )0,86( للمقيــاس ككــل ألفــا

  .دالالت الثبات يوضح) 3(والجدول  ،)0.84(ككل  للمقياسبلغت  إذ ،براون
  

اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر األمهاتدالالت الثبات لمقياس حاجات أطفال : 3جدول   

عــــــــــــــــــــــدد   المجال
  الفقرات

قــــــــــيم معادلــــــــــة 
  كرونباخ ألفا

ــــاط  ــــيم معامــــل ارتب ق
  سبيرمان براون

  0.76 0.86 15 )الحاجات في الجانب السلوكي(األول مجال ال
  0.92 0.89 15 )الحاجات في الجانب التواصلي(المجال الثاني 
  0.91 0.90 15 )لحاجات في الجانب االجتماعيا(المجال الثالث 
  0.88 0.81 15 )الحاجات في الجانب التكيفي(المجال الرابع 

  0.73  0.86  15 )األكاديمي الحاجات في الجانب(المجال الخامس 
  0.84  0.86  75 المقياس ككل

  
حاجــات أطفــال اضــطراب أن قــيم معــامالت االرتبــاط تعــد قيمــًا مقبولــة، وعليــه فــإن مقيــاس ) 3(يتضــح مــن الجــدول 

كمـا تشـير ). α  =0,01عند مستوى (بدرجة مقبولة إذ كانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا طيف التوحد يتمتع 
حاجــات أطفــال مقيــاس يم ألفــا إلــى أن هنــاك درجــة عاليــة مــن االتســاق الــداخلي، ويعتبــر هــذا مؤشــرًا مناســبًا علــى أن قــ

  .تمتع بدالالت ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها من أجل استخدامها في هذه الدراسةي اضطراب طيف التوحد
ق للمقيـاس مـن صـدق المحتـوى المتمثـل بـإجراءات بنـاء ، ومـا تحقـمـن دالالت الثبـات انجمع لدى الباحثـعلى ما ت وبناءً 

، فـإن أداة الدراسـة )حاجـات أطفـال اضـطراب التوحـد مـن وجهـة نظـر األمهـات(س االمقوتمثيله لمنطقة السلوك  ،المقياس
  .وأصبحت جاهزة للتطبيق على أفراد عينة الدراسة، تعتبر مقبولة ألغراض هذه الدراسةبصورتها النهائية 

  ياس تصحيح المق
: صممت فقرات األداة بطريقة ليكرت، حيث تقع اإلجابة على كل فقـرة فـي األداة ضـمن سـلم مـن أربعـة خيـارات هـي

تـم تحويـل درجـات ). 3(، يحتاجهـا بشـكل كبيـر )2(يحتاجها بشكل متوسط ، )1(، يحتاجها بشكل بسيط )0(ال يحتاجها 
تجاباتهم علــى كــل مجــال مــن مجــاالت األداة إلــى مقيــاس موحــد اســتجابات أفــراد الدراســة علــى األداة بجميــع فقراتهــا، واســ

وقد اعتمدت الفئات اآلتية لتقدير درجة حاجات أطفال اضطراب طيـف التوحـد مـن وجهـة نظـر . مكون من ثالث درجات
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    .  درجة مرتفعة) 2.1(درجة متوسطة، أكثر من ) 2 – 1.1(درجة منخفضة، ) 1(أقل من : األمهات
  الدراسة  تصميم

لقدرتـه علـى و بوصـفه أسـلوبًا مناسـبًا لبحـث مشـكلة الدراسـة الحاليـة،  اقتضت طبيعة الدراسـة اسـتخدام المـنهج الوصـفي   
، ومـن ثـم حاجات أطفال اضـطراب التوحـد مـن وجهـة نظـر األمهـات إلى في تزويدنا بالمعلومات الالزمة للتعرف اإلسهام

يعتمـد إذ  .التـي يمكـن أن تسـهم فـي تحقيـق أهـداف الدراسـة المرجـوةتحليل هذه المعلومات وتفسيرها للوصول إلـى النتـائج 
، أو كميـــاً  ويعّبـــر عنهـــا كيفيـــاً . المـــنهج الوصـــفي علـــى دراســـة الظـــاهرة كمـــا توجـــد فـــي الواقـــع ويهـــتم بوصـــفها وصـــفا دقيقـــا

قــدار هــذه يوضــح م رقميــاً  التعبيــر الكمــي فيعطيهــا وصــفاً  فــالتعبير الكيفــي يصــف لنــا الظــاهرة ويوضــح خصائصــها، أمــا
  .)34( ارتباطها مع الظواهر األخرى أو درجة ،الظاهرة أو حجمها
  متغيرات الدراسة

  أنثىو ذكر، (: نمستويالطفل وله اجنس متغير(.  

 سنوات خمسأكثر من و ، قلفأ خمس سنوات(: ناعمر الطفل وله مستوي متغير(. 

 توحــد (  دغيــر المحــد –لنمــائي الشــامل اراب االضــطو  ،)الكالســيكي( التقليــديالتوحــد  :نانــوع االضــطراب ولــه مســتوي
  .)غير نمطي

 تكمتغيـــرات مســـتقلة، فـــي حـــين اســـتخدم نـــوع االضـــطراب، و عمـــر الطفـــلو لطفـــل، اوقـــد تـــم التعامـــل مـــع متغيـــرات جـــنس 
لـــدى أطفـــال اضـــطراب التوحـــد  والســـلوكية ،والتكيفيـــة ،األكاديميـــةو  ،واالجتماعيـــة، التواصـــليةلحاجـــات ل تقـــديرات األمهـــات

   .ر تابعكمتغي
  المعالجة اإلحصائية 

ــــت البيانــــات فــــي ذاكــــرة الحاســــب   ــــة، أدخل ــــي الدراســــة الحالي ــــاس ف إلجــــراءات التحليــــل اإلحصــــائي بعــــد إجــــراء القي
  :كما يلي) SPSS(الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  باستخدام هاتم تحليلثم اإللكتروني، 

لتقـديرات أفـراد عينـة  والنسـب المئويـة، بية، واالنحرافـات المعياريـةالمتوسـطات الحسـاحسـبت لإلجابة عن السـؤال األول  -
  .الدراسة، على كل فقرة من فقرات أداة الدراسة

 الثالثـيتحليل التبـاين  اختباراستخدم و  حسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال الثاني -
(Three – way ANOVA)باين المتعدد، واختبار تحليل الت (MANOVA).  

  الدراسة نتائج
ألهم  في األردن تقديرات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد ما: هالمتعلقة بالسؤال األول الذي نصالنتائج :أوالً 
 حسبت السؤالهذا  عنإلجابة ل ؟والسلوكية ألطفالهن ،والتكيفية ،األكاديميةو  ،واالجتماعية، التواصليةالحاجات 

 ة للدراسة من حيث األهميةوية للتمييز بين المجاالت الرئيسوالنسب المئ ،واالنحرافات المعيارية ،سابيةالمتوسطات الح
  كيبين ذل) 4(الجدول و ، كما تراها األمهات

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لحاجات أطفال اضطراب التوحد من وجهة نظر األمهات: 4جدول 
  المستوى  النسبية األهمية  راف المعيارينحاال   المتوسط الحسابي  ةالرتب  المجال  المجال رقم

 مرتفع 86.67 0.16 2.60  1 الحاجات في المجال السلوكي  2
 مرتفع 80.00 0.35 2.40  2 الحاجات في المجال التواصلي  3
 مرتفع 74.67 0.51 2.24  3 الحاجات في المجال االجتماعي  5
 مرتفع 67.67 0.32 2.03  4 الحاجات في المجال التكيفي  4
 متوسط 64.33 0.40 1.93  5 الحاجات في المجال األكاديمي  1

 مرتفع 74.67 0.18 2.24  المقياس ككل
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 تكانــ حاجــات األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد مــن وجهــة نظــر األمهــاتالدرجــة الكليــة لأن  )4( يالحــظ مــن الجــدول

أن  )4( وكــــذلك يظهــــر الجــــدول .)74.67(يــــة نســــبية مقـــدارها بأهم) 2.24(إذ بلــــغ المتوســــط الحســـابي الكلــــي  ،ةتفعـــمر 
 – 2.60( ، إذ تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية بـــينة للمقيـــاس جـــاءت بـــين المرتفـــع والمتوســـطمســـتوى المجـــاالت الرئيســـ

، )86.67( وبأهميــة نســبية) 2.60( بمتوســط حســابيالحاجــات فــي المجــال الســلوكي وجــاء فــي المرتبــة األولــى  ،)1.93
فـي أمـا  ،)80.00( نسـبية وبأهميـة ،)2.40( وفي المرتبة الثانية جاءت الحاجات في المجال التواصلي بمتوسـط حسـابي
وجـاءت  ،)74.67( وبأهمية نسـبية ،)2.24( المرتبة الثالثة فقد جاءت الحاجات في المجال االجتماعي بمتوسط حسابي

ــ( الحاجــات فــي المجــال التكيفــي  ،)2.03( فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي) ة والعنايــة بالــذاتمهــارات الحيــاة اليومي
بمتوســط  ،)المعرفــي والتعليمــي( الحاجــات فــي المجــال األكــاديميوفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت  ،)67.67( وبأهميــة نســبية

  .)64.33( وبأهمية نسبية ،)1.93(حسابي 
مــن مجــاالت  ، ضــمن كــل مجــالمهــاتحاجــات أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد مــن وجهــة نظــر األوللتعــرف علــى 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى الحاجات، لكـل مجـال علـى حـده، وفيمـا  تبمقياس الحاجات، حس

  :يلي عرض لذلك
  )المعرفي والتعليمي(  الحاجات في المجال األكاديمي :أوالً 

  مرتبة تنازلياً  ةالحاجات األكاديميمجال ت لفقراالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 5جدول 
رقم 
  الفقرة

المتوسط   الرتبة  الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  المستوى

 مرتفع 71.67 0.78 2.15 1  ).إغالق الباب وفتحه: مثال(ينفذ األوامر البسيطة المعطاة له   13
 مرتفع 69.33 1.01 2.08  2  .يضع األشياء في أماكنها الصحيحة 1
 مرتفع 68.00 1.00 2.04  3  .يرتب أحداث مصورة زمنياً   7
 مرتفع 67.00 0.92 2.01  4  .يعرف العمالت النقدية  ويميز قيمتها  14
 متوسط 66.00 1.08 1.98  5  .يطابق األشياء مع صورها  3
 وسطمت 65.67 1.09 1.97  6  ).دائرة -مربع -مثلث( يرسم األشياء الهندسية البسيطة   5
 متوسط 65.67 0.96 1.97  6  .يتدرب على الحساب بالنسبة لمستوى صفة  12
 متوسط 65.33 1.01 1.96  8  .يقدر على مراقبة أشخاص يتحدثون، والتنقل بالنظر من أحدهم إلى األخر  8
 متوسط 64.33 1.12 1.93  9  .يختار األشياء التي تسمى له بشكل صحيح  4
 متوسط 63.67 1.03 1.91  10  .لمستوى صفه يتدرب على الكتابة بالنسبة  11
 متوسط 63.00 1.06 1.89  11  .يصنف األشياء حسب لونها  6
 متوسط 60.67 1.13 1.82  12  ).مساءا -ظهرا -صباحا( يميز الوقت   15
 متوسط 59.33 1.12 1.78  13  .يتدرب على القراءة بالنسبة لمستوى صفه  10
 متوسط 57.67 1.13 1.73  14  .يرتب األشياء طبقا ألحجامها  2
 متوسط 57.33 1.16 1.72  15  .يردد أسماء أيام األسبوع ويعرف ما هو اليوم وماذا كان أمس  9

 متوسط 64.33 0.40 1.93  المجال ككل

  
وجـــاء فـــي  ،متوســـطاً  كـــان) المعرفـــي والتعليمـــي( الحاجـــات فـــي المجـــال األكـــاديميأن مســـتوى ) 5( الحـــظ مـــن الجـــدولي

وجــاء مســتوى  ،)64.33(بأهميــة نســبية) 1.93(إذ بلــغ المتوســط الحســابي  ،بالنســبة للمجــاالت األخــرىاألخيــرة المرتبــة 
وجــاءت فــي الرتبــة األولــى  ،)1.72 –2.15(إذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين  ،فقــرات المجــال بــين مرتفــع ومتوســط

وبأهميــة  ،)2.15( بمتوسـط حسـابي" )هوفتحــ إغـالق البـاب: مثـال(عطـاة لــه نفـذ األوامــر البسـيطة المي"وهـي  ،)13(الفقـرة 
 مـا هـو اليـوم ومـاذا كـان عـرفيردد أسـماء أيـام األسـبوع و يـ"وهـي ) 9(وجـاءت فـي الرتبـة األخيـرة الفقـرة ، )71.67( نسبية
  ).57.33( وبأهمية نسبية ،)1.72(بمتوسط حسابي " أمس
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  الحاجات في المجال السلوكي: ثانياً 

  مرتبة تنازلياً  ةالسلوكيالحاجات مجال لفقرات واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية: 6جدول 
 رقم
المتوسط   الرتبة  الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  المستوى  النسبية

 مرتفع 92.33 0.53 2.77 1  .يقلل من االنشغال الروتيني بعمل معين لمدة طويلة  6

 مرتفع 92.00 0.53 2.76  2  .لذي يتواجد فيهيقلل من التجوال في المكان ا  12
 مرتفع 91.33 0.50 2.74  3  .يقلل من التحديق في الفراغ دون سبب  5
 مرتفع 90.33 0.50 2.71  4  .يقلل من القفز والتلويح باليدين  14
 مرتفع 86.67 0.60 2.6  5  .يقص األوراق بالشكل الصحيح  8
 مرتفع 86.33 0.73 2.59  6  .يمسك القلم بالشكل الصحيح  7
 مرتفع 86.00 0.70 2.58  7  .يقلل من ضرب الرأس بالجدار  13
 مرتفع 86.00 0.54 2.58  7  .يقلل من عض األصابع  10
 مرتفع 85.00 0.63 2.55  9  .يسيطر على حركة اليدين  3
 مرتفع 84.33 0.58 2.53  10  .يقلل من الدوران حول نفسه لفترات طويلة  11
 مرتفع 84.00 0.61 2.52  11  .ل فترة ممكنهيجلس في المقعد ألطو   15
 مرتفع 84.00 0.69 2.52  11  .يحرك الرأس باالتجاهات المختلفة  4
 مرتفع 83.67 0.66 2.51  13  .يقفز باستخدام القدمين  2
 مرتفع 83.33 0.61 2.5  14  .يستخدم األرجل بالشكل الصحيح خاصة في صعود الدرج 1
 مرتفع 82.67 0.70 2.48  15  .يقدر على إشعال النور وٕاطفائه  9

 مرتفع 86.67 0.16 2.6  المجال ككل

 
وجـاء بالمرتبـة األولـى، إذ بلـغ المتوسـط  اً جـاء مرتفعـلحاجات في المجال السـلوكي اأن مستوى ) 6( يالحظ من الجدول

ت الحسـابية بـين ، إذ تراوحـت المتوسـطااً ، وجـاء مسـتوى فقـرات المجـال مرتفعـ)86.67( بأهمية نسـبية ،)2,60(الحسابي 
" قلـــل مـــن االنشـــغال الروتينـــي بعمـــل معـــين لمـــدة طويلـــةي"وهـــي ) 6(، وجـــاءت فـــي الرتبـــة األولـــى الفقـــرة )2.48 –2.77(

قدر على إشـعال النـور ي" وهي )9(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة  ،)92.33( وبأهمية نسبية ،)2.77(بمتوسط حسابي 
  ). 82.67( ية نسبيةوبأهم ،)2.48(بمتوسط حسابي " وٕاطفائه

  الحاجات في المجال التواصلي :ثالثاً 
  مرتبة تنازلياً  ةالتواصليلفقرات مجال الحاجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  : 7جدول 

 رقم
  الرتبة  الفقرة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  المستوى  النسبية

 مرتفع 87.00 0.75 2.61 1  .والحوار مع اآلخرينيقدر على بدء الحديث   4
 مرتفع 86.33 0.62 2.59  2  .يقلل من تكرار مقاطع لفظية معينة 1
 مرتفع 83.67 0.80 2.51  3  بالشكل الصحيح" ال"و" نعم"يستخدم كلمتي   8
 مرتفع 83.00 0.80 2.49  4  .يطور مهارة االستمرار في تبادل الحديث مع االخرين  2
 مرتفع 82.67 0.78 2.48  5  ).هي-هو-أنت( الضمائر بالشكل الصحيح  يستخدم  11
 مرتفع 80.00 0.71 2.4  6  .بشكل صحيح) في -على-من(يستخدم أحرف الجر  9
 مرتفع 79.67 0.85 2.39  7  ).دائرة –مثلث  –مربع ( يسمي األشكال البسيطة   13
 مرتفع 79.00 0.84 2.37  8  .يستجيب إلى اإليماءات بالشكل الصحيح  14
 مرتفع 78.33 0.80 2.35  9  .يشير إلى األشياء الكبيرة والصغيرة  12
 مرتفع 78.33 0.77 2.35  1  ".تعال إلى هنا"ى األوامر اللفظية البسيطة مثل يستجيب إل  6
 مرتفع 77.67 0.85 2.33  11  .يسمي أنواع الخضراوات والفواكه بشكل صحيح  8
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 مرتفع 77.33 0.80 2.32  12  .يشير إلى األلوان عندما تسمى له  5
 مرتفع 76.67 0.73 2.3  13  .يستخدم التعبيرات الوجهية واإليماءات الجسدية بالشكل المناسب  15

 مرتفع 76.33 0.82 2.29  14  .يسمي األحرف واألرقام بشكل صحيح  3
 مرتفع 75.33 0.81 2.26  15  .يشير إلى األشياء عندما تسمى له  10

 مرتفع 80.00 0.35 2.4  المجال ككل

     
وجـاء بالمرتبــة الثانيـة، إذ بلــغ المتوســط  اً جـاء مرتفعــلحاجـات فــي المجـال التواصــلي اأن مســتوى ) 7( يالحـظ مــن الجـدول

، إذ تراوحـت المتوسـطات الحسـابية بـين اً ، وجـاء مسـتوى فقـرات المجـال مرتفعـ)80.0( بأهميـة نسـبيةو  ،)2.40(الحسابي 
بمتوســط " قــدر علــى بــدء الحــديث والحــوار مــع اآلخــريني"وهــي ) 4(ة األولــى الفقــرة ، وجــاءت فــي الرتبــ)2.26 –2.61(

ر إلـى األشـياء عنـدما تسـمى يشـي"وهـي ) 10(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة  ،)87.0( وبأهمية نسبية ،)2.61(حسابي 
  ). 75.33( وبأهمية نسبية ،)2.26(بمتوسط حسابي " له

  )مهارات الحياة اليومية والعناية بالذات( يفيالحاجات في المجال التك: رابعاً 
  مرتبة تنازلياً ) مهارات الحياة اليومية والعناية بالذات( ةحاجات التكيفيلفقرات مجال الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 8جدول 

 رقم
  الرتبة  الفقرة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  توىالمس  النسبية

 مرتفع 75.33 0.76 2.26 1  .يستخدم الحمام بشكل مناسب  13
 مرتفع 73.00 0.92 2.19  2  .يستجيب لألصوات المختلفة بطريقة مناسبة  3
 مرتفع 71.67 0.78 2.15  3  .يطور مهارة االعتماد على النفس  14
 مرتفع 71.33 0.94 2.14  4  .يتدرب على مهارات رعاية الذات  4
 مرتفع 70.33 0.99 2.11  5  .ح المختلفة بطريقة مناسبةيستجيب للروائ  5
 مرتفع 70.33 0.94 2.11  6  .يحافظ على سالمته الشخصية  7
 مرتفع 70.00 0.98 2.1  7  .يقلل من إيذاء نفسه  1
 مرتفع 69.67 0.92 2.09  8  .وحدهيغسل وجهه   11
 مرتفع 69.33 0.95 2.08  9  .ينوع في اهتماماته وروتينه اليومي 1
 مرتفع 67.33 0.99 2.02  10  .خلعهايوحده و يرتدي مالبسه   9
 متوسط 66.00 0.84 1.98  11  .خلعهايوحده و يرتدي حذائه   10
 متوسط 63.33 1.06 1.9  12  .يتناول الطعام بشكل مناسب  12
 متوسط 60.33 1.12 1.81  13  .يمارس األنشطة المتنوعة التي تتناسب مع عمره  2
 متوسط 60.33 1.11 1.81  14  ).مثل شرب الماء(ريقة المناسبةيتناول السوائل بالط  8
 متوسط 54.67 1.09 1.64  15  .ينوع في اختيار األلعاب المناسبة لعمرة  6

 مرتفع 67.67 0.32 2.03  المجال ككل

  
ن كــا) مهــارات الحيــاة اليوميــة والعنايــة بالــذات( الحاجــات فــي المجــال التكيفــيأن مســتوى ) 8(يالحــظ مــن الجــدول 

ى فقـرات المجـال ، وجـاء مسـتو )67.67( بأهمية نسبيةو  ،)2.03(وجاء بالمرتبة الرابعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي  اً مرتفع
وهـي ) 13(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )1.64 –2.26(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين بين مرتفع ومتوسط

وجــاءت فــي الرتبــة األخيــرة الفقــرة  ،)75.33( وبأهميــة نســبية ،)2.26(بمتوســط حســابي " ســتخدم الحمــام بشــكل مناســبي"
  ). 54.67( وبأهمية نسبية ،)1.64(بمتوسط حسابي " هناسبة لعمر نوع في اختيار األلعاب المي" وهي )6(
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  االجتماعي المجالالحاجات في : خامساً 
  مرتبة تنازلياً  ةلحاجات االجتماعيلفقرات مجال االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 9جدول 

 رقم
  الفقرة

المتوسط   الرتبة  الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  المستوى

 مرتفع 82.67 0.77 2.48  1  .األم واألب واألخوة:يتعلق عاطفيا بالمقربين منه   2
 مرتفع 81.00 0.83 2.43  2  .يستمتع بعالقته مع اآلخرين  11
 مرتفع 80.00 0.78 2.4  3  .ى تكوين عالقات صداقة مع اآلخرين والمحافظة عليهايقدر عل  8
 مرتفع 79.67 0.82 2.39  4  ).غضب -فرح -حزن( يعبر عن انفعاالته بطريقة مناسبة 1
 مرتفع 79.00 0.88 2.37  5  .يضحك ويبتسم مع اآلخرين بالشكل المناسب  15
 مرتفع 76.33 0.95 2.29  6  .يشعر بأنه محبوب ومتقبل من اآلخرين  9
تقمـص ادوار مختلفـة مناسـبة  أثنـاء اللعـب، (يطور القدرة على اسـتخدام اللعـب الرمـزي  13

  ).مثل  دور األب أو األم
7 

 مرتفع 76.00 0.96 2.28

 مرتفع 75.67 1.00 2.27  8  .يقدر على اختيار العابة لوحده  9
 مرتفع 75.33 0.98 2.26  9  .يتواصل مع اآلخرين أثناء االحتكاك بهم  5
 مرتفع 72.00 1.09 2.16  10  .يأخذ الدور الصحيح أثناء اللعب مع األطفال  14
 مرتفع 71.67 1.22 2.15  11  .يشارك اآلخرين باالهتمامات واالنجازات  6
 مرتفع 70.67 1.09 2.12  12  .يتفهم مشاعر وعواطف اآلخرين  12
 مرتفع 68.33 1.08 2.05  13  .يتعاون مع االخرين عندما يطلب منه  4
 مرتفع 67.67 1.10 2.03  14  .يطلب المساعدة عندما يحتاجها  7
 متوسط 64.67 1.12 1.94  15  .يطور استجابته  للتفاعالت االجتماعية المختلفة  3

 مرتفع 74.67 0.51 2.24  المجال ككل

وجــاء بالمرتبــة الثالثــة، إذ بلــغ  ًا،كــان مرتفعــالحاجــات فــي المجــال االجتمــاعي أن مســتوى ) 9( يالحــظ مــن الجــدول     
، إذ تراوحـــت ى فقـــرات المجـــال بـــين مرتفـــع ومتوســـط، وجـــاء مســـتو )74.67( بأهميـــة نســـبية ،)2.24(المتوســـط الحســـابي 

 :يتعلــق عاطفيــا بــالمقربين منــه"وهــي ) 2(، وجــاءت فــي الرتبــة األولــى الفقــرة )1.94 –2.48(المتوســطات الحســابية بــين 
وهــي ) 3(وجــاءت فــي الرتبــة األخيــرة الفقــرة  ،)82.67( وبأهميــة نســبية ،)2.48(توســط حســابي بم." األم واألب واألخــوة

  ).64.67( وبأهمية نسبية ،)1.94(بمتوسط حسابي" جتماعية المختلفةللتفاعالت اال استجابته رطو ي"
 0.05(سـتوى الداللـة توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد م هل: الذي نصه النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانياً 
≥ α ( نـوع  :للمتغيـرات اآلتيـة تبعـاً التوحـد فـي األردن،  طيـف األمهات لحاجات أطفال اضطراب اتبين متوسطات تقدير

المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لإلجابة عن هذا السؤال تم حسـاب  ، جنس الطفل، وعمر الطفل؟االضطراب
نــوع االضــطراب،  ًا لمتغيــرتبعــ ،ف التوحــد فــي األردن مــن وجهــة نظــر األمهــاتلمتوســطات حاجــات أطفــال اضــطراب طيــ

  .يبين ذلك) 10(، والجدول هوعمر  الطفلوجنس 
  

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد في األردن من وجهة نظر األمهات: 10جدول 
  والجنس والعمرتبعًا لمتغير نوع االضطراب 

 المجاالت
  العمر  الجنس  نوع االضطراب

  سنوات 5أكثر من   سنوات 5اقل من   الذكور  اإلناث  طيف التوحد  اضطراب التوحد
  انحراف متوسط  انحراف متوسط  انحراف متوسط  انحراف متوسط  انحراف متوسط  انحراف متوسط

 0.39 1.67 0.30 2.12 0.39 1.60 0.31 2.08 0.39 1.66 0.30 2.11  األكاديمي 
 0.17 2.57 0.15 2.61 0.17 2.55 0.15 2.61 0.16 2.56 0.15 2.62  السلوكي
 0.34 2.35 0.35 2.44 0.30 2.39 0.37 2.41 0.35 2.34 0.34 2.44  التواصلي
 0.31 1.83 0.23 2.17 0.32 1.79 0.25 2.13 0.30 1.82 0.24 2.16  التكيفي

 0.55 1.96 0.38 2.44 0.55 1.85 0.39 2.42 0.55 1.97 0.40 2.42  االجتماعي
 0.10 2.08 0.12 2.36 0.09 2.04 0.12 2.33 0.10 2.07 0.12 2.35  الدرجة الكلية
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وبهـــدف  ،اســـتجابات أمهـــات اضـــطراب طيـــف التوحـــدأن هنـــاك فرقـــًا ظاهريـــًا بـــين متوســـطات ) 10(يتضـــح مـــن الجـــدول 

مهــات اضــطراب طيــف التوحــد علــى مقيــاس الحاجــات ككــل، تــم الكشــف عــن داللــة الفــروق بــين متوســطات اســتجابات أ
  .يبين نتائج ذلك التحليل) 11(، والجدول (Three- way ANOVA)تحليل التباين الثالثي استخدام اختبار 

  
  التوحد طيف لتقدير األمهات لحاجات أطفال اضطرابنتائج تحليل التباين الثالثي : 11جدول

  الطفل وعمر الطفل جنسو لمتغيرات نوع االضطراب  تبعاً 
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 *0.028 4.96 1.44 1 1.44  الطفل جنس
 *0.041 4.31 1.25 1 1.25  الطفل عمر
 *0.038 4.41 1.28 1 1.28  باالضطرا نوع

   0.29 96 27.86  الخطأ
    100 504.46  الكلي

  .)α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  اً لة إحصائياد *
  

بــــين ) α ≥ 0.05(إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة ) 11(تشــــير النتــــائج فــــي الجــــدول  
متوسطات استجابات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد، على مقياس الحاجـات، تبعـًا لمتغيـر نـوع االضـطراب، وذلـك 

حيـث تعـد هـذه القيمـة دالـة  ،الكليـة للدرجـة) 0.038(، وبمسـتوى داللـة )4.41(المحسـوبة إذ بلغـت  استنادًا إلى قيمـة ف
   .حيث كانت الداللة لصالح اضطراب التوحد التقليدي، حسبما تشير إليه قيم المتوسطات الحسابية ،إحصائياً 
متوســطات بــين ) α ≥ 0.05(ة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــ كــذلك النتــائجشــير كمــا ت

، وذلـك اسـتنادًا إلــى الطفـل جــنساسـتجابات أمهـات أطفـال اضــطراب طيـف التوحـد، علـى مقيــاس الحاجـات، تبعـًا لمتغيـر 
، حيــث تعــد هــذه القيمــة دالــة إحصــائيا ،الكليــة للدرجــة) 0.028(، وبمســتوى داللــة )4.96(قيمــة ف المحســوبة إذ بلغــت 

   . قيم المتوسطات الحسابية إليهحسبما تشير  ثاإلنا الداللة لصالح كانت حيث
بـين متوسـطات اسـتجابات ) α ≥ 0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  النتائجشير كذلك ت

، وذلــك اســتنادًا إلــى قيمــة ف أمهــات أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد، علــى مقيــاس الحاجــات، تبعــًا لمتغيــر عمــر الطفــل
كانـت بحيث حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائيا،  ،الكلية للدرجة) 0.041(، وبمستوى داللة )4.31(لغت المحسوبة إذ ب

   .قيم المتوسطات الحسابية إليهحسبما تشير  فأقل، خمسة سنواتعمر الداللة لصالح  
 ،حاجـاتمقيـاس المجـاالت لكشف عن داللة الفروق بين متوسـطات اسـتجابات أمهـات اضـطراب طيـف التوحـد علـى ول

  .التحليل ابين نتائج هذي )12(، والجدول (MANOVA)تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد 
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  نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر المتغيرات المستقلة على مجاالت مقياس حاجات أطفال اضطراب طيف التوحد: 12جدول

مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

  االضطراب نوع
W: 0.00*  

 *0.047 4.04 0.45 1 0.45 الحاجات في الجانب األكاديمي 
 0.125 2.40 0.06 1 0.06 الحاجات في الجانب السلوكي 
 0.272 1.22 0.14 1 0.14 الحاجات في الجانب التواصلي 
 *0.039 4.37 0.31 1 0.31 الحاجات في الجانب التكيفي

 *0.043 4.19 0.81 1 0.81 الحاجات في الجانب االجتماعي 
  الطفل جنس

W: 0.00* 
 *0.041 4.31 0.48 1 0.48 الحاجات في الجانب األكاديمي 
 0.699 0.15 0.00 1 0.00 الحاجات في الجانب السلوكي 
 0.092 2.89 0.34 1 0.34 الحاجات في الجانب التواصلي 

 *0.046 4.09 0.29 1 0.29 اجات في الجانب التكيفيالح
 *0.002 10.16 1.96 1 1.96 الحاجات في الجانب االجتماعي 

  الطفل عمر
W: 0.00* 

 *0.037 4.49 0.50 1 0.50 الحاجات في الجانب األكاديمي 
 0.179 1.83 0.04 1 0.04 الحاجات في الجانب السلوكي 
 0.922 0.01 0.00 1 0.00  الحاجات في الجانب التواصلي
 *0.031 4.79 0.34 1 0.34 الحاجات في الجانب التكيفي

 *0.046 4.09 0.79 1 0.79 الحاجات في الجانب االجتماعي 
  .)α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  اً لة إحصائياد *

W : داللة أختبار ويلكس المبدا(Wilks' Lambda).  
  

يعــزى لمتغيــر نــوع ) α ≥ 0.05(ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  وجــود فــروق) 12(تضــح مــن الجــدول ي
، )0.047(وبمســــتوى داللــــة ) 4.04(حيــــث بلغــــت قيمــــة ف المحســــوبة  األكــــاديمي المجــــالفــــي  لحاجــــاتلاالضــــطراب 

للحاجـات فـي وكـذلك  ،)0.039(وبمسـتوى داللـة ) 4.37(بلغت قيمة ف المحسوبة  التكيفي حيثالمجال وللحاجات في 
؛ تعـد هـذه القـيم دالـة إحصـائياً و ، )0.043(وبمسـتوى داللـة ) 4.19(بلغـت قيمـة ف المحسـوبة حيـث  االجتمـاعيلمجال ا
إلـى أن الداللـة  قـيم المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـةوتشـير  ،)0.05(ن مستوى الداللة المحسـوبة أقـل مـن أل

بمسـتوى ) 2.40(في المجال السلوكي، فبلغت قيمة ف المحسـوبة الحاجات ، أما لصالح اضطراب التوحد التقليديكانت 
هـذه القـيم غيـر تعـد و للحاجـات فـي المجـال التواصـلي، ) 0.272(بمستوى داللة ) 1.22( كذلك بلغتو  ،)0.125(داللة 

  ).0.05(ن مستوى الداللة المحسوبة اكبر من أل دالة إحصائياً 
 ≤ α(إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة وفيمــا يتعلــق بمتغيــر جــنس الطفــل فتشــير النتــائج 

وبمســتوى ) 4.31(يعــزى لمتغيــر جــنس الطفــل للحاجــات فــي المجــال األكــاديمي حيــث بلغــت قيمــة ف المحســوبة ) 0.05
، )0.046(وبمســتوى داللــة ) 4.09(بلغــت قيمــة ف المحســوبة التكيفــي حيــث المجــال ، وللحاجــات فــي )0.041(داللــة 

، وتعـد هـذه )0.002(وبمستوى داللة ) 10.16(بلغت قيمة ف المحسوبة حيث  االجتماعيالمجال حاجات في للوكذلك 
قـــيم المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات وتشـــير  ،)0.05(ن مســـتوى الداللـــة المحســـوبة أقـــل مـــن ؛ ألالقـــيم دالـــة إحصـــائياً 

) 0.15(مجـال السـلوكي، فبلغـت قيمـة ف المحسـوبة الحاجـات فـي الأمـا  ،اإلنـاثلصـالح إلـى أن الداللـة كانـت  المعيارية
وتعــد هــذه للحاجــات فــي المجــال التواصــلي، ) 0.092(بمســتوى داللــة ) 2.89(، وكــذلك بلغــت )0.699(بمســتوى داللــة 

  ).0.05(القيم غير دالة إحصائيا ألن مستوى الداللة المحسوبة اكبر من 
 ≤ α(ود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة أمـــا بالنســـبة لمتغيـــر عمـــر الطفـــل فتشـــير النتـــائج إلـــى وجـــ

وبمســتوى ) 4.49(يعــزى لمتغيــر جــنس الطفــل للحاجــات فــي المجــال األكــاديمي حيــث بلغــت قيمــة ف المحســوبة ) 0.05
، )0.031(وبمســتوى داللــة ) 4.79(بلغــت قيمــة ف المحســوبة التكيفــي حيــث المجــال ، وللحاجــات فــي )0.037(داللــة 
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، وتعـد هـذه )0.046(وبمسـتوى داللـة ) 4.09(بلغـت قيمـة ف المحسـوبة حيـث  االجتمـاعيالمجـال في للحاجات وكذلك 
قـــيم المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات وتشـــير ، )0.05(ن مســـتوى الداللـــة المحســـوبة أقـــل مـــن ؛ ألالقـــيم دالـــة إحصـــائياً 

فــي المجــال الســلوكي، فبلغــت قيمــة ف  الحاجــاتأمــا عمــر خمســة ســنوات فأقــل،  لصــالحإلــى أن الداللــة كانــت  المعياريــة
للحاجـــات فـــي المجـــال ) 0.922(بمســـتوى داللـــة ) 0.01(، وكـــذلك بلغـــت )0.179(بمســـتوى داللـــة ) 1.83(المحســـوبة 

ــــــــــة إحصــــــــــائيا ألن مســــــــــتوى التواصــــــــــلي،  ــــــــــر دال ــــــــــر مــــــــــن وتعــــــــــد هــــــــــذه القــــــــــيم غي ــــــــــة المحســــــــــوبة اكب )0.05(الدالل

  مناقشة النتائج
حاجـــات أطفـــال الدرجـــة الكليـــة لمســـتوى أن  هـــذا الســـؤال نتـــائج أظهـــرت: قـــة بالســـؤال األولمناقشـــة النتـــائج المتعل :أوالً 

، وهـذا يتوافـق وبشـكل كبيـر مـع األدبيـات التـي ةمرتفعـ تكانـ اضطراب طيف التوحد في األردن من وجهـة نظـر األمهـات
 فــيبشــكل واضــح ؤثر اضــطراب نمــائي شــامل يــأشــارت إلــى أن اضــطراب التوحــد التــي و  ،التوحــد طيــف تناولــت اضــطراب

  .19,5,4,3) (واالجتماعية  ،والسلوكية ،التواصلية :شتى مناحي حياة الطفل
 تجـاءحيـث ، بـين المرتفـع والمتوسـط قيـاس جـاءة للمأن مسـتوى المجـاالت الرئيسـ أيضـاً  هذا السـؤالأظهرت نتائج و  

ة الثانية الحاجات في المجال التواصـلي، ، وفي المرتبالحاجات في المجال السلوكيفي المرتبة األولى من حيث األهمية 
مهــارات الحيــاة ( أمــا المرتبــة الثالثــة فقــد جــاءت فيهــا حاجــات المجــال االجتمــاعي، وجــاءت الحاجــات فــي المجــال التكيفــي

المعرفـــي ( الحاجـــات فـــي المجـــال األكـــاديميفـــي المرتبـــة الرابعـــة، وفـــي المرتبـــة األخيـــرة جـــاءت ) اليوميـــة والعنايـــة بالـــذات
  ).يميوالتعل
وأن جميــع هــذه  ،لجميــع الحاجــات التــي تتعلــق بأطفــالهن ميــة الكبيــرة التــي توليهــا األمهــاتتظهــر هــذه النتــائج األهو 
 .ن شأنها أن تحسن أداء الطفـل فيهـاعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي مإ جات هي حاجات يجب التوقف عندها و الحا

الحاجــات السـلوكية المرتبـة األولـى مـن األهميــة  جـاءتحيـث  ،جـال السـلوكيومـن خـالل النتـائج السـابقة تظهـر أهميــة الم
 دراسـةنتـائج و  )25( وتجرتـ ودراسـة )28( اقليالريس وم دراسةو  )26(األحمد نتائج دراسة وهذا يتوافق مع  في نظر األمهات

أطفـال اضـطراب طيـف التوحـد أن  فـي )35(هـيفلن وأليمـو مـن أشار إليـه كـل ربط هذه النتيجة بما كذلك ويمكن ،)22(السعد
 وهـذا مـا أشـارت إليـه نتيجـةن فـي حيـاتهم، الصـراخ والضـرب عنـد محاولـة تغييـر أي روتـي :يظهرون سلوكات غريبـة مثـل

واالنشــغال  ،أن أطفــال اضــطراب التوحــد يعــانون وبشــكل كبيــر مــن ظــاهرة االنتقائيــة الزائــدة فــي )37,36(هيــورد وتساتســانس 
ة دون هــدف معــين، وهــذا كلــه يوقــع األم بشــكل خــاص واألســرة كاملــة بشــكل عــام فــي مواقــف بجزئيــة معينــة ولفتــرة طويلــ

 اً إلـى أن كثيـر  )22( تشـير السـعد السـياقوفي هذا  .السلوكات خاصة في األماكن العامةمحرجة عند قيام الطفل بمثل هذه 
ة أطفـالهم التوحـديين ألنمـاط سـلوكينتيجـة ممارسـة  ؛ون إلى عـزل أنفسـهم عـن المجتمـع الـذي يعيشـون فيـهؤ من األهل يلج

  .عطاء األمهات أعلى نسبة من األهمية لهذا النوع من الحاجاتإ تسوغة التي غريبة، وهذا من األسباب الرئيس
هذا ال يدل وفي أي حال من األحوال ف ،في المرتبة األخيرة) المعرفي والتعليمي( أما وقوع حاجات المجال األكاديمي

ن ، ولكـن مـتط من األهمية من وجهة نظر األمهاودليل ذلك أنه جاء في المستوى المتوس ،لمجالهذا ا عدم أهمية على
وفي هذه المرحلة  ،عينة الدراسة هم دون سن الخامسة أفراد أن معظم أعمار :منها عدة عواملبالممكن ربط هذه النتيجة 

، )تكيفيـةال جتماعيـة،االتواصـلية، السـلوكية، ال( كبر على الحاجات األخـرىأوبشكل  اً من العمر يكون تركيز األهل منصب
ومــن العوامــل األخــرى التــي مــن الممكــن أن تــرتبط بهــذه النتيجــة أن ضــعف  .تركيــزهم علــى النــواحي األكاديميــة أكثــر مــن

كبيـرا علـى حيـاة الطفـل، وبالتـالي يكـون مسـتوى  اً شكل خطـر يمية عند أطفال اضطراب التوحد ال مستوى الحاجات األكادي
  .األهل من هذه الجهة أقل لدىق القل
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داللــة إحصــائية عنــد إلــى وجــود فــروق ذات هــذا الســؤال  نتــائجت ر اشــأ :مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثــاني :ثانيــاً 
أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد، علــى مقيــاس الحاجــات،  أمهــاتبــين متوســطات اســتجابات  )α≤0.05(مســتوى الداللــة 

اضــطراب التوحــد  الداللــة كانــت لصــالح إنحيــث ، المحســوبة )ف(ب، وذلــك اســتنادًا إلــى قيمـة االضــطرا نــوعتبعـًا لمتغيــر 
 ونتـائج تحليـل التبـاين الثالثـي وكـذلك نتـائج تحليـل التبـاين المتعـدد، التقليدي حسـبما تشـير إليـه قـيم المتوسـطات الحسـابية

  .المجال التواصليو  السلوكي الحاجات في المجالباستثناء 
فـي  واسـعاً  اضطراب شـامل يظهـر فيـه األطفـال تباينـاً ) الكالسيكي( أن اضطراب التوحد التقليديبذلك  ويمكن تفسير

 ، بينمــا يظهــر أطفــال طيــف التوحــد)38( واألكاديميــة والســلوكية ،والتواصــلية ،والتكيفيــة ،معظــم مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة
) PDD-NOS( غير المحدد - لنمائي الشاملاراب عرف عند أهل االختصاص باالضطما ي أو ،)التوحد غير النمطي(

وهذا في الغالب ما يعزى إليه التباين في استجابات األمهـات لصـالح اضـطراب  .)39( بعض مالمح التوحد وليس جميعها
حيث جاءت معظم المتوسطات الحسابية الستجابات األمهات مرتفعـة علـى المجـاالت الخمسـة الرئيسـية  ،التوحد التقليدي

ة، بينمــا جــاءت المتوســطات الحســـابية الســتجابات األمهــات فــي غالبهــا بالمســـتوى المتوســط فيمــا يخــتص بطيـــف للدراســ
  ).التوحد غير النمطي( التوحد
ـــائجت ر اشـــوأ ـــة إلـــى وجـــود  هـــذا الســـؤال أيضـــاً  نت ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الدالل بـــين ) α ≤ 0.05(فـــروق ذات دالل

وذلــك التوحــد، علــى مقيــاس الحاجــات، تبعــًا لمتغيــر جــنس الطفــل، أطفــال اضــطراب طيــف  أمهــاتمتوســطات اســتجابات 
 حســبما تشــير إليــه قــيم المتوســطات الحســابيةاإلنــاث الداللــة كانــت لصــالح  إنحيــث ، المحســوبة )ف(اســتنادًا إلــى قيمــة 

  .التواصليالمجال و  السلوكي الحاجات في المجالباستثناء  تحليل التباين المتعدد،و ونتائج تحليل التباين الثالثي 
مــن ضــغوطات نفســية كبيــرة ناتجــة عــن  تعــانيأطفــال اضــطراب طيــف التوحــد  ســرأأن بــير هــذه النتيجــة ويمكــن تفســ
وضــعف  ،مــن سـلوكات غريبـة ومشـكالت فــي التواصـل مـع اآلخـرين ،نو ة التـي يقــوم بهـا أطفـالهم التوحـديالمظـاهر الغريبـ

وكـذلك الصـعوبات االجتماعيـة  ،ناسـبمحيـاة اليوميـة بالشـكل الوممارسة مهـارات ال ،واضح في القدرة على العناية بالذات
فــي المواقــف المختلفــة، وهــذا كلــه يــؤدي إلــى شــعور األهــل بــالحرج الكبيــر عنــد قيــام الطفــل بهــذه التصــرفات خاصــة أمــام 

فــإن خاصــة للطبيعــة الثقافيــة للمجتمــع العربــي عامــة وللمجتمــع األردنــي  ونظــراً  .س وفــي المواقــف والمناســبات العامــةالنــا
ألن ذلـك يزيـد مـن اإلحراجـات التـي يتعرضـون لهـا فـي  ؛إذا كان جنس الطفـل أنثـى اددمستوى الضغوطات لدى األهل يز 

فات التـي سيما إذا ربطنا ذلك بالتفاوت الكبير بين المظهر العادي للطفل التوحدي والتصـر  ،المواقف االجتماعية المختلفة
كمــا تظهــره ولصــالح اإلنــاث  هنألمهــات للحاجــات المختلفــة ألطفــالتفــع لتقــدير االمســتوى المر  تصــدر عنــه، وهــذا مــا يبــرر

  .)31( الكيكيدراسة و  )22( يه دراسة كال من السعدوهذا يتوافق مع ما ذهبت إل .الدراسة
بــــين ) α ≤ 0.05(ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة إلــــى وجــــود فــــروق  الســــؤال أيضــــاً  نتــــائجت ر اشــــكمــــا أ

وذلــك  أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد، علــى مقيــاس الحاجــات، تبعــًا لمتغيــر عمــر الطفــل، أمهــاتابات متوســطات اســتج
حســـبما تشـــير إليـــه قـــيم  خمـــس ســـنوات فأقـــل عمـــر الداللـــة كانـــت لصـــالح إنحيـــث ، المحســـوبة )ف(اســـتنادًا إلـــى قيمـــة 

 الحاجــات فــي المجــالباســتثناء  لمتعــدد،ونتــائج تحليــل التبــاين الثالثــي وكــذلك نتــائج تحليــل التبــاين ا المتوســطات الحســابية
  .المجال التواصليو  السلوكي

وألهميــة التركيــز  ،ت العمريــة المبكــرة مــن حيــاة الطفــلالتقــدير الكبيــر الــذي توليــه األمهــات للفتــرا هــذه النتيجــة تعكــسو 
ت األمهـات حيـث جـاءت جميـع المتوسـطات الحسـابية السـتجابا ،المبكر على الحاجات في مختلف مجـاالت حيـاة الطفـل

أشـار  مـا وهـذا يتوافـق وبشـكل كبيـر مـع ،"قـلأخمسـة سـنوات ف"ص بالفئـة العمريـة مرتفعة علـى جميـع المجـاالت فيمـا يخـت
األهميــة الكبيــرة التــي تلعبهــا بــرامج  حــول )41( آن وبســتا وصــمؤيل وبــريين مــن وكــذلك كــل )40( إليــه الخطيــب والحديــدي

التـي تسـهم فـي تنميـة قـدرات  ومن بينهم أطفـال اضـطراب التوحـد ت الخاصةالتدخل المبكر لمختلف فئات ذوي االحتياجا
إلــى أن  )43( والروســان )42(وكــذلك يشــير الســليطي  .الســلوك االجتمــاعي واالنفعــالي لــه وتحســن ،الطفــل العقليــة والحركيــة
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سـر األطفـال أههـا التدخل في المراحل المبكـرة مـن عمـر الطفـل يسـهم وبشـكل كبيـر فـي التخفيـف مـن الضـغوط التـي تواج
وكـذلك تخفــف مـن األعبـاء الماديــة  ،ويزيـد مـن قــدرة هـذه األسـر علـى التكيــف مـع المجتمـع الــذي يعيشـون فيـه ،التوحـديين

  .الملقاة على عاتقها
 التوصيات

في ضوء ما توصلت اليه هذه الدراسة مـن نتـائج فانـه مـن الممكـن صـياغة التوصـيات التاليـة ممثلـة فـي مجموعـة مـن 
  :االساسيةالمحاور 

  ذوي اضطراب التوحد لألطفالهيلية أمحور البرامج التدريبية والت :اوالً 
 االســتفادة مــن النتــائج التــي خلصــت إليهــا الدراســة مــن حيــث أولويــة الحاجــات لفئــة أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد، 

لفئــة مــن األطفــال فــي شــتى والتركيـز علــى هــذه األولويــة فــي بنــاء البـرامج التدريبيــة التــي مــن شــأنها تحســين أداء هـذه ا
 .، خاصة في المجال السلوكي الذي جاء في المرتبة األولى من حيث األولويةالمجاالت

  إلــى فئــة أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد، وذلــك لالهتمــام الكبيــر الــذي  الموجــهزيــادة االهتمــام ببــرامج التــدخل المبكــر
 .نتائج الدراسة إليه تأظهرته أمهات هؤالء األطفال في هذا الصدد كما أشار 

  ضــرورة التركيــز علــى البــرامج واألنشــطة التــي مــن شــأنها توثيــق العالقــات التعاونيــة بــين أســر هــذه الفئــة مــن األطفــال
 .وبين العاملين في ميدان التربية الخاصة

 ذوي  تشجيع المعلمين واالخصائيين على تبني الممارسات المستندة الى االدلة والبراهين في عالج مشـكالت االطفـال
 . اضطراب التوحد وتعليمهم

 تبني سياسات ملزمة لتنفيذ التخطيط للخدمات االنتقالية عبر المراحل التعليمية لالطفال ذوي اضطراب التوحد 

 التركيز على تعليم المهارات الوظيفية التي يحتاجها الطفل. 

 ئات التربية الخاصةاالستفادة من فكرة الدراسة الحالية وتطبيقها من خالل دراسات تشمل مختلف ف. 

  إجراء دراسات إحصـائية خاصـة باضـطراب طيـف التوحـد للوقـوف علـى نسـبة االنتشـار الحقيقيـة لهـذا االضـطراب فـي
 .تاإلحصائياعلى نتائج هذه  األردن وبالتالي تحديد كم ونوع الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة بناءً 

 محور التوعية والتثقيف :ثانياً 

  حول المؤشرات التحذيرية الضطراب التوحد لألمهاتيب توفير برامج التدر.  

 القيام بالحمالت التثقيفية والتوعوية للتعريف باضطراب التوحد.  

 طيف التوحد ضطرابادلة والمنشورات التعريفية بصدار األإ. 

 االهتمام بتلبية حاجات وأولويات االسرة من خالل طرق التواصل المفضلة لديها مع المهنيين. 

 محور التقييم والتشخيص: ثالثاً 

  داوت التشخيص والتقييم المناسبةأتوفير.   

 توظيف اسس التقييم الوظيفي ألطفال ذوي اضطراب التوحد. 

 سرية للمساعدة في تلبية حاجات الطفل واألسرةاأل توظيف واستخدام الخطة الفردية للخدمات. 

 لتقييمتدريب العاملين في مجال التشخيص على ممارسات التشخيص  وا.  

 ــــة مإ ــــرامج تدريبي ــــيم  التشخيصــــي  لإليجــــاد ب ــــاء أ(كلينيكــــين ســــتدامة فــــي التقي ــــال،طب ــــاء األطف ــــال،نفــــس  وأطب  األطف
 ). واخصائيي النطق واللغة  ،واخصائيي علم النفس المعتمدين

  باضطراب الطيف التوحدي بإصابتهمالذين يشتبه  لألطفال باإلحالةتطوير نظام خاص.  

 ايير لممارسـات تشــخيص التوحـد مــن الناحيـة الطبيــة والقـدرات المعرفيــة والتواصـلية واالجتماعيــة تطـوير موجهـات ومعــ
  .الوظيفية واألدائية
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تقييم استعماالت االراضي في منطقة ملكا شمال غرب االردن باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظام 
  المعلومات الجغرافي

Evaluation of land use in Malka NW Jordan using remote sensing and GIS.  
  
  
  

Dr. Ayman Abed al Kaeem Al Ta'ani*  
  
  

Abstract  
 

      This paper evaluates land use pattern in 
Malka northwest Jordan by analyzing the 
satellite images for the years 1978, 2000, 
2005, and the topographic maps. The study 
showed that land use planning for the region 
is absent with no database available for 
regulating land use practices which is 
critically important for facilitating the 
decision-making process. It also appeared that 
land use is not well-organized and practices 
are irregularly overlapped. For example, in 
1978, forests covered an area of about 10.4 
km2 which increased to 14.1 km2 in 2000, and 
degraded back to about 13.3 km2 in 2005. 
This decrease in forest area is largely 
attributed to fruit trees planting, woodcutting 

and overgrazing. 
The study recommended establishing a 
database, periodically renewed, to facilitate 
effective decision-making and proper 
planning processes.  
 It also suggested the construction of retaining 
walls and terraces in steep areas to reduce 
erosion which negatively increases the space 

e study area. In in th (bare ground) area
addition, the paper recommended the 
enforcement and implementation of laws to 
control land use practices and increases the 
public awareness of the importance of 

planning and optimal use of land.  
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  ملخص

 ملكا منطقة رض فيالبحث تقييم استعماالت األيتناول      
خالل  رض منحيث تم دراسة استعماالت األ ردنشمال غرب األ

م 2005م، 2000م، 1978عوام تحليل المرئيات الرقمية لأل
قة مغيب عنها تخطيط والخرائط الطبوغرافية وتبين أن المنط

 دة بيانات تنظم عملية استغالليوجد قاع رض والاستعماالت األ
رض وتسهيل القرار على متخذه ، كذلك تبين عدم تنظيم في األ
رض وتداخلها بشكل عشوائي ، وعدم ليات استعماالت األعم
ن األراضي االت األرض بشكل عام ، حيث أنتظام في استعما

م 2000وفي عام   2كم10.4كانت  1978عام  الحرجية مثالً 
ل تق م بدأت2005ثم عام  2كم14.1لى زادت حيث وصلت إ

الحرجية فوصلت راضي المزروعة باألشجار مساحة األ
شجار صة لألراضي المخصوهذا على حساب األ 2كم13.3لىإ

 .للتحطيب والرعي الجائر شجارالمثمرة وكذلك قطع األ

وضع قاعدة  وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها  
 من أجل تسهيل اتخاذ القرار والتخطيط بيانات وتجديدها دورياً 

ستنادية ومصاطب في المناطق لسليم و العمل على بناء جدران إا
المنحدرة للحد من انجرافها وهذا ينعكس سلبًا على زيادة مساحة 
يذ أراضي الفضاء في منطقة الدراسة، والعمل على تفعيل وتنف

رض ونشر الوعي ألهمية التخطيط القوانين المنظمة الستعمال األ
  .واالستعمال األمثل لألرض
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  مقدمة  
ن تؤخـذ بعـين االعتبـار فـي عمليـات التخطـيط ، لتزويـد أراضـي مـن المسـائل التـي يجـب مثـل لألتعد عمليـة تحديـد االسـتعمال األ    

مثــل لهــا، ويــأتي هــذا مــن خــالل المســوحات روســة حتــى يــتم تحديــد االســتعمال األمتخــذي القــرار بالخصــائص الطبيعيــة للمنطقــة المد
سـاليب يـة، وغيرهـا مـن األالميدانية واستخدام الطرائق الحديثـة فـي الدراسـة مثـل تقنيـات االستشـعار عـن بعـد ونظـم المعلومـات الجغراف

  .التي يمكن استخدامها في دراسة المنطقة
المنطقــة بعشــوائية  رض وتقييمها،حيــث تتميــزة ملكــا ، وذلــك لدراســة اســتعمال األرت علــى منطقــتــم تحديــد منطقــة الدراســة واقتصــ   

  .االستعمال وخصوصيتها في االستعمال الزراعي

 مشكلة الدراسة 

واالستشعار عن بعد في التخطيط  ودراسـة  ) (GISعدم استخدام تقنية أنظمة المعلومات الجغرافية  تتمثل مشكلة الدراسة في      
هميـــة و ســـرعة فـــي التصـــنيف والدقـــة وســـهولة التحليـــل  بحيـــث يظهـــر للـــدارس نمـــط ألمـــا لهـــذه التقنيـــات مـــن . اســـتعماالت األراضـــي

عمليـة  االستعمال بصورته الحقيقية ويتم تمثيلـه مـن خـالل خـرائط تظهـر توزيـع أنمـاط االسـتعمال داخـل المدينـة ممـا يـؤثر إيجابـًا فـي
للمخطــط ومتخــذ القــرار الختيــار االســتعمال المناســب بحيــث يحــافظ علــى األراضــي الزراعيــة  مســاعداً  التخطــيط بحيــث يكــون عــامالً 

  :تية ومن هنا يمكن طرح التساؤالت اآل.ىويعطي نمطًا صحيحًا النتشار العمران على األراضي األخر 
  .ما الخصائص الجيومورفولوجية لمنطقة ملكا ؟  .1
 .طبيعة استعماالت األراضي في ملكا ؟ ما  .2

 .ما المشكالت الناجمة عن سوء تخطيط استعماالت األراضي؟  .3

ما إمكانية توظيـف نظـم المعلومـات الجغرافيـة وتقنيـة االستشـعار عـن بعـد فـي بنـاء قاعـدة معلوماتيـة للخصـائص الطبيعيـة  .4
 .للمنطقة و استعماالت األراضي فيها 

  أهداف الدراسة   

  .اعـدة بيانات الستعمال األراضي وتحليلها بوساطة نظم المعلومات الجغرافية توفير ق .1
، ومقارنتهـــا ) م 2005م ، 2000م، 1978( دراســـة التغييـــرات التـــي حصـــلت علـــى اســـتعماالت األراضـــي فـــي الســـنوات .2

 .ودراستها 

وٕانتــاج خرائطهــا مــن خــالل  هميــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي التخطــيط وتحليــل بيانــات اســتعماالت األراضــيإظهــار أ .3
 .تفسير الصور الجوية

 .تحليل مشكالت استعماالت األراضي الحالية .4

 .اقتراح خطة مناسبة الستعماالت األراضي والتوسع المستقبلي لها  .5

  مبررات الدراسة     
  معلومــات الجغرافيــة قلــة الدراســات التــي تناولــت اســتعمال األراضــي مــن خــالل تطبيــق تقنيــة نظــم ال

  .بعد   واالستشعار عن
 دارتها على المدى الطويل في منطقة الدراسةلدراسة في أغراض تخطيط األراضي وإ أهمية ا. 

 لها الت األراضي والتخطيط المستقبلي متابعة التغيرات التي تحدث عبر الزمن الستعما. 
 
 



 

3 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر ،العدداألول

 منهجية الدراسة 

لدراسـة ، و التعامـل مـع البيانـات إضـافة إلـى إنشـاء قاعـدة معلومـات سوف يتم استخدام المنهج الوصـفي، والكمـي التحليلـي فـي ا    
معالجتهـا باسـتخدام برنـامج وٕادخالهـا إلـى الحاسـوب و ، ستعمال األراضي من خالل تفسـير المرئيـات الرقميـة ألراضـي ملكـاصغيره  ال

)ARC GIS 9.1(يرداس  ، وبرنامج اإلERDASIMAGIN 9.1   ٕنتاج الخرائط والجداولوا.  
  :يق ما سبق كان  البد من القيام بما يليولتحق

  : المرحلة األولى 
حصـاءات والبيانـات تتمثـل فـي النشـرات والمطبوعـات واإلجمع البيانات، وتشمل البيانات والمعلومات المتعلقـة بمنطقـة الدراسـة، و . 1

  .غير المنشورة 
  .لدوائر الرسمية وغير الرسمية في المؤسسات وا المتوافرةلى المصادر والمراجع المكتبية ، الرجوع إ. 2
 :تحليل الخرائط وتفسيرها مثل. 3

  خريطة اربد الجيولوجية : الخرائط الجيولوجية  -  250000: 1و   50000: 1ية لوحة اربد مقياس الخرائط الطبوغراف -
 .  50000: 1مقياس 

 . 250000: 1و   50000: 1مقياس   1994، 1993ام مشروع مسح التربة  لع, خرائط التربة الصادرة عن وزارة الزراعة  -

 .الصور الجوية . 4

  25000: 1م مقياس 1978الصور الجوية الملتقطة في عام  -
  20000: 1م مقياس 2000الصور الجوية الملتقطة في عام  -
  .م2005الصور الجوية الملتقطة في عام  -

ـــة   ـــة الثاني ـــة الجيومورفولالخريطـــة نشـــاء الخـــرائط وتتمثـــل بإ: المرحل  ، 1978،2000عـــوام  خـــرائط اســـتعماالت األرض لألو  وجي
  .م2005

  .المسح الميداني: المرحلة الثالثة
  . تحليل البيانات :  رحلة الرابعةالم
  .نتاج الخرائط معالجة البيانات وإ : رحلة الخامسةالم

    البيئة الطبيعية في منطقة الدراسة
، وتبلـغ مسـاحتها º 83 53 44 º35ودرجـة العـرض  º43 21 39ْ 32ردن علـى خـط الطـول  تقع ملكا في شـمال غـرب األ       

  .2.1)( لف نسمة أ 12.5، ويبلغ عدد ســكانها حوالي )  2+1 (الشكل ،²كم31،1
  موقع منطقة الدراسة): 1(شكل 

  

  )2(شكل 
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تتفاوت مناسيب ومنحدرات المنطقة، حيث تتخللها بعض األودية التي تشكل الروافد الجنوبيـة لنهـر اليرمـوك، وربمـا يعـود ذلـك       
، واألجــزاء الســهلية فــي منطقــة الدراســة تســتغل كســهول )4(إلــى طبيعــة التكوينــات الجيولوجيــة فــي منــاطق هــذه األوديــة،انظر شــكل 

ربيــة جــزاء الغنالحــظ أن األ) 3(ومــن خــالل الشــكل  لزراعــة المحاصــيل الحقليــة، إضــافة إلــى األشــجار المثمــرة مثــل الزيتــون وغيرهــا،
 100تتـراوح مناسـيب منطقـة الدراسـة بـين  حيث عملت المجاري المائية علـى تقطيـع هـذه المنـاطق ، و والشمالية فهي شديدة الوعورة

لــوعرة فــي الشــمال والغــرب ، ويغطــي هــذه المنحــدرات ا متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر 200متــر دون مســتوى ســطح البحــر وحــوالي 
  .خر جرداءغطاة باألشجار الحرجية والجزء اآلجزء منها م) وديةسفوح األ(
  

   )3(شكل  

  
   

، وذلـك بحكـم موقعهـا الـذي يسـمح  مطـار شـتاءً وارتفـاع معـدل سـقوط األ وللمنطقة ميزة مناخية تتمثل في اعتدال درجة الحـرارة صـيفاً 
 .بمرور الرياح المحملة بالرطوبة دون عائق 

  لتكوين الجيولوجي لمنطقة الدراسةا 
توضــعت فــوق القاعــدة األركيــة للمنطقــة فــي عصــري الجوراســي والترياســي ترســبات رمليــة قاريــة فــي ظــل ظــروف مناخيــة جافــة       

من الشـمال أو مـن ، وفي نهاية عصر الكريتاسي األدنى، تقدمت البحار األلبية  kurnub sandstoneتعرف بمجموعة الكرنب 
 Ajlonي، وقامت بترسيب التكوينات الكلسية المسماة بمجموعة عجلون البحرية البيئيـةتجاة جنوبي أو جنوبي شرقالشمال الغربي با

series في حين تجمعت تكوينات الطباشير والصوان المعروفـة بمجموعـة البلقـاء ، Balqa series   ًفـي فـي بيئـة بحريـة أيضـا ،
مخلفــة وراءهــا طبقــات مــن الرواســب البحريــة  ســارباالنحعصــري الباليوســين واأليوســين، ومــع نهايــة هــذا العصــر أخــذت تلــك البحــار 

وبفعــل عوامــل الحــت المختلفــة أزيلــت معظــم التكوينــات قليلــة . تتكــون مــن الطباشــير والطفــل والصــوان تعــود إلــى عصــر األوليغوســين
ة الســـمك والتـــي ســـاهمت فـــي تطـــوير مـــا يســـمى بالســـهل التحـــاتي األوليغوســـيني ،الـــذي أصـــبح فـــي مـــا بعـــد عرضـــة لحركـــات تكتونيـــ

  .                 )3 (متواصلة ساهمت في تطوير المنطقة
توجـد فـي منطقـة الدراسـة مجموعـة سـاهما فـي تحديـد شـكل المنطقـة ،  من الحركات التكتونية والحـت النهـري وهذا يعني أن كالً      

علـى فتـرات إبـان  انبثقـتمن الصخور الرسوبية التـي توضـعت فـي بيئـات بحريـة، وقاريـة، إضـافة إلـى صـخور ناريـة ممثلـة بالبازلـت 
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أمــا أهــم التكوينــات التــي تنتمــي لهــا صــخور . الحركــات األرضــية التــي شــكلت األخــدود األردنــي وذلــك فــي الــزمن الجيولــوجي الثالــث
  :قة الدراسة فهيمنط

    Chert Limestoneالحجر الجيري الصواني .1

توجد الصخور السطحية التي تتكون من توضعات بحيريـة تغلـب عليهـا التكوينـات الكلسـية بمـا فيـه الحجـر الجيـري والطباشـير       
الكريتاســي األعلــى حتــى  وقــد تكونــت هــذه الصــخور إبــان عصــور جيولوجيــة امتــدت مــن.إلــى الصــخور الصــوانية  والمــارل، إضــافة

 ). 1( أنظر جدول 4) (الميوسين 
 
  

  أنواع الصخور ومساحتها والنسب المئوية في منطقة الدراسة: 1جدول 
 %النسبة  2المساحة كم نوع الصخر الرقم

  4.2  1.3 الرواسب الحديثة 1

 25  7.7 الصخر الطباشيري 2

 0.55  0.17 تكوينات بازلتية 3

 70.2  21.39   الجيري الحجر 4

 100  31.1 المجموع 5

  إعداد الباحث: المصدر*
  
يتخلـل الرمـل والحصـى تكـوين     Soil Over Bedrock)) (غطـاء المفتتـات( الرواسب الحديثـة التـي تشـمل قيعـان األوديـة  .2 

مســـاحة ملكـــا وهـــي التربـــة العاديـــة التـــي تغطـــي مـــن % 4.2وبنســـبة  2كـــم1.3أم الرجـــام الجيـــري الصـــواني، بلغـــت مســـاحتة حـــوالي 
  ).1( جدول، الصخور

 ، حيث تسود في أجزاء متنوعة مـن منطقـة الدراسـة، فقـد  Mawaqqar Chalk Marl)(الطباشيري من نوع الموقر  الصخر .3
فــي جزئــه ويتكــون مــن حجــر جيــري طباشــيري ومــارلي %. 25مــن مســاحة منطقــة الدراســة ونســبة  2كــم7.7حــوالي  بلغــت مســاحته

األســفل، وصــخور طباشــيرية طريــة وصــلبة فــي جزئــه العلــوي، وعقيــدات مــن الحجــر الجيــري ضــمن مــارل طينــي فــي األمتــار العلويــة 
 ).4(كما في شكل  (5)وتضم متحجرات وبقايا الفقاريات واألسماك، ويتميز هذا التكوين بوجود حبيبات من الصخر الزيتي. منه
 

  )4(شكل 
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  جيومورفولوجية منطقة الدراسة 

حـاور فـي تكـون م يعتبر النشاط التكتوني الذي تعرض لـه األردن فـي نهايـة العصـر الكريتاسـي وحتـى عصـر البليستوسـين سـبباً      
  :اتجاهين رئيسين هما ، ويظهر ذلك من خالل الصدوع التي تأخذ)6(نحو الشرق أو الغرب نحراف قليالً بنيوية شمالية جنوبية مع اال

  .جنوبي مرتبط بتركيب الصدع الرئيسي –شمالي  .1
يمتــد هــذا النــوع مــن الصــدوع  باتجــاه تــدفق الميــاه الجوفيــة، بحيــث تشــكل قنــوات راشــحة مهمــة إلــى الطبقــات : غربــي –شــرقي  .2

  .الداخلية
وقد نشطت عوامل الحت النهري في شـمال منطقـة الدراسـة نتيجـة لسـقوط األمطـار الغزيـرة فـي عصـر الباليستوسـين، حيـث     

تقطعت الكتل الهضبية إلى مجموعـة كبيـرة مـن الـتالل المسـتديرة ذات الصـخور الجيريـة والطباشـيرية التـي انجرفـت تربتهـا بفعـل 
  .المياه إلى المنخفضات واألودية

لـى وجـود دل الجريـان السـطحي، ويعـود السـبب إفي هذه المناطق فأن معدل التسرب يقـل و يـزداد معـ بب شدة االنحداروبس    
الصخور الجيرية ذات المنشأ البحـري، وهـذا النـوع يسـمح بتسـرب ميـاه األمطـار إلـى الطبقـات الـدنيا، ولـذا فـأن هـذه الميـزة تعمـل 

  .السطحي بالرغم من غزارة األمطار النسبية ساب الجريانعلى زيادة مخزون المياه الجوفية وتقلل من ح
وقد نشطت عوامل الحت النهري في شمال منطقة الدراسة نتيجة لسقوط األمطار الغزيرة في عصر الباليستوسـين، حيـث       

رفـت تربتهـا بفعـل تقطعت الكتل الهضبية إلى مجموعـة كبيـرة مـن الـتالل المسـتديرة ذات الصـخور الجيريـة والطباشـيرية التـي انج
الميــاه إلــى المنخفضــات واألوديــة ونالحــظ تشــكل المصــاطب والمنحــدرات الصــخرية والمنحــدرات الترابيــة والصــخور العاريــة فــي 

  ).5(شجار الحرجية انظر شكل من منطقة الدراسة ولذلك تركت لأل المناطق الشمالية والغربية
  )5(شكل 

  
        

عتماد على الخرائط الجيولوجية والصـور من خالل اال  (Slope Categories Map )نشاء خريطة درجات االنحداروقد تم إ   
وأكثــر، وهنــا تــزداد % 10 -5الجويــة ،لمعرفــة درجــات االنحــدار فــي المنطقــة حيــث تتــراوح نســبة االنحــدار فــي منطقــة الدراســة بــين 

القيــام بأعمــال صــيانة التربــة واســتغاللها وفــق مالئمتهــا للعمليــات الزراعيــة المناســبة  خطــورة االنجــراف المــائي ويصــبح مــن الضــروري
  ).6(انظر شكل 
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  )6(شكل 

  
طول مخارج المجاري المائية وتتميز هذه المنطقة بوعورة السطح وشدة االنحدار الناجمة عن امتداد الحافة الصدعية على    

وادي األردن، واألودية الجانبية هنا كثيرة، خانقية الشكل أو معلقة، ذات سفوح شديدة االنحدار، وذلك يعود إلى عمليات  باتجاه
                   . التعميق والتوسع للمجاري المائية، حيث عملت على تراجع الطبقات الصخرية في الضفاف النهرية

منها بانحدارها الشديد، فبدت على شكل جروف مالئمة لتكوين مساقط مائية أو شالالت  احتفظت الطبقات السميكة نسبياً  وقد
مطار، أو لحدوث تساقط صخري حر خاصة في أثناء تساقط األ) الجانبية(  جافة تجري من فوقها مياه الروافد الفرعية 

الصخرية المشتقة بفعل التجوية والتقويض من األسفل، وبعامل الجاذبية لتستقر في المجاري الرئيسة تنفصل عنها الكتل 
لألودية، كما يزيد علو المنحدرات المطلة على المنطقة نتيجة لتصابيها في العصر المطير بعد حدوث التصدع وهبوط 

المصاطب الصخرية بسبب تفاوت صالبة السطح، حيث ساهمت عمليات الحت الرأسي للمجاري المائية في تشكيل 
، وتمتد على أسطح الطبقات الصخرية السميكة المتقطعة على شكل شريط ضيق غير  Strath Terraces)(الصخر

متصل تحدده في كثير من الحاالت بعض األقنية المائية منخفضة الرتب، ويمكن مشاهدة هذه األشكال األرضية على طول 
باإلضافة إلى بعض المظاهر الجيومورفولوجية التي ترتبط في الدرجة . الغربي من منطقة الدراسة األودية الرئيسة في الجزء

األولى بعمليات التجوية المختلفة، فوجود الصخر الكلسي مع توافر درجة مناسبة من الرطوبة تنشط من عملية اإلذابة، خاصة 
،  Cavesكهوف  أو Solution Pitsهاية إلى حفر إذابة في الشقوق والمفاصل الصخرية التي تم توسيعها لتتحول في الن

أو على شكل أعمدة مسننة مخروطية الشكل، خاصة في المناطق التي تتفاوت فيه صالبة الصخر الكلسي، بحيث تتحلل 
المناطق الصخرية الضعيفة تاركة فيما بينها الكتل الصخرية األكثر صالبة على شكل أعمدة، أم في بعض المرتفعات الغربية 

غيرها، فقد عملت الجذور النباتية لهذه األشجار بما تفرزه من أحماض على من منطقة الدراسة حيث تنتشر أشجار البلوط و 
تساع تشبه في شكلها العام قرص قوب غير منتظمة محدودة العمق واالإذابة الصخور المعرضة لها مما أدى إلى نخرها بث

  . honey –comb weathering (7)التنخرب سميت بمظاهر عسل النحل،وقد
ن المجــاري المائيــة ذات الرتبــة الثالثــة المــائي فــي منطقــة الدراســة نالحــظ أ الــذي يمثــل شــبكة التصــريف) 7(ل الشــكل مــن خــال
ولــى والثانيــة والثالثــة حــوالي للرتــب األويبلــغ معــدل طــول المجــرى  كثــر انتشــاراً وســط  وغــرب منطقــة الدراســة وهــي األ تتركــز فــي
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 500 - 400ئي  فـي المنطقـة، خاصـة أن معـدل سـقوط األمطـار يتـراوح بـين وهذا يدل على وجود نشاط الحت المـاكم  1,43
شجار الحرجيـة الوعورة الشديدة كانت من نصيب األعلى عمليات الزراعة لتعرضها لالنجراف وبسبب  ، مما ينعكس سلباً (8)ملم

  )7(شكل 

  
  

  السمات المناخية لمنطقة الدراسة    
 Inexhaustable Naturalيعــد المنــاخ أحــد المكونــات للنظــام البيئــي، ومــورد مــن مــوارد الطبيعــة التــي ال تنضــب     

Resources مـن مرحلـة اشـتقاقها  فالمناخ عامـل نشـط فـي تكـوين التربـة ابتـداءً  ، (9)رىر مهم في الموارد الطبيعية األخومؤث
اشـــر فـــي نمـــط توزيـــع الغطـــاء كـــذلك فـــإن للمنـــاخ تـــأثير قـــوي ومب. مـــن صـــخور القشـــرة األرضـــية وحتـــى آخـــر مراحـــل تشـــكيلها

مــن  متميــزاً  ، كــذلك يــؤثر فــي المــوارد المائيــة مــن حيــث توزيعهــا المكــاني، ويمكــن اعتبــار منــاخ منطقــة الدراســة مناخــاً (10)النبــاتي
  .  عماالت األرضحيث مالئمته لجميع است

  التربة        
م وتعديالتـه 1975علـى معـايير وتعريفـات مـأخوذة مـن التصـنيف األمريكـي عـام  تم تصنيف التربة في منطقة الدراسة بناءً     

م، والمعـد مـن قبـل هيئـة دعـم وتطـوير التربـة التابعـة لـوزارة 1992م، 1990المنشورة فـي كتيـب دليـل التصـنيف األمريكـي عـام 
ي قوالــب كميــة ورقميــة وذات صــفات  وتــم اعتمــاده ألنــه يعتمــد علــى التــرب الطبيعيــة والتــي يمكــن وضــعها فــ. الزراعــة األمريكيــة

قياسية محـددة، كـذلك يتميـز باسـتيعاب جميـع أنـواع التـرب فـي البيئـات المختلفـة وعلـى نطـاق العـالم، وقـد بنـي النظـام فـي شـكل 
، وتحـت  Great- Groupوالمجـاميع العظمـى   Suborderوتحـت التربـة   Orderالرتبـة : هرمي متعدد المسـتويات وهـي

  .  phases، والمراحل  Type، ثم األنواع  Series، والسالسل  Families، والعائالت   Sup Groupالمجاميع 
مســـتويات التصـــنيف مـــن الرتبـــة وحتـــى مســـتوى تحـــت المجـــاميع هـــي المســـتويات البيئيـــة وعلـــى نطـــاق العـــالم، أمـــا معـــدالت     

، هـذه الخـواص هـي التـي (11)ليـة للبيئـةفهـي تعبـر عـن الخـواص المح  Phasesالتصنيف من مسـتوى العائلـة وحتـى المراحـل 
ترتبط بخصائص الترب الزراعية التي لها عالقة مباشرة باإلنتاج الزراعي،  وهي تشكل الوسيلة الرئيسة لنقـل التقنيـات الزراعيـة 

مواقــع م إذا تشــابهت صــفات الفــي العــال المتطــورةمــن موقــع آلخــر وحتــى عبــر العــالم، وهــذا يســهل نقــل التقنيــات مــن أي المواقــع 
  .جريت عليها التجارب العلمية، وبالتالي يسهل مقارنة القدرات اإلنتاجية لمعظم أصناف الترب في العالمالتي أ
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والتصنيف على مستوى الرتب يأخـذ فـي االعتبـار الخـواص البيئيـة المـؤثرة فـي تكـوين التربـة، أو التفاعـل بـين البيئـة السـائدة     
وخصائص الموارد األرضية واستخدمت خصائص مختلفة للتصنيف على مستوى تحت الرتبة وهكذا، وباالعتمـاد علـى دراسـات 

المســتوى األول : يلية للمشــروع الــوطني لخريطــة التربــة واســتعماالت األراضــي األردنــيوتقــارير التربــة االســتطالعية والشــبه تفصــ
م، مـن خـالل 1990والذي اتبع فيه التصـنيف األمريكـي عـام ) 50000: 1( ، والمستوى الثاني )250000: 1(مقياس رسم 

رئيسية فيهـا وهـي تربـة كفرنجـة حيـث  أنواعالى أصناف الترب في منطقة الدراسة نالحظ انتشار ثالثة  والذي يشير) 8(الشكل 
 2كــم5،7، وتربــة كفرنجــة بلغــت مســاحتها %15ي بنســبة مــن مســاحة منطقــة الدراســة أ 2كــم 4,9بلغــت مســاحة تربــة عنجــرة 

حة منطقـة الدراسـة مـن مسـا% 65,9وبنسـبة  2كـم 20,5فقد بلغـت مسـاحتها ) وادي اليرموك(، أما تربة إربد% 18،3وبنسبة 
يجابي على الزراعة في الجهة الشرقية و الشمالية الشـرقية مـن منطقـة فيها مما ينعكس بشكل إ نوع سائد كبروهي بذلك تشكل أ

  . شجار المثمرةالدراسة بحيث تزرع بالمحاصيل واأل
ات قيمــة وأهميــة ردنيــة الهاشــمية وهــذه الهضــبة ذالجيريــة الشــمالية مــن المملكــة األ ن المنطقــة واقعــة ضــمن الهضــبةوتبــين أ     

ويســـــــــــودها الـــــــــــنمط الرطـــــــــــوبي المتوســـــــــــط والـــــــــــذي يكـــــــــــون فيـــــــــــه قطـــــــــــاع التربـــــــــــة .  زراعيـــــــــــة فـــــــــــي الماضـــــــــــي والحاضـــــــــــر
درجــة مئويــة، )22(درجــة مئويــة وأقــل مــن) 15(متعاقبــة، والمعــدل الســنوي لــدرجات حــرارة التربــة يومــاً  90ولمــدة  الممثــل  رطبــاً 

درجــة  5لفــرق بــين معــدالت درجــات لحــرارة الصــيف والشــتاء أكثــر مــن ، وا)  (Thermicوالــنمط الحــراري للمنطقــة هــو حــار 
  ) مم500 -300(مئوية، وتبلغ معدالت الهطول لألمطار ما بين 

  )8(شكل 

  
  ملكا ألراضيتحليل المرئيات الرقمية 

لقرار على التخطيط للمنطقة وحسن تعد عملية تحليل المرئيات الرقمية حديثة وما ينتج عنها من خرائط وبيانات تساعد متخذ ا  
تدخل التقنيات الحديثة في استعماالت األرض حيث ظهرت طرق مسح استعماالت األرض  أخذت، وقد  األرضدارة واستعمال إ

كية، وبالتحديد ألول مرة في الواليات المتحدة األمري
  .1922في العقد الثاني من القرن العشرين ومن خالل مشاريع تنموية مثل مشروع المسح االقتصادي ألراضي متشجغن عام 

ن اســـــــتغالل مـــــــوارد أفـــــــي عمليـــــــة مســـــــح األراضـــــــي وتخطيطهـــــــا، إذ  مهمـــــــاً  هـــــــذا وتعـــــــد خـــــــرائط اســـــــتعماالت األرض عنصـــــــراً    
نشـــــــاء خـــــــرائط اســـــــتعماالت األراضــــــي لتفـــــــي بهـــــــذا الغـــــــرض ولتـــــــنظم إعمليـــــــة ومـــــــن هنـــــــا جــــــاءت . األرض بحاجــــــة إلـــــــى تنظـــــــيم

ـــــاس،  ـــــات واحتياجـــــات الن ـــــادة المتطلب ـــــى زي ـــــذي حـــــدث أدى إل اســـــتعمال األرض، ولكـــــن هـــــذا التطـــــور االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي ال
ـــــذي انعكـــــس ســـــلباً  ـــــداخل اســـــتعماالت األرض أو الجـــــور  األمـــــر ال ـــــي خـــــالل ت ـــــك ف ـــــل ذل ـــــى األراضـــــي المســـــتخدمة، وتمث فيهـــــا عل
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أو تطبيقهـــــا بأســـــاليب خاطئـــــة وبطـــــرق عشـــــوائية بعيـــــدة عـــــن التخطـــــيط، باإلضـــــافة إلـــــى الضـــــغط المتزايـــــد علـــــى الموارد،وبالتـــــالي 
  .(7)من أجل تحقيق التنمية المستدامة أصبح التخطيط العلمي ضرورة ملحة من أجل االستفادة الكاملة من الموارد

ـــــة      ـــــا أول دول ـــــات مـــــن القـــــرن الماضـــــي، حيـــــث أنشـــــأت  أنتجـــــتوتعـــــد بريطاني ـــــة الثالثيني ـــــذ بداي خـــــرائط اســـــتعماالت األرض من
ســـــــاليب وصــــــفها وطباعتهــــــا وتطـــــــوير لــــــك الــــــدائرة بتحديـــــــد تلــــــك الخــــــرائط وأدارة خاصــــــة لمســــــح اســــــتعماالت األرض، فقامـــــــت تإ

  .(12)األرضدليل الستعماالت 
 : والخرائط الطبوغرافية  25000:1بمقياس 1978للصور الجوية لسنة  تحليل استعماالت األراضي في ملكا وفقاً 

  :تيةذلك تحديد االستعماالت اآلعلى  وقد تم بناءً  
، )أشجار مثمرة ،أشجار حرجية (عياستعمال زرا: بعد تحليل المرئيات الفضائية ظهر هناك استعماالت في منطقة الدراسة هي  
  :، أراضي فضاء، حيث ) تعليمي، حكومي، تجاري سكني ، ديني ، (ستعمال عمرانيا

  االستعمال الزراعي .1
وتشـــــكل مـــــا نســــــبته  1978لســـــنة   2كــــــم 4,9شــــــجار المثمـــــره حيـــــث بلغـــــت مســـــاحتهايقســـــم االســـــتعمال الزراعـــــي إلـــــى األ      
ذه تشـكل مانسـبته وهـ ،2كـم10,4شجار الحرجية بلغت مساحتها أما األ2كم31,1من مساحة منطقة الدراسة البالغة % 15,7حوالي
لوعـورة  ،حيث تتركز في المناطق الغربية والشمالية من منطقة الدراسة ويعود السبب2كم 15,3وبالتالي يصل مجموعهما % 33,5

أنظـر .(13)شجار الحرجية، وهذا يدل علـى أن نصـف أراضـي منطقـة الدراسـة يغلـب عليهـا الطـابع الزراعـيالمنطقة لذلك استغلت باأل
  ). 9(وشكل )  2( الجدول 

 م1978لعام  األرضاستعمال : 2جدول

  لألرضاالستعمال  السنة ²المساحة كم %النسبة 
15.7 4.9 1978  أشجار مثمرة) زراعي استعمال(
33.5 10.4 1978  أشجار حرجية) زراعي استعمال(

 9.6 3 1978   )سكني،ديني،تعليمي،حكومي،تجاري(العمراني 
 أراضي فضاء  1978  12،8 41.2
  المجموع -----  31،1 100

  .الباحث: إعداد*                
  )9(شكل 
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  االستعمال العمراني .2
التجمعـات السـكنية فـي شـرق  حيـث تتركـز) السكني والتجاري والـديني والتعليمـي والحكـومي (ويشمل االستعمال العمراني     

مـــن  2كـــم 3وٕامكانيـــة االســـتفادة مـــن التربـــة فـــي الزراعـــة ، وبلغـــت مســـاحتها ووســـط ملكـــا ، ويعـــود الســـبب الســـتواء الســـطح 
  ).10(، كما تناثرت بعض المساكن على األطراف شكل % 9،6المساحة الكلية لمنطقة الدراسة أي بنسبة 

  )10(شكل 

  
لطـرق بمـا يتناسـب وزيـادة المسـاحات السـكنية، ومـن خـالل عملت البلـديات  علـى شـق الطـرق ألغـراض تسـهيل التنقـل، وتطـوير ا   

، وهـذا يتطـابق مـع عشـوائية )11(نلحـظ أن شـبكة النقـل غيـر منتظمـة وعشـوائية، شـكل  1978خريطة الطرق لمنطقة الدراسـة لعـام 
ضـــي مـــن أرا% 41,2نســـبته  ، وشـــكلت مـــا2كـــم12,8حـــوالي  1978أمـــا أراضـــي الفضـــاء بلغـــت مســـاحتها لســـنة . بنـــاء المســـاكن

  .  (14)المنطقة، وهذه النسبة بدأت بالتناقص بسبب زراعة األشجار في بعض المناطق والبناء في بعضها اآلخر
  
  )11(شكل 

  
 



 

12 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر ،العدداألول

  . 20000:1بمقياس  2000للصور الجوية لسنة  تحليل استعماالت األراضي في ملكا وفقاً  
    :والخرائط الطبوغرافية 

  االستعمال الزراعي .1
ذ بلغت احتها عما كانت عليه في السابق، إتطورت المساحة المستعملة ألغراض الزراعة في منطقة الدراسة، وزادت مس     

، )12(وشكل )  3( الجدول رقمانظر . من مساحة منطقة الدراسة% 28,6، وشكلت ما نسبته ²كم8,9  المثمرة األشجارمساحة 
الحرجية المرتبة األولى وبلغت مساحتها  مزروعة باألشجار المثمرة خاصة الزيتون، حيث تمثل األشجاروقد زادت  المساحة ال

وبنسبة  2كم 8,9من حيث االستعمال ، تليها في المرتبة الثانية األشجار المثمرة وبلغت مساحتها %  45,3وبنسبة  2كم 14,1
، وكلها تتركز في %6,8وبنسبة  2كم 2,1نطقة الدراسة المحاصيل حيث وصلت مساحتها من أراضي م خيراً ، وأ% 28,6

المناطق الشرقية والجنوبية من منطقة الدراسة ، وهذا يعني أن المساحة المزروعة باألشجار المثمرة زادت على حساب األراضي 
لوظائف الحكومية لى اعدوا عن العمل بالزراعة وتوجهوا إالتي كانت تزرع بالمحاصيل، مما يدل على أن سكان المنطقة ابت

  .متابعة وجهد كبيرين لىتحتاج إ تون واللوزيات والتي الوالخدمات، حيث يقوم المزارعون بزراعة األشجار المثمرة مثل أشجار الزي
  

  )12(شكل 

  
  

 م2000االستعمال الزراعي لعام : 3جدول 

 لألرضاالستعمال   السنة ²كم/ المساحة %النسبة 
28.6 8.9 2000  أشجار مثمرة) زراعي استعمال(
45.3 14.1 2000  أشجار حرجية) زراعي استعمال(
6.8 2.1 2000  محاصيل) زراعي استعمال(
  )سكني، ديني، تعليمي، حكومي، تجاري(عمراني    
  ي فضاءأراض  2000  2.8  9

 المجموع -----  31.1 100

 .الباحث: إعداد *          

  
 



 

13 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر ،العدداألول

العمرانياالستعمال  .2
نسان يبحث عن االستقرار،لذلك يعد المسكن أحد دعائم االستقرار األرض، ألن اإلتعد الوظيفة السكنية من أوائل استعماالت   

لتزايد أعداد السكان وارتفاع المستوى االقتصادي لهم، وتتباين مساحات االستعمال  تبعاً  وبالتالي فإن الوظيفة السكنية تتطور طردياً 
م، حيث بلغت المساحة 2000سنة  م إلى1978في منطقة الدراسة من سنة ) سكني، ديني ، تعليمي،حكومي، تجاري(العمراني

 النسبةكانت  1978ما عام من المساحة الكلية، أ% 10,3م، وهي تشكل ما نسبته 2000سنة  ²كم 3,2 اإلجمالية للسكن حوالي
خرى بشكل عام لى المدن األسنة، ويعود السبب إلى الهجرة إ27الل لعمران خمجال ا، وهذا يعني حدوث زيادة بسيطة في % 9,6

كذلك نالحظ من الجدول السابق أن نسبة االستعمال ).  3جدول رقم (ربد بشكل خاص لالستقرار فيها بسبب العمل ومدينة إ
  .عية أكثر منها حضريةالعمراني قليلة مقارنة بالمساحة الكلية لمنطقة الدراسة ، وهذا يدل على أن المنطقة ريفية زرا

  )13( أنظر شكل 
  )13(شكل 

  
     
ربـد منطقـة لقضـاء حاجيـاتهم علـى مدينـة إيوجد بعض المحالت التجارية الصغيرة في منطقة الدراسة، ولهذا السبب اعتمد سـكان ال  

لقربهـــا ، ولعـــدم تلبيـــة هـــذه المحـــالت التجاريـــة حاجـــات المـــواطنين، حيـــث تقتصـــر المحـــالت علـــى البقالـــة الصـــغيرة ومحـــالت بيـــع 
الخضــراوات والفواكــه والــدواجن والمخــابز الصــغيرة، وعــدد مــن المطــاعم الصــغيرة إضــافة إلــى وجــود بعــض المهــن كالحالقــة والتجــارة 

تحليل الصـور الجويـة والرجـوع إلـى الميـدان الحـظ الباحـث أن االسـتعماالت التجاريـة فـي منطقـة ومن خالل . ووكاالت الغاز وغيرها
أما الخدمات  حيث تنعدم فـي  األجـزاء الغربيـة ذات .الدراسة هي الشوارع التجارية الرئيسة والمحالت التجارية تأخذ النمط الشريطي 

راني جـاء علـى حسـاب األراضـي الزراعيـة واألراضـي الشـاغرة فـي المنـاطق و األشجار الحرجية، كما أن االستعمال العمالمنحدرات، 
  .الشرقية من منطقة الدراسة

مهـم فـي االتصـال بـين المنـاطق المتنوعـة، وبالتـالي يـنعكس  رئيسـاً  يشكل النقل جزء مهم من استعماالت األرض حيث يلعب دوراً    
دية واالجتماعية، ومن خالل الدراسة نالحظ أن المسـاحة المسـتغلة للنقـل فـي المنطقـة على تطور الحيز الحضري واألنشطة االقتصا

  .تطورت مع تطور المساحة المستغلة  لالستعمال العمراني، حيث أن الزيادة العمرانية تؤدي إلى زيادة أعداد الطرق وتوسيعها
م أن الطـرق غيـر منتظمـة وشـبه عشـوائية البنـاء ، إذ يـتم  2000كذلك نالحظ من خالل خريطة شبكة النقل لمنطقة الدراسة  لعام   

لــذا , إنشــاء الطــرق بمــا يتناســب مــع الوضــع الطبــوغرافي للمنطقــة، حيــث أن الجــزء الغربــي مــن منطقــة الدراســة هــي منطقــة منحــدرات
  ).14(مالئمة إلنشاء الطرق شكل  فإنهاالوسطى والشرقية فهي شبه مستوية وبالتالي  يصعب عمل طرق فيها، أما األجزاء
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  )14(شكل 

  
  أراٍض فضاء .3

بلغـت مسـاحة أراضـي  وقـد في الرعي، ةستغلوالم ،مغطاة بطبقة عشبية في بعض المناطقوال غير المستعملة،هي األراضي    
، )3الجـدول (. مـن المسـاحة الكليـة%  9وبنسـبة حـوالي  2كـم 2,8حسـب تحليـل الصـور الجويـة حـوالي  م2000الفضاء عام 

ويعــود الســبب إلــى  منطقــة الدراســة،مــن مســاحة % 41,2وهــي  م1978هــذه النســبة قلــت عمــا كانــت عليــه فــي عــام بــأن  علمــاً 
  . المثمرة باإلضافة إلى زراعتها باألشجار ،عمليات البناء التي تتم في تلك األراضي

  :م2005 والخرائط لسنة  الجويةوفقًا للصور  ملكاتحليل استعماالت األراضي في  
  االستعمال الزراعي . 1

 9,5بلغت المثمرة األشجارمن والخرائط الطبوغرافية ، نالحظ أن مساحة االستعمال الزراعي  الجويةتحليل الصور  بعد    
أما % 42,7وبنسبة  2كم13,3بلغت حرجية الشجار واأل من المساحة الكلية % 30,5وبنسبة، م2005 في عام  2كم

)15(وشكل  4أنظر الجدول %3,5وبنسبة  2كم1,1المحاصيل الزراعية وصلت مساحتها 
 

  م2005االستعمال الزراعي في منطقة الدراسة لعام : 4جدول 
  (%)النسبة  )2كم(المساحة   السنة  لألرضاالستعمال 

  30،5  9،5  2005  أشجار مثمرة) زراعي استعمال(
  42،7  13،3  2005  أشجار حرجية) زراعي استعمال(

  3،5  1،1  2005  محاصيل) زراعي استعمال(
  14،5  4،5  2005  )سكني،ديني،تعليمي،حكومي،تجاري(عمراني 

  8،7  2،7  2005  فضاء أراضي
  100  31،1  ---   المجموع

  الباحثإعداد *        
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  )15(شكل 

       
 األشــجار الحرجيــةزادت علــى حســاب  م2005عــام  المســاحة المزروعــة باألشــجار المثمــرة فمــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن 

يتوجهــون إلــى األعمــال  واأخــذلســكان ا كمــا أن زراعــة تحتــاج إلــى جهــد ووقــت،الألن  م 2000عــام  والمحاصــيل عمــا كانــت عليــه
  . ، فابتعدوا بذلك عن مهنة الزراعةالتجارية واألعمال الحكومية

  العمراني االستعمال . 2
يشــكل نســبة  )ســكني،ديني،تعليمي،حكومي،تجاري(العمرانــينالحــظ أن االســتعمال  )16(وشــكل ) 4(مــن خــالل الجــدول رقــم       

من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة، وهـي ازدادت  %14,5وبنسبة  2كم 4,5لغت حيث ب ،قليلة من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة
المنطقــة إلــى  هــذه هجــرة مــنهــالي فــي منطقــتهم وتوقــف الاســتقرار مــن األوهــذا يــدل علــى أن هنــاك  م2000عمــا كانــت عليــة عــام 

لحكومـة علـى االسـتقرار وعمـل المشـاريع وتشجيع ا باإلضافة لخصوصية المنطقة الزراعية ،وذلك لظروف تتمثل في الوظيفة،المدينة
  . االستثمارية والسياحية في منطقة الدراسة

  
  )16(شكل 
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. االسـتعمال هـو الـنمط الشـريطيأن االستعمال التجـاري هـي الشـوارع التجاريـة الرئيسـة وأن الصـفة الغالبـة علـى ذلـك ولوحظ    
نالحظ أن األرض المستغلة للطـرق الرئيسـة زادت  ،للطرق الثانوية والرئيسة م2000مع عام  م2005الطرق في عام  مقارنةوب

، وقـد ) 17شـكل ( ،هـذا دليـل علـى وجـود تطـور فـي منطقـة الدراسـةو األرض المستغلة للطرق الثانوية،  توقل م2005في عام 
  .لمساحات السكنيةعملت البلديات على تطوير الطرق بما يتناسب وزيادة ا

  
  ) 17(شكل 

  
 

  )غير المعمورة( أراضي الفضاء .3
وبالتالي نالحظ  ،%8,7مشكلة ما نسبته  ،²كم 2,7في منطقة الدراسة حوالي  م2005بلغت مساحة أراضي الفضاء في عام      

لــى قلــة االهتمــام ويعــود الســبب إ 2كــم 2،8م حيــث بلغــت 2000عمــا كانــت عليــه فــي عــام  الــزمن مــع تقــدم قلــتأن هــذه المســاحة 
  .)4(جدول نظرا. راضي بدون زراعة بسبب االنشغال بالوظائف الحكومية ك األبزراعة المحاصيل وبالتالي تر 

كــذلك عــدم  بشــكل عشــوائي  رض وتــداخلهادم تنظــيم فــي عمليــات اســتعماالت األومــن خــالل التحليــل للمرئيــات الرقميــة نالحــظ عــ  
م 2000وفــي عــام   2كــم10,4كانــت  1978عــام  راضــي الحرجيــة مــثالً فــي اســتعماالت األرض بشــكل عــام ، حيــث أن األ انتظــام

ثـــم عـــام  راضـــي الزراعيـــةاريع تشـــجير مـــن أجـــل زيـــادة رقعـــة األلـــى ظهـــور مشـــإوالســـبب يعـــود  2كـــم14,1لـــى زادت حيـــث وصـــلت إ
راضــي األوقــد تكــون علــى حســاب  2كــم13,3لــىشــجار الحرجيــة حيــث وصــلت إم بــدأت تقــل مســاحة األراضــي المزروعــة باأل2005

ســـكني، دينـــي، (جـــل االســـتعمال العمرانـــي للتحطيـــب والرعـــي الجـــائر أو مـــن أ جارشـــذلك قطـــع األالمثمـــرة وكـــ لألشـــجارالمخصصـــة 
ياســة التخطــيط و التنظــيم المتكاملــة بــين متخــذ القــرار وبــاقي المؤسســات ســواء دليــل علــى غيــاب سوهــذا  )تجــاري،حكومي، تعليمــي

ى خبـرة الباحـث الحكومية والخاصة في منطقـة الدراسـة ، ومـن خـالل المعطيـات والخصـائص الطبيعيـة فـي منطقـة الدراسـة وبنـاًء علـ
  ).18( شكل   ستعماالت يمكن اقتراح خريطة الستعمال األرض لمنطقة الدراسة،وبما هو موجود من ا
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  ) 18(شكل 

  
  النتائج والتوصيات

  النتائج
  :همهامجموعة من النتائج أ إلىالمنطقة  تم التوصل من خالل دراسة

 .ساعد موقع منطقة الدراسة على نشوء التجمعات السكنية والزراعية في مناطق سهلية  -

الجيولوجية السائدة في منطقة الدراسة ذات أثر واضح على تـوفير الميـاه الجوفيـة مـن خـالل االحتفـاظ بميـاه تعد التكوينات  -
 .األمطار وتخزينها وتجميعها بالقرب من السطح

 .أظهرت الدراسة أن المساحة المبنية قد تزايدت ويتبع ذلك زيادة في طرق المواصالت الثانوية والرئيسة -

ت األراضي في منطقة الدراسة قد زادت من مسـاحات االسـتخدام وتـداخل االسـتعمال العمرانـي مـع تبين أن تطور استعماال -
النمــو العمرانــي علــى حســاب األراضــي الزراعيــة  نتشــارا إلــىدى لــألرض نظــرا لغيــاب التخطــيط، وهــذا أبقيــة االســتعماالت 
 . وأراضي الفضاء

نشـاء الطـرق زراعيـة ويغلـب علـى عمليـة البنـاء وإ يظهر الخلـل فـي اسـتعماالت األراضـي فـي عمليـات البنـاء، علـى منـاطق  -
شـــجار المثمـــرة فـــي منـــاطق المراعـــي، كمـــا ســـاعد بيـــة مـــن منطقـــة الدراســـة، وزراعـــة األالعشـــوائية خاصـــة فـــي المنـــاطق الغر 

 .الحفر االمتصاصية للمساكن تشارناجوفية بسبب االستعمال السكني العشوائي لألرض على تلويث المياه ال

تتعرض تربة منطقة الدراسة لخطر التعرية الناتجة عن االنجراف المائي والهـوائي والممارسـات الخاطئـة مـن قبـل اإلنسـان،  -
حيـة كالحراثة الخاطئة والرعـي الجـائر وقطـع الغابـات وحراثـة األرض قبـل موسـم المطـر، ممـا يسـاعد فـي نشـاط التذريـة الري

 .وهذا مالحظ في المنطقة الشرقية لمنطقة الدراسة

يـاه األمطـار أو حتـى تعاني بعض أراضي غـرب منطقـة الدراسـة مـن شـدة االنحـدار الـذي يعمـل علـى عـدم االسـتفادة مـن م -
 .عاق إقامة نمط زراعي مناسب لهاتخزينها مما أ

وهذا يعمل على تحديـد نـوع االسـتعمال السـائد فـي تلـك  تمتاز منطقة الدراسة بارتفاع كميات األمطار الساقطة عليها سنوياً  -
 .المنطقة وهو االستعمال الزراعي وخاصة في وسط وشمال منطقة الدراسة

النحـدارها  والشـمالية مـن منطقـة الدراسـة نظـراً  يالحظ صغر حجم االستخدام في المنطقة وشبه انعدامه في األجزاء الغربيـة -
 .الشديد
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وكــان مقتصـر حـول الطـرق الرئيسـية، وذلــك  جـاري فـي منطقــة الدراسـة كـان محـدودًا جـداً ال التأظهـرت الدراسـة أن االسـتعم -
ة وهجـــرة بعـــض ســـكان منطقـــة ربـــد حـــال دون فـــتح محـــالت تجاريـــالزراعيـــة فيهـــا ولقربهـــا مـــن مدينـــة إلخصـــائص األرض 

  .الدراسة
  .راسةيوجد توافق بين االستعمال الحالي لألرض واالستعمال األمثل في منطقة الد ال -
، تسـاعد 2005، 2000، 1978تتوفر قاعدة بيانات جغرافية ومعلومـات حـول اسـتعماالت األراضـي عبـر السـنوات ،  ال -

 .في عملية اتخاذ القرار من قبل المخططين ومتخذي القرار
 

  التوصيات
ربط منطقة ملكا بشبكة الصرف الصحي للحفاظ على نوعية المياه الجوفية ومنع المياه العادمة من الوصول إليها  .1

 .وسليمة كونه الطابع الرئيسي فيها آمنةزراعة  إلىللوصول 

جهة الغرب من المنطقة والمحافظة عليها رعوية والحرجية وأراضي الفضاء في أن تمتلك الحكومة األراضي ال .2
دة هيكلتها واستحداث مرافق ونشاطات سياحية وترفيهية فيها، واستصالح جزء منها واستغاللها استغالل وٕاعا

 .زراعي تجاري

 .من أجل تسهيل اتخاذ القرار والتخطيط السليم العمل على وضع قاعدة بيانات وتجديدها دورياً  .3

من خالل إشراك أفراد   ثل لألرض، وذلكمع االستعمال األمالتخطيط الستعماالت األرض المستقبلية بما يتالئم  .4
بحيث تصبح العملية ...) الزراعة، الجامعات، ،ةالبيئيوزارة ( رات مختلفة متخصصين في مجاالت متنوعة من وزا

 .متكاملة ومنظمة

ومصاطب في المناطق الشمالية والغربية من منطقة الدراسة المنحدرة للحد من  ةدياستناالعمل على بناء جدران  .5
 .وانجرافها  زحف التربة 

تحويل بعض أراضي المنحدرات الغير مستغلة إلى مراعي بعد أن تزرع بنباتات رعوية كما فعل االستراليون في  .6
 .بالدهم

ألرض من الناحية االقتصادية والسياحية والبيئية، نشر التوعية االجتماعية لفوائد وأهمية االستعمال األمثل ل .7
  .وتشكيل لجان من سكان المنطقة ومتخذي القرار ومتابعتها في جميع أراضي المنطقة 

حماية األشجار الحرجية من القطع والرعي الجائر والحرائق حتى تمنع انجراف التربة في المناطق الغربية من  .8
 .منطقة الدراسة 

ذات  األراضينظمة فيما يتعلق بالزحف العشوائي على األراضي الزراعية والبناء على تفعيل القوانين واأل .9
 .المكاشف الصخرية العارية
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  المعلومات نظم لفعالية موحدة نظرية نحو

“Towards A Unified Theory for Information Systems Success” 
 
 
 
 *رومي موسى اسماعيل .د

  ملخص
وذلـك   ؛الهامـة الموضـوعات من المعلومات نظم فعالية تقييم موضوع يعتبر

 مـن تـتمكن حتـى لمؤسسـاتفـي ا المعلومـات  تقيـيم نظـملضـرورته فـي  
وقــد . المطلوبـة فـي األداء وتحقيــق النجـاح المنشـودإلـى الفعاليــة   لصـو الو 

مـــن البـــاحثين والمـــدراء المعنيـــين، لكـــن  كبيـــراً  القـــى هـــذا الموضـــوع اهتمامـــاً 
فــي النتــائج التجريبيــة فــي هــذا المجــال األمــر الــذي لــم يســاعد  هنــاك قصــوراً 

ن دراسـة على ظهور طريقة محددة الختبار فعالية نظم المعلومات وذلـك أل
  . فعالية نظم المعلومات تستند على العديد من النظريات والنماذج

 والنماذج النظريات واختبار ومقارنة استعراض لىإ الحالية اسةر الد وتهدف
ق تحقيـ أجـل مـن المعلومـات، نظـم فعاليـة راسـةد عليهـا تقـوم التي  فةالمختل
 فعاليـة لتقيـيم موحـدة نظريـة لـىإ لصـالتو  فـيالبـاحثين   جهـود مع التكامل
  .المعلومات نظم

 استخدمت التي السابقة ساتاالدر  من عينة جعةمرا تمت فقد ذلك لتحقيقو  
 نتـائج اسـتخالص ن ثـمومـ المعلومـات، نظـم فعاليـة نظريـات اختبـرت أو

 النظريـات بـين الالزمـة المقارناتو  التحليل وعمل النظريات، هذهاختبارات 
 .ةالمختلف

 أبرزهـا؛ ومـن السلوكية، والنظريات النماذج من  العديددراسة  تمت وقد   
 الموحـدة والنظريـة المخطـط، السـلوك ونظريـة المسـببة،التصـرفات  نظريـة
 والنظريات النماذج لىإ ضافةإ التكنولوجيا، قبول ونظرية التكنولوجيا، لقبول

 نموذج أبرزها؛ ومن المعلومات، يرثوتأ المعلومات، نظريتي على المستندة
 نمـوذج أن الـى صـلالتو  وتم. يدونس ونموذج ، (D&M)  ينومكل ديلون
وذلـك  ؛ وتطبيقـاً  هرةً شـ  النمـاذج ثرأك من (D&M) المعلومات نظم فعالية
 فعاليـة بتقيـيم ةصـالخا النظريـاتق تطبيـ مـن خاللـه  نيمكـ راً طـاإ قـدم ألنه
 تخدمة في ست مجموعات،المس للمقاييس بتقسيمه ويتميز المعلومات، نظم

 بعـين يأخـذ وأنـه ة،فـالمختل المجموعـات بـين السـببية للعالقـات وتبيانـه
 النمـوذج اسـتخدام مكانيـةإ و  النظـام، من يدينفالمست كافة توجهاتار االعتب
 ءسوا حد على والنظرية التطبيقية اساتر الد في

ة الكلمات  نظريـة السـلوكية، النظريـات المعلومـات، نظـم فعاليـة: الدال
  . التأثير نظرية المعلومات،
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Abstract 
Evaluating information systems success 
considered to be critical for organizational 
success. However; there is no distinct way to 
conduct such evaluation, because; the most used 
theories and models depends on two different 
approaches, mainly; behavioral theories, and 
information based theories.Therefore, the 
evaluation process remains fuzzy and elusive.This 
study aims to review information systems success 
theories and models in order to compare and 
evaluate those theories and models, for the 
purpose of integrating the results with the 
perevious studies in this area, as well as to find out 
a unified model for evaluating information 
systems success. To achieve these objectives, the 
current study reviews literature related to 
information systems success theories and models. 
The most used theories and models are the theory 
of reasoned action, theory of planned behavior, 
technology acceptance model, Delone and Mclean 
model (D&M), Seddon Model. After that a 
comparison between the testing results found in 
the literature were conducted to find out the most 
suitable theory. 
The main finding of this study supports the 
Delone and Meleans Model (D&M), where this 
model can be considered to be the most practical 
model, because it provides a framework that can 
facilitate information systems evaluation process. 
Furthermore; this model subdivides the 
measurements into six main groups; mainly 
system quality, information quality, service 
quality, use, user satisfaction, and net benefits. In 
addition, this model takes into consideration the 
requirements of all parties that use information 
systems in the organization. 
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 مقدمة
 عمليـات تسـهيل فـي أهميتهـا وتكمـن للمؤسسـات، والخارجيـة الداخليـة البيئـة فـي جوهريـاً  دوراً  المعلومـات نظـمي تـؤد

 عمليـة إلـى ضـافةإ العالقـة، ذات األطـراف لـىإ و  مـن المعلومـات وانسـياب ة،فـالمختل اإلداريـة المسـتويات بـين التنسـيق
 بالمنافسـة المتعلقـة المعلومـات ةصـخا للمؤسسـات، الخارجيـة البيئـة مـن المعلومـات التقـاط وسـرعة ،راراتالقـ اتخـاذ

 . ءوالعمالواألسواق 
 موضـوع ويعتبـر، (3,2,1)المؤسسـات حنجـا علـى شـرالمبا يرهثلتـأ وذلـك ؛يـاً جوهر  أمـراً  المعلومـات نظـم حنجـا يعتبـر لذلك
 المؤسسـات فـي ملحـة ضـرورة هنـاك نإ حيـث.  (4)المجـال هـذا فـي الموضـوعات أهـم مـن المعلومـات نظـم فعاليـة تقيـيم

  .(1) داءصول إلى الفعالية المطلوبة في األمن الو  تتمكن حتى المعلومات، نظم لفعالية  التقييم ألجراء
 فـي هنالـك قصـوراً  لكـن ،(5)المعنيين والمدراء ينثالباح من  كبيراً  اهتماماً  المعلومات نظم فعالية تقييم موضوع لقي وقد

 مكتمـل غيـر بأنـه يوصـف المجـال هـذا فـي السـابقة الدراسـات مـن قسـماً  إن حيـث المجـال، هـذا فـي التجريبيـة النتـائج
   (7,6)ضةمتعار نتائج إلى لتوصت حيث ؛متسق غير فهو اآلخر القسم أما (6) النتائج

. 

لـم ، البـاحثين فـي هـذا المجـالإضـافة إلـى تعـدد وجهـات نظـر  ، ليهـاالتي تم التوصـل إ إن أوجه القصور في النتائج
وذلــك ألن دراســة فعاليــة نظــم المعلومــات تســتند ، (6)ظهــور طريقــة محــددة الختبــار فعاليــة نظــم المعلومــاتيســاعد علــى 

 . على العديد من النظريات والنماذج
 المعلومات، نظم فعالية دراسة عليها تقوم التيالمختلفة  والنماذج النظريات فيإلى التعمق  الحاليةالدراسة  تهدف لهذا
ق ولتحقيـ المعلومـات، نظـم فعاليـة لتقيـيم موحـدة نظريـة إلـى التوصـل فـيالبـاحثين  جهـود مـع لالتكامـ قتحقيـ أجـل مـن
 :التالية التساؤالت على اإلجابة على الحاليةالدراسة  تركز سوف ذلك؛
 الماضيين؟ العقدين خالل معها التعامل تم التي المعلومات نظم فعالية ونماذج نظريات هي ما 
  لصـالتو  فـي ينثالبـاح جهـود تكامـل فـي تسـاعد نظريـة لـىإ لصـللتو  واختبارهـا النظريـات، هـذه مقارنـة يمكن كيف 

 المعلومات؟ نظم فعالية الختبار ومحدد ةموحد نظرية إلى
 نظـمبفعاليـة فـي النظريـات الخاصـة  ةيـالحال النظريـات فـي الحاليـة الدراسـة قتتعمـ سـوف التسـاؤالت؛ هـذه علـى لإلجابـة

 والمقارنـات التحليـل وعمـل النظريـات، هـذه اختبـارات نتـائج واسـتخالص السـابقة،فـي الدراسـات  وردت التـي المعلومـات
   .لالمجا هذا في المالئمة ياتوصالت لىإ لصالتو  أجل من النظريات هذه بين

  نظريات فعالية نظم المعلومات
ات قـد اتخـذ المعلومـ نظـم دراسـة فعاليـة أن المعلومـات نظـم فعاليـة ونمـاذج بنظريـات ةصـالخا السـابقةالدراسـات  بينت  

والثـاني يركـز علـى فعاليـة  السـلوكية،على النظريات  ألول يركز على قبول واستخدام نظم المعلومات استناداً ا: اتجاهين
  .ثير المعلوماتوتأ نظريتي المعلومات، على نظم المعلومات استناداً 

   المعلومات نظم دراسة فعالية عليھا تستند التي السلوكية النظريات
نظريـة ؛ برزهـامـن أمـن النمـاذج والنظريـات السـلوكية، و  اسـة فعاليـة نظـم المعلومـات علـى العديـديستند االتجـاه األول لدر 

 قبــول ونظريــة ، (10)االتكنولوجيــ لقبــول الموحــدة والنظريــة ،(9)ونظريــة الســلوك المخطــط، (8)التصــرفات المســببة
  .(11)التكنولوجيا
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 المسببة   التصرفات نظرية(Theory of Reasoned Action- TRA)  
السـلوك الفعلـي  لتفسـير محاولـة فـي ) 1شـكل  ( المسـببة التصـرفات نظريـة (Fishbein and Ajzen, 1975) قـدم

. عدمـه أو معين بسلوك القيام بين االختيار في ظروف ومواقف يكون للفرد فيها حرية (Actual Behavior)   للفرد 
 النية وتتحدد. (Behavioral Intention) ينمع بسلوك للقيام النية خالل من الفرد سلوك يتحدد النظرية؛ لهذه ووفقاً 

(Intention) السـلوك االتجاهـات نحـو وهـ ولألا :متغيـرينخـالل  مـن (Behavioral Attitudes) ، تعكـس والتـي 
 (Subjective Norms) يةصـخشال المعـايير هـو الثـانيو  معـين، سـلوك تنفيـذ نحـو السـلبي أو اإليجـابيالفـرد  عورشـ

 .و عدم تنفيذ سلوك معينأ الى إدراك الفرد للضغوط االجتماعية نحو تنفيذ تشير والتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    *نظرية التصرفات المسببة: 1شكل
 (Fishben, 1975, p.104): المصدر*                       

 
 بسـلوك بـأن القيـام  يعتقـد الذي خصشفال؛ (Behavioral Beliefs) السلوكية بالمعتقدات السلوك نحو  االتجاهات وتتحدد

وتنتج المعـايير الشخصـية مـن نـوع آخـر . نحو هذا السلوك ةيجابيإ اتجاهات لديه ستتكون يجابية،إ نتائج ي  إلىيؤد سوف معين
الفــرد باحتمــال تفكيــر  ؛ وهــي عبــارة عــن توقعــات (Normative Beliefs) يطلــق عليهــا المعتقــدات المعياريــة، مـن المعتقــدات

أنـه إذا  ؛بـالحوافز المتولـدة مـن االسـتجابة لتلـك التوقعـات بمعنـى ةمقترنـ، مجموعة النظراء بأنه سوف يقوم بالسلوك أو ال يقوم بـه
للضــغط االجتمــاعي إلــى درجــة  ســوف يقــوم بســلوك معــين فــإن ذلــك ســوف يزيــد مــن إدراكــه اعتقــد الفــرد بــأن نظرائــه يفكــرون بأنــه

، وتتأثر كل من المعتقـدات السـلوكية والمعتقـدات المعياريـة بمجموعـة مـن العوامـل الخارجيـة، هؤالء النظراء قيام بما يفكرزه للتحفي
      .مثل خصائص الفرد ونمط السلوك وغيرها

 العـام، المسـتوى فعلـى ؛العناصـر مـن محـددة مجموعـةوصف السلوك من خـالل  يمكن فإنه ,)1(شكل وكما هو موضح في 
 أمـا ،الشخصـية والمعـايير االتجاهـات خـالل مـن تتحـدد النيـة فـإن التـالي، المسـتوى وفـي النيـة، خـالل مـن يتحـدد السـلوك فـإن

 وتوقعـات معـين بسـلوك القيـام بنتـائج المتعلقـة المعتقـدات مـن مجموعـة خـالل مـن تحـدد فهـي ،الشخصـية والمعـايير االتجاهـات
 . النظراء
  ينبـ السـلوكية االختالفـات فـي تسـهم التـي والمحـددات المتغيـرات هـذه مـن أيـاً  تحـدد المسـببة رفاتتصـال  ةنظريـ فـإن هنـا، ومـن
  .المعتقدات المؤثرةعلى العوامل  موفه تحديد في وتساعد ،األفراد

  
 

المعتقدات 
 السلوكية

االتجاھات نحو 
 السلوك

المعايير 
 الشخصية

النية 
 السلوك الفعلي للسلوك

المعتقدات 
 الشخصية

 العوامل الخارجية

 العوامل الديموغرافية

 

نحو األنظمة االتجاھات  
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 المخطط  السلوك نظرية(Theory of Planned Behavior – TPB) 

       االعتبار بعين وتأخذ المسببة، االتصرفات لنظرية امتداداً  )2شكل ( المخطط السلوك نظرية (Ajzen, 1991) قدم
.إرادة األفراد  خارج من يأتي يالذ السلوك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      *نموذج السلوك المخطط: 2شكل   

  (Ajzen, 1991, p. 133) :المصدر*                     

 Perceived) بالسـلوك المـدرك الـتحكمإضافة الى درجـة  لتنفيذه، النية خالل من يتحدد السلوك فإن ، النظرية لهذه استناداً 

Behavioral Control) ، المهـارات تـوفر بـدوره يشـمل والـذي للسـلوك، باألداء الالزم يتحكم في إدراك الفرد بأنه  تتمثل والتي 
 تسـهل التـي الالزمـة رصفـوال ،اردالمـو  تـوفر بمـدى لثـيتم ي الـذ ،إضـافة إلـى الـتحكم الخـارجي بالسـلوك، امللقيـ الالزمـة والقدرات

 .السلوك يذفتن
 القيـام عوبةصـ أو سـهولة مـدىإدراك األفـراد  مـدى لـىإ تعـود بالسـلوك الـتحكم علـى المقـدرة أن (Ajzen, 1991) ويبـين
هنـا فـإن المقـدرة علـى الـتحكم بالسـلوك تعتبـر محـددا مهمـا  ومـن السـلوك، بهـذا للقيـام الالزمـة الذاتيـة فـاءةبالك واالعتقـاد بالسـلوك،

وبالتـالي فـإن المقـدرة علـى ، مهمـا للمعلومـات لمـدى الـتحكم بالسـلوك ين مصـدراً عـوتعتبـر الخبـرة بسـلوك م، للسلوك إذا كـان واقعيـاً 
  .بين السلوك الماضي والحاضر التحكم بالسلوك تعتبر وسيطاً 

 التكنولوجيا قبول نموذج (Technology Acceptance Model -TAM)  
 وتفسير   التنبؤ أجل من وذلك التصرفات المسببة، نظرية عن ) 3شكل  ( التكنولوجيا قبول نموذج (Davis, 1989) طور
  .المعلومات تكنولوجيا استخدام

  
  
  
  
  

  *(1989)نموذج قبول التكنولوجي :3شكل

  ) (Davis, 1989, p.332:المصدر*                  

االتجاھات

المعايير 
 الشخصية

 

النية 
 للسلوك

 

السلوك 
 الفعلي

المدرك التحكم  
 بالسلوك

المعتقدات 
 السلوكية

المعتقدات 
 الشخصية

التحكم بالمعتقدات 
ت اواإلمكان
 المدركة

العوامل 
 الخارجية

 

وقعةالفوائد المت  

االستخدامسھولة   

نية االستخدام 
)سلوكيا(  

االستخدام 
 الفعلي للنظام

االتجاھات نحو 
 االستخدام

العوامل 
 الخارجية
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 السـتخدام النيـة خـالل مـنيتحـدد  (Actual System Use) للنظـام الفعلـي االسـتخدام فـإن النمـوذج، لهـذا واسـتناداً 
 Attitudes Toward)االسـتخدام نحـو خـالل االتجاهـات  مـن تتحـدد والتـي ، (Behavioral Intention to Use)النظـام

Behavior) األول  :متغيـرين خـالل مـن االتجاهـات وتتحـدد النظـام، اسـتخدام تجـاه المفضـل والمحبـب  االتجـاه  تعكـس حيـث ؛
 سوف المعلومات تكنولوجيا استخدام بأن الفرد اعتقاد درجة في تتمثل ؛ والتي(Perceived Usefulness) هو الفوائد المتوقعة

 اعتقـاد درجـة فـي لثـتتم والتـي؛  (Perceived Ease of Use) المـدرك االسـتخدام سـهولة هـو والثـاني العمـل، فـي هءأدا يحسـن
 بمجموعـة مـن تتحـدد االسـتخدام وسـهولة المتوقعـة،  الفوائـد مـن كـالً  أن مـن النمـوذج، ويتضـح .سـهل النظـام اسـتخدام بـأن الفـرد

  .الخارجية العوامل
 المرتبطة السلوكية المعتقدات من خالل تتحدد االتجاهات أن يبين التكنولوجيا قبول نموذج أن يتبين العرض، هذا خالل من
 بـين نحـونفس األنظمـة االتجاهـات اخـتالف سـبب األمـر  الـذي يفسـر المـدرك؛ االسـتخدام سـهولة وكـذلك المدركـة، بالفوائـد

  .المختلفين المستخدمين
  السلوكية النظريات واختبار تقييم

 سـلوك وبالتـالي االسـتخدام، نيـةتفسـير  على التكنولوجيا قبول نظرية قدرة (Davis et al, 1989)(11) دراسة نتائج دعمت
 لنظريـة جزئيـا دعمـاً  (Mathieson, 1991)(12) دراسـة نتـائج وأظهـرت .المسـببة رفاتصـالت نظريـة جزئيـاً  ودعمـت االسـتخدام،

  (13)دراسة وبنت .أسهل تطبيقه بأن وبينت التكنولوجيا، قبول نموذج قد دعمت النتائج هذه أن المخطط، كما السلوك

(Taylor and Todd,2001) (11) فـي دراسـتي الواردة النتائج أن (Davis et al,1989)(12)(Mathieson,1991) تتفقـان 
 دراسة أن إال االستخدام، بنية التنبؤ في المخطط والسلوك المسبب نموذجي السلوك من أفضل التكنولوجيا قبول نموذج أن على

(Taylor and Todd)  أيضاً  االستخدام بنية التنبؤ في المخطط والسلوك ببالمس السلوك تيينظر  مكانيةإ دعمت قد .  
    (Bagchi et al, 2002) (14)دراسة واختبرت

 لنظريـة جزئيـاً  دعمـاً  الدراسـة وقـدمت .المعلومات تكنولوجيا فشل تطبيق أو تفسير نجاح على المخطط السلوك نظرية قدرة
   .المعلومات تطبيق تكنولوجيا عملية فشل نجاح أو تفسير في استخدامها يمكن المخطط كأداة السلوك

 بالنظريات المتعلقة الدراسات  السابقة  مراجعة ومقارنة لىإ هدفت فقد ، (Venkatesh et al, 2003)(10) أما دراسة
.موحد نموذج ختباراو ء بنا أجل من وذلك االستخدام، تفسير في المستخدمة والنماذج

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  *نموذج النظرية الموحدة لقبول التكنولوجي :4شكل 

 (Venkatesh, et al 2003, p. 447): المصدر*     

 األداء المتوقع

 الجھد المتوقع
نية االستخدام 

)سلوكيا(  
االستخدام الفعلي 

 للنظام

االجتماعيالتأثير   

 العوامل الميسرة

 االستخدام الخبرة العمر الجنس
 الطوعي
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مـن الدراسـات  العديـد أثبتـت االعتبـار، حيـث بعـين المسـتخدم خبـرة تأخـذ الـثالث لـم  النظريـات نتـائج الدراسـة أن أبـرز ومن
 النيـة ي تفسـيرفـ ميـةهألا قليلـة الشخصـية المعتقـدات فإن كذلك، .السلوكية االتجاهات على اإليجابي وتأثيرها الخبرة، هذه أهمية
 تفسـير فـي هميـةألا قليلـة ىخـر ألا يهـ التكنولوجيـا قبـول ذجو نمـ فـي الـواردة االسـتخدام سـهولة فـإن لك،ذلـ ضـافةإ بالسـلوك، للقيام
 السـتخدام الموحـدة النظريـة عليهـا قأطلـ نظريـة لـىإ وصـلت الدراسـة فقـد النتـائج هـذه علـى واسـتناداً  .كسـلوك لالسـتخدام النيـة

 والجهـد المتوقـع، ءداألا أن النظريـة حوتقتـر  .خدامتاالسـ وسـلوك نيـة إلـى تفسـير) 4شـكل  (النظريـة هـذه وتهـدف التكنولوجيـا،
  .االستخدام سلوك على رثتؤ  الميسرة العوامل أن حين في االستخدام، نية على رثتؤ  االجتماعي يروالتأث المتوقع،

 متعلقـة سـابقهدراسـة  وعشرين ست نتائج بين اقاالتس مدى لى مراجعةإ هدفت دراسة (Ma and Liu, 2004) (15)وأجرى
 والفوائـد االسـتخدام سـهولة بـين يجابيـةإ  عالقـة هنـاك أن ،الدراسـة هـذه لـه لتصـتو  مـا أبرز من وكان .التكنولوجيا قبول بنموذج
 ولةهسـ بـين العالقـة أن حـين في ،ىأخر  ناحية من النظام استخدام نحو واالتجاهات  ةالمتوقعالفوائد    وبين ناحية، من المتوقعة
  .فةضعي كانت النظام استخدام نحو التجاهاتاو  االستخدام
 قـد (TAM) التكنولوجيا قبول نموذج على ينثالباح تركيز أن بينت فقد (Benbasat and Barki, 2007) (16)دراسة أما

  :أبرزها منو  النتائج، من يرثك تعطيل لىإ أدى
 التكنولوجيا قبول نموذج حيث إن ساسية،ألا هرةاالظ عن الباحثين انحراف  تركيز (TAM) فيمـا البـاحثين قد شـغل  انتبـاه 

 قبـول نمـوذج علـى المبنيـة إضـافة إلـى أن األبحـاث نفسـها، المعلومـات تكنولوجيـا تقيـيم مـن أكثـر المعتقدات، بأسبقية يتعلق
 .المعلومات تكنولوجيا تطبيق بتبعات اهتمامها بمحدودية تتميز التكنولوجيا

 بتكنولوجيـا ةصـالخا  المعرفـة وتـراكم بنـاء فـي التقـدم ضـعف أدت إلـى التكنولوجيـا قبـول نمـوذج علـى المبنيـة بحـاثألا 
  .المعلومات

 التكنولوجيا قبول نموذج مقدرة عدم (TAM) يحـد يالـذ مـرألا ؛نموذجهـا وتوسـيع قلتطبيـ منهجية طريقة تقديم من كنظرية 
 .متسارعبشكل  المتطور المعلومات تكنولوجيا قسيا في فائدتها من

 فيـةوكي ،قوالتطبيـ ميمصـالت أبعـاد وفهـم بحـث من ينثالباح اهتمام حرف قد التكنولوجيا قبول نموذج على يفثالك االعتماد  
 .هصائصوخ النظام وظائف وتحسين النظام، استخدام تحسين

 المعلومـات تكنولوجيـا جعـل فيـةبكي قيتعلـ  افيمـ ةصـخا المعرفـة، علـى جديـد يأ يضـف لـم التكنولوجيـا قبول نموذج استخدام 
 .مفيدة

 يقضـ الفـردي بشـكل السـلوك تفسـيرو  التنبـؤ علـى التركيز هو التكنولوجيا، قبول بنموذج المتعلقة المرغوبة غير النتائج من، 
 كذلك وضيقة، رةصمخت نتائج لىإي ؤدي الذي رألما االستخدام؛ هذاتكرار  أو بكمية االستخدام تعريف على االعتماد كذلك
 والـتعلم، بتكـاراال لثـم ،األخـرى السـلوكية راتالمتغيـ مـن دالعديـ تجاهـل لـىإ أدى كسـلوك، فقـط االستخدام علىاالرتكاز  فإن
 .المعلومات تكنولوجيا وقبول قتطبي فهم في كبرى أهمية لها التي

 متغيـرياق سـ فـي يصـلح ال ولكنـه ، فرديـاً  قالتطبيـ يكـون مادوعنـ محـدد، قسـيا فـي يصـلح التكنولوجيـا قبـول نمـوذج إن 
أجـزاء  بعـدة قيتعلـ االسـتخدام أن  ىبمعنـ ؛مجـزأة المسـتخدمة التكنولوجيـا تكـون عنـدما كـذلك المسـتخدمين، متعـدد قوالتطبيـ
 .ودولة مؤسسة من رثأك في ويطبق العمومية، صفة التطبيق يتخذ عندما مرألا كذلك، التكنولوجيا من مجتمعة
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  المعلومات تأثير ونظرية المعلومات نظرية على المستندة والنماذج النظريات
 مـن العديـد عملـت فقـد المعلومـات، نظـم فعاليـة لقيـاس محـددة وأداة محـدد نمـوذج الدراسـات السـابقة إلـى  توصـل لعـدم نظـراً 
 فـي اسـتخدامه يمكـن مولية،شـ رثـأك نمـوذج إلـى لصـالتو  أجـل مـن فـةالمختل النظـر  اتوجهـ  جدمـ علـى (20,19,18,17,1) الدراسات
  .المعلومات نظم فعالية وقياس تحليل
  (D&M) ومكلين ديلون نموذج
، (Shannon and Weaver, 1949)(22)قـدمها التـي المعلومـات نظريـة علـى (Delone and Mclean, 1992)(17) اسـتند
  .المعلومات نظم فعالية نموذج ءبنا في (Mason, 1978) (22)قدمها التي المعلومات تأثير ونظرية

 المعلومـات بنظريـة تعـرف أصـبحت والتي تصاالت،لال الرياضية النظرية (Shannon and Weaver, 1949)(21)  قدم وقد
(Information Theory) ، الرسـائل خـالل ن مـ االتبدراسـة االتصـ النظريـة هـذه وتهـتم (Messages) تبادلهـا، يـتم  يالتـ 

 الدراسـة لتصـتو  وقـد النظـام، هـذا مـن نتاجهـا يتم التي للمعلومات مقياساً  يتطلب مرألا وهذا ،االتصاالت نظام أساس باعتبارها
 نظـام النظريـة وتقسـم .المسـتخدماالتصـال    نظـام علـى يعتمـد ال (Information content) المعلومـات محتـوى أنإلـى 
 تـم فقـد لـذلك، ضـافةإ المعلومـات، ووجهـة المعلومـات، ومسـتقبل ،االتصـال وقنـاة، لومرسـ للمعلومـات، إلـى مصـدر  االتصاالت

 (Shannon and Weaver, 1949) (21)ينوبـ. والمخـتلط ، لصـوالمت المتقطـع، :هـيع صاالت إلى ثالثة أنـوااالت نظام تقسيم

 علـى نمـاإ و  ،االتصـاالت نظـام علـى فقـط لـيس تطبيقـه ويمكـن اآلخـرين، للنظـامين األسـاس يعتبـر المتقطـع االتصـاالت نظـام أن
االتصـاالت  نظـام ينتجهـا التـي المعلومات  اسقي على وعمل. للمعلومات المنتجة نظمةاأل من وغيرها والهاتف، الحوسبة، أنظمة

ذ ؛الفنـي  المسـتوى :هـي ،)5-2شـكل ( مـن عـدة مسـتويات  )والضـجيج ، ءالهـدو ( فـةمختل ظـروف يفـ   كفـاءةو  دقـة لمثـي يال
 ؛الفعالية ومستوى المطلوب، المعنى إيصال في المعلومات نجاح بمدى لثيتمالذي  المعاني؛ ومستوى للمعلومات، المنتج النظام

 .الذي بدوره يتمثل بمدى تأثر المعومات على المستقبل لها
 (Information Influence Theory)المعلومـات تـأثير نظريـة (Mason, 1978)(22) قـدم ات،فـالتعري هـذه  علـى واسـتناداً 

 تعـديل علـى لعمـ حيـث .للمعلومـات مصـدرا المعلومـات يمثـل نظـام باعتبـار أن لنظريـة االتصـاالت، رياضـيا مـدخال ُتعتبر التي
 راً تــأثي واعتبرهــا ،الفعاليــة تعريــف إعــادة  ىعلــ عمــل ذلــك، علــى واســتناداً  ،اتالمعلومــ ونظــام مءلتــتالاالتصــاالت  نظريــة

(Influence) ، لقياس استخدامها يمكن بحيث ، اتالمعلوم لمستقبل األحداث  سلسلة بأنه للمعلومات التأثير  مستوى  رفوع 
 قوتطبيـ ، اتللمعلومـ والتقيـيم للمعلومـات، المسـتقبل مـن تتكـون  السلسـلة  هـذه إن حيـث ،تأثيرهـا  ثحيـ  مـن  اتالمخرجـ

 المسـتوى تسـميةأعـاد  النظريـة هـذه وفـي .النظـام ءوأدا المسـتقبل سـلوك علـى تغييـري إلـى إحـداث تـؤد بـدورها التـي المعلومـات،
  تجوالُمن ، (Production) اإلنتاجية بمستوى  انيالمع ومستوى الفني

(Product) ، المعلومـات مسـتقبل: أخـرى هـي تصـنيفات ثالثـة  فاوأضـ (Receipt of information) ، علـى والتـأثير 
   (Influence on System)النظام على والتأثير ، (Influence on Receipt) الُمستقبل

  ).5(في الشكل  كما هو مبيناً 
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  *نظرية االتصاالت والتعديالت عليھا: 5شكل 

  (Delone and Mclean, 1992, p. 62): المصدر*         

  
 الطبيعـة حيوضـ ،االتصـاالت نظريـة فـي المخرجـات مسـتويات مفهـوم  أن (Delone and Mclean, 1992) (17)وبـين
  إنفـ  ،ىالمعنـ وبهـذا ، امنهـ توصـيلها  للمسـتفيدين ويـتم المعلومـات، ُينـتج تاالمعلومـ نظـام إن حيـث للمعلومـات، التسلسـلية
 الفرد على تأثيرها خالل من استهالكها، أو استخدامها وحتى إنتاجها ةلحظ من المستويات من سلسلةخالل   تتحرك المعلومات

 اأمـ ،نفسـه المعلومـات نظـامدراسـة خصـائص  الباحثين إلىابعض  اتجه فقد ،األول المستوىإلى  بالنظر أنهوبينا  ، المنظمة أو
 علـى أمـا ،الخصـائص مـن وغيرهـا  ىوالمعنـ ،نفسها مثـل الدقـة المعلوماتبدراسة خصائص  الباحثون اهتم فقد ،الثاني المستوى
 قيـاس خـالل مـن وذلـك لهـا، المسـتقبل مـع  جكُمنـت المعلومـات بـين بدراسـة التفاعـل البـاحثين  بعـض اهـتم فقـد ير،ثالتـأ مسـتوى

التـأثير ( اإلدارة قـرارات علـى المعلومـات بتـأثير اهتمـوا قـد آخـرين بـاحثين هنـاك أن حـين فـي المسـتخدم، رضـا أو االسـتخدام،
  .)المؤسسي التأثير(ككل المنظمةء أدا على اتالمعلوم بتأثير اهتمواباحثون آخرون  وهناك ،) الفردي
   إلـى  المـذكورة الثالثـة المسـتويات عتوزيـ ىعلـ (Delone and Mclean, 1992)(17) عمـل ،فـاتالتعري هـذه علـى سـتناداً او 
  :يأتي فيما تمثلت حيث المعلومات، نظم على تطبيقها يمكن ،تصنيفات  ستة

    وزمن النظام، وتكامل النظام، مرونة وتشمل المعلومات نفسه، نظام إلى خصائصام النظ جودة تعود :النظام جودة 
  .النظام من والفوائد المتحققة التعلم، وسهولة ،االستخداموسهولة  بالنظام، والثقة المستخدم، توقع وٕادراك االستجابة،

   واالكتمالية، ،الثقةو  الدقة،مثل  وخصائصها والبيانات المستخدمة المعلومات مقاييس إلى وتعود :المعلومات جودة 
  .مناسب كلش وذات للمقارنة، وقابلة ة،ثوحدي معنى، وذات ،مفهومة تكون وأن بالموضوع، والصلة واإليجاز،

     للمستخدم النهائي المعلومات نظام يقدمها التي النتائج ويشير إلى مدى استخدام :االستخدام.  
     الفعال لنظام المعلومات االستخدام إلى المستخدم استجابة ويشير إلى مدى: المستخدم رضا.  
   المستخدم أو المستقبل سلوك على المعلومات تأثير مدى وهي :الفردي التأثير.  
     عام كلبش أداء المؤسسة على المعلومات تأثير مدى إلى شيروت :المؤسسي التأثير.  

 األبعـاد، متعـدد تركيـب هـو المعلومـات نظـام نجـاح بـأن تحـدد تصنيف، المختلفة لكل والمقاييس الستة، التصنيفات  أن ويضيف
 بين المتبادلة والعالقات المعلومات نظم فعالية نموذج) 6(ويبين شكل  التصنيفات، هذه بين متبادلة عالقات اعتمادية هناك وأن

  .المختلفة وعناصره أبعاده
  

Shannon 

and 

Weaver 

(1949) 

 المستوى

 الفني

 مستوى

 المعاني

الفعالية أو التأثير مستوى

Mason 

(1978) 

ُمستقبل              تأثير على المستقبل                    تأثير على النظامُمنتجإنتاج

Delone 

and 

Mclean  

(1992) 

جودة 
 النظام

جودة 
 المعلومات

رضا المستخدم        التأثير الفردي      التأثير المؤسسي     االستخدام   
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  *D&M (1992) ديلون ومكلين نموذج: 6شكل 

  )(Delone, W.H., and Mclean, E.R.,1992, p.87: المصدر*             
  

 أن يجب  (Process) عملية عبارة عن هو المعلومات نظم فعالية نموذج أن (Delone and Mclean, 1992) بين وقد    
 تعكس بطريقة الستة التصنيفات ترتيب تم فقد لذلك المعلومات، نظام نجاح وفعالية تحدد سببية، وعالقات أبعاد على تشمل

 وجودة المعلومات مانظ  ودةج نأ حيث يرها،ثوتأ هاثو دلح الزمني  لالتسلس على المحافظة مع ، ابينه فيما التبادلية العالقات
 رضا على رثتؤ  االستخدام درجة فإن كذلك المستخدم، ورضا االستخدام على مجتمعتين أو ردإما بشكل منف تؤثران المعلومات
 )تأثير الفرديال( األداء الفردي شرةمبا تسبقان المستخدم ورضا االستخدام فإن كذلك ، ححيص والعكس ،يجاباً إ أو سلباً  المستخدم

  .)المؤسسي يرالتأث( المؤسسياألداء  على األداء الفردي يؤثر مباشرة وهذا
  (Seddon Model) ن سيدو نموذج
 ورضـا خدام،تواالسـ المعلومـات، وجـودة النظـام، جـودة في تمثلت متغيرات، أربعة فحص على (Seddon, 1994)(20) عمل
 جديـدا بعـدا وأضـاف ، النمـوذج في راتالمتغي هذه ودوج ةر بضرو  (Delone and Mclean, 1992) (17) مع اتفقو . المستخدم
 ورضـا باالسـتخدام  قيتعلـ  افيمـ المسـتخدمين اهيمفـم فـي التبـاين أسـباب فهـم فـي للمسـاعدة وذلـك النظـام؛ أهميـة وهـو للنمـوذج؛
  .المستخدم

 ، سببياً  أو عملياتياً  كان ذا فيما إ ،ليس واضحاً  النموذج كون (Delone and Mclean, 1992) (17)مع اختلف قد أنه حين في
 تـم ذاإ أمـا التـابع، المتغيـر فـي تبـاين حصـول لـىإيـؤدي  سـوف متغيـر مسـتقل فـي التبـاين أن يعنـي فهـذا ، سـببياً  اعتبـاره تـم فـإذا

 بـأن(seddon, 1997) ويضـيف محـددة، لنتـائج الوصـول أجـل مـن محـدد بتسلسـل تسـير العمليات يعني أن فهذا اعتباره عملياتياً 
  .مناسب غير أمرا واحد نموذج في والعمليات التباين من كال دمج

 فكـرة إلغـاء تـم حيـث ،)7(هـو مبـين فـي شـكل  كما ، (D&M) نموذج إعادة تصميم على (Seddon, 1997)(19)  لوعم
الثـاني يشـتمل  ءوالجـز  ، سـلوكياً  يعتبـر الـذي  يشـتمل علـى االسـتخدام  الجـزء وأن تبـاين، نمـوذج واعتبـاره النمـوذج، مـن العمليـات

  .على أبعاد فعالية نظم المعلومات 
 التصرفات ونظرية ، (TAM) على ذلك، فإن الجزء السلوكي في النموذج المقترح يتناسق مع نموذج قبول التكنولوجياوبناء ً 
 باالستخدام للتنبؤ التوقعات على المستندة السلوكية النماذج من وغيرها ، (TPB)المخطط السلوك ونظرية ، (TRA) المسببة

 المتوقعة االفوائد تم اعتبار حيث المعلومات، نظم لنجاح كمقياس المتوقعة إضافة الفوائد تم وقد المعلومات، المستقبلي لنظم
.المستقبلي االستخدام عن للكشف مهما نصراً 

 

جودة النظام

جودة المعلومات
رضا المستخدم

االستخدام

 التأثير على المؤسسةالتأثير على الفرد
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  *(1997) سيدون نموذج: 7شكل

   (Seddon, 1997, p. 245): المصدر*                   
  

 : (D&M) المعدل ومكلين ديلون نموذج
 عـام المقـدم نموذجهمـا صـياغة وٕاعـادة   وتنقـيح اختبـار إلـى هـدفت دراسـة (Delone, and Mclean, 2002)(18) أجـرى

 العالقات تركيبة الدراسات هذه أكدت حيث سنوات، خالل ثماني عملها  تم دراسة 150 على االطالع  تم ذلك، ولتحقيق 1992
 .النموذج في السببية

ة  )D&M(  نمـوذج أن (Delone and Mclean, 2002) ويضـيف  عمليـات نمـوذج علـى يسـتند المعلومـات، نظـم لفعالي
 عمليـات تسلسـل اتجـاه فسبـن السـببي التسلسـل يبين نموذج وتؤدي إلى ،مترابطة وذجمالن في الستة بعاداأل وأن المعلومات، نظم

 في تشويش وثدح ي إلىيؤد قد واحد نموذج في والتباين العمليات دمج أن في (Seddon,1997)(19) معيتفقان و  المعلومات،
 لالسـتخدام هبحثـ وأن النمـوذج، تعقيـد ي إلـىيـؤد ، (Seddon, 1997) عمـل كمـا نمـوذجين، إلى النموذج لفص ولكن النموذج،
 بالفوائـد واسـتبدالها المعلومـاتم نظـ نجـاح راتمتغيـ مـن كمتغيـر خدامتاالسـ يـرفض جعلتـه ،كفائـدة االسـتخدام مقابـل كسـلوك
 ي المفـاهيم ويصـعب إلـى حـدوث تشـابك وتـداخل كبيـر فـ تـؤدي المسـتخدم، ورضـا المتوقعـة الفوائـد أن مالحظـة مـع  ،ةالمتوقعـ
 .منفصل بشكل هماقياس

 غيـر مقابـل والرسـمي الطوعي، مقابل ارياإلجب خدامتواالس بعاد،األ متعدد كمتغير االستخدام فهم صعوبة وبسبب هنا؛ ومن
 نيةأن  حيث المستخدم، اتجاهات لقياس للنموذج، االستخدام نية إضاقة (Delone and Mclean, 2002)(18) رحاقت الرسمي،
 المسـببات  مقابـل العمليـات، مشـكلة حـل فـي يسـاعد وهـذا األمـر ،يعتبـر سـلوكاً  االسـتخدام حـين أن فـي اتجـاه، هـي االسـتخدام
  .seddon, 1997)((19)اقتراح  الواردة في

 المجتمع

 المؤسسات

األفراد

 استخداممقاييس أخرى لفوائد .3
نظم المعلومات من وجھة نظر  

:المعنية األطراف  

جودة المعلومات

جودة النظام

مقاييس جودة . 1
 النظام والمعلومات

رضا المستخدم

الفوائد المنظورة

ة .2 اييس العام المق
د  تخداملفوائ م  اس نظ

المعلومات

 
 استخدام
 النظام

الفوائد المستقبلية توقعات 
 لنظم المعلومات

:نظام المعلومات من استخدام تبعات  

 األفراد والمؤسسات والمجتمع
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 فعـاالً  يكـون هـذا االسـتخدام أن ، شـريطة فقـط االسـتخدام قيـاس يمكـن بالسـلوك، اورتباطهـا تاالتجاهـا قيـاس صـعوبة وبسـبب
  :اآلتي النحو  على هذا االستخدام فهم يكون وأن بسيطة، لفترة وليس

 عمليات تسلسل( المستخدم رضا بقيس أن يجب واالستخدام ،مترابطان بشكل كبير متغيران المستخدم ورضا االستخدام(. 
 سببية عالقة( أفضل  بشكل المستخدم رضا تؤدي إلى سوف االستخدام في الجيدة الخبرة(. 
 ،سببية عالقة( زيادة االستخدام وبالتالي لالستخدام النية زيادة تؤدي إلى سوف المستخدم فإن زيادة رضا كذلك(.  

 االهتمـام تركيـز وزيـادة النهـائي،المسـتخدم  بحوسـبة  ُيعـرف ظهورمـا  بسـبب أنـه (Delone and Mclean, 2002) ويضـيف
 تـم لـذلك المعلومـات، نظـام يقـدمها التـي الخـدمات جـودة ضـرورة لقيـاس أصـبحت هنـاك المعلومـات، لـنظم النهـائي المنـتج علـى

 ناعة،صـوال العمـل، مجموعـات مثـل ( نفسـه خدمتللمسـ النظـام أثـر تعـدي وبسـبب .جودة الخدمـة وهو للنموذج، آخر اً بعد إضافة
 المنافع هو جديد واحد ببعد جميعها استبدالها  مت فقد واحد، نموذج  يف تحديدها صعوبة و  بعادألا هذه رةلكث راً ونظ ،) ءوالعمال
  .النهائية

  حيـث ،)8شـكل (هـذا النمـوذج  تحـديث  علـى (Delone and Mclean, 2003) (1)عمـل الـذي صـمماه، للنمـوذج ومتابعـة
 وتقـديم  النمـوذج علـى الالزمـة التعـديالت وٕادخـال النمـوذج وتعليقاتهـا، اسـتخدمت التـي بحـاثاأل هدفت إلى مراجعة دراسة أجريا
 المعلومـات، جـودة  فـي تتمثـل أبعـاد ثالثـة للجـودة بـأن وبينـا .النمـوذج عمـل إلنجـاح والمقـاييس الالزمـة الهامـة التعريفـات بعـض
 االسـتخدامعلـى  اً كبيـر  اً تـأثير   ألن لهـا وذلـك ،فصـلمن لكشـب منها واحدة كل قياس يجب حيث الخدمات، جودة و النظام، وجودة
 أمـام توحـاً فم المجـال تركـا ولكـن النمـوذج، قيـاس فـي اسـتخدامها يمكـن التـي المقـاييس مـن  ةمجموعـ واقترحـا المسـتخدم، ورضـا
  .الضرورة مقتضيات حسب المقاييس، هذه تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *D&M  (2003) ديلون ومكلين نموذج): 8(شكل 

  )Delone and  Mclean, 2003, p. 24( :المصدر*                
    
  
 المعلومات تأثير  ةونظري المعلومات نظرية على المستندة والنماذج النظريات واختبار قييمت

 ,Seddon) (19)ونمـوذج )18((D&M)المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج فحـص لـىإ هـدفت دراسـة (Rai et al, 2002)(23) عمـل

 نمـوذج تركيـب فـي توافقـا هنـاك أن النتـائج أبـرز  مـن وكان المعلومات، نظم فعالية لقياس أفضل النموذجين أي لتحديد  (1997
 يعتبـر(D&M)   المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج أن غيـر (Seddon,1997) نموذج وكذلك،  (D&M)ماتالمعلو  نظم فعالية

 جودة النظام

 جودة المعلومات

المستخدمرضا 

االستخدامالنية لالستخدام      

 المنافع النھائية

 جودة الخدمة
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 هـذا لمثـ علـى تملشـي ال (Seddon) نمـوذج أن حـين فـي االسـتخدام، وفوائد االستخدام بين مسار وجود بسبب وذلك ضل،فألا
 .المسار
 نظـام علـى (D&M) المعلومـات نظـم فعالية نموذج قتطبيإلى  هدفت فقد ، (Roldan and Leal, 2003)(24) ا دراسةأم

 وقـد. التفسـيرية وقوتهـا اتر المتغيـ ينبـ التبادليـة العالقـات فحـص مثـ ومـن اإلسـبانية، المؤسسـات  يفـ (EIS) المـديرين معلومـات
 جـودة يرأثتـ علـى فكـا دليـل يوجـد ال حـين فـي المسـتخدم، رضـا علـى ثرانتـؤ  النظام وجودة المعلومات، جودة أن الدراسة بتتأث

 .المستخدم رضا زيادة إلى ييؤد ذلك فإن االستخدام داز  كلما ولكن االستخدام، على المستخدم ورضا النظام، وجودة المعلومات،
 يالـذ هـو المسـتخدم رضـا أن حـين فـي ،الفـردي يرالتـأث علـى يرتـأث له االستخدام أن على كاف دليل يوجد ال أنه الدراسة بتتثأو 

الفـردي  يرثالتـأ فـإن أخـرى، ناحيـة مـن. االسـتخدام ولـيس أدائه على رثيؤ  المستخدم رضا أن بمعنى ،للتأثير الفردي تفسيراً  يعطي
 .المؤسسي يرثالتأ مع شرةمبا عالقة له

 نظـم فعاليـة نمـوذج اسـتخدام يـةفكي علـى التعـرف لـىإ تهـدف دراسـة  (Hellsten and Markova, 2006)(25)  وعمـل
 لخدمـة الموجهـة التكنولوجيـا ءوبنـا تطـوير فـي يسـاعد أن النموذج لهذا يمكن وكيف السابقة، الدراسات في (D&M) المعلومات
 بعـادألا ذات المقـاييس وتطـوير تعريـفل جيـداً  إطـاراً  يقـدم (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج أن الدراسـة وبينـت. المسـتخدم

  .المعلومات نظم احنج في الفروق همفل االستخدام دراسات في استخدامه يمكن لذا ددة،المتع
 النمـوذج جعـل يالـذ مـرألا السـببية؛ العالقـات تفسير على الفت بشكل فقد ركز (Seddon 1997)(19) بنموذج يتعلق فيما  أما
 نظـم فعالية تقييم عملية من يجعل ،دينبع ذات مصفوقة   كلش على استخدمها التي للمقاييس هفنيصت فإن كذلك ، تعقيدا رثأك

 .عوبةص رثأك دقيقة نتائج لىإ لصوالتو  المعلومات
 الحالية الدراسة تركز سوف لهذا؛ المعلومات نظم فعالية تقييم في وتطبيقاً  هرةً ش  ثركاأل هو D&M نموذج أن يالحظ هنا؛ ومن
  .النموذج هذا على

  )D&M( المعلوماتمقارنة النماذج السلوكية مع نموذج فعالية نظم 
 عـن المعـدل (TAM) قبـول التكنولوجيـا ونمـوذج ، (TRA) المسـببة التصـرفات نظريـة أن  (Rai et al, 2002) (23)بـين
 هـي المتغيـرات؛ مـن مسـتويات ثالثـة علـى تشـتمل (TPB) طالمخطـ السـلوك ونمـوذج ، (TRA) المسـببة التصـرفات نظريـة

 .كسلوك واالستخدام النظام، استخدام نحو واالتجاهات بالنظام، المتعلقة المعتقدات
 ات؛فنيصـت سـتة مـن يتكون النموذج هذا أن (Rai et al, 2002) يرى ، (D&M) المعلومات نظم فعالية بنموذج ومقارنة

 النظـام وجـودة المعلومـات جـودة مقـاييس إن حيـث. النهائيـة والمنـافع واالسـتخدام، النظـام، وجـودة المعلومـات، جـودة ضـمنها مـن
 يركـز فهـو باالسـتخدام، المـرتبط السـلوك أمـا ت،ااالتجاهـ لثـتم لالسـتخدام النهائيـة المنـافع مقـاييس أن حـين فـي المعتقدات، لثتم

  .السلوكية المقاييس على
 تشـمل والتـي( النظـام جـودة المعتقـدات حـول علـى يركـز (D&M) نمـوذج بـأن (Rai et al, 2002) بـين ذلـك، ولتفسـير

 مـن المعلومـات جـودة يعتبـر  (D&M) نمـوذج فـإن كـذلك ،(TAM)التكنولوجيا قبول نموذج يتفق مع وهذا ،)االستخدام سهولة
 في تالالتجاه مقياساً  تعتبر التي المتوقعة الفوائد أما  (TAM). نموذج في بشكل صحيح واردة غير ولكنها المعتقدات، ضمن
 يؤكـد الـذي مـرألا ؛ (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج في صريح بشكل موجودة فهي (TAM) التكنولوجيا قبول نموذج
 .الخصوص هذا في النموذجين بين اتفاقا هناك أن على
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 خـالل مـن يتحـدد المسـتخدم رضـا أن نييبـ (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج فـإن المسـتخدم، برضـا  يتعلـق وفيمـا
 أن حيث ؛ (TAM) التكنولوجيا قبول نموذج مع متناسقة العالقات وهذه المعلومات، وجودة االستخدام، سهولة حول المعتقدات
 تتحـدد النهائيـة المنـافع أن يعتبـر (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج فـإن كذلك. النظام حول بالمعتقدات رثتتأ االتجاهات

 قبـول نموذج في المتوقعة للفوائد شابهاً م تجاهياً  مقياساً  النهائية المنافع اعتبار وعند النظام، واستخدام المستخدم رضا خالل من
 .كسلوك االستخدام على تؤثر وبالتالي المستخدم؛ تشكل رضا الفوائد هذه حول المعتقدات فإن ، (TAM) التكنولوجيا
 (TAM) التكنولوجيـا قبـول مـع نمـوذج متسـقة (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج فـي الـواردة العالقات فإن هنا، ومن

 .االستخدام سلوك وتكوين النظام استخدام نحو االتجاهات تحدد العالقات هذه وأن ، (TPB) المخطط السلوك ونموذج
 فعالية نظرية أبرزها من، و  والنماذج النظريات من تم دراسة العديد ، (Halawi and McCarthy, 2006)(26) وفي دراسة   
 نموذجـاً  يعتبـر المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج أن الدراسة وبينت ، (TAM) التكنولوجيا قبول ونموذج (D&M) المعلومات نظم
 .المعلومات نظم عاليةفب العالقة ذات بحاثألا من كبير عدد وتقييم مراجعة على ويستند ، امالً ش

 ، (TAM) التكنولوجيـا قبـول بنمـوذج المتعلقـة السـابقة الدراسـات   نمـ العديـد مراجعـة علـى (Vaidya, 2007)(27) وعمـل   
 يُيعطـ ال أنه الإ سيرية،فالت التكنولوجيا قبول نموذج قوة من الرغم على أنه بين قد (Mathieson, 1991)(12) أن منها حواتض

 النمـاذج أن حأوضـ قـد ؛ (Gallivan, 2001)(28) أمـا. الجديـدة المعلومـات نظمـةأل المسـتخدم قبـول شـاءإلن الالزمـة المعلومـات
 عند ككل المؤسسة مستوى مع التعامل يمكنها وال ، يردفال المستوى على تركز التكنولوجيا، قبول نموذج ضمنها ومن التقليدية،

 .المعلومات تكنولوجيا قتطبي
 النظريـات بهـذه العالقـة ذات  الدراسـاتو  المعلومـات نظـم عاليـةفب المتعلقة والنماذج النظريات اضر استع خالل فإنه هنا، ومن   

 رفاتصـالت نظريـة عـن المعـدل  (TAM) التكنولوجيـا قبـول نمـوذج ملشت التي السلوكية والنماذج النظريات أن حيتض والنماذج،
 المتعلقـة المعتقـدات هـي راتالمتغيـ مـن مسـتويات ثالثـة علـى تملشـت (TPB) المخطـط السـلوك ونظريـة ، (TRA) المسـببة
 نظـم فعاليـة نمـوذج نأبـ (Rai at al, 2002)(23) بـين وقـد .كسـلوك واالسـتخدام النظـام، اسـتخدام نحـو واالتجاهـات بالنظـام،

 حـول المعتقـدات لثـتم وهـي النظـام، وجـودة المعلومـات، جـودة ضـمنها مـن ات،فنيصـت سـتة مـن يتكـون (D&M) المعلومـات
 علـى يركـز فهـو باالسـتخدام، تبطر المـ السـلوك أمـا االتجاهـات، لثـتم لالسـتخدام النهائيـة المنـافع مقـاييس أن حـين فـي النظـام،
 راتالمتغيـ مـن الثالثـة    المسـتويات علـى تملشـي (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج أن بمعنـى السـلوكية؛ المقـاييس
 .السلوكية النماذج في الموجودة
 ءاشـإلن الالزمـة المعلومـات يعطـي ال وأنـه ،يردفال المستوى مع بتعامله فصيت (TAM) التكنولوجيا قبول نموذج أن غير

 ال (TAM) التكنولوجيـا قبـول ذجو نمـ أن(28,27,12) الدراسـات مـن العديـد بينـت حيـث الجديدة، اتالمعلوم نظمةأل المستخدم قبول
 األنظمـة مـع التعامـل يمكنـه ال النمـوذج هـذا وأن الجديـدة، المعلومـات نظمـةأل المسـتخدم قبـول شـاءإلن الالزمـة المعلومات يعطي

 فقد (Benbasat and Barki, 2007)(16) أما .ككل المؤسسة مستوى مع يتعامل الفردي وال المستوى على يركز وأنه المعقدة،
 النمـوذج وتوسـيع  لتطبيـق منهجيـة يقـدم ولـم نفسـها، المعلومـات تكنولوجيـا تقيـيم يركـز علـى ال التكنولوجيـا قبـول نمـوذج بـأن بينـا

 التنبـؤ، علـى النمـوذج يركـز هـذا فـإن كـذلك .متسـارع بشـكل المتطـور المعلومـات تكنولوجيا سياق في فائدته من الذي يحد األمر
 يؤدي إلى االستخدام، هذا تكرار أو بكمية تعريف االستخدام على االعتماد أن إلى إضافة ،ضيق بشكل الفردي السلوك وتفسير
 ياقسـ فـي حلصـي ال ولكنـه ، فرديـاً  قالتطبيـ يكـون وعندما محدد، ياقس في النموذج هذا حلصي أخرى، ناحية ومن .ضيقه نتائج

 لـذلك، ضـافةإ .ودولـة مؤسسـة مـن رثـأك فـي قويطبـ العموميـةصـفة  قالتطبي يتخذ وعندما المستخدمين، متعدد قوالتطبي متغير،
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 دور علـى يركـز التكنولوجيـا قبـول نمـوذج بـأن (Fagan et al,2002)(29)(Davis et al,1998) (11)مـن كـل دراسـة بينـت فقـد
 الظـروف أن بسـبب لصيح ال قد السلوك هذا أن غير المعلومات، نظم استخدام في النية لديه تولد التي واالنطباعات المستخدم
  .وغيرها التدريب ضعف أو البرمجيات، غيلشت في عوبةصال لثم ذلك، من تحد قد المحيطة

  
  والتوصيات النتائج مناقشة 

  إطـاراً  قـدم ألنـه وذلـك (32.31.30,19.4)وتطبيقـاً  شـهرة النمـاذج أكثـر مـن (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نموذج أن يتضح
 بـأن (Roldan and Leal, 2003) (24)ويـرى ، (33)المعلومـات نظـم فعاليـة بتقيـيم ةصـالخا النظريـات قتطبيـ خاللـه مـن يمكـن
 ة،فـالمختل المجموعـات بـين السببية للعالقات وتبيانه مجموعات، ست في المستخدمة للمقاييس بتقسيمه يتميز (D&M) نموذج
 علـى والنظريـة التطبيقيـةالدراسـات  فـي ذجو النم استخدام مكانيةوإ  النظام، من يدينفالمست كافة توجهات االعتبار بعين يأخذ وأنه
 .المعلومات نظم مؤسسات أوساط في واسعاً  قبوالً  لقي قد النموذج أن لىإ ضافةإ ،ءسوا حد

 يوعاً شـ رثـكأ هـو (Delone and Mclean, 2003)(1) مـن كـل ليـهإ لصـتو  يالـذ (D&M) نمـوذج أن حيتضـ هنـا؛ ومن
 ةفالمختل بأبعاده استخدامه يمكن النموذج هذا فإن لذلك المنظمات؛ في اتالمعلوم نظم احونج فعالية قياس عملية في فضلألوا
  :اآلتية لألسباب وذلك المعلومات، نظم فعالية تقييم عملية في

  .(33)المعلومات نظم ونجاح فعالية بتقييم الخاصة النظريات تطبيق خالله من يمكن طاراً إالنموذج  يقدم .1
 .قدقي كلشب المنظمات في المعلومات نظم فعالية فصت التي بعادألا نم مجموعة النموذج يستخدم  .2
 .المعلومات نظام من المستفيدين كافة توجهات االعتبار بعين النموذج يأخذ .3
 :يلي بما تتصف النموذج هذا مع المصممة المعلومات نظم فعالية قياس أداة .4
 يمكن التي النتائج في الثقة وزيادة القياس سهولة على يساعد مما مجموعات، ست في المستخدمة المقاييس تقسم 

 .إليها التوصل

 استقصاؤها يتم التي المؤسسات أوضاع مع مءلتتال األداة مرونة.  

 المعلومات  نظم فعالية ألبعاد الكامل الوصف تقديم وبإمكانها موضوعية، أداة تعتبر. 

 وغيرها واالنحدار كاالرتباط المطلوبة، اإلحصائية التحليالت إجراء في يساعد الدرجي ليكرت لمقياس األداة استخدام.  

 لثـتم (D&M) المعلومـات نظـم فعاليـة نمـوذج فـي الـواردة بعـادأل ا أن (Delone and Mclean)(18,17,1)  بـين وقـد
 .المعلومـات نظـم احنجـ علـى رثتـؤ  التـي الخارجية، اتر المتغي من العديد على تملشلي النموذج توسيع من بد وال تابعة، ترامتغي
 نظـم فعاليـة حـصفل D&M نمـوذج ءمـةمال مـدى مـن للتأكـد بحـاثألا مـن المزيـد بعـدل يصـتو  الحاليـةالدراسـة  فـإن وعليـه

  .عاليةفال هذه على رثتؤ  مستقلة راتمتغي على متلشلي النموذج هذا توسيع نيةاكوٕام المعلومات،
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 المشاركة السياسية في انتخابات المجلس الوطني االتحادي

    نحو بناء نموذج للسلوك االنتخابي في اإلمارات العربية المتحدة 
Political Participation in the Election of the Federal National Council 

 Towards Building Voting Model in the United Arab Emirates   
 *ياغي  الفتاحعبد.د

 ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى بناء نموذج للسـلوك اإلنتخـابي الخـاص بدولـة 
اإلمـــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة بنـــــــاءا علـــــــى اإلســـــــتطالع الميـــــــداني آلراء 
المـــواطنين اإلمـــاراتيين حـــول مشـــاركتهم فـــي انتخابـــات المجلـــس الـــوطني 

ع إســـتبيان خـــاص و لهـــذه الغايـــة فقـــد تـــم توزيـــ. م٢٠١١اإلتحـــادي لعـــام 
و تــــم . مــــواطن و مواطنــــة ١٨٠٠بالدراســــة علــــى عينــــة عشــــوائية مــــن 
و توظيف أساليب التحليل  SPSSاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

و معـــــامالت إرتبـــــاط  ANOVAالوصـــــفي و تحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي 
هـــــــل آراء : و كانـــــــت تســـــــاؤالت الدراســـــــة هـــــــي. Pearsonبيرســـــــون 

  المجلس الوطني االتحادي إيجابية أم سلبية؟المواطنين في إنتخابات 
و مــا هــي العوامــل ذات األولويــة بالنســبة للمــواطنين عنــد اختيــار مرشــٍح 
معين؟ و  ما هي محـدّدات السـلوك االنتخـابي للمـواطنين اإلمـاراتيين؟ و 
قــد أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي أنَّ نمــوذج الســلوك االنتخــابي فــي 

الـوعي : بقـوة علـى أربعـة عوامـل رئيسـية هـي  المجتمـع اإلمـاراتي يعتمـد
السياسي، و الثقافة االنتخابية للمـواطن، و طمـوح الناخـب بترشـيح نفسـه 
ـــــة  ـــــي المســـــتقبل، و  وجـــــود عالقـــــة معرف ـــــوطني ف ـــــس ال لعضـــــوية المجل

كمــا يتــأثر الســلوك اإلنتخــابي بدرجــة . شخصــية بــين الناخــب و المرشــح
يـــة، و الوعـــود االنتخابيـــة، و أقـــل بعوامـــل أخـــرى مثـــل الشـــعارات االنتخاب

حجـــم الحملـــة االنتخابيـــة، و مـــا يقولـــه اآلخـــرون عـــن المرشـــح، و درجـــة 
القرابــة مــع المرشــح، باإلضــافة إلــى عمــر المرشــح و اإلمــاراه التــي جــاء 

و قــد أوصــت الدراســة بضــرورة إجــراء المزيــد مــن الدراســات علــى . منهــا
االنتخـابي فـي هذا الموضوع مـن أجـل الوصـول إلـى فهـم أعمـق للسـلوك 
باإلضـــافة إلـــى . الدولـــة و أن تـــتم الدراســـات قبـــل و بعـــد عمليـــة االقتـــراع

ضرورة التركيز على التواصل االنتخابي اإللكتروني و عدم الركـون إلـى 
  . الدعم القبلي للفوز في اإلنتخابات

 –مجلس وطني  –مشاركة سياسية  –انتخابات : الكلمات اإلفتتاحية  
  إمارات - تصويت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة اإلمارات –قسم العلوم السياسية *

والعشرين  تاسعةاالجتماعية للدورة المجال الدراسات البحث الفائز بالمركز األول في (
 )بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

Dr.Abdulfattah Yaghi * 

Abstract 
The purpose of the present study is to examine public 
opinion in the United Arab Emirates about Emiratis’ 
participation in the election of the Federal National 
Council (FNC). To this end, a questionnaire was used to 

collect responses from a random sample of ١٨٠٠ Emirati 

citizens. SPSS was utilized.  Univariate and bivariate 
analyses were used to answer the three research 
questions: do people perceive the FNC election as a 
positive or negative experience? What are the important 
criteria to elect a candidate? 
 
and what are the predictors of the voting behavior? 
Findings of the study reveal that voting behavior was 
strongly correlated with political awareness, democratic 
culture, having ambitions to run one day for the FNC, and 
having a connection with a candidate. Voting behavior 
was also moderately correlated with factors such as 
content of election campaigns, scale of campaigns, 
election promises, what people say about the candidate, 
family ties with a candidate, and age of the candidate. 
The study recommended that more studies should be 
conducted before and after casting votes in order to 
further understand Emiratis’ voting behavior. In addition, 
electronic campaigning was emphasized and candidates 
were recommended to improve political campaigns and 
not to rely on tribal connections to win the election.   
Keywords: Election- Political Participation- National 
Council- Voting- Emirates . 
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  مقدمة

م ألجل اختيار نصف أعضاء 2006كين السياسي للمواطن اإلماراتي منذ إجراء االنتخابات األولى عام تسارع التم 
طريق م صدرت قوانين وسعت من مظلة التمثيل الديمقراطي عن  2011وفي عام ) .  1(المجلس الوطني االتحادي 

 ال المواطنين على المشاركة فيإقب إال أنَّ قوانين ن بالرغم من هذه اللك. زيادة عدد أعضاء الهيئة اإلنتخابية
قد ضعف اإلقبال على التصويت  أنَّ الرغم من و على  .)2(كانت ضئيلة  )قتراعاال(من خالل التصويت  نتخاباتاال

إال أنَّ عدم اإلقبال على التصويت تحادي، نتخابات أو ضعف المجلس الوطني االعدم أهمية اإل بالضرورة ال يعني
المتعارف عليه هو أنَّ ف .)4،3(كثير من المواطنين كبيرة لدى أولوية السياسية قد ال تكون لها  ُيظهر أنَّ المشاركة

حجم اإلقبال على و ُيعتبر .  تعبير سياسي عن آرائهم و تطلعاتهم لمواطنين في أية إنتخابات إنما هوسلوك ا
أي أّن التحول الديمقراطي في  ،)6.5(ةالديمقراطيالمشاركة السياسية التصويت أحد أهم المعايير العالمية لوصف 

مجموعة أنشطة قيامهم بالسياسية من خالل المجتمع إنما يتناسب طرديًا مع نسبة إقبال المواطنين على المشاركة 
أو إجراء التصويت  قتراعاال و،  نتخابيةالحصول على بطاقاتهم اال وسجيل أسمائهم في جداول الناخبين، تمثل 

  . بات النتخاالفعلي يوم ا
. )7( إنَّ مفهــوم اإلقبــال علــى التصــويت يســتمد أهميتــه مــن مضــامينه السياســية و القانونيــة و اإلجتماعيــة و الثقافيــة   

فـي تحمـل مسـؤولية إدارة الدولـة  اءشـرك منفسـهون أالمجتمـع يعتبـر فـراد أنتخابات يعني فيما يعني أنَّ فالتصويت في اال
ســتغالله لهــذه الحقــوق القانونيــة للمــواطن و ل اً وظيفــتَ عتبــر يُ التصــويت  أنَّ  كمــا. عــن طريــق ممارســة عمليــة التصــويت

أصـحاب التوجهـات مـا تعكـس تكتـل  جتماعيـة و ثقافيـة ألنهـا غالبـاً او للتصـويت مضـامين .  (8) الفسـحة الديمقراطيـة
بحـد ذاتـه يعكــس مسـتوى ثقافــة أبنـاء المنطقــة الواحـدة أو أبنـاء العائلــة الواحـدة لتأييــد مرشـح معـين، و هــذا المتقاربـة أو 

  .ختيارهم للمرشح الذي يصوتون لهاجة وعيهم السياسي من خالل كيفية المواطنين و در 
ختصــارها بمجــرد اعمليــة متكاملــة بحيــث ال يمكــن  المشــاركة السياســية فــي المفهــوم الــديمقراطي هــي بــالرغم مــن أنَّ    

ة و الممارسـات العمليـة فـي مختلـف دول العـالم تعتبـُر التصـويت نتخاب ذاته، إال أنَّ معظم األدبيات السياسيسلوك اال
الســلوك السياســي األكثــر  وهــ أنَّ إجــراء عمليــة التصــويت أصــبح أيّ . )9( الســلوَك الفاصــل بــين الديمقراطيــة و عــدمها

 فالمشــــاركة فــــي.  الحكوميــــةءلة اكالتكتــــل الحزبــــي و المســــ مالحظــــة و ظهــــورًا مقارنــــة بســــلوكيات ديمقراطيــــة أخــــرى
عني أّن المواطن أصبَح واعيًا و مدركًا ليس فقـط لحقوقـه القانونيـة و السياسـية و إنمـا أصـبح أيضـًا متفهمـًا تالتصويت 

مؤسسات مراقبـة بل أنَّ ليس هذا فحسب، . )7( هللدور الذي يلعبه هو شخصيًا في صياغة الواقع السياسي في مجتمع
األقــوى الــذي  معيــار التمييــز اعلــى أنهــتنظــر لعمليــة التصــويت  الشــفافية و منظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة أصــبحت

يمـــارس فيهـــا المواطنـــون حقـــوقهم  فالدولـــة التـــي .)10( و درجـــة اإلســـتقرار فيهـــا درجـــة شـــيوع الحريـــة فـــي الـــدوليقـــيس 
  العامة تسود فيها الحريات  ةدولأنها بفإنها توصف قتراع بكثافة و بشكل متزايد ويقبلون على صناديق اال نتخابيةاال
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سـتدامة الشـراكة تجعـل المـواطن مسـؤوًال عـن اف. و القدرة المجتمعية و الفردية على تأسيس شراكة حقيقيـة مـع الحكومـة
هـذا كلُّـه ال يمكـن أن يحـدث إال إذا كـان المجتمـع مسـتقرًا و و . )11(التنمية في المجتمع و المحافظة على مكتساباتها 

  وعيه ستقرار المجتمع و اإلى مدى  اننتخابات و التصويت فيها يشير في اال بكلمة أخرى، إنَّ المشاركة. مزدهراً 
   .لهذا، فإنَّ دراسة السلوك االنتخابي في اإلمارات يكتسب أهمية خاصة .و نضوجه ثقافيًا و سياسياً 

  تساؤالتهاتها و مشكلأهمية الدراسة و 
. موضــوعالتوقيــت و ال مــن حيــثربيــة المتحــدة إنَّ الدراســة الحاليــة هــي بحــث علمــي ريــادي فــي دولــة اإلمــارات الع

كمــا أنَّ لموضــوع . نتخابــات الثانيــة للمجلــس الــوطنية يــأتي فــي وقــت زمنــي يتوافــق مــع االفــإجراء و إعــداد هــذه الدراســ
بمــا أنَّ . فــي المجتمــع اإلمــاراتي نتخــابي و المشــاركة السياســيةلســلوك االالدراســة دور مهــم فــي تطــوير الفهــم العلمــي ل

شــعوب، فـــإنَّ فـــي الحيــاة الديمقراطيـــة لل ة السياســية أو التصـــويت تحديــدًا هـــي العالمــة الفارقـــة و األكثــر تميــزاً المشــارك
و تــزداد هــذه األهميــة عنــد بحــث الحيــاة السياســية فــي دولــة . نتخــابي يصــبح مطلبــًا بــالغ األهميــةدراســة هــذا الســلوك اال

الدراســات فــي كمــا تــزداد أهميــة . )10( علميــة حــول هــذا الموضــوعنعــدام الدراســات الو ذلــك ال ةاإلمــارات العربيــة المتحــد
نتخابــات فــي المرحلــة االالوقــت الــذي يحتــاج صــانعو القــرار و البــاحثون إلــى فهــم واضــح لمحــددات و مــؤثرات و كنــه 

   .  ككلوطن العربي الفي الحالية و التي تشهد مزيدًا من التوسع في الديمقراطية في الدولة و 
 وأال و هـ أحد أهم األحداث السياسية في الحياة الديمقراطية فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدةية أهمبالرغم من 

 نتخـابيحقـة االلـم يمـارس نتخابيـة ة االغالبيـة أعضـاء الهيئـإال أنَّ  م2011تحادي لعام نتخابات المجلس الوطني االا
و هـذه النسـبة المتواضـعة قـد تشـير إلـى وجــود . )1(% 28ويت فـي اإلنتخابـات لـم تتعــدى فنسـبة التصـ. رضـيبشـكل مُ 

إال أنَّ غيــاب الدراســات العلميــة لهــذا الموضــوع لــم يتــيح لنــا . نفســهاالعمليــة الديمقراطيــة  التعامــل مــع خلــل أو أكثــر فــي
مـا معظـم ف. نخـراط نسـٍب أكبـر مـن المـواطنين فـي التصـويتاحتى اآلن معرفة األسباب أو الظروف التـي حالـت دون 

متتبعـــين مـــراقبين و العامـــة مـــن الكتابـــات وصـــفية و تقـــارير صـــحفية هـــو حتـــى اآلن حـــول هـــذا الموضـــوع  تـــم كتابتـــه
هذا الـنقص و  .)5(نتخابات المشاركة في االو لم يتعّدى التوصيف إلى تحليل معمق لجوانب عملية لعمليات التصويت 

م يتنـاقض مـع مـا يجـري 2006تحـادي عـام ء أول انتخابـات للمجلـس الـوطني االفي الدراسات العلمية منذ تاريخ إجـرا
 الدول تقوم الجهات البحثيـة بدراسـة األسـباب و المعيقـات و المحفـزاتتلك ففي . في معظم الدول التي تشهد إنتخابات
نتخابـات جـلَّ هـذا و يسـتقطب سـلوك المـواطنين فـي اال. نتخابية من جميـع الجوانـبو الظروف التي تحيط بالعملية اال

ألهميـة العلميـة لدراسـة فا. العمليـة الديمقراطيـة عنصـر أساسـّي فـيهـو  ر سـابقاً ِكـذ ألن التصـويت كمـا هتمام و ذلكاال
التنبـوء بـه فـي المسـتقبل،  فهـم حتـى يسـهلهـذا النتخابي قد ال تقل أهميًة عن العائد المجتمعـي و السياسـي لالسلوك اال

  .سُن من المشاركة السياسيةحَ ثير عليه بشكل يُ أأو الت

  ت نتخابااإلماراتيين حول المشاركة في اال المواطنينو آراء له، فالدراسة الحالية تتعمق في بحث توجهات كلهذا 



4 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

لهـــذا الغـــرض و  .نتخابـــاتباالنتخابيـــة و غيرهـــا مـــن نشـــاطات ديمقراطيـــة مرتبطـــة و التصـــويت و متابعـــة الحمـــالت اال
  :التالية ةالثالثبحثية الدراسة تحاول اإلجابة على التساؤالت ال العلمي القيِّم، فإنَّ 

  إيجابية أم سلبية؟ نتخابات المجلس الوطني اإلتحادياهل آراء المواطنين في : أوالً 

  معين؟ ختيار مرشحابالنسبة للمواطنين عند ما هي العوامل ذات األولوية  :ثانياً 

وذج الســلوك االنتخــابي فــي أي مــا هــي مكونــات نمــ( نتخــابي للمــواطنين اإلمــاراتيينمحــدّدات الســلوك االمــا هــي  :ثالثــاً 
  ؟ )اإلمارات

  هدف الدراسة
لمـي موثـوق فـي إجراءاتـه تقديم بحث عتهدف إلى من خالل اإلجابة عن التساؤالت البحثية، فإن الدراسة الحالية      

كمـا تهـدف . ذات العالقـةعونـًا لصـانعي القـرار فـي تصـميم السياسـات العامـة ذلـك  فـييكـون بحيـث بياناته و نتائجه و 
 قتـراع المـواطن فـي الـذهاب إلـى صـناديق االلدراسة إلى تشخيص األسباب و العوامل المحتملـة فـي التـأثير علـى قـرار ا
لضـــعف و إذا تـــم تشــخيص هـــذه األســـباب و العوامــل فإننـــا نصـــبح أكثــر قـــدرًة علـــى تحديــد جوانـــب ا .اإلدالء بصــوتهو 

رًة عندها فإنَّ صانعي القرار سـيكونون أكثـر قـدو . قوة فيهاد جوانب الينتخابية و كذلك تحدالمحتملة في سير العملية اال
نتخابيــة فــي المســتقبل مـن خــالل تعزيــز جوانــب القـوة و معالجــة مكــامن الضــعف أو علـى تحســين مخرجــات العمليـة اال

   . الخلل
متكامــل يكــون ) model(تهــدف بشــكل رئيســي إلــى تطــوير نمــوذج األهــداف ســابقة الــذكر  ممــا ال شــك فيــه أنو     

فـي مسـتوى الـدول  ، و بالتـالي وضـع اإلمـاراتنتخابي في دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدةعلى وصف السلوك اال قادراً 
هـو األول مـن نوعـه فـي اإلمـارات سـيكون و ألن هذا النمـوذج . )12( الديمقراطية التي لديها نموذج انتخابي خاص بها

ســتفادة مــن قــرار و للمرشــحين أنفســهم و ذلــك لالن و لصــانعي الفإنــه ســيكون مرجعــًا مهمــًا جــدًا للبــاحثين و للسياســيي
 Model ofنتخــابي للمــواطن اإلمــاراتي ج االنمــوذال"إنَّ . حــول ســلوك النــاخبين المعلومــات القيمــة التــي يوفرهــا لهــم

Voting Behavior of Emiratis " لـى تخاذ القـرارات السـليمة التـي تسـتند عام بدور النظرية التي توجهنا إلى يقو
و يوفر النمـوذج  .بيانات أولية تم جمعها في الدراسة الحالية من المواطنين أنفسهم و تم تحليلها بطريقة علمية موثوقة

نتخابيــة بأســلوب تصــميم و إدارة حمالتهــم االجهــة فرصــًة للمــواطنين الطــامحين فــي ترشــيح أنفســهم فــي المســتقبل مــن 
كمـا لهـذا النمـوذج . نـاخبينعلى أكبر عدد ممكن من أصـوات ال علمي ناجح بحيث يتمكنوا في حمالتهم من الحصول

نتخابيـة قـد ال تكـون ناجحـة احمـالت دعائيـة و األمـوال علـى إنفـاق قتصادية ألنه يوفر على كثير من المرشـحين افوائد 
رشـحين بـين الممر ممـا يعنـي أن المنافسـة نَّ أعداد المرشحين في تزايد مستفي استقطاب أصوات الناخبين خاصًة و أ

   .مما يتطلب تصميم حمالت إنتخابية قادرة على استهداف الناخبين و استقطابهم نتخابات القادمةستزداد حدَّة في اال

سـتهداف شـرائح اتحسين نتـائج اإلنتخابـات مـن خـالل نتخابي الحكومة من ة أخرى، سوف ُيَمكِّن النموذج االو من جه
    .ة في الترشح و التصويتمعينة لتشجيعها على ممارسة حقوقها القانوني
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  التعريفات اإلجرائية

ـــةإنَّ     ـــة اإلنتخابي ـــوم مـــن خاللهـــا المـــواطن بتســـجيل إســـمه فـــي ســـجالت  هـــي Election العملي ـــة سياســـية يق عملي
أمـا الترشـح . ن همـا الترشـح و التصـويتانتخابيـة عمليتـو يـرتبط بالعمليـة اال. )13(الناخبين قبـل بـدء عمليـة التصـويت 

، و يــتم Candidateأحــد المــواطنين بتســجيل إســمه لــدى الجهــات الحكوميــة الرســمية كمرشــح لإلنتخابــات  فهــو قيــام
عضـو (فهـي قيـام المـواطن Voting أمـا التصـويت . نتخابية أو المنطقة التي سوف يرشـح نفسـه فيهـاتحديد الدائرة اال

 Box  Ballotقتـراعذهاب إلـى صـندوق االسـب القـانون بالـنتخـاب بحالـذي تنطبـق عليـه شـروط اال) نتخابيـةالهيئة اال
 )14( تحـاديبـأن يمثلـوه فـي المجلـس الـوطني اال ختيار المرشح أو المرشحين الذين يرغـباواإلدالء بصوته عن طريق 

بحيــث فــي انتخابــات المجلــس الــوطني فهــي أســلوب تعتمــده اإلمــارات   Electoral Collegeنتخابيــة االأمــا الهيئــة 
ن مـن بـين أعضـاء ، كما يكون المرشـحو قتراعن من المواطنين و السماح لهم بااليار عدد معيختايتم وفق نظام معين 

 . )10( هذه الهيئة

  حدود الدراسة
ســتطالع ا، فإنهــا ســوف تقتصــر علــى اإلمــاراتم فــي 2011نتخابــات االدراســة الحاليــة هــي األولــى حــول  نظــرًا ألنَّ   

التفريــق بيــنهم علــى أسســس  نتخابيــة دونحــول العمليــة االشــكل عــام بالمــواطنين اإلمــاراتيين عينــة عشــوائية مــن آراء 
ســتطالع تشــمل المــواطنين المقيمــين فــي الدولــة وقــت إجــراء الدراســة بأهــداف الدراســة فــإنَّ عمليــة اال و التزامــاً  .جغرافيــة

رًا كمــا أنــه نظــ. دون غيــرهم ممــن يــدرس أو يعمــل أو يقــيم خــارج الدولــة) م20/11/2011إلــى  20/9/2011مــن (
، فقـد عمـدت الدراسـة الحاليـة )نتخابيـةالهيئـة اال(وح لهـم بالتصـويت لتعذر الحصول على قوائم كاملة للمـواطنين المسـم

ـــة أو خابشـــكل عـــام ممـــن هـــو داخـــل الهيئـــة اال إلـــى إســـتطالع آراء المـــواطنين ـــأنَّ الهيئـــة نتخابي ـــار ب رجهـــا علـــى اعتب
ــم ينــدرج إســمه فيهــا خــاللاال لهــذا، فقــد تــم  .الــدورة المنصــرمة فقــد يــدخلها فــي الــدورة القادمــة نتخابيــة متغيــرة و مــن ل

    . صياغة أسئلة الدراسة بأسلوب يتناسب مع هذا الواقع
  صعوبات الدراسة

خابيـة و اختيـار تنالمستفيضـة حـول جوانـب العمليـة االإنَّ أهم تحدِّ للدراسـة هـو صـعوبة الحصـول علـى المعلومـات    
، ممــا أدى إلــى َل غيــاب الدراســات العلميــة المنشــورة فــي مجــالت علميــة ُمحكَّمــة تحــّد آخــركمــا شــكَّ . نتخابيــةالهيئــة اال

نتخابـات فـي حـد ذاتهـا و نظـرًا ألنَّ اال .عتماد علـى المصـادر المنشـورة باإلنجليزيـة أكثـر مـن تلـك المنشـورة بالعربيـةاال
فـي اإلفصـاح عـن رأيـه فـي جوانـب  و عـدم رغبـةأ ن تردداً إلماراتي، فقد أبدى بعض المستجيبيأمٌر جديد في المجتمع ا

أنَّ هذه الصعوبات تم تذليلها بشكل كبيـر بحيـث ال تـؤثر علـى صـدقية الدراسـة و قـدرتها علـى تحقيـق  إال. نتخاباتاال
  . أهدافها

  محددات الدراسة
ني تعتمــد علــى أســلوب مســح الميــدانتقاليــة التــي يعيشــها المجتمــع اإلمــاراتي فــإن عمليــة النظــرًا لطبيعــة المرحلــة اال   
ســتبانة ااســة بــأنَّ إجابــات المــواطنين علــى و تفتــرض الدر . علــى أســس علميــة كوســيلة لجمــع البيانــات ســتبيان المعــدّ اال
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خاصـة و أنَّ أدوات الدراسـة و أسـاليبها تلتـزم بـالمنهج العلمـي و تتبـع البروتوكـول  ستجابات معتبرة علمياً االدراسة هي 
مــن حيــث طوعيــة مشــاركتهم فــي الدراســة و ) المــواطنين(ن حيــث ضــمان حقــوق المســتجيبين مــ البحثــي المتبــع عالميــاً 

ضــمان ســرية إجابــاتهم و حمايــة خصوصــيتهم و عــدم اســتخدام بيانــاتهم إال ألغــراض علميــة و بحثيــة كمــا جــاء فــي 
  . ستبيان و تعتبر جزءًا ال يتجزأ منهة التغطية التي تم توزيعها مع االرسال

  أدبيات الموضوع 

لكــن خــالف مــا هــو معــروف فــي الــدول ذات . للســلطة التشــريعية تحــادي شــكًال مصــغراً ُيعتبــر المجلــس الــوطني اال     
أي أنَّ . ستشـارية أكثـر منهـا برلمانيـةامـا يـزال يتمتـع بصـالحيات  فـي اإلمـارات النظم البرلمانية، فإّن المجلس الـوطني

بة السلطة التنفيذية أو إجراء تحقيقات برلمانية كما هـو الحـال فـي المجلس ال يقوم بسن القوانين و التشريعات و محاس
لكـن و بحسـب القـانون فـإنَّ المجلـس . )17،16،15( الواليات المتحدة أو األردن أو بريطانيا أو الكويت على سبيل المثـال

باإلضــافة  صاصــات تشــريعيةالــوطني يتمتــع بصــالحيات و يمــارس المهــام التــي تؤهلــه ليصــبح فــي المســتقبل ذي إخت
ستشــاري و مــن أهــم صــالحيات المجلــس الحاليــة بحــث التعــديالت الدســتورية، و إعــداد مســودات القــوانين و لعملــه اال
  .)19،18،1(تفاقيات الدولية، و مراقبة أعمال الحكومة لموازنة العامة للدولة، و بحث االمناقشة او  مشاريعها

. نتقـال الـديمقراطي يحـدث علـى وتيـرة متواصـلةالمتحـدة فـإنَّ االمـارات العربيـة ضمن الثقافة السياسية في دولـة اإل
م جـرت اإلنتخابـات الثانيـة 2011و فـي عـام . م أول انتخابـات للمجلـس الـوطني اإلتحـادي2006فقد جـرت فـي عـام 

لـذي م هـذا النظـام مـع التطـور التـدريجي اءنتخابيـة بحيـث يـتالقـد تبنـت الحكومـة نظـام الهيئـة اال و. )18( لهذا المجلـس
ختيــار الحكومــة و بشــكل يشــبه العينــة العشــوائيه انتخابيــة علــى و يقــوم نظــام الهيئــة اال. إلمــاراتييمــر فيــه المجتمــع ا

كـل مـن هـو خـارج هـذه القائمـة مـن األسـماء ال . نتخابـاتمكـنهم التصـويت فـي االأسماء عدٍد من المـواطنين و الـذين ي
م مـا مجموعـه 2011نتخابيـة بحيـث بلغـت عـام حجـم الهيئـة اال الحكومة إلى زيـادةو قد عمدت . يسمح له بالتصويت

    . )20(ناخبًا  129000
فـي  شخصـاً  117فقـد ترشـح . مواطنًا نفسه النتخابات المجلـس للفـوز بالمقاعـد العشـرين 469رشح ما مجموعه و     

أم القيـوين، فـي  19فـي رأس الخيمـة، و  60فـي عجمـان، و  34فـي الشـارقة، و  94في دبـي، و  124أبوظبي، و 
 85و كــان عــدد النســاء اللــواتي خضــن تجربــة الترشــح لعضــوية المجلــس الــوطني اإلتحــادي هــو . فــي الفجيــرة 21و 

هــذا و يوضــح القــانون أن توزيــع مقاعــد المجلــس بحســب . )3(ســيدة و قــد فــاز مــنهن ســيدة واحــدة مــن إمــارة أم القيــوين 
مقاعـد،  6مقاعـد، و رأس الخيمـة  6مقاعـد، و الشـارقة  8دبـي مقاعـد، و  8أبو ظبـي : الكثافة السكانية هي كما يلي

و قـــد بلغـــت نســـبة اإلقتـــراع العـــام فـــي الدولـــة . )3(مقاعـــد  4مقاعـــد، و الفجيـــرة  4مقاعـــد، و ام القيـــوين  4و عجمـــان 
و قــــد قامــــت الســــلطة . )19(% 70حيــــث كانــــت حــــوالي  2006و هــــي نســــبة متواضــــعة مقارنــــة بعــــام % 28حــــوالي 

عشـــرين منتخبـــين و ( ليكملـــوا العـــدد الكلـــي ألعضـــاء المجلـــس و هـــو أربعـــين عضـــواً  اً يـــين عشـــرين عضـــو التنفيذيـــة بتع
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لـــــى أنَّ نســـــب التصـــــويت فـــــي مختلـــــف إ )22،21(شـــــير إحصـــــاءات بعـــــض الدراســـــات العالميـــــة و ت). عشـــــرين معينـــــين
ســـبة يعنــي أنَّ نا و هــذ. فــي جمهوريـــة مــالي% 21فــي مالطــا و % 94نتخابــات فــي دول العــالم قــد تراوحـــت بــين اال

لكــن كمــا تؤكــد . النســب العالميــةنتخابــات فــي اإلمــارات تنــدرج ضــمن المســتويات المتواضــعة مقارنــة بفــي اال التصــويت
الظــروف التاريخيـــة و عمــر الديمقراطيـــة فـــي الــدول قـــد تــؤدي إلـــى حـــدوث و فــإنَّ اخـــتالف البيئـــة  )23(لينــز و زمالؤهـــا 

و هــذه هــي خصوصــية كــل مجتمــع بشــرط أن ال تظــل هــذه النســب . ةاختالفــات واضــحة فــي حجــم المشــاركة السياســي
         . في الجزء التالي سوف يتم شرح أهم الدراسات ذات العالقة .منخفضة في جميع السنوات

فقـد بـذل العديـد مـن المفكـرين و البـاحثين جهـودًا كبيـرة لجمـع  فـي دول العـالمنتخـابي نظرًا ألهميـة فهـم السـلوك اال
و مــن أقــدم هــذه . توضــح هــذا الســلوك اتظريــونســلوك النــاخبين و تحليلهــا مــن أجــل صــياغة تصــورات البيانــات حــول 

و التــي نبهــت إلــى وجــود  فــي الواليــات المتحــدة )25(و فيربــا و نــاي  )24(ها المونــد و فيربــا الجهــود هــي تلــك التــي بــذل
لــيم و مســتوى الــدخل و درجــة الــوعي عالقـة بــين الســلوك اإلنتخــابي و عوامــل أخــرى هامــة كالوضـع اإلجتمــاعي و التع

مــن الضــوء علــى هــذه  التــي أضــافت مزيــداً  دراســاتثــم توالــت ال.  لــدى المــواطنين Political Efficacy  السياســي
نتخـابي تـوفر دراسـات علميـة حـول السـلوك االعتبـار عـدم ها مع األخذ بعين االو فيما يلي شرح ألهم. الظاهرة المهمة

 )26(إذ ترتبط معظـم الدراسـات العربيـة حـول الصـراع السياسـي بـين النخـب الحاكمـة  .حديداً في منطقة الخليج العربي ت
لهـــذا الســـبب فســـيتركز الجـــزء التـــالي مـــن الدراســـة علـــى األبعـــاد النظريـــة  .)28،27(أو اإلصـــالح القـــانوني أو السياســـي 

   .نتخابيك االللسلو 
قتصــادية اال و جتماعيــةســتناد إلــى ظــروفهم االن باالشــرح ســلوك النــاخبينمــوذج يبتطــوير  (29)قــام بــرادي و زمــالؤه

Socio-Economic Status (SES) . المشــاركة السياســية و التصــويت تحديــدًا بحســب هــذا التمــوذج فــإنَّ و
نظريـــة المشـــاركة  تركــزينمـــا ب . المـــال و الوقـــت و المهــارات الشخصـــية تــوفر علـــى ثالثـــة عوامــل رئيســـية هـــي اعتمــدي

تركــز علــى مــدى تــوفر الوقــت ه دراســة بــرادي و زمــالءنتخابــات، فــإنَّ دور توقيــت حــدوث االية النشــطة علــى السياســ
يعطـــي  دراســـة أنَّ تـــوفر المـــال الكـــافيكمـــا تؤكـــد ال. نتخـــابيواطن حتـــى يـــتمكن مـــن ممارســـة حقـــه االالكـــافي لـــدى المـــ

ن المرشـحين و غيـر ذلـك نتخابيـة و إجـراء مقارنـات بـيالتصويت و قـراءة الحمـالت االأجل من فرصًة أفضل المواطن 
تصــال و التلفــاز و لقــراءة و معرفــة اســتخدام وســائل االالــذكاء و مهــارات ا أهميــةإلــى دراســة كمــا تشــير ال. مــن أنشــطة

الكمبيــوتر و غيــر ذلــك مــن الوســائل التــي يســتطيع المــواطن مــن خاللهــا التواصــل مــع المرشــحين أو األقربــاء و جمــع 
ا األشــخاص الــذين يفتقــدون المــال و الوقــت و المهــارات فهــم علــى األغلــب ال أمــ. المعلومــات و تحليلهــا و غيــر ذلــك
  .يشاركون في عمليات التصويت

فالناخب يـدرس جميـع . الناخب هو إنسان عقالني يقوم باتخاذ قرارات عقالنية محسوبة بدقة أنَّ  )30( زداونو يرى 
و الضــعف فــي كــّل واحــد منهــا، ثــم يقــوم باختيــار البــديل البــدائل المتاحــة لــه، ثــم يقــيم هــذه البــدائل، و يحــدد نقــاط القــوة 

مشــــاركة السياســــية و التصــــويت فــــي ال أنَّ فيوضــــحا بــــ )32،31( و غــــودوينفيشــــبيان و مــــولر أمــــا  .الــــذي يعظــــم مكاســــبه
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موقف الناخب مـن سـلوك المرشـحين، و منظومـة القـيم التـي يـؤمن : بثالثة عوامل رئيسية هي اتأثر ينتخابات تحديدًا اال
إذ يؤكـدا  )33( دسـي و وايتلـي و يتفـق مـع هـذا الـرأي. فر للناخـب حتـى يقـوم بالتصـويتو لناخب، و الحوافز التي تتبها ا

الحوافز هي عامل هام جدًا يدفع المواطن للمشاركة أو عدم المشاركة خاصـة و أنَّ التصـويت فـي حـد ذاتـه مكلـف  أنَّ 
فـي التصـويت و الـذي لـيس لـه عـادًة أي مـردود فـوري ملمـوس الوقت و الجهـد  هدرعليه  بالنسبة للمواطن و ذلك ألنَّ 

و بحســـب هـــذه النظريـــة فـــإنَّ أهـــم الحـــوافز التـــي قـــد تتـــوفر للناخـــب هـــي رغبتـــه . يعـــود علـــى المـــواطن بمنفعـــة ســـريعة
نتخابات حتى يتعلم مهارات سياسـية قـد تشـبع رغباتـه و طموحـه فـي أن يرشـح نفسـه ألحـد المناصـب االبالمشاركة في 

كما أن حافز رؤية سياسـيين أو التواصـل مـع أشـخاص مهمـين و رسـميين قـد يعتبـر حـافزًا . في يوم من األيام الرسمية
  . بالغ األهمية لبعض المواطنين الطامحين

بهــم و عامــل  ظروف المحيطــةاليتــأثر بــ النــاخبينســلوك  أنَّ (34) كــرامبين المشــاركة السياســية النشــطة أكــدَ حــول 
فمـثًال، . بات خالل وقت مناسب بالنسـبة للمـواطنين فـإنهم سـيكونون أكثـر حافزيـة للتصـويتنتخافإذا حدثت اال. الوقت

قتـراع ية سـتكون أفضـل ممـا لـو كـان يـوم االسـبوع، فـإن المشـاركة السياسـقتـراع هـو يـوم عطلـة نهايـة اإلم االإذا كان يو 
كمــا تـؤثر الظــروف المحيطــة . ئفهمو وظــا هـو أحــد أيـام األســبوع و التــي يكـون فيهــا المواطنــون مشـغولون فــي أعمـالهم

بالمواطن و تلك المحيطة بعملية اإلنتخاب أجواءًا إما إيجابية تساعد علـى زيـادة نسـب التصـويت أو سـلبية تـؤدي إلـى 
قتصـادية أو الظـروف لتـي يـتم إجراؤهـا خـالل األزمـات االنتخابـات ااال بـأنَّ  الدراسـةو توضـح . خفض نسـب التصـويت
فإنهـــا تقلـــل مـــن المشـــاركة فـــي اإلنتخـــاب علـــى عكـــس  أو هبـــوب العواصـــف الرمليـــة ط الثلـــوجالمناخيـــة القاســـية كســـقو 

ـــ عمليـــة بـــين قـــد ربطـــت  دراســـةهـــذه ال و نالحـــظ هنـــا أنَّ . ةالظـــروف اإلقتصـــادية المســـتقرة أو ظـــروف المنـــاخ المعتدل
بيـرة للبيئـة طـي أهميـة كهـذا النمـوذج اإلنتخـابي يع المـواطن، ممـا قـد يعنـي أنَّ عوامـل خارجـة عـن سـيطرة و التصـويت 

  .نتخابيةالمحيطة بالعملية اال
و  .مقياس من أربع درجـات يقـيس فيـه حجـم المشـاركة السياسـيةقائم على  نموذج انتخابيبتطوير  (35)قام كلينيكو
سياسـية النشـطة األإنغماسـه أو مشـاركته فـي يرتبط طرديـًا بدرجـة نتخابات أنَّ تصويت المواطن في اال يوضح النموذج

دراســة و بنــاءًا علــى المقيــاس الــذي طورتــه ال. نغمــاس المــواطن فــي األنشــطة السياســيةاحيــث يزيــد التصــويت كلمــا زاد ب
  : فإنَّ المشاركة السياسية للمواطنين يمكن أن تصنف تحت أحد المقاييس األربعة التالية

اســية أو أنشــطة مجتمعيــة أي جهــد للمشــاركة فــي أيــة أنشــطة سيجــة اإلنعزاليــة و عــدم بــذل نتيمشــاركة معدومــة  .1
 .عامة

  .قليلة أو متقطعة مشاركة .2

 .مشاركة متوسطة يقوم فيها المواطن بالمشاركة في بعض األنشطة و إهمال أنشطة أخرى .3

        جميــع األنشــطة ذات الطــابع السياســي كاإلنتخابــاتمشــاركة كبيــرة و مســتمرة بحيــث يشــارك المواطنــون فــي  .4
  .كتابة الرسائل لهم و متابعة األخبار السياسية و غيرهاو التواصل مع أعضاء الحكومة و 
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جعــل المــواطن ال تــرك لنــا تكييــف األســباب التــي قــد تألنهــا ال تهــام أنهــا ذات طــابع وصــفي  الدراســةنالحــظ فــي هــذه و 
ن فـــي أنَّ مشـــاركة المـــواطنيفتؤكـــد دراســـته (36) توريـــلأمـــا  .نتخابـــاتفـــي اال كثيـــراً يشـــارك أو  يشـــارك أو يشـــارك قلـــيالً 

بــاإلدالء  شــعر بأّنــه ملــزم أخالقيــاً المــواطن ي أي أنَّ . خالقيــة للعمليــة السياســيةاأل تهمإســتجاب تعبيــر عــن نتخابــات هــواال
و يرتبط بهذا المفهوم فكـرة . تقصير اإلنسان و تخاذله عن أداء واجباته الوطنيةبصوته و أنَّ عدم التصويت قد يعني 

ياسية، أي أنَّ قيام المواطن بواجباته األخالقية نحو وطنـه لـيس أمـرًا مفروضـًا أخرى مهمة و هي طوعية المشاركة الس
تمــام بشــؤون هية و رغبــة ذاتيــه بالمشــاركة فــي االعليــه بقــانون أو بسياســة عامــة و إنمــا هــو شــعور شخصــي بالمســؤول

  .الدولة
نَّ مشــــاركة ، حيــــث االبشــــريســــاس العقالنــــي للســــلوك العوائــــد بنــــاءًا علــــى األنمــــوذج  )37(بينــــدور و زمــــالؤه و قــــدم 

          حتياجــــاتهماا علــــى منــــافع و مكاســــب محــــددة تلبــــي نتخابــــات يحفــــزه إدراكهــــم بضــــرورة أن يحصــــلو المــــواطنين فــــي اال
لـه خـدمات أو يسـاعدوه  اقـدمو عـدوه بـأن ييقـوم بالتصـويت للمرشـحين الـذين ي فالمواطن بحسـب هـذه الدراسـة. قعاتهمتو و 

كمــا ال يقــوم . ال يســتطيع إفادتــه فإنــه لــن ينتخبــه مرشــحًا معينــاً  إذا مــا أدرك المــواطن أنَّ فــ. لتحسـين أوضــاعه المعيشــية
درجًا عقالنيـًا دراسـة تـو تقّدم ال .لن يعود عليه بعوائد ترضيه تصويتهالمشاركة السياسية إذا أدرك بأنَّ ب المواطن أصالً 

  :للطريقة التي يتصرف بها الناخبون و ذلك كما يلي

  .للمشاركة السياسية و ُيفتح المجال للمواطنين للتصويت في اإلنتخابات تتوفر فرصة  .1
توا لمرشح معين  .2   .يبدأ المواطنون بعمل حسابات لحجم العوائد و المكاسب التي قد يجنوها في حال صوَّ
  .مع إستمرار العملية السياسية يقوم الناخبون بتعديل توقعاتهم بحسب الظروف و المعطيات العملية  .3
  .و متابعتهم لتحديد مدى قدرتهم على خدمة ناخبيهم الناخبون بمراقبة سلوك مرشحيهم الفائزين يقوم  .4

أي أنَّ النــاخبين ال يصــوتون إال إذا . بالكامــل جتماعيــةاعمليــة التصــويت ليســت إال عمليــًة  بــأنَّ  )38(تؤكــد رولــف 
و ســكان الحــي الواحــد إلــى الــذهاب إلــى كمــا يعمــد األقــارب . أدركــوا بــأن مــواطنين آخــرين غيــرهم يقومــون بالتصــويت

جتماعيــة و يجــب فهمهــا كســلوك انتخابيــة هــي ظــاهرة لهــذا، فالعمليــة اال. و لــيس كــأفرادقاعــات التصــويت كجماعــات 
نتخابــات كلمــا زاد الحــافز لــدى لمــا زادت مشــاركة المــواطنين فــي االإذا، ك. جتمــاعي يقــوم بــه جماعــات و لــيس أفــرادا

اصـــل النـــاس مـــع و نتخـــابي كلمـــا زاد تيرات اآلخـــرين فـــي تحفيـــز الســـلوك االو تزيـــد تـــأث. اركةالمـــواطنين اآلخـــرين للمشـــ
طــــورة تصــــال المتقون فيمــــا بيــــنهم مــــن خــــالل وســــائل االبعضــــهم الــــبعض حيــــث يتبــــادلون المعلومــــات و اآلراء و ينســــ

  . لكترونيةلكترونية و غير اإلاإل يجتماعكالهاتف و شبكات التواصل اال
ــًا و ال هــو أمــٌر عــابر، بــل هــو ســلوك مــنظم  عنــد صــناديق اإلقتــراع لــيسلوك المــواطن نَّ ســنــرى هنــا ا   ســلوكًا عبثي

و بشـكل عـام، فـإن ضـعف اإلقبـال علـى . وف المجتمـعيحتمل تفسيره بعدة طرق و ذلك بحسب اختالف الدولـة و ظـر 
شـاركة السياسـية قـد تكـون خلفـه فهـذا النـوع مـن الم. )23،22(التصويت هو مشكلة حقيقية فـي معظـم الـدول الديمقراطيـة 

تجبــر المــواطنين علــى إهــدار الوقــت و  جــراءات معقــدةإفوجــود  .أســباٌب مؤسســية أو قانونيــة أو إجتماعيــة أو شخصــية
نتخابيـة كلهـا كـذلك فـي الحصـول علـى البطاقـات اال الجهد في إستصدار الوثائق قبل التسجيل فـي كشـوف النـاخبين و
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معيقــات القانونيــة كتقــادم ال علــى أنَّ  )12(كمــا يؤكــد تيــدين . قبــال علــى التصــويتمعيقــات مؤسســية قــد تضــعف حجــم اإل
مته لواقع المجتمع أو التمييـز الـذي يفرضـه ضـد فئـات معينـة فـي المجتمـع كلهـا عوامـل ءنتخابات أو عدم مالنظام اال

الجهـل (و الثقافيـة ) ى القـراءةالقـدرة علـ(كمـا تعتبـر األميـة بشـقيها القرائيـة . تؤدي إلى خفض نسب المشاركة السياسـية
يجعــل المــواطنين غيــر مــدركين لحقــوقهم الدســتورية و ال ألهميــة دورهــم فــي مســاعدة الحكومــة  كبيــراً  معيقــاً ) السياســي

علــى أنَّ قــدرة  )42(هيرلينغــر و  (41)يــاغيو يؤكــد  .)40،39(علــى تطــوير و تحســين مســتوى الحيــاة السياســية فــي الدولــة 
و  .مــع الحكومــة و متابعــة أعمالهــا يعتبــر عــامًال مســاعدًا فــي زيــادة نســب المشــاركة السياســية المــواطن علــى التواصــل

ابـــات هـــو ســـلوك التصـــويت فـــي أيـــة انتخبغـــض النظـــر عـــن المعيقـــات التـــي تحـــّد مـــن حجـــم المشـــاركة السياســـية فـــإنَّ 
نتخابـات ل إنَّ المشـاركة فـي االبـ. المجتمعهتمام بشؤون ط المواطن في الحياة العامة و االنخرااديمقراطي و جزء من 

بعــض البــاحثين علــى أنَّ ممارســة الســلوك فقــد أكــد . قــد يــؤثر بوضــوح فــي نوعيــة السياســات العامــة التــي تتبناهــا الدولــة
نتخابي يؤدي إلى تغيير واضح في نهج الحكومة في تبني السياسات العامة بحيث تصبح هذه السياسات أكثر قربًا اال

  . )44،43(و أكثر قدرًة على تحقيق أهداف التنمية  الحتياجات المواطنين
نتخـــابي، إال أّن بعـــض الدراســـات قـــد تناولـــت فـــي بعـــض رغـــم قلـــة الدراســـات حـــول الســـلوك اال فـــي الـــوطن العربـــيو    

     )45(اوي ـعيســ فقــد وضــح. جزئياتهــا جوانــب معينــة مــن الســلوك اإلنتخــابي للمــواطنين و فيمــا يلــي أهــم هــذه الدراســات
أنَّ غيــاب المشــاركة الديمقراطيــة فــي الــدول العربيــة قــد يكــون ناتجــًا عــن الظــروف  )47(و الجيوســي  )46(لناصــر و عبدا

و من هذه العوامل سطوة القبلية و الجهويـة و ضـعف المؤسسـات الدسـتورية . نتخابيةي تتحكم بالعملية االالسياسية الت
نفـــالت أّن عقـــدة األمـــن و التخـــوف مـــن ا )48(و يـــرى غليـــون . محـــاكم و البرلمـــانلالتـــي ترعـــى العمليـــة الديمقراطيـــة كا

فالحــظ أنَّ التفرقــة المجتمعيــة بــين  )49(أمــا الشــميري  .المجتمعــات قــد يعيــق التحــرك الســريع نحــو الديمقراطيــة الســليمة
فـي  طي و يقلـل مـن نسـب المشـاركةيـق التحـول الـديمقراعفئات المجتمع و التمييز الذي يحصل ضد النساء كثيـرًا مـا ي

نتخابــات األردنيــة فــي التأكيــد علــى أنَّ دراســة اال مامــع مــا ســبقه )51(و ســعد الــدين  )50(و يتفــق الختاتنــة  .نتخابــاتاال
تظهـر تـأثير ثقافـة المجتمـع علـى ســير عمليـة التصـويت مـع التشـديد علــى حقيقـة أّن مسـتوى تعلـيم النـاخبين و خاصــة 

، وجـد العنـزي و أخيـراً  .نتخـابي و عقلنـة إختيـارات النـاخبينر القـرار االيجابية من ناحية تحريـاإلناث يؤدي إلى نتائج ا
ابيـة علـى التركيـز نتخكويتية قد اعتمدوا في حمالتهم االالمرشحين لإلنتخابات البرلمانية الأنَّ  )52(و الهدبان و غرايبة 
إلـــى اختيـــارات أو تفضـــيالت  لكـــن الدراســـة لـــم تتطـــرق. قتصـــادية و اإلصـــالح و المســـاواة و التعلـــيمعلـــى القضـــايا اال
   .الناخبين الكويتيين

  )المنهجية(الطريقة و اإلجراءات 
ارات و ســتبانة الدراســة علــى عينــة عشــوائية متيســرة مــن المــواطنين اإلمــاراتيين فــي جميــع إمــاتــم توزيــع  :عينــة الدراســة
ت المكتملــة و الصــالحة للتحليــل ســتباناو بلــغ عــدد اال. اســتبانة 1800ســتبانات الموزعــة و بلــغ عــدد اال. مــدن الدولــة
  .توزيع أفراد العينة و صفاتهم) 1(و يبين الجدول رقم %. 83إستبانة بنسبة  1500 حوالي اإلحصائي



11 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

و . ســنة 27إلــى أنَّ العينــة البحثيــة هــي عينــة شــابة حيــث متوســط عمــر المســتجيبين هــو ) 1(يشــير جــدول رقــم 
و مـن حيـث %). 56(و كـان أكثـر مـن نصـفهم مـن اإلنـاث . سـنة 60سـنة إلـى  21تراوحت أعمار المسـتجيبين مـن 

. المكان الذي يعتبره المستجيبون إمارتهم، فإن غالبية المستجيبين كانوا من إمارة أبو ظبي تلتها الشـارقة فـرأس الخيمـة
جـة تعـود إلـى و هـذه النتي. زيع الفعلي للمـواطنين بحسـب كـل إمـارةو و نالحظ هنا أنَّ توزيع العينة قد ال يتناسب مع الت

فإنــه ُينصــح بــأن يقــوم البــاحثون فــي  ،لهــذا. لهــا ظــروف إجــراء الدراســة الحاليــة و حجــم المصــادر و التمويــل المتــوفر
و ُيظهـر . المستقبل باستقطاب مستجيبين من جميع اإلمارات و بنسب تتقـارب مـع حجـم السـكان الفعلـي فـي كـل إمـارة

أمـا مـن حيـث التحصـيل . لقطاع العام و الخاص و كعسكريين و طـالبأنَّ المستجيبين يعملون في ا) 1(الجدول رقم 
د رامــن أفــ% 64و اشــار حــوالي . فــأكثر مــن أفــراد العينــة حاصــلين علــى ثانويــة عامــة% 86العلمــي، فــإنَّ أكثــر مــن 

  ."     متوسطي الحالة اإلقتصادية"العينة إلى أنَّهم يعتبرون أنفسهم من فئة 

  حثيةوصف العينة الب: 1جدول رقم 
  انــــــــــــالبي  يرــــــــالمتغ

  سنة 27= متوسط حسابي   العمر
  :الجنس
  ذكور
  إناث

  
40.1%  
56.3%  

  :اإلمارة
  أبو ظبي
  الشارقة
  دبي
  الفجيرة

  رأس الخيمة
  عجمان
  أم القيوين

  
73.3%  
7.1%  
3.8%  
3.8%  
6.3%  
1.6%  
0.8%  

  :الوظيفة الحالية
  موظف قطاع حكومي
  موظف قطاع خاص

  سكريموظف ع
  طالب
  غير ذلك

  
44.8%  
27.2%  
8.8%  
8.9%  
6.5%  

  :المستوى التعليمي
  جامعة أو أعلى

  كلية متوسطة أو ثانوية عامة
  أقل من ثانوية عامة

  

  
45.7%  
41.1%  
9.2%  
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  :الوضع اإلقتصادي
  ثري
  غني

  متوسط الحال
  مستور الحال

  فقير
  غير ذلك

  
3.7%  
6.2%  
64%  

20.4%  
1.6%  
0.9%  

    1518 =حجم العينة 
  

بهــذه الدراســة و فــق المعــايير البحثيــة فــي المجــال  ةخاصــ ســتبانةاأو ســتبيان احــث بتطــوير قــام البا :أداة الدراســة
ستبيان بلغة عربيـة سـليمة و عرضـه علـى مختصـين إثنـين إلبـداء و تمت كتابة اال. تخابي في العالمنواال السياسي

) 34(و ثالثـين  ةسـتبيان مـن أربعـو تكـون اال. سـتبياناال ت الضرورية قبل طباعة و توزيعالرأي و إجراء التعديال
أســئلة شخصــية عــن العمــر و الجــنس و اإلمــارة و الوظيفــة و المســتوى التعليمــي و مســتوى ) 6(ســؤاًال منهــا ســتة 

فقـــد تمـــت صـــياغة األســـئلة ســـهوله جمعهـــا و تحليلهـــا بصـــورة موضـــوعية و   و مـــن أجـــل توحيـــد اإلجابـــات. الـــدخل
نعـــم و ال، و إجابـــات علـــى مقيـــاس رانســـيس : جابـــاتنـــوعين مـــن اإللقـــة اإلجابـــات، ملحقـــة بســـئلة مغبإســـلوب األ

و ). .7530(حتسـاب اإلتسـاق الـداخلي بمعادلـة كرونبـاخ ألفـا هـو اسـتبيان بو قد كان قيـاس مصـداقية اال .ليكرت
   . )53(الدرجة تعتبر عالية و مقبولة  هذه

و ذلـك مـن  SPSSجتماعيـة نـامج التحليـل اإلحصـائي للعلـوم االبر  تستخدم الدراسة الحالية :المعالجة اإلحصائية
علــى تســاؤالت الدراســة، فقــد و مــن أجــل االجابــة . أجــل معالجــة البيانــات الكميــة التــي تــم جمعهــا مــن المســتجيبين

ة تـــم اســـتخراج الوســـط و لهـــذه الغايـــ. أســـلوب التحليـــل اإلحصـــائي الوصـــفي مـــن أجـــل وصـــف العينـــةأوًال  أســـتخدم
 اجابـاتلمقارنـة  ANOVAو اسـتخدم تحليـل التبـاين األحـادي  .نحراف المعيـاري و النسـب المئويـةو االالحسابي 

 Pearson Correlationرتبـاط الثنـائيم معامـل بيرسـون لالباإلضـافة إلـى هـذا، فقـد اسـتخد .اإلنـاث و الـذكور
  . على أساس البيانات التي تم جمعها نتخابيامن أجل بناء نموذج 

 ة و مناقشتهاتائج الدراسن

  تحادي إيجابية أم سلبية؟نتخابات المجلس الوطني االاهل آراء المواطنين في : تساؤل الدراسة األول
عنــدما ُســئَل ف. يجابيــة فــي معظمهــاإنتخابــات كانــت أنَّ آراء المــواطنين حــول اال إلــى) 2(يشــير الجــدول رقــم 
نتخابـــات المجلـــس الـــوطني اقتـــراع فـــي ة االتصـــويت فيمـــا لـــو أتيحـــت لهـــم فرصـــفـــي التهم المســـتجيبون عـــن مشـــارك

قتــراع، مقابــل مــنهم بــأنهم يرغبــون فــي اال% 64نتخابيــة، فقــد أجــاب أكثــر مــن تحــادي و بحســب نظــام الهيئــة االاال
مــن العينــة أشــارت إلــى عــدم وضــوح الرؤيــا % 20و حــوالي . قتراعفقــط ممــن يــرى بأنــه ال يهــتم بــاال% 16حــوالي 

لكـــن يمكننـــا أن نتوقـــع هـــذه النتيجـــة خاصـــة و أنَّ المجتمـــع  .ت بســـيطة لهـــذه الفئـــةبالنســـبة لهـــا، و هـــذه نســـبة ليســـ
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و بـل اإلماراتي يمر في مرحلة تطور ديمقراطي و ما يزال جزء من المواطنين ال يدركون واقع المشـاركة السياسـية 
و مضامينها  )3(ستنتاج هي األرقام الواردة في جدول رقم و ما يؤكد هذا اال. ابات أو دورهانتخيجهلون أهمية اال

  .العملية
  المؤشرات العامة للمشاركة في اإلنتخابات: 2جدول رقم 

    ابعـــــــــــير التــــــالمتغ                             
ـــو أتيحـــت لـــي فرصـــة التصـــويت، فـــإنني كنـــت ســـأدلي بصـــوتي فـــي صـــناديق اإلقتـــراع فـــي " ل

  "المجلس الوطني إنتخابات
  %)100(النسبة المئوية   اإلجابات

  64.7  نعم، سوف أصوت

  15.6  ال، لن أصوت

  19.7  غير متأكد

  )على مقياس ثالثي( 1.553= المتوسط الحسابي 
  0.8024= إنحراف معياري 

  

وجـدت الدراسـة أنَّ حـوالي  كمـاف). 2(إلى نتائج بالغة األهمية تؤكد تلـك التـي ظهـرت فـي الجـدول رقـم ) 3(يشير الجدول رقم     
هــو  ا التيــه أو الضــياعنتخابــات أم ال، فقــد يكــون ســبب هــذإن كــانوا ســيدلون بأصــواتهم فــي اال ال يعلمــونمــن المــواطنين % 20

مــن % 70يشــير بوضــوح إلــى أنَّ حــوالي ) 3(فجــدول رقــم . مــن المجتمــع قليــلضــعف التكــوين الثقــافي و السياســي لجــزء غيــر 
تحــادي أو دوره و مــات أساســية حــول المجلــس الــوطني االالــوعي السياســي بحيــث أنهــم ال يعرفــون معلو  إلــى دونالمســتجيبين يفتقــ

  . مسؤولياته
فقـــط مـــن المســـتجيبين إلـــى معـــرفتهم بقـــانون % 23نتخابيـــة بحيـــث أشـــار حـــوالي ثـــل هـــذا الضـــعف ضـــعٌف فـــي الثقافـــة االيماو   

ية المجلــس فــي المســتقبل، لــم عــن إمكانيــة أن يرشــحوا أنفســهم لعضــو ســتجيبون و عنــدما ســئل الم. اإلنتخــاب و آليــة اإلقتــراع مــثالً 
يعــة الحــال، فــإنَّ بطب .فــي المســتقبل نتخابــاتمكانيــة خــوض االفقــط أبــدى إ% 31يبــالي الكثيــرون بهــذا األمــر بحيــث أنَّ حــوالي 

وفـي  .و الثقـافي و الخبـرة الديمقراطيـة ياسـب قدرًا كبيرًا من الـوعي السينتخابات ليس باألمر الهين و إنما يتطلالرغبة بخوض اال
مثــل المجلــس (إلنتخابــات المجــالس التشــريعية  قــرار الترشــحنتخابيــة كثيــرة يمكننــا أن نجــد بــأنَّ االمجتمعــات التــي مــرت بتجــارب 

.)54( تســــــــــــــتقطب أعــــــــــــــدادًا كبيــــــــــــــرة مــــــــــــــن الطــــــــــــــامحين إلــــــــــــــى لعــــــــــــــب دور أكبــــــــــــــر فــــــــــــــي الحيــــــــــــــاة السياســــــــــــــية) الــــــــــــــوطني
  
  
  

  توجهات المواطنينملخص : 3جدول رقم 
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  % النسبة المئوية  انــــــــــــالبي
  44.3  صلة بأحد المرشحينوجود 

  29.7  الوعي السياسي

  23.4  نتخابيةالثقافة اال

  31.4  نتخابات بالترشح لعضوية المجلسستعداد لخوض االاال

  1518= العينة 

  لمواطنين عند اختيار مرشح معين؟ما هي العوامل ذات األولوية بالنسبة ل: تساؤل الدراسة الثاني
ختيــار المرشــحين لعضــوية المجلــس الــوطني قــد تكــون اولويــات المــواطنين و معــاييرهم فــي ، يتضــح أنَّ أ)4(فــي الجــدول رقــم    

ي أنَّ األرقــام الــواردة فــي الجــدول تعطــي أمــًال كبيــرًا فــ إال أنَّ . فــي البلــد علــى غيــر مــا يتمنــى المراقبــون لعمليــة التطــور الــديمقراطي
وراء عوامـل ثانويـة كـالمظهر  كثيـراً  نتخابية مقارنـة بشـعوب أخـرى، إال أنـه لـم ينجـرفماراتي بالرغم من قلة تجربته االالمواطن اإل

و . بـر مهمـًا بالنسـبة لهـميعتمظهـر الخـارجي للمرشـح لمواطنين إلـى أنَّ هـذا المن ا% 22فقد أشار أقل من . الخارجي للمرشحين
 ن مهمًا بالنسبة لهم عند اختيار مرشحيهم لعضـوية المجلـس الـوطني، فإننـا نالحـظ بـأنَّ بره المواطنون اإلماراتيو لى ما يعتبالنظر إ

و هـــذا معيـــار جيـــد ألنَّ أدبيـــات %. 86نتخـــابي للمرشـــحين كانـــت مهمـــة و بنســـبة حـــوالي أســـلوب الحـــوار و طريقـــة الخطـــاب اال
احتياجـات المـواطنين  عـنبقـوة ن علـى التعبيـر ييكونـون أقويـاء و قـادر  ممثلـين المواطنين بحاجة إلـى المشاركة السياسية تؤكد بأنَّ 

أمــا إذا كـان عضــو المجلـس غيــر قـادر علــى الحـديث بأســلوب جيـد فقــد ال . )12( باسـلوب جــاذب و مقنـعو ) نتخابيــةقواعـدهم اال(
    .لتمكن من خدمة المواطنين بشكل فعايتمكن من إقناع اآلخرين بوجهة نظره و قد ال ي

  أولويات إختيار المرشح: 4جدول رقم 
  %النسبة المئوية   ختيار المرشحامعيار 

  85.8  أسلوب كالم المرشح أو أسلوبه الخطابي 

  81.6  مستوى تعليم المرشح

  78.1  الخبرة السياسية أو الوظيفية السابقة للمرشح 

  62.7  نتخابية التي يعطيها المرشح للناخبينالوعود اال

  60.9  عمر المرشح
  50.5  اإلمارة أو المدينة األصلية التي جاء منها المرشح

  49.7  نتخابيةاالحجم حملة المرشح 

  49.2  نتخابية للمرشحمحتوى الشعارات اال

  47.7  جنس المرشح

  47.3  المعرفة الشخصية بالمرشح

  43.4  درجة القرابة العائلية بالمرشح

  41.7  ما يقوله األصدقاء و الزمالء حول المرشح

  40.7  ما يقوله األقارب حول المرشح

  21.2  الشكل و المظهر العام للمرشح
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ــيم المرشــح بالدرجــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة و بنســبة حــوالي     المعيــار  او اختيــار المســتجيبين لهــذ%. 82يــأتي مســتوى تعل
نســبة كبيــرة مـن المــواطنين فــي اإلمـارات هــم مــن  و نظـرًا ألنَّ . ناخـب اإلمــاراتيال أكبــر عنــد نضـجبشــر بيجابيـًا قــد يإعتبـر مؤشــرًا يُ 

فــاإلفتراض الرئيســي لــدى الكثيــر مــن . ذوي التحصــيل الجــامعي، فمــن المتوقــع أن يهــتم النــاخبون بالمســتوى التعليمــي لمرشــحيهم
ومـة و الحكالناخبين في مختلف الدول هـو أنَّ الشـخص المـتعلم قـد يكـون أقـدر مـن غيـره علـى فهـم القضـايا العامـة و الحـوار مـع 

يــتمكن عضــو المجلــس المــتعلم مــن التعامــل مــع القــوانين و السياســات العامــة و قــد  كمــا. لعبــة السياســيةالالعبــين اآلخــرين فــي ال
اللجــان المتخصصــة فــي المجلــس و التــي تتطلــب قــدرًا ال ُيســتهان بــه مــن المعرفــة المتخصصــة بالسياســة و اإلدارة و القــانون و 

  .غيرها من مجاالت
لخبـرة سياسـية أم وظيفيـة فـإنَّ كانت ا فسواءً . ن بالخبرة السابقة للمرشحالمستجيبين على أنَّهم يهتمو  من% 78أكَد حوالي  لقد    
ألنه يـدرب المرشـح علـى التعامـل  فتراض المبطن هنا هو أنَّ العمل السابق قبل الترشح لعضوية المجلس الوطني هو أمر هاماال

هـذه النتيجـة تعتبـر إيجابيـة و قـد تـدل علـى بـدايات موفقـة للناخـب اإلمـاراتي، بالرغم من أنَّ . مع اآلخرين و حل مشاكل المجتمع
فمـثًال،  ).1أنظـر الشـكل رقـم (ترتبط مع الخبـرة السـابقة للمرشـح  التي قداألخرى إال أننا بحاجة إلى مزيد من البحث في العوامل 

ة؟ أو الخبرة في القطاع العـام و الخبـرة فـي القطـاع الخـاص؟ و هـل الخبـرة هل يميز الناخب بين الخبرة السياسية و الخبرة اإلداري
   فعًال لها مردود ايجابي على أرض الواقع؟

       نتخابيــــة للمرشــــحمــــواطنين مهتمــــين بمحتــــوى الحملــــة االنتخابــــات المجلــــس الــــوطني أن يجــــد الامــــن المفــــاجيء لمــــن يراقــــب     
الناخـب اإلمـاراتي و كـذلك مـع العلـم بـأنَّ % 63نسبة من يهتمون بهذه الوعـود حـوالي  تغفقد بل. ه التي يقطعها للمواطنينوعودو 

التأكيد هنـا علـى أنَّ  لكن ال بدَّ من .المرشح االنتخابي ما يزاالن في بدايات الطريق إلى توظيف الحمالت االنتخابية بشكل فعال
السـبب األول هـو  .د مناقشة تأثيرها على الناخبين و ذلك لسببيننتخابية رغم أهميتها إال أننا يجب أن نكون حذرين عنالوعود اال

صــالحيات المجلــس الــوطني محــددة و ال نتخابيــة فــي اإلمــارات مــا تــزال يافعــة و بالتــالي فقــد ال يــدرك المرشــح أنَّ أنَّ التجربــة اال
و بالتـالي فلـيس مـن المنطقـي أن . )55( يتمتع المجلس بصالحيات تشـريعية أو رقابيـة مطلقـة كمـا هـو الحـال فـي الـنظم البرلمانيـة

كـان قـد أشـار إلـى ضـعف الثقافـة ) 3(الجدول رقـم و السبب الثاني هو أنَّ ! يعد المرشحون ناخبيهم بوعود ال يستطيعون تحقيقها
م مـــع ن يكـــون ســـببه حداثـــة تجـــربتهنتخابيـــة يمكـــن أبـــالوعود اال هتمـــام المـــواطنينااطنين، ممـــا قـــد يعنـــي بـــأنَّ السياســـية لـــدى المـــو 

نتخابــات ال أنــت علــى علــم بنظــام هــ"ه عنــد ســؤال المــواطنين فمــثًال، وجــدت الدراســة بأنَّــ. نتخابــات أو ضــعف ثقــافتهم السياســيةاال
نتخابـات وية قد تعني أنَّ الجهـل بنظـام االهذه النسب المئو . بال% 46.4 بنعم و% 46.6، أجاب "تحادي؟طني االالمجلس الو 

مــن  إذ أنَّ كثيــراً  نفــذوهاد و يو يات أعضــاء المجلــس أو إلــى أي مــدى يمكــنهم أن يعطــوا الوعــهم بصــالحقــد ينســحب علــى معــرفت
تعـد المـواطنين بـأمور التي تم جمعهـا لهـذه الدراسـة تؤكـد أن الكثيـر مـن المرشـحين قـد اسـتخدموا حمـالت كانـت نتخابية الوعود اال

  !و زيادة الرواتبليست هي أصًال من صالحيات المجلس الوطني كخفض معدالت البطالة 
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هـم يمكـن أن مـن العينـة أنَّ % 61فقـد أكـد حـوالي . ختيـار المرشـحيناح كان من بين العوامل الهامة في أخيرًا فإنَّ عمر المرش    
و هذا شيء يمكن توقعه ألنَّ بعض المواطنين قد يشعر بـأنَّ المرشـحين الـذين يقاربونـه سـنًا قـد . يختاروا المرشح بناءًا على عمره

كمـا يمكـن أن يـنعكس هـذا الشـعور بحيـث يعتقـد بعـض الشـباب أنَّ المرشـحين مـن . نون أقدر مـن غيـرهم علـى فهـم احتياجاتـهيكو 
و سيتضــح هــذا العامــل بشــكل أكبــر عنــد . فئــة كبــار الســن هــم أقــدر مــن غيــرهم علــى التعامــل مــع قضــايا الشــباب و احتياجــاتهم

  ).1(مناقشة الشكل رقم 

    ؟)مكونات النموذج االنتخابي في اإلمارات( نتخابي للمواطنين اإلماراتيينما هي محدّدات السلوك اال : تساؤل الدراسة الثالث

ذلك و بـــ مـــن خـــالل تحديـــد المتغيـــرات التـــي تـــرتبط بـــه) التصـــويت(نتخـــابي الســـلوك االإنَّ تســـاؤل الدراســـة هنـــا يحـــاول التنبـــؤ ب   
ــ و. نتخــابي فــي اإلمــاراتنســتطيع صــياغة نمــوذج للســوك اال تــم اســتخدام معــامالت  دمــن أجــل اإلجابــة علــى تســاؤل الدراســة فق

و نالحـظ مـن الشــكل . مـع المتغيـر التــابع تـرتبط إحصــائياً  تصـورًا شــامًال للعوامـل التـي) 1(و يقـدم الشــكل رقـم . رتبـاط بيرسـوناال
ّن جــنس الناخــب يــؤثر فــي أي أ. و هــو متغيــر جــنس الناخــبكــان لــه داللــة إحصــائية  فقــطًا دأنَّ متغيــرًا شخصــيًا واحــ) 1(رقــم 

 ينالنـــاخبتختلـــف بـــين نتخابـــات االفـــي التصـــويت طريقـــة و بكلمـــات أوضـــح، إنَّ  .نتخـــابي للمـــواطن و طريقـــة تصـــويتهالســـلوك اال
   .و الناخبات اإلناثر و ذكال

مـن  ANOVAالتبـاين  نتخابي، فقـد تـم اسـتخدام أسـلوب تحليـلمهمًا في التأثير على السلوك اال نظرًا ألنَّ جنس الناخب كان   
أنَّ النــاخبين الــذكور و اإلنــاث قــد اختلفــوا ) 5(و تظهــر النتــائج فــي الجــدول رقــم . جــنس الناخــب علــى ســلوكه تــأثيرأجــل معرفــة 

قـــرار : نتخـــابي للجنســـين فـــي المحـــاور التاليـــةفقـــد تبـــاين الســـلوك اال. نتخابيـــةنظـــرتهم أو تعـــاملهم مـــع التجربـــة االهـــام فـــي بشـــكل 
سـتعداد للترشـح، و نتخـابي، و االوعي السياسـي، و الـوعي الثقـافي االلتصويت، و العالقة مع أحد المرشحين، و الـالمشاركة في ا

  . أولويات التصويت
و يمكننــا أن نقــول بــأنَّ هــذا التبــاين بــين النــاخبين الــذكور و اإلنــاث قــد يكــون متوقعــًا نظــرًا الخــتالف دور الطــرفين فــي الحيــاة    

أنَّ  ذكـرًا بـالرغم مـن النتائج الفعلية لإلنتخابـات تؤكـد فـوز مرشـحة أنثـى و احـدة مقابـل تسـعة عشـر مرشـحاً  السياسية خاصة و أنَّ 
مـن مجمـوع % 18و بنسـبة  مرشـحاً  469مـن بـين  مرشـحة 85حـوالي ( نتخابـات كـان كبيـر نسـبياً عدد النساء اللواتي خضـن اال

اإلمــارات علــى الطريقــة التــي يتعامــل بهــا الــذكور و منــاطق فظــة لمعظــم جتماعيــة المحاكمــا يمكــن أن تــؤثر البيئــة اال). المرشــحين
  . لكننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا األمر لهذا، فقد ال يكون مستهجنًا ظهور تلك الفروقات. اإلناث مع المرشحين

تنطبــق  ختيــار المرشــحين الــذينادهــم مــن حيــث ردو  النــاخبين الــذكور و اإلنــاث قــد تشــابهتو بــالرغم مــن هــذا التبــاين، فــإنَّ 
  :عليهم ثالثة معايير هي

  أسلوب كالم المرشح و مهاراته الخطابية .1
  الخبرة السياسية و الوظيفية السابقة .2
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و هذه النتيجـة بالغـة األهميـة ألنهـا قـد تعنـي بـأنَّ المعـايير الثالثـة المـذكورة هـي أهـم معـايير  .الوعود اإلنتخابية للمرشح .3
 كما في الجـدول رقـم  بينالمستجيجميع أكد عليها جزء كبير من كما الناخبين من الجنسين تمسكوا بها  اختيار المرشح ألنَّ 

  . على التوالي يهألسلوب الكالم و للخبرة و للوعود اإلنتخاب% 62.7و % 78.1و % 85.5و ذلك بنسب 
  نتائج تحليل التباين األحادي: 5جدول رقم 

درجات   مربعات المربعات  المتغير
  حريةال

  *الداللة  F" ف"قيمة   متوسط المربعات

            توجهات المواطنين
  0.063  2.437  4.148  3  12.445  المشاركة في التصويتالرغبة في 

  0.001*  5.362  1.332  3  3.995  وجود صلة بأحد المرشحين
  0.001*  5.362  1.332  3  3.995  سياسيالوعي امتالك ال
  0.000*  7.824  7.972  3  23.915  ثقافة اإلنتخابيةامتالك ال
  0.000*  31.293  58.582  2  117.165  لترشح لعضوية المجلسل اإلستعداد

            معايير اختيار المرشح
  0.607  0.613  7.110  3  21.331  أسلوب كالم المرشح أو أسلوبه الخطابي 

  0.000*  26.218  21.482  2  42.964  مستوى تعليم المرشح
  0.434  0.913  12.175  3  36.525  مرشح للالخبرة السياسية أو الوظيفية 

  0.781  0.361  123.236  3  369.709  الوعود اإلنتخابية التي يعطيها المرشح 

  0.000*  12.406  215.419  3  646.257  عمر المرشح
  0.000*  30.134  695.582  3  2086.745  األصلية المرشح إمارة أو مدينة

  0.014*  3.534  69.067  3  207.201  حجم حملة المرشح اإلنتخابية
  0.010*  3.808  111.859  3  335.578  محتوى الشعارات اإلنتخابية للمرشح

  0.008*  3.920  83.691  3  251.072  جنس المرشح
  0.000*  26.218  536.782  3  1610.345  المعرفة الشخصية بالمرشح

  0.000*  43.601  952.708  3  2858.124  درجة القرابة العائلية بالمرشح
  0.019*  3.332  59.249  3  177.748  دقاء و الزمالء حول المرشحما يقوله األص

  0.003*  4.631  81.385  3  244.154  ما يقوله األقارب حول المرشح
  0.015*  3.503  67.064  3  201.191  الشكل و المظهر العام للمرشح

            )p< .05(الداللة اإلحصائية *
      

نتــائج  و يالحــظ فــي. نتخابيــةبالجوانــب المختلفــة مــن العمليــة االهتمــام االجــب تو قبل ينتخابيــة فــي المســتنجــاح التجربــة اال نّ إ    
ثالثـــة أنَّ العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى ســـلوك التصـــويت قـــد تـــم تقســـيمها إلـــى ) 1(الشـــكل رقـــم  رتبـــاط بيرســـون فـــيتحليـــل معامـــل اال

 وى المتغيـرات التـي تـؤثر فـي مشـاركة المـواطنينأقـنَّ أ) 1(شكل رقم فيظهر من ال. رتباط بيرسونمستويات بحسب قوة معامل اال
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 =r(الوعي السياسي ، و )r= 0.467(نتخابية الثقافة اال: يهمكننا من التنبؤ بسلوك التصويت و تُ في التصويت  )ناثاً إ و ذكوراً (

بدرجـة قويـة مرتبطـة و  ا يعنـي بـأنَّ اولويـات التصـويتو هـذ  ).r= 0.309(ة فـي الترشـح لعضـوية المجلـس ، و الرغبـ)0.411
 هتمامـاً اًا مـا قـد أظهـروا بل إنَّ النـاخبين الطـامحين بـدخول المجلـس الـوطني يومـ. بمستوى الوعي و الثقافة التي يمتلكها الناخبون

و هنا يمكننا أن نالحظ بأنَّ هذا السلوك اإلنتخابي في حـّد ذاتـه إنمـا هـو نـوع مـن الـوعي . نتخابات و بالتصويت فيهاباال ملموساً 
  .الناشئة ي و الثقافة اإلنتخابيةالسياس
بمـن  أنتنبـيمكننـا أن السـابقة فالقويـة و باإلضـافة للعوامـل الثالثـة ) 1أنظـر شـكل رقـم (نتخـابي نمـوذج السـلوك االبناءًا علـى      
، و محتـــوى )r= 0.249(مـــدى وجـــود صــلة بـــين الناخـــب و أحــد المرشـــحين  نتخابـــات بنـــاءًا علــىدلي بصـــوته فــي االُيـــوف ســ

       )r= 0.214(، و عمـــر المرشـــح )r= 0.215(نتخابيـــة للمرشـــح ، و حجـــم الحملـــة اال)r= 0.221(نتخابيـــة رات االالشـــعا
   ).r= 0.214(للناخب  المرشح ةدرجة قرابو 

فكمـا أكـد . نتخابيـة فـي دول أخـرىاإلى تشابه بعض أجزائه مـع نمـاذج  نتخابي في اإلماراتاال السلوك و نالحظ من نموذج     
قــد إنَّ الناخــب فــي اإلمــارات نتخــابي، فــلــى الجانــب العقالنــي مــن الســلوك االي دراســاتهم عفــ )37(و بينــدور و زمالئــه  )30( داونــز

فكمـا . يعطـي صـوته ألي مرشـح دون تمييـز أنـه الأي . و لـم يكـن سـلوكه عشـوائياً  أظهر قـدرًا مـن العقالنيـة فـي اختيـار مرشـحيه
نتخابيـــة أو مـــا يقولـــه ي ربـــط بـــين إعطـــاء صـــوته و بـــين أمـــور أخـــرى كمحتـــوى الحملـــة االتظهـــر نتـــائج الدراســـة فالناخـــب اإلمـــارات

جتمـاعي خـالل ان اإلماراتيين قد دخلوا فـي نشـاط فإن الناخبي )33(سيد و وايتلي و  )38(رولف و كما وجد . اآلخرون عن المرشح
هتمامـًا واضـحًا اظهـر النـاخبون أحـد المرشـحين، كمـا بيـنهم و بـين أ القرابة و المعرفـة تنتخابات حيث ربط الناخبون بين صالاال
   .2011نتخابات المجلس الوطني لعام ابقوة في  جتماعي كان حاضراً أي أنَّ البعد اال. ئهم بالمرشحينأقاربهم و أصدقا أيبر 

بــذلك قالنيــة و اجتماعيــة و يين بعوامــل عنتخــابي فــي اإلمــارات يحــدد ســلوك النــاخبين اإلمــاراتا، يمكننــا القــول أنَّ النمــوذج االلهـذ   
ن همـا، جانبين مهميتظهر في نتخابي في اإلمارات إال أنَّ خصوصية السلوك اال. أخرىفهو يتشابه مع سلوك الناخبين في دول 

حــوالي مــن فبينمــا أكــد أكثــر . ســتعداد المــواطنين للتصــويت و درجــة مشــاركتهم الفعليــه فــي التصــويتاأوًال، التنــاقض بــين درجــة 
لهــذا، فــإنَّ المزيــد مــن الدراســات يجــب أن %. 28علــى اســتعداده للتصــويت، كانــت نســبة التصــويت الفعليــة حــوالي مــنهم % 65

ختيـار العينــة اُتجـرى للوقـوف علـى حقيقـة التبــاين فـي النسـبتين و معرفـة مـا إذا كــان التبـاين حقيقيـًا أم ناتجـًا عـن خلــل فـي طريقـة 
. ختيار العينة البحثية فإنَّ تكـرار دراسـات مشـابهة قـد ينهـي اإلشـكالاهي في طريقة  فإذا كانت المشكلة. البحثية في هذه الدراسة

و المؤسسـية التـي  قيفيـةقانونيـة و اللوجسـتية و التثالمعيقـات اللفهـم أما إذا كان السبب حقيقيـًا، فـإنَّ دراسـات أخـرى يجـب إجراؤهـا 
  . قد تكون حالت بين المواطنين و بين إتمام عملية التصويت

ـــذي يتعلـــق بالعالقـــات اإلنســـانية تخـــابي فـــي اإلمـــارات بالعامـــل االنارتبـــاط الســـلوك اال أمـــا الجانـــب الثـــاني، فهـــو           جتمـــاعي ال
تؤكـد أنَّ المـواطنين قـد اعتمـدوا بشـكل واضـح علـى ) 1أنظر شكل رقـم (فنتائج الدراسة و نموذج السلوك اإلنتخابي . جتماعيةواال

ـــه اآل ـــم يظهـــر كعامـــل قـــوي فـــي اختيـــار خـــرون حـــول مرشـــمـــا يقول ـــالرغم مـــن أن الجانـــب القبلـــي أو العـــائلي ل ح معـــين و ذلـــك ب
لهــذا، فــإنَّ صـــانعي القــرار بحاجــة إلـــى التركيــز علــى هــذا الجانـــب مــن حيــث اســـتقطاب النــاخبين و زيــادة المشـــاركة . المرشــحين
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فئات العمرية و الوظيفية في أماكن تواجدها كالمـدارس و قيف الثهتمام بتلكترونية و االاطية من خالل استخدام التوعية اإلالديمقر 
القبليــة فــي اســتقطاب  كمــا تــدعو هــذه النتــائج المرشــحين أنفســهم إلــى عــدم الركــون إلــى. المؤسســات التــي يعمــل بهــا المواطنــون

ربعــة مرشــحين فــي أ أصــل و ربمــا انتخــاب ثالثــة مــن. )56،7(مبكفــاءة المرشــح لخــدمتهم و إفــادته قنــاعهمإنمــا علــى إالمرشــحين و 
بدرجـة قرابـة المرشـح بقـدر  سـتنتاج السـابق فـي أنَّ الناخـب اإلمـاراتي قـد ال يهـتم كثيـراً ظبي من عائلة واحدة إنمـا يؤكـد االإمارة أبو 

    ).1(عوامل أخرى كما في شكل رقم هتمامه با
             

رتباط بيرسون باستخدام معامل اال نتخاباتالمشاركة في االالتي تؤثر على العوامل : نتخابي في اإلمارات العربيةاالالسلوك نموذج : 1شكل رقم 
Pearson  

 

 عوامل

  مهمة

  
          

 نتخابيةالثقافة اال

 
r= 0.474 

 الوعي السياسي

 
r= 0.411  

الرغبــة فــي الترشــح 
 في المستقبل

r= 0.309  

    

 

  
            

 

عوامــــل متوســــطة 
  األهمية

معرفــــــــــــــــــة أحــــــــــــــــــد   
 المرشحين

 
r= 0.249  

ات حتــــوى الشــــعار م
 نتخابيةاال

r= 0.221  

ــــــــــــــة  حجــــــــــــــم الحمل
 نتخابيةاال

 
r= 0.215  

 عمر المرشح

 
r= 0.214  

ــــة مــــع  درجــــة القراب
 المرشح

r= 0.214  

 

  
            

 

ـــــــــة  عوامـــــــــل قليل
  األهمية

اإلمـــــــارة األصـــــــلية   
 للمرشح

r= 0.198  

ـــه األقـــارب  مـــا يقول
 عن المرشح

 r= 0.183  

ما يقوله األصدقاء 
 عن المرشح

r= 0.155  

نتخابيــــة الوعــــود اال
 من المرشح

r= 0.153  

  

                
أســــــــــــــلوب كــــــــــــــالم       

 المرشح

 
r= 0.150  

 جنس الناخب

 
 

r= 0.129  

 جنس المرشح

 
r= 0.107  

الخبـــــــــــرة الســـــــــــابقة 
 للمرشح

r= 0.102  

  

  
  التوصياتالخالصة و 

فالتصــويت فــي . يــةًّ فــي األهميــةة يعتبــر غانتخابــات علــى أيٍّ مــن المســتويات السياســيا ال شــك فيــه أنَّ المشــاركة فــي االممــ     
و هنـاك الكثيـر مـن الدراسـات  .نتخابات تعني ممارسة المواطن لحقـة القـانوني فـي اختيـار ممثليـه فـي أجهـزة السـلطة الحكوميـةاال
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ر وســـيلة نتخابـــات فـــي اإلمـــارات تعتبـــواال .)58،57(العلميـــة التـــي أكـــدت علـــى دور المشـــاركة السياســـية فـــي تحســـين نوعيـــة الحيـــاة 
  .لتحقيق غايات إنسانية أكبر مثل تمكين المواطن و الرقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة له

ـــاحثين قـــاموا بدراســـة هـــذا الموضـــوع فـــي الـــدول نظـــرًا ألهميـــة دراســـة الســـلوك اال        ـــإنَّ الكثيـــر مـــن الب نتخـــابي للمـــواطنين، ف
ة و ابات قد ساعدهم على فهم قرارات و اختيارات النـاخبين كمـا سـاعد الحكومـنتخوجدوا بأنَّ نمط التصويت في االالديمقراطية و 

نتخابـــات التــي تجـــري فــي منطقـــة الخلــيج العربـــي، فـــإن و بـــالرغم مــن قلـــة اال .)60،59(نتخابــات المرشــحين علـــى ترشــيد عمليـــة اال
نتخابــات فــي نــب القانونيــة و السياســية لالالجواالدراســة الحاليــة تكتســب أهميــة واضــحة ألنهــا تضــيف أبعــادًا جديــدة لمــا نعرفــه عــن 

  .)61،51،49،47،28،27،26،17(المنطقة 
نتخـــابي فـــي دولـــة ســـتبيان خـــاص لبحـــث الســـلوك االاستقصـــاء الميـــداني حيـــث تـــم توزيـــع عتمـــدت الدراســـة الحاليـــة علـــى االا     

و تحليــل ارتبــاط  ANOVAالتبــاين  و تحليــل الوصــفيالتحليــل اإلحصــائي  اليبكمــا تــم توظيــف أســ. اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 نســبة عاليــة نســبياً  بــأنَّ  اإلحصــائي الوصــفي و قــد أظهــرت نتــائج التحليــل. لإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة Pearsonبيرســون 

اإلحصـــاءات الفعليـــة مـــن الحكومـــة قتـــراع بـــالرغم مـــن أنَّ و رغبـــًة بالمشـــاركة فـــي عمليـــة اال هتمامـــاً العينـــة أبـــدوا مـــن ا%) 64.7(
لهـذا، توصـي الدراسـة بـإجراء المزيـد مـن %. 28نتخابات سوى حـوالي كس هذا التوجه حيث لم يصوت في االحادية تظهر عتاال

قتـراع و دراسـات بعديـة أي بعـد التصـويت اء دراسـات قبليـة أي قبـل عمليـة االالدراسات حول هذا الموضوع مـع التركيـز علـى إجـر 
   . ية للمواطنين اإلماراتيينمن أجل الوصول إلى فهم أفضل للمشاركة السياس

م حــول جوانـــب عديــدة مــن العمليـــة النــاخبين الــذكور و اإلنــاث قـــد تباينــت آراؤهــ أنَّ  ANOVAنتــائج تحليــل التبـــاين بينــت و     
  أســلوب كــالم المرشــح : نتخابيــة، إال أن الجنســين قــد أجمعــوا علــى تركيــزهم علــى ثالثــة عوامــل عنــد اختيــار مرشــحيهم و هــياال
لهذا توصي الدراسة بتكثيـف . نتخابية للمرشحوعود االالخطابية، و الخبرة السياسية و الوظيفية السابقة، باإلضافة إلى ال مهاراتهو 

علـى المرشـحين فـي المسـتقبل  ،كـذلك. نتخابـاتجيع الناخبين على المشاركة في االالعوامل من أجل تش هجهود الحكومة على هذ
  .  ل استقطاب أكبر أعداد ممكنة من الناخبين للتصويت لهمالتركيز على العوامل الثالثة من أج

جتماعية و الثقافية، فقد المتحدة بحيث يراعي خصوصيتها اال من أجل بناء نموذج انتخابي خاص باإلمارات العربية    
أما . ناخبينمجموعات من العوامل التي تؤثر على سلوك ال ثالث Pearsonستخدام أسلوب التحليل الترابطي بيرسون اأظهر 

رغبة خبين و الوعي السياسي للناخبين و نتخابية للنانتخابي فهي الثقافة االثير القوي على السلوك االتأمجموعة العوامل ذات الـ
و العوامل ذات التاثير المتوسط تشمل وجود عالقة معرفة بين . الناخب في الترشح لعضوية المجلس الوطني في المستقبل

ا العوامل ذات التأثير مأ. نتخابية و عمر المرشححملة االنتخابية للمرشح و حجم المحتوى الشعارات االب و المرشح، و الناخ
بضرورة لذا، توصي الدراسة الباحثين . الضعيف فتشمل ما يقوله األقارب و األصدقاء حول المرشح و أسلوب كالمه و جنسه

.نتخابينموذج االهذا ال اختبارية من أجل إجراء مزيد من الدراسات الميدان
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Abstract 

to build talking electronic 

 dictionary for libraries and information 
science using multimedia program.  We 
will underline the benefits and deficits of 
electronic dictionaries and their building 
methods. In addition, we will present 
concepts and definitions of multimedia and 
the benefits of using it in libraries and 
information science, including but not 
limited to guiding tour, learning and 
training, self learning and digital library.  

For achieving the main goal herein, the 
research has two courses. The first one is 
the applied aspect. The applied aspect 
focuses on how to build talking electronic 
dictionary for libraries and information. 
The second course explains how to 
measure the proficiency of electronic 
dictionary. The research arrived at several 
conclusions and recommendations that may 
contribute in evaluating current electronic 
dictionaries based on multimedia. 
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  ملخص

ناطق بمصطلحات  لكترونيإتتناول الدراسة بناء قاموس 
علم المكتبات والمعلومات باستخدام برامج الوسائط 

على مميزات وسلبيات  المتعددة ، من خالل إلقاء الضوء
لكترونية وطرق بناؤها ، مع عرضًا للمفاهيم القواميس اإل

والتعريفات المتعلقة بالوسائط المتعددة ومميزات 
مجال المكتبات والمعلومات ، وتطبيقات  يفاستخدامها 

المكتبات والمعلومات مجال  فيالوسائط المتعددة 
  الذاتيرشادية ، والتعليم والتدريب ، والتعلم كالجوالت اإل

 وحتى تحقق الدراسة هدفها الرئيس . والمكتبات الرقمية

األول : مسارين فيأن تسير الدراسة رأى الباحث  
ما يتعلق ببناء القاموس االلكتروني وهو  التطبيقيالجانب 

 والثانيالناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات ، 
. وهو ما يتعلق بقياس فاعلية القاموس الميدانيالجانب 

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 

تقويم القواميس االلكترونية القائمة  فيقد تسهم  التي
  .المتعددة الوسائط إنتاجعلى برامج 
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 ]الثالثين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

 المملكة العربية السعودية  –مكة  –جامعة أم القرى *
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 مقدمة

حـدة األمريكيـة ، وكـان أول م ، وكـان ذلـك فـي الواليـات المت1952لكترونيـة فـي عـام القواميس اإلد أول مؤتمر في مجال عق
ونظـــرًا ألهميـــة القـــواميس . يزيـــةللترجمـــة اإللكترونيـــة يقـــوم بترجمـــة جمـــل مـــن اللغـــة الروســـية إلـــى اللغـــة االنجل لكترونـــيإقـــاموس 

لـــدخول علـــم الـــذكاء  وكـــان ذلـــك دافعـــاً  –يات والســـتينيات الخمســـين –لكترونيـــة فقـــد اســـتمرت البحـــوث خـــالل عقـــدين كـــاملين اإل
، وذلـك لعـدم وجـود الـدعم المـادي ولكثـرة االنتقـادات مـن  وتوقفت البحوث في هذا المجال لمدة خمسة عشر عاماً . االصطناعي

حتــى فــي بعــض بعــض الجهــات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، إال بعــض الــدول المجــاورة مثــل كنــدا وبعــض الــدول األوربيــة و 
   )1(.المؤسسات التجارية داخل الواليات المتحدة األمريكية التي واصلت تلك البحوث

  الدراسة وأهمية الموضوع اختيار مبررات

نتـاج الوسـائط المتعـددة بقسـم علـم المعلومـات شــطر إعنـدما عهـد إلـى الباحـث بتـدريس مقـرر  الحـاليالبحـث  فـيالتفكيـر بـدأ 
عــن كيفيــة  شــغل فكــر الباحــث فيهــا كثيــراً  الــذيالطالبــات بجامعــة أم القــرى علــى مــدار أربعــة فصــول دراســية متتاليــة ، األمــر 
 هــديإلــى أن ) الخــدمات -التنظــيم –االقتنــاء ( تطبيقــات الوســائط المتعــددة فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات بمنظومتــه الثالثيــة 

كانت إجراء دراسة ف) الفيديو –الصورة  –الصوت  –النص (إلى التفكير في دراسة تجمع في طياتها منظومة الوسائط المتعددة 
  : لكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات ،  وترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما يلىإعن بناء قاموس 

والقـــواميس االلكترونيـــة الناطقـــة علـــى وجـــه  لكترونيـــة عمومـــاً لـــى القـــواميس اإلتبـــات والمعلومـــات إيفتقـــر تخصـــص المك .1
 .الخصوص

 .لكترونية باستخدام الوسائط المتعددةتتناول بناء القواميس اإل التيات تعد هذه الدراسة من أوائل الدراس .2

 .االستفادة من تطبيقات الوسائط المتعددة في مجال علم المكتبات والمعلومات .3

  الدراسة أهداف
مـن  لكترونـي نـاطق بمصـطلحات علـم المكتبـات والمعلومـات إتحقيق هدف رئيس وهو بنـاء قـاموس  تسعى هذه الدراسة إلى

  :خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية
 .لكترونيةريف بمميزات وسلبيات القواميس اإلالتع .1

 .لكترونيةالتعريف بكيفية بناء القواميس اإل .2

 .المتعددة وأهميتها التعريف بمفهوم الوسائط .3

 .التعريف بمميزات الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات .4

 .التعريف بتطبيقات الوسائط المتعددة في مجال المكتبات والمعلومات .5

 :لكتروني الناطق محل الدراسة من خالل ما يلييف بطرق بناء وفاعلية القاموس اإلالتعر  .6

 لكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسةطرق بناء النص في القاموس اإل. 

 لكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسةطرق بناء الصورة في القاموس اإل. 

 لكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسةطرق بناء الصوت في القاموس اإل. 

 يو في القاموس اإللكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات محل الدراسةطرق بناء الفيد. 

  قياس فاعلية بناء القاموس اإللكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبـات والمعلومـات علـى عينـة مـن طالبـات
 .قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى
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  الدراسة حدود

  .قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتبناء وفاعلية : الحدود الموضوعية

قيـــاس فاعليـــة بنـــاء القـــاموس اإللكترونـــي النـــاطق بمصـــطلحات علـــم المكتبـــات والمعلومـــات علـــى عينـــة  مـــن  :الحـــدود المكانيـــة
  .طالبات قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى

  ).هـ 1432/1433(للعام الجامعي  أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول :الحدود الزمنية

واإلنجليزيـة مـع إعطـاء بنـاء قـاموس إلكترونـي نـاطق بمصـطلحات علـم المكتبـات والمعلومـات بـاللغتين العربيـة  :الحدود اللغويـة
  .جرائي للمصطلح باللغة اإلنجليزيةالتعريف اإل

  .لومات على قرص مليزرنتاج قاموس إلكتروني ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعإ :الحدود الشكلية

  البيانات جمع وأدوات الدراسة منهج 

هــذه الدراســة واللــذان يعــدان مــن أنســب المنــاهج  فــيلتعــدد جوانــب الدراســة ، فقــد اعتمــد الباحــث علــى منهجــين للســير  نظــراً 
  : العلمية لتحقيق ما ترمى هذه الدراسة من أهداف وهما

 البنائيالمنهج   . أ

تضح ذلـك مـن وا )2("جديد لم يكن معروفا بالكيفية نفسها معرفيإنشاء أو تطوير برنامج أو هيكل  فيوهو المنهج المتبع "
  .الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات باستخدام أحد برامج الوسائط المتعددة لكترونياإلخالل بناء القاموس 

  الميداني المسحيالمنهج   . ب

، وهــو المــنهج الــذي يهــدف إلــى الكشــف عــن األوضــاع المتعلقــة بظــاهرة  نيالميــدا المســحياعتمــدت الدراســة علــى المــنهج 
الوقــت لتأييــد إيجابيتهــا وتــدعيمها ، والوقــوف عنــد الســلبيات ، ومحاولــة إصــالحها ووضــع الخطــط والبــرامج الالزمــة  فــيمعينــة 
 عينـة المبحـوثين جانـب لكترونـي النـاطق مـنالقـاموس اإل اسـتخدام إمكانيـة مـدى لقيـاس مالئمـة المنـاهج أكثـر باعتبـاره )3(لتقويمها

 تخـدم التـي البيانـات مـن قـدر أكبـر علـى للحصـول وذلـك ؛ النـاطق لكترونـياإلبالقـاموس  وتقيـيمهم للوسـائط المتعـددة ، الدراسـة

 علـى االسـتمارات توزيـع تـم حيـث ، البيانـات تجميـع فـي عليها الدراسة اعتمدت التي األداة هي وكانت االستبانة ، الدراسة أغراض

  :هما رئيسين جزَأين إلى الدراسة وتنقسم. طالبة 90عددهن  بلغ من الطالبات عينة
 النظري اإلطار :األول

يتنـاول  الـذي األجنبـي وخصوًصـا األدب الموضـوع أدب وتحليـل قـراءة علـى أساسـي بشـكل للدراسـة النظـري الجانـب يعتمـد
  . لكترونية والوسائط المتعددةالقواميس اإل

 العملي الجانب :الثاني

 : يوه مراحل ستة إلى بدوره وينقسم
 .تجميع مصطلحات القاموس .1

  .تجميع مصادر الوسائط  .2
 .بناء القاموس فيالبرامج المستخدمة  .3

 .إنتاج ما هو مطلوب من وسائط .4
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 .القاموس للطالبات إتاحة .5

  .مرحلة التجريب واالختبار .6

 البيانات جمع أدوات

 هـذان المنهجـان ، التـي تناسـب األدوات مـن مجموعـة علـى االعتمـاد تـم فقـد الدراسـة فـي المسـتخدمة البحـث لمنهجـي وفقاً 
  :هي األدوات تلك وأهم

 الفكري اإلنتاج في البحث  . أ

 المكتبات فهارس في البحث تم لكترونية والوسائط المتعددة ، وقدالقواميس اإل حول الراجعة المعلومات على للحصول وذلك
 البيانـات قواعـد مـع التعامـل إلـى باإلضـافة الدراسـة ، موضـوع الـذي يتنـاول الفكـري اإلنتاج لحصر المباشر الخط على المتاحة
  .خالل المكتبة الرقمية لجامعة أم القرى من المتاحة العالمية

  مصطلحات علم المكتبات والمعلوماتالناطق ب لكترونياإل القاموس  تقييم استبانة  . ب

المتصلة  العلمية المادة لجمع األداة بهذه الباحث استعان وقد العلمية ، المادة جمع أدوات أهم ستبانةاال تعد : ستبانةاال تصميم
   ناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات ، لكترونيإبناء قاموس  بدارس
 :التالية العناصر التي تضمنت االستبانة ورقة بتصميم الباحث قام المرحلة هذه وفي

  .لكترونيةالقواميس اإلطرق التدريب على  .1

  .لكترونيةأسباب استخدام القواميس اإل .2

 .لكترونية القائمة على الويبمدى معرفة الطالبات بالقواميس اإل .3

  .لكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتمدى سهولة تصفح القاموس اإل .4

  .الوقت المستغرق للبحث عن المصطلحات بالقاموس .5

 .بأنفسهم البحث بالتصفح عن المصطلحات إجراء ليع العينة أفراد قدرة .6

  .مدى تلبية القاموس الناطق الحتياجات عينة الدراسة من المصطلحات .7

  .الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات لكترونياإلم عينة الدراسة للنص بالقاموس تقيي .8

  .المكتبات والمعلومات لكتروني الناطق بمصطلحات علمتقييم عينة الدراسة للصور بالقاموس اإل .9

  .لكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتعينة الدراسة للصوت بالقاموس اإل تقييم .10

  .لكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتينة الدراسة للفيديو بالقاموس اإلتقييم ع .11

 العينـة أفـراد مـن خمسة طالبات علي عرضها إلى النهائية صورتها في االستبانة إخراج قبل الباحث َعمد:  االستبانة تجريب
 .لألخذ بمالحظاتهن

اســتخدام ) جامعــة أم القــرى  –طالبــات قســم علــم المعلومــات (فــرض عــدم التعامــل مباشــرة مــع عينــة الدراســة  االســتبانة توزيــع
لمــا يتميــز بــه مــن عــدم  نظــراً  (esurveypro)نترنــت لجمــع البيانــات باالعتمــاد علــى موقــع عــن طريــق اإل اإللكترونــياالســتبيان 
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لكــل  اإلجابــاتمحدوديــة االســتبيانات لكــل مشــترك، وعــدم محدوديــة األســئلة لكــل اســتبيان باإلضــافة أيضــا إلــى عــدم محدوديــة 
  .*)4(استبيان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اتا إلى أن الئحة قسم علم المعلومات جامعة أم القرى لم تشتمل على مقرري المراجع العامة والمتخصصة وٕانما تدرس ضمن مقرر مصادر المعلوميلفت الباحث النظر هن *

  عينة الدراسة وأسس اختيارها

طالبـة تـم اختيـارهن بطريقــة  90أجريـت الدراسـة علـى عينـة مــن طالبـات قسـم علـم المعلومــات بجامعـة أم القـرى بلـغ عــددهن 
وتحقــق النتــائج المرجــوة منهــا، فقــد آثــر الباحــث أن تكــون عينــة الدراســة مــن  الطبيعــيمســارها  فــيعمديــة، وحتــى تســير الدراســة 

  :يةقمن بدراسة المقررات التال الالتيالطالبات 

  حتى يكن لديهن مهارة استخدام مصادر المعلومات المرجعية: مقرر مصادر المعلومات)(. 

   مقـــرر النصـــوص المتخصصـــة باللغـــة اإلنجليزيـــة وذلـــك حتـــى يكـــن لـــديهن المعرفـــة بفهـــم المصـــطلحات المتخصصـــة فـــي  
 .مجال علم المكتبات والمعلومات

   لوسائط بالقاموس محل الدراسةإلمكانية تقييم ا: الوسائط المتعددة إنتاجمقرر. 

  المرجعية االستشهادات صياغة
 االستشهادات لصياغة أمريكيوهو نمط  (MLA)  ( Modern Language Association)  نمط على االعتماد تم

 بهـذا االسـتعانة تـم وقـد .اإلمكـان قـدر مقننـة المرجعيـة طريقـة االستشـهادات صـياغة بهـا تمـت التـي الطريقـة تكـون حتـى المرجعيـة

 المرجعية االستشهادات بصياغة يتعلق فيما وخصوصاً  األخرى ، باألنماط ومرونة مقارنة سهولة من به لما يتميز غيره دون النمط

 ويوضـح )5(اإلنسـانيات  فـي شـيوعاً  األكثـر هـو الـنمط هـذا أن كمـا اإلنترنـت ، شـبكة علـى المتاحـة بالمصـادر اإللكترونيـة الخاصة

  .الدراسة بداخل المتبعة الصياغة )1(الجدول
  صياغة األعمال المستشهد بها بالدراسة فيالصياغة المتبعة  :1جدول 

نوع العمل 
 المستشهد به

 الصياغة

 .الصفحات المستشهد بها / الصفحة. الناشر، تاريخ النشر: رمكان النش. العنوان. اسم المؤلف الكتب

الصفحات المستشهد / الصفحة. تاريخ النشر. عنوان الدورية." عنوان المقال. "اسم كاتب المقال مقاالت الدوريات
 .بها

الصفحات / الصفحة. اإلجازةاسم الجامعة، سنة . الدرجة." عنوان األطروحة. "اسم الباحث األطروحات
 .المستشهد بها

 تاريخ انعقاد المؤتمر. مكان انعقاد المؤتمر. عنوان المؤتمر" عنوان البحث. "اسم الباحث أعمال المؤتمرات

 ]تاريخ الوصول[ >URL<. ]على الخط المباشر [متاح . العنوان. اسم المؤلف مواقع االنترنت

 

  السابقة الدراسات

ـــم المكتبـــات والمعلومـــات باســـتخدام بـــرامج الوســـائط  لكترونـــيإقـــاموس  اســـتهدف البحـــث بنـــاء نـــاطق بمصـــطلحات عل
المتعـــددة ، لـــذا يتنـــاول الباحـــث الدراســـات المرتبطـــة بـــالقواميس االلكترونيـــة والوســـائط المتعـــددة ، لتحديـــد موضـــع البحـــث 

  :ستة محاور وهى في، وقد تم تصنيف هذه البحوث والدراسات الحالي

  والقواميس العربية التقليديةاجم دراسات تناولت صناعة المع .1
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تأليفـه  فياستعان  والذيصناعة معجم مصطلحات البالغة العربية  1995عام  فيتجربتة  في )6(طبانة يبدو  عرض
بالغة والتدوين فيها، ثم تتبـع ال فيبجميع ما استطاع الوقوف عليه من أصول البالغة ومظانها المختلفة منذ بدء التفكير 

 . سجل فيها السابقون بهدف تنسيقها على نحو ييسر الرجوع إليها واإلفادة منها التيثار المختلفة اآل

 ا بعــرضمبتــدءً  العربــيإنشــاء المعجــم  فــيالجهــود العربيــة  2002عــام  فــي )7(واســتعرض أيمــن خالــد مصــطفى دراوشــة
تحتـــاج إليهـــا اللغـــة العربيـــة وصـــفاتها، مقســـما إياهـــا إلـــى المعـــاجم اللغويـــة، ومعـــاجم المصـــطلحات  التـــيألنـــواع المعـــاجم 

وضــع المعــاجم بــدأها  فــيللجهــود العربيــة  الباحــث دراســته بعــرض وأنهــى. المعــانيواألدبــاء، والمعــاجم التاريخيــة، ومعــاجم 
أقـرب " ، ومعجـم "محـيط المحـيط " يون مثـل معجـم وضـعها اللبنـان التـيبجهود اللبنانيين، مع عرضًا لنماذج مـن المعـاجم 

وضــع المعــاجم، مثــل جهــود  فــيكمــا عــرض لجهــود المؤسســات والجماعــات . وغيرهــا" فصــيح العربيــة والشــوارد فــيالمــوارد 
  " معجم فيشر : قام المجمع بنشرها مثل  التيمستعرضًا نماذج من المعاجم العربية . القاهرة فيمعجم اللغة العربية 

إنشــاء المعــاجم العربيــة بجهــود المكتــب  فــيوانتهــى عــرض الجهــود العربيــة " المعجــم الوســيط " و "معجــم الكبيــر ال" و 
 . وضع وتوحيد المصطلحات العلمية عن طريق المؤتمرات والندوات فيإلى دوره  الرباط مشيراً  فيالدائم لتنسيق التعريب 

، العربـيتـاريخ المعجـم : يمـن خـالل ثالثـة محـاور وهـ المدرسـي بناء المعجم 2006عام  )8(على يونس فتحيوتناول 
مراحــل  فــيلــبعض المعــاجم الخاصــة  واختــتم دراســته بعــرض. جم المدرســيةنشــأة المعــاجم المدرســية، مصــادر بنــاء المعــا

ومنجـد  المـألوف مـن اللغـة العربيـة، فـيومنها معجم الطالـب " معجم المعجمات العربية"كتاب  فيكرت التعليم المختلفة، ذُ 
  . الطالب، ورائد الطالب، والقاموس الجديد للطالب وغيرها

  ة المعاجم والقواميس االلكترونيةدراسات تناولت صناع .2
، مــع التطــرق  للغــة العربيــة يعــد البيانــات مـن أجــل بنــاء معجــم آلـإمكانــات قوا 1993عـام  فــي)9(عـالج محمــد الخنــاش

  مالئــياإلالتــدقيق علــى جميــع مفــردات النصــوص العربيــة ، وٕالــى وضــع برنــامج للترجمــة اآلليــة ، و  يلبــرامج التعــرف اآللــ
  .سواء للناطقين بها أو لغيرهم يعليم اللغة العربية بالحاسب اآللإمكانية ت وأخيراً 

مضـمون  تمـدا علـىبإعداد دراسة عن بناء القاموس المبرمج مع 2007عام  في )10(محمد أحمد الجنزورى يوقام عل
أطــوار صــناعة وتــأليف (، وتمهيــد ي، ومــدخل مفــاهيم)إدارة لغويــة(دمــة تقســيم منهجيــة الدراســة إلــى مق يفــ" فلســفة العلــوم"

والمراجـع، ) النتـائج والتوصـيات(، والخاتمـة )إداريا وبرمجيـا وٕاحصـائيا ولغويـا(المعجم  في، وأربعة مباحث تتمثل )المعاجم
إدارة " يتضـمن وحـدة  عـالمي ية إلى بيان أهمية إنشـاء مجمـع لغـو رى توصلت الدراسمن ناحية أخ. واألشكال التوضيحية

بالكليـات المعنيـة " دارة اللغويـةاإل"لعربيـة مـع اسـتحداث مقـرر مـادة للنهـوض باللغـة ا المستقبليتقوم بالتخطيط " إستراتيجية
  .  للبحث بالقاموس المبرمجدارية واللغوية ، باإلضافة إلى تقديم نموذج لقواعد البيانات إلبالعلوم ا

 فـيمجـال المعجميـات ودورهـم  فـيسـهام البـاحثين إاختبـار مـدى  )11(وفى نفس العـام حـاول عبـاس عبـد الحلـيم عبـاس
مجتمـع المعرفـة  فـي، والبرهنة على قدرة هـذه اللغـة الفاعلـة يالعربية للدخول إلى العصر الرقم البرهنة على إمكانات اللغة

ولتحقيق ذلك كله رأى الباحث أن تسير . نترنتتتيحها شبكة اإل التيلفرص الضخمة من خالل استثمار ا الثقافيوالتبادل 
، العـرب مجتمـع المعرفـة، ثـم تنـاول بالمعالجـة )العربية والتقنيـة(، حيث بدأ دراسته بمقدمة عن التاليدراسته وفقا للمخطط 

نقـــل  فــينترنــت ، ثــم اســتعرض الجهــود العربيــة عربيـــة علــى اإلنــاقش واقــع اللغــة ال تنــوع اللغــات وتعــدد الثقافــات ، كــذلك
نترنـــت علـــى اإل العربـــيدراســـته علـــى المعجـــم  فـــيعبـــر الشـــبكات ، إلـــى أن انتهـــى  الثقـــافيالمعلومـــات الرقميـــة والتبـــادل 

  ).نموذجاً (
 

  فيلكترونية ة واإل دراسات تناولت صناعة المعاجم والقواميس العربية التقليدي .4
  مجال المكتبات  .5
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علـى إعـداد معجـم متكامـل للمصـطلحات المعلوماتيـة  2001عـام  فـي )12(توافرت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
الخطــوات األولــى  وكانــت IEEEومعجــم  Microsoftعلــى معجمــين أساســين همــا معجــم  المعجــمبنــاء هــذا  فــيمعتمــدة 

االتفــاق علــى المــداخل والمصــطلحات، ثــم فرزهــا إلــى االختصاصــات المختلفــة للمعلوماتيــة وتشــكيل  يإلنشــاء المعجــم هــ
 فــياســتغرقت خمســة آالف مصــطلح  حــوالي، واحتــوى المعجــم علــى العربــيلجــان فرعيــة لكــل اختصــاص لمناقشــة المقابــل 

  .مجال المعلوماتية فيمن المتخصصين  كثر من ثالثين باحثاً أإعدادها عامين بجهود 

لكترونـي للمصـطلحات المكتبيـة بـاللغتين العربيـة واالنجليزيـة مـن إأول تجربـة عربيـة لبنـاء قـاموس  2004وشهد عـام 
وقـد قامـت . األردن فـينتاج القاموس كمشروع تخرج مـن جامعـة البلقـاء التطبيقيـة إ، تم )13(جانب ختام الغرغير وزميالتها

مصـطلحًا ، وكانـت قاعـدة البيانـات  552بلغ عدد مصطلحاته ) أكسس(الطالبات بإنتاج القاموس باستخدام قاعدة بيانات 
، المصـطلح باللغـة ) كـود المصـطلح(رقـم معـرف للمصـطلح : هذه عبارة عن جدوًال واحدًا اشتمل علـى خمسـة حقـول وهـى

  .ية ، المعنى ، المرجعالعربية ، المصطلح باللغة االنجليز 

يوفــق بــين الترتيــب  عربــيدراســة تمهيديــة ألســس إعــداد معجــم لغــوى  2007عــام  فــي) 14(وأعــد أبــو الفتــوح حامــد عــودة
للجـذور، بـدأت الدراسـة بمقدمـة تمهيديـة حـول اللغـة العربيـة، وتناولـت  الهجـائيالكامل للمفردات وطريقـة الترتيـب  الهجائي

تهـا، وخصائصـها الفطريـة، ودوافـع إعـداد المعجمـات العربيـة، والمعـاجم اللغويـة العربيـة التراثيـة، أهمية اللغة العربيـة ومكان
هــذه المعــاجم، كمــا قــدمت نمــاذج مــن المعــاجم اللغويــة العربيــة الحديثــة، وناقشــت صــعوبات  فــيوطــرق الترتيــب المتبعــة 

مــن هــذه الصــعوبات، وفــى النهايــة عرضــت يحــد  عربــيمعجــم  فــيللجــذور، واحتمــاالت البــدء  الهجــائياســتخدام الترتيــب 
 .الدراسة للشكل العام للمعجم المقترح

 والمعلومـات والمكتبـات الكتـب مصـطلحات إلـى حصـر 2008عـام  فـي )15(وهدفت دراسة سيد حسن محمد الصبحى

 والمكتبـات مصـطلحات الكتـب وضـع وسـائل دراسـة و ، بهـا والتعريـف المسـلمين عنـد المجـال أدبيـات المسـتخدمة فـي

 وقـد ، ووصـفها المصـطلحات تلـك صـياغة فـي فاعليـة منها وأكثرها وسيلة كل مكانة وتعريف ، العربية اللغة في والمعلومات

 .المكتبات والمعلومات تخصص في اإلسالمية والمفاهيم للمصطلحات لغوي قاموس أو ثبت لغوي بصياغة الباحث قام

 للتخصـص الراعيـة الجهـات تنسـيق بـين وجـود بضـرورة الباحـث أوصى وقد ، فصول وسبعة مقدمة في الدراسة وجاءت

  .وتقييمها المجال في المصطلحات بوضع فيما يختص مهنية وجمعيات واتحادات أكاديمية مؤسسات من

بدراســة واقــع صــناعة المراجــع العربيــة بــالتطبيق علــى مجــال  )16(قامــت أســماء صــالح علــى الغتيــت 2009وفــى عــام 
لقـاء الضـوء إتمـر بهـا، مـع  التـيعلومات من خالل التعرف على مفهـوم صـناعة المراجـع العربيـة، والمراحـل المكتبات والم

إعــداد هــذه  فــيمجــال المكتبــات والمعلومــات، وقــد اعتمــدت الباحثــة  فــيعلــى واقــع صــناعة المراجــع العربيــة المتخصصــة 
تجميـع البيانـات علـى قائمـة المراجعـة والمقـابالت الشخصـية، وقـد  فـيالدراسة علـى المـنهج الميـدانى، كمـا اعتمـدت أيضـا 

المفـاهيم : صـناعة المعـاجم العربيـة" وجاء الفصل الثالث عن . اشتملت الدراسة على سبعة فصول وخاتمة وأربعة مالحق
مـــع عرضـــًا  عة المعـــاجم،وتناولـــت فيـــه الباحثـــة المفـــاهيم المرتبطـــة بصـــناعة المعـــاجم ونشـــأة وتطـــور صـــنا" والتعريفـــات 
مجــال  ياســة نمــاذج مــن المعــاجم المتخصصــة فــجرائيــة المتبعــة عنــد صــناعة المعــاجم، وانتهــى الفصــل بدر للخطــوات اإل

  .المكتبات والمعلومات

  لت استخدام القواميس االلكترونيةدراسات تناو  .4

الكوريــة عنــد اســتخدام   EFLبدراســة احتياجــات وســلوكيات طــالب كليــة  2006عــام  فــي )Jesun Ryu ()17(قــام 
مــن الطــالب لــم يتعلمــوا كيفيــة اســتخدام القــاموس % 60وأظهــرت نتــائج الدراســة أن مــا يقــرب مــن . القــواميس اإلنجليزيــة
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من بينها كانت القواميس اإلنجليزية الكورية هي .  وقد امتلك معظم الطالب على األقل قاموسًا انجليزيًا واحداً . اإلنجليزي
وقد فضل المشاركون القواميس ثنائيـة . من الطالب% 38.6سيطرت قواميس الجيب اإلليكترونية على  .األكثر استخداماً 

اللغــة علــى القــواميس أحاديــة اللغــة، وبصــفة خاصــة عنـــدما اكتشــفوا أن معنــى الكلمــات غيــر المعروفــة كــان هــو الهـــدف  
النطـق ، وطريقـة االسـتخدام ، واألمثلـة ، ويحتوي القاموس على معلومـات أخـرى مثـل كيفيـة . األساسي من وراء القاموس

إال أنها جاءت في المرتبة الثانية ، كما أن المقدمة والتوضيحات التي تأتي فـي صـدر القـواميس الورقيـة لـم تسـتخدم علـى 
وقد كانت أكثر صفات القاموس تفضيال هي مدى فائدته وسرعة وسهولة البحـث خـالل القـاموس، والقـدرة علـى . اإلطالق
  . واهفهم محت

مـن طـالب  38قاموس ياهو المتاح على الويب ومسـتوى بحـث  )Fan-ping Tseng ()18(اختبر  2009وفى عام 
مقــــال، (كــــان الطـــالب المشــــاركون يقــــرءون فـــي معمــــل اللغــــة . أثنــــاء دراســــتهم للغـــة اإلنجليزيــــة فـــيمدرســـة ثانويــــة عليــــه 

ن عن الكلمات غير المعروفة فـي قـاموس يـاهو ثنـائي ويضعون خطًا تحت الكلمات التي لم يعرفوها ، ويبحثو ...) كتاب،
ومـن ثـم تـم جمـع سـجالت البحـث الخاصـة بهـم . اللغة المتاح  على الويب ويكتبون التعريفات للكلمات التي يبحثون عنها

ن وقـد أظهـرت النتـائج أ. وصنفت األخطاء التي وقعوا فيها إلى أربعة أنواع ، وترجم أسلوبهم فـي البحـث إلـى سـبع نمـاذج
بعــض المشــاركين بحثــوا عــن الكلمــة فــي القــاموس دون إرجــاع الكلمــة إلــى أصــلها ، كمــا أنهــم كــانوا يبحثــون عــن كلمــات 
مفردة دون البحث عن تعبير متعارف عليه ، كما أنهم لم يسـتخدموا األمثلـة والتعبيـرات الموجـودة فـي القـاموس االسـتخدام 

علـى أخطـاء الطـالب فـي  وبنـاءً . عتبـار عنـد اختيـار معنـى معـين للكلمـةاألمثل ، أو أنهم لـم يأخـذوا سـياق الجملـة فـي اال
البحث عن الكلمات في القاموس ونماذج أسلوب البحث الذي اتبعوه ، تمـت مناقشـة األنمـاط المنهجيـة المتعلقـة بتعليمـات 

  . البحث في القاموس

تجربة أجريت على مجمـوعتين بإجراء  )Vintean Adriana, Matiu Ovidiu ()19(قام كل من  2010وفى عام 
تشــكلت المجموعــة األولــى مــن طــالب الســنة . 2010/ 2009مــن الطــالب يدرســون اللغــة األســبانية فــي الســنة الدراســية 

تضـمنت التجربـة تقـديم . الثانية تخصص إدارة أعمـال ، والمجموعـة الثانيـة طـالب السـنة األولـى تخصـص علـوم الحاسـب
جباريــة للدراســة وقــدمت قائمــة مــن قــواميس اإلنترنــت والقــواميس إالب كقائمــة ببليوجرافيــة يديــة للطــقائمــة مــن القــواميس التقل

أغلـب الطـالب  –في إطار الصلة بتخصصـات الدراسـة  –اإلليكترونية المجانية كمصادر إضافية في محاولة إلثبات أن 
ديق ، وهــذا هــو الســبب وراء تعلــم كيفيــة يفضــلون القــواميس المجانيــة لفوائــدها ، واســتمراريتها ، ومرافقتهــا للمســتخدم كالصــ

  . استخدام هذه المصادر بالشكل المالئم

 فــي إدارة األعمــال وعلــوم الحاســب (لــب مــن الطــالب بنــاء مجموعــات كلمــات شخصــية مــن المصــطلحات الفنيــة وقــد طُ 
مـن طـالب % 85ح وقـد أوضـ. لب منهم ذكر اثنين من القواميس التي استخدموها ووجـدوها مفيـدةكما ط).  على الترتيب

وقــد كانــت . لكترونيــة المجانيــةنهــم يفضــلون المصــادر والقــواميس اإلمــن طــالب علــوم الحاســب أ%  99إدارة األعمــال، و
س اإلليكترونيـــة شـــجعوا علـــى اســـتخدام قـــواميس اإلنترنـــت والقـــواميصـــال إليهـــا هـــو أن الطـــالب يجـــب أن يالنتيجـــة التـــي تو 

المناقشــات القائمــة علــى االصــطالحات اللغويــة فــي المنتــديات والمجموعــات اللغويــة لتحســين لغــتهم  ى وكــذلك المشــاركة فــ
  . اإلنجليزية

إلـى تحديـد ملكيـة واسـتخدام القـاموس بـين طـالب  Ayat Al-Qudah, Khalid Al-Qudah) (20)(وهـدفت دراسـة 
ذكـر، (الب السـتخدام القـاموس حسـب النـوع الجامعات األردنية وكذلك اإلعالن عن أية فروق واضـحة بـين تصـورات الطـ

تـــم اختيـــارهم عشـــوائيًا مـــن أربـــع  اً طالبـــ 471وتكـــون نمـــوذج الدراســـة مـــن . ، المســـتوى األكـــاديمي ، ونـــوع الجامعـــة)أنثـــى
كانـــت التعليمـــات عبـــارة عـــن اســـتبيان تـــم إعـــداده مـــن قبـــل . 2010/2011جامعـــات عامـــة وخاصـــة فـــي العـــام الدراســـي 

مــن اســتخدام % 93النتــائج أن القــواميس اإلليكترونيــة هــي األغلــب فــي االســتخدام وتمثــل نســبتها وقــد أظهــرت . الباحثــان
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امتلكـوا %  20.8مـن العينـة امتلكـوا قواميسـًا مطبوعـة أحاديـة اللغـة، ونسـبة % 30.4وقد بينت النتـائج أن نسـبة . الطالب
كمـــا لـــم تظهـــر النتـــائج أيـــه فـــروق كبيـــرة بـــين . ونيـــةلكتر إامتلكـــوا قواميســـًا % 43.7، ونســـبة قواميســـًا مطبوعـــة ثنائيـــة اللغـــة

أو المسـتوى، أو ترجـع للمسـتوى األكـاديمي، ولكـن كانـت ) ذكر، أنثـى(استخدامات من أجابوا االستبيان على أساس النوع 
 أقسـام وهـي معرفـة المعنـى، ومعرفـة كيفيـة النطـق، وأسـلوب الصـياغة ةهناك فروقًا مهمة ترجع إلى نوع الجامعة فـي أربعـ

 . اللغوية والشكل الخارجي والهجاء في جامعة جادارا وجامعة بالقة العامة

المتاحـة علـى الويـب  بدراسـة اسـتخدام الطـالب للقـواميس )Zola Chi-Chin Lai ()21(قـام  2011وفـى نفـس العـام 
يتبعونهــــا واإلجــــراءات التــــي لكترونيــــة وســــلوكياتهم  فــــي ذلــــك االســــتخدام ، واالســــتراتيجيات المحتملــــة التــــي والقــــواميس اإل

وقد اشتمل هذا البحث على مسـح وقـد تكـون . يستخدمونها أثناء استخدام تلك القواميس وبعد استخدامها لتعزيز تعلم اللغة
 جامعيــاً  طالبــاً  146وتضــمنت الدراســة . مــن مجمــوعتين مــن االســتبيانات تتعلــق بعــادات واســتراتيجيات اســتخدام القــواميس

معيين فضــلوا جليزيـة كلغــة أجنبيـة ولغــة ثانيـة فــي تــايوان ، وأشـارت نتــائج هـذه الدراســة أن الطـالب الجــايدرسـون اللغــة اإلن
وعنــد اســتخدام القــواميس ركــز المشــاركون علــى . لكترونيــة أكثــر مــن القــواميس المتاحــة علــى الويــباســتخدام القــواميس اإل

اركين تقريبــًا معلومــات إضــافية غيــر التــي كــانوا يبحثــون وفحــص ثلــث المشــ. االرتباطــات بــين اللغــة الثانيــة واللغــة األصــلية
  . على تلك النتائج ، قدمت هذه الدراسة العديد من التضمينات اللغوية واالتجاه للبحوث المستقبلية وبناءً . عنها

اسـات لكترونيـة لهـذا كـان البـد مـن تنـاول الدر إحـدى فئـات المصـادر المرجعيـة اإل يهـلكترونية ولما كانت القواميس اإل
  .تهتم بتقييم المصادر المرجعية الرقمية التي

 لكترونيةالمراجع اإل  بتقييم تتعلق دراسات .5

دراســـته تقيـــيم المواقـــع المرجعيـــة علـــى االنترنـــت وتأثيرهـــا علـــى مقـــررات  فـــي 1999عـــام  )22(الهـــاديتنـــاول زيـــن عبـــد 
 المرجعيـة مسـح للمواقـع وقـام بـإجراء ، اإلنترنـت علـى المتـوفرة المراجـع من مجموعة المكتبات والمعلومات من خالل دراسة

 ثـم ، الجديد التقني والموقف يتالءم بما تطوره مع التقليدي تعريف المرجع المواقع هذه ً◌على مطبقا ، االنترنت على المتاحة

 يجب التي الجديدةللمهارات  عرضاً  المراجع مع تقييم منهج على ذلك وتأثير المطبوع والمرجع الموقع المرجعي بين المقارنة

 .والمتخصصة العامة المراجع مقررات في الطالب يكتسبها أن

لكترونيــة يــيم مصــادر المعلومــات المرجعيــة اإلعلــى إعــداد قائمــة مقترحــة لتق 2002عــام  فــي )23(وتــوافرت فايقــة حســن
 اإلنترنـت شـبكة علـى المتاحـة اإللكترونيـة المعلومـات المرجعيـة مصـادر وسـلبيات ومميـزات تعريـف تناولـت مـن خاللهـا

 مصادر المعلومات من مختارة مجموعة تحديد تم التجريبي حيث المنهج على اعتمدت وقد المدمجة األقراص على والمتاحة

  .النظرية الفكري والدراسات اإلنتاج واقع من المقترحة التقييم معايير عليها وتطبيق المرجعية

نترنـت قـام رضـا محمـد محمـود مصادر المعلومات المرجعية علـى اإلمجال تقييم  فيوعلى خطى الدراستين السابقتين 
معلومـات المرجعيـة المتاحـة علـى أطروحته للدكتوراه بوضع قائمة مقترحة لتقييم مصـادر ال في 2005عام  في )24(النجار

 عـدد بلـغ وقـد ،المرجعيـة الرقميـة الخـدمات ىعلـ الضـوء وٕالقـاء ، وسـلبياتها المصـادر تلـك سـمات نترنت من خـالل تحديـداإل

  . مرجعاً  ٤٠ المعايير في وضع بها استرشد التي المراجع

ة العربيـــة العامـــة المتاحـــة علـــى بدراســـة تقييميـــة لقـــواميس الترجمـــ 2008عـــام  فـــي )25(وقـــام خالـــد محمـــد إمـــام الحلبـــي 
اإلنترنــت وكــذلك  نترنــت، هــدف مــن خاللهــا إلــى التعــرف علــى القــواميس العربيــة العامــة ثنائيــة ومتعــددة اللغــات علــىاإل

لكترونيـــة، ثـــم تقيـــيم القـــواميس العربيـــة ثنائيـــة ومتعـــددة اللغـــات علـــى لخصـــائص المميـــزة لتلـــك القـــواميس اإلالتعـــرف علـــى ا
  . لمعايير متعارف عليها لتحديد مدى جودتها اإلنترنت وفقاً 
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لكترونيــــة التقليديــــة أو اإل معــــاجم والقــــواميستناولــــت بنــــاء ال التــــيولــــم تقــــف الدراســــات الســــابقة عنــــد مجــــرد الدراســــات  
تــوفر علــى إعــدادها الــدكتور إبــراهيم  والتــي يالمعجمــ الــوعيوجــود دراســات تناولــت واســتخدامها وتقييمهــا، بــل تعــدت إلــى 

  .بسيونى عميرة

  

  

  

  المعجمي الوعيدراسات تناولت . 6

أن األمية أحد أسبابه لدى عامة الناس ،  موضحاً  المعجمي يمفهوم ضعف الوع)26(تناول الدكتور إبراهيم بسيونى عميرة
الدراســـة إلـــى وخلصـــت .التســـليم بـــه بـــل العمـــل علـــى عالجـــه ينبغـــيأمـــا انتشـــار هـــذا الضـــعف لـــدى المتعلمـــين هـــو مـــا ال 

  :يليالمراحل التعليمية المختلفة ، تتضمن ما  يلدى التالميذ ف المعجمي يمقترحات لتنمية الوع

 تنمية مهارات استخدام المعجم . 

 لدى التالميذ يالمعجم يالعمل على تنمية الوع فيلمختلفة حقيق التكامل بين مناهج وكتب المواد الدراسية ات. 

  لدى التالميذ يالمعجم يالمختلفة نحو تنمية الوعالمواد الدراسية  معلميتحقيق التعاون بين. 

  الدراسيعلى ثبتا من المصطلحات الخاصة بالمقرر  يكل كتاب دراس يأن يحتو. 

دراســته عــن دور ثبــت المصــطلحات  فـيتســاؤلين  )27(للدراســة الســابقة أثــار الـدكتور إبــراهيم بســيونى عميــرة  واسـتكماالً 
  :لدى طالب المدارس وهما يالمعجم يتنمية الوع فيتب المدرسية ودوره الك في

 ما المقصود بثبت المصطلحات؟ 

  ً؟ميالمعج يعلى تنمية الوع كيف يمكن التعامل مع ثبت المصطلحات ليكون عونا 

ولإلجابـــة علـــى التســـاؤلين الســـابقين استعرضـــت الدراســـة نبـــذة عـــن المعجـــم ووظائفـــه ، وذكـــرت بعـــض أنـــواع المعـــاجم 
 يقـــد تســـهم فـــى رفـــع مســـتوى الـــوع يوانتهـــت الدراســـة بـــبعض النتـــائج التـــالقديمـــة وبعـــض المعـــاجم والقـــواميس الحديثـــة ، 

  .يالمعجم
  السابقةتعليق عام على الدراسات 

والمعـــاجم  تعـــددت الدراســـات الســـابقة والمثيلـــة مـــا بـــين دراســـات تتنـــاول صـــناعة القـــواميس والمعـــاجم العربيـــة عمومـــاً  .1
تتنـاول اسـتخدام  التـيالمتخصصة ودراسات تتناول صناعة المعـاجم والقـواميس اإللكترونيـة باإلضـافة إلـى الدراسـات 

  .القواميس اإللكترونية والوعي المعجمي
 ين الدراسـات ، تلتهـا الدراسـات التـالدراسات المتعلقة باستخدام المعاجم والقواميس اإللكترونية بالعديـد مـ حظيت فئة .2

 .ومجال المكتبات والمعلومات خصوصاً  تتعلق بفئتي صناعة المعاجم والقواميس اإللكترونية عموماً 

ام القــواميس ســواء المطبوعــة أو اســتخدتناولــت  التــيبالدراســات  يعــد تخصــص اللغــة االنجليزيــة هــو األكثــر اهتمامــاً  .3
إدراج هـذه الفئـة مـن الدراسـات ضـمن   فـيلكترونية أو المقارنـة بينهمـا ولعـل الباحـث يلفـت النظـر هنـا إلـى رغبتـه اإل

 فـيوأدوات الدراسـة متمثلـة  يطـار النظـر بنـاء اإل فـيعلـى وجـه الخصـوص  حيث أنـه أفـاد منهـا كثيـراً  الحاليالبحث 
 .حصائية المناسبةاألساليب اإل االستبيان واستخدام

ولـم تتطـرق سـوى دراسـتين لبنـاء . ركزت دراسات علم المكتبات والمعلومات على تقييم مصادر المعلومـات المرجعيـة .4
مجـال المكتبـات والمعلومـات إحـداهما تضـمنت إعـداد القـواميس العربيـة ضـمن دراسـة صـناعة المراجـع  فيالقواميس 
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بمصــــطلحات علـــم المكتبــــات  لكترونـــيإمعلومـــات ، والثانيــــة تناولـــت بنــــاء قـــاموس العربيـــة فـــي مجــــال المكتبـــات وال
 .والمعلومات

  اسة الحالية من الدراسات السابقةما أفادت به الدر 

 .الخاص بالدراسة يطار النظر بناء اإل .1

 .حصائية المناسبةاختيار األساليب اإل .2

 .بناء أدوات الدراسة .3

 .تفسير النتائج وتحليلها .4

  
  النظري للدراسةاإلطار 

 الســيئ القــاموس" أن: 1755 عـام اإلنجليزيــة اللغــة قـاموس مؤلــف جونسـون، صــامويل أليــاس جونسـون الــدكتور يـرى
 األمـور مـن القـواميس جـودة وتعتبـر". تمامـاً  صـحيحاً  يكـون أن الجيد للقاموس المتوقع غير ومن ، وجوده عدم من أفضل

 حالــة فــي والعيــوب المزايــا إلــى النظـر عنــد القــواميس قيمــة تتحــدد أن يمكــن ، ذلـك مــن الــرغم وعلــى. نجاحهــا فــي الحاسـمة
   )28(.الويب على المتاحة والقواميس المطبوعة التقليدية القواميس

ميس القــواميس المتاحـة علــى الويـب والقــوا: تاحــة إلـىضــوء أسـلوب اإل فـيرونيــة إلـى نــوعين لكتويمكـن تقســيم القـواميس اإل
 ).أقراص مليزرة مثالً : تكون متاحة على وسائط أخرى والتي(الغير متاحة على الويب 

 

لكترونيةأنواع القواميس اإل : 1 شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .وفي ضوء الشكل السابق يستعرض الباحث التقسيم الثنائي المتعلق بالقواميس اإللكترونية

  لكترونية المتاحة على الويبس اإل القوامي 

  القواميس على وسائط أخرى  المليزرة األقراصالقواميس على 

  القواميس الغير متاحة على الويب

  قواميس الجيب

  على الويب المتاحةالقواميس 

 لكترونيةالقواميس اإل 
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لكنـه ال ينطـوي األمـر علـى أوجـه تسمح اإلنترنت لنا بالحصول على المعلومات في كافـة األوقـات وفـي أي مكـان بالعـالم،      
عـدم ذكـر مصـدر المعلومـات ، الخطـى السـريعة التـي تسـير بهـا ، وعـدم بقـاء : منهـا. إيجابية فقط بل هناك أوجـه سـلبية أيضـاً 

المعلومات طوال الوقت، االفتقاد إلى المصداقية ، عدم وجود نظام هيكلي تسير به، عدم توفر عوامل األمان لتلك المعلومـات 
  .لك يمكن أن تترك هذه العيوب مرارة بعد المذاق الجيد الذي يمكن أن يشعر به الشخص من معلومات اإلنترنت، وبذ

إذا كنــت تريــد مصــادر صــحيحة علــى اإلنترنــت ، مــع تنــوع فــي : "وجهــة النظــر التاليــة " Lan"وفــى ضــوء مــا ســبق يقتــرح 
ة المطبوعــة وٕاذا كنــت ترغــب فــي االســتفادة مــن المميــزات المعلومــات وجــودة فــي المصــادر عليــك اللجــوء إلــى القــواميس الورقيــ

وتعتبـر أحـد المميـزات األساسـية للقـواميس المتاحـة . لكترونـي علـى شـكل قـرص مليـزرإكترونية يمكنك شراء نسـخة قـاموس اإلل
اإلضـافة إليهـا  على الويب هو تحديث معلوماتها باستمرار ، حيث يمكن تغيير المعلومات أو المداخل أو تعديلها أو حذفها أو

إعــادة : فــي أي وقــت ، وهــو األمــر الــذي ال يمكــن حدوثــه فــي القــواميس الورقيــة المطبوعــة حيــث يتوجــب عنــد الرغبــة فــي ذلــك
  )29(.تصميمها وٕاعادة طباعتها وٕاعادة نشرها بمجموعتها الكاملة

أدرجت علـى الويـب جـرى تحـديثها خـالل شـهرين علـى أقـل تقـدير وهـو  اً قاموس 188من بين  180أن   "Lan"وقد الحظ  
كمــا أنـه يمكــن تخـزين كميــات ضــخمة مـن المعلومــات ، والتــي .  مـا يــدعم وجهـة النظــر المؤيــدة للقـواميس المتاحــة علـى الويــب

.  نها ذات مساحة محدودةتخص القواميس المتاحة على الويب ، بينما ال يمكن ذلك في حالة القواميس الورقية التقليدية حيث أ
لــذلك ، .  للقــواميس الورقيــة المطبوعــة ، وهــو افتقادهــا للمعلومــات واألمثلــة الكافيــة هالرجــوع إلــى النقــد الموجــ ويقودنــا ذلــك إلــى

يمكــن القــول أن القــواميس المتاحــة علــى الويــب تقــدم كافــة المعلومــات التــي يمكــن أن يحتاجهــا المســتخدم بمــا فــي ذلــك األمثلــة 
ولســوء الحــظ ، ال يحــدث ذلــك حقيقــة فــالقواميس القائمــة ال زالــت تعــاني نقصــًا فــي هــذا . الحات والتضــمينات وهكــذاواالصــط

االتجاه ، وهناك ميزة إضافية للقواميس المتاحة على الويب وهي أنه يمكن الرجوع إليهـا مجانـًا دون دفـع رسـوم ، وذلـك يحـدث 
  )30( .لورقية المطبوعة والتي غالبًا ما تكون ذات أسعار عاليةفي معظم األحيان مقابل ضرورة شراء القواميس ا

 www.dicdata.de: وهنــاك بعــض القــواميس المتاحــة علــى الويــب التــي يجــب علــى المســتخدم أن يــدفع مقابلهــا، مثــل
 29فـع وبعـد ذلـك ، يمكـن للمسـتخدم اختيـار خيـار د .والذي يقدم إمكانية االطالع علـى عشـر كلمـات مجانيـة فـي اليـوم الواحـد

ستمرار وصوله إلـى قاعـدة المعلومـات الكليـة ، والتـي يمكـن شـراؤها واسـتثمارها بشـكل جيـد إذا كانـت يورو سنويًا كضمان له ال
يـب باشـتراك وهناك العديد من دور النشر األخرى مثل دار نشر جامعة أكسفورد تقدم إصـدارات متاحـة علـى الو . عالية الجودة

  . يورو تدفع في نهاية كل عام 200وتبلغ قيمة هذا االشتراك . مدفوع من قبل المشتركين

  )33,32,31( :القواميس اإللكترونية المتاحة على األقراص المليزرة

ليــزرة مــن حيــث كــان للقــواميس اإللكترونيــة كأحــد أنــواع المصــادر المرجعيــة قصــب الســبق فــي إتاحتهــا علــى األقــراص الم
لكتروني من واقع ما تم إعداده لبـرامج الحاسـبات فـي نشـاط معالجـة الكلمـات علـى اخـتالف أنواعهـا وكـان إجراءات التخزين اإل

معظمهــا منتقــى مــن القــواميس اللغويــة المطبوعــة فــي تخصصــات لغويــة مختلفــة بــل تعــداه إلــى القــواميس التقليديــة ذات الشــهرة 
  . العالمية

  ) المتاحة على اإلنترنت واألقراص المليزرة(ية لكترونمميزات القواميس اإل  

  : لكترونية، نذكر منهاالعديد من المميزات للقواميس اإل هناك

  .تقليل نسبة األخطاء في الترجمة الحرفية وذلك بشكل كبير وملحوظ .1
للمنشــئات والمؤسســات والشــركات التــي لــديها أعــداد كبيــرة مــن  تقليــل التكــاليف الماديــة وخصوصــاً  ومــن الفوائــد أيضــاً  .2

  .الموظفين لتقليل عدد المترجمين، مما يؤدي بدوره إلى رفع العائد لتلك المؤسسات والشركات
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فــي تقلــيص عــدد كبيــر مــن المتــرجمين، وعلــى ســبيل المثــال لــو أردنــا  رئيســاً  لكترونيــة ســبباً كــذلك تمثــل المترجمــات اإل .3
وافر ترجمة مصطلح أو كلمة معينة إلى مرادفاتها من عـدة لغـات فيلـزم تـوفير متـرجمين بعـدد تلـك اللغـات، ولكـن مـع تـ

أمـــن تلـــك و  تقـــوم بزيـــادة ســـرية لكترونيـــة تـــم تقلـــيص هـــذا العـــدد إلـــى واحـــد فقـــط، وبصـــورة فوريـــة، وأيضـــاً القـــواميس اإل
 .المعلومات وذلك بتقليل عدد المطلعين عليها

 .المرونة والسهولة في عمليات اإلضافة والحذف والتعديل .4

 .تاحة إمكانات متعددة وسريعة السترجاع المعلوماتإ .5

 االستخدام المتزامن ألكثر من شخص في الوقت الواحد وهذا ساعد في التغلب على التكلفة المرتفعة العتماد .6

 )30,25( .عليها 

  لكترونيةسلبيات القواميس اإل    

  :لكترونية ، إال أنه يوجد بعض السلبيات منهاتتمتع بها القواميس اإل التيبرغم وجود العديد من المميزات      

لبـاحثين النتقـاء مـا لكترونية وعدم القدرة على معرفة أكثرها صالحية ممـا يشـكل عـبء أمـام اميس اإلكثرة وانتشار القوا .1
 .احتياجاتهم ييناسبهم ويلب

ـــة النشـــر أل .2 ـــة للتحكـــيم  يحري ـــا علـــى لجن شـــخص دون وجـــود ضـــوابط علميـــة، حيـــث ال تمـــر القـــواميس المنشـــورة غالب
 .القواميس التقليدية فيوالمراجعة قبل نشرها كما هو الحال 

 )25( .اتضعف مصداقيته وبالتاليمجهول الهوية  ومادياً  بعض القواميس يكون المسئول عنها فكرياً  .3

  لكترونيةطرق بناء القواميس اإل      

لكترونيــة مــن األنظمــة المتطــورة جــدًّا فــي مجــال البرمجيــات بصــفة عامــة، ومجــال الــذكاء االصــطناعي تعتبــر القــواميس اإل
يمكن وال . لكترونية على تقنيات عالية وأبحاث متخصصة في معالجة اللغات الطبيعية آليًّاالقواميس اإلوتعتمد . بصفة خاصة

  . لكترونية إال إذا توافرت الخبرة العالية والمحركات الرئيسية لمعالجة اللغات الطبيعيةوضع نظام حقيقي للقواميس اإل

تتـيح الترجمـة مـن اإلنجليزيـة إلـى العربيـة  لكترونية نظم ثنائية االتجاه مثالً بالقواميس اإل ومن نظم الترجمة الموجودة حالياً 
  .يزيةومن العربية إلى اإلنجل

 : لكترونية وهىالم الترجمة من خالل القواميس اإلهناك أربعة أنماط أساسية تسود ع... وبشكل عام 

  .المتعارف عليها منذ البداية) Human Translation(من خالل الترجمة البشرية التقليدية  لكترونيإبناء قاموس : األول

التــي يقــوم فيهــا الحاســب والبرمجيــات ) Machine Translation(مــن خــالل الترجمــة اآلليــة  لكترونــيإبنــاء قــاموس : الثــاني
  .المتخصصة بالترجمة الكاملة دون تدخل من البشر سواء كان ذلك عبر برمجيات مستقلة قائمة بذاتها أو عبر اإلنترنت

 يوفـ ،) Machine Aided Human Translation( من خالل الترجمة البشـرية بمسـاعدة اآللـة  الكترونيبناء قاموس : الثالث
  .هذا النمط تدخل القواميس اإللكترونية وغيرها من أدوات الترجمة اآللية كآليات مساعدة للمترجم البشرى

وفيهـا  )Human Aided Machine Translation( مـن خـالل الترجمـة اآلليـة بمسـاعدة البشـر  الكترونـيبنـاء قـاموس : الرابـع
رى كطرف مساعد لآللة في عملية الترجمـة بمعنـى أن يكـون الـدور األكبـر لآللـة ، والـدور الفرعـي المسـاعد يدخل المترجم البش

 .)1(للبشر

يقــع  ضــمن  لكترونــي النــاطق بمصــطلحات علــم المكتبــات والمعلومــاتســبق يمكــن القــول بــأن القــاموس اإل مــاوفــي ضــوء 
ه مـن المعـاجم اللغويـة ن القـاموس تـم تجميـع مصـطلحاتأدرج ضمن النمط األول علـى اعتبـار األول والرابع ، حيث ين ينالنمط
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ترجمــة مصــطلحات  يمــن مســاعدة اآللــة فــ وينــدرج ضــمن الــنمط الرابــع انطالقــاً . علــم المكتبــات والمعلومــات يالمتخصصــة فــ
  . القاموس

مجـــال  فـــيتطبيقـــات الوســـائط المتعـــددة  لـــييلكترونيـــة ، يســـتعرض الباحـــث فيمـــا بعـــد العـــرض الســـابق عـــن القـــواميس اإلو 
  المكتبات والمعلومات

  المفهوم والتعريفات: الوسائط المتعددة  

وتشـير إلـى  يالشـق الثـان يهـ) media(التعدد وكلمة  يأ) Multi(الشق األول : من شقين) Multimedia(تتألف كلمة 
تشـير إلـى صـنف مـن برمجيـات  Multimediaالوسائط الفيزيائية الحاملة للمعلومات مثل األشرطة أو الورق ، والكلمة كاملة 

  .يوفر المعلومات بأشكال فيزيائية مثل النص والصورة والفيديو والحركة والذيالكمبيوتر 
تجمــع  يالبـرامج التـ يهـ فـة عناصـر التقنيـة أو بصـورة أوضـحاالنـدماج بـين كا" تعريـف آخـر للوسـائط المتعـددة بأنهـا  يوفـ

 التـيوبكلمـة أخـرى فـإن الوسـائط المتعـددة مجموعـة مـن الوسـائط . بين الصوت والصورة والفيديو والرسوم والنص بجـودة عاليـة
   )34("قت واحدو  يف يعمل جميعها تحت تحكم الحاسب اآللتشتمل على الصورة الثابتة والصورة المتحركة والصوت والنص وت

  ددة في مجال المكتبات والمعلوماتمميزات استخدام الوسائط المتع     

ال تساعد تطبيقات الوسائط المتعددة فائقة التشـابك المسـتخدمين فـي تقـديم المعلومـات مـن مختلـف الوسـائط المتعـددة  .1
ولكــن أيضــًا تــوفر األمــوال،  مــن خــالل منصــة عــرض واحــدة فقــط،) المطبوعــة، والميكــروفيلم، والمســموعة، والمرئيــة(

  . لخإ، ومستويات المشكالت التي تظهر، والمساحة، والصيانة، والتشغيل

يمكـــن أن تســـاعد فـــي تلبيـــة احتياجـــات المعلومـــات المختلفـــة مثـــل المراجـــع، وبـــرامج قضـــاء أوقـــات الفـــراغ، والتســـلية،  .2
 . والتطوير

ات التي يفضلها المستخدمين مثل المعلومـات الدراسـية، يمكن أن تساعد في الوفاء بالعديد من مختلف أنواع المعلوم .3
 .والعلمية، والمهنية، واألدبية، واإلبداعية

كما تساعد . إمكانية إنشائها في صياغة رقمية، بحيث يمكن للمستخدمين عن بعد الوصول إليها من خالل الشبكات .4
 . باتأيضًا في التغلب على عقبة الحدود الجغرافية، والسعة المحدودة للمكت

 .يعتبر استخدامها بشكل ممتع وسهل لتنوع األشكال الموجود من نص، وصوت ، وصورة، وفيديو .5

تســاعد التفاعليـــة التــي تتمتـــع بهـــا الوســائط المتعـــددة، والقــدرة علـــى الســـيطرة عليهــا المســـتخدمين علــى االســـتفادة مـــن  .6
  .  مميزات الكتب والمعلومات والتفاعل بين المستخدمين بعضهم البعض

لكترونيـــة، والوســـائط المتعـــددة علـــى وشـــك أن تصـــبح بشـــكل عـــام ذات دور محـــوري فـــي د مصـــادر المعلومـــات اإلتعـــ .7
المــوروث الثقــافي، حيــث كــان للمكتبــات علــى مــدار تاريخهــا دور فــي تأكيــد الديمقراطيــة، واالســتقالل والوصــول الحــر 

 الواضــــح أن هــــذا المبــــدأ يســــري أيضــــًا علــــى ومــــن. إلــــى المعرفــــة، والقيمــــة الثقافيــــة المتمثلــــة فــــي األعمــــال التقليديــــة
ويمكـــن أن يفـــتح أيضـــًا تـــوافر معلومـــات الوســـائط المتعـــددة فـــي شـــبكات . لكترونيـــةالمعلومـــات والوســـائط المتعـــددة اإل

   )35( .المعلومات طرقًا جديدة للمكتبات للحصول على المعلومات لكافة المستخدمين
  المكتبات  فيتطبيقات الوسائط المتعددة      
  : المكتبات وهى فييوجد العديد من تطبيقات الوسائط المتعددة      

 اإلرشاديةالجوالت  .1
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وقــد حاولــت العديــد مــن المكتبــات . تحســين قــدرة الوصــول إلــى المجموعــات والخــدمات موضــع اهتمــام المكتبــات يظــل دائمــاً 
وفي هذا السياق، تعتبر الوسائط المتعددة واحدة مـن أفضـل الوسـائل إلنشـاء أدلـة . وضع الخطط واألدلة لمساعدة المستخدمين

   )36(المكتبة الرقمية أو أدلة مكتبة الويب لمستخدميها

وقــد بــدأت الكثيــر مــن المكتبــات فــي أوربــا، والواليــات المتحــدة اســتخدام الوســائط المتعــددة فائقــة التشــابك لتصــميم بــرامج  
هــي بــرامج قواعــد بيانــات خاصــة بالوســائط المتعــددة التفاعليــة فــي أحــد الموضــوعات، أو التخصصــات، الــخ (المكتبــات العــابرة 

).  حـــيط بـــه فـــي هـــذا التخصـــص أو الموضـــوع، وتقـــدم للمســـتخدمين رد فعـــل ســـريعوالتـــي تعلـــم المتـــابع بشـــكل تلقـــائي بكـــل مـــا ي
لــذلك، صــممت . وتعتبــر خدمــة األدلــة المرجعيــة واحــدة مــن أكثــر الخــدمات اســتخدامًا، والتــي يمكــن أن تقــدم مــن خــالل البــرامج

عة، وتعيـد توزيـع فريـق عمـل الـدليل المكتبات نوافذ معلومات المكتبـة فائقـة التشـابك، والتـي تقـدم لمسـتخدميها أدلـة مرجعيـة سـري
    )37( .المرجعي في أنشطة مكتبات أخرى

  : وهناك بعض األمثلة األخرى الهامة ألدلة مكتبات الوسائط المتعددة، وأدلة مكتبات الويب، وهي كما يلي

  دليل المكتبة الرقمية  في مكتبة جامعة برمنجهام الرئيسية، والذي أنشئ باستخدام برنامجToolBook 

  دليل مكتبة جامعة سينتينري في ساوث بانك والتي طورت باستخدام برنامجHyperCard 

 دليل مكتبة ديكنز هاوس، والمصمم كدليل استخدام . 

  قاعــدة بيانــات الوســائط المتعــددة للمعلومــات الســياحية المطــور باســتخدام برنــامجHyperCard  بواســطة المكتبــة العامــة
 . لخدمات الفنيةوا Gatesheadلمكتبات 

 دليل خدمات حاسب جامعة أدنبره والمصمم كدليل استخدام . 

  مكتبة الوسائط المتعددة لمكتبة جامعة والية واين بالواليات المتحدة األمريكية، والمصممة الستخدامHyperCard  

  برنامجDrexel Disk  ،وهو برنامج وسائط متعددة عالية التشابك، لطالب جامعة دريكسل بالواليات المتحـدة األمريكيـة
 . Hypercardمصمم باستخدام 

  علوم الدفاع"منفذ مكتبة الوسائط المتعددة في مكتبة" ،DESIDOC  والمصمم باستخدامHyperCard )38( 

 التعليم والتدريب .2

التعلــيم بشــكل جيــد مــن خــالل العديــد مــن التجــارب البحثيــة المنفــذة فــي العديــد مــن  تــم توثيــق دور الوســائط المتعــددة  فــي
لــــذلك، بــــدأ أخصــــائيو المكتبــــات اســــتخدام الوســــائط المتعــــددة كــــأداة لتــــدريب منتســــبيهم علــــى العديــــد مــــن التقنيــــات، . المنــــاهج

كانـــت الميـــزة األساســـية .  المكتبـــة والتطبيقـــات الجديـــدة للمكتبـــات، وكـــذلك أيضـــًا، تـــدريب المســـتخدمين علـــى اســـتخدام مصـــادر
الســـتخدام الوســـائط المتعـــددة فـــي التـــدريب هـــو التفاعليـــة التـــي تمتـــاز بهـــا، كمـــا أنهـــا تســـتخدم مـــن قبـــل العديـــد مـــن المـــدارس، 

  ف تــدريب مســتخدميهم علــى الموضــوعاتوالكليــات، والجامعــات لتصــميم باقــات تعليميــة فرديــة خاصــة بالمكتبــات، وذلــك بهــد
   )39(.العميقة

بالقيــام بإعــداد باقــة بــرامج تدريبيــة قائمــة علــى الحاســب اآللــي والوســائط المتعــددة فائقــة  YALEوقــد قامــت مكتبــة جامعــة  
ولجعـل هـذا التـدريب أكثـر تشـويقًا، اسـتخدموا الصـور، والرسـوم المتحركـة، . التشابك، وذلك بهدف تـدريب منتسـبيهم وأعضـائهم

ويغطــي البرنــامج التــدريبي خــدمات المكتبــات، وفهــارس الويــب، .  Macة علــى والصــوت، والتصــميمات، وعمــل منصــة تنســيقي
وتوجهات المكتبات، وسياسة التعميم، والوصول إلى الدوريات، وحفظ مواد المكتبات، وتقديم العمل المرجعـي، واسـتخدام البريـد 

  .على مواد المكتباتااللكتروني، والخدمات الفنية، ونظم الويب المتكاملة الخاصة بالمكتبات، والحصول 
  Yaleالبرامج التدريبية المتاحة على موقع مكتبة جامعة   :2شكل 
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  أدوات التعليم الذاتي  . 3

لـخ، تعتبـر إلكيـة المنـازل، وٕاصـالح المركبـات، بالنسبة لألفراد الذين يحتاجون تعليم عملي في بعض المجاالت مثـل م
الوسائط المتعددة المسجلة على األقراص المليـزرة وسـيطًا جيـدًا لتقـديم العناصـر األساسـية المطلوبـة للحفـاظ علـى توظيـف 

علــى ســبيل المثــال، تقــدم موســوعة إصــالح المنــزل إرشــادات وأدلــة لتوضــيح كيفيــة إجــراء عمليــة . اآلالت وتوظيــف المنــزل
مثـــل إيقـــاف تســـرب الميـــاه، وتنفيـــذ الوصـــالت الكهربائيـــة، وصـــب  أساســـيةً  اً وتغطـــي الموســـوعة مهامـــ. الحات للمنـــزلإصـــ

خرسانة السقف، وترميم الحوائط واألسقف، كما توصف المهام الفرديـة بالرسـوم المتحركـة، والصـوت، والصـورة، مـع تقـديم 
  . باستخدام الكتب وصفحاتها الجامدة أكبر قدر مميز من المعلومات، ويعتبر ذلك أفضل من الشرح

وكـذلك يشـبه الكثيـر مـن الوسـائط . يصف العديد من الخدمات المتاحة عليه اً لكترونيإ اً ويعتبر دليل مصادر الويب كتاب
  : ومن التطبيقات التدريبية المتاحة في المكتبات ما يلي. المتعددة التجارية أدوات التعليم الذاتي المتوافرة في األسواق

National Geographic's Samplings ،ABC Golf ،Music Data City ،Cartoon Jukebox ) وهـو كتـاب
وتعتبـر هـذه األدوات مـن أدوات التعلـيم الـذاتي التـي يمكـن أن تشـتريها . لـخإ، Magic Flute، و )تفـاعلي ملـون لألطفـال

  . )40(المكتبات وتقدم تعليم مجاني لمستخدميها
 المكتبات الرقمية .4

تعتبـر المكتبــات الرقميــة مــن الوســائط األساســية غيــر المركزيــة، والواســعة والســهلة، والقــادرة علــى تــدعيم التشــغيل 
األدوات / البينـــي بـــين مختلـــف األدوات، والتطبيقـــات، والـــنظم، والـــدعم الشـــامل لكـــل مـــن أشـــكال ونمـــاذج البيانـــات والـــنظم

وأدوات، , مــــن مســــتخدمين(لومــــات، وتناســــب حجــــم النظــــام المدعمــــة، والقــــادرة علــــى دعــــم بيئــــة غنيــــة للبحــــث عــــن المع
وقــد . لــخإويمكــن أن تشــمل المعلومــات الرقميــة الكتــب الرقميــة، والصــور الممســوحة، والرســومات، والبيانــات، ). ومعلومــات

، جامعـــة كـــارنيجي )أوربانـــا شـــامبين(فـــي جامعـــات الينـــوي  1995ظهـــرت أول مبـــادرة لمشـــروعات المكتبـــات الرقميـــة عـــام 
وبعـــد ذلـــك، بـــدأت العديـــد مـــن المنظمـــات، . يـــون، جامعـــة ســـتانفورد، جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي بيركلـــي وجامعـــة ميتشـــجنميل

  )41(.والجامعات، والمكتبات في دول مختلفة هذه المشروعات

وفـي المملكـة المتحــدة، بـدأت عــدد مـن  مشــروعات المكتبـة الرقميـة الهامــة مـن خــالل مكتبـات الينــور البريطانيـة، وهــو 
يسـت أنجليـا، وجامعـة بـاث، وجامعـة كليـة لنـدن، وجامعـة إرقميـة فـي جامعـة موتفـورت، وجامعـة بارة عن مشـروع مكتبـة ع

  . ويلز، وجامعة أولستر، وجامعة سوري

  :نموذج لبعض المكتبات الرقمية المرتبطة بهذه المشروعات يوفيما يل
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هزة للمكتبات لتطوير مكتبات الوسـائط المتعـددة الرقميـة الرقمية حلوًال سواء كان في البرامج أو األج IBMتقدم مكتبة 
ويعتبــــر ذلــــك نظـــام متكامــــل للفهرســــة، والتخـــزين واســــترجاع الصــــور، والســــمعيات، . أو أنظمـــة أرشــــفة الوســــائط المتعـــددة

كما تقدم أيضـًا محركـات البحـث التـي يمكـن أن تـربط بـين . والمرئيات بشكل كامل، بشكل مضغوط وبدرجة وضوح كاملة
كمـــا تقـــدم معالجـــة لحجـــم تـــدفق العمـــل بهـــدف إدارة البيانـــات المختلفـــة، وحقـــوق . ستفســـارات التقليديـــة ومحتـــوى الصـــوراال

كمــا تعتبــر . لكترونيــة، والتــرخيص، والترميــز، والتوثيــق، والقيــاس، والتقيــيم المــاليل التــي تشــمل العالمــات المائيــة اإلالتكامــ
بــالنمو دون تضـحية بدرجـة الجــودة، مـع الوصـول إليهــا مـن أي مكـان وفــي المكتبـة نظـام إداري، وشــبكي يسـمح للمكتبـات 

كمـــا تقـــدم أيضـــًا التشـــفير لحمايـــة األصـــول مـــن الفقـــد وضـــمان وصـــول أســـرع إلـــى أكثـــر الوســـائط المتعـــددة .  أي وقـــت
  . استخداماً 

ويعتبــر . نتـائج مميـزةوتسـهل المكتبـة للمسـتفيد الـذي يـدخل عليهـا مـن شـبكة اإلنترنـت قـدرة البحـث المتعـدد، مـع تسـليم 
الرقميــة طريقــة للمكتبــات  IBMوتقــدم مكتبــة . هــذا النظــام إطــار دقيــق ومتكامــل للــتحكم فــي الوســائط المتعــددة المســتمرة

والمستخدمين للمحتوى الموجود من الوسائط المتعددة لتخزين واسترداد معلومات الوسائط المتعددة مع المعلومـات النصـية 
الرقميـة للمسـتخدمين بالحصـول علـى  IBMعن المستخدم النهائي لهذه المواد، تسمح مكتبـة  وبغض النظر. التي تصفها

المعلومات، والصور بشـكل سـريع، وٕايجادهـا عنـد الحاجـة، وبناءهـا فـي منتجـات جديـدة بشـكل سـريع، سـواء كانـت نشـرات 
   )41( .بيومية، أو وسائل تخزين وسائط متعددة جديدة، أو مجالت، أو منتجات تطرح على الوي

نــاطق بمصــطلحات علــم المكتبــات والمعلومــات  الكترونــيبنــاء قــاموس " ولمــا كــان الهــدف الــرئيس لهــذه الدراســة هــو 
وهـــو مـــا يتعلـــق ببنـــاء  التطبيقـــيالجانـــب  األول:مســـارين يالباحـــث أن تســـير نتـــائج الدراســـة فـــ لـــذا رأى" وقيـــاس فاعليتـــه 

القـاموس  إنتـاجمراحـل  التـاليويوضـح الشـكل . وهـو مـا يتعلـق بقيـاس فاعليـة القـاموس الميدانيالجانب  والثانيالقاموس، 
  .الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات

  
  نتاج القاموس االلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتإمراحل  : 3 شكل رقم

  

  

  

القاموس من تجميع مصطلحات 
 القواميس االلكترونية األخرى

 Odlisقاموس  -

 الشاميقاموس  -

 قاموس ياهو لعلوم المكتبات  -

 لكترونية من خالل القواميس اإل - تجميع مصادر الوسائط

مجال  فيمواقع االنترنت المتخصصة  -
 المكتبات والمعلومات

 استخدام برامج التصميم والبرمجة

 AutoPlay Media Studioبرنامج  -

 Adope Photoshopبرنامج  -

 Microsoftبرنامج معالجة النصوص  -
Word 

 Macromedia Swish MXبرنامج  -
 

ما هو مطلوب من  إنتاج
وسائط

 إعداد النصوص -

 إعداد الصور الثابتة -

 إعداد الصوت -

 إعداد لقطات الفيديو -

 إتاحة القاموس

 مرحلة التجريب واالختبار

 مواقع االستضافةمن خالل  -

عرض القاموس في صورته األولية على  -

وس
قام
ج ال

انتا
حل 

مرا
 

وني
كتر

االل
 

ت 
لحا
صط

 بم
طق

النا
ات
لوم
لمع
ت وا

كتبا
 الم

علم
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  نتائج الدراسة التطبيقية

الناطق بمصـطلحات علـم المكتبـات والمعلومـات ، وقـام الباحـث فـى هـذه المرحلـة لكتروني اإلوتعنى هذه المرحلة بإنتاج القاموس 
  : الخطوات التالية بإنتاج القاموس متبعاً 

 لقاموس من خالل القواميس التاليةتجميع مصطلحات ا

 Joan M. Reitz. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. 
Available online <http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx> 

 متـــــــــــــــاح علـــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــت . مصـــــــــــــــطلحات المكتبـــــــــــــــات والمعلومـــــــــــــــات واألرشـــــــــــــــيف. أحمـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد الشـــــــــــــــامى
http://www.elshami.com 

 متـــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــــــــت . ات والمعلومــــــــــــــــــــــاتقـــــــــــــــــــــاموس يـــــــــــــــــــــاهو لعلــــــــــــــــــــــوم المكتبـــــــــــــــــــــ 

http://dir.yahoo.com/Reference/Libraries/Library_and_Information_.Science 

  تجميع مصادر الوسائط

           التي تناسب محتوى القاموس ، وذلك من خالل العديد مـن القـواميس في هذه المرحلة قام الباحث بتجميع الوسائط 

  .االلكترونية األخرى ، باإلضافة إلى العديد من مواقع اإلنترنت ذات الصلة بموضوع القاموس 

 :التصميم والبرمجة فيالبرامج المستخدمة 

               استخدم الباحث عددا من البرامج إلنتاج القاموس االلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومـات ،  
 :يليتمثلت فيما 

  برنامجAutoPlay Media Studio:  يمتـاز هـذا البرنـامج أنـه يمكـن مـن خاللـه تصـميم قـوائم مميـزة وبسـهولة حيـث
كمـا . النصـوص واألزرار يـع أنسـاقها وكـذلك ملفـات الفيـديو والملفـات الصـوتية وكـذلكالبرنـامج إضـافة الصـور بجم يـدعم

 .يمتاز البرنامج بواجهة سهلة االستخدام

  برنــامجAdope Photoshop:  يعــد هــذا البرنــامج مــن أقــوى بــرامج معالجــة الصــور تحــت بيئــة وينــدوز بإصــداراته
 .المتعددة وقد تم استخدام هذا البرنامج لمعالجة بعض الصور مثل إضافة األلوان وتغيير درجة الوضوح والتداخل

  برنــامج معالجــة النصــوصMicrosoft Word:  أحــد بــرامج معالجــة النصــوص والمتــوفر مــن شــركةMicrosoft ،
  AutoPlay Media Studioكتابة بعض الفقرات لنقلها بعد ذلك إلى برنامج  فيوقد تم استخدامه 

  برنامجMacromedia Swish MX:  وهو مـن البـرامج المسـاعدة لبرنـامجAutoPlay Media Studio  ويتميـز
القــدرة علــى كتابــة نصــوص متحركــة بالعديــد مــن المميــزات لعــل أهمهــا دعــم الكتابــة باللغــة العربيــة وســهولة االســتخدام و 

إنتـــاج بعـــض الحركـــات علـــى النصـــوص  فـــيبـــألوان متنوعـــة ، كمـــا يتميـــز بصـــغر حجـــم ملفاتـــه وقـــد اســـتخدمه الباحـــث 
 .AutoPlay Media Studioلتصديرها بعد ذلك إلى برنامج 

  ما هو مطلوب من وسائط إنتاج    

  :)43,42( نتاج الوسائط المتعددةإلمعايير  القاموس وفقاً  تم في هذه المرحلة إعداد العديد من الوسائط لتستخدم في

  .نتاج الوسائط بالقاموس االلكتروني الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتإمراحل  يويوضح الشكل التال  
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  بمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتلكتروني الناطق الوسائط بالقاموس اإل إنتاجمراحل  :4 شكل

  

  

الحصول 
على 

الفيديوهات 
المتخصصة 

من 
 اليوتيوب

معالجة 
الفيديو 
ببرنامج 
Movie 
Maker 

إضافة 
إمكانية 
 فيالتحكم 

حجم إطار 
 الفيديو

إضافة 
إمكانيات 
التشغيل 
 واإليقاف

والتنقل بين 
السابق 
 والتالي

 الفيديو الصورة

  تحديد نوع الخط

  تحديد لون الخط

  تحديد حجم الخط

كتابة المصطلح 
  بقاموس جوجل

  ترجمة النص

تحويل النص 
  صوتيإلى ملف 

حفظ الملف 
على  الصوتي

  جهاز الحاسب

إدراج الصوت 
  ببرنامج الوسائط

 كتابة النصوص
  )المصطلحات(

البحث عن  
الصور على 
  االنترنت

التقاط الصورة 
من خالل 
برنامج 

Snagit 10 

معالجة 
الصورة 
ببرنامج 

Photoshp 
CS5 

إدراج الصورة 
ببرنامج 
 الوسائط

 النص الصوت

 الوسائط بالقاموس الناطق إنتاجمراحل 
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 AutoPlay Mediaتـم كتابـة النصـوص باسـتخدام برنـامج مايكروسـوفت وورد لنقـل النصـوص إلـى برنـامج  :إعـداد النصـوص

Studioوقد تمت مراعاة الجوانب التصميمية الخاصة بكتابة النصوص ،:  

 واضح ومقروء خطالكتابة ب -

 :استخدام الخطوط المألوفة لدى المستخدمين، منها -

 Simplified Arabic 

 Times New Romans 

 .خلو النص من األخطاء اللغوية وأخطاء الصياغة التأكد من -

 .الشاشة الواحدة فيعدم استخدام أكثر من نوعين من الخطوط  -

 .60و 40نقطة، وطول سطر النص ما بين  20و 14مراعاة أن يكون حجم الخط على الشاشة ما بين  -

 .مسافة األفقية بين الكلمات مسافة قياسيةمراعاة أن تكون المسافة الرأسية بين السطور بواقع مسافة ونصف، وال -

 .بين الخطوط والخلفية المستخدمة اللونيمراعاة التباين  -

نتاج الصور الثابتة من خالل الحصول عليها من شبكة اإلنترنت أو أخذها عن طريق الضـغط علـى إتم  :إعداد الصور الثابتة
 .Adobe Photoshop CS5 ومعالجتهـا مـن خـالل برنـامج  الموجـود بلوحـة المفـاتيح لجهـاز الكمبيـوتر Print Screen زر

  :وتمت مراعاة الجوانب التصميمية التالية

 .مناسبة حجم الصورة -

 شاشة العرض فيمكان مناسب  فيظهور الصورة  -

 .ترتبط بالمحتوى التياستخدام الصور  -

  
  يوضح الصور الثابتة فى القاموس الناطق :5شكل

  

  

  

  

  

  

  

  



ت المترجمة 
Au  كمـا هـو

ة 
ى 

ات والمصطلحات
utoPlay Med

وســــائط المتعــــددة
ـطلحات كمـا فـى

 المسموعة للكلما
dia Studioمج 

AutoPla  

  :السابق
  سب

ــــامج الو ــــى برن إل
صـود بهـا المصـط

AutoPlay M  

ملفات الصوتية 
جتها داخل برنـام

ay Media Studi

الشكل ا فيضحة 
لحاس الصوتية على ا

إضــــافتها إ يوهــــ
 النصوص والمقص

edia Studioمج 
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لحصول على الم
 إضافتها ومعالج

ioالصوت ببرنامج 

والموض" صوت 
فذة تحميل الملفات 

لملفــــات و مــــع ا
ن ثم تزامنها مع 

ت الصوتية إلى برنام

ظر إلى أنه تم الح
 جوجل ومن ثم 

معالجة ا :6شكل 

تحميل هذا الص"  
ناف :7شكل 

التعامــــل فــــيـرة 
AutoPla ومن

إضافة الملفات :8 

فت الباحث النظ
ة بمحرك البحث

  :تالي

غط على أيقونة 

ــــ ــــة األخي  المرحل
ay Media St

  :التالي 

شكل

يلف :عداد الصوت
ن خالل الترجمة
التوضح بالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

وبالضغ

  

  

  

  

  

ــــأتى وت
tudio

الشكل 

  

  

  

  

  

  

إع
من
مو
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يمكــن ســماع  AutoPlay Media Studioوبعــد تحميــل الصــوت ومعالجتــه وٕاضــافته إلــى برنــامج 
  :التاليالصوت كما هو موضح بالشكل 

  AutoPlay Media Studioإمكانية سماع الصوت ببرنامج  :9شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وقد راعى الباحث عند إعداد الصوت المعايير التالية

 .لنقطة التعلم وليس لمجرد التسلية استخدام الصوت إلضافة فهماً  -

 .وضوح الصوت ومناسبته للعروض المصاحبة -

 .تزامن الصوت مع تنفيذ األمر على الزر -

 .طارتزامن الصوت مع فتح اإل -

 .وٕاعادة تشغيله) رفع وخفض الصوت(الصوت  فيإمكانية التحكم  -

خاصـــــة بالنصـــــوص تـــــم الحصـــــول علـــــى بعـــــض الفيـــــديوهات التعليميـــــة ال :إعـــــداد لقطـــــات الفيـــــديو
، وقـد )Youtube(علـوم المكتبـات والمعلومـات مـن علـى االنترنـت  فـينجليزيـة المتخصصة باللغة اإل

  :يليومعالجتها ما تحريرها  في وروعيتمت معالجتها وتحريرها 
مراعــاة الحجــم المناســب لنافــذة الفيــديو علــى الشاشــة، بمــا يحقــق وضــوح الصــورة والمســاحة  -

 .التخزينية األقل والحركة الطبيعية السلسة

 .عرض لقطات الفيديو فياستخدام السرعات الطبيعية  -

 .تمكين المستخدم من إعادة الفيديو أكثر من مرة -

  ).Youtube(تم تحميلها من خالل موقع  التيمعالجة إلحدى لقطات الفيديو  التاليويوضح الشكل 
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  نافذة عرض الفيديو بالقاموس :10شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القاموس إتاحة 

الباحـث  أتـاحلما تفرضه طبيعة التعامل مع الطالبات من حيث عدم التعامل وجها لوجـه فقـد  نظراً 
 فــــيالتــــدريس باالســــتعانة بمســــاعدة إحــــدى الــــزميالت  فــــيالقــــاموس للطالبــــات بالمعامــــل المســــتخدمة 

 .تعمل بشطر الطالبات ، ومن ثم إمكانية تجريبه بسهولة والتيالتخصص 

  مرحلة التجريب واالختبار

            فـــي هــذه المرحلـــة عـــرض القــاموس فـــي صـــورته األوليــة علـــى مجموعـــة مــن الســـادة المحكمـــين تــم 
  :بهدف إبداء مالحظاتهم من حيث الجوانب التالية

  .الشكل العام لشاشات القاموس -
 .حجم حروف الكتابة، ووضوحها على الشاشة، وسهولة قراءتها -

 .دقة الصور ووضوحها -

  . مدى جودة الصوت -
 .لصوت مع الصورةتزامن ا -

 .وضوح لقطات الفيديو ومناسبتها للمحتوى -

 .وضوح أزرار التحكم في القاموس -

 .تحقيق أزرار التفاعل والروابط داخل القاموس للهدف منها -

 :وقد أشار السادة المحكمون إلى بعض التعديالت وهي كما يلي

 .خفض صوت الخلفية الموسيقية ، وقد تم تعديل ذلك -

  .لعدم وضوحها ، وقد تم تغييرها الصورتغيير بعض  -
وقد تم االجتماع مع الطالبات من خالل الشبكة التليفزيونية باالستوديوهات التعليمية بجامعة أم القرى 

  .، وتعريفهن بالقاموس ، ومكوناته ، وكيفية استخدامه
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  :وقد أسفرت نتائج االجتماع عن ما يلي

االســتفادة منهــا بأقصــى درجــة ممكنــة مــن لــوحظ اهتمــام الطالبــات بفكــرة القــاموس ومحاولــة  -
 .خالل الحرص على حضورهم المنتظم

 .اتفقت الطالبات على وضوح الوسائط داخل القاموس وسهولة فهمها -

 .بسهولة القاموس مع التعامل من الطالبات تمكن -

 .وكفايتها بالقاموس الواردة التعليمات وضوح -

 . القاموس في المستخدم الخط وحجم ونوع األلوان مناسبة - 

  مصطلحات علم المكتبات والمعلوماتالناطق ب لكترونياإل مكونات القاموس 

 الشاشة االفتتاحية :  

  :التاليمع بداية استخدام المستخدم للقاموس، ٌيطلب منه كتابه اسمه كما هو موضح بالشكل 

  الشاشة االفتتاحية للقاموس :11شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التالي  كما في الشكل اسم المستخدم، تظهر شاشة ترحيبيةوبعد كتابة 
  الشاشة الترحيبية بالقاموس :12شكل 
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تيسر األزرار الموجودة بالقاموس حتى  فهم فيتأخذ بيد المستخدم  والتي اإلرشاديةالشاشة  يثم تأت
  س من استخدام القامو 

  بالقاموس اإلرشاديةالشاشة  :13شكل 

  

  

  

  

  

  

  

و الخاصــة بــأزرار الــتحكم  اإلرشــاديةمســاعدة المســتخدم للقــاموس تــأتى الشاشــة  فــيبمــا ســبق  ووصــالً 
  .  الفيديو في

  أزرار التحكم فى الفيديو المعروض :14كل ش

  
 

  

   

  

  

  

  

  

الشاشـــة الخاصـــة بعـــرض  يعـــرض مصـــطلحاته علـــى التصـــفح ، فتـــأت فـــيولمـــا كـــان القـــاموس يعتمـــد 
  .للمصطلحات الهجائيللترتيب  المصطلحات وفقاً 
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  التصفح بالقاموس :15شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التالي الشكل فيتظهر كلمات هذا الحرف، كما  مثالً " A" حرف وليكن  يوبعد الضغط على أ
  "A"عرض لبعض مصطلحات حرف  :16شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تظهر بقية كلمات هذا الحرف وهكذا مع بقية الحروف" Next"ومع الضغط على 

  الناطق بمصطلحات علم المكتبات والمعلومات فى سطور  لكترونياإل القاموس 

محمــد / النــاطق بمصــطلحات علــم المكتبــات والمعلومــات الــدكتور لكترونــياإلقــام بإعــداد القــاموس  :المســئولية الفكريــة
  )األستاذ المساعد بقسم علم المعلومات بجامعة أم القرى(النجار 

للحـــروف  الهجـــائيمصـــطلحًا لكـــل حـــرف حســـب الترتيـــب  20مصـــطلحا بواقـــع  520تـــم حصـــر عـــدد  :التغطيـــة الكميـــة
  .نجليزيةاال

 نجليزية مع تعريف له باللغة العربية ، باإلضـافة إلـى إعطـاء تعريفـاً يعطى القاموس المصطلح باللغة اإل :التغطية اللغوية
  .للمصطلح باللغة االنجليزية إجرائياً 



ل المكتبـــــات 

ل الوصـــــو  ي

شـغيل جهـاز 

 لكترونــياإل 
 يلــيى وفيمــا 

لتدريب عـن 
تـدريب علـى 

ـى اســـتخدام 
رتبـة األولـى 

يشــغل  رونــي
ة، فنجــد فـــى 

مجــــال فـــــيتلفــــة 

  .لقاموس

يالقـــــاموس فـــــ مي

بمجرد تش  تلقائياً 

 كفــاءة القــاموس
جامعــة أم القــرى

ة ما بين طرق ال
طـرق الت اليالتـ 

لتـــدريب علـــرق ا
المر فـيسية جاء 
وااللكتر التقليــدي

ســـتويات الدراســية

لقطاعـــــات المخت

التصفح داخل ال

مســـــتخدمســـــاعدة 

صصة فهو يعمل 

رف علــى مــدى 
علــم المعلومــات ج

يةلكترونميس اإل
ويوضـح الجـدول

  ونية

تعـــرف علـــى طـــر
 المقررات الدراس
امراجــع بشــكليها 
ى اخــتالف المس

ا فــــي صـــــطلحات

 

 خالل البحث با

ت مســـــاعدة لمس

برمجيات متخص

للتعــرة القــاموس 
 طالبــات قســم ع

ينها بالطبع القوام
الدراسـة و فـيالء 

لكتروى القواميس اإل

ن خاللـــه إلـــى الت
رونية من خالل
علــى اســتخدام الم
ـة أم القـــرى علــى
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ــى نمــــاذج للمص

  . قرص مليزر

ت وتعريفاتها من

ية وشاشـــــاترشـــــاد

ل القاموس إلى ب

ث بقيــاس فاعليــة
خدامه مــن قبــل 

  :كترونية

من بي لتيواونية 
عـن طريـق الـزمال

طرق التدريب على 

عى الباحـــث مـــن
لكتر القواميس اإل

طــرق التــدريب ع
معلومــات بجامعــ

ل القــــاموس علــــ

موس على شكل

جاع المصطلحات

وس شاشـــــات إر

ال يحتاج تشغيل 

قــام الباحــث رونــي
لمعلومــات واســتخ

لك القواميس اإل 

المراجع االلكترو
أو ع الـذاتيعلم 

 :17شكل 

يســـع يوالـــذ) 17
ب على استخدام

بيعيــًا حيــث إن ط
ت قســم علـــم الم

تمليشـــــ :ضـــــوعية

نتاج القامإتم  :ة

يتم استرجا :عية

يـــــوفر القـــــامو :يد
 

 :دية والبرمجية
  

  سة الميدانية

لكتراإل  القــاموس
علــم المكتبــات وال

  : على

ب على استخدام

ق التدريب على ا
 الدراسية أو التع

  رونية 

  

7(ل الســـابق رقـــم 

التدريبنية ؛ أن 
ذا أمــرًا طبيعــد هــ

 نطاقـــات مقــررات

التغطيــــة الموض
  .والمعلومات

التغطية الشكلية

القدرة االسترجاع

دعـــــم المســـــتفي
  .للمصطلحات

المتطلبات الماد
.اآلليالحاسب 

نتائج الدراس

وبعــد بنــاء 
بمصــطلحات ع
يتعرف الباحث 

التدريبطرق   

تتنوع طرق
طريق المقررات
لكترالقواميس اإل

  

  

  

  

  

  

  

يتضـــح الشـــكل
لكترونقواميس اإل

وي% 96.6ســبة 
ضــمن كبيــراً  يــزاً 

الق
بنس
حي



 المعلومـات 

شاطًا تعليميـًا 
عمليــة الــتعلم 

 73.3%  

 من 
ب من 

من %  4

ما ُيعرف بـ 

لكترونية 

قهــا ومعرفــة 
المتعلقـة  ات

بــأن معرفــة يــة 
سـية السـتخدام 

"  

 بدراسة مصـادر

هناك نشيث أن 
ع فــيلــى الــنفس 

لكترونية بنسبةإل

را لما ينوط بهم 
ة نقاشات الطالب

46.6حوذت على 

لكترونية أو م اإل
http://ww  

لدام القواميس اإل
  .مقرر

عنــى الكلمــة ونطق
يضـاحااإلوكـذلك 

لكترونيواميس اإل
لـى الفلسـفة الرئيس
ة الكلمة ومعناها

 ضمن توصيفه 
   

س االلكترونية حي
ريــق االعتمــاد عل
خدام القواميس اإل

 االلكترونية نظر
فاعلية فيهمت 

 فنجد أنها استحو

ستخدام القواميس 
wwehow.com

ريب على استخد
قمن بدراسة الم ي

لتعــرف علــى مع
 المصـطلحات و

  
  ية

ســتخدام القــوفــع ا
إل اسـتناداً  طبيعيـاً 

معرفة"موس هو 

يهتم  والذيمات 
.يس االلكترونية

ستخدام القواميس
وقدراتــه عــن طري
دريب على استخ

ستخدام القواميس
التصاالت قد سا
لدردشة وغيرها، 

كيفية است في% 
" How-e "m

للتدرساليبًا أخرى 
ي السابقة والالت

ســتخدميها إلــى ال
رفـة اختصـارات ع

 . لكترونيةس اإل
القواميس االلكتروني

 إلــى معرفــة دواف
ط هـذا األمـر أمـراً 

من استخدام القام

28

 مصادر المعلوم
ها بالطبع القواميس

 للتدريب على اس
و اســتعداداتهميــة 
التد في كبيراً  صيباً 

التدريب على اس
ا المعلومات واال

نتديات، وال، والم

% 13.3ت بنسبة 
ه المواقع موقع 

أن هناك أس%  
لبات المستويات

 حيــث يهــدف مس
رإلضـافة إلـى مع
ستخدام القواميس

أسباب استخدام ا :

حــث مــن خاللــه 
وربما يعد ه%  

يد بأن الهدف م

ت بدراسة مقرر 
من بينه يها والت

السبيل الوحيد ي
لذاتيــة بهــدف تنم

، فقد شغل نصي

ا فيطرق المهمة 
شك أن تكنولوجيا
كات االجتماعية،

ور على االنترنت
ومن ضمن هذ 

 5.5بات بلغت 
طالجل أو سؤال 

  ترونية

لكترونيــة يس اإل
المصـطلحات باإل

دوافع اس) 18( قم
18شكل 

يســعى الباح لــذي
 100سبة الكلية 
تفي التيلدارسين 

يقوم الطالبات ثالً 
ب على استخدامه

هيرات الدراسية 
برغبتــه ال مــدفوعاً 

الذاتيرف بالتعلم 

الزمالء أحد الطر
ت الدراسية، وال ش
جديدة منها الشبكا

المنشو الفكريج 
How to Us "

ة قليلة من الطالب
وقع إجابات جوج

لكت القواميس اإل 

 اســتخدام القــواميس
ألمثلـة المتعلقـة با
وضح الجدول رق

وال) 18(كل رقــم 
س قد احتل النس
طر على أغلب ال

مستوى الثالث مث
عية والتدريبمرج

ولم تكن المقرر
وم بــه المــتعلم م

لتعليم أو ما يعرف

وتعد نقاشات ا
كليفات بالمقررات
الل فتح آفاق ج

  .رء الطالبات

نتاجوساهم اإل
se Reference

وأشارت نسبة
من بينها مو يلت

تخدام دوافع اس 

تتعــدد دوافــع 
روف الكلمة واأل
لمصطلحات ويو

  

  

  

  

  

  

  

  

يتضــح مــن الشــك
ى الكلمة بالقاموس

تسيط والتيوس 

الم
الم

يقــو
وال

تكل
خال
آرا

 "e

وال

د  

حر
بال

  

يت
معنى
القامو

  



29 
  مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر،العدد األول

  

لكترونية فقد تجاوز األمر من مجرد عرض الكلمـة ومعناهـا إلـى االهتمـام لحديثة وتطبيقاتها بالقواميس اإلاومع دخول التقنيات 
  %. 96.6لكترونية بلغت رة من أسباب استخدام القواميس اإلاستحوذ هو اآلخر على نسبة كبي والذيبتوفير نطق الكلمات، 

  .لكترونيةجملة دوافع استخدام القواميس اإل من % 73.3أما معرفة الحروف المكونة للكلمة فقد بلغت نسبة 

 Digitalبالغ األهمية كإعطاء مثال لمصـطلح المكتبـة لرقميـة  قاموس يعد أمراً  بأيولعل إعطاء أمثلة للمصطلحات الواردة 

Libraries  مثل نموذج المكتبة الرقمية لمكتبة الكونجرسLibrary of Congress Digital Library مكتبـات كأحـد أمثلـة ال
  %. 47.7الرقمية، ومن ثم فقد بلغت نسبة إعطاء أمثلة للمصطلحات بالقاموس نسبة 

ــ شــائعاً  وٕاذا كانــت اختصــارات الكلمــات تمثــل أمــراً  يتطلــب مــن القــارئ المعرفــة التامــة  الــذي، األمــر يالفكــر  اإلنتــاج يف
بلغــت  والتــيلكترونيــة معرفــة اختصــارات الكلمــات ان مــن دوافــع اســتخدام القــواميس اإلوالدراســة الكاملــة بتلــك المصــطلحات، فقــد كــ

  % . 26.6نسبة 

دوافـــع اســـتخدام القـــواميس االلكترونيـــة باعتبـــار أن الصـــور تعـــد أحـــد أشـــكال  إجمـــاليمـــن %  14.4واحتلـــت الصـــور نســـبة 
  .يلجأ مستخدمو القاموس إليها حيث أن صورة واحدة أفضل من ألف كلمة التيااليضاحيات 

   لكترونية المتاحة على الويبالطالبات بالقواميس اإل مدى معرفة    

مـن بينهـا القـواميس المتخصصـة فـى  يلكترونيـة العامـة والمتخصصـة والتـنترنـت العديـد مـن القـواميس اإلأفرزت تطبيقات اإل
  . الويب لكترونية المتاحة علىمدى معرفة الطالبات بالقواميس اإل) 2(ويوضح الجدول رقم . مجال المكتبات والمعلومات

  لكترونية المتاحة على الويبعرفة الطالبات بالقواميس اإلمدى م :2جدول 
مدى معرفة الطالبات بالقواميس االلكترونية       

  المتاحة على الويب                   
 القاموس 

الوسط الحسابى  المقياس
 المرجح

عرفه أ ال أعرفه
 ستخدمهأو 

عرفه وال أ
 أستخدمه

  قاموس كامبردج
Cambridge Advanced Learner's Dictionary 

htt //di ti b id

59  
  

18  
  

13  
  

1.4 

 قاموس علم المكتبات والمعلومات
ODLIS http://lu.com/odlis/index.cfm 

7  
  

68  15  
  

2.0 

 قاموس انكارت
Encartah 

tt // t / t/ / ?

66  
  

13  
  

11  
  

1.3 

 قاموس نتلنج
netling http://www.netlingo.com 

71  14  5  1.2 

 المعلومات قاموس ياهوو لعلوم المكتبات و
http://dir.yahoo.com/Reference/Libraries/Li

6  80  4  1.9 

 الشاميقاموس 
http://www.elshami.com 

7  77  6  1.9 
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مدى معرفة الطالبات بالقواميس االلكترونية المتخصصة المتاحة علـى الويـب، لهـذا رأى ) 2(يتناول الجدول السابق رقم 
المتاحـة علـى الويـب مـن قبـل الطالبـات مـن خـالل ثالثـة الباحث أن يقيس مدى المعرفة وعـدم المعرفـة بـالقواميس االلكترونيـة 

  :متغيرات

 .المعرفة بالقاموس واستخدامه -

 .المعرفة بالقاموس وعدم استخدامه -

 .بالقاموس عدم المعرفة تماماً  -

قـاموس "  حظيحيث : مدى معرفة الطالبات بالقواميس االلكترونية القائمة على الويب) 2(ويوضح الجدول السابق رقم 
، تـاله بنسـب متسـاوية كـل مـن ) 2.0(المـرجح بقيمـة  الحسـابيعلى أعلـى قيمـة للوسـط " Odlis: علوم المكتبات والمعلومات

أما قـاموس كـامبردج فقـد حصـل علـى المرتبـة الثالثـة لقيمـة )" 1.9(بقيمة  والشاميياهو لعلوم المكتبات والمعلومات " قاموسي
) 1.3(علـى المرتبـة الرابعـة للوسـط الحسـابي المـرجح بقيمـة " انكـارت"وحصل قـاموس ). 1.4(المرجح بقيمة  الحسابيالوسط 

  )1.2(على أقل نسبة من حيث المعرفة بالقاموس واستخدامه بقيمة " نتلنج"بينما حصل قاموس

علــم وبعــد العــرض الســابق حــول مــدى معرفــة أســباب اســتخدام القــواميس االلكترونيــة عمومــا، ومــدى معرفــة طالبــات قســم 
  :يليالمعلومات بجامعة أم القرى،  يستعرض الباحث فيما 

  الناطق بمصطلحات المكتبات والمعلومات لكترونياإل قياس كفاءة القاموس    

.النـــــاطق بمصــــــطلحات علــــــم المعلومــــــات لكترونــــــيف علـــــى مــــــدى ســــــهولة تصـــــفح القــــــاموس اإلوذلـــــك ابتــــــداًء بــــــالتعر 
  مدى سهولة تصفح القاموس الناطق بمصطلحات علم المعلومات :3جدول 

 دىــــــــــــــــالم النسبة التكرار المتغير

  ضعيف
 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط

 %ن  ع%ن  ع %ن  ع %ن  ع %ن  ع %87.7 79 نعم

 3 3.3 12 13.3 25 27.7 32 35.
5 

7 7.7 

 - - - - - - - - - - %12.2 11 ال

   90 إجمالي

  

 فـيهنـا إلـى أن القـاموس يعتمـد  اإلشـارةقبل مناقشة النتـائج المتعلقـة بمـدى سـهولة تصـفح القـاموس النـاطق، البـد مـن 
تصـــفح المصـــطلحات  فـــيآراء الطالبـــات ) 3(ويوضـــح الجـــدول الســـابق رقـــم . عـــرض المصـــطلحات علـــى التصـــفح فقـــط

جابـة خرى نجد أن مدى اإلأمن ناحية . تصفح القاموس الناطق بسهولة% 87.7طالبة بنسبة ) 79(بالقاموس حيث أشار
  :كالتاليتتراوح ما بين النسبة الضعيفة والممتازة  يوالت) بنعم(

 .جداً بسهولة تصفح القاموس الناطق وهى تمثل النسبة الجيدة % 35.5طالبة بنسبة ) 32(أشار  .1

 .تمثل النسبة الجيدة بسهولة تصفح القاموس يوه% 27.7طالبة بنسبة ) 25(ا يرى بينم .2

 .طالبة يرون سهولة تصفح القاموس) 12(من قبل % 13.3وبنسبة متوسطة بلغت  .3

 .يمثلن النسبة الممتازة بسهولة تصفح القاموس% 7.7طالبات بنسبة ) 7(وأشار عدد  .4

 .مثلت النسبة الضعيفة% 3.3طالبات بنسبة ) 3(عدد بلغت  والتيأما النسبة القليلة  .5

 :أشرن إلى صعوبة تصفح القاموس، وربما يرجع ذلك إلى% 12.2طالبة بنسبة ) 11(كما أن هناك عدد  .6



 .القاموس

ـفح داخــل 

صـطلحات 

لمصـــطلحات 
 البحــــث عــــن 

 ثـالث تأشـار 
.  قــــــــــــــــــــاموس

 مســـتخدميرة 
ــــــــــــالي كل :الت

كل منها داخل ا

ى صـعوبة التصـف

س النـاطق بمص
  .ت بالقاموس

ن البحـــث عـــن ا
ــأنهن اســــتطعن 

قيقتـان أو أكثـر أ
ت داخــــــــــــــــــــل الق

 والمعلومـــات قـــدر
الشــــــــــــك ك مــــــــــــن

ف األزرار ودور ك

ت قـد يـؤدى إلـى

س كفـاءة القـاموس
عن المصطلحات

  بالقاموس

اســـتطعن% 78.8
بـــ% 14.4ســــبة 

موس مـا بـين دق
 المصــــــــــــــــــــطلحات

 علــم المكتبـــات 
ــــــــــــك ويتضــــــــــــح ذل

ة كاملة بوظائف

علـى شـكل كلمـات

قيـاس فـي مهمـاً  الً 
ستغرق للبحث ع
عن المصطلحات ب

8طالبـــة بنســـبة  

طالبــــة بنس) 13(

حات داخـل القـام
ـــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــن 

  ات بأنفسهم
ق بمصـــطلحات 
ت بأنفســــــــــــهم، و

31

يحتاج إلى معرفة

ور ولـيس عل صـ

  ت

صـطلحات عـامال
الوقت المس)  19

 المستغرق للبحث 

)71(بـــأن عـــدد 
(مــــا أشــــار عــــدد 

ث عـن المصـطلح
البحــــ إجــــــــــــــــــــراء 

ث عن المصطلحا
 القـــاموس النـــاطق
ن المصــــــــــــطلحات

فحات القاموس ي

ألزرار علـى شـكل

 عن المصطلحات

البحـث عـن المص
9(ضح الشكل رقم 

الوقت:19شكل 

ب) 19(ابق رقـــم 
قــــة واحــــدة، بينم

  
للبحـث)  3.3%(

درتهن علــــــــــــــــــــى 
لى إجراء البحث

قيــاس كفـــاءة  ي
 البحــــــــــــث عــــــــــــن

 التنقل بين صفح

سـتخدام بعـض األ
  .اموس

البحث  فيغرق 

ا فـي المستغرق 
معلومات، ويوضح

مـــن الشـــكل الســـا
أقــــل مــــن دقيق ي
 .مدة دقيقة في 

(متسـاوية بلغـت 
علــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــد

القاموس عل مي
فـــيلمهمـــة أيضـــا 

ــــــــــــى إجــــــــــــراء  عل

 أن

 اس
القا

الوقت المستغ   

يمثل الوقت
لم المكتبات والم

  
يتضـــح م

فــــيبالقــــاموس 
المصطلحات
وبنسبة م
طالبــــــــــــــــــــات ع

مستخدمقدرة 
مــن العوامـــل ال
ــــــــــــاموس ع الق

  
  
  
  
  
  
  
  

  

عل



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

لسـهولة  فح نظـراً 
رجـع إلـى سـهولة 
لبحــث بالتصــفح 

علـــى % 21.1 
 ح بأنفســهن نظــراً 

انعكسـت علـى  ي

يحــاول  يلــييمــا 
ت لتلــك األســباب 
طقهــا، ومكونــات 

سابى 
 ح

 

 

 

 

 

 

 سهم

  

 البحـث بالتصـفح
صـفح بأنفسـهن ترج
ت علــى إجــراء ال

طالبـــة بنســـبة) 1
حــث بالتصــفحالب
والتـيلكترونيـة إل

، وفينيــة عمومــاً 
بــات والمعلومــات
ت الكلمــات، ونط

  .صطلحات
  حات

الوسط الحس
المرجح  

3.4

3.8

3.8

2.2

2.7

4.0

بأنفس  المصطلحات

رتهن علـى إجـراء
راء البحـث بالتص
مســاعدة الطالبــات

19(ـــة ســـاعدت 

ا إجــراءســتطعن 
 مـع القـواميس اإل

 ت

لكترونقــواميس اإل
حات علــم المكتب

معرفــة تعريفــات ي
عن المص ضاحات

راسة من المصطلحا

ممتاز ا

4 

3 

4 

2 

5 

24 

بحث بالتصفح عن 

أرجعـن قـدرت% 4
درتهن علـى إجـرا

م يفــ مهمــاً  امالً 
 الســـابقة مجتمعــ

نهــن قــد اسأ% 13
التعامـل  فـيبـرة 

 من المصطلحات

اب اســتخدام القـ
النــاطق بمصــطلح

فــي مســتخدميها 
يضواإللكلمات، 

 الطالبات عينة الدر

 دىــــــــ

جيد جدا

43 

76 

74 

5 

14 

54 

32

الب إجراء علي لعينة

47.7لبـة بنسـبة 

إلـى أن قـد% 50
دة بالقــاموس عــا
 إال أن العوامـــل

3.3طالبــة بنســبة 

خب كسبهنأ مما 

لالحتياجاتطق 

معرفــة أســباليــة ل
لكترونــي اس اإل

ــة مــا بــين رغبــة
، واختصارات ال
الناطق الحتياجات 

ــــــــــالم
جيد ط

32

7 

6 

13

34

8 

ال أفراد أسباب قدرة 

طال) 43(أن ) 2
0طالبة بنسبة ) 

وجــود أداة مســاعد
،%31.1نســـبة 

ط) 12(ر عــدد 
لكترونيةميس اإل
   . الدراسة

ة القاموس الناط

الدراســة الحال ــي
 أو تلبيــة القــاموس

لكترونيــواميس اإل
مصطلحاتعن ال

دى تلبية القاموس ا

متوسط عيف

3  
 

8 

2 2 

1 5 

5 65

6 31

1 3 

:20شكل 

20( السابق رقم 

)45(بينما أشار 
ــاموس، وكــان وج

طالبـــة بن) 28(ل 
صــفح، كمــا أشــار
للعديد من القوام

الناطق محل ي

 تحقيق أو تلبية

فـ بســؤال ســابق 
نســبة تحقيــق دى
اســتخدام القــوا ب

وٕاعطاء أمثلة ع
مد :4جدول 

 القـــــــــــاموس 
ضعاجــــات مــــن 

 

 كلمة

 الكلمة

 

 ارات

 حيات

  
  

ضح من الشكل 
جهة القاموس، ب

القــتصــفح داخــل 
نفســـهن مـــن قبـــل

جــراء البحــث بالتص
استخدامهن لثرة 

االلكترونيقاموس 

عرفة مدى نسبة

توجــه الباحــث
باحــث معرفــة مــد

تتعــدد أســبابيــث 
روف الكلمات، و

مـــــــــــدى تلبيـــــــــــة
النــــاطق لالحتيا
 المصطلحات

تعريف الكلمة

سماع نطق الك
معرفة حروف ا
معرفة األمثلة 
معرفة االختصا

يضاحمعرفة اإل

  

يتض - 
واج
التص
بأن
إج
كثل
الق

مع

الب
حي
حر
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  :واقع توافر تلك األسباب بالقاموس الناطق محل الدراسة) 4(يوضح الجدول 

الترتيب وبقيمة متسـاوية كـل مـن  في، تاله )4.0(المرجح بقيمة  الحسابيبأعلى قيمة للوسط " يضاحاتاإلمعرفة "حظيت 
بينمــا ) 2.7(علــى قيمــة " معرفــة االختصــارات"وبقيمــة أقــل حظيــت ) 3.8(بقيمــة " ســماع نطــق الكلمــة، ومعرفــة حــروف الكلمــة"

حيـــث " معرفـــة األمثلـــة"المـــرجح فكـــان عـــن  الحســـابيأمـــا أقـــل القـــيم للوســـط %) 2.7(علـــى نســـبة " معرفـــة االختصـــارات"حظيـــت 
  %).2.2(حظيت بنسبة 

  دراسة للوسائط المتعددة بالقاموستقييم الطالبات عينة ال  

تتعلـق بمعرفـة مـدى سـهولة تصـفح القـاموس النـاطق بمصـطلحات علـم المعلومـات،  يعد اسـتعراض النتـائج السـابقة والتـوب
 البحـث بالتصـفح عـن المصـطلحات إجـراء ىعلـ العينـة أفـراد ومدى قـدرة القاموس ،والوقت المستغرق للبحث عن المصطلحات ب

تقيـيم الطالبـات  يلمصطلحات، يستعرض الباحـث فيمـا يلـبأنفسهن، باإلضافة إلى مدى تلبية القاموس الناطق الحتياجاتهم من ا
آراء عينــة الدراســة للــنص بالقــاموس النــاطق، حيــث تعــد )  5(ويوضــح الجــدول رقــم . عينــة الدراســة للوســائط المتعــددة بالقــاموس

برنامج للوسائط المتعـددة وهـذا الـنص يتكـون مـن كلمـات لنقـل رسـالة معينـة ويعـد الـنص المكتـوب  أيالنصوص المكتوبة نجاح 
والتعبيـر عـن مكنـون الفكـر ويسـتخدم الـنص إلمـداد المسـتخدمين بكيفيـة  المعـانيتوضـيح  فـيهـو يفيـد هو أهم وسائل االتصال ف

 )44(.التعامل مع البرنامج ولكن البد من استخدامه بمعدل معقول ألن المستخدم سيشعر بالملل عند قراءة سطور مـن التعليمـات
  .الناطق لكترونياإلاموس م عينة الدراسة للنص بالقتقيي) 5(رقم  التاليويوضح الجدول 

  تقييم الطالبات عينة الدراسة للنص بالقاموس الناطق :5جدول 

 الحسابيالوسط  نسبة الموافقة معاييرالنص
 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق المرجح

  42 نوع الخط مناسب 
 

37  
 

11  
 

2.3 

  43 نمط الخط مناسب
 

39  
 

8  
 

2.3 

مقـــاس الخـــط مناســـب للعنـــاوين 
 والنص العادي

39  
 

45  
 

6  
 

2.3 

خلــــــــو الــــــــنص مــــــــن األخطــــــــاء 
 .اللغوية وأخطاء الصياغة

54  
 

29  
 

7  
 

2.5 

حيـث : لكترونـي النـاطقتقيـيم معـايير الـنص بالقـاموس اإل يفواقع آراء الطالبات ) 5(يتضح من الجدول السابق رقم 
نتــــاج إكأحــــد معــــايير " يــــة وأخطـــاء الصــــياغةخلـــو الــــنص مــــن األخطــــاء اللغو "الطالبــــات عينــــة الدراســــة أن معيــــار يـــرى 
، كمـا أنـه حصـل علـى )2.5(المـرجح بقيمـة  الحسـابيبـأعلى قيمـة للوسـط  يص ببرامج الوسائط المتعـددة قـد حظـالنصو 

مناسـبة نـوع الخـط ، مناسـبة نمـط الخـط مناسـبة " مـة القي يالمرتبة الثانية وبنسب متسـاوية فـيليه في . أعلى نسبة موافقة
  ). 2.3(بقيمة " يمقاس الخط للعناوين والنص العاد

لفيـديو أبسـط تعريفاتـه الجمـع بـين الـنص والصـورة والصـوت وا فـي ييعنـ يمن مفهـوم الوسـائط المتعـددة والـذ وانطالقاً 
تقيـــيم الطالبـــات عينـــة الدراســـة للصـــور بالقـــاموس النـــاطق، حيـــث تعـــرف  يلـــيوســـيط واحـــد، يســـتعرض الباحـــث فيمـــا  يفـــ

الصـــــورة الثابتـــــة بأنهـــــا عبـــــارة عـــــن لقطـــــات ســـــاكنة ألشـــــياء حقيقيـــــة وتســـــتخدم لتقريـــــب الخبـــــرات المجـــــردة إلـــــى أذهـــــان 
أن وعن نقلها إلى الحاسب ويمكـن  الضوئيوقد تؤخذ من الكتب والمراجع والمجالت عن طريق الماسح . )45(األشخاص

ويضــيف الباحــث إلــى مــا ســبق إمكانيــة )46(تكــون صــغيرة أو كبيــرة أو قــد تمــأل الشاشــة بأكملهــا ويمكــن أن تكــون ملونــة
ويوضــح الجــدول . الدراســة الحاليــة فــيالحصــول علــى الصــور الثابتــة  جــاهزة مــن خــالل محركــات بحــث الصــور كمــا تــم 

  تقييم عينة الدراسة للصور بالقاموس الناطق) 6(
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  تقييم الطالبات عينة الدراسة للصور بالقاموس الناطق :6جدول 
 الحسابيالوسط  نسبة الموافقة معايير الصور

 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق المرجح

  52 الصورة المدرجة واضحة ومعبرة
 

33  
 

5  
5 

2.9 

  49 مناسبة حجم الصورة
 

38  
 

3  
 

2.5 

 فيمكان مناسب  فيظهور الصورة 
 شاشة العرض

45  
 

41  
 

4  
 

2.9 

  63 ترتبط بالمحتوى التياستخدام الصور 
 

23  
 

4  
 

2.6 

 يحيــث حظــ: ر الصــور بالقــاموس النــاطقآراء الطالبــات عينــة الدراســة حــول تقيــيم معــايي) 6(يوضـح الجــدول الســابق رقــم 
 الحسـابيبـأعلى قيمـة للوسـط " شاشـة العـرض فـيمكان مناسـب  فيالصور المدرجة واضحة ومعبرة، ظهور الصورة "  معياري

علــى أعلــى نســبة موافقــة، أمــا أقــل  حظــي والــذي" تــرتبط بــالمحتوى التــياســتخدام الصــور " تــاله معيــار ) 2.9(المــرجح، بقيمــة 
  ).2.5(المرجح بنسبة  الحسابيل قيمة للوسط حيث حظيت على أق" مناسبة حجم الصورة" المعايير فكانت 

طياتـه الـنص  فـيولم يكن النص والصوت هما الوسيطان الوحيدان اللذان يشتمل عليهما القاموس، حيـث يجمـع القـاموس 
لكترونـي النـاطق، حيـث عينـة الدراسـة للصـوت بالقـاموس اإل تقييم الطالبات  التاليوالصورة والصوت والفيديو ويوضح الجدول 

تصـميم  فـيمـا يوظـف ويسـتخدم  غالبـاً  الـذي األساسـييعد الصوت واحدًا من أهم عناصر الوسائط المتعددة، بل هـو العنصـر 
برنـــامج وســـائط متعـــددة بطريقـــة تفاعليـــة مـــع العناصـــر األخـــرى، فالصـــوت لـــه قـــدرة علـــى شـــرح وٕابـــراز مفـــاهيم ال تســـتطيع  أي

وحيويـة  التعزيـز مـن أكثـر االسـتخدامات وضـوحاً  فـيرحها بمفردها ويعتبر استخدام الموسيقى النصوص المكتوبة أو الصور ش
  .تقييم عينة الدراسة للصوت بالقاموس الناطق) 7(ويوضح الجدول رقم  )46(برامج الوسائط المتعددة في

  تقييم الطالبات عينة الدراسة للصوت بالقاموس الناطق :7جدول 

 الحسابيالوسط  نسبة الموافقة معايير الصوت
 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق المرجح

الصوت متزامن مع عرض باقي 
محتويات الشريحة من نصوص 

 وصور

88  
 

2  
 

0 1.0 

استخدام الصوت إلضافة فهما لنقطة 
  .التسليةالتعلم وليس لمجرد 

81  
 

7  
 

2  
 

1.1 

وضوح الصوت ومناسبته للعروض 
 .المصاحبة

 

79  
 

9  
 

2  
 

1.1 

تزامن الصوت مع تنفيذ األمر على 
 .الزر
 

77  
 

10  
 

3  
 

1.0 

 .تزامن الصوت مع فتح اإلطار
 

81  
 

6  
 

3  
 

1.1 

رفع (الصوت  فيإمكانية التحكم 
  .وٕاعادة تشغيله) وخفض الصوت

87  
 

3  
 

0 1.0 
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لكترونــي تقيــيم معــايير الصــوت بالقــاموس اإل آراء الطالبــات عينــة الدراســة حــول) 7(يوضــح الجــدول الســابق رقــم 
لنقطـة الـتعلم ولـيس لمجـرد التسـلية، ووضـوح الصـوت  استخدام الصـوت إلضـافة فهمـاً " حيث حظيت معايير : الناطق

) 1.1(المـرجح، بقيمـة  الحسـابيبـأعلى قيمـة للوسـط " ومناسبته للعروض المصاحبة، وتزامن الصوت مـع فـتح اإلطـار
الصــوت متــزامن مــع عــرض بــاقي محتويــات " المــرجح فكانــت  الحســابيعلــى قيمــة للوســط  أمــا أقــل المعــايير حصــوالً 

رفـع وخفـض (الصـوت  فـيالشريحة من نصوص وصور، تزامن الصـوت مـع تنفيـذ األمـر علـى الـزر، إمكانيـة الـتحكم 
معرفـة آراء  وحتى تكتمل منظومة تقييم الوسـائط المتعـددة بالقـاموس فكـان لزامـاً ) 1.0(بقيمة " وٕاعادة تشغيله) الصوت
تقيـيم الطالبـات للفيـديو بالقـاموس النـاطق، حيـث تمثـل  يدول التـالويوضح الج. دراسة للفيديو بالقاموس الناطقعينة ال

 الخـارجيمـن العـالم  يتقريـب مسـتخدم الحاسـب اآللـ فـيليـة وفاع لقطات الفيديو أكثر عناصر الوسائط المتعـددة تـأثيراً 
تعـود علـى التليفزيـون حيـث المشـاهد المرئيـة والصـوت  ير الـذيم الوسائط المتعددة للجمهو من الطرق الفعالة لتقد يوه

بقــاء أثــر الــتعلم  يهــذه البــرامج فــ ييــديو المســتخدمة فــتجتمــع لتجــذب انتبــاه المشــاهد وتســاهم لقطــات الف التــيوالحركــة 
تقيـيم ) 8(رقـم  ويوضـح الجـدول.)43(ولكن مع مراعـاة تقـديمها بشـكل جيـد حتـى ال تقـوم بإفسـاد  العـرض المقـدم بأكملـه

  .لكتروني الناطقينة الدراسة للفيديو بالقاموس اإلع
  تقييم عينة الدراسة للفيديو بالقاموس الناطق :8جدول 

 الحسابيالوسط  نسبة الموافقة معايير الفيديو
 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق المرجح

  73 مقاطع الفيديو المستخدمة واضحة ومعبرة
 

14  
 

3  
 

1.2 

, مقاطع الفيديو مرتبطة بموضـوع العـرض
 وليست لإلبهار البصري فقط

77  
 

11  
 

2  
 

1.1 

  64 مناسبة مدة الفيديو
 

23  
 

3  
 

1.3 

مراعـــــاة الحجـــــم المناســـــب لنافـــــذة الفيـــــديو 
 على الشاشة

68  
 

20  
 

2  
 

1.2 

عـــرض  فـــياســـتخدام الســـرعات الطبيعيـــة 
 .لقطات الفيديو
 

71  
 

15  
 

4  
 

1.2 

تمكــين المســتخدم مــن إعــادة الفيــديو أكثــر 
 .من مرة

90  
 

0 0 1 

  

حيـث : آراء الطالبات عينة الدراسة حول تقييم معـايير الفيـديو بالقـاموس النـاطق) 8(يوضح الجدول السابق رقم 
الترتيـب وبقـيم  فـي، تالهـا ) 1.3(المـرجح، بقيمـة   الحسـابيعلـى أعلـى قيمـة للوسـط " مناسـبة مـدة الفيـديو"حظيت معيار 
مقاطع الفيديو المستخدمة واضحة ومعبرة، مراعاة الحجم المناسب لنافذة الفيـديو علـى الشاشـة، اسـتخدام " متساوية معايير

, مقــاطع الفيــديو مرتبطــة بموضــوع العــرض"، ويليــه معيــار ) 1.2(بقيمــة " عــرض لقطــات الفيــديو فــيالســرعات الطبيعيــة 
تمكــين المســتخدم مــن " المــرجح  الحســابي،  أمــا أقــل المعــايير قيمــة للوســط )1.1(بقيمــة " وليســت لإلبهــار البصــري فقــط

  ). 1(على الرغم من حصولها على أعلى نسبة موافقة بقيمة " إعادة الفيديو أكثر من مرة
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  توصيات الدراسة 

 .تدريس طرق بناء المراجع التقليدية وااللكترونية ضمن مقررات المراجع العامة والمتخصصة .1

نترنــت واألقــراص لمتاحــة علــى اإلتــدريب طــالب أقســام المكتبــات والمعلومــات علــى اســتخدام المراجــع االلكترونيــة ا .2
 .المليزرة

 .مكتبات والمعلوماتاالستفادة من تطبيقات الوسائط المتعددة في مجال ال .3

 .بناء المقررات الدراسية في مجال المكتبات والمعلومات باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة .4

 فــيمجــال المكتبــات والمعلومــات  فــينترنــت المتخصصــة قــواميس المطبوعــة والمتاحــة علــى اإلتاحــة العديــد مــن الإ .5
 .شكل برمجيات وسائط متعددة

 ).الخدمات-التنظيم-االقتناء(ة على كافة وظائف المكتبات تفعيل برمجيات الوسائط المتعدد .6

 .جراء المزيد من الدراسات عن بناء األنواع األخرى من مصادر المعلومات المرجعيةإ .7

  الدراسات المقترحة

 .دراسة تطبيقية: إلدارة المحتوي يئم على الويب باستخدام نظم الويكقا لكترونيإبناء قاموس  .1

 الفيس بوك نموذجاً : المتعددة بمواقع الشبكات االجتماعيةتطبيقات الوسائط  .2

 دراسة تجريبية: بناء برنامج متعدد الوسائط للتعريف بقواعد البيانات بالمكتبات الجامعية .3

 دراسة تجريبية: بناء جولة تعريفية بالمكتبة باستخدام برامج الوسائط المتعددة .4
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  أثر برنامج تدريب عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية في تنمية مهارات
 التقويم اإللكتروني واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس

The Effect of   Distance Training Program with the Aid of Virtual 
Classrooms in the Development of Electronic Evaluation Skills and 

Attitudes toward Distance Training of the Faculty Members 
  

 
  *السيد عبد المولى السيد أبو خطوة. د
 

  ملخص
مقترح للتدريب عن برنامج وٕانتاج تصميم هذا البحث، إلى  يهدف

بعد، بمساعدة الفصول االفتراضية، وقياس أثره في تنمية مهارات 
، واالتجاه نحو Moodleتخدام نظام مودلالتقويم اإللكتروني باس

التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الخليجية، 
عضو هيئة تدريس، وتم ) 18(من  البحثتكونت عينة وقد 
؛ لتحقيق أهداف البحث، وٕاعداد أدواته، لمنهج التجريبيا مااستخد

ارات اختبار تحصيل الجانب المعرفي لمه: التي تمثلت في كل من
التقويم اإللكتروني، واختبار الجانب األدائي لمهارات التقويم 

  .اإللكتروني، ومقياس االتجاه نحو التدريب عن بعد
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  البحثوضحت نتائج وقد أ
متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي بين ) 0,01( < مستوى

ي، كما أظهرت النتائج أن ألدوات البحث، لصالح التطبيق البعد
حجم التأثير للبرنامج التدريبي المقترح كبيٌر جدًا في تنمية الجانب 
المعرفي، واألدائي لمهارات التقويم اإللكتروني، حيث بلغ حجم 

، كما أن حجم التأثير للبرنامج المقترح كبيٌر في تنمية )1(التأثير
مما  0,743راالتجاه نحو التدريب عن بعد، حيث بلغ حجم التأثي

يدل على فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التقويم 
اإللكتروني، واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة 
التدريس، وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات، 
التي تساعد في تحسين برامج التنمية المهنية المستدامة، وتقليل 

  .جودتها وفاعليتها تكلفتها، وزيادة
عن بعد، الفصول االفتراضية، مهارات  التدريب: الكلمات المفتاحية

التقويم اإللكتروني، االتجاه نحو التدريب عن بعد، أعضاء هيئة 
 .التدريس
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  جامعة اإلسكندرية -كلية التربية *
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Abstract 
This study aims at preparing a 

proposed program based on distant e-
training and measuring its effectiveness in 
developing of electronic assessment skills 
and  attitudes  towards distance training of 
the faculty members in Gulf University. The 
researcher used the experimental method 
to achieve the research aims.  The results 
showed statistically significant differences in 
performance at the level 0.01 between the 
pre- and post-test in favor of the post-test a 
fact which confirms the effectiveness of 
distant e-training in the development of 
electronic assessment skills and   attitudes  
toward distance training of faculty members. 
In the light of these results, the researcher 
has set a number of recommendations and 
proposals. 
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  مقدمة
متســــارعًا، أدى إلـــــى ثــــورة هائلــــة فـــــي تكنولوجيــــا المعلومـــــات  وتكنولوجيـــــاً  معاصـــــر تطــــورًا علميــــاً يشــــهد عالمنــــا ال

 واالتصـــاالت، ســـاعدت فـــي نقـــل المعرفـــة وتـــداولها فـــي شـــتى أنحـــاء العـــالم دون التقيـــد بـــالحواجز الزمانيـــة والمكانيـــة،
و التفاعـــل مـــع متغيـــرات  ،كيـــفقـــادرة علـــى الت ،يقـــاس بمـــا لـــديها مـــن قـــدرات بشـــرية ،وأصـــبح تقـــدم الـــدول والشـــعوب
والمحافظـة علـى كفـاءة أنظمتهـا التعليميـة ومواكبتهـا لهـذه قـادر علـى المنافسـة العالميـة،  ،العصر، وبناء اقتصاد قوي

 .التطورات

إلـى ظهـور مصـادر تعليميـة إلكترونيـة حديثـة،  ،كما أدى التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت      
 Virtual الفصــول االفتراضــية: كثيــرة للعمليــة التعليميــة وغيــرت مــن أســاليب التعلــيم والــتعلم مثــل أضــافت مزايــا

Classroom ، ومــؤتمرات الفيــديوVideo Conferencingلجيــل الثالــث للويــبقنيــات ا، وتWeb0.3  والــتعلم ،
 e-Learning  كترونـيوأدوات الـتعلم اإلل، Mobile Learning ، والـتعلم الجـوال Blended Learning المـدمج 

وأصبح تدريب أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم في استخدام هـذه التقويم اإللكتروني ألداء الطلبة، أدوات : مثل
  .لزيادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية ؛المصادر ضرورة ملحة

يعمـل علـى تنميـة مهـارات الطلبـة  ،فاستخدام أعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي التعلـيم
  ،في استخدام هذه التكنولوجيا

   *(2,1)أكبر في الحصول على وظائف مناسبة وتوظيفها في حياتهم، مما يوفر لهم فرصاً 

ورفـع جودتـه فـي مجـاالت  ،فالتنمية المهنية المسـتدامة ألعضـاء هيئـة التـدريس تسـتهدف تجديـد أدائهـم المهنـيلذلك 
بأسـاليب متنوعـة لهـا  ،مساعدتهم في النمو واالرتقاء بقدراتهم ومهـاراتهمو وخدمة المجتمع،  ،علميوالبحث ال ،التدريس

العمـــل علـــى وينبغـــي والتكيـــف مـــع متغيـــرات العصـــر وتحدياتـــه،  ،والمرونـــة ،واالســـتمرارية ،والتكامـــل ،صـــفة الشـــمول
  .(4,3)وجيا التعليمتحديث المعارف والمهارات التي اكتسبوها في مجال التدريس، واستخدام تكنول

 النوعيـة الجـودة بـين عالقة وجود -يوالمحل يوالقوم العالمي المستوى على- ةعديد دراسات نتائجوقد أكدت 
 اإللكترونــي التعلــيم تقنيــات اســتخدام مهــارات كســابهمإ و  التــدريس هيئــة ألعضــاء المهنــي األداء وتطــوير العــالي للتعلــيم

 أعضاء بين والتفاعل التواصل، معايير أهم أحد تشكل باعتبارها التعليمية وادالم نتاجإ و الطالب وتقويم ،والحاسوب
  .(5)وطالبهم التدريس هيئة

   :(6)التالي النحو على يمكن عرضها التدريب في ووظيفية تنظيمية تحوالت حدوث إلى التكنولوجية وقد أدت الثورة

 التدريب نتقال لمكاناال إلى الحاجة بدون العمل أو المنزل في التدريب على القدرة. 

 متهاقدر ل وفقاً يتقدموا  للمتدربين بأن يسمح مرن آخر إلى التدريب في جامد منهج من التحول . 

 باستخدام االبتكارية الفعالة واألنشطة أساليب المشاركة إلىالتدريب،  في التقليدية األساليب من التحول 

 .لكترونيإلالتدريب والتعليم ا في تاإلنترن شبكة
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مجاًال خصبًا للتنمية المهنية المستمرة، وذلك  ،باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ويمثل التدريب عن بعد
لمــا يحققــه مــن مرونــة فــي مكــان وزمــان الــتعلم، وتنــوع كبيــر فــي مصــادر التــدريب المتاحــة، وتــوفير قــدر كبيــر مــن 

  .التفاعلية والنشاط أثناء التدريب

تســاعدها فــي تحقيــق أهــدافها التعليميــة علــى مســتوى النظــام  ،عديــدة للــدول الناميــة قــدم فرصــاً ي ،فــالتعليم عــن بعــد
الحاجـة المتزايـدة إلـى إعـادة التـدريب : همـا عاملين رئيسيننتج عن واالهتمام الكبير بالتعليم عن بعد . التعليمي ككل

الفرصة لتدريس المزيد من المـواد الدراسـية عـن و التطوير المستمر للمهارات، و التقدم التكنولوجي الهائل الذي أتاح 
 (7).بعد

مــن أجــل الحفــاظ علــى قاعــدة بحثيــة قــادرة علــى  ،فــي تنميــة مهــارات العــاملين دورًا مهمــاً  ،يــؤدى التعلــيم عــن بعــدو 
فـي  من الدوافع الرئيسية للقـدرة التنافسـية االقتصـادية المنافسة، وتحسين نشر المعرفة في المجتمعات، كما يعد واحداً 

  (8).ظل اقتصاد عالمي متزايد تقوده المعرفة

أكثـــر مرونـــة مـــن حيـــث المكـــان  يم والتـــدريب عـــن بعــدجعــل عمليـــة التعلـــ إلـــىاســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة وقــد أدى 
والزمــان، ومــن حيــث توزيــع فــرص الــتعلم علــى نطــاق واســع، واختيــار طــرق الوصــول للمعلومــات والمــوارد المتاحــة 

 . (10,9)جديدة للتنمية المهنية للتكيف مع جميع المعلمين، وفتح آفاقاً للتدريب، والقابلية 

التــدريب عــن بــرامج فــي  ،توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالتتكــوين رؤيــة جديــدة للــذا يســعى الباحــث إلــى 
علـى وجـود  تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تقويم تعلم الطلبة بصورة إلكترونية؛ وذلك تأسيساً من أجل  بعد،

حاجــة مســتمرة للتنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي مختلــف المجــاالت، وتلبيــة للتطــور والتغيــر المســتمر فــي 
  .وأدوارهم األكاديمية والتعليمية بكفاءة وفاعلية ،والمهارات الالزمة للقيام بمسئولياتهم ،المعارف

  مشكلة البحث
نظـم  إتاحـةللتعلـيم العـالي فـي  يمثل تحدياً  ،ير اجتماعي واقتصادي كبيرإلى تغأدى  ،التكنولوجي السريع التغيرإن 

منتجـات تكنولوجيـا  السـتثمار فـيل كافيـة فـرصٍ ، ممـا يؤكـد ضـرورة تـوفير لتعليمل مناسبةو ذات نوعية جيدة  معلومات
 .(1) واالتصاالت في التعليم المعلومات

و منخفضــة التكــاليف لتقيــيم الطلبــة، باإلضــافة إلــى  ،الجــودة عاليــة أدواتٍ  ،وقــد وفــرت تكنولوجيــا التعلــيم اإللكترونــي
وتقيـيم المواقـف التعليميـة وصـوًال لتقيـيم أدائهـم ذاتيـًا، وعليـه  ،أنها توفر للطلبـة فرصـًا أكثـر لممارسـة المهـارات النقديـة

   .(11)تجعل من السهل تطبيقها بشكل فردي اإلنترنتفإن تيسير وصول االختبارات للطالب عن طريق 

ألنه يساعد أعضاء هيئـة التـدريس فـي  ؛ويعد التقويم اإللكتروني من التطبيقات الهامة لتكنولوجيا التعليم اإللكتروني
االختبـارات التحصـيلية، والمشـروعات، والمهـام المتنوعـة، وتسـاعدهم : بطرق وأسـاليب متعـددة مثـل طلبتهمتقويم أداء 

والتفكيــــر فيمــــا يقــــدم إلــــيهم، كمــــا تنمــــي لــــديهم مهــــارات اســــتخدام  ،والنقــــد ،فــــي تنميــــة مهــــارات التواصــــل االجتمــــاعي
 .التكنولوجيا وتوظيفها في تعلمهم الذاتي المستمر

أن التقويم اإللكتروني يؤدى إلى نتائج أفضـل مـن  )13( التخاينة و أبو موسىودراسة ،  )12(" مهنا"وقد أكدت دراسة 
ويم التقـــ أن" (14)كـــالرك و فـــالفو"دراســـة  تكـــدأكمـــا .يم اإللكترونـــيالتقـــويم بالورقـــة والقلـــم، وأن الطلبـــة يفضـــلون التقـــو 

، وأن أعضـاء ينالجهـد المبـذولالوقـت و  االلكترونـيويم التقـحيـث يـوفر مـن التقـويم المعتـاد؛  أسهل بكثيـر االلكتروني
  .هيئة التدريس يفضلون هذا النوع من التقويم
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واســتخدام تطبيقاتــه فــي  ،تنــافس فــي توظيــف الــتعلم اإللكترونــيأصــبحت ت ،ونظــرًا ألن الجامعــات اإلقليميــة والدوليــة
فــي توظيــف التعلــيم  ،تحســين عمليتــي التعلــيم والــتعلم، أصــبحت هنــاك ضــرورة لتنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التــدريس

التشـيم  ،(17) ، جاسـيما)16(عاشـور ، )5( رضـوان، )15(النجـار: دراسـة كـل مـناإللكترونـي، ويؤكـد ذلـك مـا أوصـت بـه 
، وتنميــة مهــاراتهم فــي طــوال حيــاتهم المهنيــة لكــادر الجــامعيالمســتمر ل التــدريببضــرورة  )19(الــدبيان ،  (18)انج وجــ

عـن بعـد، والتـي تناسـب وذلـك باسـتخدام أسـاليب التـدريب ، تفاعليـة الكترونيـة مسـاقات تصـميم التعلـيم اإللكترونـي، و
   .عملهمظروف و  هماحتياجات

واألنشـطة  الـدروس لتصميم أساسية كفايات المعلمين إلكساب ،متخصصة تدريبية راتدو  بعقد )20(كالب  كما أوصي
اسـتخدام  مجـال فـي أكثـر بمساقات كتكنولوجي لدوره المعلم إتقان إلى تهدف التي ،التدريبية الدوراتئهم بٕاثرا، و لكترونياً إ

 . التعليم في والتكنولوجيا  الحاسوب

فــي موضــوعات فــي تنميــة معــارف ومهــارات الطلبــة  مــودليــة اســتخدام نظــام ونظــرًا لمــا أكدتــه عــدة دراســات مــن فاعل
، )16(عاشـور، و )21( عبدالمجيـد:مثل دراسـة كـل مـن ،مختلفة، وأوصت بالعمل على االستفادة من إمكانياته في التعليم

-2011(تيجية تبنت الجامعة الخليجية نظام مـودل للتعلـيم اإللكترونـي، وأكـدت فـي خطتهـا اإلسـترافقد ؛ )22(سرور و 
  .على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بتوظيف نظام مودل في مقرراتهم الدراسية) 2015

، وقــد الحــظ والمنتــدياتاالختبــارات التحصــيلية، والمهــام، :ويــوفر نظــام مــودل أدوات عديــدة للتقــويم اإللكترونــي منهــا
بعـض المقـررات الدراسـية علـى نظـام  مراجعةل من خال ،الباحث وجود قصور في استخدام أدوات التقويم اإللكتروني

ألعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـة الخليجيـة تتضـمن سـؤالهم  اسـتبانهبتطبيـق مودل، وللتحقق من ذلك قام الباحث 
كمـا فـي  إجابـاتهمعن أدوات التقويم اإللكتروني التي يستخدمونها في المقررات اإللكترونية بنظام مـودل، وقـد جـاءت 

  ): 1(جدول 
  نسبة استخدام أعضاء هيئة التدريس ألدوات التقويم اإللكتروني :1جدول 

  نسبة االستخدام  أدوات التقويم اإللكتروني
  Quiz  3%قصيرة االختبارات ال
  Online text  12% نص مباشر

  Upload a single file  12% واحد تحميل ملف 
  Upload advanced  files  1% تحميل ملفات متقدم 

  Offline activity  2%بدون اتصال نشاط 
  Forums  4%  ياتمنتدال 
  Choice  5%ختيار اال

بصـورة  فهـيأن نسبة استخدام أدوات التقويم اإللكتروني فـي المقـررات الدراسـية ضـعيفة جـدًا، ) 1(يالحظ من جدول 
ه األدوات، ممــــا يؤكــــد علــــى وجــــود مشــــكلة لــــدى أعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــي اســــتخدام هــــذ، % 13عامــــة تقــــل عــــن 

 إلكترونيــاً  مقــرراً  أربعــة وخمســينوباإلضــافة إلــى ذلــك قــام الباحــث بفحــص أســاليب التقــويم اإللكترونــي المســتخدمة فــي 
والمنتــديات، و تحميــل ال تســتخدم االختبــارات القصــيرة،  ،مــن هــذه المقــررات% 90علــى نظــام مــودل، وتبــين أن نســبة 

ت التقويم اإللكتروني، وبمناقشة أعضاء هيئة التدريس لمعرفة أسباب ذلـك، الرغم من أنهما أهم أدوابالملفات المتقدم، 
  .وتوظيفه ضمن مقرراتهم ،بينوا أنهم بحاجة إلى التدريب على كيفية استخدام التقويم اإللكتروني
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حسـين وت السـتفادة مـن تكنولوجيـا التعلـيم اإللكترونـي الحديثـة فـي الذلك ينبغي تنمية مهارات أعضاء هيئة التـدريس 
  .(23)البيئة التعليمية داخل الجامعة، وتعزيز المناهج الدراسية والتربوية و البرامج األكاديمية

ومع الحاجة المستمرة لتنمية مهارات أعضاء هيئـة التـدريس، لـم تعـد أسـاليب التـدريب التقليديـة مناسـبة، خاصـة فـي 
، والتغلـب علـى ت التدريبيـة المطلوبـة والمتغيـرة باسـتمرارظل وجود تكنولوجيا التعليم اإللكترونـي، التـي تفـي باالحتياجـا
  .حدود الزمان والمكان، وتوفير بيئة تدريبية إلكترونية تفاعلية

كمــتمم ألســاليب التــدريب عــن ُبعــد فــي بــرامج تــدريب أعضــاء هيئــة  ،االســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالتيجــب لــذلك 
المقدمـة؛ حيـث تعتبـر أسـاليب التـدريب باسـتخدام الشـبكات  البـرامج التدريبيـة بأنمـاط والتنويـع المعوقـات إزالـةالتـدريس، و

و المعـــارف الالزمـــة لتحقيـــق المســـتويات  ،لمشـــكالت األداء فـــي حالـــة افتقـــار المتـــدربين إلـــى المهـــارات ناجحـــاً  عالجـــاً 
  (25,24)المتفق عليها لألداء 

التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام نظـام مـودل  مهارات ور فييوجد قص: صياغة مشكلة البحث في أنه ُيمكنومما سبق 
تنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التــدريس  الخليجيــة، ومــن ثــم ظهــرت الحاجــة إلــىبالجامعــة  لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس

   .، وتنمية اتجاهاتهم نحو التدريب عن بعدنظام مودلعلى بالجامعة الخليجية في استخدام التقويم اإللكتروني 

  :األسئلة التاليةفي مشكلة البحث  تحديدتم على ما  وتأسيساً 
ـــاء مـــا  .1 تنميـــة مهـــارات التقـــويم لالبرنـــامج المقتـــرح للتـــدريب عـــن بعـــد بمســـاعدة الفصـــول االفتراضـــية إجـــراءات بن

  ؟لدى أعضاء هيئة التدريس ، واالتجاه نحو التدريب عن بعداإللكتروني
االفتراضــية فــي تنميــة الجانــب المعرفــي لمهــارات التقــويم  عــن بعــد بمســاعدة الفصــولالبرنــامج التــدريبي أثــر مــا  .2

 .؟ اإللكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس

لمهــارات التقــويم  األدائــيعــن بعــد بمســاعدة الفصــول االفتراضــية فــي تنميــة الجانــب البرنــامج التــدريبي أثــر مــا  .3
  .؟ يساإللكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدر 

عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية فـي تنميـة اتجاهـات أعضـاء هيئـة التـدريس نحـو البرنامج التدريبي أثر ما  .4
 .؟ التدريب عن بعد

  البحثأهمية 
في أساليب التنميـة البشـرية فـي قطـاع التعلـيم العـالي، ومـا ينـتج عنهـا  ،والمتالحقة ،مواكبة التغيرات السريعة .1

  .بتهيئة أفضل الظروف لتحقيق أهداف التنمية البشرية المستمرةمن قضايا بحثية تتعلق 
لين عــن التنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي مؤسســات ؤو تفيــد نتــائج هــذا البحــث فــي توجيــه المســ  .2

واالستفادة مـن مزاياهـا المتعـددة فـي تحقيـق فاعليـة  ،تكنولوجيا التدريب عن بعد استخدامنحو  ،التعليم العالي
 .لفة المادية لهاالتدريبية وتقليل الكُ  البرامج

 تقديم أنموذجًا لبرنامج تدريبي عن بعد يمكن استخدامه في تنمية مهارات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي التعلـيم .3
ـــة أخـــرى والتقـــويم ـــا المعلومـــات  ،اإللكترونـــي، واالســـتفادة منـــه فـــي إعـــداد بـــرامج تدريبي تســـتفيد مـــن تكنولوجي

 .لتنمية البشرية المستدامةواالتصاالت لتحقيق أهداف ا

اإلنترنـت لتأهيـل  باسـتخدام ،عـن بعـدالتوسع في إعـداد بـرامج تدريبيـة  علىتشجيع واضعي البرامج التدريبية  .4
 .العاملين في المجتمعقطاعات مختلفة من 
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   أهداف البحث  
تقــويم اإللكترونــي، لتنميــة مهــارات البمســاعدة الفصــول االفتراضــية  ،بنــاء البرنــامج المقتــرح للتــدريب عــن بعــد .1

  .واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس
بمساعدة الفصـول االفتراضـية فـي تنميـة الجانـب المعرفـي لمهـارات  ،عن بعدالبرنامج التدريبي التعرف على أثر  .2

  .باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس  ،التقويم اإللكتروني
لمهارات  األدائيبمساعدة الفصول االفتراضية في تنمية الجانب  ،عن بعدالتدريبي  البرنامجالتعرف على أثر  .3

 .باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس  ،التقويم اإللكتروني

بمساعدة الفصـول االفتراضـية فـي تنميـة اتجاهـات أعضـاء هيئـة  ،عن بعدالبرنامج التدريبي التعرف على أثر  .4
  .بعدن التدريس نحو التدريب ع

  :لإلجابة عن أسئلة البحث يجب التحقق من صحة الفروض التالية :فروض البحث
بــين متوســطي درجــات أعضــاء هيئــة التــدريس فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي  0,01 ≤يوجــد فــرق دال إحصــائياً عنــد مســتوى  .1

  .صالح التطبيق البعديالختبار التحصيل المعرفي لمهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل، وذلك ل
بــين متوســطي درجــات أعضــاء هيئــة التــدريس فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي  0,01 ≤يوجــد فــرق دال إحصــائياً عنــد مســتوى   .2

 .الختبار األداء في تطبيق مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل، وذلك لصالح التطبيق البعدي

 بــين متوســطي درجــات أعضــاء هيئــة التــدريس فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي 0,01 ≤يوجــد فــرق دال إحصــائياً عنــد مســتوى   .3
 .تجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد ، وذلك لصالح التطبيق البعديلمقياس ا

  حدود البحث

  م2011/2012عضو هيئة تدريس في الفصل الخريفي  69أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الخليجية والبالغ عددهم  .1
مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظـام مـودل، بمـا تتضـمنه هـذه المهـارات مـن جانـب معرفـي وجانـب تطبيقـي، واالتجـاه نحـو  .2

 .التدريب عن بعد

 .لتدريب عن بعدفي برنامج ا ،استخدام الفصول االفتراضية، ونظام مودل .3

 التجريبيمنهج البحث والتصميم 

للكشـف عـن أثـر التـدريب عـن بعـد  ؛داف التـي يسـعى لتحقيقهـا ، اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـينظرًا لطبيعة البحث الحـالي واألهـ
) كمتغيـرات تابعـة(واالتجاه نحو التـدريب عـن بعـد  ،في تنمية مهارات التقويم اإللكتروني) كمتغير مستقل ( بمساعدة الفصول االفتراضية 

 Randomized Control-Groupبعـدي  واختبـار قبلـي واختبـار ،لواحـدةا المجموعـة ذي التصـميم شـبه التجريبـي  ، وقـد اسـتخدم

Pretest-Posttest Design.  
  أدوات البحث

 :لتحقيق أهداف البحث، والتحقق من صحة فروضه، قام الباحث بإعداد أدوات البحث التالية

 .لمهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودلاختبار تحصيل الجانب المعرفي  -

 . لمهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودلار الجانب األدائي اختب -

 .مقياس االتجاه نحو التدريب عن بعد -
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  عينة البحث
بجميـع  ،عضو هيئـة تـدريس) 69(عضو هيئة تدريس بالجامعة الخليجية من مجموع ) 18(تكونت عينة البحث من 

وهـم خمسـة : اموا بتسجيل أسمائهم في برنامج التدريب عـن بعـديعملون بنظام الدوام الكامل، والذين ق ،كليات الجامعة
أعضاء من كلية التربية، وثالثة أعضاء مـن كليـة العلـوم اإلداريـة، وثمانيـة أعضـاء مـن كليـة الهندسـة، وعضـوين مـن 

  .كلية هندسة الحاسوب
  مصطلحات البحث

معامـل االرتبـاط رات التابعـة، ويقـاس فـي هـذا البحـث بقيمـة مقدار ما يحدثـه المتغيـر المسـتقل مـن تحسـن أو نمـو فـي المتغيـهو  :األثر
  .rprb)(الثنائي لرتب األزواج المرتبطة

بهـدف  ،واألنشـطة التـي تـم تصـميمها ،تتضمن مجموعـة مـن المواقـف التدريبيـة ،هو منظومة تعليمية :البرنامج المقترح للتدريب عن بعد
فــي نقــل المحتــوى  ،و تقــوم علــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت هيئــة التــدريس، ءتنميــة معــارف ومهــارات واتجاهــات أعضــا

بطـرق تزامنيـة وغيـر  ،بعضـاً العلمي، وٕادارة مواقف التدريب والتقويم، والتفاعـل النشـط بـين المـدرب والمتـدربين، وبـين المتـدربين بعضـهم 
  .في مكان واحد الماديدون التواجد بنترنت، إلاتزامنية عبر 

واتجاهـات يستخدمه المعلم أو المدرب في تنمية معارف ومهارات  اإلنترنت،نظام إلكتروني عبر  وه :اضيالفصل االفتر 
كل منهم في مكـان مختلـف عـن اآلخـر، باسـتخدام مجموعـة مـن وسـائل النقـل واالتصـال بـين  ،مجموعة من المتدربين

الرسائل النصية، ديو، والتفاعل الصوتي، و رات الفي، ومؤتم White Boardالسبورة البيضاء  :مثل المدرب والمتدربين
  .اتللقاءا وتسجيل ،اإلنترنتوتصفح  ،كما يتضمن مشاركة الملفات والتطبيقات

واتجاهــات فــي مقــرر  ،ومهــارات ،هــو عمليــة تهــدف إلــى تقــدير أداء الطلبــة مــن معــارف :لــتعلم الطلبــة يالتقــويم اإللكترونــ
االختبــارات الموضــوعية، والمنتــديات، والمهــام والمشــروعات البحثيــة، : لمعــين باســتخدام أدوات التقــويم اإللكترونيــة مثــ

لتــــدريس فــــى التقــــدير اورصــــد درجــــاتهم وتحليــــل اســــتجاباتهم وكتابــــة التقــــارير عــــن أدائهــــم، بمــــا يســــاعد عضــــو هيئــــة 
  .على تلك التقارير، ومساعدتهم في تطوير أدائهم بناءً  ،لبتهالموضوعي للمستوى العلمي لط

هـو مجمـوع اسـتجابات عضـو هيئـة التـدريس بـالقبول أو الـرفض نحـو التـدريب عـن بعـد،   :التـدريب عـن بعـداالتجاه نحو 
  .وذلك من خالل مقياس االتجاه المعد لهذا الغرض

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :محاور التاليةالمتغيرات المستقلة والتابعة لهذا البحث، وفقًا لل ،يتناول اإلطار النظري والدراسات السابقة  

  .وأهميتهتطوره، وخصائصه، و مفهوم التدريب عن بعد،  .1
 .امزاياهو ، ا، أنواعهاالفصول االفتراضية، مفهومه .2

 .األسس النظرية للتعليم والتدريب عن بعد .3

 .التقويم اإللكتروني للتعلم، مفهومه، فوائده، وأدواته  .4

  طوره، وأهميته، وخصائصه، وأدواتهمفهوم التدريب عن بعد، ت
نتيجــة للتقــدم العلمــّي والتقنــّي  ،ســمة مــن ســمات هــذا العصــر Distance Learningلقــد أصــبح التعلــيم عــن ُبعــد 

تطبيقـًا  وٕاماالمذهل،وأصبحت الحاجة إليه ُملحة، و قد ُطبق هذا النوع من التعليم في كثير من البلدان إما تطبيقًا كليًا 
نظــرًا للحاجــة إليــه فــي حــل كثيــر مــن مشــاكل  خطــط ويســتعد لتطبيقــه؛ومــن لــم يطبقــه إلــى اآلن فقــد بــدأ فعــًال ي جزئيــًا،
  .)26(التعليم 
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أي عمليــة تعليميـة يــتم فيهــا إدارة كــل أو معظـم أركــان التــدريس مـن قبــل شــخص بعيــد  :ويعـرف التعلــيم عــن بعـد بأنــه
الدارسـين مـن خـالل مـن حيـث المكـان والزمـان علـى أن يـتم القـدر األكبـر مـن التواصـل بـين المعلمـين و  ،عن الدارس

 .(7)أو مطبوعًا ، إلكترونيًا وسيط اصطناعي

مـن مراكـز اإلنتـاج إلـى المنـاطق و  ،أو الفيديو ،التعليم عن بعد بأنه نقل العلم عن طريق اإلنترنت )27( ويعرف العلي
و  ،الـب المتلقـيو يكون االتصال بين الط ،والمتخصصة ،التي ال تتوافر فيها وسائط المعرفة الضخمة ،المدن البعيدة

مـن  ،والحقـائق ،والبيانـات ،من حيث الحصـول علـى المعلومـات ،يتسم باإليجابية فاعالً  اتصاالً  ،بين المعلم المحاضر
  .والمناقشة ،والحوار ،خالل تبادل الرأي

  والتدريب عن بعد تطور التعليم
سـاعدت علـى التواصـل والتفاعـل عـن التـي  ،لقد تطور التعليم عـن بعـد مـع تطـور تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت

بصــور إلكترونيــة وأشــكال متنوعــة، وأدت إلــى ســهولة نقلهــا إلــى أي مكــان  ،بعــد، وســهلت عمليــات تصــميم مــواد الــتعلم
  .بسرعة فائقة

  :مر بأربع مراحل تتمثل تلك المراحل فيما يأتي ،بعد أن تطور التعلم عن (7)  يذكر تقرير اليونسكوو 

فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر  المراسـلة أنظمـة ظهـرت Correspondence Systems : أنظمـة المراسـلة .1
، التـي قـد تتضـمن وسـائل سـمعية وبصـرية ،المصـاحبة واإلرشـادات ،تعتمـد تلـك األنظمـة علـى المـواد المطبوعـةو 
 .البريد العاديو 

 ،متعـددة وتسـتخدم تقنيـات Educational TV & Radio Systems والراديـو التعليمـي أنظمـة التلفزيـون .2
والراديــــو كوســــيلة للتواصــــل وتقــــديم  ،والتلفزيــــون الخطــــي ،أو المحطــــات الفضــــائية األقمــــار الصــــناعية :مثــــل

  .المباشرة أو المسجلة المحاضرات

 ،وأشـرطة الفيــديو ،واألصـوات ،وتتضـمن النصــوص Multimedia Systems المتعــددة أنظمـة الوسـائط .3
  .الحاسوبية والمواد

وتكون المواد التعليمية فيها مجهـزة بطريقـة    Internet-based Systemsإلنترنتعلى ا عتمدةاألنظمة الم .4
إمكانيـة الوصـول إلـى قواعـد البيانـات والمكتبـات  جهـاز الحاسـوب مـع تـوافر استخدامإلكترونية تنتقل إلى األفراد ب

 بطريقة متزامنة ،أخرى جهةوبين المتعلم وزمالئه من  ،ويتوفر التفاعل بين المعلم والمتعلم من جهة ة،اإللكتروني

   .ومنتديات الحوار ،باستخدام البريد اإللكتروني  غير متزامن ومؤتمرات الفيديو أو ،من خالل برامج المحادثة

  خصائص التدريب عن بعد

   (29,28)نذكر منها أنه ،توجد خصائص عديدة لنظام التعليم عن بعد
م وحده ولكن من أجل التعليم والتنمية ومواجهة المتطلبات يرتبط بفلسفة التعليم المستمر، ليس من أجل التعلي .1

 .والحاجات والمهارات التي تستحدث يومًا بعد يوم، وفي شتى المجاالت

والتــراكم المعرفــي الكبيــر الــذي نعيشــه، لهــذا يعتبــر األخــذ بهــذا النــوع مــن  ،يتناســب مــع التقــدم العلمــي الســريع .2
 . ياة التي نعيشها اليومومسايرة لظروف الح ،التعليم مواكبة للعصر

وال يســتوجب االلتقــاء المباشــر بــين الدارســين والمدرســين، فهــو نظــام يجســد  ،ال يخضــع لقيــود الزمــان والمكــان .3
  .على الوسائط التكنولوجية وسائل االتصال المعاصرةونقل المعلومات، ويعتمد  ،االختيارحرية 
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فالبنيـة التحتيـة التـي يتطلبهـا . قارنـة مـع الـنمط التقليـدي انخفاض الكلفـة التعليميـة لهـذا الـنمط مـن التعلـيم بالم .4
 .بالمقارنة مع التعلم عن بعد  ،نظام التعليم التقليدي مكلفة جداً 

، والمرونــة فــي بيئــة التعلــيم ،تــوفير الدافعيــة للــتعلم :مثــل ،يســتجيب لعــدد مــن مبــادئ التعلــيم اإلنســاني الحديثــة .5
 .واالجتماعية ،والشخصية ،والمهنية ،ةوارتباط التعلم بحاجات األفراد الوظيفي

  

  سأهمية التدريب عن بعد في التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدري

، و يهـدف يعتمد التدريب عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على توظيف وسائط إلكترونية متعددة
ألن  ؛بخاصــة فــي حالــة تعلــيم أعــداد كبيــرة مــن الطلبــة القــائمون علــى تطبيــق هــذا النظــام إلــى تقليــل تكلفــة التعلــيم؛ و

ومن هنـا ، ن االستفادة من التعليم التقليديمن الطلبة م راً يقد تعوق كث ،والجغرافية ،واالجتماعية ،الظروف االقتصادية
 .)30,27(تكون الوسائط التكنولوجية هي البديل للتعليم التقليدي 

  :(31,30,24,9)ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما يأتيومن مزايا التعليم والتدريب عن بعد با

  .بدون قيود مكانية أو زمانية، و المتدربين لتناسب متعددة أوقات فيوالتدريب  فرص التعليمإتاحة  .1
 . لكترونية يسهل تداولها وتطويرها باستمرارإفي صورة ٕاتاحتها المواد التدريبية و نوعية  تحسين .2

 .المهنية للتنمية آفاق جديدةوفتح  أعمالهم ترك إلى الحاجة دون وتأهيلهم ملينالعا وتعليم تدريب .3

  .فاعليةأكثر تحفيزًا و ، و توفير بيئة تدريبية أكثر إثارة لالهتمام .4

 ى أوضـحتالتـ (32)"ونـامبو ،وسـوزوكي ،وهورجوسـكي ،كـانجي"دراسـة  ،عـن بعـد دريبومن الدراسات السابقة التي أكـدت نتائجهـا فاعليـة التـ
تـــدربت عبـــر اإلنترنـــت عـــن المجموعـــة التـــي تـــدربت باســـتخدام األقـــراص المدمجـــة، و أن التـــدريب باســـتخدام التـــي تفـــوق المجموعـــة  هـــانتائج

 .اإلنترنتببغض النظر عن خبراتهم السابقة  ،اإلنترنت له تأثير فعال في تحسين قدرات المتدربين

  امزاياهو ، اأنواعهو ، امفهومه :الفصول االفتراضية

  هوم الفصول االفتراضيةمف
االفتراضـية بأنهـا مجموعـة مـن األدوات التـي  الفصـول )33( ، والجندي، ودسوقي، والجبيريالربيعي: كل منعرف يُ    
التـي تمكـن مـن تقـديم  ،واإلدارة التعليمية ،والسبورة اإللكترونية ،النصية والمحادثات ،والتفاعل الصوتي ،الفيديو :تشمل

  .لتعليم التقليديلليب مشابهة وبأسا مباشر وتفاعلي

 من المعلم كنتم اإلنترنت على وبرمجيات وتقنيات أدوات :االفتراضية بأنها الفصول )34( والمبارك الموسى عرفكما يُ 

 تمكـن وأنهـا ، متعددة تقنيات خالل من بطالبه واالتصال ،الدراسية المهام و ،الواجبات ووضع ،واألهداف الدروس نشر

 اإلطـالع والنقـاش،  سـاحات فـي والمشـاركة المهـام وٕارسـال الواجبـات وحل التعليمة والدروس ة األهدافقراء من الطالب

   .عليها حصل التي والدرجة ،الدرس سير خطوات على

نترنــت يســتخدمه المعلــم أو المــدرب فــي تنميــة معــارف ومهــارات نظــام إلكترونــي عبــر اإل :الفتراضــي هــوا فالفصــل
السـبورة : منهم في مكـان مختلـف عـن اآلخـر، وذلـك باسـتخدام مجموعـة مـن األدوات مثـل كل ،مجموعة من المتدربين

، ومؤتمرات الفيديو، والتفاعل الصوتي، و الرسائل النصية، و مشاركة الملفات والتطبيقـات  White Boardالبيضاء 
  .وتصفح شبكة اإلنترنت
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المســتخدمة فــي الفصــل المشــاركة فــي التطبيقــات  :مــن أهمهــا ،ة للفصــول االفتراضــيةمزايــا عــدّ  )35(الســالم  أوضــحو 
 ،التحـاور الصـوتيو المحتـوى التفـاعلي، و التفاعـل المباشـر بـين المعلـم والمـتعلم، و التغذية الراجعة الفورية، و ، االفتراضي

دعــم و العــرض المباشــر  للمحتــوى، و أمــاكن مختلفــة،  فــيالتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن المشــاركين و والنصــي المباشــر، 
  .للتعلم التقويم المباشرو أثناء التعلم،  اإلنترنتاإلبحار في المواقع التعليمية على شبكة و ، اإللكترونيةة السبور 

، و تتصـف مواصـالت وال ،مدرسـية وال سـاحات دراسـية قاعـات إلـى تحتـاج بأنهـا ال االفتراضـية وتتميـز الفصـول
 أو المعلـم مـن سـواء عاليـة تقنيـة مهـارات إلـى اسـتخدامها يحتـاج ال ، والمسـتمرة واالسـتجابة المتابعـة فـي العالية السرعةب

  .)34(الطالب

  االفتراضية الفصول عواأن

وهـى التـي تسـمح  :Synchronousالتزامنيـة  االفتراضـية الفصـول :همـا ،نـوعين إلـى االفتراضـية الفصـول قسـمنت
 ،علـى توظيـف مجموعـة مـن األدوات، وتعتمـد قـتنفـس الو   فـي اإلنترنتعلى شبكة  والطلبة أو المدرب المعلم بوجود 
والصورة، والنقاش الفوري وتلقي التغذيـة  بالصوت التحدث الدردشة، و ،وغرف التفاعلي ، والفيديوالسبورة البيضاء :مثل

 ,WizIQ, iiMeeting,centra, eLecta Live, Elluminate Live :الراجعة الفورية مـن المـدرب، ومـن أمثلتهـا

Dimdim, Centra  التزامنيـة  غيـر االفتراضـية ل، والفصـوAsynchronous  :درب المـ فيهـا يتفاعـل الفصـول وهـذه
 ,.BlakBoard,نظم إدارة التعلم اإللكترونـي  :األدوات هذه أمثلة ، ومناإلنترنتبصورة ال تزامنية عبر مع المتدربين 

Moodle  Claroline, Webct.  

، الخدمـة قبـل العلـوم لمعلمـي التدريسـي راضـية فـي تنميـة األداءاالفت فاعليـة الفصـول )36( رزق ةدراسـ نتـائج وقـد أكـدت
 ،فـي تنميـة التحصـيل المعرفـيفاعليـة الفصـول االفتراضـية  )37( مـا أكـدت دراسـة مصـطفى، كالعلمـي التحصـيل زيـادةو 

 .معالجة الصور الرقميةواألداء المهاري في 

والمشاركة بفاعلية من  ،سمح للمتدرب بالحضوري ،في التدريباالفتراضية أن استخدام الفصول  :ويالحظ مما سبق
 بعضـاً أي مكان، ويوفر وسائل مختلفة لالتصال والتفاعل بين المدرب والمتدربين من ناحية وبـين المتـدربين وبعضـهم 

  .والمتزامن لموضوعات التدريب وتسجيلها واالحتفاظ بها ،من ناحية أخرى، كما تمكن المتدربين من النقاش المباشر

  ية للتعليم والتدريب عن بعدر النظاألسس 

المعرفيـة، النظريـة السـلوكية، والنظريـة : مثـل ،يعتمد التعليم عن بعد على مبادئ مشـتقة مـن نظريـات الـتعلم المختلفـة
  .البنائيةوالنظرية 

يمكــن تشــكيله مــن خــالل مــؤثرات مــن البيئــة الخارجيــة، ومــن ثــم فــإن  أن ســلوك المــتعلمتــرى  ،الســلوكيةفالنظريــة 
محــددة،  لهــذه النظريــة تســتوجب هيكلــة وٕانجــاز عمليــة الــتعلم مــن خــالل أهــداف ومخرجــات تعليميــة تطبيقــات التربويــةال
  .)21(كل خطوة من خطوات التعلمفي مع التغذية الراجعة  ،والممارسة ،التدريبو 

وتحويلهــا إلــى  ،تلفــةعبــر الحــواس المخ ،اســتقبال المعلومــاتبيحــدث الــتعلم أن  ،علمــاء النظريــة المعرفيــةرى يــبينمــا 
التـي مـن أبـرز المبـادئ والجوانـب التربويـة و  .عبـر العمليـات المعرفيـة المختلفـة ،وطويلـة المـدى ،الـذاكرة قصـيرة المـدى

بـراز إ تركيـز انتبـاه المـتعلم بواسـطة :هـو -المعرفيـةمن وجهة نظر المدرسـة  - اإلنترنتيمكن توظيفها في التعلم عبر 
لمعلومـات بحيـث اإدراك بـسـمح للمتعلمـين تاستخدام استراتيجيات و  ،لهاة المستوى المعرفي المعلومات المهمة مع مراع
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 ،وبعـض المعلومـات ذات الصـلة ،وبنـاء روابـط بـين المعلومـات الجديـدة ،لـذاكرة طويلـة المـدىإلـى ا انتقال التعلميمكن 
  (38) المخزنة سابقًا في الذاكرة طويلة المدى

معــرفتهم الشخصــية مــن خبــرة الــتعلم ذاتهــا، ومــن أبــرز المبــادئ  المتعلمــين يبنــون أن ،توضــح النظريــة البنائيــةو 
جعــل المتعلمــين  فــي مــن وجهــة نظــر المدرســة البنائيــة تتمثــل اإلنترنــتالتربويــة التــي يمكــن توظيفهــا فــي الــتعلم عبــر 

وتســهيل التفســير  لفــة،نشــيطين أثنــاء الــتعلم، وذلــك مــن خــالل تكلــيفهم بتطبيــق المعلومــات فــي المواقــف العمليــة المخت
التركيـز و  الذاتي لمحتوى التعلم، ومناقشة الموضـوعات، وٕاعطـاء المتعلمـين الوقـت الكـافي للتفكيـر فـي محتـوى الـتعلم، 

 .(39)على أنشطة التعلم التفاعلي

-Cognitiveأنه يمكن استخدام التصميم الذي يعتمد على النظرية السلوكية المعرفية  (40)" أندرسون ودارون"ويرى 

Behaviorist المتعلمــين اهتمــام تحفيــز علــى والعمــل، هــدف محــدد يســاعد المــتعلم علــى اتخــاذ مســار موجــه نحــول، 
، وتقنيـات الجـوال اإلنترنـتفـي التعلـيم عـن بعـد مـن خـالل تقنيـات االتصـال و نماذج البنائية االجتماعية ويمكن تطبيق 

 .التي أصبحت متاحة في جميع أنحاء العالم

وذلــك فــي ظــل االســتخدام  ،البنائيــة مــن النظريــات األكثــر تطبيقــًا فــي بــرامج التعلــيم والتــدريب عــن بعــد ةوتعــد النظريــ
والشبكات االجتماعية التي سهلت االتصـال والتفاعـل والحـوار بـين األفـراد فـي دول العـالم المختلفـة،  ،المتزايد لالنترنت

  .مؤتمرات الفيديو، والمنتديات، وبرامج المحادثة: مثل

و التعـــرف علـــى خلفيـــاتهم الثقافيـــة، المتعلمـــين، احتياجـــات تحديـــد : مبـــادئ تصـــميم التعلـــيم والتـــدريب عـــن بعـــد ومـــن
أهـــم الوســـائل المالئمـــة لهـــم لنقـــل المـــواد العلميـــة تحديـــد رغبـــاتهم التعليميـــة، و تهم الســـابقة، ومســـتويات تعلـــيمهم و وخبـــرا

بــــالتطبيق العملــــي و الميــــداني للمعــــارف العلميــــة التــــي هم الخاصــــة بــــالمقررات الدراســــية إلــــيهم، وتوضــــيح كيفيــــة قيــــام
  . )27( وذلك من أجل تحقيق فعالية تلك البرامج ؛يكتسبونها

، وتحســين الــتعلم اإلنترنــتواســتخدام  الــتعلم يجــب تحديــد جــدول زمنــي لتنفيــذ مهــام اإلنترنــتولتحســين التــدريب عبــر 
يــق التعــاون بــين الطلبــة والمعلمــين، والتعــرف علــى خلفيــة النشــط مــن خــالل المناقشــات المتزامنــة عبــر اإلنترنــت، وتحق

  (41).الطلبة ومواهبهم، والتنوع في طرق التعلم

  : تنمية المهنية المستمرةلل المبادئ التالية(9) يضيف روبنسونو 
 اإلتاحةAvailability:  مكـان النظـر عـن  بغـضالمعلمـين  فرص التعليم والتدريب المستمر لجميعتوفير وتعني

  . وجودهم
 التكيفAdaptability: جماعيًا وفردياً  توفير االستجابة والتكيف مع احتياجات ومصالح المعلمينويعني.  
 الوصولAccessability :  للمـوارد المعلمـينالسـتخدام  -الجغرافيـة والتنظيميـة، والماليـة -الحـواجز إزالـةويعني 

لتحتيـة المناسـبة، ومتابعـة النمـو المهنـي المسـتمر ا ، وتوفير البنىإلى أقصى حد ممكن والفرص المتاحة ،التعليمية
  .للمعلمين

  القابليةAcceptability:  مجـال لالوضـع الـراهن ومتناسـب مـع  ،أن يكـون محتـوى التـدريب وثيـق الصـلةتعني و
 .لبتهمالمعلمين وطمبني على احتياجات التخصص، و 

يمكن تحقيقهـا مـن خـالل التـدريب عـن  :أنه يالحظ،  Robinson وباستقراء المبادئ السابقة التي حددها روبنسون
الفصـول وذلـك مـن خـالل التفاعـل التزامنـي وغيـر التزامنـي باسـتخدام بعد بمساعدة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، 
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وٕامكانيــة الوصــل إليهــا ونقــل الملفــات بصــيغ مختلفــة، ونظــم إدارة الــتعلم اإللكترونــي، مــؤتمرات الفيــديو، االفتراضــية، و 
  .اإلنترنتا من مواقع وتحميله

  : االتجاه نحو التدريب عن بعد
االتجــاه مكــون هــام مــن مكونــات المهــارة، وُيعــّرف االتجــاه بأنــه تنظــيم مــن المعتقــدات لــه طــابع الثبــات النســبي حــول 

مكـوِّن معرفـي، : هـي ،ثالثة مكونات ولالتجاهموضوع أو موقف معين يؤدي بصاحبه إلى االستجابة بشكل تفضيلي، 
 .)42( الذي يعبر عن استجابة الفرد نحو موضوع االتجاه ،سلوكيوجداني، ومكوِّن ن ومكوِّ 

وجهــات ال تتفــق مــع بكليــات التربيــة بالجامعــات الســودانية  ،أّن بــرامج الــتعّلم عــن بعــد )43(وقــد أكــدت دراســة حســنين 
لدارســين عــن بعــد بكليــات وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى اعلــى الــرغم مــن  ،فــي تكنولوجيــا التعلــيم المتخصصــيننظــر 

  .التربية نحو توظيف تكنولوجيا التعليم في برامج التعّلم عن بعد

يتحســن االتجــاه نحــو التــدريب عبــر اإلنترنــت يجــب أن يكــون التــدريب علــى درجــة عاليــة مــن التفاعليــة الســمعية  ولكــي
  . (44)واالستخدام  ،وسهولة الفهم ،والبصرية، ويتصف بالمرونة

يسمح للمتدربين بالتفاعل المتزامن   ،ال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتضمن برامج التدريب عن بعد توظيف فعّ لذلك ينبغي أن ت
، حتى ال يشعرون  بالعزلة أثناء التدريب عن بعد؛ مما يؤدي إلى تحسين اتجاهاتهم نحو اً بعضالمتزامن مع المدرب، ومع بعضهم  وغير

  .التدريب عن بعد

  ، مفهومه، فوائده، وأدواتهوني للتعلمالتقويم اإللكتر 
والمـادة التعليميـة  ،والبرمجيـات التعليميـة ،التقويم اإللكتروني بأنه توظيف شبكات المعلومـات )11(عرف إسماعيل يَ  

لتــدريس علــى االمصــادر باســتخدام وســائل التقيــيم لتجميــع وتحليــل اســتجابات الطلبــة بمــا يســاعد عضــو هيئــة  المتعـددة
حكم مقنن قـائم علـى بيانـات كميـة أو كيفيـة  للوصول إلى؛ د تأثيرات البرامج واألنشطة بالعملية التعليميةمناقشة وتحدي

  .متعلقة بالتحصيل الدراسي
  ة نذكر منها ما يأتيوالتقويم اإللكتروني له فوائد عدّ 

  .المنتديات، و االستباناتاالختبارات الموضوعية، والمهام والمشروعات، و : مثل ،تنوع أساليب التقويم .1
ن االختبـارات إ؛ حيـث مـن الطلبـة يوفر وقت وجهد عضو هيئة التدريس خاصة في ظل وجود األعداد الكبيـرة .2

يمكــن اســتخدامها فــي إعــداد تصــحح إلكترونيــا وتعلــن النتيجــة للطلبــة، كمــا أنــه يمكــن إنشــاء بنــك مــن األســئلة التــي 
 .من المرات اً كبير  اً اختبارات متكافئة تستخدم عدد

 .مكان أيإلى المعلم إلكترونيا من حيث يمكن للطلبة تنفيذ المهام وٕارسالها  ؛بالمرونةيتصف  .3

مفـردات بإعـداد  للمعلـمالسـماح م التقويم اإللكتروني إمكانيـة تنفيـذ التقـويم بصـورة منظمـة ومتكاملـة، و ايوفر نظ .4
 .وتوقيتاته ،وشروطه ،ووضع ضوابطه ،التقويم اإللكتروني

واســتجابات الطلبــة، والدرجــة التــي حصــلوا عليهــا، ومــن ثــم  ،ردات التقــويم اإللكترونــيوفر قاعــدة بيانــات لمفــيــ .5
 .وٕاعالنها إلكترونيا ،يمكن طباعة تقارير الدرجات

  :باستخدام نظام مودل التقويم اإللكتروني أدوات
ــتعلم عمــل ت التعلم بــمرتبطــة وٕادارتهــا، وتتبــع جميــع األحــداث والمــوارد ال ،تــدريبالتتبــع معلومــات علــى نظــم إدارة ال
، واإلعـــالن مهـــاراتحســـين ال، وتوالمصـــادر، وٕادارة المحتـــوى األحـــداثوٕادارة المقـــررات، وٕادارة ، اإلنترنـــتعلـــى  القـــائم

  . (45)المحتوى يوفر إمكانية الوصول إلى أدوات تأليفو ، ، والفيديوبالبريد االلكتروني
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وهـــو نظـــام مجـــاني مفتـــوح ،  System  Management Learningنظـــام مـــودل هـــو أحـــد أنظمـــة إدارة الـــتعلم و 
، ومـن مزايـا التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام نظـام مـودل أنـه ال يقتصـر علـى نـوع يستخدم في التعليم والتـدريب ،المصدر
 :التالية ولكنه يتضمن األنواع ،محدد

لخطـــأ، وأســـئلة أســـئلة الصـــواب وا :، مثـــلةبـــالختبـــار الطلتتضـــمن أســـئلة متعـــددة :  Quizاالختبـــارات القصـــيرة. 1
المزاوجة، وأسئلة االختيار من متعدد، و أسئلة المقال وغيرها، ويمكن للمعلم عمل بنك أسـئلة واسـتخدامه فـي مقرراتـه 

  .الدراسية، ومن مزايا هذه االختبارات أنها تصحح إلكترونياً 
، غيـــر أنهـــا نترنـــتاإلهـــو وســـيلة اتصـــال غيـــر متـــزامن، وهـــو شـــبيه بالمنتـــديات المتاحـــة عبـــر : Forumالمنتـــدى . 2

   .فقط للطلبة المسجلين على المقررمخصصة 
   :ه هيالطلبة في وقت محدد وبمواصفات محددة، وأنواعقوم به هو نشاط ي: Assignmentsالمهام  .3
 مهمة تحميـل ملـف واحـد Upload A single File : فـي هـذه الحالـة يطلـب مـن الطالـب تنفيـذ عمـل معـين

يلـه مـن نفـس صـفحة المهمـة، ويوجـد عديـد مـن الملفـات التـي يمكـن تحميلهـا في ملف الكتروني واحـد، وتحم
وملفــات  ، Excel واإلكســل ، Word والــوورد ، PowerPoint الباوربوينــت :اإللكترونــي مثــل التقــويمفــى 

  .الوسائط المتعددة
   مهمة تحميل ملفات متقدمAdvanced Uploading of Files :فيذ في هذه الحالة يطلب من الطالب تن

 .عمل معين في أكثر من ملف الكتروني، وتحميله من نفس صفحة المهمة

 مهمة نـص مباشـر Online Text : فـي هـذه المهمـة يقـوم الطالـب باالسـتجابة عـن طريـق الكتابـة فـي مربـع
 .قوم بالحفظيثم  Onlineنصي 

  مهمــة نشــاط بــدون اتصــالOffline Activity : المطلوبــة فــي هــذه المهمــة تحــدد للطالــب المواصــفات
ومـن خـالل .، وذلـك فـي حالـة تنفيـذ عمـل مـادي مثـل المجسـمات أو اللوحـاتوتـاريخ تسـليمه يـدوياً  ،للمشروع

 .صفحة المهمة تحدد تاريخ إتاحة المهمة للطلبة، وتاريخ إغالق المهمة

الع ؛ بغـرض اسـتطمـن الطلبـة حـول سـؤال معـينعبارة عن استفتاء للحصول على ردود  يه :Choiceاالختيار  .4
  .الرأي أو جمع المعلومات حول موضوع معين

  إجراءات البحث

مـن  إعـداد برنـامج التـدريب عـن بعـد بمسـاعدة الفصـول االفتراضـية، ومـا يتضـمنه ذلـك  عرض لإلجراءات التي اتبعـت فـيفيما يلي 
  .إعداد أدوات البحث، والتجربة االستطالعية، وتنفيذ تجربة البحث األساسية

  عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية مج التدريبإعداد برنا : أوالً 
 Born &Jessup(48) (47)الموسـوي ؛(46) الصـالح: من خالل مراجعة الباحث لنماذج تصميم برامج التعليم والتـدريب عـن بعـد مثـل

,(49) Anastasiades,(50) Juang, & Chan, (51)Young عـن بعـد  تـم تحديـد أربـع مراحـل إلعـداد البرنـامج المقتـرح للتـدريب
  :يا لهاتفصيل اوفيما يلي وصفبمساعدة الفصول االفتراضية، 

  :تم في هذه المرحلة اإلجراءات التالية :مرحلة التحليل .1
  ألعضـــاء هيئـــة تـــم التعـــرف علـــى االحتياجـــات التدريبيـــة : ديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريستح

أعضـاء تنميـة مهـارات  التي أوصت بضرورةالسابقة والبحوث  ،نتائج الدراساتضافة إلى باإل ،كما ورد ذكره في مشكلة البحث ،التدريس
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عضاء هيئة التدريس بالجامعة الخليجية فـي أل، ومن ثم تحددت الحاجة التدريبية يفي استخدام وتوظيف التعليم اإللكترون ،هيئة التدريس
 .لديهم التقويم اإللكترونيتنمية مهارات 

 أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـة  مهـاراتتنميـة إلـى البرنامج المقترح يهدف  :برنامجامة للتحديد األهداف الع
 .الخليجية في التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل، وتنمية اتجاهاتهم نحو التدريب عن بعد

 خبـرة الباحـث  باالسـتعانة بـبعض األدبيـات ومـن خـالل: تحديد مهـارات التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام نظـام مـودل
في استخدام نظام مودل، تم تحديد مهارات التقويم اإللكتروني وتحليلهـا إلـى جانـب معرفـي وآخـر تطبيقـي؛ حيـث 
يتضــمن الجانــب المعرفــي المعــارف المرتبطــة بــالتقويم اإللكترونــي، ومفهومــه، وأنواعــه، وأهميتــه، وأســاليب التقــويم 

 .ت التقويم اإللكترونياإللكتروني في نظام مودل، ومبادئ صياغة مفردا

المهـــام : تنفيـــذ أســـاليب التقـــويم اإللكترونـــي باســـتخدام نظـــام مـــودل، والتـــي تضـــمنت فقـــد تضـــمن األدائـــيالجانـــب أمـــا 
االختبــــارات ، و )نــــص مباشــــر، تحميــــل ملــــف واحــــد، تحميــــل ملفــــات متقــــدم، مهمــــة بــــدون اتصــــال(األربعــــة  بأنواعهــــا
  .درجات وطباعة التقارير، والمنتديات، واالختيار، ورصد الالتحصيلية

  :اإلجراءات التاليةتم في هذه المرحلة  :مرحلة التصميم. 2

 ألهــداف تــم صــياغة افقــد مــا تــم فــي مرحلــة التحليــل ضــوء  علــى: تحديــد األهــداف التعليميــة للبرنــامج المقتــرح
وني باستخدام نظام لمهارات التقويم اإللكتر  واألدائية ،، حيث تضمنت األهداف المعرفية)(للبرنامج التعليمية

   .مودل، وتنمية االتجاه نحو التدريب عن بعد

  البرنـامج علـى ضـوء األهـداف التعليميـة المـراد تحقيقهـا لكـل مهـارة محتوى تم تحديد  :البرنامجتحديد محتوى
كـل هـدف تعليمـي، والوسـائط المتعـددة واألنشـطة لمحتـوى المن مهارات التقـويم اإللكترونـي؛ حيـث تـم تحديـد 

ومـن أهـم  ،العربيـة واألجنبيـة األدبيـاتذلـك بعـدد مـن استعان الباحث في ، هذا وقد ب التدريب والتقويموأسلو 
، )11(، إسـماعيل  Cole & Foster, (52) Rice,  (54)Buchn(53):بهـا مـا يلـي ةسـتعانتـم االالمراجـع التـي 

ســبته لعينــة البحــث، ودقتــه ارتباطــه باألهــداف المرجــو تحقيقهــا، ومناوروعــي عنــد اختيــار محتــوى البرنــامج 
 .العلمية واللغوية

 سـبعةتم تقسيم المحتـوى إلـى عـدد مـن الموضـوعات القصـيرة بلغـت  :تنظيم محتوى البرنامج وطريقة عرضه 
صياغة األهداف التعليميـة وتحديـد مقدمة عن التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل، : )(هي،موضوعات

إعـداد االختبـار التحصـيلي والتغذيـة الراجعـة ، وٕاعـدادها باسـتخدام نظـام مـودلوكتابة المهـام ، أساليب التقويم
إعـداد ، choice، وٕاعـداد االختيـارإعداد أسئلة االختبـار التحصـيلي علـى نظـام مـودل، باستخدام نظام مودل

 .، ورصد الدرجات وطباعة التقاريرفي نظام مودل Forumsالمنتديات 

  التالية لخطواتوفقًا ل مهارةتم التدريب على كل:   
  .)أهميتها، ومواصفات تنفيذها( المهارةالتعريف بللمهارة، و  عرض األهداف التعليمية -
  .مناقشة المهارة مع المتدربين لزيادة الفهم وتوضيح األفكار والمعلومات المتعلقة بها -
 .عرض نماذج غير جيدة ألداء المهارة ونقدها -

                                                 
   األهداف التعليمية للبرنامج التدريبي عن بعد) 1(ملحق.  
  خريطة الجانب المعرفي والمھاري لموضوعات البرنامج التدريبي عن بعد) 2(ملحق.  
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 .المهارة ألداء صحيحنموذج عرض  -

 .يأداء المهارة بشكل أول ةمارسمتدربين بمالسماح لل -

 .التعليق على بعض النماذج للمتدربين وتقييم أدائهم -

 .أحد المقررات الدراسية ق المهارة فييطبتب، وتكليف المتدربين التدريب على المهارةإعادة  -

 خدام وســائل عــن بعــد علــى اســتالتــدريب اعتمــد الباحــث فــي برنــامج  :الوســائط المســتخدمة فــي تنفيــذ البرنــامج
تزامنية، وتم توظيف كل منها في تحقيق أهداف البرنامج، مع مراعـاة التنـوع فـي طـرق غير اتصال تزامنية و 

  :التفاعل، والمصادر التعليمية المتاحة؛ لتناسب جميع المتدربين، وهي كما يلي

  ح المهارات وتنفيذها وشرح المحتوى المعرفي وتوضي ،لقاءات البرنامج التزامنيةفي استخدام فصل افتراضي
أمــــام المتــــدربين، وتقــــديم العــــروض التعليميــــة، والتفاعــــل بالصــــوت والصــــورة بــــين المــــدرب والمتــــدربين، وبــــين 

: ويتضمن الفصل االفتراضي مجموعة من األدوات تشمل، من خالل تحكم المدرب بعضاً المتدربين وبعضهم 
، كمــا اإلنترنــتوالســبورة البيضــاء، وتصــفح مواقــع  النصــية، الفيــديو المباشــر، والتفاعــل الصــوتي، والمحادثــات

  .إمكانية تسجيل اللقاءات إلعادة مشاهدتها يوفر

 حيـــث تـــم تـــوفير مصـــادر الـــتعلم الخاصـــة  ،بصـــورة التزامنيـــة اســـتخدام نظـــام إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي مـــودل
ثرائيــة والتــي يمكــن للمتــدربين بالبرنــامج مــن العــروض التعليميــة، وملفــات المــواد التدريبيــة األخــرى، والمــواد اإل

، وكـــذلك تقـــديم المهـــام واألنشـــطة الخاصـــة بكـــل موضـــوع؛ حيـــث يقـــوم كـــل ، وأي مكـــانوقـــت أيتحميلهـــا فـــي 
األنشـطة مـن خـالل نظـام مـودل، ومـن ثـم يمكـن للمـدرب االطـالع علـى اسـتجابات لمهام و لمتدرب باالستجابة 

لتبادل  ؛منتدى نقاش لمجموعة البحث على نظام مودل استخدامكما تم ، االمتدربين وتصحيحها والتعليق عليه
 .وعات البرنامج بطريقة ال تزامنيةاآلراء واألفكار حول موض

  :  اإلجراءات التاليةتم في هذه المرحلة  :مرحلة اإلنتاج  . 3

 إعداد عروض تعليميـة لموضـوعات البرنـامج باسـتخدام الباوربوينـتPowerPoint  وفقـا لخطـوات التـدريب ،
  .ي تم ذكرها في تنظيم المحتوىالت

 وتضــمن الـــدليل إجــراءات فــتح نظـــام مــودل، واســـتخدام : إعــداد دليــل يوضـــح خطــوات اســتخدام نظـــام مــودل
 .أدوات التقويم اإللكتروني

  ،لــدخول الفصــل  تجهيــز كلمــة ســر خاصــة بكــل متــدربو تجهيــز فصــل افتراضــي للقــاءات البرنــامج التزامنيــة
لـــى موافقـــة مـــن مركـــز المـــدرب األول للتطـــوير والتـــدريب علـــى اســـتخدام وقـــد حصـــل الباحـــث ع ،االفتراضـــي

، دمركـز إلكترونـي متخصـص فـي تقـديم خـدمات التـدريب عـن بعـالفصل االفتراضي الخاص بـالمركز، وهـو 
 .http://www.ft-td.com :وموقعه هو

 مهــارات " دل بعنــوانتــم إنشــاء مقــرر إلكترونــي علــى نظــام مــو  :اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي مــودل
وتــم تســجيل جميــع أفــراد عينــة البحــث علــى المقــرر، وتــم تــوفير مصــادر الــتعلم الخاصــة " التقــويم اإللكترونــي

: توصـيف لمكونـات البرنـامج مـن حيـثبالبرنامج، كما تم إنشاء منتدى نقاش لمجموعة البحث، كما تضـمن 
ادر البرنــــامج وأدواتــــه، وكيفيــــة تنــــاول كــــل ، ومصــــهوعناصــــر محتــــواأهدافـــه، والمتطلبــــات الالزمــــة لدراســــته، 

 .داء ، وقائمة بالمراجعاأل، وكيفية تقويم موضوع
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  :  اإلجراءات التاليةتم في هذه المرحلة  :مرحلة التقويم . 4

 بعــد االنتهــاء مــن إعــداد  البرنــامج، تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المتخصصــين فــي مجــال تكنولوجيــا التعلــيم 

وصـالحية محتـوى البرنـامج وأنشـطته والوسـائط التعليميـة  ،يق على مجموعة البحـثللتطب تهلتأكد من صالحيل
وقـــد أبـــدى المحكمـــون مـــوافقتهم علـــى محتـــوى البرنـــامج  .المســـتخدمة فيـــه، وٕاجـــراءات التـــدريب علـــى المهـــارات

بإضـــافة بعـــض األنشـــطة والتـــدريبات التـــي تضـــمن ممارســـة المتـــدربين  اومناســبته لألهـــداف التعليميـــة، وأوصـــو 
  .تصبح أكثر وضوحاً لبإعادة صياغة بعض الفقرات  امهارات التقويم اإللكتروني، كما أوصو ل

  18 مــــن، وذلــــك خــــالل الفتــــرة مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس) 9(إجــــراء تجربــــة اســــتطالعية للبرنــــامج علــــى-
ثبـــات قيمـــة اللحســـاب  وذلـــكم،  2012/ 2011 ، فـــي الفصـــل الخريفـــي مـــن العـــام الجـــامعي 25/12/2011

ومــــدى وضــــوح محتــــواه، وكــــذلك مناســــبة رائهــــم فــــي البرنــــامج بشــــكل عــــام، آلتعــــرف علــــى البحــــث، واأدوات 
وقــد أبــدى المتــدربون رضــاهم عــن محتــوى .وتحقيــق أهدافــهإمكانيــة تنفيــذ البرنــامج ســتراتيجية التــدريب، ومــدى ا

وبعـــد إجـــراء  البرنـــامج، وطلبـــوا إضـــافة مزيـــد مـــن التـــدريبات للـــتمكن مـــن المهـــارات المتضـــمنة فـــي البرنـــامج،
 .التعديالت الالزمة أصبح البرنامج جاهزًا للتطبيق على عينة البحث األساسية

   الجانب المعرفي لمهارات التقويم اإللكترونيل تحصي إعداد اختبار :ثانياً 
 :وفقًا لما يلي الجانب المعرفي لمهارات التقويم اإللكترونيل تحصي إعداد اختبارتم 

   ية التي يقيسها االختبارتحديد األهداف التعليم  
تخدام نظـام مـودل  قيـاس الجانـب المعرفـي لمهـارات التقـويم اإللكترونـي باسـالتحصيلي هو  االختبارالهدف من 
  ).1(للبرنامج التدريبي عن بعد، والمبينة في ملحق ، وذلك وفقًا لألهداف التعليمية لدى عينة البحث

    االختبارجدول مواصفات إعداد 

ثالثـة مسـتويات لوفقًا  هاالتحصيلي، تم تحديد األهداف التعليمية المطلوب قياسواصفات االختبار لُوضع جدول م
 مفـردات االختبـارصـياغة  سـؤاًال، وتـم  )41(وقد تضـمن االختبـار  تطبيق،وال ،فهم، والتذكرال: هي ألهداف المعرفيةل

صـياغة عنـد  روعـيوقـد ، والمزاوجـة بـين عمـودين، ختيـار مـن متعـددالصواب والخطـأ، واال: هيفي صورة موضوعية 
  .في صياغتهااالختبار المبادئ التي ينبغي مراعاتها أسئلة 

 وضع تعليمات االختبار 

الهـدف مـن ، و درببيانـات خاصـة بالمتـالدقـة والوضـوح، وقـد تضـمنت التعليمـات  تعليمـات االختبـارفـي كتابـة روعي  
 .االختبارأنواع األسئلة المستخدمة في ، و االختبار

  التحقق من صدق االختبار  
عرضــــه بصــــورته المبدئيــــة علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين المتخصصــــين فــــي  تــــم ،صــــدق االختبــــارلتحقــــق مــــن ل

وأنـه يقـيس الجانـب المعرفـي  مناسبته لألهداف التعليمية،و تكنولوجيا التعليم، وذلك للتأكد من صدق محتوى االختبار، 
قــد ، و مفــردات االختبــارفــي صــياغة دقــة العلميــة مــدى االلتــزام بالو  خدام نظــام مــودل،التقــويم اإللكترونــي باســتلمهــارات 

 ، واســـتبدال بعـــض المصـــطلحات لتكـــون أكثـــر وضـــوحاً صـــياغة بعـــض مفـــردات االختبـــارتعـــديل أوصـــى المحكمـــون ب
ًا ويتكـون صـادقأصـبح االختبـار المطلوبة إجراء التعديالت عد وببالنسبة للمتدرب، وحذف سؤالين من أسئلة االختبار، 

 على العينة االستطالعية؛ لحسـاب معـامالت السـهولة، والتمييزيـة ألسـئلة االختبـار،للتطبيق  اً وصالحسؤاًال، ) 39(من
  .حساب معامل الثبات، والزمن المناسب لإلجابة عن االختبارو
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  والتمييزية ألسئلة االختبار ،معامالت السهولةحساب 

على العينـة االسـتطالعية التـي بلـغ  رييزية ألسئلة االختبار بعد تطبيق االختباتم حساب معامالت السهولة ، والتم
التمييزيـة ومعامـل  ، ]0,75 -0,25[يقـع بـينهيئة التدريس، واعتبر معامل السهولة المقبـول من أعضاء ) 9(عددها 

مـا عـدا فقـرة واحـدة بلـغ فيمقبولـة  ، وقد تبين أن جميع معامالت السهولة ]0,40 -0,20[يقع بين المقبول لكل سؤال 
فــي الحـدود المقبولــة، وبــذلك أصــبح وقــد تـم اســتبعادها، بينمــا جــاءت جميـع معــامالت التمييزيــة  )0,9(معامـل ســهولتها

   .سؤاالً ) 38(االختبار يتكون من 

  االختبارمعامل ثبات حساب 

على العينة  ربعد تطبيق االختبا، وذلك " نريتشاردسو  وكيودر " معادلة االختبار باستخدام  ثباتتم التحقق من     
، ويعد ذلك مؤشرًا )0,82(ة معامل الثبات ، وبلغت قيمهيئة التدريس من أعضاء) 9(االستطالعية التي بلغ عددها 
 ،مفردة) 38(على يشتمل أصبح االختبار في صورته النهائية وبذلك من الثبات،  عاليةعلى أن االختبار على درجة 

على عينة  صالحًا للتطبيق، وبذلك أصبح االختبار دقيقة) 35(عنه  إلجابةازمن ، و درجة )38( لهالعظمى درجة الو 
 .التحصيلي ختباراالمواصفات ) 2( ويوضح جدول ،البحث األساسية

  التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودللمهارات الجانب المعرفي  مواصفات اختبار تحصيل :2جدول 

 م
  المستوى المعرفي للسؤال

 لموضوعاتا 
 المجموع التطبيق  الفهم المعرفة

الوزن النسبي 
  لكل موضوع

  %18,5 7 2 2 3 .مقدمة عن التقويم اإللكتروني وأنواعه 1
  %10,5 4 1 2 1 .لتقويمصياغة األهداف التعليمية وتحديد أساليب ا 2
  %16 6 2 2 2  .كتابة المهام وٕاعدادها باستخدام نظام مودل 3
  %26 10 4 3 3 . نظام مودلبوٕاعدادها  التحصيليةت كتابة االختبارا 4
  %  10,5 4 1 1 2 .باستخدام نظام مودل التغذية الراجعة إعداد  5
  %8 3 1 1 1 .هكتابة نشاط االختيار وٕاعداد 6
  %10,5 4 1 1 2 .المنتديات باستخدام نظام مودل إعداد  7

  %100 38 12 12 14 المجمــــوع 
    %100  %31,5  %31,5  %37  ستوى في االختبارالوزن النسبي لكل م

  .في صورة إلكترونية، ليتناسب مع طبيعة البحث في التدريب عن بعد )( وقد تم إعداد االختبار التحصيلي

  

 التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودلإعداد اختبار أداء مهارات  :ثالثاً 

كمــا تضــمنت ورقــة  ،تنفيــذها  المهــام المطلــوب مــن المتــدربين تضــمني تتكــون اختبــار األداء مــن ورقــة أســئلة االختبــار، والتــ
، أداء كـل مهمـة، وتم إعداد قائمة تقويم أداء المتدربين والتي تصف المعـايير المطلـوب توفرهـا فـي تعليمات تنفيذ هذه المهاماألسئلة 

التــي  ،التقــويم اإللكترونــي وفرهــا فــي أداء مهــاراتللشــروط والمواصــفات التــي يجــب توإلعــداد قائمــة التقــويم قــام الباحــث بتحديــد دقيــق 
أن  المؤشــراتروعــي فــي صــياغة ، و مؤشــراً ) 79(، معيــاراً ) 12(تضــمنتها ورقــة األســئلة، وقــد تضــمنت القائمــة فــي صــورتها المبدئيــة 

  . وتصف األداء المطلوب تنفيذه تكون دقيقة وواضحة

  
                                                 

  التقويم اإللكترونيلمھارات الجانب المعرفي  اختبار تحصيل) 3(ملحق. 
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 تقويمال ائمةوضع نظام تقدير الدرجات لق  

 علـى ووزعـت الـدرجات ، التقـويم اإللكترونـيالجانـب األدائـي لمهـارات  تقـويمفـي بالدرجات  يأسلوب التقدير الكماحث استخدم الب
  :يذه المستويات ه، وهالمهارةفي  مؤشر المعيارفر امستويات لمدى تو  ةأربع

  .ويأخذ ثالث درجاتدقيقة، في أداء المتعلم بصورة  المؤشرفر اتو ، ويعني متوفر بدرجة كبيرة -
  .نيو يأخذ درجت بصورة غير دقيقة،في أداء المتعلم  المؤشرفر اتو  ، ويعنيمتوفر بدرجة متوسطة -

 . و يأخذ درجة واحدة ،كامل أو به خطأغير  المؤشرأداء أن  ، ويعنيمتوفر بدرجة قليلة -

 .اً و يأخذ صفر ، في أداء المتعلم المؤشرفر اعدم تو ، ويعني غير متوفر -

  األداءاختبار التحقق من صدق  

علـى مجموعـة مـن المحكمـين فـي مجـال تكنولوجيـا ، وقائمـة التقـويم المهـامتـم عـرض ورقـة  ،إعداد اختبار األداءبعد االنتهاء من 
مهــارات التقــويم اإللكترونــي التــي لقيــاس مــدى كفايـة المهــام  فــيآرائهــم  علــى لتعــرفل الــذين ســبق لهــم اســتخدام نظــام مـودل؛، و التعلـيم

تدريبي، ومدى مناسبة المعايير والمؤشرات لتقدير أداء المتدربين، ومدى الدقة العلمية واللغوية في كتابة المعايير تضمنها البرنامج ال
  .هاومؤشرات

 بعــضوالمؤشــرات التــي تضــمنتها القائمــة، وطلبــوا التعــديل فــي صــياغة  ،ومعــايير األداء ،وقــد اتفــق المحكمــون علــى المهــام
 بعضـــهاواالختصـــار فـــي بعـــض العبـــارات، وٕاضـــافة بعـــض المؤشـــرات، والتبســـيط فـــي صـــياغة حـــذف كلمـــة معينـــة،  :مثـــل ،المعـــايير

، معيــاراً ) 12(وتضـمنت القائمــة فــي صــورتها النهائيــة .المطلوبـة، ومــن ثــم أصــبحت القائمــة صــادقةاآلخـر، وقــد تــم إجــراء التعــديالت 
  ).3(جدول  هايوضحوالتي ، مؤشراً ) 82(

  التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل ومؤشراتها معايير تقويم أداء مهارات :3جدول 

  المؤشرات  معايير تقويم أداء مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل  م
  5  . نظام مودلألحد الموضوعات باستخدام اإللكتروني  التقويم تصميم  1

  6  .صياغة األهداف التعليمية  للتقويم اإللكتروني  2

  10  .تقويم والتغذية الراجعةصياغة أسئلة ال  3

نــص مباشــر، تحميــل ملــف واحــد، تحميــل ملفــات متقــدم، مهمــة (صــياغة أســئلة المهــام   4
  .باستخدام نظام مودل )بدون اتصال

9  

  5  .ضبط إعدادات االختبار التحصيلي على نظام مودل  5

  9  .وضع أسئلة االختيار من متعدد ضمن االختبار التحصيلي  6

  7  ضمن االختبار التحصيليواب أو الخطأ أسئلة الصوضع   7

  4  .ضمن االختبار التحصيليالنهايات المفتوحة التكملة و أسئلة وضع   8

  5  ضمن االختبار التحصيلي) المزاوجة ( وضع أسئلة المطابقة   9

  4  .ضمن االختبار التحصيليأسئلة المقال وضع   10

  8  .دام نظام مودل، واستجاباته باستخchoiceصياغة عبارات االختيار  11

  10  .إعداد منتدى النقاش على نظام مودل  12
  82  المجموع

  حساب معامل ثبات قائمة التقويم  
حيـث طبـق الباحـث القائمـة علـى  أداء خمسـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس : معامل ثبات قائمة التقويم باستخدام نسبة االتفـاق ُحسب

وتــم حســاب نســبة ، د مــرور أســبوعين تــم التطبيــق مــرة أخــرى علــى نفــس المجموعــةمــن العينــة االســتطالعية، ورصــد نتــائجهم، وبعــ
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القائمـة تتصـف بالثبـات، وتعـد صـالحة للتطبيـق ا يعنى أن ، مم) 0,93(االتفاق بين نتائج التطبيقين، وقد بلغ متوسط نسب االتفاق 
  .) (على عينة البحث األساسية

  بعداالتجاه نحو التدريب عن مقياس إعداد : رابعاً 
 أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد اتجاهات قياس إلي المقياس يهدف :المقياس من الهدف تحديد.  
 د اس محاور تحدي المرتبطـة بقيـاس األدبيـات والدراسـات السـابقة،  علـي االطـالع لتحديـد محـاور المقيـاس تـم  :االتجاھات مقي

مكونـات مقيـاس االتجـاه  تغطـيصياغة الفقـرات التـي تم و التعليم عن بعد، االتجاهات، وبخاصة االتجاه نحو التعليم اإللكتروني و 
أهميـة : عبـارة موزعـة علـى محـاوره، وهـى) 34(وبناء على ذلك تكون المقياس مـن  ،نفعالي والسلوكيالمعرفي واال :وهي الثالثة،

عبـارة، والتوجـه نحـو )12(بعد وتضمن عبارة، والرغبة في توظيف التدريب عن) 12(التدريب عن بعد في التنمية المهنية وتضمن
  .عبارات) 10(المشاركة في برامج التدريب عن بعد وتضمن

 ليكـرت طريقـة عليـه المقياس والتي تعتمد عبارات من عبارة كل على لالستجابة احتماالت خمسة وضع تم : االستجابة شدة قياس 

Likert ، 4(و يوضح ذلك جدول  التامة، الموافقة وعدم التامة، الموافقة بين شدتها وتتفاوت فى.(  
 

  Likert ليكرت االستجابة لعبارات مقياس االتجاه وفقًا لطريقة شدة قياس: 4جدول 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد موافق موافق بشدة العبارات

 1 2 3 4 5 عبارة موجبة

 5 4 3 2 1 عبارة سالبة

  مجموعــة مــن المتخصصــين فــي مجــال علــم الــنفس، وتكنولوجيــا  ، تــم عرضــه علــىللتحقــق مــن صــدق المقيــاس: صــدق المقيــاس
ومالءمتهـا للمجـال الـذي وردت فيـه  )واضـحة، غيـر واضـحة( عبـارةوضـوح كـل درجـة تحديـد  المحكمـينلـب مـن وقد طُ التعليم، 

، وقـــد طلـــب المحكمـــون تعـــديل صـــياغة بعـــض العبـــارات، وحـــذف عبـــارتين لعـــدم مالءمتهمـــا لمحـــاور )مالئمـــة، غيـــر مالئمـــة(
   .عبارة) 32(المقياس ، وبذلك تضمن المقياس من 

  شـــدة االنفعاليـــة للعبـــارة غيـــر مقبولـــة إذا كانـــت النســـبة المئويـــة تعـــد:  مـــن عبـــارات المقيـــاسحســـاب شـــدة االنفعاليـــة لكـــل عبـــارة 
اد العينــة ، وقــد تــم حســاب تلــك النســبة بعــد تطبيــق مقيــاس االتجــاه علــى أفــر )% 25(مــن أكبــر  "محايــد"لبــديل لالســتجابة علــى ا

  ، حيث بلغت قيمها)% 25(ر من بها أكل "محايد"لبديل ا عبارات كانت االستجابة علي ثالث وقد وجدت، االستطالعية

  .عبارة) 29(، وبذلك تكون المقياس من استبعادهامما ترتب على ذلك  ؛)0,33، 0,41،  0,45(  
  9 (عـددها تـم تطبيقـه علـى العينـة االسـتطالعية التـي بلـغيـاس للتأكـد مـن ثبـات المق االتجـاه نحـو التـدريب عـن بعـدثبات مقيـاس (

باســـتخدام حزمـــة البـــرامج ) Coronbach's Alpha ) "ألفـــا كرونبـــاخ " معادلـــة أعضـــاء مـــن هيئـــة التـــدريس، وتـــم تطبيـــق 
  .وهو معامل مرتفع يناسب أهداف البحث) 0,91(وقد بلغ معامل الثبات ، (SPSS) اإلحصائية

 مقيـاسلل ةالنهائيـ الصـورة)(   :فــي ، أصـبح المقيـاس عبـارةكـل شـدة االنفعاليـة لالمقيــاس وثباتـه، ومناسـبة  صـدق التأكـد مــن بعـد
،  21 ، 19  ،10،14،15،16، 9،  7 ،6، 2،3 :يجابيـة،وهى أرقـامعبـارة إ) 15(منهـا  عبارة) 29(يتكون من  ةلنهائيصورته ا

 ،27 ،24، 22،23، 20، 18،  17 ،13،  12 ،11، 8، 5 ،4، 1:عبـــارة ســـلبية هـــي أرقـــام) 14(، وعـــدد 29 ،28، 26، 25
  .)5(في جدول هو مبين كما  وموزعة على محاور مقياس االتجاه،

                                                 
   ي مھارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودلاختبار األداء ف) 4(ملحق. 
  التدريب عن بعدنحو أعضاء هيئة التدريس مقياس اتجاه ) 5(ملحق. 
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 المجلد الثالث عشر،العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث،

  حاور مقياس االتجاه نحو التدريب عن بعدمن محور في كل معدد العبارات :  5جدول 

 اسم المحور المحور
دد ـع

  العبارات
العبارات التي تعبر عن كل محور كما وردت في 

 المقياس

،  25، 24 ، 22،  21،  9،  7،  5،  3،  1  10  .أهمية التدريب عن بعد في التنمية المهنية  األول
28  

،  20،  18،  17،  16،  14،  11،  10،  2  10  .الرغبة في توظيف التدريب عن بعد  الثاني
27، 29  

  26، 23، 19،  15، 12،13، 8، 6،  4  9  .التوجه نحو المشاركة في برامج التدريب عن بعد  الثالث
    29  :المجمــــوع

وبعـد الوصـول للصـورة النهائيـة  ،محاور المقياس، وعدد العبارات لكل محور وأرقامها فـي مقيـاس االتجـاه) 5(يتضح من الجدول 
الدرجـة القصـوى  للمقياس تم تحويله لصورة الكترونية ال تسمح للمتدرب باختيار أكثر من استجابة للعبارة الواحدة، ومن ثم أصبحت

) 145إلـى  29(درجـة أي أن درجـات المقيـاس تتـراوح مـا بـين  )29(أما الدرجة الدنيا فهي عبارة عـن  . درجة )145( هي للمقياس
  . درجة

  تنفيذ تجربة البحث:  خامساً 
، م25/1/2012 ء الموافقم وحتى يوم األربعا 9/1/2012االثنين الموافق يوم  منللبحث خالل الفترة األساسية تم تنفيذ التجربة 

  :م، وذلك وفقًا للخطوات التالية 2012/ 2011 في الفصل الخريفي من العام الجامعي

م ؛ لتعريفهم بالبرنـامج التـدريبي وأهدافـه، واسـتخدام الفصـل االفتراضـي،  9/1/2012عقد لقاء مبدئي مع مجموعة البحث بتاريخ  .1
للــدخول بهمــا علــى  User Name and Passwordمــة الســر لكــل مــنهم واســتخدام نظــام مــودل، و توزيــع اســم المســتخدم وكل

  .الفصل االفتراضي

 .م 10/1/2012الثالثاء الموافق يوم عقد لقاء ثاٍن للتطبيق القبلي ألدوات البحث  .2

عة البحـث، تنفيذ لقاءات التدريب على مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام الفصل االفتراضي، ويتم في كل لقاء الترحيب بمجمو  .3
واســتثارة الخبــرات الســابقة ومراجعــة ســريعة علــى محتــوى اللقــاء الســابق، ثــم عــرض األهــداف التعليميــة للمهــارة وخطــة الســير فــي 

ومناقشـة المتـدربين حـول المعـارف  -األدائـيو ، المعرفـي–، وشـرح محتـوى المهـارة  -باوربوينت–تنفيذها باستخدام عرض تعليمي 
المتاحـة ضـمن الفصـل االفتراضـي فــي  اإلنترنـتأمثلـة ألداء المهـارة باسـتخدام خاصـية مشــاركة مواقـع المتعلقـة بالمهـارة، وعـرض 

تنفيذ بيان عملي للمهارة على نظام مودل، وتكليف المتدربين بتنفيذ المهارة ومناقشة األداء ، ثم يطلب من المتدربين إعداد أمثلـة 
بلغـــت المـــدة الزمنيـــة لكـــل لقـــاء تزامنـــي هـــذا وقـــد مـــع مجموعـــة المتـــدربين، للمهـــارة وٕارســـالها عبـــر الفصـــل االفتراضـــي ومناقشـــتها 

 الخطة الزمنية للقاءات التي تمت مع المجموعة التجريبية باستخدام الفصل االفتراضي) 6(ويوضح جدول ".ونصف ساعتين"

  .ام نظام مودل التقويم اإللكتروني باستخدلمهارات اللقاءات التي تمت باستخدام الفصل االفتراضي : 6جدول 
 التاريخ الموضوعات اللقاءات

 م 11/1/2012  .مقدمة عن التقويم اإللكتروني وأنواعه األول

 م 13/1/2012 .صياغة األهداف التعليمية وتحديد أساليب التقويم  الثاني

 م 15/1/2012 .كتابة المهام وٕاعدادها باستخدام نظام مودل  الثالث

 م 17/1/2012 .نظام مودل لي والتغذية الراجعة فيإعداد االختبار التحصي الرابع



 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

 م 19/1/2012 .باستخدام نظام مودلأسئلة االختبار التحصيلي إعداد  الخامس

 م 21/1/2012 .هكتابة نشاط االختيار وٕاعداداستكمال الموضوع الخامس، و  السادس

 م 23/1/2012 إعداد المنتديات باستخدام نظام مودل وطباعة تقارير التقويم السابع

، حتى يمكن للمتدربين الحصول عليهما في أي وقت، وتنفيذ اإلنترنتإتاحة العروض التعليمية، وملفات تسجيل اللقاءات على  .4
األنشــطة والمهــام المتاحــة علــى نظــام مــودل، وقــد تــم تنفيــذ البرنــامج التــدريبي عــن بعــد باســتخدام التــدريب التزامنــي عبــر الفصــل 

 ةب الالتزامنـــي بنظـــام مـــودل، حتـــى يتـــوفر لكـــل متـــدرب التـــدريب فـــي الوقـــت و المكـــان المناســـبين لممارســـاالفتراضـــي، و التـــدري
  .المطلوبةتنفيذ األنشطة المهارات واالطالع على المحتوى، و 

، اختبــار التحصــيل المعرفــي، واختبــار األداء-بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ البرنــامج التــدريبي، تــم التطبيــق البعــدي ألدوات البحــث  .5
أثـر  لقياس؛ ، في معمل الحاسب اآللي بالجامعة الخليجيةم25/1/2012 األربعاء الموافق يوم وذلك في –ومقياس االتجاه

عن بعد في تنمية مهارات التقويم اإللكتروني واالتجاه نحو التدريب عن بعد لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس  يبرنامج التدريبال
 .ه النتائج وتفسيرها الحقاً بالجامعة الخليجية، وسوف يرد تفصيل هذ

  نتائج البحث وتفسيرها

اختبـــار  :كـــل مـــنألدوات البحـــث، والمتمثلـــة فـــي  يالقبلـــي والبعـــد ينفـــى التطبيقـــ أعضـــاء هيئـــة التـــدريسبعـــد رصـــد درجـــات 
ية تــــم حســــاب المتوســــطات الحســــاب .نحــــو التــــدريب عــــن بعــــد مقيــــاس االتجــــاهالتحصــــيل المعرفــــي، اختبــــار األداء وقائمــــة التقــــويم، و 

 للعلــوم اإلحصــائية البــرامج حزمــة باســتخدامواالنحرافـات المعياريــة لــدرجات أعضـاء هيئــة التــدريس فـي القياســين القبلــي والبعـدي، 

  ).7(ويوضح ذلك جدول    SPSSاالجتماعية
 

  ديفي القياسين القبلي والبعأعضاء هيئة التدريس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات : 7جدول 

  االتجاه نحو التدريب عن بعد  مهارات التقويم اإللكتروني  التحصيل المعرفي    
 ع  م ع  م ع  م ن القياس

 12,711 100,944 11,074  22,222  3,932 16,944 18 القبلي

 15,278  107,611 20,324 189,388  3,682  28,166 18 البعدى

  االنحراف المعياري) ع(        المتوسط         ) م(عدد أفراد عينة البحث                  ) ن(        
ق بين متوسـطات درجـات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي القياسـين القبلـي والبعـدي لمتغيـرات و وجود فر )  7(يتضح من جدول 

بعــد لــدى  البحــث التابعــة؛ ممــا يشــير إلــى نمــو التحصــيل المعرفــي، وأداء مهــارات التقــويم اإللكترونــي، و االتجــاه نحــو التــدريب عــن
  :تهاإلجابة عن أسئلأعضاء هيئة التدريس، وفيما يلي التحقق من صحة فروض البحث، و 

 للبحث  األولاإلجابة عن السؤال : أوالً 

لتنمية مهارات التقويم اإللكترونـي، واالتجـاه البرنامج المقترح للتدريب عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية إجراءات بناء ما 
  ؟ عد لدى أعضاء هيئة التدريسنحو التدريب عن ب

 (47)الموســــوي ،(46)الصــــالح : قــــام الباحــــث بمراجعــــة نمــــاذج تصــــميم بــــرامج التعلــــيم والتــــدريب عــــن بعــــد مثــــل ،لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال
(49)Anastasiades,  (50)Juang, & Chan.  ، والتصـميم، التحليـل، : وتـم تحديـد أربـع مراحـل إلعـداد البرنـامج المقتـرح للتـدريب عـن بعـد هـي

  .واإلنتاج، والتقويم
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وقــد تــم توضــيح إجــراءات كــل مرحلــة بالتفصــيل فــي الجــزء المتعلــق بــإجراءات بنــاء البرنــامج المقتــرح للتــدريب عــن بعــد بمســاعدة 
عرضــه علــى مجموعــة مــن المتخصصــين فــي تكنولوجيــا التعلــيم، وبعــد  بعــدالفصــول االفتراضــية، وقــد تــم إجــازة البرنــامج المقتــرح 

خــالل الفتــرة مــن يــوم علــى عينــة اســتطالعية مــن أعضــاء هيئــة التــدريس، والــذي تــم تنفيــذه علــى عينــة البحــث األساســية تجريبــه 
  .م 25/1/2012م وحتى يوم األربعاء الموافق  9/1/2012االثنين الموافق 

 اإلجابة عن السؤال الثاني للبحث: ثانياً 

فتراضــية فــي تنميــة التحصــيل المعرفــي لمهــارات التقــويم اإللكترونــي عــن بعــد بمســاعدة الفصــول االالبرنــامج التــدريبي أثــر مــا 
 ؟ باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس

يوجــد فــرق دال  :الــذي يــنص علــى أنــهو  ،األول مــن فــروض البحــثالتحقــق مــن صــحة الفــرض تــم  ،هــذا الســؤال لإلجابــة عــن  
ئـــة التـــدريس فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي الختبـــار التحصـــيل بـــين متوســـطي درجـــات أعضـــاء هي 0.01 ≤إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى 

 Testاختبــار ويلكوكســون  وذلــك باســتخدام .المعرفــي لمهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام نظــام مــودل، لصــالح التطبيــق البعــدي
Wilcoxon   د حجـم التـأثير باسـتخدام معامـل ، كمـا تـم تحديـ)العينـة حجـم لصغر نظًرا(الالبارامتري للعينات المرتبطة من البيانات

الذى يفسـر قـوة العالقـة بـين  rprb Matched- Pairs Rank Biserial Correlation)(طةاالرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتب
  : ) 55(المستقل والتابع، وفقًا لما يلي المتغيرين
    قيمة)(rprb > 0,4   اً ضعيفيكون حجم التأثير.  
 0,4≥  )(rprb > 0,7 اً حجم التأثير متوسطون يك.  
 0,7≥  )(rprb > 0,9  كبيراً حجم التأثير يكون.  
 )(rprb ≤ 0,9  جداً  كبيراً حجم التأثير يكون . 

 القياســين القبلــي والبعــدي لداللــة الفــرق بــين متوســطي الرتــب فــي "Z"قيمــة ويلكوكســون، و  نتــائج تطبيــق اختبــار) 8(ويوضــح جــدول 
  .م اإللكتروني باستخدام نظام مودل، وحجم التأثيرللتحصيل المعرفي  لمهارات التقوي

 
لمهارات التقويم للتحصيل المعرفي   القياسين القبلي والبعدي في لداللة الفرق بين متوسطي الرتب "Z"قيمة نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسون، و  : 8جدول 

  اإللكتروني باستخدام نظام مودل، وحجم التأثير

 ن اإلشارات
 قيمة  مجموع الرتب   متوسط الرتب 

)Z(المحسوبة 

  حجم التأثير  الداللة اإلحصائية
)(rprb  

 0 0 0 اإلشارات السالبة
-3,728  

  

عند مستوى دال 
0,000  

  
 171.00 9.50 18 اإلشارات الموجبة 1,0

  0  المتساوية

  

ـــة إحصـــائياً ) Z(أن قيمـــة ) 8(يوضـــح جـــدول  ـــد مســـتوى دال  لـــى وجـــود فـــرق دال إحصـــائيًا بـــين ممـــا يـــدل ع )0,001( مـــن أقـــل عن
لمهارات التقويم اإللكتروني باسـتخدام نظـام مـودل، للتحصيل المعرفي   القياسين القبلي والبعدي في متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس

 0,9بـر مـن أك rprb)(ضـح الجـدول أن حجـم التـأثير و كمـا ي .البحـث ضو الفـرض األول مـن فـر قبول تم بذلك و  لصالح التطبيق البعدي،
لمهـارات التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام نظـام مـودل لـدى لتحصـيل المعرفـي  للبرنامج المقتـرح فـي تنميـة ا جداً  كبيرتأثير  مما يدل على وجود
  .أعضاء هيئة التدريس

  



 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

 للبحث لثاإلجابة عن السؤال الثا: اً لثثا

تنمية األداء التطبيقي لمهارات التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام  عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية فيالبرنامج التدريبي أثر ما 
 .؟ نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس

يوجـد فـرق دال إحصـائياً  :أنـه  الـذي يـنص علـىو مـن فـروض البحـث  مـن صـحة الفـرض الثـاني تم التحقـق ،هذا السؤال لإلجابة عن 
س فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي الختبـار األداء فـي تطبيـق مهـارات التقـويم اإللكترونـي بـين متوسـطي درجـات أعضـاء هيئـة التـدري 0,01 ≤عند مستوى 

 .باستخدام نظام مودل، وذلك لصالح التطبيق البعدي

   حجـــــــم  و، الالبـــــــارامتري للعينـــــــات المرتبطـــــــة  Test Wilcoxonاختبـــــــار ويلكوكســـــــون نتـــــــائج تطبيـــــــق ) 9(ويوضـــــــح جـــــــدول
  ,rprb)(التأثير

   القياسين القبلي والبعدي في الرتب لداللة الفرق بين متوسطي "Z"قيمة نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسون، و  : 9جدول          
  .الختبار أداء مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل، وحجم التأثير

 ن اإلشارات
 قيمة  مجموع الرتب   متوسط الرتب 

)Z(المحسوبة 

  يرحجم التأث  الداللة اإلحصائية
)(rprb  

 0 0 0 اإلشارات السالبة
-3,726  

  

عند مستوى دال 
0,000  

  
 171.00 9.50 18 اإلشارات الموجبة 1,0

  0  المتساوية

عنـد إحصـائيا  دال التطبيقـيالختبـار األداء  القياسـين القبلـي والبعـدي فـي الفـرق بـين متوسـطي الرتـب) Z(أن قيمـة ) 9(يوضح جدول 
القياسـين القبلـي  فـي متوسـطي درجـات أعضـاء هيئـة التـدريسبـين مما يدل على وجود فرق دال إحصائيًا  )0,001( أقل من مستوى
مــن  الثــانيالفــرض قبــول وعلــى هــذا األســاس تــم  مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام نظــام مــودل، لصــالح التطبيــق البعــدي،ألداء  والبعــدي

جدًا للبرنامج المقترح في  كبيرما يدل على وجود تأثير  0,9أكبر من   rprb)(ر  ، كما يوضح الجدول أن حجم التأثيالبحث ضو فر 
  .تنمية األداء التطبيقي لمهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس

 للبحث  رابعاإلجابة عن السؤال ال: اً رابع

فتراضـية فـي تنميـة اتجاهـات أعضـاء هيئـة التـدريس نحـو التـدريب عـن عن بعـد بمسـاعدة الفصـول االالبرنامج التدريبي أثر ما 
  .؟ بعد

  :الذي ينص علىو من فروض البحث  لثالتحقق من صحة الفرض الثاتم هذا السؤال  لإلجابة عن  

اتجاهـات أعضـاء هيئـة يـاس لمقبين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس في التطبيقين القبلي والبعـدي  0,01 ≤يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى 
 .التدريس نحو التدريب عن بعد ، وذلك لصالح التطبيق البعدي

حجـــــم  الالبـــــارامتري للعينـــــات المرتبطـــــة، و  Test Wilcoxonنتـــــائج تطبيـــــق اختبـــــار ويلكوكســـــون ) 10(ويوضـــــح جـــــدول
  .rprb)(التأثير

 
  القياسين القبلي والبعدي في لفرق بين متوسطي الرتبلداللة ا "Z"قيمة نتائج تطبيق اختبار ويلكوكسون، و  :10جدول       

  .أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد ، وحجم التأثيرتجاهات ا لمقياس 

 ن اإلشارات
 قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

)Z(المحسوبة 

  حجم التأثير  الداللة اإلحصائية
)(rprb  

  21.50  10.75 2 اإلشارات السالبة
-2,798  

  
 149.50 9.34 16 اإلشارات الموجبة 0,743  0,005

  0  المتساوية



  

0 
 المجلد الثالث عشر،العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث،

أعضــاء هيئــة التــدريس نحــو تجاهــات ال القياســين القبلــي والبعــدي فــي للفــرق بــين متوســطي الرتــب )Z(أن قيمــة ) 10(جــدول تضــح مــن ي
كمـا يوضـح  .البحـث ضو مـن فـر  ثالثالـالفـرض قبـول وعلـى هـذا األسـاس تـم  ، )0,005(عنـد مسـتوى  دال إحصـائياً التدريب عن بعـد 

أعضــاء هيئــة التــدريس نحــو تجاهــات اللبرنــامج المقتــرح فــي تنميــة  كبيــرتــأثير  ا يــدل علــى وجــودمــم )0,743( الجــدول أن حجــم التــأثير
  .التدريب عن بعد

  مناقشة نتائج البحث وتفسيرها
فصــول االفتراضــية فــي تنميــة التحصــيل المعرفــي المتعلقــة بــأثر البرنــامج التــدريبي عــن بعــد بمســاعدة ال مناقشــة النتــائج: أوالً 

 .لمهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس؟ 

بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التـدريس فـي التطبيقـين  0,01 <وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) 8(يتضح من جدول    
رفــي لمهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام نظــام مــودل، لصــالح التطبيــق البعــدي، وأن حجــم القبلــي والبعــدي الختبــار التحصــيل المع

  : ويمكن تفسير ذلك بما يأتي  .جداً  كبيروهو حجم تأثير ) 1(التأثير 
تنــوع  ووف عملهــم، أدى إلــى مراعــاة احتياجــات المتــدربين وظــر  ؛تزامنيــة فــي البرنــامج التــدريبي عــن بعــدوغيــر اســتخدام وســائل اتصــال تزامنيــة  .1

تحسين ظروف الـتعلم وسـهولة انتقـال الـتعلم مـن الـذاكرة قصـيرة مما انعكس إيجابًا في  أساليب التفاعل بين المدرب والمتدربين،
  .طويلة المدى المدى إلى الذاكرة

ة المعلومــات مــن أجــل لتتوافــق وتتكيــف مــع الفــروق الفرديــة للمتعلمــين فــي معالجــ إنــه يفضــل تقــديم المعلومــات بأســاليب مختلفــة؛ف
  (56)يحسن كثيرًا من برامج التدريب عن بعد استخدام التكنولوجياكما أن . (38)أثر التعلم للذاكرة طويلة المدىانتقال  تسهيل

، وعـروض تعليميـة، وتسـجيالت للقـاءات اإلنترنـتلقاءات افتراضـية باسـتخدام : احتواء البرنامج على مصادر تعلم متعددة مثل .2
الصــورة، والمحادثــات الصــوتية والنصــية، وٕاتاحتهــا للمتــدربين فــي أي وقــت، ممــا يســمح لهــم بمراجعــة محتــوى الــتعلم، بالصــوت و 

  . وأخذ الوقت الكافي لدراسته والتدريب عليه
دربين سهولة استخدام أدوات البرنامج التدريبي، والمتمثلة في الفصل االفتراضي، ونظام مودل، أدى ذلك إلى زيادة دافعيـة المتـ .3

  .وحماسهم نحو محتوى البرنامج التدريبي

، والتـي أكـدت أن Gültekin, ،(58)Bhukuvhani, & Sana(57)،)37(مصطفي  :كل مـن ةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس
 تخداماسـ أناستخدام تقنيات التدريب عن بعد يساعد في تنميـة مهـارات المعلمـين بكفـاءة وفعاليـة، وأنهـا تعطـي نتـائج إيجابيـة، و 

  .للمتدربين المعرفي التحصيل زيادة إلى يؤدي الفصول االفتراضية

مناقشة النتائج المتعلقة بأثر البرنامج التدريبي عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية فـي تنميـة األداء التطبيقـي لمهـارات : ثانياً 
 .التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل لدى أعضاء هيئة التدريس

بــين متوســطي درجــات أعضــاء هيئــة التــدريس فــي التطبيقــين القبلــي  0,01 <فــرق دال إحصــائياً عنــد مســتوى  وجــود) 9(جــدول يتضــح مــن
) 1(، وأن حجـم التـأثير ، لصالح التطبيق البعـديالختبار األداء في تطبيق مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودلوالبعدي 

  : فسير ذلك بما يأتي ويمكن ت .جداً  كبيروهو حجم تأثير 
وتنفيــذها بشــكل متــزامن مــع المتــدربين باســتخدام الفصــل  ،طبيعــة المهــارات التــي تضــمنها البرنــامج التــدريبي أمكــن عرضــهان أ .1

ويسمعون التوضيح لخطوات المهارة وكأنهم مـع المـدرب  ،ويرى المتدربون األداء ،االفتراضي، حيث يقوم المدرب بأداء المهارة
  .مما سهل على المتدربين اكتساب مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام نظام مودل في مكان واحد،

اســتخدام نظــام مــودل فــي التــدريب، وتنفيــذ المتــدربين أنشــطة البرنــامج علــى نظــام مــودل، أتــاح لهــم الممارســة العمليــة للتقـــويم  .2
ة المعرفية على الناحيـة الوظيفيـة للمعرفـة؛ فكلمـا ويؤكد أصحاب النظري. اإللكتروني، وهذا ساعد فى تنمية هذه المهارات لديهم
 ســتراتيجيةاكمــا أن ارتبــاط . ةذكر المعلومــات بســهولتــذلــك إلــى كلمــا أدى كانــت بيئــة الــتعلم مماثلــة لبيئــة توظيــف المعلومــات، 



 

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد األول

ة، ومــن ثـم يتــذكرون بخبـراتهم العمليـ مكـنهم مــن ربـط خبـراتهم المختلفــةالــتعلم بـالمواقف العمليـة للمتعلمــين، يُ  التـدريب ومحتـوى
     (38) .األشياء على نحو أفضل

تضــمن البرنــامج التــدريبي أمثلــة عديــدة ومتنوعــة لكــل مهــارة، وتطبيــق المــدرب لنمــوذج لكــل مهــارة، إضــافة إلــى تكليــف كــل     .3
مــن فــرص  درب تغذيــة راجعــة فوريــة عــن أدائــه ممــا يزيــدتــتقييمهــا بواســطة المــدرب، وتلقــي الميــتم و  ،متــدرب بتنفيــذ المهــارات

  . اكتساب المهارات التي تضمنها البرنامج

أن التـدريب باسـتخدام اإلنترنـت لـه تـأثير التـي أظهـرت    ,Kanji, Horiguschi Suzoki, &Nambu(32)وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة    
 اسـتخدام أنلتـي أظهـرت نتـائجهم ا؛ )37(مصطفي  و، (36)رزق: دراسـات كـل مـنفعـال فـي تحسـين قـدرات المعلمـين المتـدربين، كمـا تتفـق مـع 

، الخدمـة ، و تنميـة بعـض مهـارات تكنولوجيـا التعلـيم قبـل العلـوم لمعلمـي التدريسـي األداءتنميـة   إلـى يـؤدي الفصـول االفتراضـية
 .ومهارات معالجة الصور الرقمية

راضـية فـي تنميـة اتجاهـات أعضـاء هيئـة مناقشة النتائج المتعلقة بأثر البرنامج التدريبي عـن بعـد بمسـاعدة الفصـول االفت: ثالثاً 
 .التدريس نحو التدريب عن بعد؟ 

بـين متوسـطي درجـات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي  0,01 <فـرق دال إحصـائياً عنـد مسـتوى  وجـود) 10(يتضح مـن جـدول
فــي تنميــة  كبيــرلبرنــامج المقتــرح ا، وأن حجــم تــأثير ديلمقيــاس اتجاهــات أعضــاء هيئــة التــدريس نحــو التــدريب عــن بعــد، لصــالح التطبيــق البعــ

  : ويمكن تفسير ذلك بما يأتي  .اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التدريب عن بعد
أثنــاء ، ممــا أوجــد الراحــة النفســية لــديهم لهــمأن التــدريب عــن بعــد وفــر للبــاحثين إمكانيــة التــدريب فــي المكــان والزمــان المناســبين  .1

  .عبر عن ذلك بعض أعضاء هيئة التدريس أثناء مناقشة الباحث لهم التدريب، و قد

إمكانيــة الحصــول عليهــا فـي أى وقــت ومــن أى مكــان، وكــذلك الحصــول لمتــدربين تـوفر المــواد التدريبيــة علــى نظــام مـودل، أتــاح ل .2
سـاهم فـي ؛ ممـا اإلنترنـتب تعطـل االتصـاللأو نتيجـة  ،لمـن لـم يسـتطع حضـور لقـاءات معينـة ،على تسجيل اللقـاءات التزامنيـة

  .تحسين االتجاه نحو التدريب عن بعد

 إلــيتــوفير االتصــال التزامنــي والالتزامنــي، أدى إلــى زيــادة التفاعــل والنقــاش والحريــة فــي إبــداء الــرأي بالنســبة للمتــدربين، ممــا أدى  .3
بإشــباع يتكــون رين؛ فاالتجــاه االيجــابي قبــل أفكــار اآلخــتتــدرب بالتواجــد االجتمــاعي مــع اآلخــرين، وذلــك يعــزز لــديهم شــعور الم

  .في التفاعل مع اآلخرينحاجات المتدرب 

التـي أكـدت وجـود اتجاهـات إيجابيـة لـدى الدارسـين  )43(، ودراسـة حسـنين   Gasymeh(17)" جاسـيما"وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة 
ة اليرمـــوك نحـــو التعلـــيم عـــن بعـــد القـــائم علـــى عـــن بعـــد بكليـــات التربيـــة بالجامعـــات الســـودانية، وجامعـــة الحســـين بـــن طـــالل وجامعـــ

  .اإلنترنت

  توصيات البحث
  :بما يأتي التوصية يمكن البحث نتائج على بناءً 

  :بيئات التدريب عن بعد زيادة فاعليةيجب مراعاة ما يلي عند تصميم البرامج التدريبية عن بعد؛ ل .1
 من فــي التــدريب، لمراعــاة خصــائص المتــدربين اســتخدام وســائط متنوعــة تجمــع بــين التفاعــل المتــزامن وغيــر المتــزا

  .واحتياجاتهم وظروف عملهم
  توفير المواد التدريبية بشكل مسـتمر فـي صـورة إلكترونيـة، ممـا يسـمح للمتـدربين بالوصـول إليهـا واالحتفـاظ بهـا فـي

 .تدريبيةبشكل مستمر وفقا لالحتياجات ال ةوقت، ويسمح للمدربين بسهولة تطوير وتعديل المواد التدريبي أي

  وضــع جــدول زمنــي محــدد للبرنــامج التــدريبي، وااللتــزام بــه مــن قبــل المــدربين والمتــدربين، وٕالــزام المتــدربين بانجــاز
 .التكليفات في التوقيتات المحددة للبرنامج لضمان ممارستهم ألنشطة البرنامج
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 ثــلم نظــم إدارة الــتعلم اإللكترونــي: اســتخدام نظــام متكامــل فــي التــدريب عــن بعــد مثــل: Moodle ، WebCT  ،
BlackBoard  ، وتنظـيم  ،دارة المهـام واألنشـطة التـي يقـوم بهـا المتـدربينإوخاصـة  واإلدارة،ألنها تجمع بـين التعلـيم

 .ذلك في قاعدة بيانات واحدة

  علـى المتضمنة في البرامج التدريبية عـن بعـد، والعمـل  ةالتكنولوجياألدوات التأكد من قدرة المتدربين على استخدام
 .توفير المساعدات الفنية الفورية للمتدربين أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي

  تراهــا المؤسســة ؛ بحيــث تضــمن دافعيــتهم واســتمرارهم فــي التــدريب، المناســبة التــي ورة الصــتحفيــز المتــدربين بيجــب
 .وتحسين اتجاهاتهم نحو التدريب

لتنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التــدريس بنظــام التــدريب عــن  ؛عــالمســتراتيجية واضــحة المأن تتبنــى الجامعــات العربيــة خطــة ا .2
بعـد، ذات ثالثـة مســتويات قصـيرة المــدى، ومتوسـطة المــدى، وبعيـدة المــدى، والتخطـيط لمنظومــة متكاملـة تقــوم بتنفيـذ هــذه 

 اً ، وفريقـــووضـــع أولويـــات لهـــذه االحتياجـــات ،لتحديـــد احتياجـــات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس التدريبيـــة اً الخطـــة وتتضـــمن فريقـــ
 اً إلنتاج المواد التدريبية وتقويمها، وفريق اً لتصميم البرامج التدريبية من الخبراء والمتخصصين في المجاالت المختلفة، وفريق

 .لتنفيذ البرامج التدريبية من أعضاء هيئة التدريس والمساعدين

ض المقـررات الجامعيـة بنظـام التعلـيم عـن توظيف التعليم عن بعد في التعليم الجامعي بشكل جزئي؛ بحيث يـتم تـدريس بعـ .3
بعــد، ممــا يســاهم فــي تنميــة مهــارات الطلبــة الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي التعلــيم، وتنميــة مهــاراتهم فــي 

 .التعلم الذاتي المستمر

ظـم مجانيـة، باإلضـافة إلـى وذلـك ألنهـا ن ؛تبني نظم إدارة التعلم اإللكتروني مفتوحة المصدر في التعلـيم والتـدريب عـن بعـد .4
 .مثل نظام مودل اسهوله استخدامه

ء هيئة لما له من مزايا عديدة للعملية التعليمية، وتدريب أعضا ؛وضع سياسات تتبنى التقويم اإللكتروني في التعليم العالي .5
 .، وتطوير المقررات الدراسية بما يناسب ذلكالتدريس على توظيف أنماطه

  البحث مقترحات
  : لما توصل إليه الباحث من نتائج يمكن اقتراح إجراء البحوث التاليةاستكماالً 

إجـــراء دراســـات للتعـــرف علـــى أفضـــل التصـــميمات التعليميـــة لبـــرامج التـــدريب عـــن بعـــد ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس، مـــن خـــالل  .1
    :المقارنة بين أثر كل من

 عن بعدوأخرى التزامنية في برامج التدريب  ،وسائط تدريب تزامنية استخدام. 

 استخدام التدريب الفردي، والتدريب التعاوني في برامج التدريب عن بعد. 

 البنائيةو المعرفية،  والسلوكية،  :استخدام التصميم التعليمي وفق مبادئ النظريات. 

  بينهما المدمجب، والتدريب باستخدام تقنيات التعلم الجوال، والتدريب اإلنترنتالتدريب باستخدام . 

ات لتحديــد االحتياجـــات التدريبيـــة ألعضــاء هيئـــة التـــدريس مــن الناحيـــة التربويـــة، والناحيــة التخصصـــية، ووضـــع إجــراء دراســـ .2
 .الخطط للبرامج التدريبية الالزمة لتنمية مهاراتهم بشكل شامل ومتكامل

لعلـوم، الهندسـة، والطـب، وا: إجراء دراسات تستهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس عـن بعـد فـي موضـوعات تخصصـية مثـل .3
 .للتعرف على فاعلية التدريب عن بعد في تنمية هذه المهارات ؛وتخصصات أخرى

إجراء دراسات لتقويم مدى فاعلية البرامج التدريبية ألعضاء هيئـة التـدريس فـي مؤسسـات التعلـيم الجـامعي ومـدى اسـتخدامها  .4
 .تطويرها اتجاهات المتدربين نحوها، والعمل علىو لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
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