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حال عن عدم وضوح بعض الصور واألشكال عند نرش العدد ورقيًا تعتذر دار جامعة امللك سعود للنرش 

 عدم وضوحها من املصدر

 هـ( جامعة امللك سعود1441)  2020 ©

نرش أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء بإعادة مجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح 

كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا 

 .بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش

 

 



 ه

 

 

 

 

امللك  جامعة من (بتداء من بداية كل عام درايس جامعيا) مرات ثالث جلةملا تصدر حمكمة، علمية دورية

 :حقول يف ،باإلنجليزية أو بالعربية نرشها، يسبق مل التي العلمية البحوث تنرش عود )كلية اآلداب(.س

 وعلوم وآداهبام، واإلنجليزية العربية واللغتني االجتامعية، واجلغرافيا، والدراسات والتاريخ، اإلعالم،

 .واملعلومات املكتبات

 واستمرت م، 1٩٧0 / هـ1٣٩0 العام اآلداب(( يف كلية بعنوان ))جملة املجلة من األول املجلد صدر

 140٩ عام ويف  .م 1٩٨4 /هـ 1404 عام عرش احلادي املجلد منذ سنوية نصف إىل حتولت أن إىل سنوية

 م 201٣ /هـ 14٣4 العام ويف ((.اآلداب :سعود امللك جامعة جملة))بعنوان  صدرت م 1٩٨٩ /هـ

 .السنة يف مرات ثالث تصدر وأصبحت اآلداب، جملة صارت

 

 

 
 

 
 

 

 واإلنسانية، االجتامعية والعلوم اآلداب يف العلمي النرش جمال يف ومميزة رائدة تكون أن املجلة تسعى

 .العاملية املعلومات قواعد وضمن والعاملية، العربية النرش أوعية أشهر ضمن وتصنَّف

ــهام ــ خالل من العلمي اإلس  االجتامعية والعلوم اآلداب يف املحكمة والدراســات البحوث نرش

 .متميزة عاملية مهنية معايري وفق واإلنسانية،

 

 

 .واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلداب يف للباحثني اً علمي عاً مرج املجلة تكون أن -1

 .للنرش واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلدب حقول يف الباحثني حاجة تلبية -2

 .املجتمع تقدم يف واإلسهام واإلنسانية واالجتامعية األدبية املعرفة تطوير -٣
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 11451الرياض  – 2456جملة اآلداب(( ص.ب. ))

 السعودية العربية اململكة -الرياض -سعود امللك جامعة -اآلداب كلية

 011 – 46٧5402 فاكس 011 – 46٧540٨ هاتف

 

  arts-mag@ksu.edu.sa اإللكرتوين الربيد

  editorjarts@ksu.edu.saترسل األبحاث عىل بريد مدير التحرير فقط وهو:

  http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts اإللكرتوين املوقع

 

  

 ،115٣٧ الرياض ، 6٨٩5٣ .ب .ص سعود، امللك جامعة للنرش، سعود امللك جامعة دار

 .السعودية العربية اململكة

 .الربيد أجور إليها يضاف األجنبية، بالعملة يعادله ما أو سعوديًا، رياالً  15 :الواحدة النسخة سعر

 

 ٣552/1416: )ورقي( اإليداع رقم 

 101٨ – ٣620:د )ورقي(الردم رقم 

 ٩٨02/1440 لنرش اإللكرتوين(:ااإليداع )رقم 

 165٨-٨٣٣٩: لنرش اإللكرتوين(ارقم الردمد )
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 جماالت النرش:

تنرش املجلة البحوث التي مل يسبق نرشها، بالعربية أو باإلنجليزية، يف حقل اآلداب والعلوم اإلنسانية، وتشمل 

 بالتحديد:

 اإلعالم 

 التاريخ 

 اجلغرافيا  

 علم املعلومات 

 الدراسات االجتامعية 

 اللغة العربية وآداهبا 

 اللغة اإلنجليزية وآداهبا 

 
 :املواد املنشورة

يقترص النرش يف املجلة عىل األبحاث العلمية التي تقدم إضافة معرفية يف جماهلا، علًام أن املجلة ال تنرش مستالت 

 .قارير وال املراجعات النقديةاألطروحات العلمية وال املداخالت وال الت

 

 :تعليامت للباحثني

آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلنجليزي، والكلامت  10ال يتجاوز عدد كلامت البحث كاماًل ) .1

 .املفتاحية، واملراجع، وامللحقات

 American Psychological) نظام التوثيق املتبع لدى املجلة هو نظام مجعية علم النفس األمريكية .2

Association) أي پي أي"، ويعرف باختصار "(APA)  ويشمل ذلك التوثيق داخل النص ويف قائمة

وال يقبل غري  ا.صحاهبا أو يعتذر هلم عن عدم نرشهواألبحاث التي ال تلتزم هبذا النظام تعاد أل. املراجع

ن، وال ترقيم املراجع يف هناية البحث، وال التوثيق ذلك من أنظمة التوثيق كنظام ترقيم املراجع داخل املت

 .يف اهلوامش

 عن منهام كليقل يرفق مع كل بحث مقدم للنرش ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلنجليزية، عىل أال  .٣

 .كلمة( 200) منهام كل يتجاوز وال كلمة( 100)

موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي ، تعربر عن (Keywords)مفتاحية بكلامت ُيسبَق كل مستخلص .4

( 6تناوهلا، وذلك بعد عنوان البحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها )

 .كلامت



 ح

 

تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، اجلامعة(،  .5

 .يد اإللكرتوين، ورقم اجلوال( باللغتني العربية واإلنجليزيةوعنوان املراسلة، والرب

ال جيوز أن يرّصح باسم الباحث، أو الباحثني، يف متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، رصاحة، أو  .6

أو  "الباحثني"أو  "الباحث"بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بدالً من ذلك كلمة 

 .نحومها

 "العلمية للدوريات العاملية القائمة" يف وارد هو كام العلمية الدوريات عناوين اختصارات سَتخَدمتُ  .٧

(The World List of Scientific Periodicals) ،مم، سم،: مثل دوليًا، املقننة االختصارات وتستخدم 

 .الخ...%  ق، كجم، جمم، مل، ،2سم كم، م،

املراجع العربية يف قائمة املصادر واملراجع، وتأيت املراجع/املصادر العربية أواًل تفصل املراجع األجنبية عن  .٨

وال تقبل أّي تقسيامت  .يف األبحاث العربية واملراجع/املصادر اإلنجليزية أواًل يف األبحاث اإلنجليزية

 .أخرى كفصل املجالت عن الكتب أو املراجع اإللكرتونية عن الورقية

  
 

 :حث للمجلةطريقة إرسال الب

 :تقسم أجزاء البحث عىل النحو اآليت .1

 بدون بيانات الباحث، ويشمل امللخصني بالعربية  يف ملف وورد مستقل ملف البحث: يكون

 .اً أيًض  (PDF) ويكون منه نسخة .واإلنجليزية وكامل البحث

 األوىلالصفحة "ويسمى هذا امللف  ،يف ملف وورد مستقل ملف بيانات الباحث: تكون البيانات" 

إن كان أصل البحث باإلنجليزية، وحيتوي  "Cover Page" إذا كان أصل البحث بالعربية ويسمى

 .( من تعليامت للباحثني املذكورة يف املوضوع السابق5ما هو منصوص عليه يف رقم )

فمثاًل إذا كان اسم  .أعاله يف جملد مضغوط وتسمى باالسم األول واألخري للباحث املذكورة امللفات جتمع .2

، واألمر نفسه إن كان البحث باللغة "يارس البطي"، يسمى املجلد املضغوط "يارس البطي"الباحث 

 .اإلنجليزية، يكتب باإلنجليزية

واحد للملخص العريب  (Word) مستند -1مستندات )والرابع اختياري( هي:  ٣يشمل امللف املضغوط  .٣

يكون  (PDF) ومستند -2وكامل البحث باستثناء بيانات الباحث، واإلنجليزي والكلامت املفتاحية 

باللغتني العربية واإلنجليزية،  (Word) ومستند بيانات الباحث -٣نسخة مطابقة للمستند السابق، 

 .(اً لباحث تزويد املجلة بسريته الحقوقد يطلب من ا مستحسنوالسرية الذاتية )

تعلق بالبحث إىل بريد مدير يرسل املجلد، أو أي استفسارات أخرى ت .4

 .، وليس إىل رئيس التحريرeditorjarts@ksu.edu.sa التحرير
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 :إجراءات النرش

ُيعد إرسال الباحث بحثه تعهدًا من الباحث/الباحثة بأن البحث مل يسبق نرشه، وأنه مل يقدم ولن يقدم  .1

وإذا تبنّي أن البحث أرسل إىل وعاء نرش . أخرى حتى تنتهي إجراءات حتكيمه فـي املجلةللنرش فـي جهة 

 .آخر يف فرتة حتكيمه لدى جملة اآلداب، فللمجلة أن تتخذ بحقه اإلجراء املناسب

وسوف ُيطلب من الباحث/الباحثة  .أال حيتوي البحث عىل أي رسقة أدبية أو انتهاك للملكية الفكرية .2

 .التوقيع عىل نموذج خاص بذلك

تقوم املجلة بعمل فحص أويل لألبحاث لتقرير صالحيتها الستكامل إجراءات حتكيمها أو رفض  .٣

 .التحكيم

ختضع مجيع األبحاث بعد إجازهتا من هيئة التحرير للتحكيم العلمي عىل نحو رسي مزدوج، ال يعرف فيه  .4

 .(Double-Blind Review) اسم الباحث/الباحثة وال يعرف هو/هي أسامء املحكمنياملحكمون 

يرسل البحث إىل اثنني من املحكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأهيام، أرسل إىل ثالث ويكون  .5

 .رأيه حاسامً 

إلجراء التعديالت  مرة واحدة فقط األبحاث التي يقرتح املحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا .6

 .ثم تعاد للمحكمني للتأكد من إجراء التعديالت

عند قبول البحث للنرش ال جيوز نرشه يف أي منفذ نرش آخر ورقي أو إلكرتوين دون موافقة جملس هيئة  .٧

 .حترير املجلة وكتاب )خطاب( من رئيس التحرير

 .استكامل إجراءات حتكيمهارفًضا بعد  يبلغ أصحاب األبحاث بنتيجة التحكيم قبواًل أو .٨

  
أخطاء شائعة تتسبب يف إعادة البحث للباحث أو رفضه )نأمل من كل باحث/باحثة التأكد من خلو 

 :بحثه/بحثها من كل األخطاء الواردة أدناه(

إعادة البحث للمجلة عدة مرات دون إجراء كامل التعديالت األولية التي تطلبها إدارة التحرير قد تؤدي  .1

وعندما تطلب إدارة التحرير من الباحث إجراء التعديالت  .فض البحث دون إحالته للتحكيمإىل ر

الالزمة وااللتزام بقواعد النرش ومعلوماته قبل إحالة البحث للتحكيم، فإنه يسمح للباحث بإعادة 

 .للتحكيم، فإن مل يلتزم البحث باملتطلبات، فستعتذر املجلة عن عدم إحالة البحث مرتني فقط البحث

، سواء يف التوثيق يف متن (APA) عدم االلتزام الدقيق بنظام التوثيق الذي تتبعه املجلة حاليًا وهو نظام .2

البحث أو يف تسمية اجلداول واألشكال أو تنسيق العناوين أو قائمة املراجع ونحو ذلك مما خيالف هذا 

 .النظام

)يرجى مراجعة  يفية تنسيق األبحاث حسب هذا النظامدليلني ملعرفة كبواملجلة تسعد بتزويد الباحثني 

 .موقع املجلة حلصول عىل الدليلني(

عدم االلتزام بعدد الكلامت املسموح به )عرشة آالف كلمة للبحث كاماًل من أوله إىل آخره بام يف  .٣

 .ذلك امللخص(



 ي

 

ا والتاريخ امليالدي أحياًنا ازدواجية التأريخ داخل النص، حيث يستعمل الباحث التاريخ اهلجري أحيانً  .4

 .ينبغي توحيد التاريخ لكل املراجع .أخرى للتوثيق

 .بعد التاريخ امليالدي يف التوثيق "م"وضع حرف امليم  .5

وضع مسافة بني عالمات الرتقيم والكلامت التي تسبقها، فاملسافة دائًام بني عالمات الرتقيم والكلامت  .6

 -والرشطتني  " "م املزدوجة حلرص ما بينها مثل: القوسني ) ( والشولتني التي تليها، إال عالمات الرتقي

مثال: )جملة  .، فإهنا ُتفصل بمسافة عام قبل احلرص هبام وعام بعده، ولكنهام بال مسافة عام حيرصانه بينهام-

 .-جملة اآلداب-، "جملة اآلداب"اآلداب(، 

 ...وعبدالرمحن ,وبدر ,مثال: يارس .العريب أو العكساستعامل عالمات الرتقيم اإلنجليزية يف النص  .٧

ومثل ذلك استعامل الفاصلة العربية يف النص  .الفاصلة هنا هي الفاصلة اإلنجليزية وليست العربية

لذا، جيب أن يتأكد الباحث من كونه يستعمل  and Abdulrahman ،Bader ،Yaser: اإلنجليزي مثل

 .ة البحثعالمات الرتقيم التي تتوافق مع لغ

مثال: ويولد الطفل ولديه قدرة بايولوجية عىل تعلم أي لغة  .استعامل اسم املؤلف كاماًل داخل النص .٨

 .(201٩والصحيح هو: )تشومسكي،  .(201٩)نعوم تشومسكي، 

هذا النظام يف التوثيق  .(1٣1: 201٩مثال: )تشومسكي،  .استعامل الباحث للنقطتني قبل رقم الصفحة .٩

 .(1٣1، ص 201٩، وتصحيح ذلك يكون هكذا: )تشومسكي، (APA)  هو متبع يف نظامخيتلف عام

 .(Chomsky, 2019, p. 131): ، يف األبحاث اإلنجليزية، مثل"p" ويستعمل خمترص

 .يف املرة األوىل التي يرد فيها االستشهاد ".et al" أو مقابلتها اإلنجليزية "وآخرون"استعامل كلمة  .10

والصحيح أن أسامء الباحثني املتشاركني يف بحث واحد ترد مجيًعا يف املرة األوىل ما مل تكن أكثر من ستة 

( يف املرة األوىل، 2020مثال: البحريي، واحلريب، والوهيبي، والصبحي، والشهراين، والربدي ) .أسامء

إلنجليزية ولكن باستعامل واألمر نفسه يف ا .(2020ثم يستعمل يف بقية البحث: البحريي وآخرون )

 ."آخرون/آخرين"حمل كلمة  ".et al" خمترص

أي " .(201٩مثال: تشومسكي، نعوم ) .استعامل الشولتني/عالمتي التنصيص يف املراجع هناية البحث .11

 .APA هذا نظام توثيق خمتلف عن الـ ."نوع من املخلوقات نحن؟

جيب عىل الباحث مراجعة ما يامل  .لدوريات أثناء التوثيقعدم إمالة أسامء الكتب أو أسامء املجالت/ا .12

 .وما ال يامل من املراجع

 .عدم إضافة أرقام الصفحات يف هناية املرجع عندما يكون املرجع ورقة علمية أو فصاًل من كتاب حمرر .1٣

أثر معدل النطق يف تلقي  .(1٩٧5فمثال: سميث، بروز ) .ال بد من إضافة أرقام الصفحات

 هذا يف عدمها من اإلمالة مالحظة الرجاء) .152-145، ص (2)1٨، اللغة واخلطاب .صيةالشخ

 .(التوثيق

فال بد أن حيتوي التوثيق نوع األطروحة )ماجستري أو  .عدم التوثيق الصحيح لألطروحات العلمية .14



 ك

 

وغري ذلك من دكتوراه(، واملؤسسة التعليمية املانحة هلا، وإضافة مالحظة أهنا )غري منشورة(، 

 .وبالطريقة والرتتيب املعروفني فيه هذا النظام (APA) التفصيالت املعروفة يف نظام الـ

عىل  .دون إضافة املعلومات الكاملة بالطريقة الصحيحة (URL) االكتفاء بالرابط للمراجع اإللكرتونية .15

 .APAاملعمول به لدى املجلة، الباحث مراجعة أدلة توثيق املراجع اإللكرتونية بأنواعها حسب النظام 

مستويات "الرجاء االطالع عىل ما يسمى  .(APA) خمالفة تنسيق العناوين للتنسيق املتبع يف نظام .16

 .ملعرفة الطريقة الصحيحة لتنسيق العناوين داخل البحث (APA Header Levels) "العناوين

ينص عىل عدم استعامهلا  (APA) إلخ(؛ ألن نظام .أو م .أو أ .أو د .د.وضع أي ألقاب قبل االسم )مثل: أ .1٧

 .مع أسامء الباحثني

 .( من تعليامت الباحثني أعاله٨عدم التقسيم الصحيح للمراجع، الوارد يف بند ) .1٨

 للنصوص العربية، وخط 14بحجم  Traditional Arabic عدم استعامل اخلط املعتمد يف املجلة وهو .1٩

Times New Roman  وتكون العناوين بالبنط العريض .12جنبية بحجم للنصوص األ. 
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والعلوم  والثالثني يف حقل اآلداب الثاينمن املجلد  الثاينسعد هيئة حترير جملة اآلداب أن تقدم لقرائها العدد ي

ا بام َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون  اإلنسانية الذي جاء غنياً  ، املعرفةبإثراء عدد من جماالت وثريَّ

 .حيث احتوى العدد عىل ثامنية أبحاثفجاء هذا العدد متنوًعا يف قسميه العريب واإلنجليزي، 

 :ي، هأبحاث ثالثةففي حقل اللغة العربية تضمن العدد 

 .جلمهور بني الرتاث البالغي والدراسات البالغية املعارصةا -1

 .أسباب اختالف رواية البيت عند املصنفني يف الكتاب نفسه: البيان والتبنّي للجاحظ أنموذجاً  -2

 .النحو العريب ومهارة الكتابة -٣

 :هو، بحثًا واحداً تضمن العدد  اإلنجليزيةيف حقل اللغة و

 .املساعدة يف اللهجة النجدية من منظور الرتكيب والرصف التوزيعيالتحول النحوي لألفعال  -1

(The Grammaticalization of Auxiliary Verbs in Najdi Arabic: A Syntactic and DM Account) 

 :بحثًا واحدًا هوتضمن العدد  التاريخويف حقل 

 .م1٨٩5-1٨٩٣هـ/1٣1٣-1٣10التدابري الصحية يف احلجاز يف وثائق األرشيف العثامين  -1

 :، هيأبحاثتضمن العدد ثالثة  الدراسات االجتامعيةويف حقل 

دراسة عىل عينة من املستفيدات من  ،الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل وعالقته ببعض اخلصائص الديمغرافية -1

 خدمات مجعية بنيان اخلريية يف مدينة الرياض.

دراسة ميدانية عىل النساء " متكني املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاصمسامهة برناجمي قرة ووصول يف  -2

 ."املستفيدات يف بعض مدن اململكة

مي الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة  -٣ املشكالت االجتامعية واإلدارية التي تواجه مقدر

 .جلائحة فريوس كورونا املستجد يف مدينة الرياض

عىل أن  هذه األبحاث بصورهتا احلالية بعد قراءة واعية ومتأنية من املحكمني والباحثني، الذين حرصواوجاءت 

 .تكون فيها اإلضافة العلمية املنشودة

م شكري جلميع الباحثني الذين وثقوا باملجلة األبحاث  لمحكمني الذين أثروا هذهلو ،وال يسعني هنا إال أن ُأقدر

العلمية بملحوظاهتم النرية والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي يف هيئة التحرير، ومجيع القائمني عىل أعامل 

سائاًل اهلل عز وجل أن يوفقنا ، للمجالت العلمية دارة اجلامعة عىل دعمها املستمركام أتقدم بالشكر اجلزيل إلاملجلة، 

 علمي والباحثني، يف هذا الرصح العلمي الشامخ، جامعة امللك سعود.مجيعًا خلدمة العلم والبحث ال

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 س هيئة حترير جملة اآلدابئير
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 اجلمهور بني الرتاث البالغي والدراسات البالغية املعارصة

 بن منصور الرتكيإبراهيم 

 القصيمجامعة ، كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية، أستاذ النقد األديب

 هـ(3/3/1442هـ، وقبل للنرش يف9/6/1441 )قدم للنرش يف

  

بني الرتاث البالغي والدراسات البالغية املعارصة. يبدأ  "اجلمهور"يتناول هذا البحث مفهوم  :البحث ملخص

يتناول أمهية اجلمهور يف الدرس البالغي، حيث يؤكد أن ال بالغة دون مجهور. ثم يأيت بعد ذلك البحث بمدخل 

عرض فكرة البحث الرئيسة من خالل قسمني. يعرض القسم األول منهام مفهوم اجلمهور يف الدراسات البالغية 

ديث الرتاث البالغي العريب عن الرتاثية، مبتدئا بعرض ذلك يف الرتاث البالغي اليوناين، ثم يستعرض بعد ذلك ح

اجلمهور. ثم يستكشف القسم الثاين تعريف اجلمهور يف الدراسات البالغية املعارصة، ويرشح كيف يطابق الكالم 

أحوال اجلمهور، وكيف يطابق اجلمهوُر الكالم أحيانًا. كام يعرض هذا القسم صيغ اجلمهور الرئيسة الثالثة التي 

 .م بعرض أهم اإلضافات التي قّدمتها الدراسات البالغية املعارصةتظهر يف كل خطاب.  ثم خيت

 .اجلمهور، البالغة القديمة، البالغة املعارصة الكلامت املفتاحية:
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Abstract. This research deals with concept of “audience” in traditional rhetoric and contemporary rhetorical 

studies. The paper starts with a preface illustrating the importance of audience in rhetoric and confirming that there 

is no rhetoric without audience. Then, the main idea of the research is presented in two sections. The first section 
explores concept of audience in traditional rhetoric, firstly in Greek traditional rhetoric and secondly in the 

traditional Arabic rhetorical studies. The second section explores the definition of audience in contemporary 

rhetorical studies, explaining how speech should match the audience sometimes and the reverse some other times.  
Moreover, this section shows the three main forms of audience that appears almost in every discourse, and then 

concludes with the most important contributions made by the contemporary rhetorical studies. 

Keywords: Audience, Traditional Rhetoric, Contemporary Rhetoric. 
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 مقدمة:

اهتّمت البالغة عرب تارخيها الطويل بدراسة اجلمهور، 

بدءًا من الرتاث اليوناين، ومرورًا بالرتاث العريب، وقد امتّد 

هذا االهتامم إىل الدراسات البالغية املعارصة التي قاربت 

مع  املوضوع بشكل متميز، حيث استفادت من الطرح القديم

حماولة تقديم إضافات نوعية جديدة، وهو ما ستحاول 

السطور القادمة الكشف عنه من خالل مدخل يكشف عن 

موقع اجلمهور يف البالغة عمومًا، ثم يأيت احلديث يف املحور 

األول عن موقع اجلمهور يف دراسات الرتاث البالغي، ثم 

 يتحدث املحور الثاين عن اجلمهور يف الدراسات البالغية

املعارصة. ويف األخري أقدم خالصة بأهم التشاهبات 

واالختالفات بني التصّورين، لبيان ما أضافته الدراسات 

 البالغية املعارصة حول مفهوم اجلمهور.

 

 مدخل:  أمهية اجلمهور يف الدرس البالغي 

َتُعّد الدراسات البالغية قديمها وحديثها )اجلمهور( 

، فهو أحد أهم السامت التي عنرصا أساسيا يف الفعل البالغي

العالقة بني البليغ "تتميز هبا البالغة طوال تارخيها؛ إذ تأخذ 

 ,Borchers) "واجلمهور أمهية مركزية يف النظرية البالغية

11p , 2018.) 

هذا األمر جيعل البالغة عملّية اتصالّية تواصلّية، فالبالغة 

تستحرض أطراف االّتصال الثالثة: املرسل والّرسالة 

واملستقبل. إّنه ال ُبّد من التأكيد عىل أّن وجود املستقبِل 

)املخاَطب أو اجلمهور( يعّد ركنًا رئيًسا يف الّتصورات 

توّجه إىل م -رة بالرضو –البالغّية، فكّل فعٍل بالغّي هو 

بدون مجهور لن تكون هناك "مجهور. وهلذا يمكننا اجلزم أنه 

بالغة، إذ يعّد فهم اجلمهور أساسيًا لفهم البالغة. فإذا مل نفهم 

متى وكيف وملاذا يتأثر اجلمهور بالفعل التواصيل، وإذا مل نر 

كيف َيقبلون أو يرفضون الرسائل البالغية فنحن إذن مل نفهم 

 (.Kjeldsen, 2018, p 1)"البالغة

إن كون البالغة قائمة عىل اإلقناع يستلزم كوهنا موجهة 

إىل مجهور، حتى وإن كان اجلمهور هو املتكلم نفسه، فمن 

أن يكون الرجل مجهور نفسه، عرب أفكاره الداخلية "املمكن 

التي يزرع هبا أفكارًا أو صورًا حمددة ختلق التأثري املأمول يف 

 (.   ,38p   9691Burke)"نفسه

ويأخذ اجلمهور دورًا مركزيًا يف الرؤية التي طرحها 

بريملان وتيتكا، وهلذا يظهر إرصارمها املتكرر عىل أن قوة 

احلجاج إنام تنبع من اجلمهور، وأننا يف تقييمنا احلجج جيب 

 ر نظر أوال وبشكل رئييس إىل اجلمهوال

(Perelman, 2013, p30 وذلك ألننا  .)" عن عندما نتحدث

فعالية االحتجاج فإن هذا يتضمن االهتامم باجلمهور، إذ 

احلجج ال تلقى يف فراغ، فالنجاح يعتمد يف النهاية عىل تقبّل 

 .( ,6p  ,2005Zarefsky) "اجلمهور للحجاج

ومن جهة أخرى، إذا نظرنا إىل مقصد الفعل البالغي يف 

الدراسات املعارصة، فإننا سنجدها تؤكد أن هذا الفعل 

هيدف إىل  - Lloyd Bitzerكام يذكر لويد بيتزر -غي البال

إصالح عيوب الواقع أو تغيريها، وذلك عرب توجيه اخلطاب 

إىل أولئك األشخاص الذين يملكون القدرة واإلمكانية عىل 

 التغيري، وهذا يعني أن البالغة تستلزم وجود اجلمهور دائامً 

(8, 7, p 1968, Bitzerألن اجلمهور هو املستهد ،) ًف أوال

 باخلطاب، والقادر ثانيا عىل إحداث التغيري املطلوب.

وجود اجلمهور هو العنرص الذي يمّيز البالغة من "إن 

أشكال التعبري التواصيل املجرد، كقولنا مثاًل: )آي( عند 

ارتطام أصابع القدم، أو قول )واو( عند اإلعجاب بعمل 

تعبريية (، فهذه األشكال ال ,18p , 2012Palczewski)"فني

ليست موجهة إىل مجهور، ومن ثم فإهنا ال تدخل ضمن 

 البالغة.

وحيّدد وجوُد اجلمهور كوَن االتصال فعاًل بالغيًا أو غري 

ُيَعّد كل فعل بالغي اتصاالً، ولكن ليس كل "بالغي، إذ 

اتصال فعالً بالغيًا، فاجلمهور خاّص باالتصال البالغي 

التمييز بني فقط، وهو العامل الرئييس يف 

(. إن لكل اتصال أربعة Lundberg, 2008, p 11)"االثنني

أركان رئيسة، هي: املرسل واملستقبل والرسالة والوسيلة، 

ويمكن أن َنُعّد بعض العمليات احليوية اجلسمية شكالً 

اتصاليًا، فعندما نكون جائعني مثاًل فإن املعدة اخلالية ُتعّد 

 الدماغ الذي ُيعد )املرِسل( الذي يبعث إشارات إىل

)املستقبِل(، وذلك عرب النظام العصبي الذي يعد )الوسيلة(. 

هذه اإلشارات يفهم منها الدماغ وجود اجلوع، وهذه هي 

)الرسالة(. لقد حتققت يف هذا املثال أركان العملية االتصالية 

األربعة: املرسل واملستقبل والرسالة والوسيلة، ولكنه ال يعد 
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 لغياب اجلمهور عن هذا الشكل من االتصال اتصاالً بالغياً 

 (.Lundberg, 2008, p 12احليوي )

ونظرًا هلذه األمهية التي يأخذها اجلمهور يف طبيعة 

البالغة، سنحاول يف السطور القادمة تسليط الضوء عىل 

 اجلمهور يف الدراسات البالغية القديمة واملعارصة.

 

 غياملحور األول:  اجلمهور يف الرتاث البال

أعطت الدراسات البالغية الرتاثية )اليونانية والعربية( 

اجلمهور اهتاممًا كبريًا، فقد رّكزت البالغة يف بداياهتا 

اليونانية، وحتديدًا عند أرسطو، عىل كيفية استعامل اللغة 

 ,Aristotleللتأثري يف السامعني جتاه قبول فعل أو رفضه )

p vii ,1926مع واملخاطب (، وهو ما يعني حضور السا

 بوصفه عنرصًا رئيسًا يف كل فعل بالغي. 

وقد ظهر استحضار أمهية مالءمة الكالم ألحوال 

اجلمهور يف زمن اليونانيني، حيث إن هذه الفكرة كام يقرر 

جلية يف الرتاث اليوناين خاصة يف "د.محادي صمود تبدو 

كتاب )اخلطابة( ألرسطو، حيث فّصل القول يف أنواعها 

، وحّدد لكل نوع معامل لتعّذر اإلطار النظري ومقاماهتا

الشامل هلا، فجاءت متطلبات اخلطابة االستشارية أو احلفلية 

خمتلفة عن متطلبات النوع القضائي، وهذه بدورها خمتلفة عن 

، 213، ص1999صمود، )"متطلبات اخلطابة االستداللية

214.) 

ع إن أرسطو يرّكز عىل أن وظيفة البالغة تتمثل يف إقنا

 ، وحيث إن اخلطابة يف نظره تظهر يفاملخاطبني والتأثري فيهم

ثالثة أنواع )قضائية وحفلية واستشارية( تتحدد حسب نوع 

(، فإن 16، ص 1979أرسطو، اجلمهور املستمع للخطبة )

كل نوع من هذه األنواع يستلزم يف نظره طريقة خاصة للتأثري 

 واإلقناع؛ ليطابق هبا البليُغ اجلمهوَر.

ذلك يأخذ اجلمهور اهتاممًا واضحًا يف الرتاث البالغي وك

ولعّل أوضح حديث الستحضار اجلمهور عند علامء العريب، 

البالغة العربية ما يذكرونه يف )أرضب اخلرب(، وذلك من 

هـ( عندما التقى بأيب 256خالل قصة الفيلسوف الكندي )

 إين أجد يفهـ(، حيث قال له الكندي: 286العباس املربد )

عبداهلل قائم، وإن عبداهلل قائم،  يقولون كالم العرب حشوا؛

بل املعاين "وإن عبداهلل لقائم، واملعنى واحد، فرد املربد بقوله: 

خمتلفة؛ فعبداهلل قائم إخبار عن قيامه، وإن عبداهلل قائم جواب 

عن سؤال سائل، وإن عبداهلل لقائم جواب عن إنكار 

 (.45 /1، 1406الصعيدي، )"منكر

فهذه املقولة تدل عىل أن اجلمهور حارض بوصفه عنرصًا 

مهاًم، حيث ُيراعى يف الكالم النظر إىل وضع اجلمهور 

املخاطب وأحواله، فيصاغ الكالم طبقًا لتلك احلال التي 

يظهر عليها هذا املستمع، فهناك فرق يف الصياغة بحسب 

حال اجلمهور/ املخاطب، فإذا كان اجلمهور خايل الذهن فال 

يتضمن الكالم أية مؤكدات، وإن كان شاّكا أو مرتددًا تضمن 

الكالم مؤكدًا واحدًا، وإن كان منكرًا تضمن الكالم أكثر من 

مؤكد. ويف هذا تأكيد عىل حضور اجلمهور يف تصّورات 

البالغيني العرب، وتأثري نوع اجلمهور يف طبيعة الصوغ 

 البالغي.

طابقة الكالم من هنا جاء اهتامم البالغة العربية بم

للجمهور واضحًا وجليًا، ويظهر ذلك عرب اهتاممها بـ 

)املخاَطب( و)السامع(، وتأكيدها رضورة مطابقة الكالم 

مقتىض احلال. إن علامء البالغة العربية يؤكدون رضورة 

مطابقة الصوغ البالغي حلال املخاطب، فالكالم مع الذكي 

، 168ص  1987السكاكي، يغاير مقام الكالم مع الغبي )

(، وخطاب )العامة( يفرتض به 45 /1، 1406والصعيدي، 

 /1، 1985اجلاحظ، أن خيتلف عن خطاب )اخلاصة( )

 (. 47و 46، ص 1995، وضيف، 136

وقد أّكدت البالغة العربية رضورة دراسة سامت 

اجلمهور ألخذها بعني االعتبار عند الصياغة البالغية، حيث 

ني العرب قد نصوا عىل رضورة يؤكد أحد الباحثني أن البالغي

النظر إىل املخاطب من حيث حالته النفسية، ومستواه الثقايف، 

 13، ص 1429 -العليوي،وجنسه )ذكرًا أم أنثى؟(..الخ )

- 32) . 

وقد زعم بعض الباحثني العرب املعارصين أن البالغة 

العربية مل تراع إال اجلمهور الغريي/ املخاطب، وأمهلت ذات 

يث يذهبون إىل أن علامء البالغة العربية قد اهتّموا املتكلم، ح

باجلمهور الغريي، ومل ينظروا إىل الذات بوصفها مجهورًا، 

حيث يقّررون تركيز الرتاث البالغي عىل اجلمهور املخاطب 

فقط، وأهنم مل يلتفتوا إىل حال املتكّلم، ولذا فإن الدواعي 

 –التعبري ودقائقه  البالغية التي ُيرِجع إليها البالغيون أرسار
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ترجع يف معظمها إىل مراعاة  -حسب ما يرى هؤالء الباحثون

حال املخاطب. ومن هنا يعيب بعض هؤالء الدارسني عىل 

البالغة العربية عدم اهتاممها بمنشئ اخلطاب اللغوي، 

الرتكي ودوافعه التي دفعته إىل اختياراته األسلوبية والبالغية )

 (. 9-6، ص 1434، 

ذه الفكرة كثريًا بشكل جيعلها تتواتر عند كثرٍي وتظهر ه

، 1996الربيعي، من الدارسني، مثل الدكتور حامد الربيعي )

(، والدكتور حممد عبداملطلب الذي يعزو ذلك إىل 715ص 

نشأة البالغة يف أحضان اإلعجاز القرآين، فمن غري املمكن 

احلديث عن الدواعي  -كام يرى هو –من ِقبل البالغيني 

بالغية املتعلقة باملتكلم يف كالم اهلل عز وجل، احرتامًا ال

وإجالال هلل جل وعال، وُبعدًا عن اخلوض والتقّول عىل اهلل 

(. وهذا الرأي 212ص 1997عبداملطلب، بغري حق)

والتعليل يقول به أيضًا الدكتور مهدي صالح السامرائي 

 (.72، ص1977السامرائي، )

اطب يقول به بالغيون والقول بغلبة مراعاة حال املخ

معارصون آخرون، لكن مع ذكر تعليل آخر، حيث يذهب 

الباحث أمحد أبو زيد إىل هذا القول، مرجعًا ذلك إىل نشأة 

البالغة يف أحضان املعتزلة الذين كانوا يستخدمون البالغة يف 

ن أ  -حسب هذا الرأي –املناظرات واإلقناع، لذا كان طبعيًا 

طب ال املتكلم بغية التأثري عليه يراعوا فيها حال املخا

 (.110، ص 1986وإقناعه. )أبو زيد، 

وهذه األقوال نحرتم قائليها شديد االحرتام إال أن 

احلقيقة تبدو خالف ذلك، ألن اجلمهور الذي يمكن أن يوّجه 

له البليُغ اخلطاَب يمكن أن يكون غرييًا )الناس( أو ذاتيًا 

 )النفس(. 

ذي يرد يف تعريف علامء البالغة هذا يعني أن )احلال( ال

ال ُيقَصد به حال املخاطب فقط؛ بل يشمل حال املتكّلم 

أيضًا. وقد أثبت الدكتور مجيل عبداملجيد خطأ هذا الزعم 

عمليًا وبشكٍل إحصائي، وذلك عندما وقف مع أحوال 

املسند إليه للنظر يف دواعيها البالغية، أهي راجعة إىل املتكلم 

ص إىل أن الغالبية العظمى من هذه أم املخاطب؟ وخل

الدواعي ترجع إىل املتكلم، وليس إىل املخاطب )عبداملجيد، 

 (.35، ص 2000

ه ُيستحرَض في -ء البالغةيف نظر علام -إن الكالم  

اجلمهور املخاطب إذا كان يستهدف مستمًعا أو مستمعني 

معينني، فهنا جيب أن يراعي حاهلم، كام يف قصائد املديح التي 

 ُتلقى بني يدي اخللفاء، كقول الشاعر:

ــِرُب   ما بَاُل َعيْنَِك منها املاُء َينَْسكُِب  ــ ــ  َكأَنَُّه ِمْن ُكىًل َمْفِريٍَّة َسـ

 (10، ص1995)ذو الرمة،  

فاالستفتاح هبذا اخلطاب يف مدح اخلليفة يبدو أمًرا فًجا 

لكن لو كان الشاعر يقوله يف املناجاة بينه وبني  غري مقبول،

نفسه لكان مقبوالً، لكن اخللل جاء من استعامله خطاَب 

النفس الداّل عىل اللوم والعتاب يف مقام استفتاح احلديث إىل 

ولذا أغضب اخلليفَة هذا فرد عىل الشاعر، وقال: بل الغري.  

 عينك أنت.

 ومثله قول جرير:

 غرُي صاِح  كَ فؤادُ أَتْصُحو أْم 

  

واِح   ــك بالرَّ ــ  عشيَّة همَّ صحُب

 (87)جرير، د.ت، ص   

فهذا االستفهام أيضًا غري مناسب حلال املخاطب، فهو 

يوهم ظاهريًا اهتاَم اخلليفة بالنوم والغفلة، صحيح أن الشاعر 

خياطب نفسه عىل طريقة التجريد، ولكن هذا االستفتاح يف 

قصيدة ُتلقى بني يدي اخلليفة يبدو غري مطابق ملا يقتضيه 

 احرتام اخلليفة وتقديره، ولذلك غضب اخلليفة.

فإذا كان الكالم ُيلقى إىل معني )فرٍد أو مجاعة( كخطبة 

اجلمعة مثاًل فإن الواجب أن يطابق الكالُم حاَل هذا املخاطب 

أو املخاطبني املعينني. أما إذا كان الكالم إبداعًيا انفعالًيا يعرّب 

به األديب عن ذاته ومكنونات نفسه فإن اجلمهور هنا هو 

حيرص يف الكالم عىل أن يطابق ما املتكلم نفسه، ومن ثم فإنه 

 تقتضيه حاله هو.

هـ( يف تطبيقاته يدرك ذلك متامًا، 538ونرى الزخمرشي )

َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة وذلك عند حديثه عن قوله تعاىل: 

[، فقد 68-67]طه:  ُموَسى. ُقْلنَا اَل خَتَْف إِنََّك َأْنَت اأْلَْعىَل 

بالتأكيد وزيادة الضمري  "إنك أنت األعىل"جاء قوله: 

املنفصل )أنت( وتعريف اخلرب بالالم، ملطابقة حال املخاطب، 

فإن موسى ملا رأى سحر السحرة خيش أال يتمكن من 

هزيمتهم، فخاطبه اهلل هبذا اخلطاب؛ ليطمئنه، ويبث الثقة يف 

 /3، 1407الزخمرشي، ) "قلبه؛ لتقرير غلبته، وقهره هلم
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حال املخاطب، واجلمهور هنا هو  (. فهذا قد روعي فيه74

 الغري.

ا وعندما قِدم السحرة قبل ذلك سألوا موسى فقالوا:  إِمَّ

ا َأْن َنُكوَن َنْحُن املُْْلِقنيَ  [، ففي 115]األعراف:  َأْن ُتْلِقَي َوإِمَّ

ما يدّل عىل رغبتهم أن يلقوا قبله، من تأكيد "قوهلم هذا 

الزخمرشي، )"ربضمريهم املّتصل باملنفصل وتعريف اخل

(. وهذا يعني أن هذه اخليارات البالغية يف 140 /2، 1407

كالم السحرة روعي فيها حال املتكّلم، فقد دّلت عىل رغبتهم 

يف اإللقاء قبل موسى عليه السالم، فاجلمهور الذي جاء من 

أجله هذا الصوغ البالغي هو النفس، ومن هنا نقول إن 

قتضيه حال املخاطب وحال البالغة هي مطابقة الكالم ملا ت

املتكلم عىل حٍد سواء، وأن البالغة العربية ترى بأن اجلمهور 

يمكن أن يكون هو الغري أو الذات. وهي هبذا تّتفق مع ما 

 طرحته الدراسات البالغية املعارصة.

هذه هي أبرز األفكار التي يمكن اإلشارة إليها يف عجالٍة 

مهور، وننتقل يف حول ما ورد يف الرتاث البالغي عن اجل

السطور القادمة للحديث عن اجلمهور يف الدراسات البالغية 

 املعارصة.

 

 املحور الثاين:  اجلمهور يف البالغة املعارصة

سأحاول يف هذا املحور تسليط الضوء عىل موقع 

اجلمهور يف الدراسات البالغية املعارصة، وذلك من خالل 

 العناوين اآلتية:

 مفهوم اجلمهور -

 أحد الباحثني إىل حدوث كثرٍي من االلتباس يف يشري

حتديد مفهوم )اجلمهور( يف الدراسات البالغية، فهذا املفهوم 

رغم ِقَدمه يف الرتاث البالغي إال أنه يعني أكثر مما نتوقع، فقد 

نظّن أننا نعرف عاّم نتكّلم بالتحديد، ولكن الواقع خالف 

 (. Park, 1982, p 248ذلك. )

وربام كان الشائع يف الذهن إطالق اجلمهور عىل ذلك  

احلشد من الناس الذي يشهد اخلطاب املُلقى، ويستمع إىل 

البليغ وجهًا لوجه، ولكن هذا املفهوم تعّرض إىل االهتزاز يف 

إن التقنيات اإلعالمية "ظل ثورة االتصاالت احلالية، 

 سمحت لنا بتجاوز حدود احلضور واملسافة والزمان...

وفرضت قوة تفاعلية جلامهريها حُتّدد ما يمكن للناس فعله 

 ,Karen, 2003)"أثناء اندماجهم مع التقنيات اإلعالمية

p14 قدرة وسائل اإلعالم اجلامهريية عىل خماطبة أعداد "(. إن

ال حرص هلا من البرش يف الوقت نفسه متجاوزة قيود املكان 

نشطة البرشية يف كان هلا تأثري بالغة اخلطورة يف معظم األ

(. لقد صار 513، ص2013)عبد اللطيف، "القرن العرشين

من املمكن أن ُيوّجه اخلطاب يف الوقت احلارض إىل اجلمهور 

..الخ، مما جعل  الغائب، كام يف التلفزيون واإلذاعة واإلنرتنت

تقديم مفهوم حمدد منضبط للجمهور يف ظّل ذلك أمرًا 

 إشكاليًا. 

إذن خيّص أولئك الذين حيرضون مل َيُعد اجلمهور 

اخلطاب، فلم يعد مرتبطًا باحلضور أو الغياب، وهو ما 

يكشف عن احلاجة إىل تقديم مفهوم علمي منضبط 

 للجمهور.

ويرتّكز اهتامم الدراسات البالغية املعارصة كثريًا عىل 

، وهو -ليس أي مجهوٍر كانو-حتديد )اجلمهور البالغي( 

تحقيق مقاصد الفعل البالغي ذلك اجلمهور الذي يرتبط ب

وإنجاز أهدافه. وإذا شئنا صوغ تعريف لـ)اجلمهور البالغي( 

جيمع التصورات الواردة يف عدد من الدراسات البالغية 

املعارصة فإنه يمكن القول إن )اجلمهور البالغي( هو )تلك 

ه إليهم اخلطاب القابلني للتأثر به أو  املجموعة أو األفراد املُوجَّ

 يف نتائجه(. وهذا التعريف كام هو واضح يرّكز عىل التأثري

جانبني مهّمني يف حتديد معنى )اجلمهور البالغي(، هذان 

اجلانبان مها: االستحضار والفعالية، حيث يشري إىل 

االستحضار قولنا يف التعريف )املُوّجه إليهم اخلطاب(، 

لتأثري ويشري إىل الفعالية قولنا: )القابلني للتأثر باخلطاب أو ا

يف نتائجه(. وسنرشح هذين العنرصين: )االستحضار 

 والفعالية( يف السطور اآلتية.

 

 أوالً: االستحضار

ُيقصد بـ )االستحضار( هنا أن يستحرض البليغ َمْن يتّجه 

إليهم بخطابه، بحيث يضع يف ذهنه توجيه اخلطاب إىل الفئة 

د عىل التي تتحّقق من خالهلا مطالب الفعل البالغي. والتأكي

فكرة )االستحضار الذهني( يظهر يف عدد من الدراسات 

 البالغية املعارصة. 
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حيث يؤكد أحد الباحثني هذه الفكرة يف بحث له بعنوان 

اجلمهور مستحرَضًا  addressed)اجلمهور خماَطبًا 

invoked أولئك الذين يتصورون اجلمهور "؟(، إذ يرى أن

ور الكاتب؛ خماَطبًا يؤّكدون الوجود املحسوس جلمه

مفرِتضني أن معرفة مواقف هذا اجلمهور ومعتقداهتم 

(. وهنا يظهر Ede, 1984, p 156)"وتوقعاهتم... رضورية

الرتكيز عىل الوجود املادي للجمهور دون البحث فيام إذا كان 

 اجلمهور )واقعيًا( أم )متخيّاًل(؟. 

أولئك الذين يتصّورون اجلمهور مستحرَضًا، فإهنم "أما 

ون عىل أن اجلمهور يف اخلطاب املكتوب قد ُأنشئ من يشّدد

ع من خياله... حيث يستخدم الكاتُب  الكاتب واخرُتِ

اللغَة ... لتحديد الدور أو األدوار التي يرغب الكاتب من 

 Ede, 1984, p)"القارئ أن يتبنّاها خالل استجابته للنص

(. وهذا الكالم يعني أن اجلمهور )أو القارئ( ُيستدعى 160

إىل النص عرب الدور الذي حياول هذا الكاتب تفعيله يف 

 اجلمهور أثناء قراءهتم النص.

ويسري عىل ذات املنوال أحد الباحثني يف البالغة 

املعارصة، حيث يسأل عرب عنوان جانبي يف كتابه السؤال 

؟( madeأم مصنوع  foundاآليت: )هل اجلمهور موجود 

ن اإلقناع يف البالغة يتطّلب ويؤّكد حتت هذا العنوان أنه إذا كا

مطابقة اجلمهور فهذا يعني وجود اجلمهور قبل اخلطاب، 

ولكنه يؤّكد أيضًا أن البليغ قد يلعب دورًا يف إنشاء اجلمهور 

 . (Lundberg, 2008, p 13-14واستحضاره )

ويتناول بحث ثالث هذه الفكرة عند تأكيده أن معاين  

أوهلا نحو الناس  اجلمهور يمكن أن تظهر يف اجتاهني،

احلقيقيني املوجودين خارج النص الذين جيب مراعاهتم، 

 ,Parkوثانيها نحو النص نفسه واجلمهور املضّمنني داخله )

1982, p 249 .) 

وبناء عىل ما سبق يمكن القول إن حتديد مفهوم اجلمهور 

يف الدراسات البالغية املعارصة يسري يف مسارين 

(Kinneavy, 1992, p 162:) 

مسار حضور اجلمهور، وهيتم هبذا املسار الذين ينظرون  .1

إىل وجود اجلمهور خارج النص، فهو حارض جسديًا 

لسامع اخلطاب كام يف مجهور اخلطب السياسية أو الدينية، 

وهو ما هتتّم به دراسات بالغة اخلطابة قدياًم، ومعظم 

 دراسات )فن اإللقاء( املعارصة.

هبذا املسار غالبًا  مسار استحضار اجلمهور، وهيتم .2

أصحاب النص املكتوب، كام يف دراسات الكتابة 

واإلنشاء والشعر والرسد ونحوها، واجلمهور هنا مجهور 

 ضمني يستحرضه املتكلم يف ذهنه حال إنشاء نصه.

عىل أنه يلزم التأكيد أنه حتى مع ذلك اجلمهور احلارض 

ه، وهذا جسديًا يلزم أن يستحرض البليغ من يّتجه إليهم بخطاب

يكون أحيانًا مجيع احلارضين هم املستقبِل "يعني أنه قد 

املقصود باخلطاب البالغي، ويف أحياٍن أخرى يكون بعض 

احلارضين فقط هم اجلمهور املعنّي بتلك 

 (.  ,179p  ,2012Palczewski)"الرسالة

إن دخول اجلمهور احلارض ضمن مفهوم )اجلمهور 

ذهن البليغ، فإن  البالغي( يعتمد عىل استحضاره يف

استحرضهم البليغ وكانت لدهيم القدرة عىل االستجابة 

 للخطاب فهم داخلون ضمن )اجلمهور البالغي(، وإال فال.

عىل أنه يلزم التنبه إىل أن البليغ قد يقوم أحيانًا باستخدام 

اخلداع والتضليل يف عملية استحضار اجلمهور، ويظهر ذلك 

طاب ظاهريًا إىل مجهور ما وهو عندما يقوم البليغ بتوجيه اخل

يف الباطن يستحرض مجهورًا آخر، عىل طريقة )إياك أعني 

واسمعي يا جارة(. ويظهر مثل هذا يف خطابات الرئيس 

خالل فرتة احلرب  1969األمريكي جون كينيدي عام 

الباردة، عندما خرج ليتحدث إىل الشعب األمريكي عن 

تحرض ظاهريًا هي اهلبوط عىل سطح القمر، فاجلمهور املس

)املواطن األمريكي(، ولكن يقال إن املستهدف الفعيل 

باخلطاب آنذاك هو حكومة االحتاد السوفيتي، حيث هيدف 

هذا اخلطاب الرئايس إىل إرسال رسالة غري مبارشة لالحتاد 

السوفيتي عن القوة األمريكية اجلبارة، فأمريكا إذا وصلت إىل 

ي مكان فوق األرض. وقيل القمر فلن يعجزها الوصول إىل أ

كذلك إن هذا اخلطاب كان يستهدف بشكل غري مبارش 

استنزاف موارد االحتاد السوفيتي بدفعها إىل منافسة أمريكا يف 

غزو الفضاء. وعىل هذا فإن من يستحرضه اخلطاب يبدو 

 خفيًا وغري مبارش.
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 ثانيًا: الفعالية

يسعى إىل يؤكد علامء البالغة املعارصون أن البالغة فعٌل 

إحداث التغيري يف الواقع عرب اخلطاب، فالبالغة يف نظرهم 

(، p1968, Bitzer ,4)"سبيل من سبل تصحيح الواقع"

وهذه الفكرة تؤثر يف تصور هؤالء البالغيني عن املقام، فال 

وإذا مل يستطع "للتغيري،  يعد املقام بالغيًا إال إذا كان قابالً 

لداعي للخطاب، فإن هذا ال اخلطاب إحداث تغيري يف األمر ا

 (.  ,223p  , 2012Palczewski)"يعّد مقامًا بالغياً 

Bitzer ,وبحكم أن اجلمهور هو أحد عنارص املقام )

1968, p7 (، فإن )اجلمهور( ال يعّد مجهورًا بالغيًا إال إذا كان

لديه )الفعالية( التي يستطيع هبا إحداث التغيري الذي ينشده 

يكن اجلمهور قادرًا عىل االستجابة ملطالب  اخلطاب. أما إذا مل

اخلطاب فإنه ال يعّد مجهورًا بالغيًا، وأنّبه إىل أن هذا ال يعني 

أن البالغة املعارصة تشرتط قيام اجلمهور بإحداث التغيري 

املطلوب ليكون مجهورًا بالغيًا، كال ليس هذا هو املقصود، 

ور لالستجابة، ولكن املقصود أهنا تنظر فقط إىل قابلية اجلمه

أي يف كونه قاباًل لالستجابة سواء استجاب أم ال. وهلذا تدعو 

الدراساُت البالغية املعارصة البليَغ إىل رضورة أن يكون 

اجلمهور هو تلك الفئة التي متتلك القدرة عىل إحداث األثر 

 (.  ,187p  , 2012Palczewskiاملنشود من وراء اخلطاب )

لية اجلمهور يف التعريف الذي ويظهر هذا االهتامم بفعا

يقرتحه بريملان وتيتكا لـ )اجلمهور(، حيث يريان أنه من 

املستحسن تعريف اجلمهور ألغراض البالغة بأنه: تلك "

املجموعة التي يرغب البليغ التأثري فيها من خالل 

(. وهذا يعني أن اجلمهور Perelman, 2013, p19)"حجاجه

ي جمموعة مقصودة قابلة ألن ليسوا مجيع املستمعني، وإنام ه

 تتأثر بام يقوله البليغ.

وهذان العنرصان )االستحضار، والفعالية( يرتبطان 

ببعضهام وال ينفصالن، وذلك أن )االستحضار( ينبني عىل 

)الفعالية(، حيث حيتاج البليغ إىل حتليل أفراد اجلمهور ملعرفة 

يستقبل من لديه القدرة عىل إحداث التغيري، فليس كل من 

الرسالة البالغية يعّد مجهورًا، وبناء عىل معرفة من يمكنه 

إحداث التغيري، أي َمْن يمتلك )الفعالية( املطلوبة، يتم 

ه إليه  )استحضار( هذا النوع املحدد من اجلمهور ويوجَّ

 اخلطاب.

ويمكن توضيح ذلك باملثال اآليت: لنفرتض أن حمارضًا 

س عن )طرق املذاكرة جاء ليلقي حمارضة يف إحدى املدار

الناجحة(. إن عليه يف هذه احلالة أن )يستحرض( الطاّلب 

بوصفهم اجلمهور املقصود، لكوهنم من يملك )الفعالية( يف 

تنفيذ مطالب املحارضة. ولو فرضنا أنه قد حرض هذه 

املحارضة مع الطالب مدير املدرسة وموّظفوها ومعلموها 

)اجلمهور( البالغي يف وعاّمهلا، فهؤالء من )احلضور(، أما 

هذه احلالة فهم طالب املدرسة فقط، وأما الباقون فليسوا من 

)اجلمهور البالغي( حتى وإن حرضوا املحارضة، وذلك 

لعدم استحضارهم يف ذهن املحارض امللقي، وألن تنفيذ 

إنجاز ما يطلبه اخلطاب )الفعالية( بيد الطالب فقط فهم 

 الة.املعنيون باملذاكرة وطرقها الفعّ 

 

 أقسام اجلمهور:  -

اجلمهور قسمني: اجلمهور  يقّسم جوستاف لوبون

املتجانس، واجلمهور غري املتجانس، فاجلامهري املتجانسة هي 

تلك التي تتفق يف أمٍر حمدد، مثل االنتامء السيايس أو الديني، 

أو العميل )كالعسكر أو العامل(، أو الطبقي )كالفاّلحني أو 

األغنياء(. أما اجلامهري غري املتجانسة فهي التي ال يظهر ثمة 

لوبون، . )مة جامعة بني أفرادها، كجامهري الشارع مثالس

 . (158، ص 1999

وقد يبدو توجيه اخلطاب إىل اجلمهور املتجانس أمرًا 

يسريًا نظرًا لوجود قواسم مشرتكة كثرية بني أفراده، ولكن 

توجيه اخلطاب إىل مجهور غري متجانس حيتاج نوعًا من 

البحث عن االهتامم والعناية، حيث يطالب اخلطيب ب

 االهتاممات والقواسم املشرتكة بني املستهدفني.

ومن جهة أخرى يذكر بريملان وتيتكا نوعني من اجلمهور، 

واجلمهور  Particular Audienceمها: اجلمهور املحدد 

Universal Audience(Perelman, 2013, p 31 ،) اجلمعي 

وُيقصد باجلمهور املحدد هو ذلك اجلمهور اخلاص 

باخلطاب، كطاّلب يف فصل، أو حضوٍر يف دار  املستهدف

عبادة...الخ. أما اجلمهور اجلمعي فثمة خالف حول املراد به 

(Tindale, 1999,  p 87 لكن األرجح أن املقصود هبذا ،)

املصطلح كام يرى أحد الباحثني هو استحضار مجيع 

األشخاص الذين لدهيم الكفاءة والتقدير للقضايا حمل النزاع 
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 ,Trappاخلطاب سواء أكانوا حارضين أم غائبني ) عند صوغ

2006. p 147 .) 

وهذا يعني أن اجلمهور اجلمعي هو مفهوم مكّمل 

للجمهور املحدد، حيث إن طلب بريملان وتيتكا مراعاة 

اجلمهور يف طرح احلجج قد خشيا منه عىل ما يبدو أن يؤدي 

حمدد إىل تقديم حجج زائفة أو غري أخالقية عند إقناع مجهور 

(Perelman, 2013, p 31 وحتى يتم التخلص من هذا ،)

املحذور طلب بريملان وتيتكا وضع اجلمهور اجلمعي يف 

االعتبار، أي أن يراعى اجلمهور اجلمعي العام ليكون بمثابة 

 املرجعية القيمية التي حتّدد املقبول من غري املقبول حجاجيًا.

 

 مطابقة اجلمهور:  -

اتفقت الدراسات البالغية املعارصة عىل أمهية مطابقة 

إىل  Adaptionاجلمهور، وهي تنظر يف تناول مفهوم املطابقة 

مسارين رئيسني، ينظر األول منهام إىل )مطابقة اخلطاب 

للجمهور(، يف حني ينظر الثاين إىل )مطابقة اجلمهور 

 للخطاب(.

 

 أوالً: مطابقة اخلطاب للجمهور

ءمة الكالم للسامعني واحدة من أكثر تعّد فكرة مال

األفكار حضورًا يف الدرس البالغي، ذلك أن حتقيق هدف 

إن كل "اخلطاب يرتبط يف كثري من األحيان هبذه املطابقة. 

متكّلم عادة يملك هدفًا عند خماطبة اجلمهور، ويتحقق ذلك 

اهلدف عرب استخدام اللغة والتواصل بشكل مالئم، ومناسبة 

 (. Lundberg, 2008, p 18)"ت اجلمهور اخلاصةحديثه لسام

ولذلك يأيت التأكيد مشّددًا يف الدراسات البالغية 

املعارصة عىل رضورة مطابقة اخلطاب للجمهور، حيث يؤكد 

بريملان وتيتكا رضورة مراعاة اجلمهور عند صوغ اخلطاب 

احلجاجي، حيث يضعان عنوانًا يف كتاهبام عن )مطابقة املتكّلم 

ليس "( يؤّكدان فيه أْن Perelman, 2013, p 23ر()للجمهو

املهم يف احلجاج هو ما يعتقده املتكّلم صحيحًا أو مهاًم، ولكن 

 Perelman, 2013, p) "األهم معرفته رؤى من خياطبهم

(، وهلذا يقّرران أن طبيعة اجلمهور الذي ستطرح عليه 23

احلجج يف نظرمها هي ما حتدد بشكل كبري االجتاه الذي 

ستأخذه احلجج املعطاة، واألمهية التي ستناهلا عند 

 (.  Perelman, 2013, p 30اجلمهور)

إن هذا يعني بأن العامل السياقي يعطي اجلمهور دوراً  

مركزيًا يف الرؤية التي طرحها بريملان وتيتكا، وهذا ما يفرس 

إرصارمها املتكرر عىل أن قوة احلجاج إنام تنبع من اجلمهور، 

تقييمنا احلجج جيب النظر أوالً وبشكل رئييس إىل وأننا يف 

احلجج ال "(.  وذلك ألن Eemeren, 2009, p 49اجلمهور )

تلقى يف فراغ، فالنجاح يعتمد يف النهاية عىل تقّبل اجلمهور 

. ويف هذا تأكيد من بريملان ( ,6p  ,2005Zarefsky)"للحجاج

 وتيتكا عىل رضورة مطابقة الكالم للجمهور.

بيتزر عن فكرة املطابقة عرب تأكيده أن اخلطاب ويتحدث 

جيب أن يأيت استجابة للمقام بنفس الطريقة التي تأيت فيها 

Bitzer ,1968 ,اإلجابة استجابة للسؤال، أو احلل للمشكلة )

p7 إن هذا يعني رضورة وجود التناسب والتالؤم بني .)

أن كل خطاب يأيت إىل "اخلطاب واملقام، وذلك بسبب 

 "بسبب وضع أو مقام حمدد استدعى التلّفظ الوجود

(4, p1968, Bitzer وال يصبح اخلطاب بالغيًا يف نظر بيتزر ،)

إال إذا عِمل عىل صناعة االستجابة املناسبة للمقام الذي 

 (.p1968, Bitzer ,6احتاجه واستدعاه )

وهو َيعّد اجلمهور من عنارص املقام التي جيب أخذها 

Bitzer ,)قيق اخلطاب هدفه املنشود بعني االعتبار لضامن حت

1968, p7) وهلذا نراه يفرق بني اجلمهور البالغي ومجهور .

، حيث إن )8p ,1968, Bitzer(اخلطاب العلمي والشعري 

اجلمهور البالغي هو ما حيتاج إىل مطابقة الكالم له، ألن هذا 

 .هو ما يؤدي إىل إحداث التغيري الذي ينشده اخلطاب

 The "فن اإللقاء"املعارصة يف دراستها  وهتتم البالغة

Public Speaking    ،اهتاممًا كبريًا بمطابقة الكالم للجمهور

 ,Lucasوذلك بسبب كونه عاماًل مهاًم يف تأثري اخلطاب )

2009,  p 94- 114 إن هذه الدراسات ترى بأن اإللقاء هو .)

 ,Audience-Centered (Lucasفن مرّكز عىل اجلمهور 

2009, p 96 وهلذا يأيت التأكيد عىل رضورة االهتامم هبذا ،)

 األمر قبل اإللقاء، وأثناء اإللقاء. 

جيب أن يوضع اجلمهور يف الذهن "أما قبل اإللقاء فإنه 

 Lucas, 2009, p) "يف كل مرحلة من مراحل إعداد اخلطاب

(، وذلك عرب التحليل الديموغرايف )البرشي( للجمهور. 112
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لغاء لتحليل اجلمهور هي النظر إىل إحدى طرق الب"إن 

سامهتم الديموغرافية، مثل: العمر، واجلنس، والدين... 

 Lucas, 2009, p) "واخللفية الدينية أو العرقية أو الثقافية

 (، بغرض مراعاة ذلك عند إنشاء اخلطاب.100

كام أنه البد من االهتامم بمطابقة حال اجلمهور أثناء  

اإللقاء أيضًا، وذلك عرب التفاعل والتجاوب مع استجابات 

اجلمهور وردود أفعاهلم خالل عملية اإللقاء، إذ عىل امللقي 

متأكدًا من إبقاء عينيه مفتوحتني خالل اإللقاء عىل "أن يكون 

(. إن هذا Lucas, 2009, p 114)"تغذية اجلمهور الراجعة

يؤكد حضور اجلمهور يف الدراسات البالغية املعارصة، 

والوعي برضورة مراعاته ومطابقة الكالم له عند إعداد 

 اخلطاب وأثناء إلقائه.

عىل أننا وبعد االتفاق عىل أمهية مطابقة اخلطاب 

للجمهور فإن الدراسات البالغية املعارصة تتحدث عن 

وَر. وثمة أمور عدة ُيفرتض كيفيات مطابقة اخلطاُب اجلمه

حسب بعض الدراسات املعارصة وضعها بعني االعتبار عند 

التفكري يف مطابقة اجلمهور، مثل املقام، والسياق، والسامت 

اإلنسانية كالعمر واجلنس والعرق، ووحدة اجلمهور أو 

 (. Lundberg, 2008, p 18اختالفه، والنوع األديب. الخ )

بعت بالدرس والبحث يف وألن هذه اجلوانب قد أش

البالغة قدياًم وحديثًا، لذا سأكتفي هنا بذكر أحد أهم املفاهيم 

اجلديدة املعارصة املرتبطة بفكرة املطابقة، حيث أخذ هذا 

املفهوم اهتاممًا كبريًا يف الدراسات املعارصة، وهو مفهوم: 

، إذ تبدو احلاجة إىل تسليط Identificationتقاطع اهلوية 

ه ماّسة بسبب كونه مفهومًا مركزيًا يف التصورات الضوء علي

 البالغية املعارصة.

 

يف الدرس  Identificationيأيت مفهوم تقاطع اهلوية 

البالغي بوصفه أداة مهمة يف نجاح الفعل البالغي، وهيتم 

هذا املفهوم بصناعة التوافق يف مستوى االهتاممات اإلنسانية 

مفهوم تقاطع "لباحثني بأن بني البليغ ومجهوره. ويقّرر أحد ا

يلعب دورا حموريًا يف وصف العالقة    Identificationاهلوية

( ويعّرفه  ,181p , 2012Palczewski) "بني البليغ واجلمهور

عملية اتصالية تتحّقق عرب ما يوّحد الناس من سامت أو "بأنه 

(، وذلك  ,181p  , 2012Palczewski) "اهتاممات مشرتكة

ّحٍد بني البليغ واجلمهور عىل املستوى النفيس بقصد إنجاز تو

الداخيل العميق، وليس عىل املستوى اخلارجي فقط. هلذا 

يسعى املتحّدثون البارعون إىل إنشاء عالقة مع مستمعيهم 

عرب التأكيد عىل القيم واألهداف والتجارب املشرتكة، وهذه 

 "ويةتقاطع اهل"العملية هي ما يسّميه علامء البالغة املعارصة 

(Lucas, 2009, p 97 .) 

إن اإلنسان يبحث عن ذاته يف أي نشاط يقوم به، وهذا 

يعني أن عىل البليغ الرتكيز عىل ما يتقاطع فيه مع شؤون 

املستمع ومصاحله، حيث يلزمه االنطالق من اهتاممات 

اجلمهور وميوله لتحقيق القصد املنشود من اخلطاب. ويدخل 

يتفاعل هبا اجلمهور عادة، حيث يمكن يف ذلك الطريقة التي 

أن تقنع شخصًا فقط إذا استطعت أن تتحدث لغته، من "

خالل احلديث أو اهليئة أو النربة، أو الرتتيب، أو الصورة، أو 

 "النزعة، أو الفكرة، عرب تقاطع طريقتك مع طريقته

(Jasinski, 2001, p 305.) 

نيث بريك وألمهية هذا املفهوم )تقاطع اهلوية( جيعله كي

Kenneth Burke  بدياًل عن )اإلقناع( يف البالغة اليونانية

إذا كان البد من تلخيص الفرق بني "القديمة. حيث يقول: 

البالغة القديمة والبالغة اجلديدة بكلمة واحدة.. فسأخترص 

ذلك يف قويل: الكلمة املفتاح للبالغة القديمة كانت 

غة اجلديدة هي )تقاطع )اإلقناع(.. والكلمة املفتاح يف البال

 (. ,55p  ,1969Burke( "اهلوية(

ويدخل ضمن تقاطع اهلوية ما يقرره علامء البالغة 

املعارصون من حسن اختيار البليغ صفته الشخصية املناسبة 

التي سيظهر هبا يف خطابه، وأن يقوم بصياغة اخلطاب طبقًا 

هلذه السمة التي يتقاطع هبا مع اجلمهور املستمع، فهل 

إىل  سيتحدث بصفته مواطنا أم سياسيًا أم رياضيًا أم منتمياً 

توجه معني ..الخ )وسيأيت احلديث عن ذلك يف الفقرة 

 القادمة( 

إنه ملن الواضح فيام سبق كيف أن مفهوم )تقاطع اهلوية( 

يرشد البليغ إىل أن يطابق خطابه حال اجلمهور، فهو خيتار ما 

يتقاطع فيه مع اجلمهور، ويبني عىل ذلك خطابه لتحقيق 

لتأكيد أن التقاطع ال يعني مقاصده املأمولة. عىل أنه البد من ا

التطابق، فمن الطبعي أن تكون هناك مناطق تتقاطع فيها 
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االهتاممات بني البليغ وسامعيه، ومناطق خيتلف معهم 

 (.  ,p 2018Borchers ,178(فيها

وهذا يعني أن التقاطع يعد أداة يستخدمها البليغ ليعزز 

يحصل من خالهلا قبول اجلمهور ألفكاره ورؤاه اجلديدة، ول

هبا عىل تقّبل أفكاره التي قد خيتلف فيها معهم. إن التقاطع 

هنا يغدو وسيلة لصناعة االتفاق واالنسجام، وأداة لصياغة 

 ما نختلف حوله من خالل ما نتفق عليه.

ويظهر مثل ذلك يف خطاب الرئيس باراك أوباما يف 

بعد توليه الرئاسة، حيث حاول  2009جامعة القاهرة عام 

مع اهلوية اإلسالمية العربية، وذلك عندما استفتح التقاطع 

خطابه بالتحية العربية املعروفة )السالم عليكم(، ثم حاول أن 

يبني روابطه اإلسالمية وذلك يف قوله: )جاء والدي من عائلة 

كينية ضّمت أجياال من املسلمني، وقد أمضيت سنينًا خالل 

اق الفجر ومع صباي يف أندونيسيا أستمع إىل األذان مع انشق

حلول الغسق، وقد عملت يافعًا يف مجعيات شيكاغو حيث 

جيد كثريون التقدير والسالم يف تدينهم باإلسالم(. لقد كان 

يف حماولة االستجابة "أوباما يتحدث هنا للعامل اإلسالمي 

للمشكالت التي ظهرت حول عالقات املسلمني بأمريكا يف 

حًا اإلسالم أعقاب احلادي عرش من سبتمرب... موّض 

 ,p , 2012Palczewski) "لألمريكيني، وأمريكا للمسلمني

180 .) 

إنه حياول إبراز تقاطعاته بوصفه مواطنًا أمريكيًا ورئيسًا 

هلا مع اهلوية العربية اإلسالمية، وذلك عرب إبراز تفاعله 

اإلجيايب املسامِل مع املسلمني يف مراحل حياته املختلفة، فهو ابن 

ة تعود جذورها إىل أفريقيا، وعاش طفولته عائلة إسالمي

مستمعًا ومستمتعًا باألذان يف بلد مسلم يف آسيا، وعِمل بالغًا 

مع املسلمني بكل حب وسالم يف أمريكا. إنه حياول خلق 

حالة من التوّحد مع املسلمني يف كل مكان ليصل من وراء 

 ذلك إىل التقارب والتفاهم املنشود بينه وبينهم، وليبني عرب

ذلك جسورًا من الثقة والتفاهم بني املسلمني وأمريكا، 

وكانت طريقته يف ذلك قد اعتمدت عىل مطابقة حال 

 اجلمهور عرب إحداث تقاطع يف اهلوية بينه وبينهم.

 

 ثانيًا: مطابقة اجلمهور للخطاب

سبق القول إن البليغ حيتاج إىل أن حيّدد عىل وجه الدقة 

قيق األثر املطلوب حتى يتجه من هو اجلمهور الذي يمكنه حت

إليه بخطابه، وأن يصوغ اخلطاب بتلك الطريقة التي تتناسب 

مع ذلك اجلمهور املستهدف. وهو ما حتدثنا عنه يف العنوان 

 السابق.

أما حتت هذا العنوان يف هذه الفقرة فإن الذي حيدث هو 

العكس، حيث إن اجلمهور هو من يقوم بمطابقة اخلطاب، 

ناء اخلطاب( أو )بعد اخلطاب(، فهو حيدث وحيدث ذلك )أث

)أثناء اخلطاب( عندما يقوم اخلطاب بتفعيل هوية اجلمهور 

املستهَدف واستدعائها حال استامعه اخلطاب. وحيدث )بعد 

اخلطاب( عندما يعمل اخلطاب عىل تشكيل وعي اجلمهور 

 وإعادة بنائه الحقًا. وهو ما سنتحدث عنه يف السطور اآلتية:

 

 ء اخلطاب:( أثنا1

سبق وذكرنا أن الدراسات البالغية املعارصة تتساءل: 

هل اجلمهور موجود أم مصنوع؟ وهل هو حارض أم 

مستحرض؟ وأرشنا إىل أنه رغم أن االعتقاد السائد هو كون 

اجلمهور موجودًا قبل اخلطاب، إال أنه من املمكن أيضًا القول 

ور واستحضاره إن املتكلم يلعب دورًا مهاًم يف استدعاء اجلمه

أثناء اخلطاب. ويأيت احلديث عن ذلك ضمن ما يسمى 

وهو )السمة الشخصية( التي  Personaبالقناع أو الَدْور 

يأخذها اجلمهور، أو األدوار أو الصور التي نرى فيها أنفسنا 

 (. Lundberg, 2008, p 13, 14أو اآلخرين )

يف كتاهبام )البالغة  وقد أملح إىل ذلك بريملان وتيتكا

أن االعتبار األهم للمتكّلم الذي "اجلديدة(، حيث يؤكدان 

يعّد نفسه إلقناع أفراد موجودين هو أن يكون بناؤه للجمهور 

-(، إن هذا يعني Perelman, 2013, p 19) "مالئاًم للحدث

أنه يمكن أن ينظر إىل  -كام ينّص العنوان الذي وضعاه

 Perelman, 2013, p) "عه املتكّلماجلمهور بوصفه بناء يصن"

19.) 

إن لكل إنسان عددًا من السامت واألدوار املختلفة التي 

يلعبها يف حياته، فعىل سبيل املثال عندما حيرض مدير اجلامعة 

اجتامعا داخل اجلامعة فإنه حيرضه بصفته )مسؤول اجلامعة 

األول(، وعندما يذهب للتصويت عىل انتخابات املجلس 
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إنه يذهب عىل أنه )مواطن(، وعندما يذهب إىل البلدي ف

املدرسة للسؤال عن مستوى ابنه الدرايس فإنه يذهب بصفته 

)ويل أمر(، وهكذا يأخذ كل إنسان عددًا من األدوار 

 والسامت الشخصية املختلفة. 

وتذهب هذه الدراسات البالغية إىل أن اخلطاب املُلَقى 

لتي اختار البليغ يمكن أن يكشف لنا عن السمة الشخصية ا

أن يظهر هبا، أو السمة والصيغة التي حياول أن يستهدفها 

ويستحرضها يف مجهوره. ويمكن هنا اإلشارة إىل السامت 

التي تظهر يف كل خطاب تقريبًا  Personasوالصيغ األساسية 

(193 - 189p , 2012Palczewski, ):وهي ، 

 

  First Personaالصيغة األوىل: 

سميتها بـ )املؤلف الضمني(، وُيعنى هبا وهي ما يمكن ت

تلك الصيغة أو السمة التي خيتارها البليغ لتقديم نفسه، فهل 

سيقدم نفسه مثالً عىل أنه زوج أو مسؤول أو مواطن أو 

ريايض أو سيايس ... الخ، وهذه السمة ختّص البليغ وتدخل 

ضمن حماوالته إحداث التقاطع يف اهلوية بينه وبني مجهوره، 

ابقة اخلطاب تدخل ضمن مط -لكام سبق القو- وهي

للجمهور، ألن البليغ يبني خطابه وفقًا للصيغة التي يراها 

أنسب للتأثري يف اجلمهور املستهدف. وهذا يعني أن عىل 

اخلطيب عندما خياطب اجلمهور أن يدرس اجلمهور جيدًا 

ليختار لنفسه السمة التي تتقاطع معهم وتؤثر فيهم بشكل 

اسة اجلمهور هي التي حتّدد للبليغ السمة الشخصية أكرب، فدر

التي ُيفرتض أن يبني عليها خطابه، وهذا يدخل كام سبق 

 .Identificationالقول ضمن مفهوم )تقاطع اهلوية( 

 

 :Second Personaالصيغة الثانية 

ُيقصد بالصيغة الثانية هنا تلك )الفئة املستهَدفة( 

ُيطلق عليها )اجلمهور باخلطاب، وهذه الفئة هي التي 

ن داخل اخلطاب لتكون هي املستمع  البالغي(. وهي ُتضمَّ

(. وهي صيغة املخاطب  ,p 1999Lucaites ,333الضمني )

التي يستحرضها البليغ عندما يقوم بإنشاء خطابه. فإذا كانت 

الصيغة األوىل تربز فيها سمة )األنا( التي يستحرضها البليغ، 

نظر فيها إىل سمة )األنت( التي يتجه إليها فإن الصيغة الثانية يُ 

( ففي هذه الصيغة  ,189p , 2012Palczewskiبخطابه )

 نحاول أن ننظر إىل من يبني البليغ خطابه البالغي؟ 

إن البليغ عندما ينشئ خطابًا بالغيًا يستحرض حتاًم 

مجهوره عرب سمة أو صيغة يتوّجه إليها باخلطاب، وتؤدي 

البليغ يف كثري من األحيان إىل حدوث  السمة التي خيتارها

التأثري املنشود من عدمه. وهو ما يمكن تصويره عرب املثال 

 اآليت: 

واجه باراك أوباما  2008خالل محلته االنتخابية عام 

حتديًا كبريًا بعدما أطلق أحد املقّربني منه حينذاك تعليقات 

عنرصية أثارت الرأي العام األمريكي وكادت تعصف 

بل أوباما السيايس. وكان البد ألوباما أن يوّضح بمستق

للناس موقفه من ذلك عرب خطاب ألقاه حول هذا األمر قال 

 فيه: 

جيب التحرك بعيدا من جروحنا العنرصية القديمة..  "

واالستمرار يف طريق الوحدة احلقيقية.. جيب التحرك بعيداً 

 عن العرق واجلنس، بعيدًا عن الديموقراطي واجلمهوري،

بعيدًا عن السياسة، وذلك من خالل بعث روح األمة ذاهتا.. 

ربام ال نشبه بعضنا، وربام مل نأت من ذات املكان، ولكننا مجيعًا 

 "نسري يف مسار واحد نحو مستقبل أفضل ألبنائنا وأحفادنا

(Lucas, 2009, p 96, 97 .) 

إن أوباما هنا ال يوجه خطابه إىل مجهوره احلارض من أبناء 

الديمقراطي، وال إىل املتابع السيايس الذي تعنيه  احلزب

معركة االنتخابات ومن سيفوز هبا، وال إىل اإلنسان األسود 

أو األبيض، وإنام خيتار توجيه اخلطاب إىل )املواطن 

األمريكي( البسيط الذي هيمه أمن وطنه، وأمان مكانه 

وسكانه، ووحدة أراضيه، إىل املواطن الذي هيتم بمستقبل 

ائه وأحفاده، بعيدًا عن لونه وعرقه، وبعيدًا عن انتامئه أبن

احلزيب أو السيايس. إن حسن اختيار هذه الصيغة وتوجيه 

اخلطاب إليها َقَلَب املحنة إىل منحة أسهمت يف زيادة شعبية 

أوباما، ومْحِل الناس عىل االتفاق مع طرحه، والكشف عن 

 براعته يف التعامل مع األزمات.

ضح يف هذه الصيغة املستهدفة أن اخلطاب هو إنه ملن الوا

الذي أسهم يف وجود اجلمهور، وذلك أن السمة الشخصية 

التي اختارها البليغ إنام ختّلقت وتشّكلت عند اجلمهور عرب 

اخلطاب نفسه، بمعنى أن هذه السمة كانت خاملة قبل 
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اخلطاب، ولكن اخلطاب هو من دفع اجلمهور إىل 

ذا يعني أن اجلمهور هو الذي استحضارها وتفعيلها، وه

 طابق اخلطاب. 

 

 : Third Personaالصيغة الثالثة 

تتناول هذه الصيغُة )الفئَة الـُمستبَعدة(، ويقصد هبم ذلك 

اجلمهور الذي ُيقصيهم اخلطاب ويستبعدهم من حساباته، 

وذلك أن البليغ عندما يستحرض صيغة أو فئة معينة يوّجه 

 من ليسوا يغّيب وُيقيص -مل يقصدقصد أو -إليها خطابه فإنه 

مثلام أن اخلطاب البالغي يتضّمن "كذلك. وهذا يعني أنه 

مستمعًا مثاليًا، فهو كذلك يستبعد مجهورًا حمتماًل من الدخول 

(. فمثال عندما  ,p 1999Lucaites ,328) "ضمن حدوده

يتحدث داعية يف برنامج تلفزيوين عن )صفة صالة النبي(، 

جيه خطابه إىل )اإلنسان املسلم(، وهذا يعني فإنه يستحرض تو

 أنه يف الوقت نفسه يستبعد ِمْن خطابه َمْن ليسوا بمسلمني.

وهلذا ُيفرتض بالبليغ التنبه إىل َمن يستبعدهم اخلطاب، 

حتى ال خيلق خطابه إشكاالت مع الفئة املستبعدة بشكل يؤثر 

ىل يف تلقي اخلطاب وُيضعف من تأثريه. ولعّل أوضح مثال ع

ذلك ما أثاره حديث الرئيس األمريكي جورج بوش االبن 

سبتمرب عندما أعلن يف إحدى خطبه عن  11بعد هجوم 

)حرب صليبية( ينوي شنّها ضد منفذي اهلجوم. لقد كان 

)اجلمهور املستهدف( عند بوش هو )اإلنسان الغريب(، فهو 

قد اختار هذا اجلمهور ألنه أراد حشد تأييد الغرب املسيحي 

راره، وكسب التأييد يف مجيع األوساط املسيحية يف العامل لق

كله، يضاف إىل ذلك أن هذا التعبري يسهم يف إضفاء 

املرشوعية الدينية والتارخيية والسياسية عىل هذه احلرب. 

ولكن الرئيس األمريكي قد غِفل عن )الصيغة الثالثة(، وهم 

حيث )الفئة املستبعدة( من هذا اخلطاب، وهم املسلمون، 

تعني عندهم احلرب الصليبية حربا عىل اإلسالم، مما قد يؤدي 

إىل التكاتف والوحدة للوقوف يف وجهها. وبالتايل فإن التعبري 

بـ )احلرب الصليبية( قد يورط أمريكا بفتح جبهات أو 

صناعة عداواٍت مع العامل اإلسالمي كله وليس مع 

كي بعدها عىل اإلرهابيني فقط. هذا األمر أجرب الرئيس األمري

االعتذار عن هذا اخلطاب، وتغيري شعار احلرب إىل )احلرب 

 عىل اإلرهاب(.

إن هذه )الصيغة الثالثة( كذلك إنام يصنعها اخلطاب، 

وتتخلق عرب اخلطاب، فاخلطاب هو من ينبش داخل مستمعه 

الصيغة الضد، ويستدعيها للظهور واحلضور، ومن ثم يكون 

دعاء الصيغة عند اجلمهور، اخلطاب هو الذي أسهم يف است

 ويكون اجلمهور هو الذي طابق اخلطاب.

إن هذه الصيغ أو السامت الثالث )املؤلف الضمني، الفئة 

املستهَدفة، الفئة املستبَعدة( تظهر يف كل خطاب تقريبًا، 

ويمكن رشح ذلك عرب املثال اآليت: لنفرتض أن كاتبًا صحفيًا 

عية عن توطني الوظائف يف بلٍد ما يتحدث يف مقالته األسبو

ورضورة قرصها عىل أبناء الوطن، مؤكدًا ما سينجم عن ذلك 

من الفوائد والثمرات التي سيجنيها الوطن واملواطن ورجال 

األعامل. إن الصيغة األوىل التي يتحدث هبا الكاتب هي 

صيغة املواطن احلريص عىل أبناء وطنه، فهو يبحث عن 

منظور النفع العام الذي توظيف أبناء الوطن، وينطلق من 

يعود عىل الوطن ككل. وأما الصيغة الثانية وهي الفئة 

املستهدفة فهم املواطنون املهتمون بتوطني الوظائف سواء 

أكانوا من الباحثني عن عمل أو التجار أو أولياء األمور أو 

جهات التوظيف، فهم الذين يستهدفهم اخلطاب وحياول أن 

ومشاكلهم. أما الصيغة الثالثة فهي يتقاطع مع مهوهم وآماهلم 

الفئة املستبعدة وهم أولئك العاملون األجانب الذي يعملون 

يف بلد هذا الكاتب الصحفي، فإن مطالبته بتوظيف أبناء بلده 

 تعني بالرضورة فصل املوظفني األجانب واستبعادهم.

وتأيت الصيغة األوىل ضمن )مطابقة اخلطاب للجمهور( 

طابه حسب تصوره لسامت اجلمهور ألن البليغ يصوغ خ

وصفاهتم، يف حني تأيت الصيغتان الثانية والثالثة لتدخال 

ضمن )مطابقة اجلمهور للخطاب(، وذلك ألن اخلطاب هو 

الذي يعمل عىل استحضار الصيغة التي يتفاعل هبا اجلمهور 

 مع اخلطاب امللقى.

 

 ( َبْعَد اخلطاب:2

تلقيه، وهذا يعني هيدف كل خطاب بالغي إىل التأثري يف م

أن اخلطاب يستهدف إحداث تغيرٍي يف اجلمهور املستقبِل. 

وهو ما يشري إىل أن هذه التغيريات التي يمكن أن حيدثها 

اخلطاب يف اجلمهور تعمل عىل إعادة تشكيل اجلمهور 

وصياغته. ويظهر مثل هذا النوع من مطابقة اجلمهور 
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جية والسياسية للخطاب واضحًا جليا يف اخلطابات اإليديولو

والوطنية واإلعالمية.. التي حتاول تشكيل وعي اجلامهري 

 بشكل أو بآخر. 

فمثال يف تلك اخلطابات التي تتضمن الدعوة إىل دين 

جديد، كدعوة غري املسلمني أو يف خطابات التنصري، قد 

حيدث أحيانًا أن يعلن أحد احلضور اعتناقه الدين الذي 

هنا يقوم بمطابقة حمتوى  حاول اخلطاب تعريفه به، فهو

 اخلطاب، ويتغري طبقًا له.

ويظهر هذا بشكل أكرب يف تلك اخلطابات املستمرة التي 

تعمل عىل املدى البعيد يف تغيري قناعات اجلمهور وصياغة 

أفكاره، فال يمكن عىل سبيل املثال غّض الطرف عن ضلوع 

خطاب وسائل التواصل االجتامعي يف صناعة كثري من واقع 

شباب العريب اليوم. كام أن املتأمل خلطاب بعض رموز ال

الصحوة اإلسالمية يف السعودية جيده قد مارس مثل هذا 

ليامن كام يذكر د.س-الدور، حيث إن هذا اخلطاب 

د قام عىل استرياد وعٍي نشأ يف جمتمعات علامنية ق -الضحيان

تضّيق فيها السلطات عىل اإلسالم واإلسالميني، وهو ما 

نقل كل "طاب بعض رموز الصحوة السعوديني يف وّرط خ

هذا وتنزيله عىل واقعنا )السعودي( املحيل، مع االختالف 

( 4، ص1939)الضحيان،  "اجلذري بني واقعنا وواقعهم

وذلك بسبب قيام دستور الدولة السعودية عىل اإلسالم، 

 واحرتام السلطة رجاالته وعلامءه.

الصحوي قد  ويذكر د.الضحيان أن مثل هذا اخلطاب

استطاع إعادة صياغة أفكار اجلمهور السعودي وقناعاته، 

هزالة احلضور العلامين يف الواقع السعودي "فعىل الرغم من 

إال أنه حيدث رهابًا خميفًا للخطاب الصحوي يف السعودية... 

وتم الزج باجلمهور العامي يف حلبة الرصاع حتى حتول األمر 

ية، وأصبح اجلمهور املتأثر إىل ما يشبه اهلسترييا اجلامع

باخلطاب الصحوي مسكونًا هباجس املؤامرة عىل الدين، 

واخلوف من العلامنية مع كل قضية فكرية أو قرار حكومي 

خيص املرأة، بل وصل األمر إىل املوقف من طرح رأي فقهي 

(. وهذا يعني أن 10، ص1939)الضحيان،  "خالف السائد

 اجلمهور، وصياغة أفكاره ذلك اخلطاب قد استطاع التأثري يف

 وقناعاته.

حمّصل هذا كله أن الصحوة أحدثت تأثريا "لقد كان 

عميقًا يف وعي األفراد جتاه األفكار والوقائع واألشخاص 

والسلطة عىل امتداد سنوات طويلة، وهذا ما أّدى إىل إنتاج 

عقل مجعي ملجتمعنا السعودي اصطبغ بفكر الصحوة 

(. إن هذا يعني بالغيًا أن 4ص ،1939)الضحيان،  "الديني

خطاب بعض رموز ما يعرف بالصحوة يف السعودية قد 

استطاع صناعة مجهور جديد بوعي جديد خمتلف، فبعض 

 اجلمهور قد حتّول وتغرّي ليطابق مطالب اخلطاب.

 
 اجلمهور والعامة: -

يتقاطع يف الدراسات البالغية املعارصة مفهوم اجلمهور 

Audience  كثريًا مع مفهوم العامةPublics لقد ألغت الثورة .

التقنية اإلعالمية التصور التقليدي الذي جيعل اجلمهور 

جمموعة من الناس تشهد اخلطاب جسديًا، وتستمع إليه؛ 

وذلك أن وسائل اإلعالم اليوم ال ينطبق عليها هذا التصور. 

با املجتمعات احلديثة يف أورو"من هنا يمكن القول إنه يف 

وغريها تتزايد صعوبة التفريق بني اجلمهور والعامة، 

 "خصوصًا بعد تغلغل اإلعالم يف كل جوانب املجتمع

(Livingstone, 2005, p 35 لقد أّدت هذه الثورة يف .)

تقنيات اإلعالم إىل بروز مفهوم )العامة( يف زمننا احلارض، 

( ليكون بمثابة املرادف املعارص للمصطلح القديم )اجلمهور

 (. Lundberg, 2008, p 11كام يرى أحد الباحثني )

ويطول احلديث هناك حول العالقة بني اجلمهور 

والعامة، حيث يذهب بعضهم إىل كوهنام متضادين، ويذهب 

آخرون إىل أهنام متساويان، ويذهب آخرون إىل أهنام خمتلفان، 

 ,Livingstoneوالذي يبدو أن بينهام عمومًا وخصوصًا )

2005, p 17-42 فمن يتحدث مثاًل إىل جمموعة حمددة يف ،)

موضوع غري عام فهو يتحدث إىل مجهور، ومن يتحدث يف 

قضايا الشأن العام فهو يتحدث إىل العامة. وهذا يعني ارتباط 

( Public Sphereمفهوم )العامة( بـخطاب )الفضاء العام 

الذي يتناول شؤون احلياة العامة ملجتمع ما، وما يرتبط بذلك 

 من قيم وممارسات.

إن ما هيمنا التأكيد عليه هنا هو أن ثمة حاالت يتحول 

فيها اجلمهور إىل عامة، كام يف خطاب حمرر السود يف أمريكا 

مارتن لوثر كينج عن املساواة ونبذ العنرصية، فقد كان 

يتحدث يف البداية إىل مجهور حمدد، ولكن هذا اخلطاب انترش 
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إىل عامة، فأصبحت القيم  بشكل واسع حتى حّول اجلمهور

 التي يتبناها قياًم يؤمن هبا العامة يف أمريكا بل والعامل كله. 

 

 اخلالصة 

حاول هذا البحث استعراض مفهوم اجلمهور بني 

الدراسات البالغية الرتاثية والدراسات املعارصة، ويمكن 

 اإلشارة إىل أهم النتائج التي خلص إليها البحث:

غية قدياًم وحديثًا عىل كون اتفقت الدراسات البال

اجلمهور أساسيًا يف طبيعة البالغة وصناعة هويتها، فال بالغة 

 بال مجهور.

 اتضح أن الدراسات الرتاثية قد انصّب اهتاممها عىل

)اجلمهور( أيًا كان، ومل يظهر أن لدى باحثي الرتاث البالغي 

تفريقًا بني اجلمهور البالغي واجلمهور عمومًا، بخالف 

اسات املعارصة التي رّكزت اهتاممها عىل معرفة الدر

)اجلمهور البالغي(، وهو ذلك اجلمهور الذي ُيفرتض أن 

 يستحرضه منشئ اخلطاب بغرض تغيريه والتأثري فيه.

 تعّد فكرة )مطابقة الكالم للجمهور( فكرة أصيلة

وردت يف الرتاث البالغي )اليوناين والعريب(، وقد اهتّمت 

بذلك أيضًا، وأضافت إليها فكرة )تقاطع البالغة املعارصة 

اهلوية( بوصفها إحدى أهم األفكار اجلديدة املّتصلة بمطابقة 

 الكالم للجمهور.

 اّتفقت دراسات الرتاث البالغي )العريب حتديدًا( مع

رؤى الدراسات املعارصة فيام يتعلق بكون اجلمهور غرييا 

وإمكانية أن وذلك عندما يتوّجه البليغ بالكالم إىل غريه، 

 يكون ذاتيا، بحيث يكون اإلنسان هو مجهور نفسه.

 كان التصور الرتاثي الشائع عن اجلمهور أنه تلك الفئة

أو األشخاص الذي حيرضون اخلطاب، وقد تغرّي هذا التصّور 

يف الدراسات البالغية املعارصة بفعل وسائل التقنية احلديثة 

جلمهور هو من كالتلفزيون واإلذاعة واالنرتنت، وأصبح ا

 يستحرضه البليغ ويملك فعالية التأثري أو التأثر باخلطاب.

 أضافت البالغة املعارصة تصّورًا جديدًا يّتصل بفكرة

)املطابقة( وهي فكرة )مطابقة اجلمهور للكالم(، حيث 

حتّدثت الدراسات البالغية يف هذا عن صيغتني تظهران تقريبًا 

املستهدف( و)اجلمهور يف كل خطاب بالغي، ومها )اجلمهور 

املستبعد(، حيث إن اجلمهور يف هاتني الصيغتني هو من 

 يطابق اخلطاب. 

 ،اهتّمت الدراسات البالغية اليوم بـ )العامة( وخطاهبم

وعّد بعض الباحثني ذلك هو املصطلح املعارص املرادف لـ 

 )اجلمهور(.

إن هذه هي أهم التشاهبات واالختالفات التي يمكن أن 

يها هنا، ويف البحث أفكار ونتائج أخرى يمكن أن يشار إل

 يلحظها القارئ الكريم.
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 أسباب اختالف رواية البيت عند املصنفني يف الكتاب نفسه

 ا  البيان والتبنين للجاحظ أنموذج

 عبد الرمحن بن نارص بن عبد الرمحن السعيد

  امللك سعود، جامعة ، كلية اآلدابوآداهبا قسم اللغة العربية ،نقدالأستاذ األدب و

 هـ(3/3/9112 ، وقبل للنرش يفهـ3/9/9119)قدم للنرش يف

 

لدى املؤلف يف الكتاب نفسه، ثم ختتلف رواية يدرس هذا البحث النصوص الشعرية التي تتكرر  :البحث ملخص

 بعض األلفاظ يف موضع أو أكثر.

هـ(؛ لتقدمه وكثرة مصنفاته، وألثره فيمن بعده، واختار كتاب البيان 222واختار الباحث من املؤلفني اجلاحظ )

 والتبني؛ ألنه من أواخر ما ألفه اجلاحظ يف حياته.

الشعرية ظاهرة لدى اجلاحظ يف الكتاب، وأن اختالف الرواية يف هذه وتوصلت الدراسة إىل أن تكرار النصوص 

املواضع ظاهرة كذلك، وبعض هذه االختالفات يمكن إرجاعه إىل اختالف النسخ اخلطية أو إىل التصحيف 

 .والتحريف الذي قد يدخل بعض األلفاظ، وبعض هذه االختالفات يرتجح أهنا من املؤلف نفسه وأنه َغَّير الرواية
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Reasons for differences in poetry verses within the same book: 

Al-Bayān wa Al-Tabyīn by Al-Jahiz as an exemplar 
 

Abdul Rahman Nasser Al-Saeed 
Professor of Literature and Criticism, Arabic Language and Literature Department, College of Arts, King Saud University 
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Abstract.: The research deals with the poetic texts that are repeatedly cited within the same book by the same 

author, where wording differs in one position or another. 

The researcher chose Al-Jahiz (255 A.H.) as an exemplar for being one of the earliest authors, writing many 

books, and being influential to the latter authors, and chose his book Al-Bayān wa Al-Tabyīn, because it was one 

of his latest books. 

The study concluded that the recurrence of poetic texts cited within the same book is notable in Al-Jahiz’s writing, 

and that the differences between those citations is notable too.  Some of these differences can be due to having 

multiple manuscripts of the same book or due to distortion that perhaps occurred to some words, while others are 

likely to come from the authors himself altering the poetry recital. 

Keywords: Difference, poetry recital, books, author, Al-Jahiz. 
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 مدخل:

ختتلف الروايات للقصائد واألبيات وغَّيها بني راٍو 

وآخر وبني كتاب وآخر، وليس هذا مستغرب ا؛ إنام يستغرب أن 

 ختتلف الرواية لدى مصنف يف كتاب واحد.

وهيدف هذا البحث إىل دراسة هذه الظاهرة، واخرتت 

اجلاحظ لتقدمه وشهرته وكثرة مصنفاته، واخرتت كتابه 

؛  ألنه يعد من أواخر ما ألف كام ذكر ذلك البيان والترَبنين

 التحقيق مقدمة يف -اهلل رمحه–املحقق عبد السالم هارون 

ا( 92)  كتب يف العادة كانت»: للجاحظ نص عىل استناد 

َ  مصاحفها من ُمصحٍف  كل   يف أجعل أن   احليوان  ورقاٍت  َعرش 

ن  َذك لـ اَم  األشعار، ونوادر   األعراب، مقطرعات من
رَت م 

َعَجبَك بذلك، فأحببت أن يكون حظن هذا الكتاب يف ذلك 

، « أوفَر إن شاء اهللر (. 3/302هـ، 9102)البيان والترَبنين

هـ، 9388وذكر األدلة يف مقدمة حتقيقه لكتاب )احليوان، 

9/26.) 

وحتدث املحقق عن نسخ الكتاب يف مقدمة التحقيق 

أوىل وثانية  ( نقال  عن ياقوت احلموي وأن له نسختني9/96)

والثانية أجود وأصح، ورجح املحقق أن نسخة كوبرييل هي 

أصح نسخة من أصول الكتاب. وهلذا اعتمدها وجعلها 

 أصال ورمز هلا بـ )ل(.

كام اعتمد عىل نسخة دار الكتب املرصية املحفوظة برقم 

أدب( ورمز هلا بـ )ب(، ونسخة دار الكتب املرصية  179)

ب( ورمز هلا بـ )جـ(، ونسخة أد 9872املحفوظة برقم )

أدب( ومل يذكر  118املكتبة التيمورية املحفوظة برقم )

 رمزها.

( أنه حصل عىل 9/23ثم ذكر يف مقدمة الطبعة الثانية )

نسخة خامسة من أصول الكتاب؛ وهي نسخة مكتبة فيض 

[ كتبها لنفسه حممد بن يوسف بن حممد بن 9280اهلل برقم ]

للخمي، وهو نقلها من نسخة أيب يوسف بن حجاج بن زهَّي ا

ذر ابن حممد بن مسعود اخلشني، وعليها بخط أيب ذر ما يفيد 

أن نسخة أيب ذر منسوخة من نسخة أيب جعفر البغدادي، 

هـ، 317ونسخة أيب جعفر كتبت يف غرة ربيع اآلخر من سنة 

ورمز هلا بـ )هـ( وقابل النرشة املطبوعة عىل هذه النسخة 

ني للمحقق اشرتاك هذه النسخة مع نسخة مقابلة كاملة. وتب

 )ل( يف كثَّي من اإلضافات.

وهبذا يتبني أن الكتاب قد حقق ونرش عن أصلني خطيني 

 رفيعني.

وقد نرش الكتاب باسم )البيان والتبيني( بياءين، وقد تنبه 

املحقق إىل هذا اخللل، وأن صواب التسمية هي )البيان 

(، وذكر تفصيل ذلك يف  ه، 9101كتابه )قطوف أدبية، والترَبنين

17-18.) 

والبحث يعنى بدراسة اختالف الرواية لدى املصنف 

الواحد يف الكتاب الواحد، وهذا مظنة عدم تعدد الرواية؛ 

الحتاد املؤلف والكتاب؛ إذ يمكن تفسَّي تعدد الرواية يف 

كتابني منفصلني بأنه تطور لدى املؤلف، فقد يكون وقف عىل 

 أجود، أو تراجع عن رواية لسهو أو غَّيه.رواية أخرى فرآها 

من تناول هذه  -حسب ما اطلعت عليه-ومل أقف 

الظاهرة، ظاهرة اختالف الروايات لدى املصنف يف الكتاب 

نفسه، بل الدراسات تتناول سبب اختالف الرواية من جهة 

هـ( يف 9326الرواة كام لدى مصطفى صادق الرافعي )

(، ونارص الدين 9/372هـ، 9311)تأريخ آداب العرب، 

م، 9178هـ( يف )مصادر الشعر اجلاهيل، 9136األسد )

( يف مبحث )رواة مصلحون للشعر، وما بعده(، ومالك 219

سليم صباح يف )اختالف روايات شواهد األعشى الشعرية، 

(،  وحممد عيل مهدي قاسم يف )أشكال اختالف 91م، 2001

(، ومحيد 288م، 2098الرواية يف الشعر العريب القديم، 

جناين وآخرين يف )أسباب اختالف الروايات يف الشعر العريب 

ا، مقارنة بني لبيد بن ربيعة وطرفة  القديم، املعلقات أنموذج 

(، ومحد بن عبد اهلل العويف يف 226م ، 2098بن العبد، 

)اختالف الرواية يف ديوان أشعار اهلذليني دراسة بالغية، 

 (.13هـ ، 9119

الرافعي، وصباح، وقاسم، ومحيد جناين وقد أشار 

وآخرون، والعويف إىل جزئية التصحيف والتحريف؛ لكن 

دون مناقشة تعداد الرواية لدى املصنف سواء يف الكتاب 

 نفسه أو غَّيه.

وأشار عيل اخلطيب يف )الشعر اجلاهيل بني الرواية 

، وأن 972والتدوين، بال،  ( إىل بعض الكتب كالبيان والترَبنين

الرواة فتحوا األبواب املوصدة أمام املؤلفني فجاءت »

مؤلفاهتم اجلليلة بعد أن فتح هلم هؤالء العلامء تلك 

، ومل يتناول اختالف الرواية وتعددها عند هؤالء «األبواب
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 املؤلفني.

كام أن بعض جامعي الدواوين الشعرية ال حيرر اختالف 

ن والترَبنين الرواية يف املوضعني يف كتاب واحد ككتاب البيا

 فيوهم القارئ أن الرواية واحدة، ومن ذلك:

 قول املكعرب الضبي:-9

ى ب ه املحروُب وهو عناءُ  ُكساىل إذا القيَتهم غََّي منطٍق   ُيَلهر

[ وذكر 991( برقم ]981-988ورد يف شعر ضبة )

؛ لكنه  جامع الديوان أنه ورد يف موضعني يف البيان والترَبنين

اية املوضع الثاين، ويف احلاشية ذكر أن رواية وضع يف املتن رو

ا-)املحروب( عند املربد. ومل يرش إىل أهنا  عند اجلاحظ  -أيض 

 يف املوضع األول.

 قول سالمة بن جندل:-2

ع    إننا إذا ما أتانا صارخ فز 

 

اُخ له قرع الظرنَابيب َ  كان الرصن

 

، «كنا(: »923ه، 9107ورد يف ديوان )سالمة بن جندل، 

؛ لكنه مل  وأشار املحقق إىل رواية )إنا( وذكر منها البيان والترَبنين

( املوافق 3/81يرش إىل املوضع الثاين يف البيان والترَبنين )

 لرواية الديوان.

 قول حممد بن َيسٍَّي الريايش:-3

ُه حنَي تأيت ُُج لة    تأيت املكار 

 

وَر ََيي مع الفَلتَات    وترى الُّسن

 

 (: وقال حممُد بُن َيسَّي:3/230الثاين )واملوضع 

وَر ََييُء يف الَفَلتات   َتأيت  املكارُه حني َتأيت  ُجلة    وترى الُّسن

مل يورد جامع شعر حممد بن يسَّي اختالف الروايات 

.  بالرغم أنه أورد املوضعني يف البيان والترَبنين

وال ُيعنى هذا البحث بالدراسة البالغية الختالف 

أو ترجيحها فهذا موضوع آخر له أمهيته يف الدرس  الرواية

 األديب، وقد أفردت فيه بحوث وكتب، منها:

قصيدة املتلمس الضبعي، قراءة يف اإلشكاالت وتعدد -

الروايات، عبد الرمحن بن نارص السعيد، جملة عامل الكتب، 

-املجلد الثالث والثالثون، العددان: الثالث والرابع، املحرم

م، اململكة العربية 2092أبريل -هـ/يناير9133ربيع اآلخر 

 السعودية.

تعدد الرواية يف الشعر اجلاهيل، ديوان اهلذليني  -

ا، أيمن بكر،   م.2001نموذج 

اختالف رواية الشعر بني املفضليات واألصمعيات، -

دراسة نقدية موازنة، عبد اخلالق حممد السيد التلب، كلية 

 األزهر، مرص.اللغة العربية، املنوفية، جامعة 

اختالف الرواية يف ديوان أشعار اهلذليني دراسة بالغية، -

محد بن عبد اهلل العويف، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية 

 هـ.9119السعودية، 

ومنهجي أنني ُجعت األبيات التي تكرر ورودها يف 

النصوص بناء عىل أول ورود هلا يف الكتاب، ثم رتبت 

الكتاب، ثم أذكر يف كل نص عدد املواضع التي ورد فيها 

النص مع رقم اجلزء والصفحة مع إيراد النص يف كل موضع 

ا الكلمة أو الكلامت التي فيها اختالف بالبنط العريض  مميز 

 وبخط سفيل كي يسهل للقارئ معرفة موضع التغيَّي.

رت الرواية التي أوردها املصنف ثم أورد الكتب التي ذك

يف كل موضع، وليس الغرض التخريج أو االستقصاء وال 

الروايات األخرى التي مل ختتلف عند املؤلف، بل الغرض 

معرفة انتشار هذه الرواية، وحماولة دراسة سبب التغيَّي هل 

هو بسبب اختالف النسخ وليس من املصنف نفسه، أو 

وهل حيتمل أنه أثر فيمن بعده  ترجيح أن التغيَّي من املصنف؟

 من املصنفني فنقلوا عنه هذه الرواية.

مئة  933وعدد النصوص التي تكررت حسب ُجعي 

ا، منها  ا حصل فيها  37وثالثة وثالثون نص  سبعة وثالثون نص 

 اختالف للرواية يف موضع أو أكثر.

 :األول النص •

 (:9/1املوضع األول )-9

: بنين رَب الضر  للمَكع 

  إذا القيَتهم غََّي منطٍق ُكساىل

 

ى ب ه   وهو عناءُ  املحروُب ُيَلهر

 

ا إىل قيس بن اخلطيم:2/276املوضع الثاين )-2  ( منسوب 

ى به  ُكساىل إذا القيَتهم غََّي منطٍق   وهو َعنَاءُ  املتبولُيلهر

املوضع األول يف سياق قوم حيسنون القول، ويسيئون يف 

سياق تعضيد شاهد قيس بن العمل، ويف املوضع الثاين يف 

 اخلطيم:

ياج  
 َوَبعُض الَقول  َليَس َلُه ع 

 

 َليَس َلُه إتاءُ 
 
 َكَمخض  املاء
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والبيت ملحرز بن املكعرب الضبي وهو الثاين عند أيب متام 

[ 696( برقم ]2/972هـ، 9109هـ( يف )احلامسة، 239)

 ، وأما عند«املتبول»من قصيدة عدهتا ثامنية أبيات، براوية 

(، وحممد 9/908هـ، 9193هـ( يف )الكامل، 286املربد )

(: 2/619هـ، 9106هـ( يف )الزهرة، 217بن داود )

 «.املحروب»

[ وذكر 991( برقم ]981-988وورد يف شعر ضبة )

؛ لكنه  جامع الديوان أنه ورد يف موضعني يف البيان والترَبنين

أن رواية وضع يف املتن رواية املوضع الثاين ويف احلاشية ذكر 

ا-)املحروب( عند املربد. ومل يرش إىل أهنا  عند اجلاحظ  -أيض 

 يف املوضع األول.

 الثاين النص •

 (9/212املوضع األول )-9

 وقال واثلة بن خليفة يف عبد امللك بن املهلب:

نربٍ  ل  أعواُد م   لقد صربت  للذن

 

 تقوم عليها يف يديك قضيُب 

نرُب الغريبن إذ  قمَت  
 فوَقه بكى امل 

 

 وكاَدت مسامَُّي احلديد تذوُب 

ب َت أدرَكَك الذي 
 رأيتُك لـامن ش 

 

اة د   ُيصيب ََسَ  حني تشيُب  األس 

 سفاهُة أحالٍم وبخل  بنائلٍ  

 

ُمزوَن عيوُب   وفيك ملن عاب اـل

 (2/393املوضع الثاين )-2 

، هيجو عبد امللك بن  دويسن قال واثلُة بن خليفَة السن

 املهلرب:

نربٍ لقد  ل  أعواُد م   صربت  للذن

 

 تقوم عليها يف يديك قضيُب 

نرُب الغريبن إذ  قمَت فوَقه 
 بكى امل 

 

 وكاَدت مسامَُّي احلديد تذوُب 

ب َت أدرَكَك الذي 
 رأيتُك لـامن ش 

 

 حني تشيُب  األزد   ُيصيب ََساةَ 

 سفاهُة أحالٍم وبخل  بنائلٍ  

 

ُمزوَن عيوُب   وفيك ملن عاب اـل

 فارسٍ  رساتيُق  أوَحَشت منكموقد  

 

 وباملرص ُدور  َُجرة  وُدروُب 

ج ناسبت  َر  ت  من اخل  بَة  َضجر  إذا ُعص 

 

 َمزونيرة  إن النرسيب َنسيُب 

 (3/78املوضع الثالث )-3 

: دويسن  وقال واثلة السن

ب َت أدرَكَك الذي
 رأيتَُك لـامن ش 

 

 ُيصيُب ََساَة األزد  حني تشيُب 

 أحالٍم وُبخل  بنائلٍ سفاهُة  

 

ـَمُزون ُعيُوُب   وفيك ملن عاَب ال

نربٍ    لقد صرَبت  للذل  أعواُد م 

 

 تقوم عليها يف يديك قضيُب 

 فارسٍ  رَزاديقوقد أوحشت  منكم  

 

 وباملرص ُدور  َُجنة  وُدُروب

املوضع األول: األسد، وذكر املحقق أنه لغة يف األزد،  

 األزد.وأنه فيام عدا )ل( 

ويف املوضع الثاين: )رساتيق( ومل يرد البيت يف املوضع 

األول، وورد يف املوضع الثالث )رزاديق( وأشار املحقق أنه 

 فيام عدا )ل(: )رساتيق(.

فيلحظ أن أغلب النسخ وردت متفقة عدا نسخة )ل(، 

كام أن االختالف يف الرواية اختالف هلجي يف النطق ال يتغَّي 

 به املعنى.

 :الثالث النص •

 (:9/298املوضع األول )-9

 قال الشاعر:

بُت ألقوام َيع يبوَن ُخطبَتي  عج 

 

 بخطيب   موقفوما منهُم يف 

 (9/239املوضع الثاين )-2 

 وقال آخر:

 عجبُت ألقواٍم يَعيبُون ُخطبتي

 

 بخطيب   َمأق طٍ وما منهُم يف 

خ »وكتب يف هامشها « يف موقف» "(: ل:1ويف احلاشية ) 

 ."«مأقط: 

. ويلحظ أن  ومل أقف عىل البيت يف غَّي البيان والترَبنين

نسخة )ل( متفقة يف املوضعني مع اإلشارة إىل الرواية 

 األخرى.

 الرابع النص •

 (: 3/12املوضع األول يف )-9

 وأنشد لَسالمة بن جندل:

ع   إننا  إذا ما أتانا صارخ فز 

 

اُخ له قرَع الظرنَابيب َ  كان الرصن

 (:3/81املوضع الثاين يف )-2 

 وقال سالمة بن جندل:

ع   كنرا  إذا ما أتانا صارخ  فز 

 

اُخ له َقرَع الظرنابيب  كان الرصن

، «كنا(: »923ه، 9107راوية )ديوان سالمة بن جندل،  

وأشار املحقق يف احلاشية إىل املصادر التي ورد فيها )إنا( 

وهي: األنباري وديوان أيب ذؤيب اهلذيل واحلامسة برشح 

التربيزي والبيان والتبيني ورشح أشعار اهلذليني وجممع 

ونظام  األمثال وفرائد الآلل وأساس البالغة وُجهرة األمثال

الغريب وهتذيب اللغة ومستقىص األمثال؛ لكنه مل يرش إىل 

 املوضع الثاين يف البيان والترَبنين املوافق لرواية الديوان.

 اخلامس النص •

 (3/200املوضع األول )-9

وقال سعُد بن ربيعَة بن مال ك بن سعد بن َزيد  َمناة  بن 

 متيم:
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 الذي َتَرى املاُلُل أالَ إنناَم هذا 

 

 وإد بَاُر جسمي م ن َرَدى الَعثَرات  

ُت بعَدهُ    وَكم من خليٍل قد جتلرد 

 

 َحَُّسات   دوَنهُ َتقطرُع نفيس 

 (3/319املوضع الثاين )-2 

وقال سعد بن ربيعة بن مالك بن سعد بن زيد مناة، وهو 

 من قديم الشعر وصحيحه:

الُل أالَ إننام هذا   الذي َترى السن

 

ن  
 َرَدى الَعثرات  وإد باُر جسمي م 

ُت َبعَدهُ    وكم من َخليٍل قد جتلرد 

 

 َحَُّسات   َبعدهَتقطرُع نفيس 

ما عدا "(: 1يف املوضع األول: علق املحقق يف احلاشية ) 

. ويف املوضع الثاين: علق املحقق يف ")ل(: بعده حُّسات

 ."ما عدا )ل(: دونه حُّسات"(: 3احلاشية )

يف موضع الرواية، فالنسخ األخرى خالفت نسخة )ل( 

لكن النسخ كلها سواء )ل( أو املجموعة األخرى متفقة عىل 

كام «. بعده»و « دونه»اختالف الرواية بني املوضعني يف كلمة 

اتفقت النسخ يف اختالف الراوية )املالل والسالل( ويتحمل 

دخول التحريف فيهام. ومل أقف عىل البيتني يف غَّي البيان 

.  والترَبنين

 السادس النص •

 (3/201املوضع األول )-9

 وقال ابن َيسٍَّي:

ُه حنَي تأيت ُُج لة    تأيت املكار 

 

وَر ََيي   الفَلتَات   معوترى الُّسن

 (3/230املوضع الثاين )-2 

 وقال حممُد بُن َيسَّي:

 َتأيت  املكارُه حني َتأيت  ُجلة  

 

وَر ََييُء   الَفَلتات   يفوترى الُّسن

(: ما عدا )ل( 2املحقق يف احلاشية )املوضع األول: علق  

 َييء يف الفلتات.

، "املجموع"والبيت يف )شعر حممد بن يسَّي الريايش 

) ( يف القسم املتنازع 936هـ، 9102 ( نقال  عن البيان والترَبنين

عليه، ورجح جامع ديوانه أنه له. ومل يرش إىل اختالف 

ء يف َيي»الرواية. والذي وقفت عليه يف بعض املصادر: 

هـ( يف )حمارضات 202مثل الراغب األصفهاين )« الفلتات

ا إىل العتايب، وابن أيدمر 2/673األدباء، بال،  ( منسوب 

( ملحمد بن 3/900هـ، 9108هـ( يف )الدر الفريد، 790)

، ويلحظ أن نسخة «مع الفلتات»بشَّي. ومل أقف عىل رواية 

 يف املوضعني. « مع»)ل( متفقة يف الرواية 

 السابع النص •

 (:9/32املوضع األول )-9

 وقال بعض ُخَلعاء بغداد:

ه   ـرب 
 عجبُت مـن إبلـيس يف ك 

 

ــرَ  ــا أظَه ــب ح  م ــه وُق ــن نينت  م

ـــجدةٍ   ـــىل آَدَم يف س ـــاه ع  ت

 

ــــه ت  ين ا لُذرن اد  ــــون ــــار َق  وص

 (:3/922املوضع الثاين )-2 

 قال بعض الط َياب:

ه   ـرب 
 عجبُت مـن إبلـيس يف ك 

 

ــداه ــث  مــا أب ــه   وُخب  يرت
 مــن ن 

 
ـــجدةٍ  ـــىل آَدَم يف س ـــاه ع  ت

 

ــــه ت  ين ا لُذرن اد  ــــون ــــار َق  وص

، «وخبث ما أبداه»(: هـ، ب 9املوضع األول: احلاشية ) 

وبعض النسخ « يف سجدته»(: ل: 2واملوضع الثاين احلاشية )

 اتفقت يف الرواية يف املوضعني مثل )ه، وب(.

 (:2/99والبيتان يف ديوان أيب نواس )

 إبلـيس يف تيهـهعجبت مـن 

 

 وعظم ما أظهـر مـن نخوتـه

ـــجدةٍ   ـــىل آَدَم يف س ـــاه ع  ت

 

ــــه ت  ين ا لُذرن اد  ــــون ــــار َق  وص

فوردت يف « وقبح ما أظهر»أما الرواية يف املوضع األول  

هـ( يف )بدائع 729كتب متأخرة كام عند ابن القيم اجلوزية )

( 398هـ، 9139( و )روضة املحبني، 2/716الفوائد، بال، 

ا فيها باجلاحظ، وقريب منها ما ورد  وقد يكون ابن القيم متأثر 

هـ( )التمثيل 121يف بعض املصادر كام عند الثعالبي )

وأما الرواية «. وخبث ما أظهر( »322م، 9183واملحارضة، 

 فلم أقف عليها.« وخبث ما أبداه»يف املوضع الثاين 

هـ( معارص اجلاحظ أورد 276ويلحظ أن ابن قتيبة )

( كام يف ديوان 2/892م، 9166)الشعر والشعراء، البيتني يف 

 أيب نواس.

 الثامن النص •

 (9/908املوضع األول )-9

َظام البُطون ؤوس  ع   وُصل ع الرن

 

 غ الَظ الَقرَص   جفاة املَحز  

 (9/922املوضع الثاين )-2 

َظام البُطون ؤوس  ع   وُصل ع الرن

 

داق الَظ الَقرَص   رحاب الش   غ 

هـ، 9312ملحق )ديوان طرفة بن العبد، والبيت يف  

[ نقال عن األشباه والنظائر، والرواية فيه كام 29( برقم ]921

 يف املوضع األول.

ويظهر أن املوضع الثاين وهم بالتلفيق؛ ألنن اجلاحظ 

أنشده يف )الربصان والعرجان والعميان واحلوالن، 

 (:290هـ، 9190

َظام البُطون ؤوس  ع  الَظ الَقرَص  جفاة  وُصل ع الرن  املَحز  غ 
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 رحاب الشداق طياب اخلرب شداد املقابض يوم اجلالد

 :التاسع النص •

 (9/918املوضع األول )-9

 وقال جرير:

ر حترى ُيصيبَُهم   يتنقونوال   الرشر

 

َر إالن تدبنرا فون األم   وال يعر 

 (9/216املوضع الثاين )-2 

 وقال جرير:

ر حتى يصيبَهم يعرفونوال   الرشر

 

َرا  وال يعرفون األمَر إال تدبن

 (2/317املوضع الثالث )-3 

 وقال آخر:

فونوال  ر حتى يصيبَُهم   يعر   الرشر

 

َرا فون األمَر إالن تدبن  وال يعر 

( باملخاطب؛ ألنه هيجو 9/171والبيت يف ديوان جرير ) 

 الفرزدق وطهية:

ر حترى يصيبكم تتنقونفال   الرشر

 

َر إالن تدبنرا فون األم   وال تعر 

« فال تعرفون الرش»وأشار املحقق إىل رواية النقائض  

(، 9078هـ، 9193هـ( يف )الكامل، 286فقط. وعند املربد )

م، 9116هـ( يف )التذكرة احلمدونية، 262وابن محدون )

احلمدونية،  ( كام يف املوضع الثاين، وورد يف )التذكرة3/301

 ( كام يف الديوان.2/901م، 9116

 :العارش النص •

 (:3/220املوضع األول )-9

 وقال اآلخر:

 الشكَوى بأمر  َحَزاَمةٍ  لَعمُرك ما

 

 ُ  وال بُدن من شكَوى إذا مل يكن َصرب 

 (:1/63املوضع الثاين )-2 

 وقال الشاعر:

كَوى بأمر  َحزامةٍ  وما َكثََرةُ   الشر

 

ُ وال بُدن   من شكَوى إذا مل يكن َصرب 

أما رواية املوضع األول فوردت عند ابن محدون  

( 3/922م، 9116هـ( يف )التذكرة احلمدونية، 262)

هـ، 9108هـ( يف )الدر الفريد، 790وحممد بن أيدمر )

( يف احلاشية، وأما رواية املوضع الثاين فورد قريب 2/72

هـ( يف 281) منها ملالك بن حذيفة النخعي عند البحرتي

وما كثرة [: »662( برقم ]273هـ، 9128)احلامسة، 

 «.الشكوى بحد حزامة

 :عرش احلادي النص •

 (3/70املوضع األول )-9

 وقال ُنَصي ب األسود:

يانة   ة  وص   وَمن ُيبق ماال  ُعدن

 

هرفال  حن ُمبقيه وال  الدر ُره   الشن
 واف 

ه   ومن َيك ذا ُعوٍد صليٍب يعدن

 

هُر كاَسهُ ليكُّس  هر  فالدر  ُعوَد الدن

 (1/19املوضع الثاين )-2 

 قال الشاعر:

ة وصيانة  ومن ُيبق  ماال  ُعدر

 

 واف ُره الدهرُمبقيه  وال  البُخ لفال 

هُ   دن  وَمن يُك َذا ُعوٍد َصليب ُيع 

 

ه   ُ
هُر كاَس  َ ُعود الدهر فالدر

 لي كُّس 

متى »(: ل 9احلاشية )علق املحقق يف املوضع الثاين يف  

 «.فال الشح»و « تبق

م، 9167، "املجموع"والبيتان يف )شعر نصيب بن رباح 

:72( برقم ]12  [ ومل يرجع إىل البيان والترَبنين

ة وصيانة  ومن ُيبق  ماال  ُعدر

 

 فال الدهر ُمبقيه  وال الشح واف ُره

 وَمن يُك ذَا عظم َصليب رجا به 

 

َ ُعود 
ه  لي كُّس  ُ

هُر كاَس   الدهر فالدر

ومما يلحظ هنا أن املوضع األول ورد البيتان يف سياق  

الربد والقضيب وأبيات يف العود، وأن املوضع الثاين ورد 

فال »البيتان يف سياق ُجع املال والعدة؛ فلهذا كانت رواية 

، وهذا يبعث «فال الدهر»أجود للسياق من « البخل مبقيه

السياق يف اختالف الرواية لدى اجلاحظ تساؤال عن تأثَّي 

 وغَّيه.

 الثاين عرش: النص •

 (2/901املوضع األول )-9

 قال أبو البالد:

 وإننا وَجدنا النَاَس ُعوَدين: طي ب ا

 

 وُعود ا خبيث ا ال يب ضن عىل الَعرص   

ينُه  يُن الفتى َأخالُقه وَتش   َتز 

 

 ال يدري وهووتُذَكُر أخالُق الفتى 

 (3/81املوضع الثاين )-2 

 وقال آخر:

نا النناَس ُعوَدين: طينبا  إننا وَجد 

 

 وعود ا خبيث ا ما يَب ضن عىل الَعرص  

 َتزين الفتى أخالُقه وَتشينه 

 

 ال يدري حيُث وتُذكر أخالُق الفتى 

أما رواية املوضع األول فوردت أليب البالد الطهوي عند  

هـ( وأيب عثامن سعيد 380أيب بكر حممد ) اخلالديني

م، 9128هـ( ابني هاشم يف )األشباه والنظائر، 319)

هـ( يف )احلامسة 626(، وصدر الدين البرصي )2/299

[. وأما رواية 631( برقم ]2/712هـ، 9108البرصية، 

هـ( يف 626البيت الثاين فوردت له عند ياقوت احلموي )

وبال نسبة عند ابن عبد  (،1/12م، 9112)معجم البلدان، 
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(. واحتامل أن 2/218ه( يف )هبجة املجالس، بال، 163الرب )

 االختالف من املؤلف قوي ههنا.

 :عرش الثالث النص •

 (9/22املوضع األول )-9

وقال صفوان األنصاري )ثم أورد قصيدة طويلة يف اثنني 

 وعرشين بيت ا منها البيت العارش(:

ار   والشيخ َدغفلوال النناطق النرخر

 

 إذا وَصُلوا أيامهنم باملخارص

 والبيت السادس عرش: 

َل القول يف كل  موطنٍ  يبون فَص 
 يُص 

 

يُة جازر  كام طَبرقت  يف العظم ُمد 

 (9/379املوضع الثاين )-2 

 وكام قال األنصارين يف املجامع  حيث يقول:

 َسورةٍ َسينارة  ذاُت  بناوسارت 

 

ر  بُكوم املطايا   اجلَامه 
 واخليول 

ام َحترى متكنوا   يؤمنون ُمل َك الشن

 

ام فوَق املناب ر   ا بأرض  الشن  ملوك 

َل القول  يف كل  خطبةٍ    يُصيبُون فَص 

 

 إذا َوَصلوا أَيامهَنم بالـَمخارص  

 (3/12املوضع الثالث )-3 

 وقال اآلخر:

َل القول  يف كل  خطبةٍ   يُصيبُون فَص 

 

 َوَصلوا أَيامهَنم بالـَمخارص  إذا 

 (:3/996املوضع الرابع )-1 

 ُسوُددٍ سينارة  ذاُت  لناوسارت 

 

 ب ُكوم  املطايا واخلُيول  اجلامهر  

 أما البيت األول: 

ار والشيخ َدغفل  وال النناطق النرخر

 

 إذا وَصُلوا أيامهنم باملخارص

 والبيت السادس عرش: 

َل القول  يبون فَص 
 يف كل  موطنٍ يُص 

 

يُة جازر  كام طَبرقت  يف العظم ُمد 

فيحتمل أن اجلاحظ لفق بني الصدر والعجز يف املوضع  

األول، وأن الرواية الصحيحة ما ورد يف املوضعني الثاين 

 والثالث:

َل القول  يف كل  خطبةٍ   يُصيبُون فَص 

 

 إذا َوَصلوا أَيامهَنم بالـَمخارص  

هبذه الرواية عند أيب بكر الدينوري وقد ورد البيت  

( 1/373هـ، 9191هـ( يف )املجالس وجواهر العلم، 333)

[ لبعض األنصار يمدح األنصار، وعند 9223برقم ]

هـ، 9191هـ( يف )أساس البالغة، 238الزخمرشي )

 ( حلسان.9/211

من اجلمل « إذا وصلوا أيامهنم باملخارص»علام  بأن ُجلة 

هلذا ترد يف عجز أبيات أخر كام عند ابن السائرة كاألمثال، و

(، 9/286م، 9187هـ( يف )ُجهرة اللغة، 329دريد )

 (:2/616هـ، 9101هـ( يف )الصحاح، 313واجلوهري )

يل األَر ض َوقع خطاهبم  إذا وصلوا َأي اَمهنم باملخارص يَكاد يز 

يُة جازر( أورده  وعجز البيت )كام َطبرقت  يف العظم ُمد 

 (:9/908للراعي النمَّيي يف )اجلاحظ 

نَهُ  َض الُقف  ثمر َجَزع  َن ُعر   فطَبرق 

 

ر   يُة جاز   كام طبنَقت  يف العظم ُمد 

هلذا يرتجح احتامل التلفيق بني صدر بيت وعجز بيت  

 آخر.

 وأما البيت:

 َسورةٍ َسينارة  ذاُت  بناوسارت 

 

ر    اجلَامه 
 بُكوم املطايا واخليول 

ه، 9103هـ( يف )أخبار مكة، 220األزرقي )فقد أورد  

( قصيدة يف ثالثة عرش بيت ا نسبها إىل حسان بن ثابت 9/16

 وليست يف ديوانه )نرشة عرفات(، ورد البيت العارش فيها:

 قوةَسينارة  ذاُت  لناوسارت 

 

ر    اجلَامه 
 بُكوم املطايا واخليول 

 

 كام ورد البيت الثالث عرش:

َل   القول  يف كل  خطبةٍ يُصيبُون فَص 

 

 إذا َوَصلوا أَيامهَنم بالـَمحارض  

 «.باملخارص»تصحيف « باملحارض»و 

( رسم )مر( 2/902م، 9112وورد يف )معجم البلدان، 

 لعون بن أيوب األنصاري:

 منظرسينارة ذات  لناوسارت 

 

 بكوم املطايا واخليول اجلامهر

 الرواية.والنص فيه اضطراب يف النسبة وبعض  

 :عرش الرابع النص •

 (:9/373املوضع األول )-9

 َمن للَقناة إذا ما َعير قائلها

 

نرة  يا  ر   َشبر أم  لألع   بَن َعامن

 (:3/90املوضع الثاين )-2 

 َمن للقناة إذا ما عير قائُلها

 

ر   عمروَ أو لألعنرة يا   بَن َعامن

كذا يف (: »1) ويف املوضع األول علق املحقق يف احلاشية 

وكالمها خطأ يف « شيب بن عامر»ل، هـ، وفيام عدامها: 

 237-236الرواية؛ إذ إن البيت من أبيات يف ديوان جرير 

 ...«.يرثي هبا عقبة بن عامر، أوهلا 

واألمر كام قال املحقق، والبيت جلرير يف )ديوانه، بال، 

ع، ( يرثي عقبة بن عامر أحد بني جعفر بن ثعلبة بن يربو113

 وفيه:

 َمن للقناة إذا ما عير قائُلها

 

ر   عقبأم لألعنرة يا   بَن َعامن

ورواية اجلاحظ يف املوضعني خمالفة ملناسبة القصيدة يف  

ديوان جرير، ويظهر أن اجلاحظ أثر فيمن بعده مثل أسامة بن 

، "ضمن نوادر املخطوطات"ه( يف )كتاب العصا 281منقذ )



 هـ(9119م/2020جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(32) ، مجاآلدابجملة 

 

27 

 البيت كام يف املوضع الثاين.( إذ أورد 9/209هـ، 9199

 :عرش اخلامس النص •

 (3/69املوضع األول )-9

 وقال العباس بن مرادس:

 عن أحسابنا برماحنا نقاتُل 

 

يد اخلوامسا ـُمذ   فنرضهبم رضب ال

 (3/70املوضع الثاين )-2 

 وقال عباس بن مرادس:

 عن أحسابنا برماحنا نطاعن

 

يد اخلوامسا ـُمذ   فنرضهبم رضب ال

ويلحظ تقارب املوضعني فام بينهام سوى تسع صفحات  

مطبوعة مما يوازي مخس أو أربع صفحات خمطوطة تقريب ا، 

وأشار املحقق يف املوضع الثاين إىل أن البيت وعبارة اإلنشاد 

 قبله ساقط من )ل(.

، "املجموع"وهو البيت السادس عرش يف )ديوانه 

ن بيت ا برقم ( من قصيدة عدهتا ثامنية وعرشو13هـ، 9192

[، وأشار جامع الديوان إىل رواية البيت األول عن البيان 10]

 والتبيني فقط، وحيتمل أن املوضع األول مما غَّيه اجلاحظ.

 عرش السادس النص •

 (3/200املوضع األول )-9

 وقال الطرماح بن حكيم يف هذا املعنى:

ا ض   وَشينَبني أن ال أزاُل ُمنَاه 

 

ى أن ُزوب غَّي   َا وأُبوعُ  ُقو   هب 

 (3/319املوضع الثاين )-2 

 وقال الطرماح يف هذا املعنى:

ا ض   وَشيرَبني أن الَ أزاُل ُمناه 

 

وبغَّي   ُ ا أَس   به وأُبوعُ  َثر 

ا »( برواية 912هـ، 9191والبيت يف )ديوانه،   بغَّي ثر 

وأشار إىل اختالف الروايتني يف املوضعني. وحيتمل « أثرو به

، «أثرو»وأهنا « أَسو»ثاين قد دخله التحريف يف أن املوضع ال

 وهبذا تكون راوية البيان والترَبنين موافقة لرواية الديوان.

أما رواية املوضع األول فلم أقف عليها. ووردت 

روايات أخرى يف بعض املصادر كام عند أيب الفرج األصبهاين 

(، وأيب هالل 92/13هـ، 9379هـ( يف )األغاين، 326)

هـ، 9121هـ( يف )ديوان املعاين، 312ري )العسك

ه( يف )لباب اآلداب، 281(، وأسامة بن منقذ )2/9228

وأما عند اخلالديني «. بغَّي غن ى أسمو به(: »991هـ، 9199

هـ( ابني 319هـ( وأيب عثامن سعيد ) 380أيب بكر حممد )

( فوردت: 2/222م، 9128هاشم يف )األشباه والنظائر، 

ى أندى ب»  «.هبغَّي ثر 

 عرش السابع النص •

 (:2/981املوضع األول )-9

 وذهب إىل قول األحوص:

 ذَهب الذين أحبنهم َفَرط ا

 

مور  وبقيُت   يف َخل ف كاملق 

ن كل  َمطويٍّ عىل َحنٍَق    م 

 

في ٍع ُيكَفى وال َيك   متضج 

 (:3/336املوضع الثاين )-2 

 وقال اآلخر:

 ذَهب الذين أحبنهم َفَرط ا

 

 يف َخل ف كاملغموروبقيُت 

ن كل  َمطويٍّ عىل َحنٍَق    م 

 

في ٍع ُيكَفى وال َيك   متضج 

(: فيام مىض 7وعلق املحقق يف املوضع الثاين يف احلاشية ) 

 «.كاملقمور»

، "املجموع"والبيتان لألحوص األنصاري يف )شعره 

« املغمور»و « املقمور»[. و906( برقم ]202ه، 9199

 بمعن ى.

 ( برواية: 3/82رده اجلاحظ يف احليوان )وأو

اذَهب الذين أحبنهم   سلف 

 

 يف َخل ف كاملقهوروبقيُت 

ن كل  َمطويٍّ عىل َحنٍَق    م 

 

في ٍع ُيكَفى وال َيك   متضج 

ا يف رسم    ويلحظ أن احتامل التحريف ههنا وارد جد 

ا قدي ام يف النسخ.  القاف والغني، وقد يكون حتريف 

 عرش الثامن النص •

 (:9/373املوضع األول )-9

 ومما قالوا يف محل القناة قوله:

فاُق، وال  إىل امرٍئ ال خَتَطناُه الر 

 

َئ املرُق  َوان إذا ما استُن ش   َجد ب  اخل 

ُر الكالم إذا   ُصلُب احليازيم ال َهذ 

 

ل   ج  َتع   َزهُق هزر القناَة وال ُمس 

 (:3/90املوضع الثاين )-2 

 آخر يف محل القناة:وقال 

فاُق، وال  إىل امرٍئ ال خَتَطناُه الر 

 

َئ املرُق  َوان إذا ما استُن ش   َجد ب  اخل 

ُر الكالم إذا   ُصلُب احليازيم ال َهذ 

 

ل   ج  َتع   زعقهزر القناَة وال ُمس 

ويف «. الرقاب»(: فيام عدا ل : 9املوضع األول احلاشية ) 

« زهق:»(: ما عدا ل 1يف احلاشية )املوضع الثاين علق املحقق 

 وقد مضت الرواية.

هـ( يف 292وورد البيتان عند أمني الدولة األفطيس )بعد 

( كام يف املوضع 110-131هـ، 9122)املجموع اللفيف، 

 األول، وحيتمل أنه أخذها عن اجلاحظ.

( وفيه يف 102هـ، 9311والبيتان لألخطل يف )ديوانه، 
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 «.رهق»يف البيت الثاين و« استبطئ»البيت األول: 

يف املوضع األول تصحيف لـ « زهق»والذي يظهر أن 

، «رهق»يف املوضع الثاين حمرفة عن « زعق»، وأن «رهق»

ويرتجح عندي أن اختالف الرواية ليس من املؤلف، بل من 

 النساخ.

 :عرش التاسع النص •

 (:9/372املوضع األول )-9

 وقال معن بن أوس املزين

 عن ي رسوال   أال َمن ُمبلغ  

 

ساال َل الر 
 ُعَبيَد اهللر إذ  َعج 

 ُتَعاق ل ُدوَننا أبناَء ثورٍ  

 

 ونحُن األكثرون حىص  وماال

د ف ا   إذا اجتمع القبائل جئت ر 

 

باال َوراَء املاسحني  لك الس 

َطى َعَصا اخلطباء    فيهمفال ُتع 

 

 وقد ُتكَفى الـَمقادَة والـَمقاال

 وترَك بني أب يكم  فإنكُم  

 

باال ون احل  َتُكم جترن  وأَس 

واُكم   
دى ممرن س 

كُم الع   وُودر

 

 لكاحلَّيان يتنبع الضالال

 (:3/1املوضع الثاين )-2 

 أال َمن ُمبلغ  عن ي رسوال  

 

ساال َل الر 
 ُعَبيَد اهللر إذ  َعج 

 ُتَعاق ل ُدوَننا أبناَء ثورٍ  

 

 وماالونحُن األكثرون حىص  

د ف ا   إذا اجتمع القبائل جئت ر 

 

نيَ  باال أمام املاسح   لَك الس 

َطى َعَصا اخلطباء    يوما  فال ُتع 

 

 وقد ُتكَفى الـَمقادَة والـَمقاال

(: فيام عدا 6يف املوضع األول: علق املحقق يف احلاشية ) 

 «.أمام املاسحني»ل: 

(: يف ُجيع 9)ويف املوضع الثاين: علق املحقق يف احلاشية 

 صوابه من الديوان ومما سبق.« أمام املاسحني»النسخ: 

( دون اإلشارة 71والبيتان ملعن بن أوس املزين يف ديوانه )

 إىل اختالف الروايات، ورواية البيت األول فيه:

د ف ا حرضت فجئتإذا اجتمعوا  باال َوراَء املاسحني ر   لك الس 

 كام يف املوضع األول.« فيهم»ورواية البيت الذي يليه فيه 

أمام »ويلحظ أنه يف املوضع األول ورد يف النسخ عدا ل 

، ويف املوضع الثاين ورد يف النسخ كلها؛ لكن «املاسحني

املحقق صوبه بناء عىل ما ورد يف الديوان، ويفرتض أال 

يصوب ما دامت النسخ قد اتفقت عىل هذه الرواية يف هذا 

ا عدا ل اتفقت عىل الرواية نفسها يف املوضع ال سيام أن بقيته

 املوضع األول. وحيتمل أن هذه راوية للجاحظ انفرد هبا.

 العرشون النص •

 (:9/372املوضع األول )-9

ٍق  َكتبت    لنا يف األرض يوَم حمر 

 

اُمنا يف  اأين  َفي صال األرض يوم 

 

 (:3/1املوضع الثاين )-2

ٍق  حَكَمت    لنا يف األرض يوَم حُمر 

 

اُمنا يف   فيَصال الناس ُحكام  أير

مل أقف عليه، ويلحظ االختالف يف الصدر والعجز،  

 والذي يظهر أن االختالف من املؤلف نفسه.

 والعرشون احلادي النص •

 (9/212املوضع األول )-9

 وقال آخر:

بةٍ   وأنَزَلني طوُل النروى داَر َغر 

 

 ال أشاكله امرأ  إَذا شئُت القيُت 

ُته حترى يقال سجيرة     فحامق 

 

 ولو كان ذا عقل لكنُت أعاق ُله

 (:2/232املوضع الثاين )-2 

 وأنَزَلني طوُل الننوى داَر َغربةٍ 

 

 ال أشاكلُه الذيإذا شئُت القيُت 

يرة    ُته حترى يقاُل سج   فحامق 

 

 ولو كان ذا عقٍل لكنُت أعاقُله

 (:1/29املوضع الثالث )-3 

 وأَنزَلني طُوُل النروى داَر َغربةٍ 

 

ئُت القَيُت  لُه   الذيإذا ش 
 ال أُشاك 

يرة    ُتهُ  حترى ُيقاُل َسج   فحاَمق 

 

 ولو كان ذا عقٍل لُكن ُت أُعاقُله  

ضمن "أورده اجلاحظ يف )رسالة احلنني إىل األوطان  

( كام يف املوضع األول، 2/102هـ، 9311، "رسائل اجلاحظ

هـ( يف )عيون األخبار، بال، 276ورد عند ابن قتيبة )وكذا 

هـ( يف )هبجة املجالس، بال، 163(، وابن عبد الرب )3/21

( وغَّيمها. وأما يف املوضعني الثاين والثالث فورد 2/212

(. وكلتا 61هـ( يف )الورقة، بال، 216عند ابن اجلراح )

 الروايتني واردتان يف كتب الرتاث.

 والعرشون الثاين النص •

 (2/320املوضع األول )-9

:  وقال أعرايبٌّ

ين بالَعيش ع ريس كأنام ُ  ُتبرص 

 

ين األمَر الذي أنا جاهُله  ُتبرص 

 يعيش الفتى بالفقر يوم ا وبالغ نى 

 

 كأن  مل َيل َق حني يزايُله وُكلٌّ 

 (:3/978املوضع الثاين )-2 

 وقال أعرايب:

ين بالعيش ع ريس كأنام  ُتَبرصن

 

ين األمَر الذي أنا جاهُله  ُتبرَصن

 يعيش الفتى بالفقر يوم ا وبالغ نَى 

 

 كأن  مل يلَق حني ُيَزايُله وُكال  

واالختالف ههنا يف الوجه اإلعرايب، وقد ورد كام يف  

هـ( يف )التذكرة 702املوضع األول عند العبيدي )بعد 

هـ( يف 202(، والراغب )391م، 9189السعدية، 

(، وورد كام يف املوضع الثاين 2/206)حمارضات األدباء، بال 

هـ( يف )احلامسة البرصية، 626عند صدر الدين البرصي )
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[، وأمني الدولة األفطيس 827( برقم ]2/127هـ، 9108

 (.132هـ، 9122هـ( يف )املجموع اللفيف، 292)بعد 

 :والعرشون الثالث النص •

 (2/219املوضع األول )-9

 وقال اآلخر:

ه   كالموإنن   لكالنربل هتوي ليس فيها نصاهُلا املرء يف غَّي ُكن ه 

 (3/203املوضع الثاين )-2

 َوهٍب املخزومي:قال ُهَبَّيُة بُن أيب 

ه مقالوإنر   يف غَّي ُكن ه 
 
ي ليَس فيها نصاهُلَا املرء  لكالنرب ل هَت و 

هـ( 329أما رواية املوضع األول فوردت عند ابن دريد )

هـ( 288(، وأيب عيل القايل )922هـ، 9199يف )االشتقاق، 

( 236(، واملصعب الزبَّيي )9/73هـ، 9311يف )األمايل، 

( وأغلب املصادر. وأما 311، و 10بال، يف )نسب قريش، 

رواية املوضع الثاين فقليلة الورود منها ما ورد عند ابن عبد 

 (.9/80هـ( يف )هبجة املجالس، بال، 163الرب )

 والعرشون الرابع النص •

 (9/23املوضع األول )-9

 : َميطين َداَن الشن  ومن ذلك قول َمع 

 يوم تشفى الننفوُس من يَع رُص  اللؤ

 

ال    م  وُيثنَى بَساَمَة الرحر

يٍف   ها وَثق   وَعديٍّ وَتيم 

 

 وُأَميٍّ وتغل ٍب وهالل  

ُب ال َحُرورا وال    َتن ُجو النواص 

 

ال ل الَغزر ُب واص   ال وال َصح 

 (3/326املوضع الثاين )-2 

: ميطين ي  الشن  وهو أبو الُّسر 

ن يَع رُص  الل ؤ
َفى النفوُس م   يوَم تُش 

 

ال  م  حر  وُيثنَى ب سامَة الرر

ها وَثقيٍف   يٍّ وَتي م 
 وعد 

 

الل   لٍب  وه   وُأَمين  وَتغ 

 تنُجو النرَوابُت ال َحُروَرا َوال  

 

ال   ل  الغزر  ال وال َصحُب واص 

فيام عدا "(: 6ذكر املحقق يف املوضع األول يف احلاشية ) 

كام يف هـ. « النوابت»حتريف، صواب هذه « النوائب»ل، هـ: 

 ."وقد أشَّي إىل هذه الرواية األخَّية يف هامش ل

وال »ما عدا ل: "(: 2وذكر يف املوضع الثاين يف احلاشية )

 ."«النوائب

ومل يرش إىل حتريفها، ونسختا ل و هـ من أجود النسخ 

من ل التي « النواصب»التي اعتمد عليها املحقق، واملثبت 

 لثاين.أشَّي يف هامشها إىل رواية املوضع ا

وهلذا فتعدد الرواية هنا مرتجح بسبب اختالف النسخ، 

 ومل أقف عىل األبيات يف مصادر أخرى.

 والعرشون اخلامس النص •

 (2/982املوضع األول )-9

 وقال بلعاُء بن قيس:

امن َرُضوا به  أبَي ُت لنفيس اخلَسَف ـل

 

 وما كنت ُمف َحاَم  َشت ميووليرتهم  

 
 (2/272)املوضع الثاين  -2

 وقال بلعاء بن قيس:

 أبَي ُت لنفيس اخلسَف ملا َرُضوا به

 

عيوولنيتُهم    وما كنُت ُمفَحاَم  َسم 

( أن البيت 9وأشار املحقق يف املوضع األول يف احلاشية ) 

 واإلنشاد ساقط من نسخة )ب(.

فلم أقف عليها، وأما « شتمي»أما رواية املوضع األول 

هـ( يف 163دت عند ابن عبد الرب )رواية املوضع الثاين فور

(، وأمني الدولة األفطيس )بعد 2/698)هبجة املجالس، بال، 

( وفيه: 193هـ، 9122هـ( يف )املجموع اللفيف، 292

 وفيه نظر.« ووليتمُ »

وارد، وعىل « شتمي»إىل « سمعي»واحتامل التحريف من 

 هذا يكون االختالف بسبب حتريف قديم يف النسخ.

 والعرشون السادس النص •

 (9/231املوضع األول )-9

 قال سلمة بن اخلرشب:

ا وأنت َسي ُدنا  أبلغ ُسَبيع 

 

ا وأوىف رجالنا ذ مَما م  د 
 ق 

ا وأنر إخَوهَتا   أنر َبغيض 

 

ُموا الذي اضطرما  ُذبياَن قد رضر

موك بينهمُ    نب يُت أن  حكر

 

 فال َيُقوُلنر بئس ما حكام

ةٍ إن كنَت َذا    بشأهنمُ  ُخرب 

 

هم ومن َظَلام  تعرُف ذا َحق 

ل األمَر يف منازل ه   وُتن ز 

 

 وحت رُض الَفَهام ُحكام  وعلام  

ُمبـ   قن وال اـل
ُمح   وال تُبايل م ن اـل

 

ة  وال ذ مَما  ط ل  ال إلن

 فاحكم  وأنت احلك يُم بينهمُ  

 

َدموا احلكَم ثابت ا َصتاَم   لن َيع 

 بينهمُ واصَدع   
 
واء  أديَم السر

 

اَم   عىل رضا َمن َريض ومن َرغ 

ُته ماال  إن  كان   در  َفَقض  ع 

 

ا فَدَما  ماال  بامٍل وإن  َدم 

ثـ    حتى ُتَرى ظاهَر احلُكومة م 

 

ب ح َجىلن هناُره الظنَلاَم   ـَل الصن

ق  حكومَتهم   
 هذا وإن  مل ُتط 

 

 َسَلامفانب ذ  إليهم  أموَرُهم 

 (3/393املوضع الثاين )-2 

ا وأنت َسي ُدنا  أبلغ ُسَبي ع 

 

ا وأوىَف رجالنا ذ مَما م  د 
 ق 

ا وأنن إخوهَتا   أنر بغيض 

 

موا الذي اضطرما  ُذبياَن قد رَضن

موَك بينهمُ    ُنب ئُت َأن  حكن

 

: بئس ما حَكام  فال يقوُلنر

رَفةٍ إن كنت ذا   مُ  ع   بشأهن 

 

هم ومن َظَلامتعرُف   ذا َحق 

 وُتنزُل األمَر يف منازله 

 

ا ا وعزم  ُ الَفَهام َحزم 
 وحُترض 
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ن املحق  وال الـُمب ـ
 وال ُتبايل م 

 

ة  وال ذ مَما  ط ل ال إلر

 فاحكم  وأنَت احلكيُم بينهمُ  

 

 لن َيعَدُموا احلكَم ثابت ا َصَتام

 بينهم 
 
واء  واصَدع  أديَم السر

 

ضا من َرِض  ومن َرغ امعىل   ر 

ته مال  إن كان   در  فَقض  ع 

 

ا َفَدما  ماال  بامٍل وإن  َدم 

، «ذا خربة»ورد يف صدر البيت الرابع يف املوضع األول:  

وهي موافقة ملا عند ابن قتيبة « ذا عرفة»ويف املوضع الثاين 

 (.9/67هـ( يف )عيون األخبار، بال، 276)

« حكام  وعلام  »يف املوضع األول:  ويف عجز البيت اخلامس

هـ( يف )عيون األخبار، 276وهي موافقة ملا عند ابن قتيبة )

ا»(، ويف املوضع الثاين 9/67بال،  ا وعزم   «.حزم 

« إن كان ماال»ويف صدر البيت التاسع يف املوضع األول: 

هـ( يف )عيون األخبار، 276وهي موافقة ملا عند ابن قتيبة )

وذكر املحقق « إن كان مال  »املوضع الثاين  (، ويف9/67بال، 

وهي الرواية  "«إن كان ماال  »ما عدا ل: "(: 1يف احلاشية )

ا-السابقة   .-أيض 

فاختالف النسخ إنام هو يف راوية البيت التاسع، وهو 

 اختالف إعرايب عكس االختالفني السابقني.

 والعرشون السابع النص •

 (9/239املوضع األول يف )-9

غ  ُنَعيام  
 إن لقيَتُهام وأوىَف أبل 

 

 إن مل يكن كان يف سمعيهام صممُ 

 فال يزاُل شهاب  ُيستضاء به 

 

َممُ  ك الص 
َمقان َب ما مل هَتل  ي اـل  هَيد 

ته  ي األشاجع معصوب  بلمر
 عار 

 

عامة يف عرنينه شَممُ   أمُر الزر

 (3/11املوضع الثاين )-2 

ة:وقال دريُد بن  مر  الص 

 إن  لقيَتهام وعوف اأبلغ  ُنَعيام 

 

 إن مل يكن كان يف سمعيهام صممُ 

 فال يزال شهاب  يستضاُء به 

 

َممُ  ي املقانب ما مل هتلك الص 
 هَيد 

 عار ي األشاجع معصوب  ب لمتره 

 

عامة يف عرنينه َشَمم  أمُر الزر

( 928 ، بال،"املجموع"وهي يف )ديوان دريد بن الصمة  

نقال  عن األغاين. وأشار جامع الديوان إىل رواية البيان 

وإنام هي « نعيام وعون ا»والترَبنين يف املوضع الثاين وجعلها 

 ولعله تطبيع.« وعوف ا»

 ويظهر أن املوضع الثاين حصل فيه تغيَّي يف الراوية.

 والعرشون الثامن النص •

 (:9/370املوضع األول يف )-9

 قال الشاعر:

ه  خيُزران  رحُيه عب ق   يف  َكفن

 

رنينه َشَممُ  بكف   َوَع يف ع   أر 

 

ن  يض َحياء  وُيغىَض م 
 َمهابتهُيغ 

 

 فام يكلرم إال حنَي يبتسم

 إن قال قال بام هيوى ُجيُعهم 

 

ا ساَخت  الَكل مُ   وإن تكلنم يوم 

َفاَن راحت ه  ر 
 يكاد ُيمسكه ع 

 

 يستَل مُ ركُن احلطيم إذا ما جاء 

 (:3/19املوضع الثاين يف )-2 

 قول الشاعر يف بعض اخللفاء:

ه خيُزران  رحيُه عبق    يف كفن

 

 أروَع يف عرنينه َشَممُ  من َكف  

 حياء  ويغىَض من  
 جاللتهُيغ يض 

 

مُ   فام ُيكلنُم إالن حني َيبَتس 

والبيتان األول والثاين مما ينسبان إىل املتوكل الليثي يف  

(، ومها من األبيات 282-289، بال، "املجموع")شعره 

املتنازع عليها، وفيها تداخل مع أبيات لشعراء آخرين، كام 

 فصل يف ذلك جامع شعر املتوكل الليثي.

فوردت عند أيب نعيم األصفهاين « بكف أروع»أما رواية 

(، 30م، 9111هـ( يف )منتخب من كتاب الشعراء، 130)

 (.9/91هـ، 9108 )الدر الفريد، هـ( يف790وابن أيدمر )

 326عند أيب الفرج األصفهاين )« من كف أروع»ورواية 

(، وابن 92/321، و 92/322هـ، 9379هـ( يف )األغاين، 

(، 9/62م، 9166هـ( يف )الشعر والشعراء، 276قتيبة )

هـ( يف )النهاية يف غريب احلديث، 606وابن األثَّي )

 (.2/28هـ، 9383

هـ، 9388رواية ثالثة يف )احليوان، وقد أورد اجلاحظ 

وقد وردت يف لسان العرب « يف كف أروع»( وهي: 3/933

)ح ز ن نقال  عن ابن بري(، وعند أيب بكر الدينوري 

هـ، 9191هـ( يف )املجالسة وجواهر العلم، 333)

1/373.) 

( كام يف املوضع 3/187هـ، 9388وأورد يف )احليوان، 

 «.بكف»األول 

 ث متداولة يف الكتب.فالروايات الثال

« من جاللته»أما راوية البيت الثاين يف املوضع الثاين 

فيكاد أن ينفرد اجلاحظ هبا، ومل أقف عىل من أوردها بالرغم 

 من كثرة ورود البيت يف كتب الرتاث.

 والعرشون التاسع النص •

 (2/981املوضع األول )-9

 وقال آخر:

 واىَف الوفوُد فواىف من بني مَحَلٍ 

 

زومُ  احلَاَملة  ب كُر  ن  ُعر   الس 
 قاين 

 (3/302املوضع الثاين يف )-2 
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 وقال أبو العرف الطهوي:

 َواىَف الوفوُد فواىَف من بني مَحلٍ 

 

َفادةَبكُر  ن  ُعرُزومُ  الو   الس 
 فايت 

( إىل أن 7وأشار املحقق يف املوضع الثاين يف احلاشية ) 

 يف مصادر أخرى. )قاين( حتريف. ومل أقف عىل البيت

 الثالثون النص •

 (2/396املوضع األول يف )-9

: قايشن ام  الرر  وقال مهن

َمٍع عني ُمَغلَغلة   س 
 أبلغ  أبا م 

 

 ويف الع تاب حياة بنَي أقوام  

جاال  مل يكن هلُم  مَت قبيل ر   َقدر

 

ام ي  يف احلق  أن يَلُجوا األبواَب قدن

 أكَرَمهملو ُعدن َقرب  وقرب  كنُت  

 

ام   ا وأبعَدهم من منزل الذن  قرب 

 عرَضت   حاجة  إذا ما  فقد جعلُت  

 

كبباب   أدُلوها بأقوام قرص 

 (3/302املوضع الثاين يف )-2 

: قايشن ام  الرر  قال مَهن

سمٍع عن ي مغلغلة    أبلغ  َأبا م 

 

 ويف العتاب  حياة  بنَي أقوام  

مَت قبيل رجاال  مل يكن هلمُ    قدن

 

امي  يف احلق  أن يَلُجوا األبواَب قُدن

 لو ُعدن قرب  وقرب  كنَت أكرَمُهم 

 

ام   ا وأبعَدهم من منزل الذن  قرب 

 عرَضت   حاجتيإذا ما  حترى جعلُت  

 

كبباب  ُلوها بأقوام   دار   أد 

 (1/82املوضع الثالث يف )-3   

: قايشن ام الرر  وقال مَهن

َمٍع  س 
ل غ  َأَبا م   عن ي ُمغلَغلة  َأب 

 

َتاب  حياة  بنَي أقوام  ويف الع 

جاال  مل َيُكن  هلُمُ    ر 
َت قبيل  م   قدر

 

ام ي  يف  احلق  أن يَل ُجوا األبواب قُدن

 لو ُعدر َقرب   وقرب  ُكنُت أكرَمهم   

 

ام   ن منزل الذر ا وأبعَدُهم  م   قرب 

 عرضت حاجةإذا ما  حتى جعلت 

 

 أدلوها بأقوام قرصكبباب 

أشار املحقق يف املوضع الثاين أن النص من نسخة )ل(  

( أنه يف نسخة 2فقط. وأشار يف املوضع الثالث يف احلاشية )

 «.بباب دارك»ل: 

هـ، 9109هـ( يف )احلامسة، 239وعند أيب متام )

هـ( يف 129[، وأيب عيل املرزوقي )106( برقم ]9/260

[ 102( برقم ]9922هـ، 9387)رشح ديوان احلامسة، 

فقد جعلت إذا ما حاجتي »لعصام بن عبيد اهلل الزماين برواية 

هـ( يف 390وعند حممد اليزيدي )«. نزلت ... بباب دارك

فقد جعلت إذا ما حاجة ( »929هـ، 9317)األمايل، 

هـ( يف 328، وعند ابن عبد ربه )«عرضت بباب دارك

وضع ( كام عند اجلاحظ يف امل9/61هـ، 9381)العقد، 

 الثالث.

وإذا استثني املوضع الثاين بسبب أنه زيادة من نسخة 

مل ترد إال يف العقد، « بباب قرصك»واحدة فقط فإن رواية 

وحيتمل أخذه عن اجلاحظ فيها. ومل أقف عىل هذه الرواية يف 

 غَّي البيان والترَبنين والعقد.

 الثونوالث الواحد النص •

 (:2/391املوضع األول يف )-9

 الشاعر: قال

 صىلر فأعجبني وصام فرابني

 

 القلوَص عن املصيل  الصائم   عد  

 (:3/961املوضع الثاين يف )-2 

 صىلر فَأعجبني وصام فَراَبن ي

 

 الَقلوَص عن املصيل  الصائم   نح  

(: ما عدا ل 2وأشار املحقق يف املوضع الثاين يف احلاشية ) 

 «.عد القلوص»

فيها اختالف الرواية هي نسخة فالنسخة التي حصل 

« نح»واحدة فقط، والبقية اتفقت فيها الرواية. وهذه الرواية 

هـ( يف )األرشبة، 276وردت يف بعض الكتب مثل ابن قتيبة )

هـ( يف )العقد، 328(، وابن عبد ربه )17هـ، 9120

 (.6/366هـ، 9381

 والثالثون الثاين النص •

مة:(، وقال ا9/968املوضع األول يف )-9  بن َهر 

ن فت ىهللر  َك م   َفَجَعت به َدرن

 

ام    يوَم الَبقيع  حوادُث األين

 َهشٌّ إذا َنَزَل الوفوُد بباب ه 

 

ام   ُب اخلُدن  سهُل احلجاب مؤدر

 شقيَقه وصديَقهفإذا رأيَت  

 

ام أُخو االرحام    أهين
 مل تدر 

 (:2/332املوضع الثاين يف )-2 

 غَّيه:وقال ابن هرمة أو 

 َفَجَعت  به َدرن َسَمي َدعٍ هللر 

 

ام   يع حوادُث األين
 يوَم الَبق 

 هشٌّ إذا نزل الوفوُد ببابه 

 

ام   ُب اخلُدن  سهُل احلجاب  مؤدر

 صديَقه وشقيَقهفإذا رأيت  

 

ام أخو األرحام    مل تدر أهين

نسبها اجلاحظ إىل إبراهيم بن هرمة يف املوضع األول؛  

( يف القسم 212-219، بال، "املجموع")شعره  وهي له يف

، وأغلب  الثاين )املختلط من شعره( نقال  عن البيان والترَبنين

املصادر نسبتها إىل حممد بن بشَّي اخلارجي، وهي يف )شعره 

[، وأشار جامع 32( برقم ]966هـ، 9102، "املجموع"

 الديوان يف احلاشية إىل االختالف يف النسبة. والرواية يف

، وهي رواية مصادر «نعم الفتى َفَجَعت  به إخواَنه»شعره: 

 التخريج.

وردت عند ابن « هلل درك من فت ى»ورواية املوضع األول 

(، وحيتمل 2/392هـ، 9381هـ( يف )العقد، 328عبد ربه )
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أن ابن عبد ربه تأثر باجلاحظ، ال سيام أنه نسب األبيات البن 

 ليها يف مصادر أخرى.هرمة كام نسبها اجلاحظ. ومل أقف ع

فوقفت عليها « هلل در سميدع»أما رواية املوضع الثاين 

هـ( يف )املجموع 292عند أمني الدولة األفطيس )بعد 

ا بـ128هـ، 9122اللفيف،  وقال ابن هرمة أو »( مصدر 

، وهذا يرجح أنه أخذه عن اجلاحظ. ومل أقف عليها يف «غَّيه

 مصادر أخرى.

مصدرمها اجلاحظ، وهي مما  ويظهر أن كلتا الروايتني

 انفرد هبا.

شقيقه »أما رواية البيت الثالث والتقديم والتأخَّي 

، فقد أشار املحقق يف املوضع «صديقه وشقيقه-وصديقه

الثاين أنه يف نسخة )هـ( كام يف املوضع األول، وهي مما حيتمل 

 تدخل النساخ فيها حسب ما ظهر يل.

 والثالثون الثالث النص •

 (9/261األول يف ) املوضع -9

 وقال اآلَخر:

ـــــَرام   ـــــك ل ـــــل  جنَبي  َخ

 

ــــالم   ــــه بس ــــض  عن  وام

ــَّي  ــمت  خ ــداء الص ــت  ب  ُم

 

ــــالم ــــن داء الك ــــك م   ل

ــــــام    َمــــــن   املُســــــل مُ إنر

 

َـــــَم فـــــاُه بلجـــــام    َأجل 

 (2/71املوضع الثاين )-2 

 وقال احلسُن بن هانئ: 

 خل  جنبيك لرام  

 

 وامض  عنه بسالم  

 بداء الصمت خَّي  ُمت   

 

 َلَك من داء الكالم  

 َمن أل   الساملإنرام  

 

 َجَم فاُه بلجام  

 باملز  ربرام استفتحَت  

 

امم   ح    مغاليَق احل 

 (3/911املوضع الثالث )-3 

ا-وقال   -أيض 

ـــــرام   ـــــك ل ـــــل  جنبي  َخ

 

ــــالم   ــــُه بَس ــــض  عن  وام

ــَّي    ــمت خ  الصر
 
ــداء ــت  ب  ُم

 

ــــالم  الك
 
ــــن داء ــــك م  ل

ـــــام   ـــــاملإنن ـــــن أل   السن  َم

 

 َجــــــَم فــــــاُه بلَجــــــام  

ــــام اســــتفَتحَت    بــــالقوُربن

 

ـــــــامم ل  َمغـــــــاليَق احل 

ــــا  ــــاَق آج ــــٍظ َس  ُربر َلف

 

ـــــــــام   ـــــــــام وف ئ  َل ف ئ

ـــ  ــىل الص  ــاس ع ــالَبس الن  ف

 

ــــقام    مــــنهم والسر
ــــة   حر

ــــــــالت    ــــــــا آك  واملناي

 

 شــــــــاربات  لأَلنــــــــام

 شــبَت يــا هــَذا ومــا َتت ـــ 

 

ــــالم   ــــالَق الغ ــــُرُك أخ  ـ

( 962-2/961هـ، 9312واألبيات له يف )ديوانه،  

« باملزح»كام يف املوضعني الثاين والثالث، و « إنام السامل»وفيه: 

 كام يف املوضع الثاين.

ا قدي ام «إنام املسلم»ومل أقف عىل رواية  ، وقد تكون حتريف 

. وأما « السامل»من  « بالقول»رواية يف نسخ البيان والترَبنين

هـ( يف كتاب )الرسالة 179فوقفت عليها عند ابن البناء )

(. وأغلب 33هـ، 9101املغنية يف السكوت ولزوم البيوت، 

كام عند « بالنطق»أو رواية « باملزح»املصادر تورد رواية 

 (.978هـ( يف )غرر اخلصائص، بال، 798الوطواط )

 الثون:والث الرابع النص •

 (:9/917يف )املوضع األول -9

 قال مال ك بن أسامَء يف استمالح اللرحن من بعض ن سائه: 

نني عىل برصـى لل ــ  َأُمَغطًّى م 

 

ـنا ـاس  ُحس  ـُحب  أم أنت  أكَمُل النن

ـــا  ر
ـــو مم  ه ه ـــذن  وحـــديٍث أل

 

َنـا ُتوَن ُيـوَزُن َوز 
 ينَعُت النـاع 

 منطق  صـائب  وتلحـن أحيـا 

 

ىَل ن ا   ما كان حَل نَا وأح 
 احلديث 

 (:9/228املوضع الثاين يف )-2 

وقال مالك بن أسامَء يف بعض نسائه، وكانت تصيب 

: ا، وربام حلنَت   الكالم كثَّي 

ـي لل ــ ن ي عىل َبرص   َأمَغطًّى م 

 

ـنا  ـحب  أم  أنت  أكمُل النناس ُحس 

ـــا  ـــو ممن ه ه ـــذن  وحـــديٍث أَل

 

توَن ُيـوَزن  اع  نـاينعُت النـن  وز 

ق  َصـائب  وتلحـن َأحيـا 
 َمنط 

 

ُ ن ا   احلديث  ما كان حلنَـا وَخَّي 

عند ابن قتيبة « وأحىل»يف املوضع األول: وردت  

(، وأيب 2/782م، 9166هـ( يف )الشعر والشعراء، 276)

ه، 9379هـ( يف )األغاين،  326الفرج األصبهاين )

هـ( وأيب عثامن  380أيب بكر حممد ) (، واخلالديني97/236

م، 9128هـ( ابني هاشم يف )األشباه والنظائر، 319سعيد )

وردت عند ثعلب « وخَّي»(. ويف املوضع الثاين: 9/21

(، وأيب عيل القايل 239هـ( يف )جمالس ثعلب، بال، 219)

(، واملرزباين 9/2هـ، 9311هـ( يف )األمايل، 288)

 ( ومصادر أخرى.266بال، هـ( يف )معجم الشعراء، 381)

 النص اخلامس والثالثون •

 (:9/2املوضع األول )-9

 قال ُأَحي َحة بن اجلُالح:

ـــلوالصـــمت  َ ـــالفتى أُج   ب

 

ـــينُه   ـــيٌّ َيش
ـــن ع  ـــا مل يك  م

ـــــل إذا  ـــــول ذو َخَط  والق

 

ـــه   ـــبٌّ ُيعينُ ـــن ُل ـــا مل يك  َم

 (:2/272املوضع الثاين يف )-2 

 وقال أحيحُة:



 هـ(9119م/2020جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(32) ، مجاآلدابجملة 

 

33 

ـــمت  ـــَّي  والصر ـــى خ  للفت

 

ـــينُه ـــيٌّ َيش
ـــن ع  ـــا مل يك  م

ـــــٍل إذا  ـــــول ذو خَط  والق

 

ـــه ـــبٌّ ُيعين ـــن ُل ـــا مل يك  م

( نقال  عن 83ه، 9311، "املجموع"ومها يف )ديوانه  

) (. ووردا كام يف املوضع األول عند أسامة بن  البيان والترَبنين

(، ووردا 277هـ، 9199ه( يف )لباب اآلداب، 281منقذ )

(، والزخمرشي 7م، 9112هـ( يف )الفاضل، 282)عند املربد 

والصمت »( برواية 9/772هـ( يف )ربيع األبرار، بال، 238

هـ( يف )هبجة 163ووردت عند ابن عبد الرب )«. أحسن

، وعند الوطواط «الصمت أكرم( »9/89املجالس، بال، 

«. أزين»( بال نسبة 961هـ( يف )غرر اخلصائص، بال، 798)

 املوضع الثاين. ومل أقف عىل رواية

 والثالثون السادس النص •

 (:9/1املوضع األول يف )-9

: يم التغلبين  قال ُأفنون بن رُصَ

ـاٍد ومـن إَرمٍ   لو أننني كنُت م ن ع

 

 

ير َقيل
 ولقامٍن وذي َجَدن   غذ 

َلـةٍ   ا بـأخيهم مـن مُهو   ملََا وَقو 

 

ـنَن    وال حادُوا عن السر
كون   أخا السر

 (:9/910الثاين يف )املوضع -2 

 قال ُأفنون الترغلبي:

 لو أنني كنُت من عاٍد ومن إَرمٍ 

 

م   امٍن وذ ي جَدن   ربيَُت فيه   وُلق 

( وهي من 937والبيت له يف )شعر تغلب يف اجلاهلية،  

 املفضليات:

ن عادٍ ومن إرم ن َجَدن   لو أنني كنت م   ُرب يُت فيهم  ولقامٍن وم 

( روايات البيت، ويلحظ فيها انفراد 9)وورد يف احلاشية 

ير َقي لٍ »رواية 
ير هَب مٍ »لدى اجلاحظ، وورود رواية « َغذ 

« َغذ 

فوردت لدى ياقوت « وذي جدن»يف مصادر أخر. وأما رواية 

 يف معجم البلدان.

هـ( يف )خزانة 9013وذكر عبد القادر البغدادي )

أوردها ( أنن أبا عمرو الشيباين 99/912ه، 9101األدب، 

يف أشعار تغلب، واملفضل يف املفضليات ومل يرش إىل اختالف 

الرواية بينهام. ومل أقف عىل رواية البيت األول يف املوضع 

 األول يف كتاب آخر.

 والثالثون السابع النص •

 (:9/277املوضع األول يف )-9

: ار الُعَقييلن  ولبشن

ــاةٍ  ــا وفت  ُصــبر اجلــامُل عليه

 

ة النرشـــوان   بحـــديٍث  ـــذن  كَل

 

 (:3/222املوضع الثاين يف )-2

ار بن ُبرد:  وقال بشر

ن َفتاةٍ   ُصـبر اجلـامل َعَليهـا م 

 

ــديث ــوان   يف ح ة  الننش ــذر  كَل

ــم فارقــُت ذاك غــََّي ذمــيمٍ    ث

 

نيا وإن طال َفان    كلن عيش  الدن

 (:1/61املوضع الثالث يف )-3 

ار بن ُبرد:  وقال بشر

ن َفتاةٍ   ُصـبر اجلـامل َعَليهـا م 

 

ــديث ــوان   يف ح ة  الننش ــذر  كَل

ــم فارقــُت ذاك غــََّي ذمــيمٍ    ث

 

نيا وإن طال َفان    كلن عيش  الدن

، وأشار إىل   ونقله جامع ديوان بشار عن البيان والترَبنين

وهذه مل ترد يف املطبوعة املعتمدة يف هذا « من حديث»رواية 

الديوان عىل نرشة املطبعة العلمية البحث. وقد اعتمد جامع 

 (.1/2هـ بمرص كام ذكر يف املقدمة )9399سنة 

ويلحظ اتفاق الرواية يف املوضعني الثاين والثالث يف 

صدر البيت وعجزه، واختالفهام عن املوضع األول يف صدر 

.  البيت وعجزه. ومل أقف عىل البيتني يف غَّي البيان والترَبنين

 :البحث نتائج •

ن اختالف روايات الشعر يف املصنف الواحد ( أ9

؛  للمؤلف الواحد ظاهرة لدى اجلاحظ يف كتاب البيان والترَبنين

% من 28إذ ورد االختالف يف الرواية فيام نسبته تقارب 

 النصوص املكررة.

( أنه يمكن إرجاع االختالف يف الرواية يف بعض 2

ؤلف، النصوص إىل اختالف النسخة اخلطية، وليس إىل امل

 (.33، 21، 3، 2مثل النصوص )

( أن بعض االختالف يف الرواية حمتمل للتصحيف 3

، 97، 96والتحريف من النسخ القديمة، مثل النصوص )

98 ،22.) 

( أن بعض االختالف يف الرواية من املصنف نفسه كام 1

، 20، 92، 91، 93، 99، 1، 8، 7، 2، 1، 9يف النصوص )

26 ،28 ،21 ،32 ،36.) 

فرد البيان والترَبنين ببعض النصوص التي مل ترد يف ( ان2

مصادر أخرى حسب اطالع الباحث، مع اختالف الرواية يف 

 املوضعني.

( التوصية ملحققي الرتاث بعدم تغيَّي رواية األصل ما 6

دامت النسخ اخلطية متفقة عليها، ولو خالفت ما ورد يف 

املؤلف.  الديوان أو مصادر أخرى؛ الحتامل أن هذه رواية
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وعىل الدارسني التنبه يف الدراسة إىل تغيَّيات املحققني فقد 

 يكون يف خالفها الصواب.

( التوصية جلامعي دواوين الشعراء والقبائل وحمققي 7

الرتاث بالتدقيق يف اختالف الرواية يف املصنف الواحد؛ إذ قد 

ا من  يكون اختالف نسخ أو حمتمال للتحريف وليس اختالف 

 نفسه.املؤلف 

 

 املصادر واملراجع:

هـ(، شعر، حتقيق حممد 976إبراهيم بن هرمة القريش )

 نفاع، وحسني عطوان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.

األحوص األنصاري، شعر، ُجعه وحققه عادل سليامن 

 م9110 -هـ  9199ُجال، مكتبة اخلانجي، الطبعة الثانية 

األويس، ديوان، حسن حممد باجودة،  أحيحة بن اجلالح

 -هـ  9311مطبوعات نادي الطائف األديب، الطبعة األوىل 

 م 9171

األخطل، أبو مالك غياث بن غوث التغلبي، شعر، صنعة 

السكري، روايته عن أيب جعفر حممد بن حبيب، حتقيق فخر 

الدين قباوة، دار اآلفاق اجلديدة، بَّيوت، الطبعة الثانية 

 م9171 -هـ  9311

األزرقي، أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد األزرقي 

هـ(، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، حتقيق رشدي 220)

الصالح ملحس، دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع، 

 م9183-ه9103بَّيوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 هـ(:281 - 188أسامة بن منقذ، أبو املظفر )

ا، أبيات االستشهاد، حتقيق عبد السالم كتاب العص-

هاوون، ضمن كتاب )نوادر املخطوطات( اجلزء األول. دار 

 م 9119 -هـ  9199اجليل، بَّيوت، لبنان، الطبعة األوىل 

لباب اآلداب، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار اجليل، -

 هـ 9199بَّيوت، لبنان، الطبعة األوىل 

اهيل وقيمتها األسد، نارص الدين، مصادر الشعر اجل

التأرخيية، دار املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة اخلامسة، 

 م9178

أمني الدولة األفطيس، القايض حممد بن حممد بن هبة اهلل 

هـ(، املجموع اللفيف، حتقيق د.حييى 292احلسيني )بعد 

وهيب اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي، بَّيوت، لبنان، 

 هـ9122الطبعة: األوىل، 

، تعدد الرواية يف الشعر اجلاهيل، ديوان اهلذليني أيمن بكر

ا،   م2001نموذج 

أيمن حممد ميدان، شعر تغلب يف اجلاهلية، ُجع وحتقيق، 

 م 9112معهد املخطوطات العربية، القاهرة، مرص 

ابن األثَّي، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد 

حتقيق هـ(، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 606اجلزري )

حممود حممد الطناحي وطاهر أمحد الزاوي، املكتبة اإلسالمية، 

 م9163-هـ9383الطبعة األوىل، 

هـ(، الدر الفريد وبيت القصيد، 790ابن أيدمر، حممد )

نسخة مصورة، معهد تأريخ العلوم العربية واإلسالمية، 

 م9188 -هـ 9108فرانكفورت، ُجهورية أملانيا االحتادية، 

أبو عيل احلسن بن أمحد بن عبد اهلل البغدادي ابن البناء، 

هـ(، الرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت، 316-179)

حتقيق عبد اهلل بن يوسف اجلديع، دار العاصمة، الرياض، 

 هـ9101اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

هـ(، الورقة، 216ابن اجلراح، أبو عبد اهلل حممد بن داود )

عبد الوهاب عزام وعبد الستار فراج، دار املعارف،  حتقيق

 مرص، الطبعة الثانية

هـ(، التذكرة 262ابن محدون، حممد بن احلسن )

احلمدونية، حتقيق إحسان عباس وبكر عباس. دار صادر، 

 م، بَّيوت لبنان. 9116الطبعة األوىل 

 هـ(:329ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن األزدي )

يق ورشح عبد السالم حممد هارون، دار االشتقاق، حتق-

 م9119 -هـ 9199اجليل، بَّيوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ُجهرة اللغة، حققه وقدم له د.رمزي منَّي بعلبكي، دار  -

 م9187العلم للماليني، بَّيوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ابن الدمينة، ديوان، صنعة أيب العباس ثعلب وحممد بن 

راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة، القاهرة، حبيب، حتقيق أمحد 

 مرص

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي 

هـ(، هبجة املجالس وأنس املجالس وشحذ 163 -هـ 368)

الذاهن واهلاجس، حتقيق مريس اخلويل، دار الكتب العلمية، 

 الطبعة الثانية، بَّيوت، لبنان.

هـ(، العقد 328) ابن عبد ربه، أبو عمر أمحد بن حممد
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]الفريد[، حتقيق أمحد أمني وأمحد الزين، وإبراهيم اإلبياري. 

 م 9161 -هـ  9381جلنة التأليف والرتُجة. القاهرة، مرص 

 هـ(:276ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم )

كتاب األرشبة )وذكر اختالف الناس فيها(، حتقيق -

بَّيوت، لبنان،  ياسني حممد السواس، دار الفكر املعارص،

 م9111-هـ9120الطبعة األوىل، 

الشعر والشعراء، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار املعارف، -

 م9166القاهرة، مرص 

 عيون األخبار، دار الكتب املرصية-

 هـ(:729ابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر )

بدائع الفوائد، حتقيق عيل بن حممد العمران، مكة -

 املكرمة، اململكة العربية السعودية.

روضة املحبني ونزهة املشتاقني، حتقيق حممد عزير -

شمس، دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، مكة املكرمة، 

 هـ9139اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

هـ(،  326أبو الفرج األصبهاين، عيل بن احلسني )

 م9122-هـ9379األغاين، دار الكتب املرصية، 

هـ(، املجالسة 333أبو بكر الدينوري، أمحد بن مروان )

وجواهر العلم، حتقيق مشهور ابن حسن آل سلامن، ُجعية 

 م9118 -هـ 9191الرتبية اإلسالمية، األوىل 

هـ(، احلامسة، 239أبو متام، حبيب بن أوس الطائي )

حتقيق عبد اهلل بن عبد الرحيم عسيالن، جامعة اإلمام حممد 

 م9189 -هـ 9109ن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل اب

هـ(، األمايل، 288أبو عيل القايل، إسامعيل بن القاسم )

 م.9126 -هـ 9311الطبعة الثانية، دار الكتب املرصية 

هـ(، 129أبو عيل املرزوقي، أمحد بن حممد بن احلسن )

رشح ديوان احلامسة، نرشه أمحد أمني وعبد السالم هارون، 

التأليف والرتُجة والنرش، الطبعة الثانية، القاهرة، مرص، جلنة 

 م9167-هـ9387

هـ(، منتخب 130أبو نعيم األصفهاين، أمحد بن عبد اهلل )

من كتاب الشعراء، عني بتحقيقه إبراهيم صالح، النارش: دار 

 م9111البشائر، بَّيوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

، حتقيق إيفالد أبو نواس، احلسن بن هانئ احلكمي، ديوان

 م.9172-هـ9312فاغنر، فرانر شتاينر بفيسبادن، 

أبو هالل العسكري، احلسن بن عبداهلل بن سهل 

هـ(، ديوان املعاين، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه 312)

د.النبوي عبدالواحد شعالن، مؤسسة العلياء، القاهرة، 

 م2008-هـ9121مرص، الطبعة األوىل، 

شعر ضبة وأخبارها يف اجلاهلية أبو ياسني، حسن عيسى، 

واإلسالم، منشورات جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة 

 م 9112 -هـ  9196العربية السعودية الطبعة األوىل 

هـ(، احلامسة، 218البحرتي، أبو عبادة الوليد بن عبيد )

حتقيق د.حممد إبراهيم حور وأمحد حممد عبيد، املجمع الثقايف، 

 م2007-هـ9128العربية املتحدة،  أبو ظبي، اإلمارات

بشار بن برد، ديوان، تقديم ورشح وتكميل حممد الطاهر 

 -هـ  9376بن عاشور، جلنة التأليف والرتُجة، الطبعة األوىل 

 م9127

هـ(، 626صدر الدين البرصي، عيل بن أيب الفرج )

احلامسة البرصية، حتقيق عادل سليامن ُجال، وزارة األوقاف، 

 -هـ  9108 للشؤون اإلسالمية، القاهرة املجلس األعىل

 م 9187

هـ(، خزانة 9013البغدادي، عبد القادر بن عمر )

األدب، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 

 م9181 -هـ 9101مرص الطبعة الثالثة 

هـ(، 121الثعالبي، أبو منصور عبد امللك بن حممد )

فتاح احللو، الدار العربية التمثيل واملحارضة، حتقيق عبد ال

 م.9183للكتاب، الطبعة الثانية، 

هـ(، جمالس 219ثعلب، أبو العباس أمحد بن حييى )

ثعلب، رشح وحتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف، 

 القاهرة، مرص، الطبعة اخلامسة

 هـ(:222اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر )

هارون، مكتبة البيان والترب يني، حتقيق عبد السالم -

 م 9182 -هـ  9102اخلانجي، القاهرة، الطبعة اخلامسة 

الربصان والعرجان والعميان واحلوالن، حتقيق ورشح -

 -هـ 9190عبد السالم هارون، دار اجليل، بَّيوت، األوىل 

 م9110

احليوان، حتقيق ورشح عبد السالم هارون، دار إلحياء -

 م9161 -هـ 9388 الرتاث العريب، بَّيوت، الطبعة الثالثة،

رسالة يف احلنني إىل األوطان )ضمن رسائل اجلاحظ(، -

حتقيق ورشح عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
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 م 9171 -هـ 9311مرص الطبعة األوىل 

جرير، ديوان، برشح حممد بن حبيب، حتقيق نعامن حممد 

 أمني طه، دار املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة الثالثة

هـ(، الصحاح تاج 313هري، إسامعيل بن محاد )اجلو

اللغة وصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار 

-هـ9101العلم للماليني، بَّيوت، لبنان، الطبعة الثالثة 

 م9181

محيد جناين، أسباب اختالف الروايات يف الشعر العريب 

ا، مقارنة بني لبيد بن ربيعة وط رفة القديم، املعلقات أنموذج 

بن العبد، جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة، النجف، العراق، 

 م2098، 17العدد 

هـ( وأبو عثامن سعيد  380اخلالديان أبو بكر حممد )

هـ( ابني هاشم، األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني 319)

واجلاهلية واملخرضمني، حققه وعلق عليه السيد حممد 

 م9128ُجة، القاهرة، يوسف، مطبعة جلنة التأليف والرت

اخلطيب، عيل أمحد، الشعر اجلاهيل بني الرواية والتدوين، 

 الدار املرصية اللبنانية، بال

دريد بن الصمة، ديوان، حتقيق عمر عبد الرسول، دار 

 املعارف، مرص،

الراعي النمَّيي، ديوان، ُجعه وحققه راينهرت 

لبنان، فايَّيت،دار النرش فرانتس شتاينر بفيسبادن، بَّيوت، 

 م،9180-هـ9109

الراغب األصفهاين، أبو القاسم حسني بن حممد 

هـ(، حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، 202)

 منشورات دار مكتبة احلياة، بَّيوت، لبنان.

الرافعي، مصطفى صادق، تأريخ آداب العرب، دار 

-هـ9311الكتاب العريب، بَّيوت، لبنان، الطبعة الرابعة، 

 م.9171

الزخمرشي، جار اهلل أيب القاسم حممود بن عمر 

 هـ(:238)

أساس البالغة، حتقيق حممد باسل عيون السود، دار -

 م9118-هـ9191الكتب العلمية، بَّيوت، لبنان، 

ربيع األبرار ونصوص األخبار، حتقيق سليم النعيمي، -

 رئاسة ديوان األوقاف، بغداد، العراق

د بن احلسن سالمة بن جندل، ديوان، صنعة حمم

األحول، حتقيق د.فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، 

 م9187-هـ9107بَّيوت، لبنان، الطبعة الثانية 

صباح، مالك سليم عبد الرمحن، اختالف روايات 

شواهد األعشى الشعرية يف لسان العرب، أطروحة ماجستَّي 

يف اللغة العربية بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح 

 م2001طنية بنابلس، فلسطني، الو

طرفة بن العبد البكري، ديوان، برشح األعلم الشنتمري 

هـ(، حتقيق درية اخلطيب، لطفي الصقال. مطبوعات  176)

 م9172 -هـ 9312جممع اللغة العربية بدمشق، 

الطرماح بن حكيم الطائي، ديوان، عني بتحقيقه عزة 

عة الثانية حسن، دار الرشق العريب، بَّيوت، لبنان، الطب

 م 9111 -هـ  9191

العباس بن مرداس السلمي، ديوان، ُجعه وحققه د.حييى 

اجلبوري، مؤسسة الرسالة، بَّيوت، لبنان، الطبعة األوىل 

 م9119-هـ9192

العبيدي، حممد بن عبد الرمحن بن عبد املجيد )بعد 

هـ(، التذكرة السعدية يف األشعار العربية، حتقيق عبد اهلل 702

 م9189الدار العربية للكتاب، ليبيا،  اجلبوري،

العويف، محد بن عبد اهلل، اختالف الرواية يف ديوان أشعار 

اهلذليني دراسة بالغية، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية 

 هـ9119السعودية، 

ية يف قاسم، حممد عيل مهدي، أشكال اختالف الروا

الشعر العريب القديم، جملة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

 م2098، 6، العدد 78املجلد 

 هـ(:282املربد، أبو العباس حممد بن يزيد )

الفاضل، حتقيق عبد العزيز امليمني، دار الكتب املرصية، -

 م9112القاهرة، مرص، 

الكامل، حتقيق حممد أمحد الدايل، مؤسسة الرسالة، -

 هـ9193لبنان، الطبعة الثانية بَّيوت، 

املتوكل الليثي، شعر، ُجعه حييى اجلبوري، مكتبة 

 األندلس، بغداد،

حممد بن بشَّي اخلارجي، شعر، ُجعه وحققه ورشحه 

حممد خَّي البقاعي، دار ابن قتيبة، دمشق، سوريا، الطبعة 

 م 9182 -هـ 9102األوىل 
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رة، هـ(، الزه217حممد بن داود، أبو بكر األصبهاين )

حتقيق إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، األردن، الطبعة الثانية، 

 م9182 -هـ  9106

حممد بن يسَّي الريايش، ديوان، ُجع وحتقيق مظهر 

 م9116احلجي، دار الذاكرة، محص، سوريا، الطبعة األوىل، 

املرزباين، أبو عبيد اهلل حممد بن عمران بن موسى 

عبد الستار أمحد فراج،  هـ(، معجم الشعراء، حتقيق381)

 مكتبة النوري، دمشق، سوريا

املصعب الزبَّيي، أبو عبد اهلل بن عبد اهلل بن املصعب 

هـ(، نسب قريش، عني بنرشه ليفي بروفنسال، دار 236)

 املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة: الثالثة

معن بن أوس املزين، ديوان، صنعة د. نوري محودي 

عة دار اجلاحظ، بغداد، العراق، القييس وحاتم الضامن، مطب

 م9177

نصيب بن رباح، شعر، ُجع وتقديم داود سلوم، مطبعة 

 م. 9167اإلرشاد، بغداد، 

هارون، عبد السالم حممد، قطوف أدبية دراسات نقدية 

يف الرتاث العريب حول حتقيق الرتث، مكتبة السنة، القاهرة، 

 م9188-هـ9101مرص، الطبعة األوىل، 

إسحاق برهان الدين حممد بن إبراهيم بن  الوطواط، أبو

هـ(، غرر اخلصائص الواضحة وعرر 798حييى بن عيل )

 النقائص الفاضحة، دار صعب. بَّيوت، لبنان

ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل الرومي 

هـ(، معجم البلدان، دار صادر، بَّيوت، 626البغدادي )

 م9112لبنان، الطبعة الثانية، 

بو عبد اهلل حممد بن العباس بن حممد بن أيب اليزيدي، أ

هـ(، األمايل، فيها مراث وأشعار 390حممد بن املبارك )

أخرى وأخبار ولغة وغَّيها، مطبعة ُجعية دائرة املعارف، 

 م9138 -هـ  9317حيدر آباد الدكن، اهلند، الطبعة األوىل، 

  



 

 

 



 93 

 

 

 

 النحو العريب ومهارة الكتابة

 بيت مبارك سعيد بن بخيت بن مستهيل

 سلطنة عامن، صاللة، العلوم التطبيقيةكلية  ،املتطلبات العامةقسم ، أستاذ اللسانيات املساعد

 هـ(9/9/0112 وقبل للنرش يف هـ،22/01/0110 )قدم للنرش يف

 

لقد ظهرت صور كثرية من الضعف يف الكتابة بالعربية الفصحى يف صنوف الكتابة اإلبداعية، فضال  :البحث ملخص

إال بسبب الظن اخلـائ  لـدى كثـري مـن أبنـا   -فيام يرى الباحث-الكتابة الوظيفية بأنواعها املختلفة، وما ذلك عن 

ـا إل ذلـك الظـن  العربية بأن اللغة الفصحى وقواعدها صعبة، واحلـ  أن اممـر لـيذ كـ لك، وأنـا ال ماعـً مطلقذ

ناك عدما من أبواب النحو العريب وقواعـد  ال إل أن ه -حسب وجهة نظر الباحث-والتخوف؛ إذ يشري ه ا البحث 

، باستثنا  فّن الشعر من الكتابة اإلبداعية لكونا  ًّ ًّ والوظيف حيتاج إليها الكاتب العريب يف أثنا  الكتابة بنوعيها اإلبداع

 فنًّا غنائيًّا صوتيًّا.

يب كان سببذا يف عزوف عدم من الكّتـاب إن الباحث يرى أن ربط عملية الكتابة العربية برضورة إتقان مجيع النحو العر

عن استخدام العربية الفصحى إلظهار مواهبهم اممبية؛ وه ا ما أفقد السـاحة العربيـة مبـدعم ومثقفـم كـان مـن 

زين يف جماٍل ما من اممب والثقافة، يقدمون نتاجهم باللغة العربية الفصحى. وه ا اممر ينطب   املمكن أن يكونوا مربَّ

 املوائن العريب خالل ممارستا الكتابة لقضا  حاجاتا املختلفة: اليومية وغري اليومية.أيضا عىل 

ويف ه ا البحث سيسعى الباحث إل بيان عدم صحة ه ا التوجذ، وأن الكتابة السـليمة ال تتـاج إل إتقـان أبـواب 

يف  -حسب اجتهـام -الباحث  النحو كافة، بل إن عدما من امبواب كاف لإلسهام يف تصحيح الكتابة، وقد حرصها

 .ستة موضوعاٍت ال غري، كام سيتضح يف ه ا البحث، والقضية حمل اجتهام ومناقشة

 .مهارات الكتابة، الطلبة، امخطا مهارات التحدث، مهارات القرا ة، : املفتاحيةالكلامت 

 هـ(0110م/2121، جامعة امللك سعوم، الرياض )51-93(، ص ص 2(، ع )92، مج )جملة اآلماب
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Abstract: Many forms of weak writing skills have appeared in all types of creative writing in Standard Arabic, let 

alone functional literacy in all aspects, and that is -in the writer’s point of view- due to the false assumption made 

by many of Arab speakers that Standard Arabic is difficult and so are its rules. In fact, this is not the case, and 

there is no justification for that fear, as this current research -as appears to the researcher- indicates that there are 

many rules of Arabic that are beyond what an Arabic writer needs for both functional and creative writing, except 

for poetry writing since it is a form of art that has a musical facet. 

The researcher views the connection between the process of writing in Standard Arabic and the necessity of 

mastering all grammatical rules was a factor behind the reluctance from many writers to write in Standard Arabic 

in order to show their literary skills, which made the realm lack many creative intellectuals who could have been 

prominent in culture and literature, producing works in Standard Arabic. This also applies to Arabic speakers who 

practice writing to meet their daily and non-daily needs.  

In this research, the researcher attempted to show that this fear against writing in Standard Arabic is unjustified, 

and that solid writing does not necessitate mastering all grammatical rules; rather, knowledge of the general rules 

is sufficient to produce good writing. The writer -according to his discretion- has restricted those rules to only six 

areas as will be detailed in the body of the research. Still, the issue is subject to discretion and discussion. 

Keywords: speaking skills, reading skills, writing skills, students, errors. 
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 مقدمة:

يف كثري من امحيان قد ال تؤثر إمكانات الكاتب العريب 

الضعيفة يف قواعد اللغة العربية عىل مقدرتا يف الكتابة 

االعتيامية، وحتى اإلبداعية، وه ا ما سأحاول إثباتا يف ه ا 

 البحث.

إن اممر يف غاية اممهية؛ من الكثري من املتخصصم ال 

يزالون يرفعون الصوت عالياذ بأنا ال بد من التمكن من قواعد 

 يستطيع حتى – اخلصوص وجا عىل التقليدي –النحو العريب 

 يبدو فيام- واحل . سليمة عربية بلغة يكتب أن الفرم

 – لكتابةا مهارة يف تأثريها بات النحو قواعد أن -للباحث

داذ، إل مرجة يمكننا معها أن نقول: ج ضعيفاذ  - خصوصاذ 

يمكن لكل موائن عريب أن يكتب ما شا  كتابة سليمة بعيداذ 

 عن أكثر قواعد النحو.

والكالم هنا عىل مهارة الكتابة عىل وجا اخلصوص؛ من 

عالقة النحو هبا ختتلف عن عالقتا ببقية مهارات اللغة العربية 

رتتيب: االستامع والتحدث والقرا ة؛ ذلك أن وهً عىل ال

ه   املهارات الثالث مجيعاذ صوتية، أي تعتمد عىل ظهور 

الصوت ممائها، وامما ات اللغوية الصوتية تتاج إل إظهار 

 النحو يستدعً – احلال بطبيعة –الضبط والتشكيل، وه ا 

 اجلميع أن حم يف الرتاكيب، هبام نضبط الل ين واإلعراب

 شا ، من مون أمنى ضبط كيفام شا ، أينام شا ، ما يكتب

بالشكل، وهو يف الكتابة ال حيتاج إل إظهار الصوت ال ي 

يستدعً اإلتيان بعالمات اإلعراب التً تستدعً النحو 

ا فقط هو  واإلعراب. وأستثنً من ذلك فنًّا كتابيًّا واحدذ

ن الشعر؛ منا حيتاج إل الوزن والقافية، وانضباط ه ي

العنرصين امساسيم يف الشعر ال يكون إال بالتشكيل حال 

الكتابة، ال ي بدور  يستدعً النحو واإلعراب، كام أن الشعر 

 فنٌّ مغنًّى، ومن هنا اعتمد عىل النحو وقواعد .

 علوم يف املتخصصم بعض وحتى –إن ربط الكّتاب 

 ومصطلح "اللغة" مصطلح بم سلبيًّا ربطذا – العربية اللغة

ا، وه ا ال يصح علامذ  شيئذا املصطلحم جعل "النحو" واحدذ

، إذ اللغة يشٌ  والنحو يش  آخر، فعالقتهام عالقة  وال عقالذ

الكل باجلز ، فاللغة أعم وأشمل، فالنحو جز  من اللغة؛ 

واللغة ُتكتسب بالفطرة واملامرسة، يف حم أن النحو يف زمننا 

ريب كغري  من نحو ال ُيكتسب إال بالتعليم، والنحو الع

فيام -اللغات امخرى حيتاج جلهد إلتقانا. وه ا اخللط 

ا من أفرام املجتمع العريب ال ين كان  -يظهر أفقدنا كثريذ

بإمكاهنم أن يكونوا كتابذا رائعم ومبدعم، لكن ُرهاهبم من 

النحو وقواعد  جعلهم ُيعرضون عن الكتابة، وإننا لنجد 

ا من شتى فئات املجتم ع، ويف شتى التخصصات العلمية أفرامذ

واإلنسانية يتحدثون ويقرؤون ويكتبون بلغٍة عربيٍة سليمٍة، 

بل إبداعية أحيانا، وهم يف احلقيقة جيهلون معظم قواعد 

ا عىل  النحو العريب. ومن هنا يرى الباحث أنا أصبح لزامذ

املتخصصم يف اللغة العربية أن يعيدوا النظر يف عالقة النحو 

ا، السيام مهارة الكتابة التً تؤمي بمهارات ا للغة العربية مجيعذ

ا يف مفع احلراك الثقايف والفنً واحلضاري يف  ا رئيسذ اليوم مورذ

ا. ا والعاملية عمومذ  املجتمعات العربية خصوصذ

ومن هنا برزت فكرة مسح بعض كتابات الطالب 

املنتسبم إل كلية العلوم التطبيقية بصاللة )سلطنة عامن( 

 ا استطالعيًّا لغايٍة وحيدٍة، وهً:مسحذ 

 بأبواٍب  املرتبطة الكتابية الطالب أخطا  عىل الوقوف•

 .العريب النحو من

ا كتابيًّا يف شكل رسالٍة رسميٍة  وقد وقفت عىل ثالثم نصًّ

، ثم حّللت ه   النصوص  أنجزها ثالثون ئالبذا وئالبةذ

فوقفت فيها عىل مخسم خطأ تركيبيًّا فقط، وقد صنفتها إل 

 عنواناٍت، وهً وجوم أخطا  يف: 

 إسنام الضامئر.(0

 حروف تعدي الفعل.(2

 ضعف الرتكيب.(9

 إلعراب الفرعية.عالمات ا(1

 االسم املنصوب املرصوف النكرة.(5

 الفعل املضارع املعتل اآلخر.(6

 امفعال اخلمسة.(7

 التعريف والتنكري.(8

وأما نسبة تكرار كل موضوٍع من ه   املوضوعات يف 

 النصوص فتتضح من خالل اجلدول اآليت:

 نموذج النسبة التكرار املوضوع

 %1 2 إسنام الضامئر
العامالت ال يلتزمون 

 بتنظيف صالة الطعام

حروف تعدي 

 الفعل
 جتهل العاممة عنها 6% 9
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 نموذج النسبة التكرار املوضوع

ضعف 

 الرتكيب
90 62% 

لزيارة كامل املواعيد 

 الصحية

عالمات 

اإلعراب 

 الفرعية

 بأنكم قامرين 2% 0

االسم 

املنصوب 

املرصوف 

 النكرة

6 02% 
التً تقف عائ  أمام 

 الطالب

املضارع املعتل 

 اآلخر
 مل يتبقى وقت 1% 2

امفعال 

 اخلمسة
9 6% 

لون  ليفهمون وحيصِّ

 أعىل الدرجات

التعريف 

 والتنكري
2 1% 

يساعد يف تطوير من 

 قدرات الطالب

  %(011) (51) املجموع

 

لقد توزعت امخطا  الكتابية الرتكيبية التً تظهر يف أثنا  

موضوٍع الكتابة عىل موضوعاٍت ثامنيٍة، وقد أثبتُّ قرين كل 

عدم مرات وقوعا يف نصوص العينة، وأهم ما أوم من القارئ 

ا من أبواب النحو الكبرية  الكريم مالحظتا هنا هو أن كثريذ

واملعروفة ال حيتاج إليها الكاتب؛ منا ببسائة ال تشكيل فيا 

هو  -أي الضبط بعالمات اإلعراب-املكتوب، والتشكيل 

-اج الطالب غالبذا ال ي يستدعً النحو والقواعد. فلن حيت

إل مرس املبتدأ واخلرب، وال إل مرس  -فيام يرى الباحث

الفاعل، بل ولن حيتاج إل مصطلحً: اجلملة االسمية 

؛ فهو يكتب النص، ويستخدم اجلمل  واجلملة الفعلية أصالذ

، مون وعً تام هب   اجلمل، ويستخدم  بنوعيها اسميةذ وفعليةذ

ا  ، مون أن بقية املصطلحات النحوية أيضذ ا سليامذ استخدامذ

ا عىل تعريفها وذكر إعراهبا.  يكون قامرذ

وقد ظهرت يف نصوص العينة بعض امخطا  التً تندرج 

تت موضوعات غري نحوية مثل: اإلمال ، وعالمات 

الرتقيم، وضعف الرتكيب. ومل أعتن هبا لسببم: أوهلام أن 

البحث ُيعنى بأبواب النحو العريب وعالقتها بفن الكتابة، 

 وضعف والرتقيم اإلمال  –وثانيهام أن ه   املوضوعات 

 أبواب معظم من أكثر الكتابة يف وظيفية ُتعد - الرتكيب

املهم منها،  لتمحيص البحث يف إلمخاهلا مطلب فال النحو؛

 فجميعها مهم يف الكتابة.

 وسيقوم ه ا البحث عىل قسمم: 

القسم امول: قسٌم نظري سأوضح فيا إشكال النحو، (0

وُبعد  عن مهارات: االستامع والتحدث والقرا ة قليالذ يف 

ا.  االستعامل املعارص، وعن مهارة الكتابة كثريذ

ل فيها القول يف (2 القسم الثاين: وفيا سبعة مباحث، ُأفصِّ

 ترتبط ببعض 
ٍ
املوضوعات الثامنية التً تظهر عىل شكل أخطا 

أبواب النحو، وقد يعاين منها الكاتب، فتقعد بنصا عن تقي  

 السالمة اللغوية يف الكتابة.

 
 القسم امول

 النحو واللغة:.0

لقد اكتسب النحو العريب أمهيتا من اللغة العربية، التً 

يرى علام  النحو القدما  رشفها وأفضليتها عىل مجيع اللغات 

م، 0338، والسيوئً، 03م، ص0337)ابن فارس، 

(، فاجتهد النحاة العرب يف مجيع القرون من  منتصف 0/52

جرية امول يف القرن الثاين اهلجري إل هناية املفية اهل

ا الستعامالت العرب  ا مقيقذ التصنيف فيا، فقدموا وصفذ

ا هلم حيث وصف اللغة يف  للغتهم، وكان كتاب سيبويا إمامذ

أبواٍب كثريٍة، مل خترج عنها كتب النحاة بعد  إال يف القليل 

ا مهام خيص مصطلحم  النامر، وما هيمنا هنا أن نعرض أمرذ

 ، من حيث الثبات والتطور.متباينم مها: النحو واللغة

ويرى الباحث أنا ال يمكن أن تتعائى امجيال اليوم 

النحو كام تعائتا أجيال السلف، وذلك أن الفصحى القديمة 

التً عاجلها ه ا النحو بالوصف قد تغريت إل فصحى 

ا يف يومنا ه ا من مجيع  معارصة، وهً ختتلف قليالذ أو كثريذ

صيح الصويت والرصيف جوانب االستعامل اللغوي الف

والرتكيبً عام كانت عليا يف عصورها امول، ه ا التطور 

والتغيري الل ين أصابا لغتنا العربية ما زلنا ُنرصُّ عىل وصفها 

ب ات الوصف النحوي القديم، ومن هنا وقع اإلشكال ال ي 

جعل اجليل َيعزف عن استخدام ه   اللغة للتعبري الكتايب 

 يرى ما عىل –عً، فاللغة الفصحى االعتيامي أو اإلبدا

ً   بدور القيام عن هبا يقعدان تداُفَعم تواجا – الباحث  وظيف

ًٌّ حيدث  فاعٍل يف املجتمعات العربية: امول منهام كوينٌّ ئبيع

كلام ئال الزمن باللغة، ويظهر عىل شكل تغيري يف معجمها 
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ًٌّ يكون م ن وأصواهتا وتراكيبها، والثاين فكريٌّ إيديولوج

جهة أبنائها ال ين هم بم فريقم كالمها ميسٌ  إليها: فريٌ  

ييس  إليها من حيث ال يشعر؛ لتشبثا بكل ما جا  با القدما  

مون نظٍر أو قرا ٍة معارصٍة ممحصٍة ومواكبٍة حلاجات اجليل 

ا منها  اجلديد وأمواتا ووسائلا، وفريٌ  ييس  إليها متحررذ

 ة من حولا.مقبالذ عىل صلف اللغات امجنبي

ومن هنا فقد تعالت أصواٌت كثريٌة تنامي بتيسري النحو 

العريب، وختفيف وئأتا عىل ئالب العربية، وليذ مبدأ ه   

امصوات حديثا، فقد صدرت من بعض املتقدمم كمقولة 

، يقول: "الرضوري يف صناعة النحو"ابن رشد يف كتابا 

هو  الغرض يف ه ا القول أن ن كر من علم النحو ما"

كالرضوري ملن أرام أن يتكلم عىل عامة العرب يف كالمهم، 

ويتحرى يف ذلك ما هو أقرب إل اممر الصناعً، وأسهل 

(، 37، ص2101)ابن رشد،  "تعليامذ وأشد تصيالذ للمعاين

لعل من "(: 7م ص2116وحديثذا يقول )عيل أبو املكارم، 

حو العريب املسلم با عند كثري من الباحثم والدارسم أن الن

يتسم بقدر من الصعوبة كبري، ولقد أمرك ه   الصعاب 

 . "شيوخ النحو وأعالما، كام أحسها تالمي   والشامون فيا

، فمنها وه   امصوات تتفاوت يف ئرحها ومنهجياهتا

من مل يغري من منهجية َنْحِو القدما  شيئذا؛ فاكتفت مؤلفاهتم 

باإلبقا  عىل مقوالت النحو التقليدي مع اختصارها 

وهت يبها، أو كام يرصح بعضهم بأنا خلَّص النحو مما أحاط 

با من شوائب جعلتا مستغَلقا عىل ئالبا. يقول )حميً الدين 

قترص إعراب وا"(: 7م، ص2112عبد الرمحن رمضان، 

الكلمة عىل صلتها بغريها من النص مون ذكر أوجا اخلالف 

، ويقول الدكتور "أو التفصيل ال ي يطلبا بعض املختصم

)عبد العليم إبراهيم، م.ت، ص هـ( عن النحو وصعوبتا: 

فلامذا يضي  الدارسون با؟ ،...، ويرون فيا مامة عصية "

رأينا من  عهد فقد "، وجا  يف كتاب النحو الواضح: "عنيدة

بعيد أن املبتدئم يف تعلم قواعد اللغة العربية، يتجشمون 

)اجلارم وأمم،  "صعابذا يف مرسها، ويقاسون عنا ذ يف إمراكها

 (. 5م، ص0389

فكل ه   النقول املختارة من ه   الكتب يرى أصحاهبا 

أن النحو العريب مامٌة صعبٌة عىل الطالب، إال أهنم عندما 

البديل امليرس مل خيرجوا عن قواعد النحو  أراموا تقديم

ومنهجيتا العتيقة، التً ربام كانت أحد أهم امسباب التً 

جعلت مامتا صعبة، فرتاهم يعرضون أئروحاهتم التيسريية 

يف فلك امئروحة النحوية القديمة، وه ا ما جعل ه   

ا عىل الطالب، عىل الرغم من مسمياهتا  امعامل صعبةذ أيضذ

 "اإلعراب امليرس"و "النحو امليرس"ة من مثل: اإلجيابي

 وغريها كثري. "املرجع السهل يف النحو العريب"و

ا من نظرة  وهناك فريٌ  آخر ئاَلَب بالتيسري منسلخذ

ا، حماولم وصف اللغة  القدما  إل التقعيد النحوي أساسذ

ا خاليذا من التفكري الفلسفً والريايض  ا جديدذ العربية وصفذ

ليا املتقدمون، ومن ذلك حماولة إبراهيم ال ي مرج ع

أئمع أن أغري "، يقول: "إحيا  النحو"مصطفى يف كتابا 

)إبراهيم مصطفى،  "منهج البحث النحوي للغة العربية

(، ونرى شوقً ضيف ينقض بعض أبواب 09م، ص2102

النحو وأصولا حماوالذ بنا  نحو جديد يقّرب العربية إل 

جتديد "رتحات شائقة يف كتابا ئالهبا، وقد قدم يف ذلك مق

 (.1م، ص2109)شوقً ضيف،  "النحو

إن ه ا االعتنا  من النحاة قديامذ وحديثذا بتيسري النحو 

العريب، أو بتغيري  وتطوير  ما هو إال شاهد عيان عىل أن أبنا  

ا عرب  ا كبريذ اللغة العربية قد تغري لدهيم املستوى اللغوي تغريذ

أصبحت لغتهم املستعملة يف حياهتم مراحل زمنيٍة ئويلٍة؛ ف

ا عن تلكم القواعد التً رسمها  املعتامة خترج قليالذ أو كثريذ

النحاة امولون، وه ا أمر يقر  املنط  ويقبلا العقل، إذ ال 

يمكن أن تبقى اللغة عىل ما كانت عليا مع مرور امزمنة، 

وتغري اممكنة، وتبدل أحوال امجيال جيالذ بعد جيل، ومن 

ا يتامشى مع هن ا جديدذ ا فقد بات وصف اللغة املعارصة وصفذ

ما أصاهبا من تغيري وتبديل أمر مهم، بل وما أصاب بنيها من 

تول أحواهلم وتغري حاجاهتم وأمواهتم ووسائلهم 

ا، لقد بات ه ا الوصف ملا استجد يف ألسنة  وجمتمعاهتم عمومذ

تمرة بام املعارصين أمرا نافعا، حتى تكون اممة عىل صلة مس

جد يف لغتها من تغريات. ومن هنا فإن الوصف اجلديد ملا 

استجد يف اللغة هو بمثابة رصد ملا جد يف ميداهنا مما يتصل 

بمهارات اللغة امربع: االستامع والتحدث والقرا ة 

 والكتابة.
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 االستامع والتحدث والقرا ة:  النحو ومهارات.2

ٌت صوتيٌة، ول لك ه   املهارات اللغوية الثالث مهارا

فهً تستدعً الضبط والتشكيل يف أمائها، والتشكيل 

يستدعً مهارة اإلعراب، واإلعراب هو ما تقدما أبواب 

النحو والرصف، وإن عالقة النحو هب   املهارات يمكن بياهنا 

 من الصور اآلتية:

ا –رضورة املعنى: أي أن السياق (0  وقرا ةذ  وتدثذا سامعذ

 قد املعنى فإن وإال للرتكيب، النحوي الضبطب إال ُيفهم ال –

 زار: كقولك والتأخري التقديم ذلك ومن املتلقً، أمام يفسد

 التً والتأخري التقديم ميزة تستثمر أن أرمت فإذا. حممدٌ  ساملا

 – الشعر يف السيام مهمة ميزة وهً – الفصحى توفرها

 املعنى، يفسد ال حتى النحو بقواعد تلتزم أن عليك فينبغً

 حينئ  فيلزمك إعراب أو ضبط مون باجلملة نطقت إذا وأما

ا الفاعل جتعل أن ا املفعول عىل متقدمذ  يفسد ال حتى وجوبذ

 سامل، حممد زار: الساب  املعنى تريد وأنت فتقول املعنى؛

 زور.امل هو وسامل الزائر هو حممد ليكون

اختل رضورة التقعيد: أي أن الرتكيب ُيفهم معنا  وإن (2

الضبط النحوي؛ وذلك من املعنى ال يفسد بفسام القاعدة 

وتغري اإلعراب، ومثلا قولك: انترص املسلمم. فإذا نطقت 

مجع امل كر السامل باليا  والنون مل يعد فاعال يف التقعيد، لكنا 

يظل فاعال لدى املتلقم، وقد َعِلم منهم اخلطأ يف الرتكيب من 

ا نكام نسمعا َعِلما وجهلا منهم من جهلا . وه ا كثرٌي جدًّ

 يوميذا يف اخلطب واإلعالم وغريها.

 

 النحو ومهارة الكتابة: .9

تتاج مهارة الكتابة إل قدٍر أقل بكثري من عدم قواعد 

النحو التً تتاجها مهارات: االستامع والتحدث والقرا ة؛ 

وذلك ملا أقررنا  من أن املهارات الثالث صوتية فهً تتاج يف 

أمائها إل الضبط، والضبط ال يكون إال باإلعراب، 

واإلعراب حملا أبواب النحو والرصف، كام أن الكتابة ال 

تعتمد عىل التشكيل مما جيعل الكلامت ساكنة امواخر، بل 

ساكنةذ يف مجيع حروفها، مما يقلل من امخطا  النحوية التً 

 .يمكن أن تظهر يف النص املقرو  وال تظهر يف املكتوب

 النحوية القواعد عن يستغنً أن الكاتب حاول مهام إذن•

ا، املحدومة القواعد بعض من التخلص يمكنا فال  وقد جدذ

 بدورها تيلنا وهً أخطا ، ستة يف فظهرت حرصها، حاولت

بة عالية بنس كافية معرفتها تكون التً النحو، أبواب بعض إل

الكتابة، وتتجىل للتخلص من كثري من امخطا  النحوية يف 

ه   امخطا  يف العبارة اآلتية: )العومْ  قيما يشعْر فيها 

املوائنْم شعوْر عمي  وهم يعيشوا غربتهم، فْليبقى الوئْن 

بيْت للجميع، فالوئْن واملوائْن ليسوا إال وجهان لعملا 

 واحد .

 

 أوال: حروف تعدي الفعل

 وتظهر يف قوهلم: )يشعر فيها( والصحيح أن الفعل

)شعر( يتعدى بالبا  وليذ بحرف اجلر )يف(. وه ا اخلطأ 

يتكرر عند بعض الكتاب، وهو بال شك من امخطا  التً 

، وال بد للكاتب من أن يتدرب عليها،  تظهر يف الكتابة حتامذ

وأن يدرسها يف مظاهنا يف كتب النحو، وهً تيلنا إل مرس 

 )حروف اجلر( ومرس )التعدي واللزوم(.

 

 عالمات اإلعراب الفرعيةثانيا: 

وهً تيلنا إل ثالثة مروس يف كتب النحو هً: املثنى، 

ومجع امل كر السامل، وامسام  اخلمسة، والكلامت التً تنتمً 

إل ه   املصطلحات الثالثة يظهر اخلطأ النحوي فيها ال حمالة 

إن مل يكن الكاتب قد وقف عىل قواعدها وأملّ هبا؛ وذلك مهنا 

ا عن تعرب بعال مات إعراب فرعية هً احلروف عوضذ

احلركات. ولو كان اإلعراب باحلركات ملا واجا الكاتب 

إشكاالذ يف ه   املصطلحات، ولكانت الكلامت املنتمية إليها 

مثل بقية الكلامت الكثرية امخرى التً يكون ضبطها 

باحلركات، وعليا فال تشكيل يطالب با الكاتب، مما جينبا 

ية يف الكتابة. ومثال اإلعراب بالعالمات امخطا  النحو

الفرعية يف كلمة )املوائنم( يف )يشعر فيها املوائنم( وهً 

متثل مجع امل كر السامل، والصحيح أن تكون بالواو والنون 

)املوائنوَن(؛ مهنا فاعل مرفوع وعالمة رفعا الواو، وأما 

. ومثلها الفتحة التً عىل النون فام هً إال فتحة بنا  ال إعراب

 كلمة )وجهان( يف )ليسوا إال وجهان( والصحيح )وجهم(.
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 ا: االسم املنصوب املرصوف النكرةثالث

وهو يف كلمة )شعوْر( و)عميْ ( املعطوفة عليها، 

ا( مفعول مطل   ا( من )شعورذ ا عميقذ والصحيح )شعورذ

منصوب وعالمة نصبا تنوين الفتح، والكلمة الثانية معطوفة 

خ  مثل حركتها، ولقد خصصنا ه ا النوع من عليها وتأ

االسم بظهور اخلطأ فيا إذا ما وظفا الكاتب يف نصا؛ منا 

حيتاج يف لغة العرب إل ألف العوض عن تنوين الفتح، وال 

تكون ه   املف إال مع تنوين الفتح، كقولك: اشرتيُت 

ا وهك ا، وال تظهر ه   املف يف حالتً  كتابذا، وزرُت صديقذ

ع واجلر، نقول: ه ا كتاٌب، ومررُت بصديٍ ، فال حاجة الرف

ا مثل صوت  إل ه   املف، بل إن ه   املف تأخ  صوتذ

 اللم عند الوقف، وهً مدة تسمى )مد العوض(.

ومثل ذلك كلمة )بيْت( وهً اسٌم نكرٌة منصوٌب عىل 

 احلالية كان ينبغً إثبات املف فيا.

 

 رابعا: امفعال اخلمسة

بارة كلمة متثل ه ا املصطلح النحوي هً كلمة ويف الع

)يعيشوا(، والصحيح )يعيشون( بثبوت النون. وه   من 

امخطا  التً ال يمكن للكاتب جتاوزها يف أثنا  الكتابة إال إذا 

تعرف عىل قاعدهتا وأملّ هبا، ول لك هً من القواعد التً 

نحتاج إليها إلنشا  نصوص كتابية سليمة، وسوف نتعرف 

 امفعال اخلمسة يف القسم الثاين من البحث. عىل

 

 خامسا: الفعل املعتل اآلخر

وهو كلمة )فليبقى( والصحيح )فليبَ (؛ لدخول الم 

اممر عىل الفعل التً جتزما، وه ا اجلزم عالمتا السكون 

، إال إذا كان الفعل معتالذ فإنا جيزم بح ف حرف العلة،  أصالذ

 ثنا  الكتابة.وه ا مما ال مفر من ظهور  يف أ

 

 سامسا: إسنام الضامئر:

وهو من امخطا  الرتكيبية الظاهرة يف أثنا  الكتابة، وال 

سبيل إل إخفائها إال بالرجوع إل مرس )إسنام الضامئر(، 

والتدرب عىل ذلك يف ممارسات كتابية كثرية. وحمل اخلطأ 

)ليسوا(؛ حيث إن الفعل مسند إل مثنى مها )الوئن 

ا إل واو اجلامعة، والصحيح واملوائن(  وجا  يف الكتابة مسندذ

 )ليسا(.

 

 القسم الثاين

 مدخل:

يف ه ا القسم مراسة لنامذج من امخطا  الكتابية التً 

ا لرسائل رسمية،  وقع فيها الطالب يف أثنا  كتابتهم نصوصذ

وه   امخطا  التً مُجعت من أصل ثالثم رسالةذ تنتمً إل 

واستبعد منها اخلطأ ال ي يشري إل سبعة أبواٍب نحوية، 

)ضعف الرتكيب(؛ وذلك من ضعف الرتكيب ليذ لا باب 

يف النحو، عىل أن التخلص من ضعف الرتكيب غاية كربى 

أرى أن النحو أماة من أموات الوصول إليها، وعليا فإننً 

أرى أن امبواب النحوية املعنية بامخطا  املعينة يف ه   

 الدراسة هً سبعة.

ننً أزعم بأن الكاتب ال حيتاج إل غريها حتى يكتب وإ

بلغة عربية سليمة، وإذا ما صحت ه   النتيجة التً وصلت 

هلا فإننا نصبح أمام اختزال ملامة النحو القديم، م للم ب لك 

ا لطاملا تعرض لا الكاتب  ا كبريذ صعابذا مجة، ومزحيم ُرهابذ

 – شك بال –ا أفقدنا العريب فمنعا من أن ُيقدم عىل الكتابة؛ مم

ا  مفع يف وفاعلم مبدعم يكونوا أن املمكن من كان كتَّابذ

 ذلك أن كام العربية، جمتمعاتنا يف وامميب الثقايف اإلبداع عجلة

 فن يف التقليدية النحوية القواعد أمهية جتا  املزيف التهيُّب

الكتابة قد جعل فئة كبرية من املوائنم العرب يف الوئن 

عىل امتدام  الكبري عاجزين عن الكتابة بالفصحى العريب 

ا وخوفذا من الوقوع يف اخلطأ.  بطريقة سليمة، ترممذ

وه   امبواب السبعة املقرتحة املطلوبة إلعدام كاتب 

 جيد، امل كورة يف مقدمة البحث هً:

 إسنام الضامئر.(0

 التعدي واللزوم.(2

 عالمات اإلعراب الفرعية.(9

 املنصوب املرصوف النكرة.االسم (1

 الفعل املضارع املعتل اآلخر.(5

 امفعال اخلمسة.(6

 التعريف والتنكري.(7
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 إسنام الضامئر:.0

إن إسنام الضامئر إل امفعال بأنواعها مرٌس نحويٌّ مهمٌّ 

يف أثنا  ممارسة الكتابة؛ من اخلطأ فيا يظهر جليذا يف الرسم 

للنقد من قبل املتخصصم  الكتايب، مما قد يعرض الكاتب

ا من الدروس  واملهتمم بصحة الكتابة، ومن هنا عدمتا مرسذ

النحوية القليلة املهمة لكل كاتب يريد أن حيسن مهاراتا يف 

 الكتابة، وحيفظ نصا من اللحن الكتايب والنحوي.

 بلغت أخطا  اإلسنام يف نامذج الدراسة خطأين:

 ة الطعام(:)العامالت ال يلتزمون بتنظيف صال(0

وه ا كثري لدى الطالب يف كتاباهتم اليومية، بل ربام يظهر 

ا يف كتابات العامة، وال مفر من إخفائا يف الكتابة؛  ا أيضذ كثريذ

منا ال يعتمد عىل التشكيل. والكتابة ال تفتقر إال إل عدم 

قليل من أبواب النحو التقليدي؛ مهنا ال تعتمد عىل الضبط 

عتمد عليهام املهارات الصوتية وهً: والتشكيل الل ين ت

 االستامع والتحدث والقرا ة اجلهرية.

وإسنام الضامئر يمكن تدريب الطالب واملتعلمم عليا 

بنصوص كثرية من الفصحى بعد توضيح قاعدتا، وهو مرٌس 

وال يقع ُهّن يف "قد بينا النحاة قديامذ وُعنوا با، قال سيبويا: 

يفعلَن، لو قلت فعل ُهّن مل جيز موضع النون التً يف فعْلَن و

(، وقال )ابن الرساج، 2/950)سيبويا  "إال أن يكون صفة

فإن صار الفعل جلمع مؤنث "(: 0/13امصول يف النحو 

زمتا نونذا وحدها مفتوحة وأسكنت ما قبلها نحو: هن يرضبن 

، وعليا كان ينبغً عىل الطالب يف املثال املرصوم أن "ويقعدن

َ النحاة. يقول: )العامالت  ال يلتزمن( كام بمَّ

 )الطالبات ال يمكن أن يكونوا بال سكن ماخيل(:(2

ويف ه ا املثال يقال ما قيل يف الساب ، فالصحيح قولك: 

)الطالبات ال يمكن أن يكنَّ بال سكن ماخيل(؛ إذ حل 

( لإلشارة  الضمري )نون النسوة( حمل الضمري املنفصل )هنَّ

إلشارة إل أن ه   املسألة النحوية إل مجع النسوة، وجتدر ا

تتفرع بالنظر إل أنواع الضامئر املسندة إل امفعال، وأنواع 

امفعال التً ُتسند إليها الضامئر املختلفة، وهً قريبة إل 

 امفهام إذا ما تدرب عليها الطالب بنصوص فصيحة.

 

 

 

 التعدي واللزوم:.2

ال شك أن احلروف التً يتعدى هبا الفعل تكون ظاهرة 

يف الكتابة، وال يمكن إخفاؤها، وه ا خيتلف عن عيوب 

 التشكيل عىل – أسلفنا كام –الكتابة امخرى التً تعتمد 

 كل أن االستعامل قياس يف والظاهر الكتابة، يف يظهر ال ال ي

من حروف اجلر يتعدى با )ابن يعيش،  بحرف اختص فعل

(، وال نريد هنا أن نعتمد عىل الوجا ال ي 8/8ح املفصل رش

أقر  الكوفيون فيام يسمى بتناوب احلروف، فقد صّح عندهم 

أن تتناوب حروف التعدي بم امفعال )ابن هشام، مغنً 

(، واستندوا يف ذلك عىل ما ُسمع من أشعار 051اللبيب 

اعدة العرب، وما ورم يف الكتاب العزيز؛ من االستنام عىل ق

التناوب ه   قد جتعل الكاتب غري املتخصص خيلط بم 

احلروف املستخدمة خلطذا يفسد املعنى، بتوجيها عىل غري 

املرام من الكالم. كام ينبغً عىل الكاتب ابتدا ذ أن يقف 

بوضوح عىل الفرق بم الفعل الالزم والفعل املتعدي قبل 

 توظيف حروف تعدي الفعل.

 روف تعدي الفعل ثالثة هً:لقد بلغت امخطا  يف ح

 )وه   اممور جتهل العاممة عنها(:(0

ويف ه ا املثال نلحظ أن الفعل )جتهل( من امفعال 

املتعدية التً ال تفتقر إل حروف التعدي. والظاهر أن الطالب 

قد اختلط عليا الفعل )َجِهَل( املتعدي بالفعل )َغَفَل( الالزم، 

فال يتعدى إل املفعول إال  ال ي يفتقر إل حرف اجلر )عن(؛

با، والصحيح أن يقول الطالب: )وه   اممور جتهلها 

 العاممة( من غري احلاجة إل حرف التعدي )عن(.

ا  وربام أن الطالب استخدم ه ا الرتكيب اخلائ  متأثرذ

بلهجتا الدارجة؛ إذ يستخدم البدو يف نواٍح من ه   املنطقة 

بطذا بحرف اجلر )عن(، عىل اجلغرافية الفعل )جهل( عامة مرت

غري تركيب الفصحى، وه   التأثريات اللهجية التً ُتفسد 

الرتكيب الفصيح لدى الكاتب أو ُتضعفا هً أول بالدرس 

والفحص والتقويم من كثري من أبواب النحو، التً ال حيتاج 

إليها املتعلم عىل امقل يف مهارة الكتابة، ومن املعلوم أن ه   

جة تشتمل عىل املستويات اللغوية امربعة اللهجات الدار

التً تشتمل عليها الفصحى، مع فوارق بينهام تكون يف بعض 

 (.21م، ص2100امحيان ئفيفة )جمدي إبراهيم، 

 )أن أعرب عن عمي  شكري وتقديري عىل جهومكم(:(2
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قد يتعدى فعل الشكر بالالم أو بـــ )عىل( إال أن الفعل 

 الرغم من أنا يتعدى هب ين )قّدر( ليذ ك لك، فهو عىل

ا فإن معنا  يتغري مع كل حرف، فأما الفعل  احلرفم أيضذ

)شكر( فتقول فيا: شكرت لك صنيعك، وشكرتك عىل 

تعاونك. فاملعنى هو الشكر يف كل مرة، وأما مع الفعل )قّدر( 

فيكون بمعنى اعتبار املخائب واحرتاما إذا تعدى بحرف 

قديري لك واحرتامً. فإذا اجلر الالم فتقول: أعرب عن ت

تعدى بـــ )عىل( فال يكون إال بمعنى )إقدار( الشخص عىل 

فعل يش  ما، أي جعلا قامرا عليا، فتقول: قّدرك اهلل عىل 

فعل اخلري، والفرق كبري يف االستعامل بم )قّدر( املتعدي 

بالالم و)قّدر( املتعدي بــ )عىل(. واملشكل أن املصدر 

 تعبري الطالب مشت  من كال الفعلم، إال )تقدير( املستخدم يف

ا عىل صيغة رصفية واحدة هً )تفعيل(  أنا وإن كان مصدرذ

إال أنا يعطً معنى الفعلم معا بحسب السياق ال ي يرم فيا 

وحرف التعدي املتعل  با، فإذا تعلقت با الالم فهو لالعتبار 

ا واالحرتام نحو: تقديري لك واحرتامً مائام، وإذا تعلقت ب

)عىل( فليذ املعنى االحرتام واالعتبار، بل هو اإلقدار كام 

تقول يف االستعامل الدارج: اشكْر تقديري لك عىل السفر. 

ا عىل السفر وهً قليلة يف االستعامل، وقد  أي أن جعلتك قامرذ

يكون التقدير أيضا بمعنى التقييم والتخمم، فأما التقييم 

ما التخمم فقولك: كقولك: قدرت قيمة السيارة بك ا، وأ

 قّدرت الوقت.

 )أرجو من كريم شخصكم إل أن تنظروا لظريف ..(:(9

ويقال يف ه ا املثال ما قيل يف سابقيا، فالفعل )أرجو( 

، وال حاجة إل حرف  فعٌل متعد  ينصب املفعول با مبارشةذ

اجلر )إل( كام هو يف تعبري الطالب. فالصحيح قولك: )أرجو 

تنظروا(، تعدى الفعل إل املفعول با  من كريم شخصكم أن

املركب من أن املصدرية والفعل، كام نقول: أرجو املع رة، 

 وأرجو التوفي .

 

 عالمات اإلعراب الفرعية:.9

وهً سبب لظهور اخلطأ الكتايب، وأما عالمات اإلعراب 

امصلية فال تظهر يف الكتابة، مهنا حركات التشكيل، 

 مهارات بخالف الكتابة يف يظهر ال – أسلفنا كام –والتشكيل 

 وأما اجلهرية، والقرا ة والتحدث كاالستامع امخرى اللغة

 حمل حلت حروف مهنا فتظهر الفرعية اإلعراب عالمات

 كام الكتابة يف احلرف إخفا  يمكن وال التشكيل، حركات

 .باحلركة نفعل

ا عن احلركات  وامسام  التً تعرب باحلروف عوضذ

تنتمً إل مروس املثنى، ومجع امل كر السامل، ثالثة، وهً 

املعرب "وامسام  اخلمسة، ويدرجها النحاة عامةذ تت باب 

، والسيوئً، 03م، ص2115)القاسم احلريري،  "واملبنً

( ال ي ييل 0/021م، 0337، والصبان، 0/066م.ت، 

 باب )أقسام الكالم(.

واحد  ومل يرم عىل شاكلة ه ا النوع من امخطا  إال خطأ

 هو:

 )وأنا عىل يقم بأنكم قامرين(:(0

إن مما يربك الطالب يف أثنا  تعلمهم لقواعد ه   امسام  

ا، كام أن لكل  ا ونصبذا وجرذ أهنا تأيت يف ثالث حاالت، رفعذ

واحد منها عالمة ختتلف عن االسمم اآلخرين، فالواو 

املف واليا  جلمع امل كر السامل، إال أن املثنى يكون إعرابا ب

واليا ، يف حم أن امسام  اخلمسة تقوم يف اإلعراب عىل 

ا، فضالذ عن مواقع اإلعراب التً  املف والواو واليا  معذ

تكم لكل  منها بحرف من ه   احلروف إعرابذا، كموقع 

، وموقع املبتدأ، وموقع اسم كان، وكلها للرفع،  الفاعل مثالذ

ملعروفة، وهً جتعل وك لك بقية مواقع النصب ومواقع اجلر ا

 الطالب خيلطون بعض اليش  بينها مما يوقعهم يف اخلطأ. 

والصحيح يف املثال الساب  قولك: )وأنا عىل يقم بأنكم 

قامرون(، وذلك من كلمة )قامرون( مجع م كر سامل جا ت 

يف موقع الرفع مهنا خرب احلرف الناصب )أن(، وعالمة الرفع 

اليا ، وهنا البد للكاتب من أن  يف امل كر السامل الواو وليذ

ُيلم بقاعدة مجع امل كر السامل وبقية امسام  التً تعرب 

ا. وه ا يف نظري أجدى لا  باحلروف، وأن يتدرب عليها كثريذ

ا كبريين يف مراسة أبواٍب كثريٍة  وأنفع من أن ينف  وقتذا وجهدذ

 من النحو.

 

 االسم املنصوب املرصوف النكرة:.1

فهو ال ي يقع يف مواضع النصب املعروفة  وأما املنصوب

ا أو حاالذ أو اسامذ للحرف  كأن يقع مفعوالذ بأنواعا أو متييزذ

ا للفعل الناسخ وغري ذلك، واملرصوف هو  الناسخ أو خربذ
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ا من الرصف، وال  االسم ال ي يقبل التنوين، فال يكون ممنوعذ

ل( نكرةذ مضافةذ إل معرفة. والنكرة أن يكون خاليذا من )أ

التعريف، فإذا كان االسم ك لك فإنا يلح  آخر  ألٌف تظهر 

يف الرسم، وتظهر َمدةذ يف النط ، فكلمة )رجل( مثالذ ال تظهر 

فيها ه   املف إال يف احلال التً ذكرنا، وأما يف الرفع واجلر 

فال تظهر، نقول: جا  رجٌل، ومررت برجٍل. وال تظهر ه   

ا إذا حلقت الكلمة ) ال( التعريف، نقول: رأيُت املف أيضذ

الرجَل، وال إذا كانت نكرةذ مضافةذ إل معرفة نقول: رأيُت 

 رجَل الرشئِة. 

يتحق  "وه   املف عند القرا  أشهر، وهً نوٌع من املد 

غري تا   -وجوم  إذا أرمنا الوقوف عىل اسم منون )بالفتح( 

مد،  فإننا نقف عليا بتحويل )نون التنوين( إل ألف -التأنيث

ا عنا،  وال نتلفظ بالتنوين؛ من املف املدية جا ت عوضذ

وجناٍت }ول ا ُسمً مّد الِعوض، ففً مثل قولا تعال: 

فتنط  ألفافذا عند الوصل )ألفافن(، ولكن إذا أرمنا  {ألفافذا

ا )بمقدار حركتم( فقلنا:  الوقوف عليها قلبنا التنوين ألفذ

يال زكريا، م.ت، )ألفافا( ونسقط النط  بالتنوين. )فر

 (.070ص

 بلغت أخطا  الطالب يف ه ا النوع ستة، هً:

 )علم بأننً ..(:(0

كان ينبغً أن يكون يف آخر كلمة )علم( ألٌف؛ مهنا اسٌم 

منصوب مرصوف نكرة، وهو مصدٌر نائٌب عن فعلا، وتقدير 

الكالم: )اعلم علامذ بأننً(. وه ا اخلطأ قليالذ ما يقع فيا 

لشيوع ه   املصامر النائبة عن فعلها يف الكتاب؛ وذلك 

االستعامل العامً اليومً كقولك: رجا ذ ساعدين، ومثل: 

ا وأهالذ وسهالذ وغري ذلك. ا وعفوذ  لطفذ

 )الربنامج كثري ما يعل (:(2

ا ما يعل (؛ من االسم مصدٌر نائٌب عن  والصحيح: )كثريذ

ا كثريا(.املفعول املطل  مقدٌم عىل فعلا، والتقدير: )تعل  تعل  قذ

 )الكلية توفر مبلغ مامي(:(9

ا  االسم )مبلغ( مفعوٌل با منصوٌب، وهو مرصوٌف أيضذ

ونكرٌة؛ ل لك وجب إثبات املف يف آخر ، وك لك القول 

يف االسم بعد  )مامي(؛ منا صفٌة للمفعول با تأخ  حكما، 

ا. ا ماميًّ  نقول: الكلية توفر مبلغذ

 )خاصتذا وقت ال روة(:(1

ة )خاصتذا( يبدو أن الكاتب مدرٌك لقاعدة ألف يف كلم

العوض عن تنوين الفتح يف االسم املنصوب املرصوف 

النكرة، إال أنا ال يدرك أن ه   املف ال تدخل عىل ه ا 

ا بالتا  املربوئة. واملعروف أن التا   االسم إذا كان خمتومذ

 -املربوئة ُتفتح يف هناية االسم إذا حلقا الضمري مثل: ابنتً 

 حالة يف مربوئةذ  تظل لكنها ،(ابنة) كلمة يف ابنتا –ابنتك 

كرة، فالصحيح إذن هو )خاصةذ الن املرصوف املنصوب االسم

 وقت ال روة(.

 )أن أعطً اقرتاح(:(5

االسم املنصوب املرصوف النكرة هو )اقرتاح(، وحقا 

ا  إثبات املف يف آخر  منا مفعوٌل با منصوب جا  مرصوفذ

 ونكرة.

 )التً تقف عائ  أمام الطالب(:(6

االسم )عائ ( جيب أن يكتب بألف يف آخر ؛ منا حاٌل 

 منصوبة جا ت نكرةذ مرصوفة.

 

 الفعل املضارع املعتل اآلخر:.5

وهو الفعل ال ي يكون يف آخر  ألٌف منقلبة عن أصٍل، 

أو واٌو أصليٌة، أو ياٌ  أصليٌة، وهً ال ُتدث إشكاالذ لدى 

كان الفعل غري جمزوم، أما إذا ُسب  بأماة جزٍم الكاتب إذا ما 

فإن رسما يكون حمل خطأ قد يقع فيا الكاتب، منا حينئ  

، مما يستدعً ح ف احلرف  تكون عالمة اجلزم حرفذا ال حركةذ

.  للجزم، وإثباتا خطٌأ يف الكتابة بّمٌ

وقد ورم يف ه   املسألة خطآن تكررا عند ئالبم مع 

 الفعل نفسا:

 (: يتبقى مل)•

. الفعل املضارع املعتل اآلخر جمزوٌم  والصحيح: مل يتب َّ

هنا بح ف حرف العلة. وعدم االلتزام بقاعدة احل ف ه   

 يوقع الكاتب يف اخلطأ الظاهر يف أثنا  الكتابة.

 

 امفعال اخلمسة:.6

وهً أفعاٌل مضارعٌة يكون يف آخرها ألٌف ونوٌن أو واٌو 

ي هبان وي هبون وت هبم. وه    ونوٌن أو ياٌ  ونوٌن مثل:

امفعال إذا مل ُتسب  بجازٍم وال ناصٍب فإن النون فيها تثبت 

وال ت ف، فإذا جا ت قبلها النواصب واجلوازم املختصة 
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ا فإن عالمة نصبها أو  بالدخول عىل الفعل املضارع عمومذ

جزمها هً ح ف النون من آخرها، فعىل الكاتب إذن أن ُيلّم 

عال اخلمسة ونواصبها وجوازمها حتى يتجنب بقواعد امف

 ه ا اخلطأ.

 وقد ورم من ه   امخطا  ثالثة أخطا  هً:

 )ليفهمون وحيّصلون أعىل الدرجات(:(0

إن الم التعليل املكسورة التً مخلت عىل الفعل 

)يفهمون( هً إحدى أموات النصب، التً تنصب الفعل 

منا النون، املضارع، فإذا كان من امفعال اخلمسة ح فت 

ونلحظ أن الفعل اآلخر )حيّصلون( معطوٌف عىل سابقا فهو 

يأخ  حكما بالعطف، والصحيح قولك: )ليفهموا وحيّصلوا 

 أعىل الدرجات(.

 )أرجو أن تتوصلون حلل(:(2

ك لك تعد )أن( من نواصب الفعل املضارع، وهً سبب 

ح ف النون من آخر  إذا كان الفعل ينتمً إل امفعال 

 ، والصحيح: أرجو أن تتوصلوا حلل.اخلمسة

 

 التعريف والتنكري:.7

يظهر أحيانا لدى بعض الكتاب خطأ إسقاط )أل( 

التعريف من كلمة ال تستغنً أماة التعريف ه   يف سياقها، 

وال أعنً هنا ما يقع فيا بعض الكتاب من امخطا  اإلمالئية 

خلت املتعلقة بالم التعريف كأن يسقطها الكاتب خطأذ إذا م

الم اجلر عىل الكلمة نحو: ه   رسالٌة لتَّ كري. فيكتبون كلمة 

ًٌّ ال أقلل من أمهيتا  )للت كري( بالٍم واحدٍة، وه ا خطٌأ إمالئ

إال أننً لست معنيًّا با هنا؛ إذ مراستً ه   ُتعنى بامخطا  

 النحوية والرتكيبية.

يظهر خطأ الطالب يف التعريف والتنكري أن بعض 

ون )ال( التعريف من كلمٍة ال يمكن إال أن الطالب يسقط

ا بم  تكون معرفةذ اسامذ حمىلًّ هبا، وقد ال يكون ه ا شائعذ

 الكتاب اجليدين إال أننً وجدتا بم الطلبة فأمرجتا هنا.

 ورم ه ا اخلطأ يف تعبريين مها:

 )يساعد يف تطوير من قدرات الطالب(:(0

ال يمكن أن ويظهر من ه ا الرتكيب أن كلمة )تطوير( 

تكون من مون )أل( التعريف، نقول: )يساعد يف التطوير من 

 قدرات الطالب(.

 )يف أوقات التً متيض بال فائدة(: (2

الصحيح قولك: يف اموقات التً متيض بال فائدة. فال 

.  يصح أن يصف االسم املوصول كلمةذ نكرةذ

 

 اخلامتة:

تلك إن أهم ما تناولا ه ا البحث هو الوقوف عىل 

امخطا  التً تظهر يف الكتابة، والتً قد تعرض الكاتب 

للنقد من قبل املتخصصم يف اللغة العربية، وربط ه   

امخطا  بعد حرصها بأبواب النحو التً تعاجلها وتفرسها 

لطالب العربية، وذلك سعيذا ورا  إثبات فكرة ظهرت يل 

د الكاتب تقول بأن امبواب النحوية التقليدية الكثرية ال تفي

يف تقي  الكتابة السليمة من امخطا ، إن بعض ه   امبواب 

ا يف جتنب امخطا ، من من ه    لن تفيد الكتَّاب مطلقذ

امبواب ما ُيعنى بضبط اللغة يف مهاراهتا الصوتية وهً: 

االستامع والتحدث والقرا ة اجلهرية وليذ الصامتة، وأما 

، كام أن الكاتب العريب مهارة الكتابة فليست مهارةذ صوتيةذ 

يكتب بال تشكيل، والتشكيل هو عامم املهارات الصوتية التً 

 تستدعً معظم أبواب النحو التقليدي بطبيعة احلال.

إذن بقً لنا أن نحرص تلك امبواب النحوية التً ُتعنى 

بامخطا  التً تظهر فقط يف أثنا  الكتابة، ولقد سعيُت هنا إل 

عرب عينٍة صغرية من كتابات ئالب إظهارها واستقصائها 

كلية العلوم التطبيقية بصاللة ال ين مرسوا مقرر )اللغة 

 تظهر أن إل –العربية: مهارات ونصوص(، وإننً أزعم 

 إليها حيتاج التً امبواب أن – الزعم ه ا تدحض مراسة

ا ليكتب الكاتب ا ال بل نصذ غٍة عربيٍة سليمٍة هً قليلٌة جدذ

 ب تتجاوز سبعة أبوا

 هً: 

 إسنام الضامئر.(0

 التعدي واللزوم.(2

 عالمات اإلعراب الفرعية.(9

 االسم املنصوب املرصوف النكرة.(1

 الفعل املضارع املعتل اآلخر.(5

 امفعال اخلمسة.(6

 التعريف والتنكري.(7
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ا، فإن اهلدف امسمى من ه   النتيجة إن صحت  وأخريذ

وغري املبدعم ُرهاب  أن نزيل عن الكتاب العرب املبدعم

الكتابة باللغة العربية، والفكرة اخلائئة التً ترسبت إل 

هؤال  بأنا ال يمكن للكاتب العريب أن يكتب بلغٍة عربيٍة 

سليمٍة إال إذا كان متقنذا لعلم النحو وقواعد اللغة العربية، 

ا من الكتاب ال ين كان من  وه   الفكرة جعلتنا نفقد كثريذ

 عوا باحلراك الثقايف وامميب يف جمتمعاتنا العربية.املمكن أن يدف

كام جتدر اإلشارة إل أن املقصوم بفن الكتابة يف ه   

الدراسة مجيع امجناس اممبية التً تعتمد عىل الكتابة ماعدا 

فن الشعر؛ وذلك منا يعتمد عىل مقيدين يقيدانا ليكون فنذا 

 صوتيذا يف الغالب، ومها: العروض واإللقا .

 واهلل ويل التوفي .

 

 املراجع:

. القاهرة: مار 3إبراهيم، عبد العليم. النحو الوظيفً. ط

 املعارف. م.ت.

إبراهيم، جمدي. اللهجات العربية. اإلسكندرية: مار 

 م.2100الوفا  لدنيا الطباعة والنرش. 

اجلارم، عيل اجلارم ومصطفى أمم. النحو الواضح، 

0389. 

ن حممد بن عثامن البرصي. احلريري، القاسم بن عيل ب

 م. 2115ملحة اإلعراب. القاهرة: مار السالم. 

ابن رشد، القايض أبو الوليد. الرضوري يف صناعة 

النحو. ت: م. منصور عيل عبد السميع. القاهرة: الصحوة 

 م.2101للنرش والتوزيع. 

رمضان، حميً الدين عبد الرمحن. اإلعراب القريب. 

 .م2112عاّمن: مار البشري. 

ابن الرساج، أبو بكر حممد بن الرسي بن سهل. امصول 

يف النحو، ت: عبد احلسم الفتيل. بريوت: مؤسسة الرسالة. 

 م.ت.

. القاهرة: 9سيبويا، عمرو بن عثامن بن قنرب. الكتاب. ط

 م.0388مكتبة اخلانجً. 

السيوئً، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين. املزهر يف 

 م.0338مار الكتب العلمية. علوم اللغة. بريوت: 

ـ: مهع اهلوامع، ت: عبد احلميد هنداوي، مرص: املكتبة 

 التوفيقية. م.ت.

ابن الصبان، أبو العرفان حممد بن عيل الصبان الشافعً. 

 م.0337حاشية الصبان. بريوت: مار الكتب العلمية. 

. القاهرة: مار املعارف. 6ضيف، شوقً. جتديد النحو. ط

 م.2109

فريال زكريا. امليزان يف جتويد أحكام القرآن. العبد، 

 القاهرة: مار اإليامن. م.ت.

عبد املطلب، محدي. النحو امليرس. القاهرة: مار اآلفاق 

 م.2110العربية. 

ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا. الصاحبً يف فقا 

 م.0337اللغة العربية. حممد عيل بيضون، 

القاهرة: مؤسسة مصطفى، إبراهيم. إحيا  النحو. 

 م.2102هنداوي. 

أبو املكارم، عيل أبو املكارم. أصول التفكري النحوي. 

 م.2116القاهرة: مار غريب. 

ابن هشام، أبو حممد مجال الدين. مغنً اللبيب عن كتب 

، ت: م. مازن املبارك/حممد عيل محد اهلل. 6امعاريب، ط

 م.0385ممش : مار الفكر. 

 ريوت: عامل الكتب. م.ت.ابن يعيش. رشح املفصل. ب



 15 

 

 

 

 التدابري الصحية يف احلجاز

 يف وثائق األرشيف العثامين

 م5981-5981هـ/5151-5151

 أسمهان مصطفى توفيق خليل

  بني سويف، جامعة كلية اآلداب، التاريخ احلديث املساعدأستاذ 

  امللك فيصلكلية اآلداب، جامعة التاريخ احلديث املشارك، أستاذ 

 هـ(1/1/5112 هـ، وقبل للنرش يف51/7/5115 )قدم للنرش يف

جهود الدولة العثامنية يف سبيل حتسني أحوال احلجاز الصحية، يف ظل ُيلقي البحث الضوء عىل  :البحث ملخص

م، 5981/ـه5151-م 5981/ ـه5151أزماهتا االقتصادية الطاحنة، وتنحرص فرتة البحث الزمنية بني أعوام 

م بأنه األكرب واألعنف 5981/ ـه5151وهي فرتة شهدت تفيش الكولريا يف احلجاز بشدة، إذ ُوصف وباُء عام

ا يف تاريخ احلجاز، وأوضح البحث أن هذه الفرتة كانت حافلة باألحداث التي شكلت حلقة من حلقات ظهور  

الرصاع بني الدولة العثامنية والدول الغربية، والتي استغلت ظهور وباء الكولريا باحلجاز ذريعة؛ لبسط نفوذها عىل 

از، وهو ما تبعه جهٌد مضٍن من الدولة املنطقة ومن ثمَّ سعت إىل تدويل قضية الوضع الصحي للحجاج واحلج

العثامنية للدفاع عن املقدسات. وتكمن أمهية هذا البحث يف كونه وثائقيا  من الدرجة األوىل، يعتمد عىل الوثائق 

 العثامنية املحفوظة باألرشيف العثامين التابع لرئاسة الوزراء الرتكية بإستانبول، وقد أظهرت النتائج أن الدولة العثامنية

استطاعت أن تقوم يف احلجاز ببعض التدابري؛ للسيطرة عىل انتشار األوبئة وحل مشكلة املياه وإدارة حركة احلجاج 

–بشكل منظم، ولكنها مع ذلك مل تفلح يف حل املشكلة الصحية باحلجاز حال جذريا، إذ تضافرت عدة عوامل 

 .كذل حتقيق يف للحيلولة– وخارجية داخلية

 .احلجاز، الدولة العثامنية، وباء الكولريا، احلجر الصحي، احلجاج، املستشفيات :املفتاحيةالكلامت 

 هـ(5115م/2121، جامعة امللك سعود، الرياض )96-15(، ص ص 2(، ع )12، مج )جملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 32 (2), pp 51-86, © King Saud University, Riyadh (2020 /1441H.) 

 سعودجامعة امللك 

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 5159 – 1621ردمد )ورقي(:

 5619-9118ردمد )النرش اإللكرتوين(: 

King Saud University 

College of Arts 

Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 
ISSN (Electronic):1658-8339 



 ...الصحية يف احلجاز يف وثائق األرشيف العثامين التدابري: أسمهان مصطفى توفيق خليل

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Measures in Al Hijaz 

in the Ottoman Archival Documents 

1310 – 1313 AH / 1893 – 1895 AD 
Asmahan Mostafa Tawfik Khalil 

Assistant Professor of Modern History, Faculty of Arts, Beni Suef University 

Associate Professor of Modern History, College of Art, King Faisal University 

(Received: 15/7/1441 H, Accepted for publication: 3/3/1442 H) 

 
Abstract: The research sheds light on the efforts of the Ottoman Empire to improve the health conditions of Al 

Hijaz during its cruel economic crises. The research period is limited to the period of time between 1310 AH, 1893 

AD and 1313 AH, 1895 AD. This period witnessed an outbreak of Cholera. This epidemic was described in year 

1310 AH, 1893 AD as the largest and most violent in the history of Al Hijaz. The research showed that this period 

was full of events that constituted episodes of conflicts between the Ottoman Empire and the Western countries 

that exploited the appearance of Cholera in Al Hijaz to extend their power over the region and to convert the 

health status of pilgrims and Al Hijaz to an international issue. That was followed by tremendous efforts by the 

Ottoman Empire to defend the sanctities. The importance of this research lies in the fact that functions as a 

documentary based on the documents and manuscripts deposited in the Ottoman archives affiliated to the Turkish 

Prime Minister in Istanbul. The results showed that the Ottoman Empire was able to take some measures to control 

the spread of epidemics, to solve problems related to water supply, and to manage the pilgrims’ movement in an 

organized way.  Nevertheless, Ottoman Empire did not succeed to find radical solutions for the health problems in 

Al Hijaz where several internal and external factors combined to prevent this. 

Keywords: Al Hijaz, Ottoman Empire, Cholera, Quarantine, pilgrims, Hospitals. 
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 مقدمة

مهوى أفئدة املسلمني يف مشارق األرض  ال يزال احلجازُ 

ومغارهبا، فهي املركز املقدس لدينهم احلنيف، فيها البيت 

، وغري ذلك من األمكنة املرتبطة العتيق، ومسجد النبي

ماليني املسلمني يف كل عام،  بقدسية هذا املكان، وإليها حيج  

 وكانت رحالت احلج من األماكن البعيدة تكلف احلاجَّ 

من املال، فضال عن املتاعب واألخطار التي قد  الكثريَّ 

، ملا قد املخاطر الصحيةرحلته، والتي من أمهها  يفيتعرض هلا 

يعرتي هذه الرحالت اجلامعية من انتشار لألوبئة واألمراض 

مما محل السلطات باحلجاز، عىل اختالفها، ألن تقتفي  ؛املعدية

ختاذ التدابري أفضل السبل؛ لتفادي هذه العقبات الصحية، وا

 االحرتازية منها.

وشهد تاريخ احلجاز الصحي يف أوائل القرن الرابع عرش 

املؤامرة  اهلجري/ هناية القرن التاسع عرش امليالدي بلورة  

االستعامرية الغربية، التي كانت تتزعمها إنجلرتا، لتقويض 

الدولة العثامنية التي كانت تعاين من أزمات اقتصادية 

، وكانت بريطانيا تسعى للهيمنة عىل شؤون وسياسية خانقة

احلج وتنظيمه وبسط نفوذها عىل احلجاز، واستغالل املكانة 

اإلسرتاتيجية واالقتصادية لتلك املنطقة املقدسة، فضال عن 

الرغبة يف إجهاض الدعوة إىل اجلامعة اإلسالمية، والتي نادى 

ويف بية، هبا السلطان عبد احلميد الثاين، لذا اختذت الدول الغر

إنجلرتا، من اجلانب الصحي، وظهور موجات  مقدمتها

لذلك، فادعت أن احلجاز هو موطن  الكولريا حينئذ ذريعة  

الكولريا، وأن مياه زمزم هي أكرب مصدر للوباء، وأن هدي 

يتعفن ويسبب انتشار األمراض واألوبئة،  (منى)احلجاج يف 

قع الدولة إىل غري ذلك مما يروج دعاية سيئة عن احلج ويو

العثامنية يف حرج، وهذا ما أعقبه عقد عدة مؤمترات دولية يف 

إستانبول، وباريس، والبندقية؛ ملناقشة قضية احلج وانتشار 

األوبئة، وخرجت بقرارات ظاهرها جهود إنسانية ملنع انتشار 

االوبئة بالدول عامة، ودوهلم خاصة، التي تضم رعايا 

 واخلديعة. باطنها فيه املكرلكنَّ مسلمني، 

الضوء عىل جهود الدولة العثامنية،  البحث القي هذيُ و

أحوال احلجاز الصحية، يف ظل أزماهتا االقتصادية  لتحسني

ا منها عىل إعطاء هذه املنطقة املقدسة قدرها،  الطاحنة، حرص 

وللحيلولة دون تسلل الدول الغربية إىل احلجاز، والوقوف يف 

 وجه قرارات مؤمتراهتم. 

هـ/ 5151الزمنية بني أعوام  البحثفرتة  وتنحرص

م، وهي فرتة شهدت تفيش 5981هـ/5151-م 5981

/ ـه5151عام الكولريا يف احلجاز بشدة، إذ ُوصف وباءُ 

ا يف تاريخ احلجاز، كام 5981 م بأنه األكرب واألعنف ظهور 

م الكولريا يف مكة قبل فرتة 5981/ـه5152ظهرت يف عام 

فإهنا -سنوات  ثالث-قرص املدة احلج بمدة طويلة، ورغم 

كانت حافلة باألحداث التي شكلت حلقة من حلقات 

الرصاع بني الدولة العثامنية والدول الغربية، والتي استغلت 

لبسط نفوذها عىل املنطقة  ؛ظهور وباء الكولريا باحلجاز ذريعة

سعت إىل تدويل قضية الوضع الصحي للحجاج  ومن ثمَّ 

الدولة العثامنية يف  من جهٌد مضنٍ تبعه ، وهو ما احلجازو

 سبيل الدفاع عن املقدسات.

من الدرجة  ا  وثائقي هيف كون ا البحثوتكمن أمهية هذ

عتمد عىل الوثائق العثامنية املحفوظة باألرشيف ياألوىل، 

العثامين التابع لرئاسة اجلمهورية الرتكية بإستانبول، والتي 

صادر، يف الوقت تتضمن معلومات ال نجدها يف غريها من امل

 الفرتة املذكورة يفعن احلجاز  بحوثالذي اعتمدت أغلب ال

عىل الوثائق األوروبية، والعثامنية املنشورة، كام أنه ال توجد 

هذه  يفدراسة أكاديمية وافية عن التدابري الصحية يف احلجاز 

فرتة، باستثناء الدراسة الرتكية للدكتورة جولدن صاري ال

م، وهي 5851-5961حي يف احلجاز يلدز عن احلجر الص

ا مفصال لتاريخ احلجاز السيايس  د  ع  دراسة تُ   واإلداريرصد 

والصحي واالجتامعي يف الفرتة املذكورة، وبشكل عام يمكن 

 يفالتدابري الصحية يف احلجاز  تسليط الضوء عىلالقول بأن 

يف ضوء م 5981-5981/ـه5152-5155مواسم حج 

 أيديتفصيالت أولية مل تطلها  قدمالوثائق العثامنية، ي

. وجدير بالذكر أنه كان هناك حرٌص كبرٌي من دُ ع  الباحثني ب  

ا"الباحثة عىل االستدالل بام ورد يف الوثائق املذكورة   ؛"نصًّ

ا عىل مصداقية املادة العلمية وحجيتها.   حرص 

 

 متهيد

م حتت حكم 869/ـه119كانت احلجاز منذ عام 

بالوالء لدولة املامليك ومن  يدينون، الذين كانوا األرشاف
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-5288بعدهم العثامنيني، ويعد عهد الرشيف عون الرفيق )

م( واحدا  من أكثر عهود احلجاز 5811-5992ه/5121

رشافته،  يف أثناءظلام  واستبدادا  بسبب األخطاء التي ارتكبت 

والذي مل يتوان يف استخدام القسوة ضد األهايل وحجاج بيت 

يف وقت كانت فيه اإلدارة العثامنية يف احلجاز تعاين اهلل احلرام، 

(. كام تأثرت 186، ص2151الضعف واالنحالل )عبد اهلل، 

احلجاز  هذه الفرتة من الرصاع السيايس املستمر عىل السلطة 

والوايل العثامين يف مكة من جهة  ،بني رشيف مكة من جهة

 (.565م، ص 2115ثانية )صاري يلدز، 

أوىل السالطني العثامنيون احلرمني  فقد عىل أية حال

ا من قبل دخول منطقة احلجاز حتت  الرشيفني اهتامما كبري 

املخصصات املالية  إرساهلماإلدارة العثامنية، وهذا ما جتىل يف 

ألهايل احلرمني الرشيفني، وتشري أغلب املصادر بأن السلطان 

كان أول من أرسل رصة مهايونية )سلطانية(   (5)حممد جلبي

-5151/ـه921-956يف الفرتة من ( 2)مالية إىل مكة واملدينة

(، ثم 168-167، ص 2119م )جاغالر وغولن، 5125

أصبح هذا التقليد بمثابة العادة عند بقية السالطني حتى 

دخول منطقة احلجاز حتت احلكم العثامين يف عهد السلطان 

م، وكانت أوىل الرصر التي 5157هـ/821سليم األول عام 

أرسلها إىل احلرمني من القاهرة بعد فتحه ملرص يف العام 

املذكور، وبشكل عام كانت الرصر ترسل يف العهد العثامين 

من حلب  ُأرسلتوالقاهرة، وأحيان ا  إستانبول عادة من

                                                           
م( بن 5125 -م5178/ـه921-795السلطان حممد جلبي الغازي ) (5)

البعض املؤسس الثاين للدولة بايزيد بن مراد بن أورخان بن عثامن، ويعده 

بحبه للعلوم والفنون. حممد فريد،  واشُتهر العثامنية بعد عثامن األول،

تاريخ الدولة العلية العثامنية، حتقيق إحسان حقي، دار النفائس، بريوت، 

 512: 516م، ص5895

ا تطلق عىل األموال وخمتلف اهلدايا  (2) الرصة تعني كيس النقود، واصطالح 

يرسلوهنا إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة  السالطني العثامنيني التي كان

، وهناك رواية ضعيفة ذهبت إىل أن أول من أرسل الرصة والقدس الرشيف

املالية من السالطني العثامنيني ألهايل احلرمني هو بايزيد الصاعقة عام 

م. سهيل صابان، الرصة املرسلة ألهايل مكة املكرمة عام 5198هـ/785

من دفاتر الرصة يف األرشيف العثامين،  512هـ بموجب الدفرت رقم 5179

بحث مقدم إىل ندوة مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية 

؛ حممد األمني املكي، خدمات 1م، جامعة أم القرى، ص2111/ـه5126

العثامنيني يف احلرمني الرشيفني ومناسك احلج، ترمجة ماجدة خملوف، دار 

 .58م، ص2111هـ/5126ية، القاهرة، اآلفاق العرب

 ُتوزعُ  ت(، وكانBozpinar, 2009, p. 567-569) واليمن

عرفة تلك األموال واهلدايا عىل أهايل احلرمني الرشيفني بم

أمني الرصة وقايض مكة املكرمة وشيخ احلرم، بدءا  من 

وانتهاء  بالفقراء واملساكني )صابان،  ،األعيان واألرشاف

 (. 1، ص2111

ومن اخلدمات التي أسداها السالطني العثامنيون للحرمني 

الرشيفني؛ العدد اهلائل من األوقاف التي وقفوها عليهام، سواء 

ألناضول، فضال عن قيام العثامنيني يف احلجاز، أو يف أنحاء ا

بإنشاء مكتبات ومدارس وقفية يف احلجاز، وخصصوا هلا 

عقارات وأموال غري منقولة، لدفع مرتبات العاملني واملدرسني 

فيها، إضافة إىل تأسيسهم لألربطة واألسبلة وغريها من 

 (. 572، ص5889اخلريات واملرّبات )صابان، 

هبا الدولة العثامنية يف  وكان من اجلوانب التي اهتمت

منطقة احلجاز، اجلانب الصحي، إذ ُأقيمت املستشفيات يف مكة 

واملدينة، وُخصصت هلا ميزانية ترصف لألطباء واألدوية، 

يف جدة، وينبع،  (5)وبمرور الوقت ُأنشئت دور احلجر الصحي

، ويف الطور بسيناء، أي (1)، وجزيرة أبو سعيد(2)وجزيرة كمران

النقاط البحرية التي يفد منها احلجاج القادمون من يف كل 

 (.51، ص 2151البحر )القيرصي، 

                                                           
ر الصحي (5) ج  هو مكان ُيعزل فيه أشخاص، أو حيوانات، قد  الكورنتينا أو امل ح 

. وتتوقف مدة احلجر الصحي عىل الوقت الرضوري لتوفري العدوى حتمل خطر

احلامية، يف مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها. ويشري احلجر الصحي يف سياق 

 التي ة إلحباط انتشار العدوىاإلجراءات الطبية املتبع الرعاية الصحية إىل خمتلف

للحجر الصحي والتي يتم تطبيقها  توجُد صوٌر خمتلفةٌ . إذ باملستشفيات تنترش قد

هبدف مواجهة اعتامدا  عىل نمط العدوى والعوامل املتضمنة يف انتشارها، وذلك 

التشابه يف عملية االنتشار عرب اجلسيامت اهلوائية أو القطرات، أو عرب االتصال عن 

يعترب احلجر طريق اجللد، أو من خالل االتصال عن طريق سوائل اجلسم، و

دِّ من انتشار األمراض الوبائية يف العرص احلارض،  الصحي من أهم الوسائل للح 

املناطق التي انترش فيها نوع من الوباء، وبموجبه يمنع أي شخص من دخول 

واالختالط بأهلها، وكذلك يمنع أهل تلك املناطق من اخلروج منها، سواء أكان 

الشخص مصابا  هبذا الوباء أم ال. يارس القريش، احلجر الصحي، املؤسسة العامة 

 .2م، ص 5111للتدريب التقني والفني، الرياض، 
جزيرة قبالة "جزيرة كمران اليمنية: وصفها ياقوت احلموي بقوله:  (2)

زبيد باليمن، قال ابن أيب الدمنة: كمران جزيرة، وهي حصن ملن ملك 

، دار 2. شهاب الدين ياقوت احلموي، معجم البلدان، م"يامين هتامة

 .518م، ص 5881هـ/5187صادر، بريوت، 
من ثالث جزر تقابل ساحل واحدة -أو أبو سعد -جزيرة أبو سعيد  (1)

جدة، واألخريان مها: جزيرة الواسطة وجزيرة اجلن. القائمقام الطبيب 

/ ـه5117حممد شاكر القيرصي، األحوال الصحية العامة يف احلجاز عام 

م، تقرير خمطوط باللغة العثامنية، ترمجة مصطفى حممد زهران، دارة 5981

 .272م، ص 2151امللك عبد العزيز، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
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غري أن عدم وجود عنارص مؤهلة بالقدر الكايف لالرتقاء 

بنظام احلجر الصحي، دفع الدولة العثامنية إىل التعاون مع 

الدول الغربية، وخاصة النمسا، ولكن هذا النظام الذي 

احلامية الصحية  عن–قام األول يف امل-أسس ليكون مسؤوال 

للموانئ والسواحل العثامنية، قد حتول بعد فرتة قصرية من 

تأسيسه إىل هيئة خمتلطة، وامتيازات أجنبية صحية كاملة، بعد 

تعيني سفراء الدول األجنبية املوجودين بإستانبول، ودخول 

متمتعني بعضوية كاملة، مما  (5)وكالئهم جملس احلجر الصحي

ول الغربية من التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة مكن الد

العثامنية، عن طريق نواهبا السفراء، الذين تبوأوا مكانة يف 

نظام احلجر الصحي، الذي امتد ليشمل أقىص أطراف 

الدولة، وهيمنا منها احلجاز، وخاصة يف مكة واملدينة؛ بسبب 

هلام، وال عىل غري املسلمني دخو إذ حيرمُ  ؛مكانتهام االستثنائية

شك أن الدول الغربية استغلت الوضع الصحي للحجاج 

واحلجاز، أو باألحرى ظهور وباء الكولريا باحلجاز، ذريعة 

 يف وخاصة–لبسط نفوذها عىل املنطقة، إذ سعت تلك الدول 

األمر قضية شائكة عىل  جعل إىل– الوباء اشتداد أوقات

الساحة الدولية، وبذلت جهدها، كل مرة، حتى تتمكن من 

دخول احلجاز، ومل يكن ذلك يف حقيقة األمر ألسباب إنسانية 

كسب  هو كام زعم األوروبيون، بل كان هدفهم األساس

النفوذ السيايس واالقتصادي، وهذا ما أدخلهم يف تنافس 

ني مل تأل الدولة العثامنية استعامري حمموم عىل احلجاز، يف ح

ا يف سبيل الدفاع عن املقدسات، مما أدخلها يف رصاع مع  جهد 

 (.51-51م، ص2115القوى الكربى)صاري يلدز، 

ا  عىل أية حال كانت الكولريا يف القرن التاسع عرش مرض 

ا يتعاقب يف موجات خيلف بعضها بعضا ، وأدت  خطري 

وتكريس التعاون  دورا  رئيسا  يف تأسيس النظم الصحية،

الدويل يف حماربة األوبئة، وكان املؤمتر األول للصحة يف 

م، أول مؤمتر دويل 5915/ـه5267باريس، املنعقد عام 

خاص باألوبئة، وكانت اتفاقية باريس التي أسفر عنها 

املؤمتر، هتدف إىل توحيد اإلجراءات ووضع حد 

الختالفات مدة احلجر الصحي، التي كانت ختتلف من 

لد إىل آخر حتى ذلك الوقت، ثم انعقد مؤمتر الصحة ب

م، عىل 5966/ـه5292العاملي الثاين يف إستانبول عام

م، الذي 5961/ـه5295أثر وباء الكولريا الكبري عام 

خلف دمارا  هائال  يف أوروبا والدولة العثامنية، ويف 

وباء الكولريا يف  ُأدرج  احلجاز بصفة خاصة، ولذلك 

ل أعامل مؤمتر إستانبول املذكور، احلجاز ضمن جدو

والذي انتهى إىل أن اهلند هي موطن الكولريا، وأن 

املرض انترش يف احلجاز بواسطة احلجاج، ثم انتقل منها 

إىل مرص والبحر األمحر، ثم منها إىل أوروبا، وقرر ترك 

مسألة محاية أوروبا من هذه األمراض إىل الدولة العثامنية، 

د  باب املندب، الذي  وإنشاء حمجر صحي يف بوابة  ُيع 

البحر األمحر، لفحص احلجاج والسفن قبيل دخول 

البحر األمحر، وإقامة نقاط للحجر الصحي عىل طول 

صارت شؤون احلجاج  ثمَّ  سواحل احلجاز، ومن

واألوضاع الصحية يف احلجاز، مطروحة يف جمال السياسة 

م، ص 2115الدولية للمرة األوىل )صاري يلدز، 

289.) 

م، دأبت الدولة العثامنية 5966/ـه5292وبدءا  من عام

كل عام عىل إرسال هيئات صحية متعاقبة إىل احلجاز، للقيام 

بمهامها الصحية يف أشهر احلج املعلومة، ووضعت قرارات 

املؤمتر الصحي بإستانبول موضع التنفيذ، فبدأت بإنشاء نقاط 

عام  للحجر الصحي بامتداد حماجر البحر األمحر، يف

م وما تالها. وعىل الرغم من تشكيل 5992/ ـه5288

املحجر املركزي يف كمران، ونقاط املحاجر األخرى عىل 

سواحل احلجاز، فإن ذلك مل حيل دون انتشار الكولريا يف 

احلجاز، وذلك يرجع إىل أسباب عديدة؛ مثل الرسعة الكبرية 

، التي حققتها وسائل النقل البحري، وارتفاع عدد احلجاج

ورسعة انتشار ميكروب الكولريا، وبناء عىل ذلك، بذلت 

الدول الكربى جهودها، عقب كل موجة للكولريا خللق 

قناعة عامة بأن احلجاز هو موطن الكولريا، وسعت إىل إقحام 

احلجاز يف املجال السيايس، حتت قناع النزعة اإلنسانية، 

 لعجزها عن ؛الدولة العثامنية مسؤولة عن ذلك واعتربت

محاية الوضع الصحي يف احلجاز التابعة هلا، كام سعت تلك 

ة  الدول إىل إبرام معاهدات صحية دولية هبا قرارات هلا ُحجَّ

قانونية، ختوهلا إمكانية التدخل يف احلجاز، ومل تكتف بذلك، 

الصحة العامة "بل قامت بتحديد احلج وتقييده حتت شعار 

الكربى غافلة عن أن . مل تكن الدول "واملحافظة عىل الرعايا

فريضة احلج، هلا دور فعال يف تفعيل الوحدة والتعارف بني 
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املسلمني، وأن سياسة السلطان عبد احلميد الثاين الداعية إىل 

 ، يمكن أن تؤيت ثامرها يف موسم احلج(5)اجلامعة اإلسالمية

 (.288م، ص 2115)صاري يلدز، 

وإزاء الدعاية السيئة التي قامت هبا الدول الكربى حول 

األحوال الصحية يف احلجاز، أوفد السلطان عبد احلميد 

 برتبة عسكري طبيب وهو–حممد شاكر القيرصي 

ستشفى حيدر باشا يف إستانبول م يف يعمل وكان قائمقام

لريافق بعثة احلج العثامنية إىل احلجاز عام -

وفري الرعاية الصحية م من أجل ت5981/ـه5117

األحوال الطبية يف احلجاز، والتقدم  وتقيصللحجاج، 

باقرتاحات بناءة من أجل زيادة الرعاية الصحية الواجبة 

حلجاج بيت اهلل احلرام، وبعد عودة احلجاج العثامنيني إىل 

إستانبول، قدم الطبيب شاكر القيرصي تقريره للسلطان 

مايو  52ـ/ه5117رمضان  21عبد احلميد بتاريخ 

م، وتطرق فيه إىل الطرق والوسائل التي يمكن 5981

بواسطتها املحافظة عىل صحة احلجاج ومنع األوبئة بينهم 

 (.2، ص2111)الطحاوي، 

رضورة القيام فكان مما ذهب إليه الطبيب املذكور 

الالزمة يف جدة، التي تعّد بوابة مكة  اإلصالحات بسلسلة من

تشفى للغرباء )الفقراء(، إذ رضورة تأسيس مسواملفتوحة، 

لوحظ وجود اآلالف من احلجاج اهلنود يف حالة من الفقر 

 أما عنالشديد فضال عن إصابتهم بداء اجلدري، 

أوىص الطبيب شاكر فقد اإلصالحات الطبية الالزمة يف مكة 

برضورة ترحيل اآلالف الذين ينامون يف األسواق من 

يعدون السبب يف عدم املساكني والفقراء واألجانب، والذين 

نظافة البلدة، وإجبارهم عىل اإلقامة ليال  يف منطقة 

)الشهداء(، وتأسيس عنابر خشبية ذات هتوية هبا للعجزة 

والغرباء، ومستشفى جديد للغرباء، بطاقة استيعاب مئة 

                                                           
فكرة مل تظهر يف معرتك السياسة الدولية إال يف عهد  معة اإلسالميةاجلا (5)

السلطان عبد احلميد الثاين، بعد ارتقائه عرش الدولة العثامنية عام 

م، الذي أوالها قدرا  كبريا  من اهتاممه، وقد تكلم يف 5976/ ـه5281

مذكراته عن رضورة العمل عىل تدعيم أوارص األخوة اإلسالمية بني كل 

لمي العامل، كام حتدث عن عالقة الدولة العثامنية بإنجلرتا التي تضع مس

العراقيل أمام الوحدة العثامنية. عيل حممد الصاليب، السلطان عبد احلميد 

م، 2112/ـه5122وفكرة اجلامعة اإلسالمية، املكتبة العرصية، بريوت، 

 .11ص 

ومخسني أو مئتي رسير، وفحص اإلبل قبل ذبحها للتأكد من 

يقيم فيها احلجاج  عدم مرضها، وعدم إشغال املنازل التي

بشكل زائد عن سعتها لتجنب االزدحام وأرضاره، وتعيني 

شخص كفء بمهنة )بيطري البلدية( ملعاينة اللحوم وختمها، 

وتطعيم احلجاج بلقاح اجلدري، ونقل األفران اجلصية إىل 

خارج البلدة لتأمني الصحة العامة، والتقيد بإجراء األنظمة 

، 2151ة يف دفن املوتى )القيرصي، املتبعة يف البلدان العثامني

 (.81 -11ص 

م ختلت 5971/ـه5297عام  فمنذ بداية ،عىل أية حال

إنجلرتا عن سياستها يف املحافظة عىل وحدة أرايض الدولة 

العثامنية وتكاملها، وسلكت سياسة ترمي إىل تفتيتها، 

ا من رغبتها يف إجهاض سياسة اجلامعة اإلسالمية،  وانطالق 

كل عام إىل احلجاز فقراء اهلند ومتسوليها، راحت ترسل 

ودأبت عىل ذلك بكل احليل يف مواسم احلج، حتى تروج 

دعاية سيئة ضد السلطان العثامين، وتكرس تردي األوضاع 

يف احلجاز، ويف بعض األحيان، كانت الدول الكربى تتعلل 

بظهور الكولريا تارة، أو باحتامل ظهورها تارة أخرى؛ لتمنع 

املسلمني من الذهاب إىل احلج، ولقد كانت التدابري رعاياها 

الوقائية التي أقرهتا مؤمترات الصحة الدولية، بغرض تنظيم 

ا للتدخل  أحوال احلجاج واحلجاز الصحية تعكس اجتاه 

ا للتحرك يف تلك السبيل،  املبارش يف احلجاز، وتشكل منعطف 

عام م، ومؤمتر البندقية 5981وما مقررات مؤمتر باريس عام 

م، إال حماوالت حثيثة لبلوغ ذلك اهلدف املنشود، 5987

وذلك ما دفع الدولة العثامنية إىل تشكيل اإلدارة الصحية 

بمكة، ثم تشكيل املجلس الصحي باحلجاز، وربطه بوزارة 

 (.111-288، ص 2115)صاري يلدز،  الداخلية

ا ،عىل أية حال يف سبيل  فإن الدولة العثامنية مل تأُل جهد 

ني األوضاع الصحية يف احلجاز قدر استطاعتها، وسريكز حتس

العرض التايل احلديث عن االهتامم العثامين بمسألة الصحة يف 

 املباحث التالية: وذلك يففرتة الدراسة  يفاحلجاز 

م وحماوالت 5981/ ـه5151وباء عام -

الدولة العثامنية للسيطرة عىل األوضاع 

 الصحية باحلجاز

املكلفة بمناقشة التدابري تقرير اللجنة  -

 م5981/ـه5152الصحية ملوسم حج 
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متابعة الباب العايل للتدابري الصحية  -

  م5981/ـه5152ملوسم حج 

 

م وحماوالت الدولة العثامنية 5981/ ـه5151وباء عام

 للسيطرة عىل األوضاع الصحية باحلجاز

قامت الدولة العثامنية بحامية احلجاز واحلجاج من 

عض اإلجراءات واالحتياطات املبكرة، الكولريا، بب

ومنها تشكيل سلسلة من املحاجر الصحية يف البحر 

كام وضعت أغلب قرارات  -كام سبق ذكره -األمحر  

لتهيئة  ؛املؤمترات الصحية السالفة الذكر موضع التنفيذ

أوضاع صحية آمنة حلجاج بيت اهلل احلرام بالعديد من 

ملراسالت املحفوظة يف األعامل التي توردها التقارير وا

األرشيف العثامين، ويف الوقت الذي كانت فيه الدولة 

املسببة ألوبئة  األوضاعالعثامنية تبذل اجلهود للقضاء عىل 

الكولريا املتعاقبة، كانت الدول األوربية دائمة التدويل 

 للقضية. 

وكان وباء الكولريا الذي ظهر بمكة عام 

، (5)ظهر يف تاريخ احلجازم أكرب وأشد وباء 5981/ـه5151

مما أدى إىل تزايد أعداد  (2)فقد كان ذلك العام عام احلج األكرب

، (1)هلا مثيل إذ تزايدت أعداد احلجاج بصورة مل ُير   ؛الضحايا

الكولريا بني  هذا يف الوقت الذي تناقلت فيه األنباء ظهور  

                                                           
ي زار جدة يف الذ Adrien Proustذكر الطبيب الفرنيس أدريان بروست  (5)

م، وأهنم 5981تلك الفرتة أنه امتألت شوارع جدة باملوتى يف حج عام 

م كان 5981كانوا بالقرب من صهاريج املياه، وأن املنظر العام جلدة 

مشاهب ا متاما  ملكة املكرمة، حيث حولت املقاهي إىل مستوصفات حكومية، 

لف الدول يف بسبب كثرة املرىض من احلجاج، وأشار إىل أن قناصل خمت

جدة كانوا يقومون بزيارات ميدانية للتأكد من اخلدمات الصحية التي 

تقدمها املستوصفات املتنقلة التي ترشف عليها اللجنة الصحية العثامنية 

القادمة من إستانبول. سهيل صابان، رحلة بروست إىل احلجاز عام 

 -521م، ص 5888، الرياض، أبريل 271م، جملة الفيصل، ع 5981

526. 

احلج األكرب يقصد به تزامن الوقوف بعرفات مع يوم اجلمعة. سمري  (2)

محدي عبد اهلل احلسني، الرشيف عون الرفيق وعالقته بالدولة العثامنية 

م(، رسالة 5811-5995هـ/5121-5288ووالهتا يف احلجاز )

 .561م، ص 2151هـ/5116ماجستري منشورة بجامعة أم القرى، 

: 211111م بـحوايل 5981هـ/5151اج عام تراوح عدد احلج (1)

أضحية. جولدن  521111حاج، وبلغ عدد األضاحي  111111

 .515صاري يلدز، مرجع سابق، ص

احلجاج اهلنود يف حمجر كمران، ويف إحدى املناطق اليمنية، 

، أمر السلطان عبد احلميد الثاين بناء عىل تلك األنباءُ و

بتخصيص مائة ألف قرش، أو مائة ومخسني ألف قرش، إذا 

لزم األمر، من أجل حتقيق أقىص درجات النظافة، واختاذ 

التدابري املطابقة للمقاييس احلية، حفاظ ا عىل سالمة احلجاج 

املجلس  وصحتهم، يف مكة ومنى وعرفات واملدينة، كام اختذ

االصحي  من التدابري الالفتة للنظر، حتسبا  للزحام املتوقع  عدد 

 ويف مقدمةم، 5981/ـه5151يف موسم احلج األكرب عام 

التدابري الداخلية التي اختذت يف احلجاز: منع التزاحم حتى 

خروج احلجاج إىل عرفات، ومنع االنتظار يف مكة بعد احلج، 

 وإنشاءة تدرجييا ، وإرسال احلجاج إىل املدينة وجد

مستشفيات احتياطية مؤقتة خارج مكة وجدة، ومنع دخول 

دواب احلجاج وبضائعهم إىل املدينة، ومن التدابري اخلارجية: 

فحص أوضاع احلجاج املتجمعني يف حمجر الطور، وضامن 

املحافظة عىل املساعدات وتوزيعها، وإرسال جلنة صحية من 

لتفقد أوضاعه،  ؛طورأعضاء املجلس الصحي إىل حمجر ال

وإخطار خديوية مرص برضورة انتظار املارين من قناة 

السويس إىل البحر املتوسط عرشة أيام، احتياطيا ، يف أي من 

حمجر طرابلس الغرب، ورغم ذلك مل يكن  أوحمجر بريوت، 

امن املمكن منع الوباء  للزيادة الكبرية يف أعداد احلجاج  نظر 

دد األضاحي)صاري يلدز، وما صاحبها من زيادة يف ع

 (.515 -518، ص 2115

م املذكور قد أسفر عن 5981/ـه5151غري أن وباء عام 

اهتام الدول األوروبية للدولة العثامنية بإمهال الشؤون 

الصحية يف احلجاز، وحتكم هذه الدول يف حركة احلج، 

مستفيدة من هذا الوضع، وترتيب مؤمترات صحية عاملية 

جاز الصحية، يف حني استمرت الدولة للتدخل يف شؤون احل

العثامنية قدما  يف األخذ بالتدابري الصحية يف احلجاز، هبدف 

 ،تأكيد أمن احلجاج الصحي والقضاء عىل األوبئة من ناحية

ومنع التدخل األجنبي من ناحية أخرى، ويتضح حجم 

الفرتة التي أعقبت  يفالتدابري العثامنية واملناقشات والتقارير 

ء املذكور من مراسلة الصدر األعظم أمحد جواد باشا إىل الوبا

ربيع  58وايل احلجاز أمحد راتب باشا بتاريخ 

تلقينا "، إذ جاء فيها: (5)م5981أكتوبر  11/ـه5155اآلخر

                                                           
 .69، ص(5ملحق رقم )انظر  (5)
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مذكريت دولتكم املبلغتني لإلرادة السنية الصادرة يف بيان أنه 

خالل قدوم احلجاج إىل الديار املباركة يف موسم احلج يفرض 

عىل قسم منهم احلجر الصحي يف حمجر جزيرة كمران، بينام 

ينزل احلجاج من بعض البلدان اإلسالمية األخرى يف جدة 

يؤدي إىل  مبارشة، ويسببون الزحام فيها، األمر الذي

لدي كل من حقي باشا  اجتمعاإلخالل بالصحة العامة، وقد 

واملشري صفوت باشا اللذين سبق وأن توليا منصب وايل 

احلجاز، وغريه ممن سبق وجوده يف بالد احلجاز، ونقلت 

إليهم ما الح يف خاطر حرضة صاحب مقام اخلالفة العظمى 

توضيحات فيام يتعلق بالتدابري الصحية، واستمعنا إىل ال

الالزمة، واملناقشات املقتضية ملا جيب اختاذه من التدابري 

الصحية وما يتعني إنشاؤه من دور الضيافة واملستشفيات يف 

البالد احلجازية التي هي نخبة أمل حرضة صاحب مقام 

اخلالفة، هذا واستفرسنا  كل من: عبد اهلل باشا ورشيف 

رئيس  حسني بك عضوي جملس شورى الدولة، وعارف بك

املجلس الصحي وفوزي أفندي واللواء الركن عزت باشا 

ونوري باشا عضوي املجلس املذكور. وعىل إثر ما أعدوه من 

وما أبدوه من آراء استدعيت كال من حقي وصفوت  (2)تقارير

باشا املشار إليهام إىل مكتبي؛ وناقشت معهام املوضوع، 

من اجلهة  وأعرض النتائج فيام ييل: خيضع احلجاج القادمون

اجلنوبية للبحر األمحر ومن السواحل اليمنية للحجر الصحي 

يف حماجر كمران والواسطة وأبو سعيد. ومع أن حمجر كمران 

بالدرجة التي تفي باحلاجة، فإن التقارير الواردة تشري إىل أن 

حمجري الواسطة وأبو سعيد ليسا باملستوى املطلوب. ويتعني 

صحية بإصالح وتنظيم هذين يف البداية قيام الدائرة ال

املحجرين، وإنشاء حمجر صحي جديد يف كل من جزيرة أبو 

عيل واملحل املعروف بالرويس لقرب موقعهام للحجاج 

القادمني من اجلهة الشاملية للبحر األمحر. وبعد االحتفاظ 

                                                           
من هذه التقارير، تقرير الطبيب عبد احلميد الشايف، الذي انتدب من  (2)

رئاسة جملس الصحة املرصية إىل احلجاز؛ للوقوف عىل بعض األحوال 

الصحية فيه، واإلسهام يف البحث عن أسباب ظهور املرض الوبائي، 

وضم تقريره معلومات عن املرض الوبائي الذي ظهر يف احلجاز يف عام 

م، واألسباب التي أدت إىل ظهوره، وبعض 5981هـ/ 5151

اإلحصاءات اخلاصة بعدد الوفيات جراء هذا املرض املعدي. سهيل 

صابان، األمراض والوفيات يف احلجاز يف موسم احلج، جملة اجلمعية 

 .572، ص2117، نوفمرب 65، ع9التارخيية السعودية، س

 

باحلجاج القادمني من جهتي البحر املذكور باملدة النظامية يف 

جاج الذين أكملوا فرتة احتفاظهم هذه املحاجر، وإنزال احل

يف حماجر كمران والواسطة وأبو سعيد يف حمجر الرويس من 

باب االحتياط، وبعد التأكد واالطمئنان عىل أحواهلم 

الصحية، يتم إنزاهلم يف جدة وقد حتقق املطلوب. ومع أن 

الرويس قريبة من جدة فإن إنشاء خط للرتامواي من هناك إىل 

سهل القدوم. ثم إن املياه املستخدمة يف جدة وقت احلاجة ي

جدة هي مياه األمطار والسيول التي جتمع يف صهاريج، وبقاء 

هذه املياه يف الصهاريج مدة طويلة حيوهلا إىل مياه غري صاحلة 

للرشب. لذلك يصار إىل كشف قنوات املياه التي أنشئت 

بفضل حسنات حرضة موالنا السلطان سنة ألف وثالثامئة 

حاجة احلجاج من املياه، وحتديد األماكن التي  لتأمني

تعرضت للخراب وإصالحها فورا، واختاذ التدابري الناجحة 

للحيلولة يف قيام بعض أصحاب املصالح الشخصية من 

وين املشار إليهام اختريبها مرة أخرى، وقد أفاد كل من الباش

إىل أن املستشفى املوجود حاليا يف جدة ليس بالسعة الكافية، 

يتطلب القيام بالتوسعة املطلوبة وإنشاء صيدلية فيها. أما 

أعامل التنظيف والتطهري يف مكة املكرمة والتي يقوم هبا حاليا 

يجب أن يقترص عمل هؤالء املأمورين عىل ف ،مأمورو الصحة

حتديد مستويات التدابري الصحية الواجب اختاذها واإلرشاف 

يدخل ضمن  فال ،عىل تنفيذها، أما تنظيف وتطهري البالد

مهام أطباء الصحة. لذلك كان الرأي بتعيني مأمور خاص 

لإلرشاف عىل أعامل التنظيف يف أسواق مكة املكرمة بصورة 

دائمة، وختصيص ثالث عربات لكل حي من أحياء مكة 

واستخدام العدد الكايف من الرجال للعمل  ،املكرمة التسعة

زقة التي يتعذر عليها، ورشاء عدد من الدواب للعمل يف األ

دخول العربات إليها، ورش األزقة باملاء يف موسم الصيف، 

وتصنيع حوايل ثالثني عربة للتنظيف هنا )أي إستانبول(، 

وإرساهلا إىل هناك )أي مكة املكرمة( لترسيع العملية، وقد 

أشار نوري باشا املذكور يف تقريره إىل احلاجة إلنشاء ثالث 

إحداها للهنود يف املسفلة، والثانية دور للضيافة بمكة املكرمة 

للمغاربة يف املعالة والثالثة لغريهم من احلجاج يف موقع 

الشيخ حممود، عىل أن تستوعب كل دار ألفني من احلجاج ، 

وين املذكورين قرب هذه املواقع اكام أكد كل من الباش

الثالثة من املدينة ومناسبتها إلقامة دور الضيافة هذه. ولكن 
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ور الضيافة هبذه السعة والضخامة قد تكتنفها بعض إنشاء د

املحاذير، فظهور مرض بني احلجاج املقيمني يف غرفة من 

غرف هذه الدور يستوجب رضب نطاق حول احلجاج 

، وجيب واحلالة هذه إنشاء هذه الدور يف  املوجودين فيها كافة 

دارا  تؤوي  ُتبنى اثنتا عرشةاملواقع املذكورة عىل أن 

مخسامئة حاج، وتزويدها باملقدار الكايف من مياه  بمجموعها

عني زبيدة. كام أن العمل يف مستشفى الغرباء بمكة املكرمة 

وجيب إضافة طبيب آخر وصيديل ، يقوم هبا طبيب وصيديل

لتلبية احلاجة، وإحالة أمر زيادة رواتبهم بالدرجة املطلوبة إىل 

شفى جديد يف نظارة األوقاف اهلاميونية اجلليلة، وإنشاء مست

موقع الشهداء، وتزويد كل مستشفى بعربتني لنقل من يعثر 

عليه من املريض عىل الطريق إىل املستشفيات، وإرسال اثني 

عرش طبيبا وستة من الصيادلة يف كل عام عىل أن يتوجهوا إىل 

هناك يف شهر رمضان، عىل أن يتم توفري جهاز الكوي يف كل 

 .مستشفى

قلة املياه الصاحلة  (:منى)يف  ومن أسباب ظهور املرض 

. ويتعني إكامل عملية جر مياه عني زبيدة التي وندرهتا للرشب

بدأت عام ألف وثالثامئة وثالثة بقناة فرعية من املوقع 

يف موسم احلج، وإنشاء قساطل  (منى )املوسوم باملفجر إىل

لتوزيع املياه التي مل يمكن جلبها يف ثالثة أو أربعة أماكن من 

، عىل أن يكون اخلزان من األسفل والقسطل من  (ىمن )

بالصحة يف السوق  التي ترض  األعىل، ومنع بيع املأكوالت 

يف فرتة إقامتهم هناك،   (منى )التي اعتاد احلجاج إقامتها يف 

إىل مئة،  (منى )وزيادة عدد أرسة املستشفى الكائن يف 

وجود احلجاج يف  يف أثناءواستخدام حوايل مئتي عامل 

؛ للمساعدة يف دفن املوتى عىل أن يكون احلرص  (منى )

شديدا  بالقواعد الصحية، ورضورة توفري املقدار الكايف من 

. ومن (منى )الكلس واملواد الطبية الالزمة للتطهري يف 

الطبيعي أن تقوم الدائرة الصحية بتسديد املصاريف الالزمة 

يف حال عدم كفاية مبلغ ثالثني للمحاجر التي ستقام جمددا . و

ألف لرية الذي تربع به حرضة موالنا السلطان ألعامل النظافة 

والتدابري الصحية وإنشاء دور الضيافة واملستشفيات يف مكة 

غطى مصاريف املؤسسات املذكورة بزيادة ، تُ  (منى )املكرمة و

رسم التذكرة التي تقوم دائرة الصحة بجدة بتحصيلها من 

ن عرشة قروش إىل مخسة عرش قرشا، وبعد احلجاج م

ول الباقي، كام تقرر استقطاع املصاريف الصحية منها حُي 

إرسال توصية بتشكيل جلنة برئاسة الباشا الوايل للمبارشة يف 

إنشاء دور الضيافة واملستشفيات املذكورة فورا، وتزويد هذه 

دَّ أن  اللجنة باملبالغ الالزمة، والبدء فورا بأعامل البناء، عىل  ُتع 

دفاتر كشف األبنية املزمع إنشاؤها ورسم صورها وإرساهلا 

مصدقة إىل إستانبول. كام جرى البحث يف إصالح وإكامل 

وتقرر التخابر مع  ،املحاجر الصحية عىل النحو املذكور أعاله

نظارة الصحة اجلليلة لبحث عملية إنشاء املستشفيات 

األرشيف ) "اقشاتاجلديدة. هذه التفصيالت هي نتيجة املن

 (.5981، أكتوبر Y.A.HUS.283-26العثامين، 

هكذا يشري التقرير السابق إىل بعض التدابري املزمع األخذ 

هبا للسيطرة عىل بعض املشكالت التي قد تكون سببا  يف 

 مثل االستخدامتفاقم األمراض وانتشار األوبئة بني احلجاج؛ 

، والتزاحم، ومنها؛ اليسء ملياه الرشب، وختريب قنوات املياه

إنشاء خط للرتامواي من إصالح املحاجر الصحية، و

الرويس إىل جدة، وإصالح قنوات املياه، وتوسيع مستشفى 

جدة، وتعيني مأمور لإلرشاف عىل أعامل التنظيف والتطهري 

  بمكة، فضال عن زيادة دور الضيافة هبا.

صحيفة بخرب منح  12وجيدر بنا أن نشري إىل إشادة 

لتغطية  (5)– سلفا   ورد كام–طان مبلغ ثالثني ألف لرية السل

مصاريف دور الضيافة واملستشفيات واملحاجر التي أمر 

)األرشيف العثامين، بإنشائها يف كل من مكة املكرمة وجدة 

Y.A.HUS.283,67 5981، نوفمرب .) 

وبعد مشاورات لوايل احلجاز أمحد راتب مع مسؤويل 

التدابري الصحية السالفة الذكر،  الوالية وأهل اخلربة بشأن

ربيع اآلخر  21تقدم بتقرير إىل الصدارة العظمى بتاريخ 

وملا كان األمر يقيض "، جاء فيه: م5981نوفمرب  1ه/5155

بإنشاء دور الضيافة، تستوعب كل واحدة منها ألفي شخص، 

كان من الطبيعي أن تبنى مثل هذه الدور خارج املدينة، وقد 

حول بعض املحاذير نذكرها فيام ييل: ففي  دارت املناقشات

فإن فرز  -وقانا اهلل منها-حال ظهور مرض من األمراض هنا

ستة آالف شخص فقط من جمموع احلجاج الذين ال يقّل 

عددهم عن مائة ومخسني ألفا، واستضافتهم يف هذه الدور ال 

يعترب حال للزحام. وقد أثبتت املشاهدات املستمرة أن 

                                                           
 .71، ص(2ملحق رقم )انظر  (5)
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شدوا الرحال من أصقاع بعيدة حتى وصلوا احلجاج الذين 

إىل هذه البقاع يريدون أن يكونوا بشكل دائم يف احلرم 

الرشيف يف أوقات الصلوات ويقوموا بالطواف. وال يريدون 

أن يقيموا يف مكان بعيد عن احلرم الرشيف، كام أن إجبارهم 

عىل ذلك من قبل احلكومة يكون أمرا ثقيال عىل احلجاج.. 

ري املمكن واملحتمل إجبار احلجاج املسلمني عىل فإنه من غ

اإلقامة يف داخل املباين خارج املدينة. وملا كان من الطبيعي أن 

يقيم الفقراء كذلك يف دور الضيافة هذه.. فاجتامع مخسني 

شخصا من هذا النوع يف كل مهجع سيكون سببا يف ظهور 

. وإذا كثري من األمراض السارية إن مل نقل األوبئة الفتاكة

اقتىض إنشاء دور الضيافة هذه بداخل املدينة، وأمام ندرة 

املساحات املعدة للبناء وغالء أثامهنا، فإن إنشاء دار للضيافة 

بداخل املدينة ويف صورة ثكنة يكلف ما ال يقل عن سبعني 

ألف لرية. وعليه فإنه من متطلبات املكان تأخري إنشاء دار 

قامة فيه بداخل الغرف أي الضيافة هذه إىل فصل يمكن اإل

إىل ما بعد عرش سنوات أو مخس عرشة سنة بعون اهلل تعاىل، 

تكون مطابقة للرشوط الصحية ويقيم فيها العدد الذي 

تستوعبه كل غرفة يف موسم احلج، ويتحقق به هدف ختفيف 

الزحام يف مكة املكرمة. وإذا كان ال بد من إنشاء دور الضيافة 

صيدليات واملحاجر، فإن املبلغ هذه مع املستشفيات وال

الالزم لذلك يقدر بامئة ألف لرية. فاحلاجة تدعو إلنشاء 

مستشفى يتسع ألربعامئة رسير يف موقع الشهداء يعالج فيها 

املصابون بمختلف العلل، وأن يعمل أربعة من األطباء الستة 

الذين يتعني إرساهلم يف شهر شعبان متنقلني، ويقيم اثنان 

دائمة يف مستشفى الكولريا، والذي سريقد فيه منهم بصورة 

من أصيب هبذا املرض اخلطري. فهواء مكة املكرمة بذاته ال 

يعترب البيئة املناسبة لداء الكولريا، لكن هذا املرض يأيت دوما 

من اخلارج، ويزول املرض مع عودة احلجاج إىل بلداهنم، وقد 

تسعان ي  (منى )حيتاج األمر إىل إنشاء مستشفيني قرب 

ألربعامئة رسير، مع صيدلية لكل مستشفى، عىل أن تغلق 

أبواهبا مع زوال الداء.. وأن يكون كل مستشفى جمهزا 

بعربتني لنقل املرىض، مع إنشاء حمجر آخر يف جدة، وتطهري 

وإصالح املجاري الكبرية التي أنشئت يف وقت سابق يف أحد 

احلاجة شوارع املدينة وامتألت بمرور الوقت، كام تدعو 

جديدة بطول مائة مرت، ومد فروع هلا يف  جمارٍ امللحة إىل إنشاء 

األزقة، وسيكون ترجيحها عىل دور الضيافة هذه من 

املحاسن الكبرية حلرضة صاحب مقام اخلالفة. فهذه 

املستشفيات والصيدليات واملجاري وحمجر جدة تبنى وجتهز 

ملوافقة عىل بصورة كاملة بأربعني ألف لرية، فنأمل أن تصدر ا

ذلك.. ومن التدابري الصائبة توظيف طبيب مسلم يف عدن، 

وإخضاع القادمني من األماكن املصابة بالكولريا للحجر 

إضافية يف تلك اجلزر عند  مبانٍ الصحي يف جزر جدة، وإنشاء 

احلاجة، وإرساء عملية املحالت الكائنة فوق اجلبل وتطهري 

وإجراء ذلك منوط بالرأي  املجاري يف املدينة املنورة وجدة..

، نوفمرب Y.A.HUS.283-75)األرشيف العثامين،  "العايل

 م(. 5981

م 5981/ـه5151صدرت إرادة سنية يف قد هذا و

بتشكيل جلنة برئاسة آصف باشا، املتقاعد من هندسة مكة 

خلربته  بك؛ املكرمة، واألمرياالي أركان حرب منري الدين

املباين اخلريية التي أمر  باألوضاع املحلية بمكة، لتنفيذ

 السلطان بإنشائها بمكة املكرمة )األرشيف العثامين،

I.DH.1310/6 املهندس  وقد ُعنّي م(، 5981، ديسمرب

املتقاعد بمكة املكرمة أمحد شمس الدين بك يف اللجنة 

املذكورة بموجب األمر السلطاين الصادر يف مجادى اآلخرة 

 ف العثامين،)األرشي م.5981/ ديسمربـه5155سنة 

DH.1311C/6 م(.5981، ديسمرب 

وقد تقدمت الصدارة إىل نظارة األوقاف اهلاميونية 

م بطلب إلعداد خمطط 5981/ يناير ـه5155يف رجب 

مستوىف البيانات والنفقات ملرشوع ترميم وتوسيع مستشفى 

اطلعنا عىل مذكرة "الغرباء بمكة املكرمة، ومما جاء فيه: 

بناء  ما ورد من والية احلجاز -فادة دولتكم الوارد هبا اإل

بأن إعادة تنظيم واستكامل مستشفى الغرباء بمكة -اجلليلة 

املكرمة املقرر إصالحه وتوسيعه وتعيني طبيب وصيديل جمددا 

يكلف عرشة آالف لرية، واجلهة التي ستسدد املبلغ وطريقة 

يتسع  األسمنتالتسديد. وكان من املقرر إنشاء مستشفى من 

لثالثامئة رسير ودار للضيافة تتسع ألربعامئة شخص يف مكة 

املكرمة، كام أن اهلدف من إصالح وتوسيع املستشفى املوجود 

سالف الذكر هو ترميم األجزاء اخلربة منه قدر املمكن 

وإضافة غرفة وغرفتني إليه إذا اقتىض األمر، وعليه فإنه يتعني 

وقف عليه هذه العملية ليس إشعار الوالية بأن املبلغ الذي تت
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هبذا القدر، بل جيب أال يتجاوز عدة مئات من اللريات، األمر 

الذي يتطلب إعداد خمطط يبني الوضع احلايل للمستشفى 

املذكور، واإلشارة إىل األماكن التي حتتاج إىل اإلصالح 

والرتميم إن وجدت وإرساله، باإلضافة إىل أنه جيب اختيار 

قرر إرساهلام من اآلن، عىل أن يتوجها إىل الطبيب والصيديل امل

)األرشيف  "هناك يف أول رحلة تتوجه إىل هناك

 م(.5981، يناير  A.MKT.MHM.708-10/1العثامين،

وجاء رد ناظر األوقاف غالب عىل خطاب 

أشارت مذكرة الصدارة "الصدارة سالف الذكر باآليت: 

املوجود السامية إىل أن اهلدف من إصالح وتوسيع املستشفى 

هو ترميم األجزاء اخلربة منه قدر املمكن وإضافة غرفة 

وغرفتني إليه إذا اقتىض األمر، بأن املبلغ الذي يتوقف عليه 

بل جيب أال يتجاوز عدة مئات  ،هذه العملية ليس هبذا القدر

من اللريات، وعليه فإنه يتعني إشعار الوالية بوجوب إعداد 

ى املذكور، واإلشارة إىل خمطط يبني الوضع احلايل للمستشف

األماكن التي حتتاج إىل اإلصالح والرتميم إن وجدت 

وإرساله مع دفرت الكشف، وقد ورد جواب الوالية املشار 

إليها بشأن احلالة الراهنة للمستشفى أن الدهان من الداخل 

وزيادة عدد األبواب والنوافذ غري الكافية لتجديد اهلواء يف 

يكلف  ،ك من اإلصالحات البسيطةالغرف احلالية وغري ذل

تسعة آالف وثامنامئة وأربعني قرشا، وأن املصاريف ستتزايد 

مع رشاء املساحات الالزمة من الدور املالصقة وإحلاقها 

نظرا لضيق املكان، وقد أكد الكشف أن إضافة  ؛باملستشفى

مهجع يتسع خلمسني رسيرا عىل اجلبهة املوازية للشارع 

ة وثالثني لرية عثامنية، ويف حال اعتامد يكلف ألفا وثامنامئ

الشق األول، انتفت احلاجة إىل استخدام طبيب وصيديل 

جديدين، ويمكن تسيري األمور بمأموري ومستخدمي 

 )األرشيف العثامين، "املستشفى احلاليني

A.MKT.MHM.708-10/2  م(.5981، مارس 

هذا وجرت املباحثات بني الباب العايل ووالية 

إنشاء مهجع إضايف يتسع خلمسني ل تغطية تكلفة احلجاز حو

بسبب ضيق مستشفى الغرباء يف مكة املكرمة، وهذا  ؛رسيرا

إىل الصدر األعظم أمحد جواد باشا ما توضحه مذكرة 

م، 5981مايو  29ه/5155ذي القعدة  21السلطان بتاريخ 

أبلغت والية احلجاز اجلليلة بأن إنشاء مهجع "إذ جاء فيها: 

اجلبهة املوازية للشارع ضمن توسعة مستشفى  إضايف عىل

يتطلب رصف ألف وثامنامئة  ،الغرباء الكائن بمكة املكرمة

وستة وثالثني لرية حسب الكشف. وجاء يف مذكرة نظارة 

األوقاف اجلليلة املرفقة مع دفرت الكشف أن واردات وقف 

خاصكي الذي يتبعه املستشفى املذكور ال يكفي لتسديد تلك 

، وأن األمر يتطلب تسديد املبلغ من واردات املصاريف

هذا  ،أوقاف السالطني التي تتبع خزينة األوقاف اهلاميونية

وسيكون مسؤولية القيام بعملية اإلنشاء بإرشاف جلنة 

هذا وقد صدرت موافقة  "اإلنشاء املشكلة يف احلجاز

 السلطان عىل املذكرة املذكورة )األرشيف العثامين،

I.EV.1311.6/42 ، م(.5981مايو 

 

تقرير اللجنة املكلفة بمناقشة التدابري الصحية ملوسم حج 

 م5981/ـه5152

وتشري إحدى التقارير إىل اهتامم كبري من املسؤولني 

بالتدابري املقرر اختاذها ملنع انتشار األمراض املعدية يف موسم 

م وتاليف املشكالت السابقة قدر 5981/ـه5152حج 

اللجنة  أعدتهاملستطاع، واحتوت عىل ترمجة التقرير الذي 

املكلفة بمناقشة التدابري الصحية والوقائية الالزم اختاذها يف 

واطلع عليه جملس الشؤون الصحية يف جلسته  (5)بالد احلجاز

عقدت "م، ومما جاء فيها: 5981يناير  7املنعقدة بتاريخ 

لجنة جلستها برئاسة عارف أفندي الرئيس الثاين ملجلس ال

الشؤون الصحية، وحرضها أمحد مدحت أفندي الكاتب 

 أفندياألول، والعضو فوزي أفندي واملفتش العام كوجوين 

ومعاون الكاتب األول أمحد أفندي، كام حرض اجللسة كل من 

الدكتور ديكسون واستقويل ورودفور، وقد ناقش املجلس 

الذي قدمه كل من الدكتور قاسم عز الدين طبيب  التقرير

ممثل  أفندي الصحة بمكة املكرمة والدكتور عيل سالمي

جملس الصحة البحرية املرصية املتعلق بحج عام ألف وثامنامئة 

وبعد استمزاج رأي عضو  ،وأربعة وتسعني بصورة متعمقة

اللجنة الذي زار البالد احلجازية بصفة املندوب وقرر اعتبار 

مبارشة أعامل خدمات الصحة الوقائية يف األماكن التي يرتدد 

إليها احلجاج الكرام خالل أدائهم فريضة احلج من الواجبات 

امللحة، ونلفت نظر احلكومة السنية إىل التقرير الذي أعده 

                                                           
 .72، ص(1انظر: ملحق رقم ) (5)
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 22وأرسله قاسم عز الدين أفندي إىل إدارة الصحة بتاريخ 

ذا استنادا عىل ما م، وقد أعددنا تقريرنا ه5981أيلول سنة 

جاء يف تقرير السيد املذكور سالف الذكر، وقد رأت اللجنة 

تقسيم التدابري إىل قسمني األول التدابري الصحية الوقائية يف 

األماكن التي يرتادها احلجاج من البالد املذكورة وخاصة يف 

فرتة احلج، والثاين التدابري الالزم تنفيذها بصورة دائمة. 

ة األمهية يف تدابري القسم الثاين الواجب ونظرا إىل درج

اختاذها، فإنه يتعني عىل احلكومة السنية أخذها بعني االعتبار 

واالهتامم. وعن التدابري الواجب اختاذها يف موسم احلج 

اخلدمات  :أوال: بمكة املكرمة عىل النحو اآليتالرشيف 

 الطبية: لقد ظهرت فوائد كبرية من إرسال هيئة طبية من قبل

احلكومة السنية يف العام املايض لتقديم اخلدمات يف احلج 

الرشيف. وترى اللجنة أن من واجبها مناشدة احلكومة 

السنية إرسال هيئة يف كل عام عىل النحو السابق.. وينحرص 

عمل األطباء املدنيني األربعة يف اخلدمات العامة للصحة 

يف معاجلة الوقائية، كام يعمل األطباء العسكريون الثامنية 

احلجاج الكرام، باإلضافة إىل أن كافة األطباء دون استثناء 

ملزمون بتنفيذ التعليامت التي يصدرها مدير الشئون 

اخلدمات الصيدالنية: أرسلت احلكومة يف : ثانياالصحية.. 

العام املايض ستة من الصيدالنيني وكميات كافية من األدوية، 

هلا اآلثار احلسنة يف  وبذلك تشكلت صيدلية مركزية، وكانت

حمجر املدينة املذكورة.. وستبقى أبواب هذه الصيدلية 

مفتوحة من بداية العام وحتى هنايته لتقدم األدوية للحجاج 

، كام ستنتخب وترسل قيادة اجليش العدد الكايف من جمانا  

الصيدالنيني لتشغيلها يف الفرتة من بداية رمضان وحتى هناية 

الضباط  :ثالثااألعوام السابقة. موسم احلج عىل غرار 

الصحيون: مأمورو الضابطة الصحية مكلفون بتنفيذ التدابري 

الصحية التي يضعها وخيتارها مدير الصحة، ومن األمهية 

بمكان كي تعطي هذه اخلدمات بالغة األمهية النتائج املرجوة 

منها تعيني رئيس وثالثة من األعضاء الترشيفيني. ونظرا إىل 

ومعاينة املنازل التي يقيم فيها احلجاج من اخلدمات  أن تفتيش

التي هلا أمهية بالغة، فعليهم اختاذ الوسائل اجلادة ملنع تزاحم 

احلجاج، وتقسيمهم حسب عدد الغرف املتاحة. لذا فمن 

الرضوري اختاذ بعض التدابري التي من شاهنا تسهيل هذه 

نها إجراء اخلدمة إلزالة هذا املحظور املهم قدر املمكن، وم

قياس مساحة الغرف بحضور أطباء الصحة، ووضع أرقام 

تسلسلية عليها وحتديد عدد احلجاج الذين تستوعبهم كل 

غرفة، وكذلك قيام األطباء بزيارات يومية هلذه الغرف، فإذا 

أبدوا رأهيم يف  ؛وجدوا فيها أي وضع خيالف الوقاية الصحية

مأمورو الصحة كل  ذلك كي تتخذ التدابري إلزالته. فإذا بذل

ما بوسعهم يف ذلك وقوبل بمعارضة دليل أو مطوف القافلة، 

عليهم يف هذه احلالة إبالغ ذلك إىل احلكومة املحلية. ومن 

مهام مأموري الصحة املراقبة اجلادة واملستمرة للنظافة يف مكة 

املكرمة وللمواد الغذائية التي تباع للحجاج، وإتالف 

لتي يتبني لدى األطباء أهنا غري قابلة املأكوالت واملرشوبات ا

معامالت  :رابعالالستهالك لرضرها بصحة احلجاج. 

كانت املخصصات الصحية السنوية  ملاالصندوق واملحاسبة: 

للحجاز تدفع من قبل احلكومة املحلية لطبيب الصحة بمكة 

املكرمة الذي هو أيضا رئيس إدارة الصحة املحلية، فإن هذا 

ئوال عن معامالت الصندوق والشئون الرئيس سيكون مس

خدمات املستشفيات ونقل املرىض ودفن  :خامسااحلسابية.. 

املوتى: ومن أهم التدابري الصحية التي وضعت موضع 

إنشاء مستشفى للمرىض من  :التنفيذ يف موسم احلج األخري

فقراء احلجاج يتسع خلمسني رسيرا. وحسب تقرير قاسم عز 

ن املرىض بعد افتتاح هذا املستشفى مل الدين أفندي املذكور فإ

يعودوا يفرتشون األزقة، إذ يالحظ بأن املرىض الذين 

يستقبلهم املستشفى املذكور يلقون العناية املمتازة يف العالج 

والطعام، ومن الواضح واحلالة هذه رضورة إبقاء هذا 

املستشفى الذي ثبتت فوائده للمرىض من فقراء احلجاج وهم 

ريثام يكون املستشفى الكبري املقرر إنشاؤه جاهزا. كام  رٌ ث  كُ 

يتعني نقل املرىض بالعربات خالل موسم احلج الرشيف من 

بداية شهر رمضان املبارك وحتى هناية شهر ذي احلجة.. 

أعامل النظافة: وهناك حاجة إىل تأمني العدد الكايف  :سادسا

ائلة من من العربات وهي أربع عرشة عربة؛ لنقل الكميات اهل

النفايات كي تسري أعامل النظافة عىل النحو املطلوب. كام 

وخاصة  ،جيب إزالة املخلفات والقاذورات من كافة األماكن

ورش األزقة  ،من املراكز التجارية يف املدينة وامليادين العامة

والشوارع باملياه حتت إرشاف ومراقبة األطباء ومأموري 

ع النفايات ووضعها يف الصحة بصورة دائمة، كام جيب رف

التبخري: هناك احتامل دائم يف  :سابعاأماكن خارج املدينة.. 
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ظهور وباء الكولريا بمكة املكرمة األمر الذي حيتم القيام 

بأعامل التبخري بصورة منتظمة من بداية العام وحتى هنايته. 

ويتطلب ذلك استخدام سبعة مرشفني وعرشين نفرا  من 

رشة عامل آخرين يف الفرتة من شهر العامل، يضاف إليهم ع

رمضان وحتى هناية شهر ذي احلجة، وعىل احلكومة السنية 

اختيار أربعة ممن اضطلعوا بأعامل التبخري يف العاصمة 

وإرساهلم إىل هناك؛ للقيام بتدريب العاملني يف هذا املجال.. 

كام تدعو احلاجة إىل فني دائم.. يعمل عىل مدار العام يف أعامل 

خري.. وبذلك تكون هناك إمكانية تبخري مالبس وأشياء التب

املصابني بمرض اجلدري واحلصبة الذي يكثر وقوعه بمكة 

وبذلك يتعود األهايل واحلجاج عىل التبخري الذي  ،املكرمة

يعترب من الوسائل الناجعة يف العالج الوقائي، ولن يامنعوا 

واجب وعن التدابري البعد ذلك لدى ظهور وباء الكولريا. 

بام أن وقوف احلجاج بعرفات ال يتعدى  :اختاذها يف عرفات

عرش ساعات، وال يمكن مراقبة هؤالء احلجاج خالل هذه 

الفرتة، فتقترص التدابري واحلالة هذه عىل نقل املرىض من 

احلجاج بعد عودهتم من هناك، وإجراء تفتيش عىل املكان 

يفه. أما املياه املذكور لدفن املوتى إن وجدوا، ثم تبخريه وتنظ

فمصدرها عني زبيدة وجتر إىل حوض كبري ينقسم  ،املستهلكة

إىل مخسة أقسام منها للرشب ومنها لسقي الدواب. كام أن 

ويغسلون ثياهبم  ،القسم األكرب من احلجاج يغتسلون منها

بينام جيب محاية املياه املخصصة للرشب من التلوث ومنع ما 

طية األحواض األكثر يعكرها، األمر الذي يستدعي تغ

ارتفاعا عن األرض بأغطية خشبية وإسالة املياه منها بأنابيب 

وصنابري. وجيب املراقبة حمليا لتأمني حصول احلجاج عىل مياه 

وعن التدابري الواجب اختاذها يف الرشب من الصنابري حرصا. 

: يالحظ أن خيام احلجاج تنصب يف أغلب األحوال يف (منى)

ا وليست عىل نسق واحد، ويستحيل أماكن متقاربة جد

مراقبتها وإجراء تفتيش صحي عليها، ومن األمور امللحة 

اختاذ التدابري الالزمة إلجياد حل هلذا الوضع. فكافة احلجاج 

يقومون بأداء فريضة احلج حتت إرشاف بعض املطوفني 

ء، وعليه فإنه يمكن للحكومة السنية أن تأمر بتقسيم واألداّل 

 أقسام وختصصها للمطوفني حسب عدد إىل (منى)وادي 

حجاج كل مطوف، مما ستكون له نتائج بالغة األمهية يف تنفيذ 

التدابري الصحية. ونظرا إىل تأكد كل مطوف من أن يكون 

القسم املخصص له خاليا، فسيتجه إىل هناك قبل عرشة أيام 

ويبارش بنصب اخليام لتكون  (منى)ــ من تلك األيام اخلاصة ب

معسكر، وسيكون جمربا عىل كنس وتنظيف  عىل شكل

األرض املخصصة له مرة أو مرتني. وبذلك يسهل عىل 

األطباء إجراء املعاينة والتفتيش يف أي وقت من أوقات الليل 

يظهر مرض بني  إن  أو النهار، أضف إىل ذلك أن املطوف ما 

احلجاج حتى يبادر إىل اإلبالغ بذلك، وسيقدم كافة 

لبها الطبيب لنقل املريض. وأهم التدابري املعلومات التي يط

هو دفن األضاحي التي تذبح، وعىل  (منى)الالزم اختاذها يف 

نحو ما كان يف موسم احلج املايض سيمنع ذبح األضاحي بني 

اخليام، وحتفر أماكن خاصة هلذا الغرض ويسمح بالذبح بعد 

ذلك، عىل أن تستوعب هذه احلفر بقايا األضاحي املذبوحة. 

اط هذه احلفر بحواجز عسكرية متتد بني اجلبلني ويمنع وحت

ذبح األضاحي خارجها، وجيب أن تكون األغنام اخلاصة 

باألضاحي قرب هذه احلفر وحتت املراقبة الشديدة من قبل 

ضباط الصحة بصورة دائمة. وفيام يتعلق بالتبخري جيب أن 

إىل ستة أقسام ويرشف عليها ثالثون من  (منى)يقسم 

وعليه سيكون هناك ستة من رؤساء الضبطية،  احلراس،

ويكون عىل رأس هؤالء مجيعا رجل معتمد يعرف برئيس 

ضبطية اخلدمات الصحية.. ولن يقترص عمل هؤالء عىل 

مراقبة ذبح األضاحي، بل يكلفون أيضا بكافة األعامل 

املتعلقة بالنظافة والتبخري. وستكون احلفر املخصصة لبقايا 

ة أمتار عىل أقل تقدير، وتردم بطبقة من األضاحي بعمق أربع

الكلس احلي ثم تردم هنائيا بالرمل، ولن تفتح هذه احلفر إىل 

وتنقل النفايات إىل أماكن خاصة بعيدة  بعد ثالث سنوات.

عن اخليام. وتويص اللجنة بجر مياه عني زبيدة التي وصلت 

احلجاج،  مُ يّ حتى اآلن إىل وسط الوادي حتى تصل حيث خُي 

 صهاريج خاصة سبق تنظيفها وتطهريها باملياه النظيفة، ومتأل

برغوة الكلس أو  (منى)كام جيب تبخري املراحيض العامة يف 

حملول السلفات مرتني يف اليوم إن أمكن. وستكون 

املصاريف الصحية السنوية بمكة املكرمة حسب التنظيم 

 كام ورد يف تقرير الدكتور قاسم عز الدين أفندي عىل ،اجلديد

النحو التايل: رواتب أربعة أطباء مدنيني ألربعة شهور بواقع 

قرش، مصاريف سفر  12111ألفي قرش لكل واحد منهم 

وعودة األطباء األربعة بواقع ستة آالف قرش لكل 
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قرش، راتب الصيديل بواقع ألف ومائتني  21111واحد

ا قرش قرش، راتب معاوين صيديل ملدة أربعة  51111 شهري 

قرش، مصاريف  9111ألف قرش لكل منهام شهور بواقع 

قرش، راتب كبري حراس  6111سفر وعودة املوما إليهام 

ا  قرش،  52111ضابطة احلجاج بواقع ألف قرش شهري 

راتب حارس الضابطة الصحية الثاين بواقع سبعامئة ريال 

ا  قرش، راتب حارس الضابطة الصحية الثالث  9111شهري 

ا  قرش، راتب أمني  6111بواقع مخسامئة ريال شهري 

ا  قرش، راتب  7211الصندوق بواقع ستامئة قرش شهري 

ا  قرش، راتب  7211الكاتب بواقع ستامئة قرش شهري 

ا  قرش،  1911الكاتب الثاين بواقع أربعامئة قرش شهري 

ا  راتب رئيس احلراس األول بواقع مخسامئة قرش شهري 

 قرش، راتب ستة من كبري احلراس املرشفني عىل 6111

ا  قرش، راتب  29911الفرق بواقع أربعامئة قرش شهري 

ا   19111عرشين من احلراس بواقع مائتي قرش شهري 

قرش، راتب عرشة حراس معاونني خالل موسم احلج ملدة 

قرش،  9111أربعة شهور وبواقع مائتي قرش لكل واحد 

 7211راتب ثالثني فنيا بواقع ستامئة قرش لكل واحد 

. وملا كانت اقرش   129721: ويصري املجموع ..قرش

املخصصات السنوية للصحة بمكة املكرمة تبلغ اآلن ثالثامئة 

ألف قرش، فإن احلاجة تدعو إىل إضافة مبلغ مائة وثامنية 

وعرشين ألف قرش للشئون الصحية يف هذه البقاع املباركة. 

وتقرتح جلنتنا عىل احلكومة السنية أن تأخذ الفوائد الكبرية 

ية العامة يف مكة املكرمة بعني االعتبار وتقبل للصحة الوقائ

 وعن التدابري الواجب اختاذها يف جدة:هبذه املخصصات. 

السواد األعظم من احلجاج الذي ينزلون يف جدة هم من 

الفقراء وال يملكون الوسيلة للسكن يف البيوت، فهم يبيتون 

ينة يف األزقة وخاصة يف الساحات اخلالية بني امليناء وسور املد

إذ ترتاكم النفايات والقاذورات يف هذه  ،قريبا من املحجر

األماكن هلذا السبب. وال تقترص اآلثار السلبية هلذا الوضع 

عىل األهايل بل تتعداها إىل احلجاج وتكون دافعا لظهور 

األوبئة الفتاكة بني احلجاج، وعليه فإن احلاجة امللحة تتطلب 

صحة الوقائية، والعمل عىل هلذه احلالة املناقضة لل وضع حد  

تأمني السكن املجاين للحجاج الفقراء. ويالحظ يف أغلب 

بينام تبقى دور  ،األحوال أن احلجاج يتزامحون يف بعض الدور

أخرى خالية، األمر الذي يؤدي إىل خطر عظيم لدى ظهور 

الوباء، وللحيلولة أمام ذلك جيب حتديد عدد احلجاج املقيمني 

التدابري الصارمة ملنع ما خيالف ذلك. يف كل بيت واختاذ 

وبالتايل فإن  ،واحلجاج هؤالء سيتوجهون إىل مكة املكرمة

بقاءهم يف جدة سيكون قصريا. وإذا وضعت احلكومة السنية 

املرشوع املقدم هلا بشأن إنشاء ثكنات كبرية يف جدة ختصص 

 ؛سواء موضع التنفيذ إلقامة األغنياء والفقراء عىل حد  

كافة هذه املحاذير. وبذلك تظهر إمكانية مراقبة كافة  فستزوُل 

احلجاج القادمني من أصقاع األرض من قبل األطباء بصورة 

مستمرة، األمر الذي ستكون له فوائد عظيمة. وأعامل 

النظافة يف جدة ال جترى بالصورة املطلوبة منذ فرتة طويلة 

بسبب تقاعس القائمني عليها، وتقترص أعامل الكنس عىل 

بعض الشوارع الكبرية يف وسط املدينة. أما الشوارع غري 

فتعج  ،املطروقة واألزقة الضيقة يف كافة أحياء املدينة

إىل  الوصوُل بالقاذورات بصورة يتعذر عىل فقراء األهايل 

منازهلم، األمر الذي يستوجب قيام مفتش الصحة بجدة 

اف بأعامل التفتيش املبارش. ومن األمور املطلوبة كذلك إرش

املفتش املذكور عىل أعامل تطهري وتنظيف هذه املدينة خالل 

أوقات الزحام، خاصة يف فرتة عودة احلجيج، ويتطلب ذلك 

رفع كافة املخلفات والقاذورات باالستعانة بعدد كاف من 

ووضعها يف مكان  ،العامل وعربات النظافة بصورة دائمة

سكاهنم عىل خاص خارج املدينة، ومراقبة احلجاج الذين يتم إ

األغلب يف ميدان واسع خارج السور قرب املكان املعروف 

حيث ترتاكم املخلفات  ،بباب مكة بصورة خاصة

والقاذورات؛ إذ جيب رفع هذه املخلفات بشكل دوري 

وإنشاء مراحيض عامة من احلجر، كام يتعني إخالء هذه 

املراحيض وتبخريها، وإنشاء العديد منها يف املحجر ويف 

أمام دائرة اجلامرك التي خيرج منها احلجاج. وعىل  الساحة

املأمورين حتت إرشاف املفتش املذكور القيام بأعامل املراقبة يف 

األسواق التي تبيع للحجاج املؤن واملواد الغذائية بصورة 

ومنع الفاسد وغري الناضج منها، وإتالفها إذا اقتىض  ،جادة

ه األعامل من رسوم األمر. ويتم تسديد املصاريف الالزمة هلذ

 (نبع)يمدينة  وعن التدابري الالزم اختاذها يف ينبع:التنظيفات. 

الكائنة عىل بعد مائة وثامنني ميال إىل الشامل من جدة هي 

امليناء الذي يركب منه احلجاج القادمني من الشامل ويقومون 



 هـ(5115م/2121الرياض )جامعة امللك سعود،  (،2، ع )(12) ، مجاآلدابجملة 

 

61 

بزيارة املدينة املنورة بعد عيد األضحى، واألوضاع الصحية 

يست عىل النحو املطلوب، ومن الصعوبة بمكان ل (نبع)ييف 

التجول يف أزقتها الضيقة. واملحاذير الناشئة من تراكم املواد 

املتعفنة هي السبب يف الوضع املؤسف للمدينة وما جاورها. 

ونظرا حلرمان هذه املدينة من املياه الصاحلة للرشب، فإن 

ي جتدها احلجاج يتعرضون للعطش واملشقة كثريا . واملياه الت

يف ينبع هي املتجمعة من األمطار النادرة، وحتفظ بداخل 

صهاريج. ونظرا لندرة جتديد هذه املياه يف وقت من األوقات، 

فهي حتوي الكثري من املواد الطفيلية، لذلك يتعني غليها قبل 

استعامهلا. ومن املؤكد بأن عملية الغيل لن تكون بصورة 

من الرضورات امللحة تضمن السالمة يف أغلب األحوال. ف

واحلالة هذه إجراء املراقبة الصحية التي أوصينا هبا يف جدة، 

  (نبع)يعىل أن تكون هذه اإلجراءات متناسبة مع أمهية مدينة 

ومع عدد احلجاج القادمني إليها، حيث ال يتجاوز عددهم 

مخسة آالف. فيجب أن تكون هناك عربتان عىل أقل تقدير 

ن بعيد خارج املدينة بصورة مستمرة. لنقل املخلفات إىل مكا

وجيب جعل مساكن احلجاج حتت املراقبة من قبل مراقبي 

الصحة، ونقل املخلفات منها، وإنشاء أعداد كافية من 

املراحيض العامة عىل غرار ما هو كائن يف مكة املكرمة وجدة. 

صيديل يف املدينة يف الوقت وونظرا لعدم وجود طبيب 

نظر احلكومة السنية إىل ما قد حيدث من احلارض، فإننا نلفت 

األخطار عىل الصحة العامة؛ فمن يصاب باملرض يرتك عىل 

 حاله إىل أن يعاىف أو يتوفاه اهلل. فيجب إجياد حل هلذه املشكلة

صيدلية وإدارة طبية يف املكان املذكور. ويتم تسديد  بإتاحة

لتدابري وعن ا املصاريف الالزمة هلذا التنظيم من قبل البلدية.

: األوضاع الصحية يف املدينة الالزم اختاذها يف املدينة املنورة

املنورة جيدة، كام أن احلجاج ال يقيمون فيها فرتة طويلة. 

لذلك فإن اللجنة ال حتتاج إىل كثري من العناء يف االنشغال 

هبذه املدينة. ولكن من الواضح بأهنا مضطرة ألن تويص 

يذ تدابري الصحة الوقائية فيها.. بمزيد من اجلهد ملواصلة تنف

هذه التدابري الدائمة الواجب اختاذها يف املدن التي يزورها 

احلجاج داخل بالد احلجاز هي ما يتعلق باملياه الصاحلة 

للرشب واحلفر عىل طريق املشاة وردم األحواض التي تلحق 

أرضارا شديدة بصحة األهايل يف جدة وينبع. فتأمني املياه 

من األمور احليوية للصحة  د  ع  لرشب ملدينة جدة يُ الصاحلة ل

الوقائية يف املدينة املذكورة. وتفيد املعلومات الواردة إلينا بأن 

املياه الالزمة جلدة كانت تؤمن يف وقت سابق من الينابيع 

الكائنة حتت التالل التي تبعد حوايل مخسة كيلو مرتات إىل 

املحتكرين بدافع من الرشق من املدينة املذكورة. لكن بعض 

طمعهم أنشأوا صهاريج قرب هذه املدينة؛ ليجمعوا ما 

يتحصل من مياه األمطار التي جترف يف طريقها إىل الصهاريج 

ما تصادفه من روث وقاذورات، فيبيعون هذه املياه الفاسدة 

والضارة بالصحة إىل األهايل واحلجاج بأسعار عالية. األمر 

وبدافع من شعورها اإلنساين، إىل الذي حدا باحلكومة السنية 

جر مياه إحدى هذه الينابيع بواسطة قنوات فخارية إىل املدينة 

وتوزيعها يف خمتلف أحياء املدينة بواسطة  ،قبل سبع سنوات

تسعة قساطل عامة.. إال أن عدم جودة صنع هذه القنوات أو 

سوء نوايا أصحاب تلك الصهاريج أدى إىل حدوث خراب 

ن، وذهبت كميات من املياه سدى. وعليه فإن يف بعض األماك

احلاجة تقيض باستبدال القنوات الفخارية بأنابيب حديدية، 

كام أن املياه ليست باملقدار الكايف بحيث تنتفي احلاجة إىل مياه 

الصهاريج. فمن املهم واحلالة هذه احلصول عىل املوافقة 

املفيد  السنية جلر مياه إضافية من الينابيع املجاورة، ومن

احلرص عىل تشديد املراقبة عىل الصهاريج من قبل موظفني 

خمصوصني وتفريغها عندما تقل مياهها وتطهريها.. 

واملراحيض من املؤكد أن أهم املسائل املتعلقة بالصحة العامة 

يف املدن التي يزورها احلجاج يف ديار احلجاز هي مسألة 

ر األمراض الفتاكة املراحيض. وإذا أمعنا النظر يف كيفية انتشا

التي تؤدي إىل موت اآلالف من احلجاج واألهايل يف البالد 

تبني لنا أن املسألة املذكورة هي من بني أكثر املسائل  ؛املذكورة

التي يتعني عىل احلكومة السنية معاجلتها. وإذا استثنينا مكة 

املكرمة التي توجد يف بعض أماكنها املجاري، فإن سائر مدن 

ونفايات املنازل تصب يف  ،س فيها تلك املجارياحلجاز لي

احلفر التي تكون يف أغلب األحيان قرب أبواب هذه املنازل.. 

ونظرا إىل أن هذه احلفر ال حتاط باإلسمنت فإن حمتويات 

احلفر تترسب إىل أماكن أخرى من الزقاق، وبذلك تتشكل 

جتمعات ومستنقعات تكون شديدة اخلطورة عىل املارة، إن 

تكرر هذه احلاالت املنافية لقواعد الصحة العامة من منع 

مهام احلكومة السنية، وعليها إجبار أصحاب املنازل عىل 

طالء احلفر باإلسمنت؛ ملنع الترسب ونقل حمتويات احلفر يف 
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براميل حمكمة اإلغالق إىل خارج املدينة وصبها يف حفر كبرية 

ار للمياه اآلسنة ريثام يتم إنشاء جم ،وتغطيتها بطبقة من اجلري

ملتشكلة من اخللجان يف ااألحواض  تعديف املدن املذكورة.. و

ا اجلهتني اجلنوبية والشاملية من جدة وينبع  سبب ا رئيس 

واستنادا إىل التقارير املتعددة حول  ..الستمرار مرض احلمى

هذا املوضوع، فإن الرأي الذي جيمع عليه أعضاء اللجنة هو 

ة الرضر بوسيلة مناسبة، ومنع ردم هذه األحواض شديد

ترسب مياه البحر إىل هناك عند حدوث املد، باإلضافة إىل 

منع ادخار مياه األمطار يف األماكن التي ينزل هبا احلجاج 

قرب املحجر بجدة لكوهنا مرضة بالصحة، وتأمل اللجنة 

برضورة اختاذ كل ما من شأنه إصالح وتطوير تدابري الصحة 

يف بالد احلجاز، واملوافقة عىل هذا التقرير الوقائية وتنفيذها 

 "املعد أساسا هبدف احلفاظ عىل صحة احلجاج املسلمني

 م(.5981، يناير DH.MKT.57-34 العثامين،)األرشيف 

  

 

متابعة الباب العايل للتدابري الصحية ملوسم حج 

 .م5981/ـه5152

وهذا ما أعقبه مراسلة الصدارة إىل مقام قيادة اجليش يف 

لقيام اجلهة العسكرية بالتدابري واإلجراءات  ؛والية احلجاز

الالزمة لتطبيق أحكام الالئحة الصحية اجلديدة املنظمة من 

قبل جملس الشؤون الصحية حرفيا، خاصة فيام يتعلق بذبح 

من املتبع أن حتفر "إذ جاء فيها:  (منى)احلجاج لألضاحي يف 

وتشكيل  آبار خاصة خارج اخليام لدفن هذه األضاحي

مذابح لألضاحي. ومع ذلك فإن بعض احلجاج يذبحون 

احليلولة يف ذلك يتوقف عىل منع  أناألضاحي بني اخليام، و

جتول قطعان األضاحي بني اخليام. وقد صدرت اإلرادة 

السنية حلرضة صاحب مقام اخلالفة باملوافقة عىل تنفيذ أحكام 

لشؤون الالئحة الصحية اجلديدة املنظمة من قبل جملس ا

وعدم إفساح املجال حلدوثه بصورة  ،الصحية يف منع ذلك

قاطعة وتم تبليغ والية احلجاز اجلليلة، وطلبت نظارة الصحة 

اجلليلة التأكيد عىل القيادة املحلية برضورة قيام اجلهة 

العسكرية بالتدابري واإلجراءات الالزمة لتطبيق تلك 

ك، وعليه نأمل األحكام حرفيا، كام تكرر تبليغ الوالية بذل

 "من مقام قيادة اجليش تبليغ الوصايا الالزمة للقيادة املذكورة

، مايو A.MKT.MHM.572-2 )األرشيف العثامين،

  م(.5981

كام ظهرت احلاجة لصنع خيام جديدة بدال من اخليام 

خالل موسم احلج  (منى)و( عرفات )البالية املستخدمة يف 

ذكرة الصدارة إذ جاء يف م -م 5981ه/5155-السالف 

 58ه/5152ذي القعدة سنة  21العظمى إىل السلطان يف 

خالل  (عرفات ومنى)اخليام التي تنصب يف ": 5981مايو 

أيام احلج بليت وأن احلاجة تقيض بصنع خيمتني كبريتني 

لصالح إمارة مكة املكرمة إحداها من األطلس واألخرى 

خيمة مزركشة، وأربعني خيمة من نوع عبدي باشا، وستني 

للعنارص، وستني خيمة ذات عمودين تعطى من املوجود يف 

املستودع، وتصنع خيام جديدة بدال عنها وتوضع يف مكاهنا 

وتدفع أثامهنا من مالية اخلزينة اجلليلة. وقد أيد مقام قيادة 

وصدرت اإلرادة السنية باملوافقة عىل الرجوع  "اجليش ذلك

-DH.MKT.257 ،إىل السجالت يف ذلك )األرشيف العثامين

 م(.5981، مايو 49

وكان هناك تدقيق ومراجعات مستفيضة بشأن املبالغ 

بمكة املكرمة،  "خريات السلطان"الالزمة إلكامل إنشاء مباين 

وهذا ما يتضح من مذكرة الصدر األعظم سعيد باشا بتاريخ 

م، إذ جاء فيها: 5981نوفمرب 21/ـه5151ربيع الثاين  1

يذا ألمر موالنا السلطان املتعلق تبني من التدقيق، تنف"

بمحاسبات مربات صاحب مقام اخلالفة املقرر إنشاؤها بمكة 

املكرمة، وبعد إضافة املبالغ املبينة يف مذكرتينا املرفوعتني إىل 

إىل  5151صفر  51و 5151حمرم  51العتبة العليا بتاريخ 

املتحقق من املرصوفات، أن مصاريف املربات املذكورة بلغت 

ثة ماليني وثامنامئة وسبعة وسبعني ألف قرش، كام بلغ ما ثال

تربع به حرضة صاحب مقام اخلالفة مليونني وسبعة وثامنني 

ألفا وستامئة وتسعني قرشا، وأنه تم رصف املبالغ كاملة 

باستثناء ألف وسبعامئة وستة وثامنني قرشا. وقد أفادت 

بيا مبلغا حماسبة الداخلية بأن إكامل تلك املباين يتطلب حسا

إضافيا قدره مليونان وسبعامئة وتسعة وثامنني ألفا وسبعامئة 

قرش، لكنه مل يرد أي إشعار حميل بذلك. وتم بطيه تقديم 

الدفرت املصدق يف ذلك للتفضل باملنظور العايل. ونظرا لعودة 

آصف باشا املأمور بإنشاء املربات املذكورة إىل هذه اجلهة يف 

يد عىل األمريآالي منري بك الذي وقت سابق، فقد تم التأك
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سبق وأن رافق آصف باشا املشار إليه لدى سفره إىل احلجاز، 

ني هلذه املهمة مبارشة ذلك بعد عودته، وأن يعمل عىل وعُ 

إكامل إنشاء املربات املذكورة يف أقرب وقت وإرسال جداول 

ا واإلبالغ عام يلزم إبالغه دون تأخري. نأمل  احلساب شهري 

 العثامين،)األرشيف "عرض هذا عىل السدة العلية سيدي

Y.A.HUS.337-10 م(.5981، نوفمرب 

دابري الدولة العثامنية بعد وباء هكذا يتضح بجالء ت

موسم حج  يفالكولريا األكرب الذي تفشى 

. ويوضح العرض السابق جانبا من م5981/ـه5151

حماوالت الدولة العثامنية يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين؛ 

إلجياد احللول املناسبة للمشكالت الصحية والتصدي 

ق املخصصات لألمراض واألوبئة قدر املستطاع، رغم عوائ

واهتامها بالتقصري  املالية وضعف البنية التحتية يف احلجاز

الدول كام ادعت  ،وبإمهال الشؤون الصحية يف احلجاز

 األوروبية.

وإنام كان هلذه التدابري  ،ومل تقترص العوائق عىل ذلك

واالجراءات الصحية ردة فعل عنيفة من بعض احلجاج 

فاهتم وعاداهتم، إذ رأى واألهايل والقبائل الذين تعددت ثقا

البعض أن آالت التعقيم وترتيبات احلجر الصحي تنتهك 

-حرمة النساء، إضافة إىل أن عدم فعالية آالت التعقيم أحيانا  

جعل اخلوف يسيطر عىل نفوس -والتي أودت بحياة البعض

احلجاج، لدرجة أن البعض صاروا يعدون مراكز احلجر 

ا خضوع من احلكومة الصحي أماكن للموت واهلالك، وأهن

 (.182، ص 2151)اخلالدي،  العثامنية لقرارات األوروبيني

وكذلك اجتامع احلجاج بأعداد غفرية يف زمان 

ومكان حمددين، فضال عن أمور أخرى تتعلق باألوضاع 

اإلدارية والسياسية للحجاز نفسه مع ضعف سيطرة الدولة 

ة غري ورقابتها، جعل تطبيق قوانني احلجر الصحي الصارم

كفيلة باحليلولة يف انتشار األوبئة الفتاكة كالكولريا، وكانت 

املحصلة لذلك كله عدم حتقق أهداف الدولة العثامنية يف 

 املجال الصحي يف والية احلجاز.  

 اخلامتة

وبعد هذا العرض للتدابري الصحية يف احلجاز يف ضوء 

-5151وثائق األرشيف العثامين خالل الفرتة 

م، يتجىل بوضوح أن الدولة 5981-5981/ـه5151

العثامنية مل تأل جهدا  يف سبيل إصالح أوضاع احلجاز 

الصحية، وعىل الرغم من األزمات التي مرت هبا يف أواخر 

القرن التاسع عرش، فقد استطاعت أن تقيم يف احلجاز عددا  

من مستشفيات وصيدليات ودور ضيافة للفقراء، فضال عن 

يطرة عىل انتشار األوبئة وحل مشكلة املياه بعض التدابري للس

وإدارة حركة احلجاج بشكل منظم، ولكنها مع إىل حد كبري، 

ذلك مل تفلح يف حل املشكلة الصحية باحلجاز حال جذريا، إذ 

 يف للحيلولة– وخارجية داخلية–تضافرت عدة عوامل 

 :أمهها ذلك، حتقيق

 حلجاز.فقدان الدولة العثامنية لنفوذها وهيبتها يف ا -

التكالب األورويب عىل الدولة العثامنية، وسيطرة  -

األجانب عىل املجلس الصحي بإستانبول يف حماولة 

 للسيطرة عىل أوضاع احلجاز.

تكدس احلجاج ورسعة انتشار األمراض املعدية  -

 بينهم.

تعمد إنجلرتا ارسال أعداد كبرية من الفقراء  -

يف حماولة إليقاع الدولة العثامنية  ،والعجزة إىل احلج

يف حرج وإظهار عجزها عن احلفاظ عىل األوضاع 

 الصحية للحجاج وإيوائهم.

-5288فساد رشيف مكة عون الرفيق ) -

ورصاعه مع الوالة م( 5811-5992/ـه5121

مما أدى إىل انتشار الفوىض وفقدان  يف احلجاز؛

الرعاية لشؤون احلج وسوء التنسيق بني اإلدارة 

 املحلية باحلجاز واإلدارة املركزية يف إستانبول.

ضعف البنية التحتية يف احلجاز، وضعف  -

املخصصات املالية بخزينة الدولة العثامنية 

 لالضطالع بالتدابري الصحية عىل الوجه األمثل.

 ،عدم وعي بعض احلجاج بقواعد الصحة العامة -

ورفضهم اخلضوع لرتتيبات احلجر الصحي 

 ية.والتدابري الصح
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 (5ملحق رقم )

بشأن التدابري الصحية يف بالد احلجاز، ودور الضيافة واملستشفيات واملحاجر الصحية املقرر إنشاؤها يف مكة املكرمة وجدة، ومد 

 .م5981ه/5151خط الرتامواي من الرويس إىل جدة بعد وباء 
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 (2ملحق رقم )

 حول منح السلطان ثالثني ألف لرية لدور الضيافة واملستشفيات واملحاجر الصحية التي أنشئت يف مكة املكرمة وجدة
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 . Y.A.HUS.283-67املصدر: األرشيف العثامين، تصنيف 
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 (1ملحق رقم )

 م5981ه/5152بمناقشة التدابري الصحية ملوسم حج تقرير اللجنة املكلفة 
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوال: الوثائق غري املنشورة

الرتكية  اجلمهوريةوثائق األرشيف العثامين التابع لرئاسة 

 تانبولبإس
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الطبيب حممد شاكر القيرصي، األحوال  القائمقام

م، تقرير 5981ه/ 5117الصحية العامة يف احلجاز عام 

خمطوط باللغة العثامنية، )ترمجة مصطفى حممد زهران(، دارة 

 م.2151امللك عبد العزيز، 

 

 ثالثا : املراجع العربية

من دار  جاغالر، يوسف وآخرون، الرصة اهلاميونية

السعادة إىل احلرمني، دار اخلزينة الضائعة، اسطنبول، 

 م.2119

احلسني، سمري محدي عبد اهلل، الرشيف عون الرفيق 

-5288وعالقته بالدولة العثامنية ووالهتا يف احلجاز )

م(، رسالة ماجستري منشورة 5811-5995هـ/5121

 .م2151هـ/5116بجامعة أم القرى، 

السياسة العثامنية جتاه والية احلجاز حسني، بشري حسن، 
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م، دارة امللك عبد العزيز، 5818 -5976هـ/5127

 م.2151الرياض، 

صابان، سهيل، األمراض والوفيات يف احلجاز يف موسم 

، نوفمرب 65، ع9احلج، جملة اجلمعية التارخيية السعودية، س

2117. 

ان، سهيل، جوانب من احلياة العلمية يف احلجاز من صاب

خالل بعض الوثائق العثامنية، الدرعية، العدد األول، حمرم 

 م5889هـ/ مايو 5158

م، 5981صابان، سهيل، رحلة بروست إىل احلجاز عام 

 م.5888، الرياض، أبريل 271جملة الفيصل، ع 

م صابان، سهيل، الرصة املرسلة ألهايل مكة املكرمة عا

من دفاتر الرصة يف  512هـ بموجب الدفرت رقم 5179

األرشيف العثامين، بحث مقدم إىل ندوة مكة املكرمة عاصمة 

 .جامعة أم القرىه، 5126الثقافة اإلسالمية 

عيل حممد الصاليب، السلطان عبد احلميد وفكرة اجلامعة 

 .م2112ه/5122اإلسالمية، املكتبة العرصية، بريوت، 

السلطان العثامين وصحة احلجاج:  الطحاوي، حاتم،

قراءة يف تقرير الطبيب شاكر القيساري، جريدة احلياة 

   م.2111يناير  51، 51261)بريوت(، العدد 

عبد اهلل، نزار علوان، تطور أوضاع احلجاز الداخلية يف 

م(، جملة اآلداب 5811-5992عهد الرشيف عون الرفيق )

 م.2151، 511بجامعة بغداد، ع

مد، تاريخ الدولة العلية العثامنية، )حتقيق إحسان فريد، حم

 م.5895حقي(، دار النفائس، بريوت، 

القريش، يارس، احلجر الصحي، املؤسسة العامة للتدريب 

 م.5111التقني والفني، الرياض، 
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  الديمغرافيةالوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل وعالقته ببعض اخلصائص 

 دراسة عىل عينة من املستفيدات من خدمات مجعية بنيان اخلريية يف مدينة الرياض

 نوف بنت إبراهيم آل الشيخ

، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة يف علم االجتامع األرسي، قسم الدراسات االجتامعيةاألستاذ املشارك 

 العربية السعودية

 هـ(3/3/4116 هـ، وقبل للنرش يف62/5/4114 )قدم للنرش يف

 

استهدفت الدراسة معرفة الوعي املايل للمرأة السعودية حمدودة الدخل بمدينة الرياض، وعالقته  :البحث ملخص

ببعض اخلصائص الديمغرافية )العمر، ووجود أبناء، واملستوى التعليمي للمرأة، وعمل املرأة، وملكية السكن، 

وُتَعدُّ الدراسة من الدراسات الوصفية باستخدام منهج املسح االجتامعي بأسلوب العينة امليرسة والتي بلغ والديون(. 

امرأة من املستفيدات من خدمات مجعية بنيان اخلريية يف مدينة الرياض. وقد أشارت النتائج بشكل عام  451عددها 

(، فقد 69,3ة متوسطة، وذلك بمتوسط حسايب بلغ )إىل أن مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل جاء بدرج

(، يليه بمستوى متوسط يف ُبعدي 1015كان مرتفعًا يف ُبعد االستثامر كأحد أبعاد الوعي املايل بمتوسط حسايب عام )

( بينام جاء ُبعد 6012( وُبعد التخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق بمتوسط )60,4االقرتاض بمتوسط بلغ )

ر بمستوى منخفض كأقل األبعاد من ناحية مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل. كام أشارت النتائج إىل االدخا

عدم وجود تأثري داٍل إحصائيًا يف متغريات العمر، واملستوى التعليمي للمرأة، وعملها، ووجود أبناء، وملكية 

حمدودة الدخل والديون، فقد أشارت النتائج إىل وجود  السكن، ويف التفاعل الثنائي بني مستوى الوعي املايل للمرأة

عالقة ارتباطية عكسية بني الديون ومستوى الوعي املايل للمرأة السعودية حمدودة الدخل، فكلام زاد الوعي املايل 

  .للمرأة، قل مستوى الديون لدهيا

 . االدخار، االستثامر، االقرتاض الوعي املايل، املرأة حمدودة الدخل، التخطيط املايل،: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This study aimed to identify low-income Saudi women’s financial literacy -those who are based in 

Riyadh- and its relationship to certain demographic factors such as age, education level, presence of children, 

employment status, house ownership, and debt. This study involves a descriptive approach, utilizing a social 

survey that uses a sample of 150 women who benefit from the services of Bunyan Charity Society based in 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. The results indicate that low-income women’s financial literacy is moderate 

with an arithmetic mean of 2.93, where literacy around investment management is the highest with an arithmetic 

mean of 4.05. Debt management was moderate with an arithmetic mean of 2.91, whereas budgeting was the lowest 

with an arithmetic mean of 2.46. In this context, the results indicated no correlation between these demographic 

factors, age, education level, work, presence of children, and housing ownership, on one hand, and financial 

literacy of low-income Saudi women on the other hand. However, the results did indicate an inversely 

correlational relationship between financial literacy and debt, where the higher the financial literacy of women, the 

lower the level of their debts.  

Keywords: financial literacy, low-Income women. fiscal planning, savings, investment, loaning.  
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  موضوع الدراسة

التنموية، حتتاج املجتمعات يف حتقيق تطلعاهتا 

واالقتصادية، واالجتامعية إىل إرشاك جهود مجيع عنارصها، 

وهتيئتهم ملامرسة أدوارهم التنموية بفعالية، وهذا ما تنطوي 

عليه التنمية البرشية املستدامة والتي ترى رضورة االستثامر يف 

العنرص البرشي أوالً، ويتحقق ذلك عن طريق التدريب 

 ؛وتفعيل أدوارهم الوظيفية والتعليم، وتوفري فرص العمل،

 لتمكني األفراد يف املسامهة يف هنوض جمتمعاهتم.

يف اململكة العربية السعودية عىل  6131ُبنيت رؤية 

برنامج تنمية  دُّ عَ جمموعة من األهداف والربامج املتنوعة. ويُ 

وتعزيز القيم  ،واالهتامم بجودة احلياة ،رأس املال البرشي

 إذل اجلاد أحد برامج الرؤية الطموحة، وثقافة العم ،اإلجيابية

وتطوير خصائصها  ،تسعى لدعم وتفعيل عنرص املرأة

الشخصية يف جوانب متعددة منها التعليمية، واالجتامعية، 

والنفسية، والتدريـبـية، والرتفيهية. كام تسعى لتحفيز ونرش 

لتبني ذاهتا وقدراهتا لتكون فاعلة  ،اإلجيابية؛ لتحقيق التفاؤل

 ،واكتساب املعارف ،تمعها، وطخطط ملستقبلها املايليف جم

وتوفري أدوات  ،والسعي لتحقيق طموحاهتا ،واالستفادة منها

 وتكوين جمتمع متفاعل. ،التخطيط املايل

(https://vision2030.gov.sa)  

واخلدمات وحترص الدولة عىل تقديم الرعاية ملواطنيها 

واحلفاظ عىل قيمتها، وتوفري الظروف املناسبة ، الالزمة هلم

ومتكني املرأة املحدودة الدخل عن  ،لتنمية ملكاهتم وقدارهتم

ورفع مستوى الوعي بجميع  ،طريق املساعدات والتدريب

ومنها اجلمعيات  ،أشكاله، عن طريق العديد من املؤسسات

وتقوم اجلمعيات اخلريية، وجلان التنمية االجتامعية.  ،اخلريية

ومن ضمنها مجعية بنيان اخلريية، بدور كبري يف طخفيف املعاناة 

وطخطيط  ،وتقديم مساعدات مادية ،عن األرس حمدودة الدخل

 وإشباع االحتياج. ،وتنفيذ برامج للمساعدة يف سد العوز

وتواجه املرأة حمدودة الدخل من حني إىل آخر أزمات 

اوزها دون ترك آثار يف حياهتا. يصعب جت ،وحتديات مالية

أن من أكثر األرس التي تعاين  ((Ashley, 2003ويذكر آشيل 

من املشكالت هي األرس التي تعوهلا نساء، وأن هذه األرس 

أكثر عرضة للفقر من األرس األخرى، والتفسريات ترجح 

 ،هي السلوكيات غري املنظمةو ،أحد مسببات هذه األزمات

د املهارات يف استخدام املوارد املالية واملخططة، وعدم وجو

 مما ينتج عنه اطخاذ قرارات مالية غري رشيدة. ؛التي تتوفر لدهيا

واملستوى املرتفع لوعي املرأة املايل قد جيعلها ذات مقدرة 

أكرب يف مواجهه األزمات، والتحديات املالية، كام يمكنها من 

واستثامرها للوصول إىل  ،التعامل مع املوارد املالية املتاحة

مستوى معييش أفضل، وتطوير قدرهتا عىل صنع القرارات 

إلدارة وطخطيط شؤون أرسهتا املالية  ؛فعالة، والتحيل بالثقة

بنجاح، واكتساب املهارات اخلاصة باالستثامر، واالدخار، 

واملوازنة يف الرصف، وعدم االعتامد عىل الديون يف حل 

قدرهتا عىل "ي املايل للمرأة يعني املشكالت اليومية. فالوع

إلدارة املوارد املالية بكفاءة  ؛استخدام املعارف، واملهارات

 ."خالل مدة معينة هبدف الوصول إىل االكتفاء املايل ،وفاعلية

Hung et al., 2009, p.5)) 

وهي حمور -واملرأة حمدودة الدخل عىل وجه اخلصوص 

ىل حتقيق احلد األدنى غري قادرة يف معظم األحيان ع-الدراسة 

 ،؛ لوجود فجوة كبرية بني مصادر الدخلاملعيشةمن مستوى 

ومقدار االستهالك لتلبية النفقات املعيشية. )قويد قورين، 

وُيعد ارتفاع الوعي املايل واكتساب قيمه،  (.48، ص 6141

أحد أساليب اخلروج من دائرة االحتياج واالستقالل املادي 

 للمرأة.

 ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية بناًء عىلو    

 يف التساؤل التايل:

ما مستوى الوعي املايل )التخطيط املايل ووضع امليزانية، 

 االقرتاض( للمرأة حمدودة الدخل؟واالستثامر، واالدخار، و

 

 أمهية الدراسة

 تستمد الدراسة أمهيتها من املحاور التالية: 

  موضوعًا معارصًا تربز أمهية املوضوع بكونه

 ،والنفسية ،املهتمني يف ميادين العلوم االجتامعية فكر يشغل

 والرتبوية يف آٍن واحٍد.

  احلديثة التي  املفاهيمُيعد مفهوم الوعي املايل من

 ،اهتم هبا عدد من العلوم املختلفة، ومنها علم االجتامع

وبالتايل سوف تفتح آفاقًا جديدة لتناول هذا املفهوم من 

فنأمل أن تكون هذه الدراسة إسهامًا نب السوسيولوجي، اجلا

https://vision2030.gov.sa/
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يف تنمية اإلطار النظري لعلم االجتامع، ونواة ألبحاث أخرى 

 هتتم هبذا املوضوع.

  ُتفيد نتائج الدراسة يف حتديد مستوى الوعي

املايل للمرأة حمدودة الدخل، ومن ثم يساعد يف تطوير مستوى 

ابيًا عىل املرأة، واألرسة، اخلدمات املقدمة هلا، مما ينعكس إجي

 واملجتمع.

 

 أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف عىل أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة  .4

 الدخل.

التعرف عىل مستوى الوعي املايل )التخطيط املايل  .6

االقرتاض( واالستثامر، واالدخار، وووضع امليزانية، 

 السعودية حمدودة الدخل.للمرأة 

التعرف عىل عالقة بعض املتغريات الديمغرافية  .3

املستوى التعليمي، وعمل ووجود أبناء، و)العمر، 

الديون( ومستوى الوعي وملكية السكن، واملرأة، 

 املايل للمرأة حمدودة الدخل.

 

 تساؤالت الدراسة 

 ما أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل؟ .4

وعي املايل للمرأة السعودية حمدودة ما مستوى ال .6

 الدخل؟ 

 والذي ُيقاس باألبعاد التالية:

 القدرة عىل التخطيط املايل ووضع امليزانية. . أ

 القدرة عىل االدخار.  . ب

 القدرة عىل االستثامر.  . ت

 القدرة عىل االقرتاض.  . ث

وجود وما العالقة بني املتغريات الديمغرافية )العمر،  .3

ملكية واملستوى التعليمي، وعمل املرأة، وأبناء، 

الديون( ومستوى الوعي املايل للمرأة والسكن، 

 حمدودة الدخل؟

 

 

 

     مفاهيم الدراسة

  الوعي املايل:

احلفظ، "يشري املعنى اللغوي لكلمة الوعي إىل أنه:       

أدركه  :. ووعى اليشء"والتقدير، والفهم، وسالمة اإلدراك

(. ويعرف الوعي 5,,4عىل حقيقته )معجم اللغة العربية،

حالة من الوعي يستطيع الفرد من خالهلا حتقيق إدراكه "بأنه: 

 (.351، ص 6148. )سويدان،"لنفسه وللعامل املحيط به

اجتاه عقيل انعكايس، يمكن الفرد من "أنه: بويعرف     

فاوتة من الوعي بذاته، وبالبيئة املحيطة به، بدرجات مت

الوضوح والتعقيد، ويتضمن ذلك وعي الفرد بالوظائف 

العقلية، واجلسمية، ووعيه باألشياء، وبالعامل اخلارجي، 

، ص 5,,4)غيث،"وإدراكه لذاته فرديًا، وكعضو يف اجلامعة

املشاعر الداخلية التي حتدد من خالهلا "(. وُيقصد به 77

 (Longman ,2013, p.72) ."صحة اليشء، أو خطئه

نحو حتمل مسؤولية حل املشكالت  اكام يعني اجتاهً      

االجتامعية، أو حتسني األحوال االجتامعية، وغالبًا ما يواكب 

الوعي التحرك االجتامعي، ويقصد به حترك األفراد من مركز 

إىل مركز اجتامعي آخر، والتحرك الرأيس يتحول الشخص 

عليه تغري يف من الطبقة الدنيا إىل الطبقة الوسطى، ويرتتب 

املركز والدور، أو األدوار التي يقوم هبا الشخص. 

 (3,1، ص3,,4)بدوي،

عملية دينامية ليست ثابتة، "وينظر للوعي عىل أنه:     

، فمعرفة "ولكنها عملية متغرية هلا مستويات وأبعاد خمتلفة

الواقع وفهمه يتطلب القدرة عىل حتريك املرأة هلذا الواقع 

وتغيريه، أي أنه حيمل معنى اإلجيابية، واإلدراك، والقدرة عىل 

ذلك باملشاركة، اطخاذ القرار، والبعد عن االغرتاب، و

ويتحقق ذلك عن طريق معرفة حقوقها، وواجباهتا، 

 "ومشكالهتا، ومشكالت املجتمع، والعامل املحيط هبا

 (.6111)نبيل،

حالة من االستعداد تتكون من العديد "كام يعرف بـــ 

والتي من خالهلا نعي هذا  ،من األفعال العقلية املشرتكة

 & Gillet) ."سهاملوضوع أو ذاك يف البيئة، أو يف نف

McMillan, 2001, p247) 
 ،مجلة املفاهيم"بأنه:  وُيعرف الوعي االقتصادي       

والقيم االقتصادية التي تكّون لدى الفرد إطارًا  ،واحلقائق

عقليًا يمكنه من فهم الواقع االقتصادي، ويوجه ممارسته 
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واحلفاظ  ،وأنشطته االقتصادية، بام يسهم يف تنمية املجتمع

 (.,2، ص 8,,4)عشيبه ومخيس، "مقدراتهعىل 

الوعي املايل باعتباره جمموعة "ويف ضوء ذلك يعرف     

واملهارات التي ترتبط  ،والسلوكيات ،من املعارف

بالتعامالت مع املال ويامرسها الفرد يف مواقف احلياة 

 (. Atkinson& F.Messy, 2012, p.65. )"اليومية

 

 املرأة حمدودة الدخل: 

اث املتصل بأدبيات الفقر بمسميات عديدة حفل الرت

 ،الدخل، أصحاب الدخول املنخفضة وحمدود :للفقراء مثل

(. إال أنه بالنسبة لتعريف 6144أو الفئات املهمشة)فرج،

املرأة حمدودة الدخل، فمن الواضح أن معظم األدبيات مل 

تستخدم بشكل مبارش مصطلح املرأة حمدودة الدخل، وإنام 

وغريها  "كاملرأة الفقرية  "استعاضت عنه بمسميات أخرى

والتي  ،باملرأة حمدودة الدخل املرتبطةالعديد من املصطلحات 

ومن أمثلة ذلك  ،طختلف مسمياهتا باختالف وجهات النظر

فئة اجتامعية من النساء "تعريف املرأة احلرضية الفقرية بأهنا: 

وحرمانًا ماديًا، وتسكن املناطق  ،تعانى فقرًا يف الدخل

احلرضية ضمن األحياء السكنية العشوائية واملساكن الضيقة 

رس أحيانًا أعامالً ومهنًا التي تفتقر لألجواء الصحية، ومتا

هامشية غري رسمية، وأحيانًا أخرى متنعها ظروفها االجتامعية 

                                                                   .(,11،ص 6145)جرب، "والصحية من ممارسة أي عمل

كام عرف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية املرأة الفقرية 

أو كل اخلصائص  ،تلك املرأة التي تعاين من بعض"بأهنا: 

التالية: احلرمان، االنعزال، التبعية، فقدان اهلوية، حمدودية 

األصول االقتصادية واخليارات والتعرض للمخاطر، 

أو انعدام  ،وضعف املشاركة يف اطخاذ القرارات

كذلك تعرف املرأة (.4,1،ص 2,,4)فارس،"االستقرار

أة التي تعاين من نقص يف املوارد للحصول املر"الفقرية بأهنا: 

واحلصول عىل  ،عىل أنواع من التغذية واملشاركة يف األنشطة

واالحتياجات األساسية الالزمة  ،الظروف املالئمة يف احلياة

)آل "الستهالك األفراد واملجتمعات التي ترتبط هبا معيشتها

 (.38،ص 6111كول،

التي تعاين من "وهناك تعريف للمرأة الفقرية بأهنا: 

 ،واالجتامعية ،قصور يف إشباع احلاجات االقتصادية

والتعليمية، وال تستطيع حتقيق املستوى املعييش ، والصحية

املقبول، وتفتقر إىل وجود مورد ثابت يساعدها عىل إشباع 

حاجاهتا الرئيسة، ومن ثمَّ فهي بحاجة إىل توفري نسق متكامل 

 ،وإشباع حاجاهتا ،اةمن اخلدمات ملواجهة متطلبات احلي

كام (. 641، ص 6148)اهلزاين،"واخلروج من دائرة الفقر

املرأة التي تتحمل عبء توفري املوارد املالية "تعرف بأهنا: 

أو حتمل اجلزء األكرب من  ،الالزمة ملقابلة احتياجات األرسة

 (.46، ص 1,,4)بدران، "هذا العبء

امعية التي إحدى الفئات االجت"وهناك من يرى بأهنا:    

حتمل موقعًا متواضعًا من نظام اإلنتاج االجتامعي، ويؤرش هلا 

بحياة قوة عملها فقط دون توافر أي نوع آخر هلا من ثروة، 

 ؛أو دخل منتظم، وبانخفاض مستوى معيشتها ،وملكية

بسبب تدين دخلها، والذي يمكن ترمجته إىل أقل من دوالرين 

وتعرف كذلك بأهنا:  (.412، ص ,,,4)نور الدين، "يوميًا 

وتتوىل العمل واإلنفاق  ،املرأة التي تعول أرسهتا بالكامل"

 (.   411، ص 6118)عفيفي،"عليها من دخلها

املرأة ": أهناوتقصد الباحثة باملرأة حمدودة الدخل 

السعودية التي ُتعاين من نقص يف املوارد املالية، وإحدى 

 ."الرياضاملستفيدات من خدمات مجعية بنيان بمدينة 

يف هذه بالوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل وأما املقصود  

الدراسة فهو: مدى امتالك املرأة املحدودة الدخل جمموعة من 

والسلوكيات التي تسمح هلا باطخاذ  ،واملهارات ،املعارف

إلشباع  ؛قرارات عملية وفعالة يف إدارة مواردها املالية

 احتياجاهتا االقتصادية.

 

 ات السابقةالدراس 

يعترب الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل من القضايا التي 

أفرزهتا التغريات االجتامعية واالقتصادية عىل األرسة 

الحظنا ندرة  ،املعارصة. وباستقراء الدراسات السابقة

الدراسات السابقة التي تناولت مثل هذا املوضوع للمرأة 

حمدودة الدخل؛ لذا رأت الدراسة عرض عدد من الدراسات 

 العلمية ذات العالقة، وجاءت عىل النحو التايل:

( عن وعي املرأة السعودية يف 6114) دراسة النويرص    

. أجريت إدارة دخل األرسة ودورها يف تنمية الدخل القومي

من النساء السعوديات  311عىل عينة طبقية عشوائية قوامها 
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املقيامت يف مدينة بريدة متعلامت وغري متعلامت، وعامالت 

وغري عامالت. وتبني من النتائج أن أغلبية املبحوثات 

%( 1,93سنة، و) 31-61%( ترتاوح أعامرهن من 5898)

منهن حاصالت عىل شهادة جامعية فام فوق، ونسبة 

%( من املبحوثات يعملن، وغالبية املبحوثات يعشن 1793)

%( ال تستعني 82يف ظل أرس نووية. وغالبية أرس املبحوثات )

%( من األرس متتلك 2498بالنقل املجاين للمدارس، وأن )

%( من أرس املبحوثات تستعني 55سيارة واحدة. وأن )

 %( من24بالعالج املجاين يف املستشفيات احلكومية. وأن )

الوعي قلة األرس تعتمد يف التعليم عىل املدارس احلكومية، 

اإلداري والتخطيط يف أغلب أرس املبحوثات حيث ال 

%( من األرس أي مبلغ ملستلزمات املدرسة. كام 12خيصص )

 يالحظ قلة الوعي لدى املبحوثات وأرسهن يف اإلنفاق عىل

من رحالت وهدايا ومناسبات  ،االجتامعية املرصوفات

 عية.اجتام

( عن التعرف عىل 6117كذلك نجد دراسة العمري)     

حاجات املرأة الفقرية للرعاية االجتامعية )التعليمية، 

الصحية، واالقتصادية( يف أحياء جنوب الرياض. و

 ،استخدمت الدراسة عدة تساؤالت، وكانت الدراسة وصفية

واستعانت بمنهج املسح االجتامعي، وعينة الدراسة تكونت 

( 14و) ،( مستفيدة من الرعاية االجتامعية611من )

أخصائية، وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها: 

من وجهة نظر األخصائيات كانت حاجات املرأة الفقرية 

للرعاية االجتامعية هي احلاجات التعليمية من التدريب 

وفصول ملحو األمية،  ،وفتح فصول لتعليم الكبريات ،املهني

ومقاومة  ،الصحية كنرش الوعي الصحي واحلاجات

 ،األمراض الوبائية، وإنشاء وحدات األمومة والطفولة

ونظافة الشوارع واألحياء وإنشاء مستشفيات، أما احلاجات 

سداد إجيار املنزل  ، فكانتاالقتصادية للمرأة الفقرية

والبطالة. ومن وجهة نظر املستفيدات كانت احلاجات 

 ،رأة الفقرية إىل مساعدات ماليةاالقتصادية هي حاجة امل

 ،وتوفري مرشوعات أرس منتجة ،وتوفري فرص العمل ،وعينية

والتدريب املهني،  ،وتوفري املواصالت ،وسداد إجيار املنزل

فتمثلت يف االنضامم إىل معاهد نسائية  ،أما احلاجات التعليمية

واالنضامم إىل  ،واألشغال اليدوية ،لتعلم احلاسب اآليل

فيظ القرآن الكريم، ومتثلت احلاجات الصحية يف مدارس حت

واحتياج  ،وتوفري العالج املجاين ،احلاجة للتأمني الصحي

وتوفري وسائل وآليات الوقاية من  ،املرأة إىل املياه النقية

وحتسني اخلدمات يف املركز  ،ونرش الوعي الصحي ،األمراض

 الصحي.

الشاملة ( عن الوعي باجلودة ,611دراسة اهلدلق)    

وعالقته بالسلوك االستهالكي لدى ربة األرسة السعودية 

بالرياض. اعتمدت الدراسة الوصفية عينة قصدية قوامها 

من ربات األرس السعوديات لدهيا طفل واحد فأكثر،  611

ومن مستويات اجتامعية، واقتصادية  ،عاملة وغري عاملة

دخل املستوى التعليمي، والوظيفي، وال ناحيةخمتلفة من 

الشهري األرسي، والسن، وحجم األرسة. وكانت من بني 

النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني املستوى التعليمي، 

احلالة الوظيفية، الدخل الشهري، العمر، وحجم األرسة 

والسلوك االستهالكي لربة  ،وكل من الوعي باجلودة الشاملة

لكل من األرسة. ووجود فروق بني ربات األرس املبحوثات 

تبعًا  ،والسلوك االستهالكي هلن ،الوعي باجلودة الشاملة

الدخل واحلالة الوظيفية، والختالف مستوياهتن التعليمية، 

 العمر وحجم األرسة.والشهري لألرسة، 

( عن الوضع االجتامعي 6146وكانت دراسة العتيبي)

واالقتصادي للمرأة السعودية يف بعض األحياء العشوائية، 

متغريات متعلقة بالوضع االجتامعي )كاحلالة  وركزت عىل

االجتامعية، ودور املرأة يف األرسة ومكانتها، واملستوى 

التعليمي، والرضا االجتامعي( ومتغريات متعلقة بالوضع 

االقتصادي )كاملهنة، والدخل الشهري، ونمط السكن، 

اعتمدت الدراسة الوصفية عىل عينة من  وقد وملكيته(

السعوديات الاليت يسكن األحياء  ( من النساء615)

تم اختيارهن بطريقة العينة  ،العشوائية يف مدينة الرياض

 مكان العشوائية املنتظمة من املساكن، وكانت أهم النتائج: أن

غالبية املبحوثات خارج مدينة الرياض، وغالبيتهن من ميالد 

املتزوجات، كام أن مستواهن التعليمي أمي، وقد أفادت أن 

ثات ال توجد لدهين مشكالت مع اجلريان، وكانت أهم املبحو

املشكالت التي تواجههن يف جمال التعليم هي ارتفاع تكاليف 

مستلزمات التعليم، وكان متوسط عدد أفراد األرسة يف 

( فردًا، كام وجدت درجة من الرضا عن 7051املسكن )
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الوضع االجتامعي يف احلي، وعدم رضا عن الوضع 

انتشار السكن يف بيت شعبي بدون فناء.  االقتصادي. كذلك

كام أن الغالبية ال يعملن، وال توجد لدهين مؤهالت علمية، 

كام أن أكثر املشكالت السكنية هي ضيق املسكن، وعدم 

مالءمته صحيًا، وعدم وجود أماكن ترفيه، ووجود مشكالت 

 يف الرصف الصحي.

( التي كان من بني 6146دراسة يوسف وفرحات )

دراسة العالقة بني إدارة ربة األرسة للدخل املايل  أهدافها

وبعض املتغريات االجتامعية واالقتصادية: عمر ربة األرسة، 

املستوى التعليمي لربة األرسة، دخل األرسة، واعتمدت 

البيانات من مُجعت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، و

ام ( ربة أرسة من العامالت وغري العامالت باستخد611)

أن  :املقياس واستامرة البيانات العامة، وكانت أهم النتائج

%من عينة الدراسة هي أرس ال تدخر، ووجود عالقة  ,5

ارتباطية بني إدارة ربة األرسة للدخل املايل وعمر ربة األرسة، 

 واملستوى التعليمي لربة األرسة، ودخل األرسة واالدخار.

عىل ( وهدفت إىل التعرف 6141دراسة احلريب)

املشكالت االجتامعية للمرأة الفقرية من خالل حتديد 

املشكالت األرسية، والصحية، واالقتصادية للمرأة الفقرية 

كان جمتمع الدراسة النساء املستفيدات ووالعوامل املسببة هلا. 

من املكتب النسوي للضامن االجتامعي بمنطقة الرياض، 

النهضة النسائية  باإلضافة إىل املستفيدات املسجالت يف مجعية

كان من نتائجها: أن النساء الفقريات يف املجتمع واخلريية. 

معظم أن السعودي يعانني من عدة مشكالت أرسية منها: 

أفراد األرسة ال يعملون ويلقون كامل املسؤولية عىل عاتقهن، 

وانخفاض الدخل املادي لألرسة، وضغوط احلياة املادية، 

رتفاع أسعار السلع، وعبء وزيادة متطلبات املعيشة، وا

املستلزمات الدراسية لألبناء، وعدم املقدرة عىل دفع الفواتري، 

وإجيار املنزل، وعدم توفر وسيلة مواصالت خاصة، 

باإلضافة إىل وعدم وجود تأمني طبي، وارتفاع أسعار 

لذلك يلجأن إىل التطبيب الشعبي. وسوء حالة  ؛األدوية

 ؛ت األقارب واجلرياناملسكن، والتغيب عن بعض مناسبا

ما أن و ،عدم املقدرةولعدم املقدرة عىل رشاء مالبس مناسبة، 

يقدمه الضامن االجتامعي، واجلمعيات من ِحرف ال تتفق مع 

رغباهتن، وكذلك االستفادة من برامج الضامن واجلمعيات 

 اخلريية يتطلب إجراءات طويلة.

عرف ( التي كان من أهدافها الت6141ودراسة العضايلة )

عىل املشكالت االجتامعية واالقتصادية للمرأة الفقرية 

ونظرهتا جتاه املستقبل ومستقبل أرسهتا، وكانت أهم النتائج 

عدم قدرة املرأة عىل التخطيط للمستقبل، وأن نظرهتا متشائمة 

جتاه أرسهتا ومستقبل أبنائها، وأهنا تشعر بالقلق الدائم عند 

مرشوع خلوفها من  التفكري باالقرتاض من أجل إقامة

 مل ينجح املرشوع.  ، والسداد إذااملغامرة

إسهامات تنظيم املجتمع ( بينت 6145دراسة اهلرميل)و

دراسة ال. ولتنمية وعي املرأة الفقرية جتاه املرشوعات الصغرية

وصفية اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي باحلرص الشامل 

عددهن جلميع املستفيدات من املرشوعات الصغرية، و

مجعية تنمية املجتمع ببوريج مركز قطور حمافظة ( من 411)

دعم األنشطة املدرة للدخل للفئات  :كان من نتائجها .الغربية

األكثر احتياجًا بتمويل رأس املال، والتدريب، واألجهزة التي 

حيتاجها املستفيدون لبدء نشاط اقتصادي. وكان البد من 

هبدف  ؛كانية الفقريةتوفري وطخصيص مرشوعات للفئات الس

خلق فرص عمل وزيادة اإلنتاجية، كام البد من توفر التقنية 

احلديثة لصالح حتديث املرشوعات الصغرية وإبراز النامذج 

 وإدخال برامج توعية داخل املؤسسات التعليمية. ،الناجحة

( إىل تسليط الضوء 6145وهدفت دراسة العمومري )

اربة القروض االستهالكية عىل االدخار األرسي، ودوره يف حم

الربوية، والتي استعرضت وسائل حتقيق االدخار األرسي، 

وذلك للقضاء عىل ظاهرة اإلرساف االستهالكي، ومتثلت 

 ،الرتبية االدخاريةوهذه الوسائل يف التوعية االدخارية، 

نقطتني )تربية املستهلك عىل االدخار، وتربية املرأة تضمنت و

الفرد ال بد أن يعمل  أنالدراسة  أوضحتعىل االدخار(. و

عىل تكوين حاجاته عىل أسس رشيدة ليفي بالرضورات ثم 

الكامليات، وال يصح االنتقال إىل أنامط من االستهالك الكاميل 

قبل استيفاء الرضوريات، فهذا السلوك يف حد ذاته سوف 

يضع قيدًا واضحًا عىل األنامط استهالكية غري مالئمة أو غري 

 توى الدخل املنخفض.مناسبة ملس

( التي كان من أهدافها الكشف 6148دراسة األيش )

عن العالقة بني طخطيط املورد املايل للمرأة السعودية 
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ومتغريات الدراسة االجتامعية واالقتصادية املتمثلة يف: احلالة 

، املهنة للمرأة ، واملستوى التعليمي ، وعمر املرأة، واالجتامعية

واعتمدت الدراسة عىل املنهج . إمجايل الدخل الشهري و

أدوات البحث عىل عينة قصدية  وُطبقتالوصفي التحلييل 

( امرأة سعودية من مستويات اجتامعية 576قوامها )

عدم  :واقتصادية خمتلفة بمحافظة جدة، وكانت أهم النتائج

، وجود عالقة ارتباطية بني متغريات: احلالة االجتامعية

مهنة املرأة وطخطيط املورد املايل ، ووى التعليمي للمرأةاملستو

، هناك عالقة بني متغريات: عمر املرأة وأن للمرأة السعودية،

 إمجايل الدخل الشهري لألرسة.و

 :( والتي كان من أهدافها6147ودراسة السبيعي )

الكشف عن طبيعة العالقة بني اخلدمات املقدمة للمرأة 

لدهيا كام تدركها هي من خالل التعرف وجودة احلياة  ،الفقرية

عىل اخلصائص الديموغرافية للمرأة الفقرية. وطبقت عىل 

( 1,( مفردة، وحمافظة اخلرج )311عينة قصدية يف الرياض )

أن  :مفردة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

( 52-48معظم مفردات عينة الدراسة ترتاوح أعامرهن بني )

ويات التعليمية لغالبيتهن ثانوي فأقل وصوالً إىل سنة، واملست

%( غري موظفات، والبقية يعملن يف 595,أميات، ونسبة )

% يقل متوسط دخوهلن 2698وظائف متدنية األجر، و

%( مطلقات، 495,( ريال، وأن )3111الشهرية عن )

وأرامل، ومهجورات، وأكثر من نصف العينة يسكن يف 

 %( يعلن أرسهن بأنفسهن.8693مساكن مستأجرة، ونسبة )

( أهم األسباب االجتامعية 6147دراسة احلريب)

واالقتصادية التي تدفع املرأة السعودية للعمل عرب شبكات 

التواصل االجتامعي. وقد تضمنت الدراسة الوصفية عينة 

من الفتيات السعوديات الاليت يقمن  615قصدية بلغت 

قرام يف مدينة بعرض وتسويق منتجاهتن عرب برنامج االنست

الرياض وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن أهم 

 ،األسباب االجتامعية واالقتصادية للعمل عرب االنستقرام

متثلت يف السعي لتحسني األوضاع املعيشية، وسهولة 

 التعامالت املادية يف عمليات البيع والرشاء.

( التي هدفت إىل التعرف عىل 6147ودراسة الرشيدي )

ط االستهالك األكثر انتشارًا يف أوساط األرسة الفقرية يف أنام

جمتمع الدراسة، والتعرف عىل أوجه اإلنفاق الشهري لدى 

األرسة الفقرية يف جمتمع الدراسة، ومعرفة التدابري التي تأخذ 

هبا األرسة الفقرية يف عملية اإلنفاق، وتكّون جمتمع الدراسة 

ام يف عدد من الوزارات من املوظفني السعوديني بالقطاع الع

بمدينة الرياض يف خمتلف األعامر واملستويات الوظيفية، 

% من أفراد عينة ,8. 8أن نسبة  :وكان من أهم نتائج الدراسة

الدراسة ينتقدون بعض العادات والتقاليد املوجودة باملجتمع 

% من عينة الدراسة 71يف بعض الوالئم واملناسبات، و

تهم ما دامت صاحلة لالستعامل، يستخدمون مالبسهم وأحذي

% يرسلون ما تبقى من طعام يف املنزل بعد 58كام أن نسبة 

% من 58الوالئم إىل اجلمعيات اخلريية واملحتاجني، ونسبة 

األرس الفقرية ال تقوم بتناول الطعام يف مطاعم الوجبات 

% من أفراد عينة 54الرسيعة بشكل مستمر، كام أن نسبة 

برشاء السلع إال ما حيتاجون إليه، ونسبة  الدراسة ال يقومون

% ال يتأثرون بإعالن العروض عىل الفضائيات، ونسبة 51

% من عينة الدراسة اعتمدوا أسلوب التوفري يف مرصوفهم 17

 % لدهيا وعي بمفهوم ترشيد االستهالك.,3اليومي، ونسبة 

فقد  (Hayang chen&Rorald voipe,2002) أما دراسة

واخلربة قد يكون هلام أثر كبري عىل الوعي  وجدت أن التعليم

. كام الحظا أن سواءاملايل لدى النساء والرجال عىل حد 

النساء يكون لدهين محاس وثقة ورغبة أقل للتعلم عن 

 املواضيع املالية مقارنة بالرجال. وباملقابل أشارت دراسة

(S.pwagland&S.Taylor,2009 إىل أن الفروق اجلنسية مل )

باعتبار أن  ، مهاًم للوعي املايل لدى االسرتالينيتكن عامالً 

النتائج أشارت إىل أن اإلناث أظهرن وعيًا ماليًا أفضل من 

مما يعطي داللة عىل التغريات التي أثرت عىل الفكر،  ؛الذكور

وكذلك قد يكون الختالف املجتمعات دور يف اختالف 

 وبالتايل الوعي املايل.  ،االهتاممات

 

 الدراسات السابقة: التعقيب عىل

نجد تعدد وتنوع  ؛باستقراء الدراسات السابقة -

الدراسات التي هلا عالقة بموضوع الدراسة احلالية، 

ومنها دراسات تناولت الوضع االقتصادي للمرأة 

الفقرية، وأنامط استهالكها، ومنها دراسة النويرص 

( التي تناولت وعي املرأة السعودية يف إدارة 6114)

( التي ركزت 6145ة، ودراسة اهلرميل )دخل األرس
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عىل تنمية وعي املرأة الفقرية جتاه املرشوعات الصغرية، 

( التي تناولت احلاجات 6117ودراسة العمري )

التعليمية، والصحية، واالقتصادية للمرأة الفقرية يف 

جنوب مدينة الرياض، واتفقت معها دراسة العتيبي 

واالقتصادي ( يف دراسة الوضع االجتامعي 6146)

للمرأة السعودية يف بعض األحياء العشوائية، وعدم 

الرضا عن الوضع االقتصادي، كام اتفقت معها دراسة 

( يف التعرف عىل املشكالت الصحية، 6141احلريب )

واالقتصادية، واألرسية للمرأة الفقرية بمنطقة الرياض، 

( التي تناولت أنامط 6147ودراسة الرشيدي )

ثر انتشارًا يف األرسة الفقرية، ودراسة االستهالك األك

( التي أشارت إىل أن سعي املرأة 6147احلريب )

هو سبب من  ،السعودية لتحسني األوضاع املعيشية

 أسباب عملها عرب شبكات التواصل.

( ,611) اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة اهلدلق -

( يف دراسة الوعي املايل، 6114ودراسة النويرص )

( 6145العمومري )والسلوك االستهالكي، ودراسة 

 ،التي استهدفت تسليط الضوء عىل االدخار األرسي

ودراسة  ،ودوره يف حماربة القروض االستهالكية

كام  ،( فيام يتعلق ببعد االدخار6146يوسف وفرحات )

 Hayang chen&Roraldاتفقت مع دراسة )

voipe,2002 التي أوضحت أن التعليم واخلربة هلام )

أن النساء لدهين رغبة أقل وأثر كبري عىل الوعي املايل، 

ويف املقابل  .للتعلم عن املواضيع املالية مقارنة بالرجال

التي  (S.pwagland&S.Taylor,2009دراسة )

أن النساء أظهرن وعيًا ماليًا أفضل من  أوضحت

ا يدل عىل أن البعد الثقايف له دور يف ارتفاع مم ؛الذكور

الوعي من جمتمع إىل آخر، كذلك التغيري التقني، ومتكني 

( يف 6141املرأة، كام اتفقت جزئيًا مع دراسة العضايلة )

 تناوهلا قدرة املرأة عىل التخطيط للمستقبل.

يف أنه  ،اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة -

مل توجد دراسة تناولت الوعي املايل للمرأة الفقرية 

بأبعادها املتمثلة يف: التخطيط املايل، ووضع ميزانية 

اإلنفاق، واالقرتاض، واالدخار، واالستثامر؛ وهذا ما 

سرتكز عليه الدراسة احلالية، باإلضافة إىل إجياد العالقة 

ايل بني املتغريات الديموغرافية، ومستوى الوعي امل

 للمرأة حمدودة الدخل. 

فادت الدراسة من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة أ -

منها يف مناقشة  أفادتالدراسة، وإعداد األداة، كام 

 .وتفسريها نتائج الدراسة احلالية

 النظرية املفرسة للدراسة

عترب موضوع الوعي املايل من املوضوعات السيكولوجية يُ 

ذات األمهية يف حياة األفراد واملجتمعات عىل السواء؛ 

فالوعي املايل يعترب نوعًا من أنواع الوعي نتيجة التفاعل بني 

األشخاص وعاملهم املادي املحيط هبم، وهو يلعب دورًا مهاًم 

ألفكار التي توجد سلبيًا، فا أمسواء كان هذا الدور إجيابيًا 

لدى األشخاص قد تساعدهم عىل تقدم املجتمع، أو قد 

وعرف )ماركس( الوعي بأنه: جمموع األفكار،  تكون عائقًا.

واآلراء، واملشاعر، والعادات، والتقاليد التي توجد لدى 

، 4,74الناس وتعكس واقهم املوضوعي. )عبد املعطي،

، أو الوعي هو االستيعاب"(. ويرى )سكوت( أن 84ص

االنتباه إىل الظواهر التي يتم جتربتها، فالوعي قدرة تسمح 

للبرش تدرجييًا بالتأقلم مع الواقع اخلارجي، والتكيف معه 

. والوعي املايل يعني "باعتباره وسيلة لتحقيق أهدافهم

القدرة عىل صنع قرارات فعالة، واإلملام الكايف بالقضايا "

ثروة، والتي جتعل والتحديات التي طخص إدارة النقد وال

 ."القطاع العائيل ذا فعالية أكرب يف اطخاذ القرارات املالية

((Gale&evine,2010,p. 3 

 ( مكونات الوعي املايل واملتضمنة:6148ذكر الصائغ )

، واخلربات، والتجارب، املهاراتمعرفة مالية تتضمن  -

 والقدرات.

 ب.قابليات صنع القرار املايل، واطخاذ يف التوقيت املناس -

كفاءة يف استخدام األدوات املالية، وتكوين أحكام  -

 صحيحة عن األحداث املالية.

 التكيف مع األوضاع املالية املتجددة. -

أعظم منفعة ممكنة عرب اختيار البدائل  لتحقيقالفاعلية  -

 للوصول إىل االكتفاء املايل. 

نجد أن التفاعلية تركز عىل دور التنشئة االجتامعية يف 

اص، وإكساهبم القيم اخلاصة بالعمل، إعداد األشخ
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وإمدادهم باملعارف الالزمة عن احلياة، وكيفية التعامل يف 

مواقف العمل، وخاصة املرأة فالعمل حيدد هويتها، ونظرهتا 

لنفسها، ونظرة اآلخرين هلا، ويؤثر عىل ثقتها بنفسها 

(. وترى )بإبره روجرز 575، ص6145وقدراهتا. )اخلطيب،

أة ال طختار عملها وأدوارها، لكن املجتمع هو وشارب( أن املر

الذي حيدد هلا هذه األدوار واألعامل التي يمكنها القيام هبا، 

وتكسب هذه األدوار من خالل عملية التنشئة االجتامعية، 

ويف الغالب املرأة تعامل دائاًم كقوة عمل احتياطية، وتشجيع 

، 6145دخوهلا إىل سوق العمل وقت احلاجة. )اخلطيب،

 (216ص

كذلك ترتكز الفرضية القائلة بأن األشخاص منطقيون يف 

قرارهتم، وأهنم يؤدون أعامهلم بفاعلية فائقة لتحقيق أكرب 

األهداف، وأن قرارات األشخاص وسلوكهم نابع عن 

اختياٍر واٍع للفرص املتاحة أمامهم، فخروج املرأة إىل ميدان 

القيم االجتامعية، العمل، ووجود الضامن االجتامعي، وتغري 

واالستقالل املادي جعل هلا خيارات غري الرضوخ 

واالستسالم لظروفها. فقانون العرض والطلب هو الذي 

العامل األسايس الذي يدفع  أنيوجه قرارات األشخاص، و

يعتمد عىل املنفعة التي  ،األشخاص الختيار يشء دون آخر

ج سيمل( حيصلون عليها من وراء هذا االختيار، ويرى )جور

أنه عىل الرغم من أن منفعة األفراد ليست متساوية، إال أن 

يؤدي إىل حتقيق تبادل  ،تفاعل األشخاص مع بعضهم

مما يؤدي إىل متاسكهم.  )اخلطيب،  ؛اخلدمات فيام بينهم

 (686-684، ص 6145

فاملرأة لدهيا القرار يف جمموعة اخليارات التي يمكن أن 

االجتامعية، واالقتصادية، وأال تغري واقعها، وحتسن ظروفها 

تستسلم لالحتياج، وهناك نامذج عديدة ممن سامهن يف تعديل 

 الواقع االقتصادي، واالعتامد عىل النفس. 

 

 اإلجراءات املنهجية 

 نوع الدراسة ومنهجها

ومن  تنتمي الدراسة احلالية إىل الدراسات الوصفية؛    

هو اتفاقها  الوصفيةاملربرات التي دعت الستخدام الدراسة 

مع أهداف الدراسة احلالية؛ وذلك ألهنا هتتم بوصف مستوى 

الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل، وتتطرق إىل العالقة بني 

وعي املرأة حمدودة الدخل، وبعض اخلصائص الديمغرافية، 

من أجل الوصول إىل معرفة تفصيلية، وفهم أفضل وأدق 

منهج املسح االجتامعي اسُتخدم لعنارص املشكلة. كام 

نظرًا لكرب حجم جمتمع الدراسة،  بأسلوب العينة امليرسة؛

وصعوبة الوصول جلميع مفرداته، إضافة إىل القيود اخلاصة 

 بوقت املرأة لوجودها يف مجعية بنيان.

 

 جمتمع وعينة الدراسة 

األرس الفقرية املستفيدة من  حتدد جمتمع الدراسة يف مجيع

يف مدينة الرياض، والبالغ عددها  خدمات مجعية بنيان

وكانت عينة الدراسة  ( من إحصائية مجعية بنيان.47211)

امليرسة لصعوبة الوصول لألرس، عن طريق توزيع االستبيان 

عىل األرس املستفيدة من اجلمعية، واعتامد املقابلة املقننة مع َمن 

رس، وقد ال جييد القراءة؛ لتناسب هذه الطريقة مع ظروف األُ 

رس للحضور قامت اجلمعية مشكورة بالتواصل مع األُ 

عليهن كعينة  ُاْعُتِمدَ  ،( مستفيدة451للجمعية واستجاب )

 للدراسة احلالية. 

 

 أداة الدراسة 

 ،والدراسات السابقة ،بعد االطالع عىل األطر النظرية

استخدمت الدراسة احلالية استبيانًا؛ ومتت صياغة عبارات 

 تكّون من حمورين: وقد ،حماور االستبيان يف صورته املبدئية

 ،: يتعلق بالبيانات الديموغرافيةاملحور األول

احلالة وواالقتصادية اخلاصة بمفردات عينة الدراسة: العمر، 

مصادر ولدخل الشهري لألرسة، أو ااألبناء، واالجتامعية، 

احلالة التعليمية والعملية ونوع السكن وملكيته، والدخل، 

 للزوجني.

: يتناول أوجه إنفاق األرسة خالل الشهر، املحور الثاين

( عبارة 34والوعي املايل لدى عينة الدراسة، ويتكون من )

موزعة عىل أربعة أبعاد تتمثل يف: التخطيط املايل ووضع 

( عبارات، 7االدخار ) ( عبارات،8امليزانية لإلنفاق )

  ( عبارات.7( عبارات، االقرتاض )7االستثامر )

وقد اعتمدت الدراسة عىل مقياس ليكرت )اخلاميس( يف 

أغلب حماور االستبانة، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلاميس 

)احلدود الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، تم 
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عدد خاليا املقياس  (، ثم تقسيمه عىل1=4-5حساب املدى )

( بعد 1071= 1/5للحصول عىل طول اخللية الصحيح أي )

ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية 

املقياس وهي الواحد الصحيح(؛ وذلك لتحديد احلد األعىل 

 هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا:

 دائامً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 

4 – 

4071  

4074 

– 
6021 

6024 

– 
3011 

3014 – 

1061 

1064 – 

501 

كام اعتمدت الدراسة أيضًا عىل مقياس ليكرت 

نعم، )الثالثي(، وهو يتكون من ثالث استجابات تتمثل يف )

(، ولتحديد طول خاليا املقياس الثالثي )احلدود أحيانًا، ال

الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، تم حساب املدى 

عىل عدد خاليا املقياس للحصول عىل  ثم ُقّسم (، 6=3-4)

ُأضيقت ( بعد ذلك 1022= 6/3طول اخللية الصحيح أي )

هي هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس و

الواحد الصحيح(؛ وذلك لتحديد احلد األعىل هلذه اخللية، 

 وهكذا أصبح طول اخلاليا كام يتضح بالتايل:

 نعم أحياناً  ال

4 – 4022  4028 – 6033 6031 – 301 

 

 صدق األداة

 فقد ُعرضتاعتمدت الباحثة عىل الصدق الظاهري، 

األداة عىل جمموعة من عضوات هيئة التدريس بقسم 

الدراسات االجتامعية يف طخصيص علم االجتامع، واخلدمة 

 االجتامعية، وتم تعديل األداة.

 

 صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة: 

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت 

تم حساب  الباحثة بتطبيقها ميدانيًا، وعىل بيانات العينة

 ،معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخيل لالستبانة

معامل االرتباط بني درجة كل حمور من حماور  فقد ُحسب

 يفاالستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة، وذلك كام يتضح 

 اجلداول التالية.

 

( معامالت ارتباط بريسون ملحاور )الوعي 4جدول رقم )

 الدخل( بالدرجة الكلية لألداةاملايل للمرأة حمدودة 

 معامل االرتباط املحور

التخطيط املايل ووضع 

 امليزانية لإلنفاق
10581** 

 **10841 االدخار

 **10271 االستثامر

 **10255 االقرتاض

 1014 مستوى عند دال **

أن مجيع العبارات واملحاور دالة عند  السابق يتضح من اجلدول

تراوحت قيم معامالت ارتباط بريسون ملحاور  فقد(، 1014مستوى )

(، وهي معامالت ارتباط جيدة؛ 10841-10581الدراسة ما بني )

وهذا يعطي داللة عىل ارتفاع معامالت االتساق الداخيل، كام يشري إىل 

مؤرشات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة 

 احلالية.

 أداة الدراسة ثبات 

تم قياس ثبات الدراسة باستخدام معامل الفا      

 اجلدول التايل: يفكرونباخ، وذلك كام يتضح 

( معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة 6جدول رقم )

 الدراسة

عدد  املحور

 العبارات

معامل 

 الثبات

التخطيط املايل ووضع 

 امليزانية لإلنفاق
8 10814 

 10821 7 االدخار

 108,7 7 االستثامر

 10843 7 االقرتاض

 10723 34 الثبات الكيل

أن استبانة الدراسة تتمتع بثبات مقبول  السابق يتضح من اجلدول

( 10723) بلغت قيمة معامل الثبات الكلية ألفاكرونباخفقد إحصائيًا، 

وهي درجة ثبات عالية، كام تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بني 

(، وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق هبا يف 10843-108,7)

 تطبيق الدراسة احلالية. 

 

 حدود الدراسة 

يتحدد موضوع الدراسة احلالية يف احلدود املوضوعية: 

 الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل. 

تقترص احلدود املكانية للدراسة عىل حلدود املكانية: ا

 مجعية بنيان يف مدينة الرياض.
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تتحدد احلدود البرشية يف املرأة املستفيدة احلدود البرشية: 

 من خدمات مجعية بنيان بمدينة الرياض.

استغرقت فرتة مجع البيانات يف الدراسة احلدود الزمنية: 

 ه1/4111/ 45هـ اىل 4111/ 1/ 4احلالية من 

 

 اخلصائص الديموغرافية ملفردات الدراسة:

يتصف مفردات الدراسة بعدد من اخلصائص 

األبناء، واحلالة االجتامعية، والعمر، الديموغرافية تتمثل يف: 

احلالة واحلالة التعليمية للزوجة والزوج، ومكان النشأة، و

نوع والدخل الشهري ومصادره، ووالزوج،  العملية للزوجة

 وذلك عىل النحو التايل:الديون، والسكن وملكيته، 

أوضحت البيانات أن النسبة األكرب من مفردات الدراسة 

( مستفيدة وبنسبة ,8( سنة فأكثر بتكرار )15أعامرهن )

( مستفيدة بنسبة 65%(، يف حني أن هناك )5608)

ومتوسط العمر هو  سنة(، 35%( عمرهن )أقل من 4202)

فإن النسبة األكرب من  ،لق باحلالة االجتامعية. وفيام يتع1197

( مستفيدة وبنسبة 27املستفيدات مطلقات بتكرار )

( مستفيدة بنسبة 38%(، يف حني أن هناك )1503)

فإن  ،%( من املتزوجات، أما بالنسبة لوجود أبناء6108)

( 411الغالبية العظمى من املستفيدات لدهين أبناء بتكرار )

( 41%(، يف حني أن هناك )303,مستفيدة وبنسبة )

%( ليس لدهين أبناء، وفيام يتعلق 208مستفيدات بنسبة )

فإن النسبة األكرب من املستفيدات نشأن يف  ،بمكان النشأة

%(، 7101( مستفيدة وبنسبة )462احلرض أو املدن بتكرار )

%( نشأن 108( مستفيدات بنسبة )8يف حني أن هناك )

فإن النسبة  ،حلالة التعليمية للزوجبالبادية، وبالنسبة ملتغري ا

( 33جهن ابتدائي بتكرار )اوأز األكرب من املستفيدات تعليم

( 7%(، يف حني أن هناك )6601مستفيدة وبنسبة )

، وفيام يقرؤون ويكتبونزوجهن أ%( 503مستفيدات بنسبة )

يتعلق باحلالة التعليمية للزوجة، فإن النسبة األكرب من 

( مستفيدة 34ابتدائي( بتكرار ) -أمي املستفيدات تعليمهن )

( مستفيدات بنسبة 7%(، يف حني أن هناك )6108وبنسبة )

 %( لدهين القدرة عىل القراءة والكتابة.503)

كام يوضح توزيع مفردات الدراسة وفقًا خلصائصهن 

%( 5101( مستفيدة بنسبة )74االقتصادية، حيث إن )

( مستفيدات ,)( آالف ريال، يف حني أن 3دخلهن أقل من )

( 8( آالف إىل أقل من )5%( دخلهن الشهري ))201بنسبة )

ال يوجد دخل ثابت(، وبالنسبة ملتغري مصادر الدخل  –آالف 

( مستفيدة اإلعانة احلكومية هي مصدر 77فإن ) ،الشهري

%( لدهين 601( مستفيدات بنسبة )3دخلها، يف حني أن )

فإن  ،السكنمصادر دخل أخرى، وفيام يتعلق بمتغري نوع 

%( يسكن يف شقة، يف حني أن 5202( مستفيدة بنسبة )75)

%( يسكن يف بيت شعبي، 708( مستفيدة بنسبة )43)

%( 5101( مستفيدة بنسبة )85فإن ) ،وبالنسبة مللكية السكن

%( 108سكنهن إجيار، يف حني أن )مستفيدة واحدة( بنسبة )

فإن  ،جسكنها حكومي، وفيام يتعلق باحلالة العملية للزو

بالقطاع  يعمل أزواجهن %( 3803( مستفيدة بنسبة )52)

%( 601( مستفيدات بنسبة )3احلكومي، يف حني أن )

 ،، وبالنسبة ملتغري احلالة العملية للزوجةأزواجهن متقاعدون

( ,41فإن النسبة األكرب منهن ليس لدهين عمل بتكرار )

( مستفيدات 41%(، يف حني أن )8608مستفيدة وبنسبة )

 فيام يتعلق  %( تعملن مـتـسبـبات، ويف األخري208بنسبة )

فإن النسبة األكرب من املستفيدات لدهين ديون  ،متغري الديونب

( 24%(، يف حني أن )5,03( مستفيدة وبنسبة ),7بتكرار )

 %( ليس لدهين ديون .1108مستفيدة بنسبة )
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 الدراسة:النتائج املتعلقة بتساؤالت 

 ؟التساؤل األول: ما أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل بمدينة الرياض

 ( يوضح أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل3جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 ال أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك

 4 6077 403 6 03, 41 7,03 431 الطعام واملعيشة. 

 6 6087 201 , 4101 45 7101 462 فواتري )ماء، كهرباء، جوال، هاتف(. 

 3 6031 6201 ,3 4701 68 5201 71 مصاريف السيارة. 

 1 6068 4303 61 1201 ,2 1108 24 املالبس. 

 5 6063 3303 51 4101 45 5208 75 السكن. 

 2 6045 3208 55 4403 48 5601 87 تسديد الديون. 

 8 40,4 1201 ,2 4803 62 3208 55 مصاريف العالج. 

 7 ,407 1708 83 4101 64 3803 52 تعليم األبناء. 

 , ,402 1208 81 3803 52 4201 61 .ئماملناسبات والعزا 

 41 4023 5403 88 3108 56 4101 64 التنزه والرتفيه )مطاعم(. 

 44 ,406 7601 463 803 44 4108 42 اخلدم )العاملة(. 

 

( أن حمور أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة 3يتضح من اجلدول رقم )

( عبارة، تراوحت 44حمدودة الدخل يف مدينة الرياض يتضمن )

(، وهذه املتوسطات تقع 6077، ,406املتوسطات احلسابية هلا بني )

الثالثي، وُتشري النتيجة بالفئتني األوىل والثالثة من فئات املقياس املتدرج 

السابقة إىل تفاوت استجابات مفردات الدراسة حول أوجه اإلنفاق 

 الشهري للمرأة حمدودة الدخل يف مدينة الرياض.

(، وهذا يدل عىل أن هناك ,601يبلغ املتوسط احلسايب العام )

موافقة إىل حد ما بني مفردات الدراسة عىل أوجه اإلنفاق الشهري، وكان 

(، يليها 6077أبرزها: الطعام واملعيشة باملرتبة األوىل بمتوسط حسايب )

(، 6087هاتف( بمتوسط حسايب )وجوال، وكهربا، وفواتري )ماء، 

تأيت  ،لثالثة بني أوجه اإلنفاق للمرأة حمدودة الدخل خالل الشهروباملرتبة ا

(، يليها املالبس بمتوسط 6031مصاريف السيارة بمتوسط حسايب )

 (.6068حسايب )

يف حني جاءت أقل أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل يف 

م ئلعزامدينة الرياض عىل النحو التايل: باملرتبة التاسعة تأيت املناسبات وا

(، وباملرتبة قبل األخرية يأيت التنزه والرتفيه ,402بمتوسط حسايب )

(، ويف األخري يأيت اخلدم )العاملة( 4023)مطاعم( بمتوسط حسايب )

كأقل أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل يف مدينة الرياض 

 (.,406بمتوسط حسايب )

أة حمدودة التساؤل الثاين: ما مستوى الوعي املايل للمر

 الدخل؟

( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة 1جدول رقم )

 الدخل

املتوسط  أبعاد الوعي املايل

 احلسايب

 الرتتيب

التخطيط املايل ووضع 

 امليزانية لإلنفاق
6012 

3 

 1 6031 االدخار

 4 1015 االستثامر  

 6 60,4 االقرتاض 

الدرجة الكلية للوعي 

 املايل         

60,3 

( أن حمور مستوى الوعي املايل للمرأة 1يتضح من اجلدول رقم )

حمدودة الدخل يف مدينة الرياض يتضمن أربعة أبعاد، وهي عىل التوايل 

التخطيط واالقرتاض، ومرتبة وفقًا للمتوسط احلسايب هلا: )االستثامر، 

جاء ُبعد واحد بدرجة  فقد االدخار(،واملايل ووضع امليزانية لإلنفاق، 

استجابة )غالبًا(، وهو ُبعد )االستثامر(، كام جاء ُبعد واحد بدرجة 

استجابة )أحيانًا( وهو ُبعد )االقرتاض(، يف حني جاءت األبعاد األخرى 
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ترتاوح املتوسطات احلسابية لعبارات املحور  إذبدرجة استجابة )نادرًا(، 

بالفئتني الثانية والرابعة  (، وهي متوسطات تقع1015 - 6031ما بني )

من فئات املقياس املتدرج اخلاميس، وُتشري النتيجة السابقة إىل أن 

استجابات مفردات الدراسة حول عبارات املحور تراوحت بني درجة 

 غالبًا(. –موافقة )نادرًا 

(، وهذا يدل 501من  60,3يبلغ املتوسط احلسايب العام للمحور )

 للمرأة حمدودة الدخل يف مدينة الرياض جاء عىل أن مستوى الوعي املايل

بدرجة متوسطة؛ إذ جاء ُبعد االستثامر يف الرتتيب األول بمتوسط حسايب 

(، يليه يف الرتتيب الثاين ُبعد االقرتاض بمتوسط حسايب عام 1015عام )

(، ويف الرتتيب الثالث ُبعد التخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق 60,4)

(، ويف األخري ُبعد االدخار كأقل األبعاد من 6012عام ) بمتوسط حسايب

مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل بمتوسط حسايب عام  ناحية

(6031.)  

 

 :أبعاد الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل، وذلك عىل النحو التايل-بنوع من التفصيل -اجلداول التالية  تناقش و 

 

 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق بالتخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق: 

 ( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق بالتخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق5جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ي بعض السلع ملجرد وجودها يف أشرت

 التخفيضات.
55 3298 41 ,93 67 4798 43 798 33 6691 3034 4 

 6 3041 6893 14 791 46 4,93 ,6 4191 45 3198 12 أضع خططًا مليزانية اإلنفاق.

أرصف ما يف جيبي وسيأتيني ما يف 

 الغيب.
16 6791 48 4493 65 6408 41 298 18 3493 69,8 3 

اإلنفاق عىل املناسبات  أحتمل أعباء

 االجتامعية.
35 6393 46 701 37 6593 45 4191 13 6798 6972 1 

أنفق ميزانية الشهر عىل متطلبات األبناء 

 غالبًا.
41 ,93 6 403 61 4393 61 4393 ,1 2191 4073 5 

أرصف حسب الظروف املالية بدون 

 حتديد مرصوفايت.
, 291 2 195 43 798 48 4493 ,8 2108 4027 2 

 8 4018 2,03 411 4403 48 93, 41 393 5 403 6 أذهب للتسوق فقط عند احلاجة.

 6012 املتوسط احلسايب العام

( أن املتوسط احلسايب العام ملحور 5يتضح من خالل اجلدول رقم )

فيام يتعلق بالتخطيط املايل  ،مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل

وهذا يدل عىل أن مستوى الوعي  ،(6012غ )بلووضع امليزانية لإلنفاق 

املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق بالتخطيط املايل ووضع امليزانية 

 جاء بدرجة متوسطة. ،لإلنفاق

جاءت عبارة )أشرتي بعض السلع ملجرد وجودها يف  فقد   

تيب األول بني العبارات اخلاصة بمحور التخطيط التخفيضات( يف الرت

(، وهذا 3034وذلك بمتوسط حسايب ) ،املايل ووضع امليزانية لإلنفاق

يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا يقمن 

برشاء بعض السلع ملجرد وجودها يف التخفيضات. وجاءت عبارة )أضع 

الرتتيب الثاين وذلك بمتوسط حسايب  خططًا مليزانية اإلنفاق( يف

(، وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن 3041)

أحيانًا يقمن بوضع خطط مليزانية اإلنفاق. ويف الرتتيب الثالث كانت 

بمتوسط حسايب  "أرصف ما يف جيبي وسيأتيني ما يف الغيب "عبارة 

ألين ال  ؛الظروف املالية(. بينام جاءت عبارة )أرصف حسب 60,8)

أحدد مرصوفايت( جاءت يف الرتتيب السادس بني العبارات اخلاصة 

بمحور التخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق بمتوسط حسايب 

(، وهذا يدل عىل عدم موافقة مفردات الدراسة عىل أهنن 4027)

. كام "ألهنن ال حيددن مرصوفاهتن ؛يرصفن حسب الظروف املالية"

ت العبارة )أذهب للتسوق فقط عند احلاجة( يف الرتتيب السابع جاء

(، وهذا يدل عىل عدم موافقة بني مفردات 4018بمتوسط حسايب )

 الدراسة عىل أهنن يذهبن للتسوق عند احلاجة فقط.
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 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق باالدخار:

 وعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالدخار( يوضح مستوى ال2جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 4 3014 3694 ,1 298 41 4,93 ,6 4191 45 3493 18 ر مبلغًا بسيطًا ألي أمر طارئ.أدخ

احفظ قرشك األبيض ليومك "أتبع قول  

 ."األسود
13 6798 45 4191 36 6493 43 898 11 6,93 3011 6 

 3 60,1 6798 13 4893 62 4198 66 701 46 3198 12 أوازن بني مصاريفي ومدخرايت.

 1 6085 3101 15 4893 32 6493 36 4108 42 6198 34 ألوفر من دخيل.أحاول أن أخطط 

 5 6035 1,93 81 798 43 4493 48 03, 41 4791 68 حجم أرسيت أعاقني من االدخار. رَبُ كِ 

أذهب إىل األسواق ذات السعر املنخفض  

 ألوفر جزءًا من الدخل.
8 198 - - 45 4191 65 4298 

41

3 
2898 4055 2 

 93, 41 593 7 691 3 298 41 األسعار ال أستطيع االدخار.مع غالء 
44

5 
8298 4056 8 

أنفق ميزانية الشهر فقط عىل االحتياجات 

 األساسية.
6 493 198 4101 , 291 45 4191 

46

4 
7108 406, 7 

 6031 املتوسط احلسايب العام

الوعي املايل للمرأة ( أن مستوى 2يتضح من اجلدول رقم )     

( عبارات، يبلغ 7حمدودة الدخل فيام يتعلق بُبعد االدخار يتضمن )

(، وهذا يدل عىل أن مستوى 6031املتوسط احلسايب العام للمحور )

الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالدخار جاء بدرجة 

 منخفضة.

رئ( يف الرتتيب جاءت عبارة )أدخر مبلغًا بسيطًا ألي أمر طا فقد

(، 3014األول بني العبارات اخلاصة بمحور االدخار بمتوسط حسايب )

وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا 

يقمن بادخار مبلغ بسيط ألي أمر طارئ. وجاءت العبارة )أتبع قول 

بارات احفظ قرشك األبيض ليومك األسود( يف الرتتيب الثاين بني الع

(، وهذا يدل عىل أن 3011اخلاصة بمحور االدخار بمتوسط حسايب )

هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا يتبعن فكرة االدخار، 

 "أوازن بني مصاريفي ومدخرايت"وجاءت يف الرتتيب الثالث عبارة 

(، بينام جاءت يف الرتتيب السادس عبارة 60,1بمتوسط حسايب )

 "ألوفر جزءًا من الدخل ؛األسواق ذات السعر املنخفض أذهب إىل"

(، ويف بالرتتيب السابع جاءت العبارة )مع غالء 4055بمتوسط حسايب )

(، وهذا يدل عىل 4056األسعار ال أستطيع االدخار( بمتوسط حسايب )

من  أن هناك عدم موافقة بني مفردات الدراسة عىل أن غالء األسعار حيدُّ 

خار. وجاءت العبارة )أنفق ميزانية الشهر فقط عىل قدرهتن عىل االد

االحتياجات األساسية( يف الرتتيب الثامن بني العبارات اخلاصة بمحور 

(، وهذا يدل عىل أن هناك عدم موافقة ,406االدخار بمتوسط حسايب )

بني مفردات الدراسة عىل قيامهن بإنفاق ميزانية الشهر عىل االحتياجات 

 األساسية فقط.
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 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق باالستثامر:

 ( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالستثامر8جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

أحاول املشاركة بمرشوع استثامري يف األرس 

 املنتجة.
447 8798 6 493 7 593 5 393 43 798 1016 4 

ساعدتني التدريبات يف اجلمعية لتطوير مهارايت 

 الوظيفية.
411 2298 2 191 44 893 8 198 44 893 1033 6 

 1 1061 893 44 393 5 4191 64 101 2 2108 8, أفادتني اجلمعية يف بعض األفكار االستثامرية.

 3 1062 4698 ,4 191 2 698 1 393 5 8598 ,41 بدأت مرشوعي ألن هناك من نجح من معاريف.

 5 1013 4101 45 393 5 4893 62 798 43 5493 88 جتارب االستثامر فاشلة وليس فيها جدوى.

 2 3074 4893 62 708 43 298 41 593 7 52 71 أتعلم أساسيات االستثامر بام يتناسب مع وضعي املايل.

 8 3084 4893 62 291 , 4593 63 893 44 5198 82 مل أفكر بأي عمل الستثامر ما أحصل عليه من مال.

 7 3011 6201 ,3 208 41 4698 ,4 208 41 1198 28 أفكر يف عمل مرشوع من داخل منزيل.

  1015 املتوسط احلسايب العام 

( أن املتوسط احلسايب العام ملحور مستوى 8يتضح من اجلدول رقم )

(، 1015الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالستثامر بلغ )

وهذا يدل عىل أن مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق 

 باالستثامر جاء بدرجة مرتفعة.

جاءت عبارة )أحاول املشاركة بمرشوع استثامري يف األرس  فقد

املنتجة( يف الرتتيب األول بني العبارات اخلاصة بمحور االستثامر 

(، وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات 1016بمتوسط حسايب )

 الدراسة عىل أهنن دائاًم لدهين مرشوع استثامري يف األرس املنتجة.

ني التدريبات يف اجلمعية لتطوير مهارايت وجاءت عبارة )ساعدت

(، وهذا يدل عىل أن 1033الوظيفية( يف الرتتيب الثاين بمتوسط حسايب )

هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أن التدريبات يف اجلمعية دائاًم ما 

ُتساعدهن يف تطوير مهاراهتن الوظيفية، ويف الرتتيب الثالث جاءت عبارة 

بمتوسط حسايب  "ن هناك من نجح من معاريفأل ؛بدأت مرشوعي"

أتعلم أساسيات  "(، بينام جاءت يف الرتتيب السادس عبارة 1062)

(، كام 3074بمتوسط حسايب ) "االستثامر بام يتناسب مع وضعي املايل

جاءت عبارة )مل أفكر بأي عمل الستثامر ما أحصل عليه من مال( باملرتبة 

حور االستثامر بمتوسط حسايب السابعة بني العبارات اخلاصة بم

(. وجاءت عبارة )أفكر يف عمل مرشوع من داخل منزيل( يف 6033)

 (.3011الرتتيب الثامن بمتوسط حسايب )
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 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق باالقرتاض:

 فيام يتعلق باالقرتاض( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل 7جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 4 1037 895 44 391 5 296 , ,79 43 2191 417 عتمد عىل اجلمعية يف تسديد قرويض.أ

 6 3068 6492 36 297 41 6898 11 4495 48 3398 ,1 أقرتض املال إلكرام ضيفي.

أقرتض من املحالت القريبة لسد 

 احتياجايت اليومية.
21 1391 4 198 65 4297 45 4194 11 6,95 3048 3 

 1 6084 1292 ,2 198 8 4197 42 294 , 3497 18 متعثرة.لدي ديون 

حصويل عىل القروض تدفعني لرشاء ما 

 حتتاج إليه أرسيت.
12 349, 8 19, 44 892 45 4191 25 1594 6027 5 

 2 6055 ,159 27 794 46 4495 48 701 64 6193 31 ال يكفيني دخيل الشهري بسبب الديون.

 8 6031 1198 28 4298 65 4593 63 4196 41 4298 65 الشهري.أقرتض عندما ال يكفي دخيل 

أسجل كل دين عيل حتى أستطيع 

 تسديده.
6, 4,95 1 698 , 201 48 4491 ,1 2191 601, 7 

 60,4 املتوسط احلسايب العام

( أن حمور مستوى الوعي املايل للمرأة 7يتضح من اجلدول رقم )

( عبارات، يبلغ املتوسط 7الدخل فيام يتعلق باالقرتاض يتضمن )حمدودة 

(، وهذا يدل عىل أن مستوى الوعي املايل 60,4احلسايب العام للمحور )

للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالقرتاض جاء بدرجة متوسطة، وذلك 

يتمثل يف موافقة مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا )يقرتضن من املحالت 

ريبة لسد احتياجاهتن اليومية، وكذلك أن لدهين ديونًا متعثرة، إضافة الق

 يدفعهن لرشاء ما حتتاج إليه أرسهن(. ،إىل أن حصوهلن عىل القروض

وفيام ييل عرض نتائج ترتيب عبارات ُبعد مستوى الوعي املايل للمرأة 

جاءت عبارة )أعتمد عىل  فقدحمدودة الدخل فيام يتعلق باالقرتاض، 

(، 1037اجلمعية يف تسديد قرويض( يف الرتتيب األول بمتوسط حسايب )

وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن دائاًم 

يعتمدن عىل اجلمعية يف تسديد قروضهن، ويف الرتتيب الثاين عبارة 

وهذا يدل عىل (، 3068)أقرتض املال إلكرام ضيفي( بمتوسط حسايب )

أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا يقرتضن إلكرام 

أقرتض من املحالت القريبة لسد احتياجايت  "ضيفهن، كام جاءت عبارة 

ال  "(، بينام جاءت عبارة 3048يف الرتتيب الثالث بمتوسط ) "اليومية

بمتوسط يف الرتتيب السادس  "يكفيني دخيل الشهري بسبب الديون.

( وعبارة )أقرتض عندما ال يكفي دخيل الشهري( يف الرتتيب 6055)

(، وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني 6031السابع بمتوسط حسايب )

مفردات الدراسة عىل أهنن نادرًا ما يقمن باالقرتاض عندما ال يكفي 

دخلهن الشهري. وجاءت العبارة )أسجل كل دين عيل حتى أستطيع 

(، وهذا يدل عىل أن ,601الرتتيب الثامن بمتوسط حسايب )تسديده( يف 

بتسجيل كل دين عليهن حتى يستطعن  نادًرا ما يقمنعينة الدراسة 

 تسديده.

 

األبناء، والعالقة بني املتغريات الديموغرافية )العمر، 

 عمل الزوجة، ملكية السكن،واملستوى التعليمي للزوجة، و

 للمرأة حمدودة الدخل:لديون( ومستوى الوعي املايل وا

( يوضح العالقة بني املتغريات الديموغرافية ,جدول رقم )

 ومستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل

 املتغريات االجتامعية

 مستوى الوعي املايل

معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 10571 10112 العمر

 10462 10431 وجود أبناء

املستوى التعليمي 

 للزوجة

10137 10215 

 ,1041 10434 عمل الزوجة

 10857 10165 ملكية السكن

- الديون

10643** 

1011, 

 (1014** دال عند مستوى )
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( أنه ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية ,يتضح من اجلدول )

عمل والتعليمي للزوجة، واملستوى واألبناء، وبني كل من )العمر، 

ملكية السكن( ومستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل، والزوجة، 

، 10215بلغت قيمة مستوى الداللة للمتغريين عىل التوايل ) فقد

 ( أي غري دالة إحصائيًا.1015(، ومجيعها قيم أكرب من ),1041

كام أوضحت النتائج أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند 

األرسة ومستوى الوعي املايل للمرأة  ( بني الديون عىل1014مستوى )

(، وُتشري 10643-بلغت قيمة معامل ارتباط ) فقدحمدودة الدخل، 

النتيجة السابقة إىل أن زيادة مستوى الديون عىل األرسة تعكس مستوى 

منخفضًا من الوعي املايل، يف حني أن انخفاض مستوى تلك الديون 

 حمدودة الدخل. يعكس مستوى عاليًا من الوعي املايل للمرأة

 

 مناقشة النتائج وتفسريها:  

استهدفت الدراسة احلالية التعرف عىل مستوى الوعي 

املايل للمرأة املحدودة الدخل بأبعاده األربعة )التخطيط املايل 

االقرتاض( واالستثامر، واالدخار، و ووضع ميزانية اإلنفاق،

واملستوى وجود األبناء، ووالعالقة بني متغريات: العمر، 

التعليمي للمرأة، وعمل املرأة، وملكية السكن، والديون، 

 وبني مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل.

للدراسة إىل أوجه اإلنفاق أشارت نتائج السؤال األول 

 الشهري للمرأة حمدودة الدخل: 

جاءت استجابات مفردات الدراسة حول أوجه اإلنفاق 

الشهري للمرأة حمدودة الدخل موافقة إىل حد ما، وهذا 

يعكس ما تقوم به املرأة من جوانب اإلنفاق يف احلياة األرسية 

واالجتامعية، سواء كان األكل واملعيشة، أو تسديد الفواتري 

 هاتف(، كذلك مصاريف تتعلقوجوال، و)ماء، كهرباء، 

ما يتعلق أم باملواصالت سواء كان هناك سيارة خاصة، 

بالتنقل بسيارات األجرة. وكذلك ما ترصفه عىل املالبس 

ما تلبسه يف املناسبات  أمسواء كانت للحياة اليومية، 

 االجتامعية، والتنزه والرتفيه واملطاعم.

يف املرتبة  اوقد أظهرت النتائج أن األكل واملعيشة جاء

يعد من الرضوريات وأساسيات احلياة، ويف األوىل، كونه 

املرتبة الثانية تسديد الفواتري، ثم يف املرتبة الثالثة مصاريف 

حتتاج  أصبح التنقل بالسيارة رضورة يومية إذاملواصالت 

أم لتلبية احتياجاهتا سواء كانت متتلك سيارة،  ؛إليها األرسة

عة يف أوجه يليها يف املرتبة الراب، تتنقل عرب سيارات األجرة

اإلنفاق التي تعاين منها األرسة املحدودة الدخل الرصف عىل 

املالبس، كذلك جاء اإلنفاق عىل السكن يف املرتبة اخلامسة، 

وجاء تسديد الديون يف املرتبة السادسة، وقد يكون ذلك ألن 

مفردات العينة يعتمدن يف تسديد ديوهنن عىل اجلمعيات 

 وفاعيل اخلري.

 إذ( 6141ا توصلت إليه دراسة احلريب )وهذا يتفق مع م

 ،أظهرت نتائجها أن املرأة الفقرية تتحمل ضغوط احلياة

دفع فواتري ومستلزمات  مثل: اويلقون كامل املسئولية عليه

بينت  إذ( 6146األبناء، وإجيار املنزل، ويف دراسة العتيبي )

ارتفاع تكاليف مستلزمات التعليم لألبناء، ودراسة العمري 

( التي أوضحت أن أهم حاجات املرأة االقتصادية 6117)

 تتمثل يف سداد إجيار املنزل، واملواصالت.

إىل أن حمور مستوى الوعي وأشارت نتائج السؤال الثاين 

املايل للمرأة حمدودة الدخل يتضمن أربعة أبعاد، وهي مرتبة 

االقرتاض، ووفقًا للمتوسط احلسايب هلا: )االستثامر، 

االدخار(. وقد وووضع امليزانية لإلنفاق،  ،التخطيط املايلو

بلغ مستوى الوعي املايل العام درجة متوسطة، واتفقت 

( يف أن سعي 6147النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة احلريب )

املرأة السعودية لتحسني أوضاعها املعيشية هو سبب من 

 أسباب عملها عرب شبكات التواصل االجتامعي. 

عي املايل باالستثامر نتيجة التغيري وقد يكون داللة الو

أدى إىل  6131االقتصادي الذي يمر به املجتمع بتطبيق رؤية 

رفع الوعي املايل للطبقات ذات الدخل املحدود، وقد اتفقت 

( التي 6145نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اهلرميل )

توصلت إىل أنه البد من توفري وطخصيص مرشوعات للفئات 

زيادة ل وإمانية الفقرية إما هبدف خلق فرص عمل، السكا

اإلنتاجية ودعم األنشطة املدرة للدخل للفئات األكثر 

احتياجًا، ويشمل ذلك التدريب واألجهزة التي حيتاجها 

املستفيدون لبدء نشاط اقتصادي إنتاجي يف جماالت احلرف 

اليدوية، كام اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة 

( التي توصلت إىل أن توفري مرشوعات أرس 6117عمري )ال

منتجة، والتدريب املهني من أبرز احلاجات االقتصادية للمرأة 

 الفقرية يف أحياء جنوب مدينة الرياض. 

 ، فقدأما فيام يتعلق باالقرتاض كأحد أبعاد الوعي املايل

جاء بدرجة متوسطة، فامزال االعتامد عىل اجلمعيات يف 

ون املتعثرة، وقد اختلفت نتيجة الدراسة احلالية تسديد الدي
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( التي توصلت إىل ضعف 6141مع نتيجة دراسة احلريب )

استفادة املرأة الفقرية من الضامن االجتامعي واجلمعيات؛ 

وذلك نظرًا لإلجراءات الطويلة هلا،  وترتبط هذه النتيجة مع 

رية ( من أن املرأة الفق6147ما أشارت إليه دراسة احلريب )

تواجه عدة مشكالت منها ارتفاع أسعار السلع، وعدم القدرة 

 ذلك عيل دفع الفواتري واإلجيار، وارتفاع أسعار األدوية وغري

مما يضطر املرأة إىل االقرتاض. وتتفق مع ما أشارت إليه 

( بعدم قدرة املرأة عىل التخطيط 6141دراسة العضايلة )

هتا ومستقبل أبنائها، للمستقبل، وأن نظرهتا متشائمة جتاه أرس

وأهنا تشعر بالقلق الدائم عند التفكري باالقرتاض من أجل 

إقامة مرشوع خلوفها من السداد إذا مل ينجح املرشوع، 

باإلضافة إىل خوفها من املغامرة. يف املقابل اختلفت نتيجة 

( التي 6146الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة العتيبي )

عوديات يف بعض األحياء توصلت إىل أن النساء الس

العشوائية يف مدينة الرياض ال يتلقني مساعدة من الضامن 

 االجتامعي، أو اجلمعيات اخلريية.

ونجد أن بعد الوعي بالتخطيط املايل ووضع امليزانية كان 

(، واتفقت هذه ,691) بلغ متوسطه احلسايب إذ ،متوسطاً 

أن ( 6147النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة الرشيدي )

% من النساء عينة الدراسة لدهين وعي بمفهوم ,3نسبة 

ترشيد االستهالك، ويعكس ذلك ضعف الوعي بالتخطيط 

 املايل ووضع امليزانية.

( بدرجة منخفضة، وقد 6931كام أن بعد االدخار جاء )

اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة يوسف 

والتي أشارت إىل  عد االدخاربُ ( فيام يتعلق بِ 6146وفرحات )

رس ال تدخر، واتفقت مع % من عينة الدراسة هي أُ ,5أن 

( والتي توصلت إىل نتيجة 6114نتيجة دراسة النويرص )

قلة الوعي اإلداري والتخطيط اخلاص بدخل األرسة  :مؤداها

لدى السيدات السعوديات بمدينة بريدة، كام اتفقت هذه 

( التي 6145النتيجة مع ما جاء يف دراسة العمومري )

أشارت إىل وسائل حتقيق االدخار األرسي؛ وذلك للقضاء 

عىل ظاهرة اإلرساف االستهالكي، ومتثلت هذه الوسائل يف: 

نقطتني  وتضمنتالتوعية االدخارية، والرتبية االدخارية: 

)تربية املستهلك املسلم عىل االدخار، وتربية املرأة عىل 

 االدخار(.

 ،ات التي طخص املرأة الفقريةونظرًا لقلة نتائج الدراس 

من الصعوبة بمكان تقديم تفسريات مقنعة لنتائج  فقد كان

السؤال الثاين يف ندرة الدراسات السابقة يف هذا املجال، 

فاملوضوع بحاجة إىل املزيد من الدراسات لتكوين بنية معرفية 

 يمكن االستناد إليها يف مثل هذه املواقف.

 

إىل عدم وجود  ؤال الثالثنتائج الس وأخريًا، أشارت

عالقة ذات داللة إحصائية بني كل من العمر، ووجود األبناء، 

واملستوى التعليمي للزوجة، وعمل الزوجة، وملكية السكن 

وقد . وبني مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل

اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اهلدلق 

أن هناك عالقة ذات داللة م( والتي توصلت إىل ,611)

إحصائية بني العمر واملستوى التعليمي، واحلالة الوظيفية لربة 

 األرسة، وبني السلوك االستهالكي هلا. 

العالقة بني العمر، ووجود األبناء،  إن عدم داللة     

واملستوى التعليمي للزوجة، وعملها وملكية السكن، وبني 

وم به اجلمعيات اخلريية يف الدور الذي تق الوعي املايل، توضح

رس، وحل التحديات املالية تنمية هذا الشعور اإلجيايب لدى األُ 

وتقديم  التي يصعب جتازوها. إما باحللول املبارشة لألرسة

 ،احللول التنموية التي تقوم هبا كالتدريبب إماو املساعدات،

مما جعل الفروق بني املستويات العمرية والتعليمية غري 

ن كان حيتاج إىل مزيد من اجلهد من أجل رفع واضح، وإ

مستوى الوعي املايل للمرأة بحيث تكون قادرة عىل صنع 

قرارات فعالة، والتحيل بالثقة بالنفس يف إدارة شؤون أرسهتا 

املالية بنجاح، والقدرة عىل التخطيط املايل، واالدخار، وعدم 

االعتامد عىل الديون يف حل مشكالت احلياة اليومية، 

صوصًا أن نتائج الدراسة أوضحت وجود عالقة عكسية خ

ذات داللة إحصائية بني الديون التي عىل األرسة، وبني 

 مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل.

 

 التوصيات

 يف ضوء نتائج البحث تويص الباحثة بام يأيت:

تقديم الدورات التدريبية، وورش العمل وتنويعها  -

للمستفيدات من خدمات مجعية بنيان يف مدينة الرياض 

فيام يتعلق بتنمية الوعي املايل، وكيفية إدارة أمورهن 
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املالية، والتخطيط املايل ووضع امليزانية، وأمهية االدخار 

 واالستثامر.

نوعة التوعية املستمرة من خالل وسائل اإلعالم املت -

ومؤسسات املجتمع املحيل بأمهية املوازنة بني مصاريف 

األرسة ومصادر دخلها، وعمل ميزانية الحتياجات 

األرسة وحتديد أولويات مصادر اإلنفاق الشهري؛ 

لتقليل مستوى االقرتاض لدى النساء ذوات الدخل 

 املحدود. 

نرش وتعزيز ثقافة االدخار والتوفري يف مؤسسات  -

وخاصة التعليمية يف مجيع املراحل ، كافةً  املجتمع

جيل لديه  تنشئةبام ُيسهم يف  ،الدراسية واجلامعية

 مستوى جيد من الوعي املايل.

رفع مستوى وعي النساء ذوات الدخل املحدود بأمهية  -

، وحتفيزهن للمشاركة يف املشاريع الصغرية ر،االستثام

نهن من أن  ،حتى تتنوع مصادر دخلهن والتي مُتَكِّ

 من املنتجات. يصبحن 

إكساب املرأة حمدودة الدخل مهارات التخطيط املايل  -

 لوضع ميزانية األرسة.

إجراء دراسات تتناول واقع الوعي املايل لدى املرأة  -

حمدودة الدخل؛ نظرًا لقلة الدراسات حول هذا 

املوضوع، بحيث تكون عينة الدراسة متثل جمتمعًا أكرب 

ني للوصول إىل يف مناطق أخرى. فذلك يساعد الباحث

 نتائج أعم. 

توجيه الباحثني إىل دراسات تتناول التحديات التي  -

تواجه املؤسسات االجتامعية يف تعزيز مستوى الوعي 

 املايل لدى املرأة حمدودة الدخل بمدينة الرياض.  

إجراء دراسة تتناول تصور مقرتح لتعزيز مستوى  -

 لرياض.الوعي املايل لدى املرأة حمدودة الدخل بمدينة ا

 

 املراجع:

(. طخطيط املورد املايل للمرأة 6148األيش، إلفت. )

السعودية وعالقته باألمن النفيس: دراسة ميدانية عىل 

عامل الرتبية: عينة من األرس السعودية بمدينة جدة. 

املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد 

 .25- 42، ص 3، ج21، عالبرشية

فهم الفقر يف سلسلة (. 6111)آل كول، بيتي. 

كراسات عروض واجتهادات حديثة حول العلم 

 ، القاهرة: املكتبة األكاديمية.واملستقبل

، نساء مسئوالت عن أرسة(. 1,,4بدران، هدى. )

املجلس القومي للطفولة واألمومة واملجلس القومي 

 للسكان.

معجم مصطلحات (. 3,,4بدوي، أمحد زكي. )

 مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة الثانية. ،العلوم االجتامعية

(. آليات تكيف املرأة احلرضية 6145جرب، رانية. )

الفقرية: دراسة عىل عينة من النساء املنتفعات من 

-دراسات   صندوق املعونة الوطنية يف قصبة الزرقاء.

عامدة - العلوم اإلنسانية واالجتامعية: اجلامعة األردنية

 .126- 118ص  6، ع16مج البحث العلمي

(. املشكالت االجتامعية 6141احلريب، سلمى. )

للمرأة الفقرية يف املجتمع السعودي ووضع تصور مقرتح 

رسالة ماجستري غري ملهنة اخلدمة االجتامعية للحد منها. 

. قسم الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. منشورة

 جامعة امللك سعود، الرياض.

االجتامعية  (. العوامل6147احلريب، عبري. )

واالقتصادية املرتبطة بإقبال املرأة السعودية عىل العمل 

عرب شبكات التواصل االجتامعي )اإلنستقرام نموذجًا(. 

. قسم الدراسات رسالة ماجستري غري منشورة

 االجتامعية. كلية اآلداب. جامعة امللك سعود، الرياض.

(. املتغريات 6147الرشيدي، عبداملحسن. )

االقتصادية والديموغرافية وعالقتها بالفقر االجتامعية و

النسبي: دراسة مسحية مطبقة عىل عينة من األرس 

جملة العلوم اإلنسانية السعودية يف مدينة الرياض. 

، عدد 6، املركز القومي للبحوث. غزة مج واالجتامعية

 .78ـ 25( ص 5)

اخلدمات املقدمة للمرأة (. 6147السبيعي، منرية. )

رسالة دكتوراه غري تها بجودة احلياة لدهيا. الفقرية وعالق

. قسم الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. منشورة

 جامعة امللك سعود، الرياض.

(. معوقات إكساب الوعي 6148سويدان، جمدي. )

التنموي للمرأة غري العاملة وسبل مواجهتها يف إطار 
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املامرسة العامة للخدمة االجتامعية: دراسة ميدانية مطبقة 

عىل أندية املرأة بمراكز الشباب املطورة بمركز ومدينة 

جملة اخلدمة االجتامعية: اجلمعية املرصية املنصورة. 

  .113- ,33، ص 8، ج58علألخصائيني االجتامعيني 

(. قياس الوعي املايل: دراسة 6148الصائغ، نمري. )

جملة تكريت ن اجلامعات العراقية والعربية. لعينة م

. كلية اإلدارة واالقتصاد. للعلوم اإلدارية واالقتصادية

 .,37_385(، ص37(، العدد)6املجلد )

اجتاهات نظرية (. 4,74عبد املعطى، عبد الباسط. )

، املجلس 11، سلسلة عامل املعرفة، العدد يف علم االجتامع

 ب، الكويت.الوطني للثقافة والفنون واآلدا

(. الوضع االجتامعي 6146العتيبي، رحاب. )

واالقتصادي للمرأة السعودية يف بعض األحياء 

رسالة ماجستري غري العشوائية يف مدينة الرياض. 

. قسم الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. منشورة

 جامعة امللك سعود، الرياض.

(. دور 8,,4عشيبة، فتحي، ومخيس، حممد. )

لثانوية العامة يف تنمية الوعي االقتصادي املدرسة ا

، 41، سمرص-الرتبية املعارصةللطالب: دراسة ميدانية. 

 .,44-25، ص 15ع

-(. املشكالت )االجتامعية 6141العضايلة، ليىل. )

املجلة النفسية( للمرأة الفقرية يف اهلوامش احلرضية. 

عامدة -األردنية للعلوم االجتامعية: اجلامعة األردنية 

 .416- 76، ص 4، ع 8، مج بحث العلميال

(. دور الفقراء 6118عفيفي، السيد عبدالفتاح. )

والدولة واملجتمع املدين يف مواجهة الفقر لتحقيق العدالة 

بحث منشور، املؤمتر السابع، املعهد العايل االجتامعية، 

 للخدمة االجتامعية، القاهرة.

 حاجات املرأة الفقرية "(.6117العمري، منى. )

للرعاية االجتامعية: دراسة مطبقة عىل أحياء جنوب 

. قسم رسالة ماجستري غري منشورة "مدينة الرياض

الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. جامعة امللك 

 سعود، الرياض.

(. االدخار األرسي 6145العمومري، عبدالغني. )

جملة ودوره يف حماربة القروض االستهالكية الربوية. 

اإلسالمي العاملية: املجلس العام للبنوك االقتصاد 

 .1,- 74، ص13، عواملؤسسات املالية اإلسالمية

. قاموس علم االجتامع(. 5,,4غيث، حممد. )

 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.

. الفقر يف غرب آسيا(. 2,,4فارس، جورج. )

 القاهرة: تقرير مناهضة وإزالة الفقر يف الوطن العريب.

تقييم جهود شبكات األمان  (.6144. )فرج، سامية

االجتامعي يف دعم املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر 

املؤمتر العلمي الدويل الرابع  .لتمكني املرأة الفقرية

اخلدمة االجتامعية -والعرشين للخدمة االجتامعية 

كلية اخلدمة -والعدالة االجتامعية: جامعة حلوان 

  .1613- 1122، ص ,، مج االجتامعية

( ظاهرة الفقر يف اجلزائر 6141قويدقورين، حاج. )

األكاديمية للدراسات  .وآثارها عىل النسيج االجتامعي

، الشلف، االجتامعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بوعيل

 اجلزائر.

، املعجم الوجيز(. 5,,4معجم اللغة العربية. )

 القاهرة، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريي.

(. مؤرشات طخطيطية لتنمية 6111مد. )نبيل، حم

جملة دراسات يف وعي املرأة العاملة بأدوارها يف املجتمع. 

اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان، 

 ، اجلزء األول.42، العدد كلية اخلدمة االجتامعية

موجهات (. ,,,4نورالدين، سامي، وآخرون. )

عيات غري احلكومية يف وأساليب إجرائية لتفعيل دور اجلم

 . القاهرة.متكني اإلناث من حقهن يف التعليم

(. وعي املرأة السعودية يف 6114النويرص، أسامء. )

إدارة دخل األرسة ودوره يف تنمية الدخل القومي دراسة 

. رسالة ماجستري غري منشورةميدانية يف مدينة بريدة. 

د املنزيل قسم السكن وإدارة املنزل. كلية الرتبية لالقتصا

 والرتبية الفنية، الرياض.

(. الوعي باجلودة الشاملة ,611اهلدلق، حصة. )

وعالقته بالسلوك االستهالكي لدى ربة األرسة السعودية 

. طخصص سكن رسالة دكتوراه غري منشورةبالرياض. 

وإدارة منزل، كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل والرتبية الفنية، 

 عبد الرمحن، الرياض.جامعة األمرية نورة بنت 
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(. إسهامات تنظيم املجتمع 6145اهلرميل، هنا. )

لتنمية وعي املرأة الفقرية جتاه املرشوعات الصغرية: 

دراسة مطبقة عىل مجعية تنمية املجتمع بيورج 

 والعلوم االجتامعية اخلدمة يف دراسات جملة . بالغربية

، ,3ع االجتامعية اخلدمة كلية- حلوان جامعة اإلنسانية:

 . 6,6- 626، ص ,ج

(. تصور مقرتح لدور 6148اهلزاين، اجلوهرة. )

منظامت املجتمع املدين يف متكني املرأة الفقرية: دراسة 

مطبقة عىل اجلمعيات اخلريية وجلان التنمية االجتامعية يف 

جملة العلوم االجتامعية: جامعة اإلمام  . مدينة الرياض

السعودية لعلم اجلمعية -حممد بن سعود اإلسالمية 

 .612- 613، ص 46ع االجتامع واخلدمة االجتامعية

(. دور 6146يوسف، حنان، وفرحات، شريين. ) 

ربة األرسة يف إدارة الدخل املايل وعالقته بالتوافق 

. املؤمتر العلمي السنوي العريب الرابع: إدارة الزوجي

املعرفة وإدارة رأس املال الفكري يف مؤسسات التعليم 

كلية -: جامعة املنصورة يف مرص والوطن العريب العايل

-، املنصورة: كلية الرتبية النوعية 3الرتبية النوعية، مج 

 .42,6-4285جامعة املنصورة، 

 6131موقع رؤية اململكة العربية السعودية 

(https://vision2030.gov.sa). 
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 العاملة يف القطاع اخلاصمسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة السعودية 

 "دراسة ميدانية عىل النساء املستفيدات يف بعض مدن اململكة"

 

 مها الفريح أحالم العطا حممد عمر

قسم الدراسات  أستاذ علم االجتامع املشارك ،

 فيصلجامعة امللك  ،كلية اآلداب االجتامعية،

مركز األبحاث الواعدة يف البحوث باحثة اجتامعية، 

، جامعة األمرية نورة بنت ودراسات املرأة االجتامعية

 عبد الرمحن

 (هـ16/1/1442 هـ، وقبل للنرش يف12/3/1441 )قدم للنرش يف 

 

هتدُف الدراسة إىل التعرف عىل مسامهة برناجمي )قرة ووصول( يف متكني املرأة السعودية العاملة يف  :البحث ملخص

بأسلوبيه: احلرص الشامل والعينة، وطبقت مقياسني عىل النساء القطاع اخلاص، واستخدمت منهج املسح االجتامعي 

املستفيدات يف بعض مدن اململكة املتمثلة يف: )حائل، أهبا، الدمام، جدة، والرياض(، وتوصلت الدراسة إىل العديد 

اهلا؛ مما جعلها من النتائج منها: أن برنامج )قرة( وّفر للمرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص مراكز حضانة ألطف

أكثر اطمئنانًا عليهم وهي يف بيئة العمل، وأصبحت تؤدي واجباهتا يف العمل بشكل جيد، ال تتغيب عن العمل، 

وشعورها باالستقرار والرضا النفيس جتاه مسؤولياهتا يف املنزل والعمل. وكذلك بينت النتائج أن برنامج )وصول ( 

ر عملها؛ مما جعلها أكثر انتظامًا ومتسكًا بالعمل، ووفر هلا الوقت واجلهد وّفر للمرأة وسيلة نقل آمنة من وإىل مق

 .البدين والنفيس، وصوهلا للعمل يف الوقت املحدد، وحتسني بيئة النقل أسهم يف زيادة إنتاجيتها

 .مسامهة، برنامج، قرة، وصول، التمكني، املرأة السعودية العاملة، القطاع اخلاص: املفتاحيةالكلامت 

 

 هـ(1441م/2020، جامعة امللك سعود، الرياض )131-109(، ص ص 2(، ع )32، مج )جملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 32 (2), pp 109-131, © King Saud University, Riyadh (2020 /1441H.) 

 امللك سعودجامعة 

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 1018 – 3620ردمد )ورقي(:

 1658-8339ردمد )النرش اإللكرتوين(: 

King Saud University 

College of Arts 

Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 
ISSN (Electronic):1658-8339 



 ... مسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة: مها الفريح ، وأحالم العطا حممد عمر

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Contribution of the Qura and Wusool Programs in Empowering Saudi 

Women Working in the Private Sector: A Field Study on Beneficiary Women in 

Some Cities of the Kingdom" 
 

Ahlam Alatta Mohammed Omar Maha Al Freih 
Associate Professor of Sociology, Department of Social Studies, 

College of Arts, King Faisal University 
Social Researcher, CSRWS, Princess Nourah Bint Abdulrahman 

University 

 

(Received:12/3/1441 H , Accepted for publication: 16/1/1442 H) 

 
Abstract: The study aims to identify the contribution of Qura and Wusool programs in empowering Saudi women 

working in the private sector. The social survey method was used in both comprehensive and sample methods and 

questionnaire, and was applied to female beneficiaries in some cities of the Kingdom, such as (Hail, Abha, 
Dammam, Jeddah, and Riyadh). The study arrived at several results, including such as: Qura program provided 

Saudi women working in the private sector with nursery centers for their children, which made them unworried 

about their children while they (women) are at work,  able to perform their work duties well, able to be present at 
work all days, and have a sense of stability and satisfaction towards her responsibilities home and at work. In 

addition, the results showed that Wusool program provided women with a safe means of transportation from and 

to their workplace, making them more punctual and committing to work. It saved her a lot of time and physical 
and psychological efforts, guaranteed her arrival to work on time, and improved the transportation environment 

which contributed to increasing her productivity. 

Keywords: contribution, program, Qura, Wusool, empowerment, Saudi working women, private sector. 
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 مقدمة:

يف  اً قضايا املرأة ومتكينها ركنًا أساسأصبحت 

املواثيق واملؤمترات الدولية، والتي تستهدف متكني املرأة 

التي تستند يف أي جمتمع عىل العنرص البرشي ، يف التنمية

وطاقاته، فاإلنسان هو أساس التنمية، وإذا كانت املرأة 

متثل نصف الطاقة البرشية فإن عدم أو ضعف متكينها 

ويعوق  ًا يف الفاعلية اإلنسانية والطاقة البرشية،هدر د  ع  يُ 

 (.326: 2015التنمية )عبد املجيد، 

املجتمع السعودي يعيش يف فرتة تغري ملحوظ يف و

 ، ويف جمال املرأة بتعزيز البيئة املناسبةكافةً  املجاالت

يادين، فالبيئة الترشيعية ترشع املتمكينها يف خمتلف ل

 صنع واختاذ القرار، والبيئة ملشاركة املرأة ومتكينها يف

يف االقتصادية تسهم بدورها بشكل واضح يف مشاركتها 

البيئة االجتامعية متمثلة وخمتلف القطاعات االقتصادية، 

املرأة، وتطور نظرة املرأة لذاهتا،  جتاهيف تغري نظرة الرجل 

)عبد  هوتقاليداملجتمع والتطور امللحوظ يف عادات 

 (.10: 2014الرحيم، 

ع تصاعد قوة احلركة التنموية يف املجتمع اهتمت وم

اجلهات املعنية بتنمية املوارد البرشية، وإجياد طاقات 

املرأة أحد هذه املوارد التي  د  وتعته، واعية تسهم يف تنمي

مشاركتها هدفًا من  د  ع  يقع عليها دوٌر مهٌم يف التنمية، وتُ 

 وأحد أهداف اخلطط التنموية يف ،أهداف املجتمع

اململكة، والتي تنظر وال تزال يف أوضاعها إلزالة كافة 

 (.562: 2011املعوقات التي تواجهها )الفائز، 

السعودية بمختلف القضايا  الدولةلذلك اهتمت 

والتخطيط لوضع  ،وانباجلخمتلف  يفاملرأة  صالتي خت

الربامج التي تسهم يف حتسني أوضاعها ومساعدهتا عىل 

لفة وإزالة الصعوبات التي القيام بأدوارها املخت

تواجهها، وتضعف مشاركتها يف التنمية، ويف سبيل 

التحول "أهداف برنامج وتزامنًا مع حتقيق ذلك 

 أعلن "2030رؤية اململكة"، و"2020الوطني

بالتعاون مع  صندوق تنمية املوارد البرشية )هدف(

عن إطالق برناجمي  وزارة العمل والتنمية االجتامعية

العاملة يف القطاع السعودية لتمكني املرأة  ؛وصولوقرة 

اخلاص، ورفع نسبة مشاركتها يف سوق العمل، ودعم 

لذلك جاء اهتامم هذه الدراسة  .استقرارها الوظيفي

يف متكني املرأة  هذه الربامج ملعرفة مسامهةوسعيها 

 السعودية العاملة يف القطاع اخلاص. 

 مشكلة الدراسةأوالً: 

ذر دون مشاركة املرأة ومتكينها يف حتقيق التنمية يتع

قد تواجه يف سبيل متكينها ، والتنموية خمتلف املجاالت

لذا اهتمت الدولة صعوبات تضعف من مشاركتها، 

واملشاريع التي تسهم يف تذليل  الربامجالسعودية بوضع 

تلك الصعوبات، وتعزز من مشاركة املرأة ومتكينها 

 اص.  سواء كان يف القطاع احلكومي أم اخل

كثري من وبالنسبة ألمهية هذا املوضوع؛ فقد تناوله 

الباحثني بالبحث والدراسة من زوايا خمتلفة، كدراسة: 

عن املشاريع الصغرية ومتكني  (،2009 ،احلوامدة)

املرأة، والتي كشفت أن هذه املشاريع أسهمت يف متكني 

عن مشاركة املرأة  (،2011، القبالن)املرأة، ودراسة: 

السعودية يف التنمية، والتي توصلت إىل أن أبرز 

الصعوبات التي تواجه املرأة وتضعف من مشاركتها يف 

التنمية صعوبة التوفيق بني العمل ومسؤوليات األرسة، 

دور املرشوعات (، عن 2016، احلموريدراسة: )و

الصغرية يف تعزيز مشاركة املرأة يف تنمية املجتمعات 

أن املشاريع الصغرية زادت من ، حيث كشفت حليةامل

قدرات املرأة عىل اإلبداع واالنخراط يف تنمية املجتمع 

عن دور  (،2019، شتيفي)ودراسة:  ،املحيل

مرشوعات مجعية األرس املنتجة بجازان يف متكني املرأة، 

حيث توصلت إىل أن هذه املرشوعات أسهمت إسهامًا 

   كبريًا يف متكني املرأة. 

 ،"2020التحول الوطني"ومتاشيًا مع برنامج 

إىل السعودية تسعى الدولة  "2030رؤية اململكة"و

املرأة العاملة يف القطاع اخلاص،  تسهيل سبل متكني

ذلك بإزالة نسبة مشاركتها يف سوق العمل، و وزيادة

 التي تواجهها، ومن ضمن هذه الصعوبات: الصعوبات

ارتفاع خدمة ضيافة األطفال دون سن الرابعة وحمدودية 

صعوبات خدمة النقل من وإىل واملراكز املتخصصة، 

صندوق تنمية املوارد  أطلق ، ولتسهيل ذلكمقر العمل

وزارة العمل والتنمية بدعم من البرشية )هدف( 
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برنامج دعم ضيافة األطفال )قرة(، وبرنامج  االجتامعية

)وصول( لتمكني املرأة السعودية  نقل املرأة العاملة

من هذا املنطلق جاء اهتامم  .القطاع اخلاصيف العاملة 

هذه الدراسة وتركيزها عىل هذا املوضوع باعتبار أن 

د  متكني املرأة  من القضايا االجتامعية املهمة واملعارصة ُيع 

نظرًا لتعاظم الدور الذي تلعبه املرأة يف عملية التنمية 

يف  والدراسة البحثبرضورة االهتامم  والذي يستلزم

يمكن حتديد التي تسهم يف دعمها ومتكينها. لذا  الربامج

مشكلة الدراسة يف السؤال اآليت: ما مسامهة برناجمي قرة 

ووصول يف متكني املرأة السعودية العاملة يف القطاع 

 اخلاص؟ 

 

 أمهية الدراسةثانيًا: 

 األمهية النظرية:   -أ

ي )قرة، ووصول( اجمنبرمسامهة عىل  الضوء تسليط -1

 القطاع اخلاص.  يف متكني املرأة العاملة  يف

 ،"2020التحول الوطني"دعم أهداف برنامج  -2

، من خالل توضيح "2030رؤية اململكة"و

مسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة العاملة 

 .القطاع اخلاصيف 

يمكن أن توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات مهمة  -3

بقضايا  يستفيد منها الباحثون واملهتمونومرجعية 

 .واملرأة السعودية خاصة ،املرأة عامة

ضافة للرتاث العلمي خاصة يف جمال الرعاية إ -4

االجتامعية ودور احلكومة وتدخلها مع النساء 

العامالت يف القطاع اخلاص، وهو من القطاعات 

 ملهمة التي جيب أن حتظى بالرعاية والتشجيع. ا

 

 األمهية العملية:   -ب

من املتوقع أن خترج هذه الدراسة بنتائج مهمة  -1

يف متكني  (قرة ووصول)توضح مسامهة برناجمي 

يف القطاع اخلاص يستفيد املرأة السعودية العاملة 

منها متخذو القرار يف صندوق تنمية املوارد البرشية 

 )هدف(. 

توصيات ورفعها إىل اجلهات بعض الوضع  -2

 .املختصة

 

 أهداف الدراسةثالثًا: 

يف  (قرة ووصول)مسامهة برناجمي  عىلالتعرف  -1

العاملة السعودية دعم االستقرار الوظيفي للمرأة 

 القطاع اخلاص. يف 

يف حتقيق التوازن  (قرة)مسامهة برنامج  عىلالتعرف  -2

القطاع يف بني مسؤوليات املرأة السعودية العاملة 

 اخلاص وواجباهتا األرسية.

يف حتسني  (وصول)مسامهة برنامج  عىلالتعرف  -3

القطاع يف وتطوير بيئة نقل املرأة السعودية العاملة 

 اخلاص من وإىل بيئة العمل. 

يف  (قرة ووصول)مسامهة برناجمي  عىلالتعرف  -4

ذليل الصعوبات التي تواجه املرأة السعودية ت

 القطاع اخلاص. يف العاملة 

 

 تساؤالت الدراسةرابعًا: 

يف دعم  (قرة ووصول)ما مسامهة برناجمي  -1

االستقرار الوظيفي للمرأة السعودية العاملة يف 

 القطاع اخلاص؟ 

يف حتقيق التوازن بني ( قرة )ما مسامهة برنامج  -2

السعودية العاملة يف القطاع مسؤوليات املرأة 

 اخلاص وواجباهتا األرسية؟

يف حتسني وتطوير بيئة  (وصول)ما مسامهة برنامج  -3

نقل املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص من 

 وإىل بيئة العمل؟

يف تذليل  (قرة ووصول)ما مسامهة برناجمي  -4

الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف القطاع 

 اخلاص؟ 

 

 لدراسةل اإلجرائية فاهيمخامسًا: امل

 مسامهة: -1

 الدعم املقدم من برنامج تعرفها الباحثتان بأهنا:

واملتمثل يف ضيافة أطفال املرأة العاملة يف القطاع  (قرة )
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املتمثل يف نقل املرأة العاملة  ل(وصو)اخلاص، وبرنامج 

يف القطاع اخلاص من وإىل مقر العمل، واللذان 

 املرأة يف هذا القطاع. يستهدفان متكني

 برنامج: -2

يقصد بالربنامج يف هذه الدراسة الربامج التي 

مدعومًا  أنشأها صندوق تنمية املوارد البرشية )هدف(

 ابرناجم :، ومنهاوزارة العمل والتنمية االجتامعيةمن 

  .)قرة ووصول(

-https://taqat.sa/web/guest/childبرنامج قرة: -3

care  
مبادرة أنشئت من قبل صندوق تنمية املوارد 

البرشية )هدف( مدعومًا من وزارة العمل والتنمية 

أة العاملة يف القطاع يستهدف متكني املر االجتامعية

من خالل إجياد مراكز ضيافة ألطفاهلا ، اخلاص

وواجباهتا الوظيفية ساعدهتا يف املوازنة بني مسؤولياهتا مل

، سعودية ة، ويشرتط الربنامج أن تكون املستفيدةاألرسي

مسجلة ، وريال (8000)يزيد عن ال الشهري  هاأجرو

 طفالنالدعم بحد أقىص ، ويف التأمينات االجتامعية

 للمستفيدة.

% من تكلفة (80)يسهم الصندوق بتغطية و

ريال شهريًا  (800)ضيافات األطفال بحد أقىص 

تسهم املستفيدة بمبلغ شهري ثابت ، وللطفل الواحد

حتى يصل عمر  ريال للطفل الواحد (200)بمقدار 

، وهي املدة املحددة للدعم، سنوات (4)الطفل إىل 

لسنة األوىل: تغطية ا يت:ويتناقص الدعم تدرجييًا كاآل

، %(60)السنة الثانية: تغطية بنسبة ، %(80)بنسبة 

السنة الرابعة: ، و%(50)السنة الثالثة: تغطية بنسبة 

 .%(40)تغطية بنسبة 

 برنامج وصول: -4

https://taqat.sa/web/guest/wusool 
مبادرة أنشئت من قبل صندوق تنمية املوارد 

زارة العمل والتنمية البرشية )هدف(مدعومًا من و

االجتامعية، وهيدف إىل متكني املرأة العاملة يف القطاع 

، اخلاص، بإجياد حلول ختفف من عبء تكاليف النقل

 هاأجر، وسعودية ويشرتط الربنامج أن تكون املستفيدة

مسجلة يف ، وريال (8000إىل  -6000من ) الشهري

 نة.س (65 -18ها ما بني )عمر، والتأمينات االجتامعية

% من تكلفة النقل ( 80)يسهم الصندوق بتغطية و

تسهم شهريًا، وريال  (800)للمستفيدة بحد أقىص 

ريال  (200)املستفيدة بمبلغ شهري ثابت بمقدار 

ًا، ويتناقص تدرجييًا شهر (18)مدة الدعم ، وسعودي

من بداية الشهر األول حتى هناية الشهر كاآليت: 

من بداية الشهر السابع ، % (80)السادس تغطية بنسبة 

من ، و%(60)حتى هناية الشهر الثاين عرش تغطية بنسبة 

بداية الشهر الثالث عرش حتى هناية الشهر الثامن عرش 

 .%(40)تغطية بنسبة 

 :املرأة متكني -5

مفهوم يتضمن قدرًا كبريًا من اخليارات التي جيب 

 ،أن تتوافر للمرأة سواء فيام يتعلق بالفرص االقتصادية

أو من حيث توافر اخلدمات الصحية والتعليمية بام 

يؤدي إىل حتسني قدرهتا يف االختيار واختاذ القرار 

(Malhorta, 2002: 20)يعرتف باملرأة كعنرص فاعل ، و

يف التنمية، ويسعى إىل القضاء عىل مظاهر التمييز ضدها 

هتا واالعتامد عىل امن خالل آليات متكنها من تقوية قدر

 (.18: 2014عنارص القوة )الطريف، ها ليكمتو، اذاهت

اجلهود املبذولة  وتعرفه الباحثتان إجرائيًا بأنه:

الربامج،  وإنشاء لتقديم التسهيالت واختاذ اإلجراءات

، لتمكني املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص

وتنمية قدراهتا وحتقيق ذاهتا من خالل إسهام دعم 

 ، ووصول(.قرةي )برناجم

 لقطاع اخلاص:ا -8

جزء من االقتصاد الوطني متلكه يقصد به: إجرائيًا 

رشكات األشخاص، ورشكات األموال، يرتكز عىل 

آلية السوق احلر، ويشمل قطاعات خمتلفة من العمل 

 التحقت هبا النساء السعوديات للعمل نظري أجر مادي. 

 

 سادسًا: اإلطار النظري للدراسة

 النظريات املفرسة للدراسة:  -أ

 نظرية الدور االجتامعي: -1

https://taqat.sa/web/guest/child-care
https://taqat.sa/web/guest/child-care
https://taqat.sa/web/guest/child-care
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أن سلوك الفرد وعالقاته االجتامعية تعتمد  ترى

عىل األدوار االجتامعية التي يشغلها، فواجبات الفرد 

حيددها الدور الذي يشغله، أما حقوقه فتحددها 

الواجبات واملهام التي ينجزها يف املجتمع، وتتمثل 

 :(159: 2010)احلسن،  لتايل:مبادئ النظرية يف ا

تحلل البناء االجتامعي إىل عدد من املؤسسات ي -أ

وتتحلل املؤسسة الواحدة إىل عدد من  ،االجتامعية

 األدوار.

نطوي عىل الدور االجتامعي الواحد جمموعة ي -ب

 .واجبات يؤدهيا الفرد بناًء عىل مؤهالته وخرباته

ة جتامعيايشغل الفرد الواحد عدة أدوار  -ج

  .ظيفية يف آن واحدوو

لوك الفرد يمكن التنبؤ به من معرفة دوره س -د

 االجتامعي.

 كلنالحظ أن  ؛ربط النظرية بموضوع الدراسةوب

فرد يف املجتمع له دور البد أن يؤديه، واملرأة هلا أدوارها 

وبناء عىل هذه األدوار فمكانتها دونية يف نظر  ،التقليدية

بعض أفراد املجتمع، ووفقًا للتغريات فقد حدث تغري 

وخرجت من اإلطار التقليدي وأصبحت ها، يف أدوار

متارس أدوارًا غري تقليدية خارج املنزل لكن يف جماالت 

دة، وبظهور التغريات احلديثة يف املجتمع وحمد

برنامج " ريات التي أحدثها، تزامنًا مع التغالسعودي

 "2030رؤية اململكة"، و"2020التحول الوطني

وشاركت يف  ،أصبحت املرأة تشغل أدوارًا حديثة

مما أدى ذلك إىل تغري يف مكانتها  ؛جاالت املختلفةامل

نتج عن التعدد يف أدوارها التي تقوم هبا واالجتامعية، 

بعض الصعوبات التي تسبب هلا رصاعًا يف هذه 

تذليل ب "2030رؤية اململكة" اهتمتلذا وار، األد

إطالق بعض الربامج التي ب الصعوبات التي تواجهها

: من أدوارها، وربام ختفف نسبة الرصاع، منها تدعم

يسهامن يف تقديم الدعم  اللذان (قرة ووصول) ابرناجم

 توفري وسيلة نقلو ا،أطفاهلحضانة واخلدمات املتعلقة ب

 ا من وإىل العمل.هل

 النظرية النسوية يف التنمية: -2

تستند فلسفة هذه النظرية إىل االعتقاد بأن املرأة ال 

تعامل عىل قدم املساواة ألي سبب سوى كوهنا امرأة يف 

املجتمع الذي ينظم شؤونه وحيدد أولوياته حسب رؤية 

متساوية  حقوًقا وفرًصاالرجل، واعرتافها بأن للمرأة 

ة يف التنمية عىل ثالثة مع الرجل. ركزت النظرية النسوي

املاركيس(، ويمكن و: )الليربايل، منهااجتاهات 

 (.73: د.تاستعراضهام فيام ييل:)دالل، 

 االجتاه النسوي الليربايل: -

نجاز فرص إينادي هذا االجتاه بأمهية حتقيق و

يف  ونجحيز، يمتساوية لكل من الرجال والنساء بدون مت

النساء  أمامي تقف القضاء عىل العديد من العقبات الت

يف الدخول إىل جماالت العمل التي كانت حكرًا عىل 

الرجال، كام أهنا ساعدت يف املساواة يف األجور بني 

الفروق الواقعية التي تواجه املرأة عىل ركزت واجلنسني، 

 (.47: 2019يف مسألة العمل واملساواة )الشهري، 

ه جتاهذا االعىل الرغم من النجاحات التي حققها و

لكنه مل ينجح يف القضاء عىل أشكال  ،يف دعم املرأة

غري املعلنة يف مؤسسات العمل التي متنع  هاالتمييز ضد

أسوة بام  عليااملرأة من حتقيق تقدمها وارتقاء مناصب 

أول خطوة نحو حتقيق  د  ع  حيصل عليه الرجل، ولكنه يُ 

 (.641: 2014املساواة )عبد العظيم، 

 اركيس:االجتاه النسوي امل -

االجتاه عىل الدور الذي تلعبه القوى هذا يركز 

املادية خاصة االقتصادية يف تشكيل حياة النساء 

والكيفية التي يتم هبا هتميش عمل املرأة املنزيل بوصفه 

الكيفية التي قدمت هبا الوظائف وعماًل غري حقيقي، 

ظل العمل بالنسبة واألكثر ملالً واألقل أجرًا للنساء، 

: 2019ت املاركسيات حمور التنظري )الشهري، للنسويا

48.) 

انطالقًا من فلسفة ورؤية النظريات النسوية 

ومناداهتا باملساواة بني اجلنسني، وبتوظيفها يف جمال 

متكني املرأة السعودية، فقد اهتمت الدولة السعودية 

بتفعيل وتعزيز دور املرأة يف مجيع مناحي احلياة، 

لتي تكمن يف املوروثات واستطاعت مع التحديات ا

االجتامعية أن حتقق هلا الكثري من اإلنجازات لتمكينها 
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يف كافة املجاالت التنموية، وتعزيز املساواة بني 

اجلنسني، خاصة يف ظل التغريات التي يمر هبا املجتمع، 

وإدراج املرأة بصورة واضحة ضمن اخلطط التنموية، 

 "2030ديةرؤية اململكة العربية السعو"وضمن أهداف 

التي عززت من حقوق املرأة، والسعي يف تسهيل ُسبل 

وصوهلا عىل قدم املساواة مع الرجل يف القطاعني 

احلكومي واخلاص، من خالل إنشاء الربامج التي تسهم 

 . الوصول إىل املشاركة احلقيقية يف التنميةويف متكينها 

 

 الدراسات السابقة: -ب

املشاريع  :بعنوان (،2009 احلوامدة،)دراسة: 

دور  عىلالصغرية ومتكني املرأة، وهدفت إىل التعرف 

املشاريع الصغرية يف متكني املرأة العراقية، استخدمت 

منهج املسح االجتامعي، وأداة االستبانة، وتوصلت إىل 

نتائج منها: إسهام املرشوعات الصغرية يف متكني عدة 

ثامر عمل يف هذه املشاريع مكنها من استوأّن الاملرأة، 

متكينها يف صنع واختاذ وطاقات وموارد أرسهتا الذاتية، 

 .القرار داخل األرسة

بعنوان: مشاركة  ،(2011)القبالن، دراسة: أما 

املرأة السعودية يف التنمية، فقد أوضحت أن هناك 

ازديادًا كبريًا يف مشاركة املرأة يف التنمية، وأهم جماالت 

وقات التي تواجهها هذه املشاركة هو العمل، وأبرز املع

هي: العادات والتقاليد، وصعوبة التوفيق بني العمل 

 ومسؤوليات األرسة، وعدم رضا الزوج وتعاونه معها.

بعنوان: دور  ،(2016، احلموري) ودراسة:

املرشوعات الصغرية يف تعزيز مشاركة املرأة يف تنمية 

 عىلالتعرف  ت إىلهدفواملجتمعات املحلية يف اململكة، 

ملرشوعات الصغرية يف تعزيز مشاركة املرأة يف دور ا

استخدمت منهج املسح وقد تنمية املجتمعات املحلية، 

عدة نتائج وتوصلت إىل  ،االجتامعي، وأداة االستبانة

أن املشاريع زادت من قدرات النساء عىل اإلبداع منها: 

ربنامج الاملجتمع، ووفر تنمية االنخراط الرسيع يف و

واإلدارة الالزمة إلنجاح أي مرشوع جديد، هلن اخلدمة 

 وأسهم يف حتسني الوضع االقتصادي ألرسهن.

بعنوان: دور األرس (، 2016الشهراين، )ودراسة: 

هدفت إىل واملنتجة يف حتسني نوعية احلياة للمستفيدات، 

معرفة دور األرس املنتجة يف حتسني نوعية احلياة 

لهن، للمستفيدات من خالل متكينهن وزيادة دخ

أن أغلب  :استخدمت املنهج الوصفي، وتوصلت إىلو

املستفيدات يؤكدن عىل التأثري اإلجيايب ملرشوع األرس 

تغريت حياهتن واملنتجة عىل واقعهن االقتصادي، 

 لألفضل. 

(، بعنوان: دور 2019شتيفي، )كذلك دراسة: و

مرشوعات مجعية األرس املنتجة بجازان يف التمكني 

هدفت إىل حتديد طبيعة والسعودية، االقتصادي للمرأة 

التعرف واملرشوعات التي حصلت عليها املستفيدات، 

استخدمت وملرشوعات، هلذه اتقييم املستفيدات  عىل

ة املنهج الوصفي، وأداة االستبانة، وتوصلت إىل عد

 تأن مرشوعات األرس املنتجة بجازان حقق ها:نتائج من

فيدات، وأصبحن متكينًا اقتصاديًا ألكثر من نصف املست

 يعلن أنفسهن وأرسهن بالكامل.

أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة 

 والدراسة احلالية:

بالنظر إىل الدراسات السابقة والدراسة احلالية نجد 

 احلاليةالدراسة مع  تتفق (2009أن دراسة: احلوامدة )

 يف تركيزمها عىل دور املشاريع والربامج يف متكني املرأة

تلفان يف ختيف املنهج واألداة، وومع اختالف طبيعتها، 

( فتتفق مع 2011: القبالن )أما دراسة مكان الدراسة.

الدراسة احلالية يف اهتامم كلتيهام بتمكني املرأة السعودية 

ومشاركتها يف التنمية، وتركز الدراسة احلالية عىل 

مسامهة بعض الربامج التي يمكن أن يكون هلا دور 

كذلك  يف متكني املرأة العاملة يف القطاع اخلاص.فاعل 

يف  ( مع الدراسة احلالية2016دراسة: احلموري )تتفق 

، ويف املنهج، واألداة، ووحدة التحليل، اهلدف العام

تلفان يف أن الدراسة احلالية ركزت عىل معرفة ختو

مسامهة برنامج قرة ووصول، وركزت الدراسة السابقة 

دراسة الشهراين تتفق أيضًا  ة.عىل املرشوعات الصغري

يهام اهتم تيف أن كلمع الدراسة احلالية  (2016)

بمسامهة ودور بعض املشاريع والربامج يف حتسني 



 ... مسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة: مها الفريح ، وأحالم العطا حممد عمر

 

116 

أوضاع املرأة ومتكينها، ويف املنهج، ووحدة التحليل، 

فقد  ،وختتلفان يف الزاوية التي انطلقت منها كل منهام

، والدراسة اهتمت الدراسة السابقة باألرس املنتجة

يف متكني  (قرة ووصول)برناجمي مسامهة احلالية تناولت 

مع  (2019املرأة العاملة، وتتفق دراسة شتيفي )

يهام بتمكني املرأة تيف اهتامم كلالدراسة احلالية 

تلفان يف أن الدراسة ختالسعودية، ويف املنهج واألداة، و

السابقة ركزت عىل مرشوعات مجعية األرس املنتجة يف 

متكني املرأة اقتصاديًا، وركزت الدراسة احلالية عىل 

يف القطاع يف متكني املرأة  (قرة ووصول) يمسامهة برناجم

 اخلاص.

هذه الدراسة نتائج مهمة  تضيفمن املتوقع أن و

يف متكني املرأة  (قرة ووصول)توضح مسامهة برناجمي 

 يف القطاع اخلاص تسهم يف دعمالسعودية العاملة 

، ويف "2020برنامج التحول الوطني"اف وحتقيق أهد

 ."2030رؤية اململكة"حتقيق 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

العديد من املراجع ذات الصلة  عىلالتعرف  -1

 بموضوع الدراسة.

 إثراء وتدعيم اإلطار النظري للدراسة. -2

الدراسة احلالية ومقارنتها بنتائج  مناقشة نتائجيف  -3

 .  اتهذه الدراس

 

 أدبيات الدراسة: -ج

 مشاركة ومتكني املرأة السعودية يف التنمية: -1

أولت اململكة االهتامم باملرأة، وتفعيل دورها 

التنموي من خالل إرشاكها يف التنمية، وجتىل ذلك 

بإدراجها يف اخلطط التنموية بداية من خطة التنمية 

، والتي من "2030رؤية اململكة"األوىل وصوالً إىل 

، ويتحقق "جمتمع حيوي بنيانه متني"أهم حماورها، 

لرعاية االجتامعية ذلك من خالل تعزيز مبادئ ا

وتطويرها؛ لبناء جمتمع قوي ومنتج، وبتعزيز دور 

األرسة وقيامها بمسؤولياهتا، وتوفري التعليم القادر عىل 

بناء الشخصية، وللمرأة نصيب كبري من هذه التوجهات 

(، وبذلك أصبحت املرأة 1345: 2019)إسامعيل، 

برنامج التحول "هدفًا من األهداف املهمة يف 

يف أهم  "2030رؤية اململكة"، وحتمل "2020الوطني

(% نسبة الزيادة املتوقعة ملشاركة النساء يف 30أهدافها )

التنمية وسوق العمل، وزيادة عددهن إىل أربعة أمثاله 

 (.335: 2019يف مناصب اخلدمة املدنية العليا )عمر، 

ومدخل التمكني جيعل التنمية أكثر تفاعاًل يف 

ومن ثم ال تكون التنمية جمرد  مشاركة الرجال والنساء،

رعاية اجتامعية للنساء، وإنام تكون اجتامعية هتدف إىل 

متكني النساء من امتالك عنارص القوة التي متكنهن من 

االعتامد عىل الذات يف حتسني أوضاعهن، واملشاركة يف 

 (.  18: 2014اختاذ القرارات )الطريف، 

وفيام ييل يمكن استعراض التمكني وتوضيح 

 أهدافه، وجماالته:

 التمكني: -أ

شهد القرن العرشين اهتاممًا متزايدًا بقضايا املرأة، 

وأصبحت املرأة حمورًا أساسيًا من حماور عمل 

التجمعات والفعاليات االجتامعية يف العامل، ونجحت 

احلركة النسوية يف نقل مطالبها باملساواة من جمرد فكر 

 قيات الدولية،وشعارات إىل مطالبات تبنتها االتفا

( م1945ونصت املادة الثامنة يف ميثاق األمم املتحدة )

عىل مبدأ عدم التفرقة بني الناس عىل أساس النوع، 

وأكدت املادة الثانية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

( عىل أن لكل إنسان حق التمتع بجميع م1948)

احلقوق واحلريات دون متييز، وتنص املادة الثالثة يف 

عهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية عىل أن ال

الدول األطراف تتعهد بضامن املساواة بني الذكور 

واإلناث يف حق التمتع بجميع احلقوق املنصوص عليها 

 (.30: 2013يف هذا العهد )فشار، 

هيدف التمكني إىل إكساب الفرد القدرة عىل و

صل اكتشاف ذاته، وما بداخله من قدرات ومهارات ي

هبا إىل نوعية احلياة التي يريدها، وقد استحدث برنامج 

األمم املتحدة اإلنامئي برناجمًا عن السياسات اخلاصة 

 د  ع  ( الذي يُ م1995باملرأة والرجل هو منهاج بكني )

إطارًا عامليًا لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وقد وضع 

تتعلق بتمكني املرأة كام ورد يف  إسرتاتيجيةأهداف 
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( منها: تعزيز حقوق املرأة االقتصادية 6)عكور، د.ت: 

واستقالهلا االقتصادي بام يف ذلك حصوهلا عىل فرص 

العاملة وظروف االستخدام والسيطرة عىل املوارد 

تسهيل سبل وصوهلا عىل قدم املساواة إىل واالقتصادية، 

املوارد واألسواق والتجارة، توفري اخلدمات التجارية 

القضاء عىل التفرقة الوظيفية وعلومات، والتدريب وامل

 ومجيع أشكال التمييز يف العمل.

ورغم االختالف يف توسيع أو تضييق جماالت 

متكني املرأة لكن من املالحظ أن جماالت متكني املرأة 

واسعة تشمل مجيع جوانب احلياة، ويمكن استعراض 

 بعض املجاالت املهمة فيام ييل: 

 :االجتامعيالتمكني  -1

كز التمكني االجتامعي عىل عدة جوانب من ير

  (Longwe,1998: 18)أمهها:  

شاركة املرأة يف القضايا املجتمعية، مزيادة نسبة  -أ

حمليًا وعربيًا مع التأكيد عىل دورها يف تكوين القيم 

 اإلجيابية عىل مستوى األرسة واملجتمع.

فع مستوى الوعي للقضاء عىل أشكال ر -ب

 كافًة. التمييز ضد املرأة

وفري اخلدمات التي تساعد املرأة يف إحداث ت -ج

 التوازن بني مسؤوليتها ودورها التنموي.

مما سبق نالحظ أن التمكني االجتامعي للمرأة يسهم 

يف حتقيق قوة املرأة ودورها االجتامعي من خالل 

مشاركتها الفاعلة يف التنمية ووصوهلا إىل مواقع صنع 

ل توافر اخلدمات التي القرار، ويتحقق ذلك من خال

تساعدها عىل إحداث التوازن بني مسؤوليتها األرسية 

ودورها التنموي، ومن ضمن هذه اخلدمات: اخلدمات 

 .(قرة ووصول)التي يقدمها برناجما 

 التمكني االقتصادي: -2

يشري إىل العملية التي تزيد من القوة احلقيقية للنساء 

تؤثر عىل حياهتن،  عىل اختاذ القرارات االقتصادية التي

ويمكن حتقيقه من خالل املساواة يف احلصول والسيطرة 

عىل املوارد االقتصادية، والقضاء عىل التمييز بني 

 .Torqvist and Schmitz)اجلنسني يف سوق العمل 

2009: 9.) 

فالتمكني االقتصادي هيدف إىل ضامن حصول املرأة 

عىل فرص عمل متساوية، وإزالة التبعية التي تشعر هبا، 

وإحساسها بقيمتها وحقها يف حتديد خياراهتا التي مُتنح 

هلا، والوصول إىل الفرص واملوارد وضبط سري حياهتا 

داخل املنزل وخارجه من خالل زيادة قدرهتا واعتامدها 

 وزيادة حجم مشاركتها يف سوق العمل.  عىل ذاهتا،

 القانوين: التمكني -3

يسهم اإلطار القانوين إسهامًا كبريًا يف متكني املرأة 

حيث تتوافر هلا ضامنات حتفظ حقوقها وتؤمن موقفها، 

ويتجسد ذلك من خالل سن القوانني والترشيعات التي 

تسهل من عملها ومتكينها يف املجاالت كافًة، وتسهيل 

 جراءات القانونية واإلدارية.اإل

ويسعى اإلطار القانوين إىل إجياد ضامنات حتافظ 

عىل دور املرأة وتضمن حقوقها من خالل: العمل عىل 

تعديل الترشيعات التي حتد من دورها، ومدى وعيها 

بحقوقها القانونية، وتطبيق مجيع االتفاقيات الدولية 

للمرأة، التي تضمن حقوقها املدنية )املجلس القومي 

2004 :310.) 

 ودية ومتكينها يف القطاع اخلاص:عمل املرأة السع -2

حيتل القطاع اخلاص دورًا حموريًا يف حتقيق التنمية 

نظرًا ملا يتمتع به من مزايا وإمكانيات تؤهله للقيام بدور 

ريادي يف شتى املجاالت التنموية، وهذا دفع بصانعي 

ت تطويره وتوفري السياسة إىل رضورة الرتكيز عىل آليا

ومن مالمح سوق العمل يف  ،املناخ املناسب لنشاطه

: 1993القطاع اخلاص السعودي كام ورد يف )أمحد، 

21-22  :) 

للقطاع اخلاص حتقيق هامش  إن األهداف العامة ـ أ

وبالتايل تغلب  ،ربحي مناسب كعائد عىل االستثامر

 األخرى.املصلحة االقتصادية عىل العوامل 

طول ساعات العمل يف القطاع اخلاص إىل  -ب

 نظام الدوامني.   اتباعجانب 

ـ طول أيام العمل األسبوعية حيث تعمل معظم ج

 .ت القطاع اخلاص ستة أيامآمنش

ـ قرص أيام اإلجازات املدفوعة يف القطاع اخلاص د

 .لنظام العمل والعامل فهي مخسة عرش يوماً  طبقاً 
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اخلاص غري  هذه املالمح ربام جعلت القطاع

يف هلا مل يكن مصدر جذب ، وبالنسبة للمرأةمرغوب فيه 

والفرتة الالحقة هلا والتي تتميز بتوافر  ،بدايات التنمية

كانت املرأة تعمل بنسبة كبرية يف والوظائف احلكومية، 

الوظائف التعليمية، إال أن إقبال املرأة للعمل يف القطاع 

الزمان بسبب قلة  اخلاص تزايد منذ ما يزيد عىل عقد من

رغبة بعض النساء يف اإلبداع يف والوظائف احلكومية، 

، العمل والذي قد ال يتوافر يف القطاع احلكومي

باإلضافة إىل أن الرشكات واملؤسسات يف القطاع 

بسبب  ؛اخلاص ال حترص عىل توظيف العاملة النسائية

، وتعمل معظم النساء مناسبةصعوبة إجياد ظروف عمل 

القطاع اخلاص يف برامج التعليم األهيل، ويف قطاع يف 

من استثامراهتا ترتكز يف جتارة  (%97) حيث إن ،البنوك

يف جمال اإلعالم واجلملة والتجزئة، وقطاع اخلدمات، 

أيضًا للمرأة واملجال الصحفي، واملرئي واملسموع 

إسهام يف الوظائف الفندقية بغرض اإلرشاف عىل 

ل املبارش مع النساء )املقبل، حفالت الزواج والتعام

2011 :10.) 

وتوجد عدة عوامل حتول دون إسهام املرأة بشكل 

فعال يف سوق العمل سواء يف القطاع احلكومي، أو 

 أشارت إليها العديد من الدراسات منها: وقد اخلاص، 

نظرة املجتمع إىل عمل املرأة والقيود التي حتول  -أ

  يف كثري من املجاالت. هادون عمل

عدم قدرة كثري من النساء عىل التوفيق بني  -ب

 .وخارجهالعمل يف املنزل 

 عدم موافقة األرسة عىل عمل املرأة. -ج

نظرة املرأة لبعض األعامل التي ال تناسب  -د

 طبيعتها.

ورة عدم توفري مراكز لتدريب املرأة بالص -هـ

 العلمية يف كثري من املجاالت.

املجتمع، واالهتامم  ونتيجة للتغريات التي يمر هبا

بربامج التنمية، ووجود عدد كبري من العاملة الوافدة 

تغريت نظرة املجتمع  ،املوظفة يف تنفيذ هذه الربامج

يف  هاالسعودي حول عمل املرأة وزادت املطالبة بإرشاك

يف بناء جمتمعها شأهنا يف ذلك شأن ، وعملية التنمية

وصوالً إىل  لذلك أولت خطط التنمية املتالحقة ؛الرجل

خاصًا بعمل املرأة  اهتامماً  "2030رؤية اململكة"

ورضورة مشاركتها يف سوق العمل، وتوفري مراكز 

 ذالتدريبها وتأهيلها، وأصبحت املرأة عنرصًا منتجًا و

قيمة اقتصادية عالية تتطلع للقيام بأدوار مهمة باإلضافة 

  .إىل قيامها بدور األم والزوجة

دية يف سعيها جلعل القطاع متيض احلكومة السعوو

اخلاص رشيكًا أساسيًا وفاعاًل يف التنمية، ويف حتقيق 

برنامج "، استنادًا إىل أهداف "2030رؤية اململكة"

يف متويل القطاع اخلاص لـ  "2020التحول الوطني

(% من مبادرات الربنامج التي يفوق عددها 40)

عىل  "2030رؤية اململكة"أكدت و( مبادرة، 540)

القطاع اخلاص يف رسم مسار اقتصاد اململكة من دور 

(% 65(% حاليًا إىل )40خالل رفع نسبة مسامهته من )

(، وذلك لدور القطاع 2030من الناتج املحيل بحلول )

اخلاص ومسامهته يف الناتج املحيل اإلمجايل للمملكة 

، (%20ممثاًل يف املنشئات الصغرية واملتوسطة بنسبة )

طاع اخلاص القيام بدور كبري، يتطلب من الق لكلذو

 .ويقع عىل عاتقه أعباء متعددة ترتبط بتحقيق التنمية

أصبحت قضية متكني املرأة يف القطاع اخلاص ذات و

ألمهية الدور  ؛أولوية مهمة يف الفكر التنموي السعودي

الذي يمكن أن تؤديه املرأة يف دعم مسرية التنمية، ومن 

بأجهزهتا املختلفة يف أجل ذلك اهتمت الدولة السعودية 

السنوات األخرية بموضوع متكني املرأة ملنحها دورًا 

ملموسًا لإلسهام يف مجيع شؤون املجتمع ولزيادة 

إسهامها يف التنمية، ودعم مشاركتها الفاعلة يف دوائر 

صنع القرار عن طريق توسيع نطاق الفرص واخليارات 

من منطلق وينعكس هذا االهتامم جليًا ، والبدائل املتاحة

متكني املرأة يف القطاع اخلاص، ومتاشيًا مع أهداف 

رؤية "، و"2020التحول الوطني"برنامج 

يف إطالق وزارة العمل والتنمية  "2030اململكة

االجتامعية، بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البرشية 

دوٌر )هدف( العديد من الربامج التي يمكن أن يكون هلا 

 الربامج برنامجهذه ومن  ،رأة العاملةيف متكني امل فاعٌل 

  )قرة( وبرنامج )وصول(.
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 سابعًا: اإلجراءات املنهجية:

 نوع الدراسة ومنهجها: -1

وقد  ،هذه الدراسة من الدراسات الوصفية د  ع  تُ 

استخدمت منهج املسح االجتامعي بأسلوبيه احلرص 

 الشامل والعينة.

 

 الدراسة: اةأد -2

مقياسني يقيسان مدى عىل اعتمدت الدراسة 

مسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة العاملة يف 

القطاع اخلاص طبقا عىل املستفيدات يف برنامج قرة، 

 وبرنامج وصول.

 

 كيفية مجع البيانات: -3

تواصلت الباحثتان مع صندوق تنمية املوارد 

حجم البرشية )هدف( للحصول عىل إحصائية توضح 

النساء السعوديات العامالت يف : املجتمع املتمثل يف

قرة )القطاع اخلاص املستفيدات من دعم برناجمي 

مكانًا  ُاختريتيف بعض مدن اململكة التي  (ووصول

: )حائل، أهبا، الدمام، جدة، والرياض(، وهيللدراسة 

أسلوب احلرص  طبقوبمعرفة حجم املجتمع الكيل 

لنساء املستفيدات من دعم برنامج قرة عىل االشامل 

: مدينة كاآليت( مستفيدة موزعة 121وبلغ عددهن )

( مستفيدة، 50( مستفيدة، مدينة جدة )14الدمام )

( مستفيدة، حيث إن مدينتي حائل 57مدينة الرياض )و

صندوق تنمية )املصدر:  وأهبا ال يوجد هبا مستفيدات

 (وصول)نامج أما بر (.2019املوارد البرشية )هدف(، 

اتبع أسلوب احلرص الشامل للنساء  ، فقدأيضاً 

يف مدينتي حائل  (وصول)املستفيدات من دعم برنامج 

( مستفيدة؛ مدينة حائل 103وأهبا حيث بلغ عددهن )

لكرب  نظًرا( مستفيدة، و60( مستفيدة، ومدينة أهبا )43)

(، والرياض ،جدة، الدمام)حجم املستفيدات يف مدينة 

تم تطبيق العينة  ( مستفيدة،2800ددهن )والبالغ ع

(% من العدد 5نسبة ) وُأخذالعشوائية بالطريقة الطبقية 

( 16الكيل لكل مدينة ليصبح كاآليت: مدينة الدمام )

 ( مستفيدة47ومدينة جدة ) (،314من بني ) مستفيدة

من بني  ( مستفيدة78ومدينة الرياض ) (،936من بني )

وع النساء املستفيدات من جمم وبالتايل أصبح(، 1550)

املجموع الكيل للنساء ( ليصبح 244برنامج )وصول( )

السعوديات العامالت يف القطاع اخلاص املستفيدات 

الاليت طبق عليهن  (قرة ووصول)من دعم برناجمي 

 .( مستفيدة365) املقياس

 

 صدق أداة الدراسة: -4

 الصدق الظاهري: -أ

 من املحكمني واملحكامت عددعىل  ُعرض املقياسان

وقد أبدوا مالحظات  ،االختصاص وذوات ذوي من

 .ُأخذ هباقيمة 

 :الصدق الداخيل -ب

عىل عينة  للمقياسنيصدق االتساق الداخيل  ُحسب

كل ل( من النساء املستفيدات 30استطالعية مكونة من )

بحساب معامل ارتباط بريسون بني الدرجة  مقياس

، ة للمحور التابعة لهلكل عبارة والدرجة الكلي

 واجلداول التالية توضح ذلك:

( معامالت ارتباط بريسون بني عبارات 1جدول رقم )

وبني الدرجة الكلية للمحور ( قرة)برنامج  مقياس

 التابعة له

 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

املحور الثاين: مسامهة برنامج قرة يف دعم االستقرار الوظيفي 

 للمرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.94 0.00** 5 0.95 0.00** 

2 0.98 0.00** 6 0.96 0.00** 

3 0.95 0.00** 7 0.96 0.00** 

4 0.93 0.00** 8 0.95 0.00** 

يف حتقيق التوازن بني ( قرة )املحور الثالث: مسامهة برنامج 

مسؤوليات املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص وواجباهتا 

 األرسية

1 0.92 0.00** 5 0.98 0.00** 
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 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

2 0.88 0.00** 6 0.87 0.00** 

3 0.96 0.00** 7 0.84 0.00** 

4 0.92 0.00**    

يف تذليل الصعوبات التي  ( قرة)املحور الرابع: مسامهة برنامج 

 تواجه املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.82 0.00** 5 0.96 0.00** 

2 0.96 0.00** 6 0.95 0.00** 

3 0.98 0.00** 7 0.95 0.00** 

4 0.91 0.00**    

(، )**( دالة عند مستوى 0.05)*( دالة عند مستوى )

(0.01.) 

برنامج  مقياس( ارتباط مجيع عبارات 1تضح من اجلدول )ا

بالدرجة الكلية لكل حمور تنتمي إليه ارتباط موجب ودال  (قرة)

مما يدل عىل صدق االتساق  ؛(0.01إحصائيًا عند مستوى داللة )

 .هعباراتلالداخيل 

 

معامالت ارتباط بريسون بني  (2جدول رقم: )  

وبني الدرجة الكلية ( وصول )برنامج  مقياسعبارات 

 للمحور التابعة له 

 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

يف دعم االستقرار  (وصول)املحور الثاين: مسامهة برنامج 

 الوظيفي للمرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.96 0.00** 5 0.92 0.00** 

2 0.96 0.00** 6 0.91 0.00** 

3 0.84 0.00** 7 0.94 0.00** 

4 0.82 0.00** 8 0.97 0.00** 

يف حتسني وتطوير بيئة  (وصول)املحور الثالث: مسامهة برنامج 

 نقل املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص من وإىل مكان العمل

1 0.95 0.00** 5 0.95 0.00** 

2 0.98 0.00** 6 0.95 0.00** 

 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

3 0.92 0.00** 7 0.94 0.00** 

4 0.99 0.00**    

يف تذليل الصعوبات التي  (وصول)املحور الرابع: مسامهة برنامج 

 تواجه املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.98 0.00** 4 0.96 0.00** 

2 0.99 0.00** 5 0.97 0.00** 

3 0.96 0.00** 6 0.94 0.00** 

(، )**( دالة عند مستوى 0.05)*( دالة عند مستوى )

(0.01.) 

برنامج  مقياس( ارتباط مجيع عبارات 2تضح من اجلدول: )ا

بالدرجة الكلية لكل حمور تنتمي إليه ارتباط موجب  (وصول)

مما يدل عىل صدق  ؛(0.01ودال إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ه.عباراتلاالتساق الداخيل 

 

 ثبات االستبانة:  -5

باستخدام معامل ألفا  املقياسنيسب ثبات ُح 

عىل مستوى حماور وإمجايل كل  املعباراهت كرونباخ

 توضح ذلك: واجلداول التاليةمقياس، 

مقياس قيم معامالت ثبات حماور    ( 3جدول رقم: )

باستخدام معامل ألفا  املقياسوإمجايل  برنامج )قرة(

 كرونباخ

 املحور
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 )قرة(املحور الثاين: مسامهة برنامج 

يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة 

 السعودية العاملة بالقطاع اخلاص.

8 0.98 

 )قرة(املحور الثالث: مسامهة برنامج 

يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة 

السعودية العاملة بالقطاع اخلاص 

 وواجباهتا األرسية.

7 0.96 

  )قرة(املحور الرابع: مسامهة برنامج 

يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة 

 السعودية العاملة بالقطاع اخلاص.

7 0.97 

 0.99 22 املجموع
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 مقياس( ارتفاع معامالت ثبات حماور 3تضح من اجلدول: )ا

(، كام بلغ 0.98، 0.96حيث انحرصت بني )  )قرة(برنامج 

( وهو معامل 0.99) املقياسمعامل ثبات ألفا كرونباخ إلمجايل 

 بشكل عام. املقياسمما يدل عىل حتقق ثبات  ؛ثبات مرتفع

 مقياس( قيم معامالت ثبات حماور 4جدول رقم: )  

باستخدام معامل ألفا  ملقياسوإمجايل ابرنامج )وصول( 

 كرونباخ

 املحور
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

  )قرة(املحور الثاين: مسامهة برنامج 

يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة 

 .السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

8 0.97 

 )قرة(املحور الثالث: مسامهة برنامج 

يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة 

السعودية العاملة بالقطاع اخلاص من 

 .وإىل مكان العمل

7 0.98 

  )قرة(املحور الرابع: مسامهة برنامج 

يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة 

 .السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

6 0.99 

 0.99 21 املجموع

 

 مقياس( ارتفاع معامالت ثبات حماور 4تضح من اجلدول: )ا

(، كام بلغ 0.99، 0.97حيث انحرصت بني ) )قرة(برنامج

( وهو معامل 0.99) املقياسمعامل ثبات ألفا كرونباخ إلمجايل 

 بشكل عام. املقياسمما يدل عىل حتقق ثبات  ؛ثبات مرتفع

 

 األساليب اإلحصائية: -6

 .التكرارات والنسب املئوية -أ

  .املتوسط احلسايب -ب

   .االنحراف املعياري -ج

 معامل ارتباط بريسون. -د

 معامل ثبات ألفا كرونباخ. -هـ

 

 اإلحصائيةحتليل البيانات واملعاجلة ثامنًا: 

 الدراسة: مفردات جمتمع خصائص  -1

 :(قرة)برنامج  -أ

تقع أعامرهن يف  املبحوثاتأكثر من حيث العمر:  -

أقل من -30سنة( و )من  30أقل من -20الفئتني )من 

( لكل فئة، وبطبيعة احلال %48.76سنة( بنسبة ) 40

أطفال الاليت هلن أكرب عدد للنساء  هذه الفئات متثلفإن 

 يف سن احلضانة. 

 املبحوثاتمعظم من حيث املستوى التعليمي:  -

(، %74.38) بنسبةمستواهن التعليمي )جامعي( 

)الثانوي( بنسبة و(، %11.57بنسبة ) (ماجستري)

(. بالنظر إىل هذه النسب نالحظ أن املستوى 6.61%)

التعليمي مرتفع، وهذا يؤكد االهتامم الواضح للمرأة 

 .الذي يؤهلها لاللتحاق بسوق العملبالتعليم 

 املبحوثات الاليتبلغت نسبة من حيث الدخل:  -

( ريال 5000 أقل من -4000دخلهن الشهري )

يال ر( 4000أقل من  -3000) (، يليهن24.79%)

( ريال 6000أقل من  -5000) ثم(، %23.14بنسبة )

( 7000أقل من  -6000يليهن )و(، %21.49بنسبة )

 -7000دخلهن ) الاليت(، ثم %15.70ريال بنسبة )

( 3000)أقل من و(، %8.26( ريال بنسبة )8000

(، وبمالحظة هذه النسب نجد %69.61ريال بنسبة )

قل أ -3000دخوهلن ما بني ) ترتاوحأن أغلب النساء 

لدعم ل( ريال، وبالتايل نجدهن أكثر حوجة 6000من 

بعض األعباء املادية خاصة  نالذي ربام خيفف عنه

 تعلقة بحضانة األطفال. امل

أكثر من حيث عدد األطفال دون سن السادسة:  -

لدهين طفل واحد بنسبة  املبحوثاتمن نصف 

(، %30.58بنسبة ) طفالن(، ثم من لدهين 57.85%)

وأغلبهن (، %9.92من لدهين ثالثة أطفال بنسبة )و

سنة( و  30قل من أ-20تقع أعامرهن يف الفئتني )من 

وبالتايل فإن زيادة عدد سنة(،  40أقل من -30)من 

أطفاهلن وارد، وأن الطلب عىل دعم برنامج )قرة( 

 سوف يكون مستمًرا.

من حيث سؤال: هل عدد األطفال الذين  -

عدد  املبحوثاتمعظم يدعمهم الربنامج مناسب؟ 

نسبة و(، %87.60) بنسبةأطفاهلن مناسب 

( عدد أطفاهلن غري مناسب، وبمالحظة هذه 12.40%)

نجد أن أغلب النساء يرين أن الدعم املوجه هلن  النسب

ألن معظمهن هلن طفل وطفالن والربنامج  ؛مناسب

لذلك هي مستفيدة من  نييدعم املرأة يف حدود طفل
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 عزىيُ  ربام دعم غري مناسبالأن  يرين الاليتالدعم، و

 .لقلة دخوهلن هذا

أكثر من حيث سؤال:هل قيمة الدعم مناسبة؟  -

قيمة الدعم املقدمة هلن مناسبة ت من نصف املبحوثا

(غري مناسبة، %38.84نسبة )و(، %61.16) بنسبة

تفسري هذه النسب مرتبط بتفسري النسب اخلاصة بعدد و

حيث إن معظم النساء املستفيدات لدهين  ،األطفال

طفل واحد وطفالن، فيمكن أن نربهن ذلك بأن الاليت 

يرين أن قيمة الدعم غري مناسبة نتيجة النخفاض 

 يف مقابل كثرة التزاماهتن املادية. مستوى دخوهلن 

أغلب من حيث سؤال: هل مدة الدعم كافية؟  -

 سبةبنكافية املقدمة هلن مدة الدعم  املبحوثات

قد تكون  ،(غري كافية%38.02)ونسبة (، 61.98%)

مدة الدعم كافية بالنسبة للنساء الاليت لدهين طفل أو 

من صندوق تنمية املوارد  ةن، وهي مدة حمددطفال

 البرشية )هدف(، وتناسب عدد أطفاهلن. 

 

 :(وصول)برنامج  -ب

أعامرهن )من  املبحوثاتأكثر من حيث العمر:  -

(، ثم )من %67.62) بنسبةة( سن 30أقل من  -20

ومن  (،%29.92سنة( بنسبة ) 40أقل من  -30

بالنظر و (،%2.46سنة( بنسبة ) 50إىل أقل من  -40)

ني إىل هذه النسب نالحظ أن أكثر النساء يف الفئت

عزى ربام يُ وسنة(،  40إىل أقل من  -20)من ني العمريت

 ذلك أن النساء يف هذه الفئات العمرية أكثر رغبة يف

 يف القطاع اخلاص. العمل

نصف أكثر من من حيث املستوى التعليمي:  -

 بنسبة (جامعي) هنتعليم ىمستواملبحوثات 

(، )دبلوم ما %22.95ثانوي( بنسبة )ال(، )59.84%)

بنسبة  (املاجستري)(، %6.15بعد الثانوي( بنسبة )

(، %4.10)دبلوم فوق اجلامعي( بنسبة )و(، 5.33%)

وبالنظر إىل هذه النسب نالحظ أن معظم النساء 

االلتحاق مستواهن التعليمي مرتفع، وهذا ساعدهن يف 

احلصول عىل  منمكنهن و عمل يف القطاع اخلاصبال

 )قرة(.دعم برنامج

بلغت نسبة من حيث احلالة االجتامعية:  -

غري و، (%47.95من املتزوجات ) املبحوثات

(، ثم املطلقات بنسبة %46.31املتزوجات بنسبة )

(4.92% .) 

أكثر من نصف من حيث الدخل الشهري:  -

( 4000أقل من  -3000دخلهن الشهري ) املبحوثات

( 5000قل من أ -4000(، ثم )%52.46) بنسبة ريال

( ريال 3000(، ثم )أقل من %25.82ريال بنسبة )

( ريال 6000من أقل  -5000) ثم(، %15.16بنسبة )

، و 7000أقل من  -6000)و(، %5.74بنسبة )

%( لكل منهام، 0.41بنسبة ) ( ريال،8000 -7000

وبالنظر إىل هذه النسب نالحظ أن أكثر النساء دخلهن 

 ؛( ريال4000أقل من  -3000الشهري يرتاوح من )

من وإىل  لذا قد يسهم الدعم يف تسهيل عملية نقلهن

 .العملمكان 

ؤال: هل قيمة الدعم املقدمة كافية؟ من حيث س -

حيث  ،قيمة الدعم املقدمة هلن كافية املبحوثاتأكثر 

( غري %36.07نسبة )و(، %63.93بلغت نسبتهن )

أن معظم  بالرغم منكافية. نالحظ من هذه النسب 

أقل من -3000النساء دخلهن الشهري يرتاوح من )

هين لد ولعل ،يرين أن قيمة الدعم كافيةفإهنن ( 4000

 .مصادر أخرى للدخل

 

 : مفردات جمتمع الدراسةعرض وحتليل بيانات  -2

 يف (قرة ووصول)ملعرفة مدى مسامهة برناجمي 

قامت متكني املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص؛ 

بحساب التكرارات والنسب املئوية  انالباحثت

واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري والرتتيب 

للمتوسط احلسايب لعبارات املحور الثاين، والثالث، 

وجاءت مرتبة حسب ورودها مقياس، والرابع من كل 

 :كالتايليف تساؤالت الدراسة 
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 يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص؟ )قرة(جمي السؤال األول: ما مسامهة برنا

 :(قرة)برنامج  -أ

 يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص( قرة )مسامهة برنامج  (5جدول رقم:)    

 اتالعبار م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

1 
أسهم يف تأدية واجبايت يف العمل 

 بشكل جيد.

 3 10 6 43 59 التكرار
4.2 1.03 2 

% 48.76 35.54 4.96 8.26 2.48 

 أكثر متسكًا بوظيفتي. أصبحُت  2
 3 10 8 43 57 التكرار

4.17 1.04 4 
% 47.11 35.54 6.61 8.26 2.48 

3 
أشعر بالرضا النفيس جتاه مسؤوليايت 

 يف العمل. 

 4 6 6 53 52 التكرار
4.18 0.97 3 

% 42.98 43.8 4.96 4.96 3.31 

4 
دعم الربنامج شجعني عىل العمل 

 يف القطاع اخلاص.

 5 12 10 35 59 التكرار
4.08 1.16 7 

% 48.76 28.93 8.26 9.92 4.13 

5 
أكثر اطمئنانًا عىل أطفايل  أصبحُت 

 وأنا يف بيئة العمل.

 3 10 7 33 68 التكرار
4.26 1.05 1 

% 56.2 27.27 5.79 8.26 2.48 

 زادت إنتاجيتي يف العمل.  6
 3 10 14 43 51 التكرار

4.07 1.05 8 
% 42.15 35.54 11.57 8.26 2.48 

7 
عدم تغيبي عن العمل بسبب 

 أطفايل.

 5 9 12 35 60 التكرار
4.12 1.12 6 

% 49.59 28.93 9.92 7.44 4.13 

8 
أكثر حرصًا عىل حضور  أصبحُت  

 االجتامعات.

 3 8 15 40 55 التكرار
4.12 1.03 5 

% 45.45 33.06 12.4 6.61 2.48 

  1.06 4.15 املتوسط العام للمحور

 4.15املتوسط احلسايب العام )أن ( 5تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة املبحوثات يعني أن  وهذا(، 5.0من 

الوظيفي بدرجة )أوافق( بشكل  هنيف دعم استقرار (قرة)برنامج 

وعىل مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجات ، عام

 درجات( 5) أصل من درجة( 4.26 – 4.07املوافقة ما بني )

، ويمكن (أوافق بشدة، أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي

عىل العبارة  املبحوثاتجاءت موافقة توضيح ذلك بالتفصيل: 

املرتبة )أكثر اطمئنانًا عىل أطفايل وأنا يف بيئة العمل( يف  )أصبحُت 

( 4.26بلغ متوسطها احلسايب )، وبدرجة )موافق بشدة( (األوىل

عىل سبع  املبحوثاتقة جاءت مواف، و(1.05وانحراف معياري )

متوسطاهتا احلسابية بني  ت)أوافق( انحرصبدرجة عبارات 

 :كاآليتحسب املتوسط احلسايب  مرتبة تنازلياً و ،(4.20، 4.07)

 (املرتبة الثانية)أسهم يف تأدية واجبايت يف العمل بشكل جيد يف 

أشعر ، (1.03( وانحراف معياري )4.20بمتوسط حسايب )

بمتوسط  (املرتبة الثالثة)ه مسؤوليايت يف العمل يف بالرضا النفيس جتا

أكثر  أصبحُت ، (0.97( وانحراف معياري )4.18حسايب )

( 4.17بمتوسط حسايب ) (املرتبة الرابعة)متسكًا بوظيفتي يف 

أكثر حرصًا عىل حضور  أصبحُت ، (1.04وانحراف معياري )

( 4.12بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة)االجتامعات يف 

عدم تغيبي عن العمل بسبب أطفايل ، (1.03انحراف معياري )و

( وانحراف معياري 4.12بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)يف 

دعم الربنامج شجعني عىل العمل يف القطاع اخلاص يف ، (1.12)

( وانحراف معياري 4.08بمتوسط حسايب ) (املرتبة السابعة)

بمتوسط  (رتبة الثامنةامل)زادت إنتاجيتي يف العمل يف ، و(1.16)

 (.1.05( وانحراف معياري )4.07حسايب )

بني  تنحرصا ابالنظر إىل قيم االنحراف املعياري نالحظ أهن

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )أشعر بالرضا 1.16، 0.97)

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات  ؛النفيس جتاه مسؤوليايت يف العمل(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري و، املبحوثاتحوهلا آراء  التي تقاربت

مما  ؛للعبارة )دعم الربنامج شجعني عىل العمل يف القطاع اخلاص(

املبحوثات، وهذه النتائج يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف حوهلا 

يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة  (قرة )مسامهة برنامجتؤكد 

 .السعودية العاملة يف القطاع اخلاص
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 برنامج وصول: -ب

 يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص (وصول)( مسامهة برنامج 6جدول رقم: )      

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

 بعميل. شجعني عىل التمسك 1
 12 10 13 77 132 التكرار

4.26 1.07 1 
% 54.1 31.56 5.33 4.1 4.92 

 انتظامي يف العمل وعدم تغيبي. 2
 10 10 12 102 110 التكرار

4.2 1 2 
% 45.08 41.8 4.92 4.1 4.1 

3 
من الراتب كاماًل دون  استفدُت 

 استقطاع.

 14 31 24 77 98 التكرار
3.88 1.23 8 

% 40.16 31.56 9.84 12.7 5.74 

4 
وسيلة النقل متاحة يل يف  تأصبح

 الفرتة الصباحية واملسائية.

 12 21 22 85 104 التكرار
4.02 1.14 7 

% 42.62 34.84 9.02 8.61 4.92 

 استقراري النفيس يف العمل. 5
 13 13 19 92 107 التكرار

4.09 1.1 4 
% 43.85 37.7 7.79 5.33 5.33 

 توافر األمن الوظيفي بالنسبة يل. 6
 15 12 20 93 104 التكرار

4.06 1.12 6 
% 42.62 38.11 8.2 4.92 6.15 

 مواظبتي عىل حضور االجتامعات. 7
 9 14 20 99 102 التكرار

4.11 1.03 3 
% 41.8 40.57 8.2 5.74 3.69 

8 
ازدادت الرغبة لدي يف العمل يف 

 القطاع اخلاص.

 12 15 20 92 105 التكرار
4.08 1.1 5 

% 43.03 37.7 8.2 6.15 4.92 

  1.10 4.09 املتوسط العام للمحور

 4.09املتوسط احلسايب العام )أن ( 6تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

الوظيفي بدرجة )أوافق( بشكل  هنيف دعم استقرار  (وصول)

وعىل مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجات ، عام

 درجات( 5) أصل من درجة( 4.26 – 3.88املوافقة ما بني )

ويمكن ( أوافق بشدة، أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي

عىل العبارة  املبحوثات:جاءت موافقة توضيح ذلك بالتفصيل

بدرجة )موافق  (املرتبة األوىل))شجعني عىل التمسك بعميل( يف 

( وانحراف معياري 4.26بشدة( حيث بلغ متوسطها احلسايب )

عىل سبع عبارات بدرجة  املبحوثاتجاءت موافقة ، و(1.07)

، 3.88متوسطاهتا احلسابية بني ) ت)أوافق( حيث انحرص

:انتظامي يف كاآليتسط احلسايب حسب املتو مرتبة تنازلياً ، و(4.20

( 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثانية)العمل وعدم تغيبي يف 

مواظبتي عىل حضور االجتامعات يف ، (1.07وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 4.11بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثالثة)

بمتوسط  (املرتبة الرابعة)استقراري النفيس يف العمل يف ، (1.03)

ازدادت الرغبة ، (1.10( وانحراف معياري )4.09سايب )ح

بمتوسط  (املرتبة اخلامسة)لدي يف العمل يف القطاع اخلاص يف 

توافر األمن ، (1.10( وانحراف معياري )4.08حسايب )

( 4.06بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)الوظيفي بالنسبة يل يف 

تاحة يل يف أصبحت وسيلة النقل م، (1.12وانحراف معياري )

بمتوسط حسايب  (املرتبة السابعة)الفرتة الصباحية واملسائية يف 

من الراتب  استفدُت ، و(1.14( وانحراف معياري )4.02)

( 3.88بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثامنة)كاماًل دون استقطاع يف 

 (.1.23وانحراف معياري )

 بنيما  تنحرصا اوبمالحظة قيم االنحراف املعياري نجد أهن

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )انتظامي يف 1.23، 1.0)

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات التي تقاربت  ؛العمل وعدم تغيبي(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري للعبارة و، املبحوثاتآراء حوهلا 

مما يدل عىل أهنا أكثر  ؛من الراتب كاماًل دون استقطاع( )استفدُت 

بحوثات، ومن خالل حتليل نتائج هذا املعبارة اختلف حوهلا 

يف دعم االستقرار الوظيفي  أسهم  (وصول)برنامج اجلدول، فإن 

 .للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص
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 يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص (قرة)السؤال الثاين: ما مسامهة برنامج 

 وواجباهتا األرسية؟

وواجباهتا  يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة العاملة يف القطاع اخلاص (قرة)( مسامهة برنامج 7جدول رقم: )  

 األرسية

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق حمايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

1 
أشعر باالستقرار النفيس جتاه 

 مسؤوليايت يف العمل واملنزل. 

 4 6 10 46 55 التكرار
4.17 1.01 3 

% 45.45 38.02 8.26 4.96 3.31 

2 
الدعم املقدم يل أسهم يف ختفيض 

 الرسوم الدراسية ألطفايل. 

 12 11 16 38 44 التكرار
3.75 1.31 7 

% 36.36 31.4 13.22 9.09 9.92 

3 
اخلدمات املقدمة ألطفايل تناسب 

 احتياجاهتم.

 7 8 8 48 50 التكرار
4.04 1.13 4 

% 41.32 39.67 6.61 6.61 5.79 

4 
حتقق الرضا النفيس لزوجي فيام يتعلق 

 بعميل داخل املنزل وخارجه.

 7 11 11 40 52 التكرار
3.98 1.19 5 

% 42.98 33.06 9.09 9.09 5.79 

5 
عىل أطفايل أثناء دوامي يف  اطمأننُت 

 العمل. 

 5 8 3 42 63 التكرار
4.24 1.06 1 

% 52.07 34.71 2.48 6.61 4.13 

6 
الدعم املقدم يل أسهم يف تقليل رصيف 

 عىل أطفايل.

 11 13 14 38 45 التكرار
3.77 1.3 6 

% 37.19 31.4 11.57 10.74 9.09 

7 
يقوم برعاية أطفايل معلامت ذوات 

 كفاءة.

 5 5 9 44 58 التكرار
4.2 1.03 2 

% 47.93 36.36 7.44 4.13 4.13 

  1.15 4.02 املتوسط العام للمحور

 4.02املتوسط احلسايب العام )أن ( 7تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

يف حتقيق التوازن بني مسؤولياهتن وواجباهتن األرسية   (قرة)

فقد تراوح  ،وعىل مستوى العبارات، بدرجة )أوافق( بشكل عام

 درجة( 4.24 – 3.75املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة ما بني )

 أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي درجات( 5) أصل من

جاءت موافقة  ، ويمكن توضيح ذلك بالتفصيل:(أوافق بشدة،

عىل أطفايل أثناء دوامي يف  عىل العبارة )اطمأننُت  املبحوثات

بدرجة )موافق بشدة( حيث بلغ  (املرتبة األوىل)العمل( يف 

، (1.06وانحراف معياري ) ،(4.24متوسطها احلسايب )

عىل ست عبارات بدرجة )أوافق(  املبحوثاتجاءت موافقة و

مرتبة و ،(4.20، 3.75)حيث انحرص متوسطاهتا احلسابية بني 

يقوم برعاية أطفايل معلامت  :كاآليتحسب املتوسط احلسايب  تنازلياً 

( 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثانية)ذوات كفاءة يف 

أشعر باالستقرار النفيس جتاه ، (1.03وانحراف معياري )

بمتوسط حسايب  (املرتبة الثالثة)مسؤوليايت يف العمل واملنزل يف 

اخلدمات املقدمة ألطفايل ، (1.01انحراف معياري )( و4.17)

( 4.04بمتوسط حسايب ) (املرتبة الرابعة)تناسب احتياجاهتم( يف 

حتقق الرضا النفيس لزوجي فيام ، (1.13وانحراف معياري )

بمتوسط  (املرتبة اخلامسة)يتعلق بعميل داخل املنزل وخارجه يف 

م املقدم يل الدع، (1.19( وانحراف معياري )3.98حسايب )

بمتوسط  (املرتبة السادسة)أسهم يف تقليل رصيف عىل أطفايل يف 

الدعم املقدم يل ، و(1.30( وانحراف معياري )3.77حسايب )

 (املرتبة السابعة)أسهم يف ختفيض الرسوم الدراسية ألطفايل يف 

 (.1.31( وانحراف معياري )3.75بمتوسط حسايب )

بني  تنحرصا اري نالحظ أهنوبالنظر إىل قيم االنحراف املعيا

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )أشعر 1.31، 1.01)

مما يدل عىل  ؛باالستقرار النفيس جتاه مسؤوليايت يف العمل واملنزل(

أكرب قيمة حوهلا آراء املبحوثات، وأهنا أكثر العبارات التي تقاربت 

 لالنحراف املعياري للعبارة )الدعم املقدم يل أسهم يف ختفيض

 تمما يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف ؛الرسوم الدراسية ألطفايل(

  (قرةاملبحوثات، وبالتايل أكدت هذه النتائج عىل أن برنامج )حوهلا 

يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة العاملة يف القطاع أسهم 

 .وواجباهتا األرسية اخلاص
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يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص من  (وصول)السؤال الثالث: ما مسامهة برنامج 

 وإىل بيئة العمل؟

 يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة العاملة يف القطاع اخلاص   (وصول)مسامهة برنامج    ( 8جدول رقم: )

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

 وصويل إىل مكان عميل يف الوقت املحدد. 1
 9 17 28 91 99 التكرار

4.04 1.06 7 
% 40.57 37.3 11.48 6.97 3.69 

2 
ساهم يف احلد من صعوبة نقيل من وإىل  

 البيت.

 10 10 13 107 104 التكرار
4.17 0.99 2 

% 42.62 43.85 5.33 4.1 4.1 

3 
معايري السالمة متوافرة يف برنامج 

 .(وصول)

 9 15 18 101 101 التكرار
4.11 1.03 3 

% 41.39 41.39 7.38 6.15 3.69 

4 
تطوير بيئة النقل حقق يل التوازن بني 

 مسؤوليايت يف العمل واملنزل.

 9 16 17 113 89 التكرار
4.05 1.01 5 

% 36.48 46.31 6.97 6.56 3.69 

5 

من اجلهد البدين والنفيس  اً وفر يل كثري

بذله يف الوصول والعودة من أالذي كنت 

 العمل.

 10 11 15 93 115 التكرار

4.2 1.02 1 
% 47.13 38.11 6.15 4.51 4.1 

6 
حتسني بيئة النقل أسهمت يف زيادة 

 إنتاجيتي يف العمل.

 10 13 25 104 92 التكرار
4.05 1.03 6 

% 37.7 42.62 10.25 5.33 4.1 

7 
الدعم املقدم يل أسهم يف توفري كثري من 

 املال الذي كنت أرصفه عىل النقل.

 16 15 18 81 114 التكرار
4.07 1.17 4 

% 46.72 33.2 7.38 6.15 6.56 

  1.04 4.10 املتوسط العام للمحور

 4.10املتوسط احلسايب العام )أن ( 8من اجلدول: )تضح ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

من وإىل مكان العمل  هنيف حتسني وتطوير بيئة نقل  (وصول)

فقد تراوح  ،وعىل مستوى العبارات، بدرجة )أوافق( بشكل عام

 درجة( 4.20 – 4.04بني ) املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة ما

، ( درجات وهي متوسطات تقابل درجة )أوافق(5) أصل من

من  اً وفر يل كثري :اآليتمرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب كو

بذله يف الوصول والعودة من أاجلهد البدين والنفيس الذي كنت 

( وانحراف 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة األوىل)العمل يف 

هم يف احلد من صعوبة نقيل من وإىل البيت سا، (1.02معياري )

(وانحراف معياري 4.17بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثانية)يف 

املرتبة )معايري السالمة متوافرة يف برنامج وصول يف ، (0.99)

، (1.03وانحراف معياري ) (4.11بمتوسط حسايب ) (الثالثة

الدعم املقدم يل أسهم يف توفري كثري من املال الذي كنت أرصفه عىل 

وانحراف  (4.07بمتوسط حسايب ) (املرتبة الرابعة)النقل يف 

تطوير بيئة النقل حقق يل التوازن بني مسؤوليايت ، (1.17معياري )

 (4.05بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة)يف العمل واملنزل يف 

حتسني بيئة النقل أسهمت يف زيادة ، (1.01وانحراف معياري )

( 4.05بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)إنتاجيتي يف العمل يف 

صويل إىل مكان عميل يف الوقت وو، (1.03وانحراف معياري )

( وانحراف 4.04بمتوسط حسايب ) (املرتبة السابعة)املحدد يف 

 (.1.06معياري )

تنحرص بني  اوبمالحظة قيم االنحراف املعياري نجد أهن

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )ساهم يف احلد 1.17، 0.99)

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات  ؛من صعوبة نقيل من وإىل البيت(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري و، املبحوثاتآراء حوهلا التي تقاربت 

للعبارة )الدعم املقدم يل أسهم يف توفري كثري من املال الذي كنت 

حوهلا  تمما يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف ؛فه عىل النقل(أرص

املبحوثات، وبالتايل فإّن هذه النتائج أثبتت مسامهة برنامج 

يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة العاملة يف القطاع   (وصول)

 .اخلاص
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يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة السعودية العاملة يف القطاع  (قرة ووصول)السؤال الرابع: ما مسامهة برناجمي 

 اخلاص وتعيق من مشاركتها يف سوق العمل؟

 برنامج قرة: -أ

 يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف القطاع اخلاص (قرة)( مسامهة برنامج 9جدول رقم: )     

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 قأواف

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

1 
ختفيض الرسوم الدراسية 

 ألطفايل.

 8 11 23 40 39 التكرار
3.75 1.19 7 

% 32.23 33.06 19.01 9.09 6.61 

 انتظامي يف احلضور للعمل. 2
 5 7 11 44 54 التكرار

4.12 1.07 5 
% 44.63 36.36 9.09 5.79 4.13 

3 
االستقرار النفيس يف العمل 

 واملنزل.

 5 6 8 44 58 التكرار
4.19 1.04 4 

% 47.93 36.36 6.61 4.96 4.13 

4 
توفري بيئة تعليمية وتربوية آمنة 

 ألطفايل.

 5 4 7 48 57 التكرار
4.22 1 2 

% 47.11 39.67 5.79 3.31 4.13 

 حقق يل االستقرار األرسي. 5
 6 7 7 38 63 التكرار

4.2 1.11 3 
% 52.07 31.4 5.79 5.79 4.96 

 االطمئنان عىل أطفايل. 6
 5 6 4 43 63 التكرار

4.26 1.03 1 
% 52.07 35.54 3.31 4.96 4.13 

7 
الرغبة يف العمل يف القطاع 

 اخلاص.

 6 6 15 38 56 التكرار
4.09 1.11 6 

% 46.28 31.4 12.4 4.96 4.96 

  1.08 4.12 العام للمحوراملتوسط 

 4.12املتوسط احلسايب العام )أن ( 9تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

املرأة بدرجة )أوافق(  هنيف تذليل الصعوبات التي تواجه (قرة)

وعىل مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب ، بشكل عام

( 5) أصل من درجة( 4.26 – 3.75لدرجات املوافقة ما بني )

، (أوافق بشدة، أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي درجات

عىل  املبحوثاتجاءت موافقة ويمكن توضيح ذلك بالتفصيل: 

ربوية آمنة العبارتني )االطمئنان عىل أطفايل/ توفري بيئة تعليمية وت

ألطفايل( يف املرتبتني األوىل والثانية بدرجة )موافق بشدة( حيث 

( وانحراف معياري 4.22، 4.26بلغ متوسطهام احلسايب )

الدراسة  جمتمعجاءت موافقة أفراد ، و( عىل التوايل1.0، 1.03)

متوسطاهتا  تعىل أربع عبارات بدرجة )أوافق( حيث انحرص

مرتبة تنازلًيا حسب املتوسط و ،(4.20، 3.75احلسابية بني )

 (املرتبة الثالثة)حقق يل االستقرار األرسي يف  :كاآليتاحلسايب 

االستقرار ، (1.11( وانحراف معياري )4.20بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب  (املرتبة الرابعة)النفيس يف العمل واملنزل يف 

انتظامي يف احلضور للعمل ، (1.04( وانحراف معياري )4.19)

( وانحراف معياري 4.12بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة) يف

 (املرتبة السادسة)الرغبة يف العمل يف القطاع اخلاص يف ، (1.07)

ختفيض ، و(1.11( وانحراف معياري )4.09بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب  (املرتبة السابعة)الرسوم الدراسية ألطفايل يف 

 (.1.19( وانحراف معياري )3.75)

 تنحرصا انالحظ أهن ،وبالنظر إىل قيم االنحراف املعياري

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )توفري بيئة 1.19، 1.0بني )

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات التي  ؛تعليمية وتربوية آمنة ألطفايل(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري و، املبحوثاتآراء حوهلا تقاربت 

مما يدل عىل أهنا أكثر  ؛الدراسية ألطفايل(للعبارة )ختفيض الرسوم 

املبحوثات، وتؤكد هذه النتائج أن برنامج حوهلا  تعبارة اختلف

تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف أسهم يف   (قرة)

  .القطاع اخلاص
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 برنامج وصول: -ب

 القطاع اخلاصيف يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة  (وصول)( مسامهة برنامج 10جدول رقم: )    

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

 سهل نقيل من وإىل املنزل. 1
 9 12 13 96 114 التكرار

4.2 1.01 1 
% 46.72 39.34 5.33 4.92 3.69 

 انتظامي يف العمل وعدم تغيبي. 2
 9 14 16 100 105 التكرار

4.14 1.02 4 
% 43.03 40.98 6.56 5.74 3.69 

 ر يل بيئة نقل آمنة.وفّ  3
 8 13 19 97 107 التكرار

4.16 1 2 
% 43.85 39.75 7.79 5.33 3.28 

 حقق يل االستقرار النفيس. 4
 9 15 20 89 111 التكرار

4.14 1.05 5 
% 45.49 36.48 8.2 6.15 3.69 

5 
ر يل الوقت واجلهد ذهابًا وإيابًا وفّ 

 إىل العمل.

 9 12 18 98 107 التكرار
4.16 1.01 3 

% 43.85 40.16 7.38 4.92 3.69 

6 
ر يل بعض املال الذي كنت وفّ 

 أرصفه عىل النقل.

 10 20 14 88 112 التكرار
4.11 1.1 6 

% 45.9 36.07 5.74 8.2 4.1 

  1.03 4.15 املتوسط العام للمحور

من  4.15املتوسط احلسايب العام )أن ( 10تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج وصول يف املبحوثات مما يعني أن  ؛(5.0

وعىل ، بدرجة )أوافق( بشكل عام هنتذليل الصعوبات التي تواجه

فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة عليها ما  ،العباراتمستوى 

 متوسطات وهي درجات( 5) أصل من درجة( 4.20 – 4.11بني )

 :كاآليتمرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب و ،(أوافق) درجة تقابل

( 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة األوىل)ل نقيل من وإىل املنزل يف سهّ 

 (املرتبة الثانية)ر يل بيئة نقل آمنة يف وفّ ، (1.01) وانحراف معياري

ر يل الوقت وفّ ، (1.0( وانحراف معياري )4.16بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب  (املرتبة الثالثة)واجلهد ذهابًا وإيابًا إىل العمل يف 

انتظامي يف العمل وعدم تغيبي يف ، (1.01( وانحراف معياري )4.16)

، (1.02( وانحراف معياري )4.14وسط حسايب )بمت (املرتبة الرابعة)

( 4.14بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة)حقق يل االستقرار النفيس يف 

ر يل بعض املال الذي كنت أرصفه عىل وفّ ، و(1.05وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 4.11بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)النقل يف 

(1.10.) 

(، 1.10، 1.0تنحرص بني )نجدها  ،االنحراف املعياريقيم وبمالحظة 

مما يدل عىل أهنا  ؛ر يل بيئة نقل آمنة(وأقل انحراف معياري للعبارة )وفّ 

أكرب قيمة لالنحراف و، املبحوثاتآراء حوهلا أكثر العبارات التي تقاربت 

مما  ؛ر يل بعض املال الذي كنت أرصفه عىل النقل(املعياري للعبارة )وفّ 

املبحوثات، وتؤكد هذه النتائج أن حوهلا  تعىل أهنا أكثر عبارة اختلفيدل 

تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف برنامج )وصول( أسهم يف 

  .القطاع اخلاص

 

 

 مناقشة النتائجتاسعًا: 

 نتائج الدراسة يف ظل تساؤالهتا كام ييل:  نوقشت

 
يف  (ووصولقرة )السؤال األول: ما مسامهة برناجمي 

دعم االستقرار الوظيفي للمرأة السعودية العاملة يف القطاع 

 اخلاص؟

نتائج أن املرأة العاملة يف البينت  (قرة)بالنسبة لربنامج  -

ربنامج، واملتمثل يف توفري الالقطاع اخلاص املستفيدة من دعم 

مراكز ضيافة ألطفاهلا، أكدت عىل أن الربنامج أسهم يف دعم 

وظيفي من خالل إسهامه يف تأدية واجباهتا يف استقرارها ال

العمل بشكل جيد، وأصبحت أكثر اطمئنانًا عىل أطفاهلا، 

أصبحت ووتشعر بالرضا النفيس جتاه مسؤولياهتا يف العمل، 

أكثر متسكًا بوظيفتها يف القطاع اخلاص، وأكثر حرصًا عىل 

 حضور االجتامعات، وال تتغيب عن العمل بسبب أطفاهلا.

نتائج أن املرأة الوضحت  (وصول)ربنامج لنسبة وبال -

 (وصول)العاملة يف القطاع اخلاص املستفيدة من دعم برنامج 

، أكدت عىل من وإىل مقر العمل هاتوفري وسيلة نقلاملتمثل يف 

حيث أصبحت  ،أن الربنامج دعم من استقرارها الوظيفي

توافر  وسيلة النقل متاحة هلا يف الفرتة الصباحية واملسائية مع

مما شجعها ذلك عىل التمسك  ؛سبل األمن والسالمة
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بوظيفتها يف القطاع اخلاص، وأصبحت أكثر انتظامًا يف 

  .العمل، وزادت رغبتها يف العمل يف القطاع اخلاص

: )احلوامدة، تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات

(، 2016(، و)الشهراين، 2016(، و)احلموري، 2009

أن املشاريع الصغرية، ومشاريع األرس  (، يف2019و)شتيفي، 

قرة ) ااملنتجة أسهمت يف متكني املرأة العاملة، كام أسهم برناجم

 .        (ووصول

 

يف حتقيق التوازن  (قرة)السؤال الثاين: ما مسامهة برنامج 

بني مسؤوليات املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص 

  وواجباهتا األرسية؟

يف حتقيق  (قرة)ن مسامهة برنامج نتائج عالكشفت 

التوازن بني مسؤوليات املرأة العاملة يف القطاع اخلاص 

ألطفاهلا،  حضانةوواجباهتا األرسية من خالل توفري مراكز 

أصبحت أكثر اطمئنانًا عىل أطفاهلا أثناء دوامها يف العمل، و

وشعورها باالستقرار والرضا النفيس جتاه مسؤولياهتا يف 

عمل، وحتقق الرضا النفيس لزوجها فيام يتعلق املنزل وال

الدعم املقدم هلا أسهم يف بعملها داخل املنزل وخارجه، و

قوم برعاية أطفاهلا تو ختفيض الرسوم الدراسية ألطفاهلا،

. تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات: أكفاءمعلامت 

(، و)شتيفي، 2016(، و)احلموري، 2009)احلوامد، 

ئج هذه الدراسات أكدت عىل دور (، يف أن نتا2019

املرشوعات والربامج يف متكني املرأة، وختتلف مع نتائج 

( يف أن املرأة العاملة يف القطاع 2011دراسة: )القبالن، 

ق استطاعت أن توفّ  (قرة)اخلاص املستفيدة من دعم برنامج 

بني العمل ومسؤوليات األرسة وحتقق الرضا النفيس لزوجها 

 ها داخل املنزل وخارجه. فيام يتعلق بعمل

يف حتسني  (وصول)السؤال الثالث: ما مسامهة برنامج 

وتطوير بيئة نقل املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص من 

 وإىل بيئة العمل؟

أسهم يف حتسني  (وصول)نتائج أن برنامج الاتضح من 

وتطوير بيئة نقل املرأة العاملة يف القطاع اخلاص من وإىل بيئة 

من اجلهد البدين والنفيس  ا  العمل؛ حيث وفر للمرأة كثري

الذي كانت تبذله يف الوصول والعودة من العمل، وأسهم يف 

من صعوبة نقلها من وإىل املنزل، كام أن معايري السالمة  احلد  

وحتسني بيئة النقل أسهم يف زيادة  (وصول)مج متوافرة يف برنا

عن الوقت إنتاجيتها يف العمل، وأسهم يف عدم تأخريها 

ختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة: )القبالن،  املحدد.

( يف أن املرأة العاملة يف القطاع اخلاص املستفيدة من 2011

ق بني العمل استطاعت أن توفّ  (وصول)دعم برنامج 

 .ألرسةومسؤوليات ا

 

يف  (قرة ووصول) يالسؤال الرابع: ما مسامهة برناجم

تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة السعودية العاملة يف 

 القطاع اخلاص؟

ربنامج الوضحت النتائج أن أ (قرة)بالنسبة لربنامج  -

ر للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص بيئة تربوية وتعليمية وفّ 

عىل أطفاهلا حيث أصبحت أكثر  آمنة ألطفاهلا، وأزاح خوفها

اطمئنانًا، كذلك حقق هلا االستقرار النفيس يف العمل واملنزل، 

  .وأصبحت ال تتغيب عن العمل

كشفت النتائج أن  ( فقدوصول)أما بالنسبة لربنامج  -

ربنامج أسهم يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة ال

نقلها إىل مكان العمل، ل عملية يف القطاع اخلاص، حيث سهّ 

ر هلا الوقت واجلهد الذي ر هلا بيئة نقل آمنة، كام أنه وفّ ووفّ 

أصبحت أكثر انتظامًا وتبذله يف ذهاهبا ورجوعها من العمل، 

ر هلا بعض املال يف عملها، وحقق هلا االستقرار النفيس، ووفّ 

الذي كانت ترصفه عىل النقل قبل االستفادة من دعم 

)احلموري، : هذه النتائج مع نتائج دراساتالربنامج. تتفق 

(، يف أن املشاريع والربامج التي 2019(، و)شتيفي، 2016

أنشئت لتمكني املرأة أسهمت يف تذليل الصعوبات التي 

متكينها ومشاركتها يف التنمية، وختتلف  أسهم يفمما  ؛تواجهها

(، يف أن املرأة العاملة 2011نتائج دراسة: )القبالن،  عم

هها صعوبات تتعلق بالتوفيق بني العمل ومسؤوليات تواج

 األرسة.

مع فرضيات نظرية الدور يف  السابقة النتائج مجيعتتفق و

املتمثلة يف مراكز حضانة   (قرة ووصول)أن مسامهة برناجمي 

 نقل يلةوستوفري ألطفال املرأة العاملة يف القطاع اخلاص، و

يف متكينها يف القطاع ومسامهة واضحة  دوٌر بارزٌ ، كان هلام هلا

النظريات النسوية، حيث إن  رؤيةكذلك تتفق مع ، واخلاص

مّكن املرأة العاملة يف  مسامهة هذه الربامج )قرة، ووصول(



 ... مسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة: مها الفريح ، وأحالم العطا حممد عمر

 

130 

مما قد  ؛القطاع اخلاص، وزاد نسبة مشاركتها يف سوق العمل

ساواة التي تنادي هبا هذه امليكون لذلك دور يف حتقيق 

 .النظريات

حققت هذه الدراسة هدفها الرئيس،  قدل ،خالصة القول

يف متكني املرأة  (قرة ووصول)مسامهة برناجمي  عىلالتعرف "

جاءت النتائج مؤكدة ف، "السعودية العاملة يف القطاع اخلاص

يف متكني املرأة  (قرة ووصول)عىل املسامهة الواضحة لربناجمي 

السعودية العاملة يف القطاع اخلاص؛ فقد أثمرت جهود 

وزارة العمل ، وتنمية املوارد البرشية )هدف( صندوق

، العاملة يف القطاع اخلاصمتكني املرأة يف  والتنمية االجتامعية

برنامج "هذه خطوة مهمة يف دعم وحتقيق أهداف  د  وتع

 . "2030رؤية اململكة "حتقيق و، "2020التحول الوطني 

 

 التوصياتعارشًا: 

يف كل حماور  (أخرىإجابات املبحوثات بعبارة )بناًء عىل 

 تويص الدراسة بام ييل: املقياسني

ىل إدارة مراكز حضانة أطفال املرأة العاملة يف ع -1

 عدم إعادة النظر يف( قرة )القطاع اخلاص التابعة لربنامج 

إقفال املراكز يف اإلجازات التي تكون فيها املرأة عىل رأس 

 العمل.

صول دعم ووعىل اجلهات املسؤولة من برناجمي قرة  -2

النساء العامالت يف القطاع اخلاص املستفيدات يف الوقت 

 .للدعم املحدد

ىل املسؤولني عن إدارة الربامج يف صندوق تنمية ع -3

يف أكثر من  (وصول)املوارد البرشية )هدف( توفري خدمات 

 موقع داخل مدن اململكة.

عىل إدارة مراكز حضانة أطفال املرأة السعودية  -4

 القطاع اخلاص ربط وقت هناية دوام مراكز العاملة يف

 احلضانة مع هناية وقت دوام عمل املرأة.

إرشاك رشكات نقل  (وصول)عىل إدارة برنامج  -5

 أخرى بجانب رشكة أوبر.

نمية املوارد البرشية )هدف( عىل إدارة صندوق ت -6

 ؛زيادة الدعم املوجه للنساء العامالت يف القطاع اخلاص

 طفلني.ليشمل أكثر من 

بالنسبة رفع قيمة الدعم  (وصول)عىل إدارة برنامج  -7

 التي تداوم صباحًا ومساًء. العاملةلمرأة ل
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Abstract: This study aimed to identify the social and administrative problems facing healthcare providers in 
quarantine facilities for a Covid-19. The results of the study show: that the most prominent social problem facing 

healthcare providers in isolation and quarantine facilities is the workers’ fear of transmitting the infection to their 

families, that their work in quarries consumes most of their time, and that their relatives are unwliiling to expose to 
or socialize with them, due to the nature of their work. Likewise, the main administrative problems facing workers 

in quarantine facilities were the lack of motivation and encouragement to work, the fact that the rest hours 

allocated to them do not correspond to their work hours. Furthermore, the workers in quarantine facilities 
designated for receiving negative cases faced social problems more than the workers in the facilities designated for 

receiving positive cases, while the facilities specified for positive cases were the ones in which workers faced 

greater administrative problems than in the facilities designated for negative cases. 
Keywords: Social and Administrative problems, Quarantine, Healthcare providers, Covid-19. 
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 متهيد

حاجة اإلنسان إىل العالج والصحة من احلاجات  د  ع  ت  

األساسية التي ال يمكن لإلنسان العيش بدوهنا؛ ولذلك فإن 

االهتامم بالنواحي الصحية ي عد من أولويات املجتمعات، 

ها وحترضها. وقد اهتمت حكومة اململكة ومقياًسا لرقي  

 فراد الشعب السعوديألالعربية السعودية بالنواحي الصحية 

واحلكومة تسعى جاهدة يف تطوير  ،، ومنذ عدة أعوامةً كاف

هذه اخلدمات بشكل مستمر كإحدى مرتكزات السياسة 

 العامة الواردة نًصا يف النظام األسايس للحكم.

إن األنظمة الصحية تتفاوت من حيث قوهتا وقدرهتا  إذ

عىل مواجهة الطلب عىل اخلدمات الصحية يف األوضاع 

امل. ويف هذه األيام كثر احلديث عن تلك الروتينية بني دول الع

األنظمة الصحية ونقدها إجياًبا وسلًبا؛ وذلك استجابًة ملا 

-العامل من جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد يواجهه

(، وهي أحد أخطر األوبئة التي مرت هبا البرشية منذ 19

م؛ حيث جتاوز عدد احلاالت 1917احلمى اإلسبانية عام 

 585مليون، وقاربت الوفيات حوايل  13أكثر من  املصابة اىل

من املشكالت عىل خمتلف  سببت كثرًياألف إنسان، كام 

األصعدة عىل املستوى الدويل واإلقليمي واملحيل؛ مما دعا 

خمتلف الدول للسعي إىل التصدي هلذه اجلائحة، وتنفيذ عدٍد 

من اإلجراءات املختلفة، منها السياسية، واالقتصادية، 

وإيقاف السفر، واختاذ ، صحية كفرض احلجر الصحيوال

 كافة اإلجراءات الالزمة للحد من هذه اجلائحة.

ويف هذه الظروف، ويف خمتلف دول العامل، أصبح مقدمو 

للتصدي  ؛يف اخلطوط األمامية لونالرعاية الصحية هم املقات

هلذا الوباء واحليلولة ضد تفشيه، والسعي حلامية البرشية من 

 كبح انتشاره بني أفراد املجتمع.آثاره و

ويتعرض مقدمو الرعاية الصحية إىل الكثري من الضغوط 

واملشكالت وفرض املزيد من اإلجراءات االحرتازية عىل 

تكثيف جهودهم  ألن هذه املرحلة تتطلبنمط حياهتم؛ 

املبذولة يف هذا الشأن، كل ذلك قد يسبب هلم ضغوًطا 

األساسية وأبرزها  ومشكالت عىل خمتلف جوانب حياهتم

 االجتامعية.

وبالتايل، حتاول هذه الدراسة حتديد أبرز املشكالت 

االجتامعية واإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية 

العاملني يف منشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة 

 كورونا بمدينة الرياض. 

 

 أواًل: مشكلة الدراسة

معظم دول العامل يف ، بدأت 2020منذ هناية فرباير 

( من خالل 19-كوفيد)حماوالت التصدي جلائحة كورونا 

كافة األصعدة الصحية واالقتصادية واالجتامعية؛ وذلك 

سعًيا خلفض اآلثار الناجتة عن انتشار الفريوس عىل صحة 

بلغ عدد املصابني بجائحة كورونا عاملًيا ما  إذاإلنسان؛ 

 585وفيات يقارب مليون حالة مصابة، وبعدد  13يقارب 

 (. WHO, 2020, p.1ألف وفاة )

وهلذا السبب؛ تعمل القطاعات الصحية بكامل طاقاهتا  

البرشية واالستيعابية ملواجهة انتشار فريوس كورونا 

املستجد بني الناس حول العامل، كام ختتلف تفاصيل تلك 

 االستجابات بني دول العامل ملواجهة انتشار هذه اجلائحة.

عدد احلاالت املصابة حملًيا بـ فريوس كورونا بلغ فقد 

يات الوف تألف حالة، وق در 243( 19-املستجد )كوفيد

(. WHO, 2020, p.1حالة وفاة ) 2370الناجتة عنه بــ: 

وت عد اململكة العربية السعودية إحدى الدول التي خصصت 

منشآت للعزل واحلجر الصحي للمصابني واملشتبه 

( بوقت 19-نا املستجد )كوفيدبإصابتهم بفريوس كورو

يف تلك  كافةً  مبكر، كام عملت عىل عزل القادمني من اخلارج

املنشآت للتأكد من خلوهم من اإلصابة بالفريوس؛ سعيًا 

حلامية املجتمع من انتشار العدوى وفقدان السيطرة عىل 

االنتشار، كام يقيم بتلك املنشآت أيًضا فئة من املصابني 

الذين مل تظهر عليهم أعراض  ،واملخالطني للمصابني

 د  ع  (. وت  19-اإلصابة بفريوس كورونا املستجد )كوفيد

تلك املنشآت من اخلطوط األمامية ملقدمي الرعاية الصحية 

 العاملني يف مواجهة هذه اجلائحة.

ويبذل معظم مقدمي الرعاية الصحية جهوًدا كبرية يف 

منشآت العزل واحلجر الصحي، ويواجهون طرق عمل 

إدارية وإكلينيكية جديدة يف تلك املنشآت التي جرى 

-استحداثها استجابًة للتصدي لتلك اجلائحة، وهي 

ال ختلو من بعض اإلشكاالت اإلدارية املتمثلة يف  -بدورها

الرقابة( كأي منشأة والتوجيه، والتنظيم، و)التخطيط، 
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زمة جائحة كورونا. ويف هذا ألحديثة أتت كأحد حلول 

( إىل أن الوظائف 2007 دراسة السيف )اجلانب، تشري

اإلدارية يف املنظامت تعد  الدعامة األساسية لتقديم وإنجاح 

اخلدمات املتنوعة للفئات املستفيدة منها يف املجتمع. ويعمل 

املامرسون وغري املامرسني الصحيني يف داخل منشآت العزل 

واحلجر الصحي بني عدد من املخاطر العالية املستوى 

ابة بفريوس كورونا املستجد، واخلوف من نقله إىل لإلص

تتطلب املرحلة تنظياًم إذ أرسهم أو أصدقائهم أو غريهم؛ 

املشكالت بمحمل اجلد،  كلإدارًيا يأخذ بعني العناية 

وحتديًدا تلك التي تؤثر عىل أداء مقدم الرعاية الصحية يف 

، تلك املنشآت؛ سعًيا لتجنب الوقوع فيها. ويف هذا السياق

( عىل أن هناك عالقة قوية 2014أكدت نتائج دراسة هالة )

بني مكونات الضغوط للعاملني يف املجال الصحي والعالقة 

أن ما يتعرض له كام مع املسؤولني والعوامل املادية. 

من ضغوط يف بيئة العمل ال يؤثر عىل حالتهم  ونالعامل

الصحية والنفسية واالجتامعية فقط، بل ينعكس عىل 

يات أدائهم لألعامل، ومن ثمَّ قدرهتم عىل العمل؛ مما مستو

يؤثر عىل حتقيق أهدافهم الفردية وأهداف املؤسسة املرجو 

 ,Alarcon) (، و2018 ،)املؤمني حتقيقها

 (.Demerouti et al., 2001؛2011

كام أن العاملني يف تلك املنشآت هم الفئة األكثر عرضة  

(؛ األمر 19-للعدوى بفريوس كورونا املستجد )كوفيد

الذي بدوره يفرض عليهم قيوًدا قد تسبب مشكالت عدة، 

ومنها املشكالت املرتبطة باجلانب األرسي والعالقات 

( إىل أن 2016االجتامعية للعاملني. كام أشارت بوحارة )

ملهن التي يتعرض العاملون فيها إىل الضغوط النفسية أكثر ا

( أيًضا 2017واالجتامعية هي املهن الصحية، وأشار توايت )

إىل أن تلك املشكالت والضغوط التي يواجهها مقدمو 

الرعاية الصحية تؤثر عىل حالتهم الصحية والنفسية، 

 وينعكس تأثريها سلًبا عىل مستويات أدائهم يف العمل.

استعراض ما سبق، يتضح أن املشكالت  ومن خالل

االجتامعية واإلدارية إحدى املشكالت املهمة التي قد تؤثر 

سلًبا عىل صحة األفراد واملؤسسات، وحتديًدا مقدمي 

 الرعاية ملرىض جائحة كورونا.

وتتلخص مشكلة الدراسة يف السعي إىل حتديد أبرز 

الرعاية  املشكالت االجتامعية واإلدارية التي تواجه مقدمي

الصحية بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة 

 كورونا يف مدينة الرياض.

 

 ثانًيا: أمهية الدراسة

تأيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا الدراسة األوىل -1

لتي تلقى الضوء عىل ا -علم الباحثني عىل حدِّ -

املشكالت االجتامعية واإلدارية املرتبطة بمقدمي 

 ملنشآت العزل واحلجر الصحي.الرعاية الصحية 

الدراسة من خالل احلاجة املاسة  هذهتربز أمهية -2

مقدمي الرعاية الصحية ملنشآت  للتعرف عىل مشكالت

العزل واحلجر الصحي؛ نظًرا لطبيعة عملهم 

 واملسؤوليات املنوطة هبم.

يؤمل أن تقدم هذه الدراسة معلومات مهمة -3

الهتامم تساعدهم عىل ا ،للقيادات بوزارة الصحة

بالعاملني يف منشآت العزل واحلجر الصحي، والوقوف 

 معهم، وحل  مشكالهتم.

 

 ثالًثا: أهداف الدراسة

  التعرف عىل أبرز املشكالت االجتامعية التي تواجه

مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل 

-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 ( بمدينة الرياض.19

 عىل أبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي  التعرف

الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل واحلجر 

ة ( بمدين19-الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الرياض.

  الكشف عن الفروق يف مستوى املشكالت االجتامعية

التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت 

ملخصصة جلائحة كورونا العزل واحلجر الصحي ا

( بمدينة الرياض، تبًعا لـ املتغريات 19-)كوفيد

طبيعة والعمر، والديموغرافية املتمثلة يف )اجلنس، 

نوع واحلالة االجتامعية، ومسمى الوظيفة، والوظيفة، 

 .املحجر(



 هـ(1441م/2020الرياض )جامعة امللك سعود،  (،2، ع )(32) ، مجاآلدابجملة 

 

137 

  الكشف عن الفروق يف مستوى املشكالت اإلدارية التي

تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل 

-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

( بمدينة الرياض، تبًعا لـ املتغريات الديموغرافية 19

مسمى وطبيعة الوظيفة، والعمر، واملتمثلة يف )اجلنس، 

 .نوع املحجر(واالجتامعية،  حلالةواالوظيفة، 

 رابًعا: تساؤالت الدراسة

ما أبرز املشكالت االجتامعية التي تواجه مقدمي الرعاية  -1

الصحية العاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي 

( بمدينة 19-املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الرياض؟

ما أبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية  -2

العاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي الصحية 

( بمدينة 19-املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الرياض؟

 

 خامًسا: فرضيات الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ●

املشكالت االجتامعية التي تواجه مقدمي الرعاية 

الصحية العاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي 

( بمدينة 19-)كوفيداملخصصة جلائحة كورونا 

الديموغرافية املتمثلة يف  للمتغرياتعزى الرياض، ت  

مسمى وطبيعة الوظيفة، والعمر، و)اجلنس، 

 نوع املحجر(.واحلالة االجتامعية، والوظيفة، 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ●

املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية 

واحلجر الصحي  الصحية العاملني بمنشآت العزل

( بمدينة 19-املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

الديموغرافية املتمثلة يف  للمتغرياتالرياض، تعزى 

مسمى وطبيعة الوظيفة، والعمر، و)اجلنس، 

 نوع املحجر(.واحلالة االجتامعية، والوظيفة، 

 

 سادًسا: مفاهيم الدراسة

 مفهوم مقدمي الرعاية الصحية: /1

يشغلون وظائف يقدمون من هم األشخاص الذين 

خالهلا خدمات صحية أو طبية يف املرافق الصحية )العتيبي، 

 (.328ص  ،2017

كل  :ويعرف هذا املصطلح يف هذه الدراسة إجرائيًا بأنه

أشكال الرعاية الصحية كل العاملني الذي يقدمون 

ومتطلباهتا لألشخاص املقيمني يف منشآت العزل واحلجر 

 .الصحي بمدينة الرياض

 

 مفهوم منشآت العزل واحلجر الصحي: /2

هي املنشآت املخصصة لتقييد نشاطات األشخاص 

املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا املستجد 

(؛ هبدف فصلهم عن غريهم بطريقة تؤدي إىل 19-)كوفيد

 (.1ص  ،2020احليلولة دون انتشار العدوى )وقاية، 

: هي تلك املباين أهناوتعرف إجرائيًا يف هذه الدراسة ب

املخصصة من وزارة الصحة حلجر وعزل املصابني واملشتبه 

(، والواقعة 19-بإصابتهم بفريوس كورونا املستجد )كوفيد

تابعة ملنشآت  بمدينة الرياض، وحتتوي عىل فنادق ومبانٍ 

 حكومية أخرى خمصصة لذلك الغرض.

 

 مفهوم املشكالت االجتامعية: /3

حسب قاموس علم -عية تعرف املشكلة االجتام

بحيث  ،موقف يؤثر يف عدد من األفراد"بأهنا  -االجتامع

يعتقدون أو يعتقد بعض أفراد املجتمع أن هذا املوقف هو 

، 2008)جبارة وعوض،  "مصدر الصعوبات أو املساوئ

 (17ص

كام تعرف أيًضا بأهنا ظروف بيئية واجتامعية غري مرغوبة، 

، : سوء األحوال الصحيةومثال هذه املشكالت االجتامعية

الطالق ...إىل غري ذلك، والتي ، التفكك األرسي، والبطالة

حتدث تعديالت غري مرغوبة يف سامت الناس أنفسهم 

 (.65، ص 2000)بيومى،

 بأنه: ويعرف هذا املصطلح يف هذه الدراسة إجرائًيا 

املشكالت املتعلقة باجلانب األرسي والعالقات االجتامعية 

نها مقدمو الرعاية الصحية العاملون يف منشآت التي يعاين م

 العزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض.
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 مفهوم املشكالت اإلدارية:  /4

يف العقبات التي يتوقع حدوثها أو حيتمل مقابلتها  هي 

صعوبة تؤثر عىل عىل شكل أثناء تنفيذ السياسة اإلدارية، 

 ااالنتباه وتتطلب فكرً  صعوبة تشد   أونجاح وتنفيذ مرشوع، 

 (.33، ص1984شلتوت ومعوض، حللها )

تلك  بأنه: وي عرف هذا املصطلح يف هذه الدراسة إجرائًيا

 ،الظروف والعوامل املحيطة بمقدمي الرعاية الصحية

العاملني يف منشآت العزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض، 

واملؤثرة سلًبا عىل أدائهم، واملعوقة لقيامهم بمهامهم اإلدارية 

من خالل غياب تطبيق أبرز وظائف اإلدارة  ،والفنية

 التنسيق.والتوجيه، والتنظيم، واألساسية اآلتية: التخطيط، 

 

 سابًعا: النظرية املفرسة للدراسة

 :الدورنظرية 

األدوار االجتامعية يف ضوء نوع اجلامعة وبنائها  د  تتحد  

واملواقف وشخصيات األفراد والتفاعل االجتامعي، ويف 

ضوء االجتاهات النفسية. ويف الوقت نفسه، يتحدد األداء 

الوظيفي السليم للجامعة من خالل قيام أعضائها بأدوارهم 

يل فإن (. بالتا148، ص2016االجتامعية )حبيب وحنا، 

الدور االجتامعي ينطوي عىل واجبات وحقوق اجتامعية 

(، وهو عبارة عن سلوكيات 159، ص2015)احلسن، 

يتعلمها الفرد عىل أساس املكانات احلالية واملستقبلية، والتي 

تتطابق مع التطلع أو الطموح االجتامعي؛ إذ جيب عىل الفرد 

ينة، وقد االنسجام معها؛ من أجل تأكيد حضوره يف مكانة مع

 (.192، ص2019حيتل الفرد عدة مكانات )دوران وفايل، 

نظرية الدور يف قاموس  روبرت باركويعرف  

اخلدمة االجتامعية بأهنا: جمموعة مفاهيم تقوم عىل استقصاء 

األسباب الثقافية االجتامعية التي تتصل باألسلوب الذي 

ة يتأثر به الناس وسلوكياهتم يف تعدد مراكزهم االجتامعي

وخمتلف التوقعات املصاحبة لتلك املراكز، ويشري الدور إىل 

السلوك املتوقع لشخص يشغل مكانة اجتامعية معينة أو مركًزا 

، 2016اجتامعًيا معينًا يف نسق اجتامعي )حبيب وحنا، 

 (.148ص

 

 ( 164، ص2009)فشيكة، أهم مفاهيم نظرية الدور: 

هو نموذج يرتكز حول بعض احلقوق  مفهوم الدور: -1

والواجبات، ويرتبط بوضع حمدد للمكانة داخل اجلامعة 

 أو موقف اجتامعي معني.

يعرب عن وضع معني يف النسق  مفهوم املكانة االجتامعية: -2

االجتامعي، ويتضمن ذلك التوقعات املتبادلة للسلوك 

بني اللذين يشغلون األوضاع املختلفة يف البناء أو 

 النسق.

هو جمموعة االستجابات الكلية أو  توقعات الدور: -3

السلوك املتوقع واملرغوب الذي يرتبط بدور معني؛ أي 

 توقعات الفاعل عن ذاته وتوقعاته عن اآلخرين.

عدم االتساق بني دورين أو أكثر يتوقع أن  رصاع الدور: -4

يقوم به الفرد يف وضع معني، وحينئذ يتداخل أداء أحد 

 أو يتصارع معه. ،األوار مع دور آخر

أنه عندما مل يعد  إىل يشري غموض الدور غموض الدور: -5

له موضوع يف النسق االجتامعي، وال ي عطى له تقدير 

رسمي ملكانة خاصة موجودة، أو يقترص الدور لتوقعات 

مالئمة مع ما يتضمنه القانون أو العادات )حبيب وحنا، 

 (150، ص2016

-دمات الصحية وبحسب نظرية الدور، فإن مقدمي اخل

األشخاص الذين يشغلون وظائف يقدمون  :ونعني هبم هنا

من خالهلا خدمات صحية أو طبية يف منشآت العزل واحلجر 

لدهيم أدوار لشغلهم هذه الوظائف، ويرتتب  ،والصحي

عليها حقوق وواجبات، ولكنهم يف الوقت نفسه يشغلون 

نسق وأدواًرا أخرى يف أنساق خمتلفة )نسق األرسة، 

األصدقاء ...إلخ(، وما ينطوي عليها من حقوق وواجبات، 

والبد أن ينسجم مع هذه األدوار ويوفق بينها أو حيدث 

العكس؛ وهنا حتدث املشكالت االجتامعية، وتتمثل يف عدم 

، وعدم وجود حتديد واضح وبيئته مناسبة مناخ العمل

 للمسؤوليات.
 

 ثامنًا: أدبيات الدراسة

 املستجد:جائحة فريوس كورونا 

بدأت حاالت االلتهاب الرئوي بالظهور بكثرة دون 

وحتديًدا مقاطعة هويب  (ووهان)معرفة األسباب يف مدينة 

بجمهورية الصني الشعبية، وارتبطت تلك احلاالت بسوق 
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اجلملة للمأكوالت البحرية، واملسمى بسوق هوانان؛ حيث 

نتج عن ذلك ظهور املرض الذي يعرف اآلن باسم فريوس 

رونا املستجد الذي ثبت أنه يصيب البرش. ويتسم هذا كو

ملتالزمة االلتهاب  %80-75الفريوس بتشابه جينومي 

ملتالزمة الرشق األوسط  %50الرئوي احلاد )سارس(، و

لفريوس كورونا طائر اخلفاش، ويستخدم  %96التنفسية، و

 (Arabi et al, 2020, p.2). نفس متلقي اخللية 

قت منظمة الصحة العاملية ، تل2020مارس  1ويف 

بالغات بوجود حاالت مصابة بفريوس كورونا املستجد من 

دولة أخرى؛ حيث كان من بني تلك  53مجهورية الصني، و

حالة يف الصني، وكان هناك عدد  79394احلاالت عدد 

حالة وفاة، مع وجود توقعات ترجح أن يكون هناك  2838

التنبؤات خماوف  زيادة يف عدد اإلصابات؛ مما نتج عن تلك

عاملية متزايدة حول تفيش املرض، وحتديًدا حول كثافة رعاية 

 .(Arabi et al, 2020, p.2)املجتمع 

 

املشكالت التي تواجه العاملني يف منشآت العزل واحلجر 

 الصحي:

تسبب الكوارث الطبيعية واألوبئة الكثري من املشكالت 

االجتامعي، التي يمتد تأثريها بشكل مبارش عىل اجلانب 

فانتشار األوبئة يعد  مسألة اجتامعية؛ بمعنى أن اإلنسان قادر 

عىل مقابلة هذه الكوارث والتخلص منها؛ وذلك لسد طريق 

املشكلة االجتامعية أو للقضاء عىل منابعها أو التقليل من 

آثارها، كام أن املشكالت االجتامعية مرتبطة ببعضها البعض 

حيث إن هناك عالقات متبادلة ومتداخلة يف بعضها اآلخر؛ 

ومتداخلة بني املشكالت االجتامعية، فاملشكلة االجتامعية 

الواحدة تكون جزًءا من مشكلة أخرى ترتبط معها بأحكام، 

(. ومن 17، ص2008وربام تعتمد عليها )جبارة وعوض، 

جائحة فريوس كورونا املستجد وضعت مقدمي  املالحظ أن

ء العامل يف وضع حرج غري الرعاية الصحية يف مجيع أنحا

مسبوق الختاذ قرارات مستحيلة، والعمل حتت ضغوط 

 ,Chen et al, 2020)شديدة للسيطرة عىل انتشار الفريوس 

p.1) .  

ومع تأكيد حاالت اإلصابة بالفريوس وزيادة عدد 

الوفيات؛ أصبح من الواضح أن مقدمي الرعاية الصحية 

يواجهون عدًدا من املشكالت، منها خطر اإلصابة بالعدوى، 

والعزلة، ومتابعة املرىض الذين يعانون من مشاعر سلبية 

 ,Greenberg et al, 2020)وإرهاق؛ نتيجة هذه اجلائحة 

p.2) .الذين ا يؤكد عىل أن العاملني يف القطاع الصحي وهذ

جلائحة كورونا يعانون من مشكالت اجتامعية؛  يتصدون

نتيجة ما يتخذونه من إجراءات احرتازية وظروف عزل 

خاصة، وعدم تواصلهم مع أرسهم، ومشكالت يف عالقاهتم 

االجتامعية؛ وبالتايل فإن مقدمي اخلدمات الصحية بمنشآت 

لصحي يواجهون مشكالت قد تصل إىل العزل واحلجر ا

 عالقاهتم االجتامعية سواء داخل أرسهم أو خارجها. 

ويف سياًق آخر تتجىل املشكالت اإلدارية يف تعطل النظام 

 أن اإلداري أو قصوره عن القيام بوظائفه وحتقيق أهدافه أو

حالة النظام اإلداري ال تتوافق مع احلالة املرغوب أن يكون 

أو عند وجود أي  ،أو يف املستقبل ،ت الراهنعليها يف الوق

، 2019 رضورة لتغيري أهداف نشاطات النظام )فلوح،

 .(103ص

والعاملون يف منشآت العزل واحلجر الصحي يواجهون 

نفت يف هذه الدراسة إىل  عدًدا من املشكالت اإلدارية التي ص 

مشكالت يف الوظائف اإلدارية من سوء يف )التخطيط، 

جانب التخطيط، فإن  أمالتوجيه، والرقابة(. والتنظيم، وا

تتمثل يف غياب األهداف  -بصفة عامة-املشكالت اإلدارية 

املراد الوصول إليها، وعدم حتديد اإلمكانات املادية والبرشية 

الالزمة، وغياب التنسيق بني مجيع األعامل واإلدارات، وعدم 

، ترابط السياسات واإلجراءات وتطبيقها )النمر وآخرون

-جانب التنظيم، فإن املشكالت  أما(. و152، ص2011

تتمثل يف غياب االنسجام والتوافق  -بصفة عامة

واالزدواجية والتضارب يف تنفيذ األعامل وضعف االستفادة 

املثىل من قدرات وإمكانات الفرد، وصعوبة نقل املعلومات 

واألوامر والقرارات بني أجزاء املنظمة. وأما يف التوجيه، فإن 

تتمثل يف عدم وضوح  -بصفة عامة-املشكالت اإلدارية 

األوامر والتعليامت الصادرة، وضعف اإلرشاف والقيادة، 

أما (. و9، ص2007وضعف أساليب االتصال )السيف، 

عدم تتمثل يف  -بصفة عامة-الرقابة، فإن املشكالت اإلدارية 

أهداف واضحة ، وعدم متفق عليها معايري ومؤرشات وجود

(. باإلضافة إىل 112، ص2014وحمدده مسبقًا )األمحدي، 
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، عيل) تغري الظروف بمعدل أرسع من تغيري أهداف املنظامت

 (.97، ص2017

 

 السابقة الدراسات تاسًعا:

 ديدحت إىل لدراسةا ذهه هدفت (:2007) احلريب دراسة

 للخدمة املهني املامرس واجهت التي اإلدارية املعوقات

 املتوقع. لدوره ألداءا من وحتد   الطبي، املجال يف تامعيةاالج

 حلوافزا أنو التدريبية، الدورات قلة :نتائجها أبرز من وكان

 أداء ىلع تشجع ال االجتامعية خلدمةا قسم بلق من املمنوحة

 الفريق داخل املهامو لألدوار وضوح دمع يوجد كام العمل،

 املعالج.

 حتديد إىل الدراسة ذهه هدفت (:2008) السيف دراسة

 ملنظامتا يف إلداريةا لوظائفا داءأ عوقت لتيا الصعوبات

 أن تائجهان أبرز كانو لسعودية،ا لعربيةا اململكةب االجتامعية

 التدريب،و والتنظيم، لتوجيه،ا هي: رتبةم الصعوبات

 ،والتنسيق والتسجيل، السلطة،و والتمويل، والرقابة،

 همأ نم نأ ىلإ صلتتو كام والتخطيط، والتوظيف،

 ألدوارا وضوح دمع لتنظيما ظيفةو واجهت لتيا الصعوبات

 امك العمل، داءأ يف إلجراءاتا تعقيدو طءب كذلكو للعاملني،

 دمع التخطيط ظيفةو تواجه لتيا الصعوبات همأ نم كان

 خلططا بعض معايري قةد وعدم ألهداف،ا بعض واقعية

 مردود نم تفادةاالس عىل الرتكيز عدم وكذلك والربامج،

 اخلطط.

 ألخصائيا ورد قويمت ىلإ هدفت (:2013) سند دراسة

 احلكومية، تشفياتباملس ملعديةا ألمراضا أقسامب االجتامعي

 واجهي االجتامعي ألخصائيا أن لدراسةا نتائج برزأ من وكان

 املعدية، األمراض بأقسام دوره داءأ يف الصعوبات بعض

 أثناء يف  لروتينيةا اإلجراءات من املريض انزعاج :وأمهها

 املستشفى. إىل دخوهلم

 حتديد إىل الدراسة هدفت (:2013) حجاج دراسة

 لدى الوظيفي واالحرتاق الوظيفي الدور وضوح بني العالقة

 نتائج وتوصلت غزة، بقطاع الشفاء مستشفى يف املمرضني

 الدور بني ةإحصائي داللة ذات عالقة هناك أن إىل الدراسة

 يف وضوح هناك كان كلام أنه حيث الوظيفي؛ واالحرتاق

 وإجراءات االتصال وأنظمة واملسؤوليات واملهامت األهداف

 االحرتاق مستوى تقليل إىل ذلك أد ى ؛العمل وقوانني

 الوظيفي.

 لكشفا إىل لدراسةا هذه هدفت (:2014) هالة دراسة

 لصحي،ا قطاعال يف العامل نهام يعاين التي الضغوط عن

 مكونات نيب ما قوية القةع وجود ىلإ الدراسة وتوصلت

 ألطباءا نيب لعالقةا عاملو املكاين، )عامل النفسية الضغوط

 وبينت ملادي(،ا والعامل ولني،املسؤ عم العالقةو واملمرضني،

 مستوى من يعانني الصحي لقطاعا يف لعامالتا أن كذلك

 نرضاه مستوى عىل سلًبا ثرأ مما العمل؛ ضغط من عالٍ 

 لدهين. األداء ومستوى الوظيفي

 لتعرفا ىلا لدراسةا ذهه هدفت (:2016) حممد دراسة

 القطاع يف لعاملنيا أداء ستوىم يف لعملا غوطض ثرأ عىل

 وجود ىلإ الدراسة توصلتو دمشق، شايفم يف الصحي

 من متوسط مستوىو الدور وضوح نم منخفض مستوى

 عمل غوطض وجود يًضاأ جالنتائ وأظهرت الدور، رصاع

 واملمتلكات. ملعداتا بتوافر تتعلق ظروف نتيجة

 ىلع لتعرفا ىلإ لدراسةا هدفت (:2017) العتيبي دراسة

 لدى لوظيفيا الرضا دينت يف تسببت لتيا الصعوبات

 وكان لعام،ا الدوادمي افظةحم مستشفى يف العاملني املمرضني

 لتيا ملشكالتا زأبر أن كشفت هناأ الدراسة نتائج أبرز من

 بعضل املادية إلمكاناتا توفر دمع هي نياملمرض تواجه

 األداء، يف التميز ندع املعنوي التقدير جودو وعدم العاملني،

 مستوىب الرقي الواجب نم أنه املمرضني معظم يرى كام

 جودته. وحتسني العمل

 إىل لدارسةا هذه هدفت (:2018) الشيباين دراسة

 ىلع ملرتتبةا األرسيةو االجتامعية املشكالت عىل التعرف

 أبرز من كانو السعودي، ملجتمعا يف ملناوباتا نظامب العمل

 مشكالت نم يعانون الدراسة ينةع أفراد عظمم أن نتائجها

 املناسبات ضورح صعوبة :أمهها وأرسية، اجتامعية

 وجود عدمو العائلية، بااللتزامات لوفاءا وعدم االجتامعية،

 عائلته. مع للفرد كاٍف  وقت

 عىل التعرف إىل الدراسة هدفت (:2019) فلوح دراسة

 وأسفرت اجلزائر، يف املمرضون منها يعاين التي املشكالت

 يف العاملون املمرضون يعاين اآلتية: النتائج عن الدراسة
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 مناسبة عدم يف تتمثل اجتامعية مشكالت عدة من املستشفيات

 للمسؤوليات. ضحوا حتديد وجود وعدم العمل، وبيئة مناخ

 

 عارًشا: اإلجراءات املنهجية للدراسة

 نوع ومنهج الدراسة: /1

 تساعد لتيا الوصفية لدراساتا نم لدراسةا ذهه ت عد

 الرعاية قدميم تواجه لتيا االجتامعية ملشكالتا ديدحت عىل

 للمصابني ملخصصةا الصحي احلجرو العزل بمنشآت

 .19-كوفيد املستجد كورونا بفريوس بإصابتهم واملشتبه

 مع تالءمي الذي الجتامعيا ملسحا نهجم يهاف خدمواست  

 ما حتقيق ىلإ ويؤدي نوعها،و وأهدافها لدراسةا ذهه طبيعة

طِّط  باتباع الجتامعيا املسح منهج لدراسةا هذه اتبعتو له، خ 

 الشامل. احلرص أسلوب

 

 جمتمع الدراسة: /2

العاملني بمنشآت احلجر والعزل الصحي جلائحة  كل

منشأة عزل وحجر  25كورونا بمدينة الرياض، وعددها 

صحي، وتتبع مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض )مدينة 

( مقدم رعاية 547بلغ عدد العاملني فيها ) إذالرياض(؛ 

 ( تفاصيل املجتمع.2و 1صحية. ويوضح جدول )

 تفاصيل جمتمع الدراسة واستجابات املبحوثني (1جدول )

 عدد االستجابات عدد جمتمع الدراسة مسمى الوظيفة

 66 108 طبيب

 149 215 متريض

 22 25 مرشف حمجر

 141 221 أخرى

 378 547 املجموع

 

 توزيع جمتمع الدراسة حسب منشآت احلجر والعزل الصحي (2جدول )

 عدد العاملني اسم املحجر عدد العاملني اسم املحجر عدد العاملني املحجراسم 

 (1حمجر )

  3طبيب: 

 8متريض: 

   10أخرى: 

 (10حمجر )

  5طبيب: 

 10متريض: 

 10أخرى: 

 (18حمجر )

  5طبيب: 

 10متريض: 

  6أخرى: 

 (2حمجر )

   3طبيب: 

 8متريض: 

 11أخرى: 

 (11حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 8أخرى: 

 (19حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 6أخرى: 

 (3حمجر )

  5طبيب: 

 9متريض: 

 10أخرى: 

 (12حمجر )

 4طبيب: 

 11متريض: 

 10أخرى: 

 (20حمجر )

  4طبيب: 

 8متريض: 

 6أخرى: 

 (4حمجر )

  5طبيب: 

 7متريض: 

 13أخرى: 

 (13حمجر )

  5طبيب: 

  8متريض: 

 10أخرى: 

 (21حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 7أخرى: 

 (5حمجر )

  4طبيب: 

 10متريض: 

 9أخرى: 

 (14حمجر )

  5طبيب: 

 6متريض: 

 10أخرى: 

 (22حمجر )

  4طبيب: 

 8متريض: 

 9أخرى: 

 (6حمجر )

  4طبيب: 

 10متريض: 

 11أخرى: 

 (15حمجر )

  5طبيب: 

 10متريض: 

 8أخرى: 

 (23حمجر )

   5طبيب: 

 11متريض: 

 7أخرى: 

 (7حمجر )

  5طبيب: 

 6متريض: 

 9أخرى: 

 (16حمجر )

 5طبيب: 

  10متريض: 

 7أخرى: 

 (24حمجر )

  3طبيب: 

 10متريض: 

 8أخرى: 

 (8حمجر )

  5طبيب: 

 11متريض: 

 10أخرى: 

 (17حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 8أخرى: 

 (25حمجر )

 4طبيب: 

 9متريض: 

 8أخرى: 

 (9حمجر )

  4طبيب: 

 7متريض: 

 10أخرى: 
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 أداة مجع البيانات: /3

اعتمدت هذه الدراسة عىل أداة االستبانة جلمع البيانات؛ 

الرجوع إىل الدراسات السابقة واألدب النظري، جرى  وبعد

 حتديد حماور االستبانة وأبعادها وخطوات بنائها يف اآليت:

  ،نوع ونوع الوظيفة، والعمر، والبيانات األولية، وهي )اجلنس

احلالة ومسمى الوظيفة، ومنشأة العزل أو احلجر الصحي، 

 االجتامعية(.

  وبناء "للمشكالت االجتامعية واإلدارية"حماور االستبانة ،

أسئلة مغلقة تقيس املحاور  فقد تضمنتالفقرات واألبعاد؛ 

 اآلتية:

 حمور املشكالت االجتامعية: 

املشكالت االجتامعية املتعلقة باجلانب األرسي، 

 ( لالستبانة.5-1عبارات للعبارات من ) 5تكونت من 

  املشكالت االجتامعية املتعلقة بجانب العالقات

-6عبارات للعبارات من ) 6تكونت من  ،االجتامعية

 ( لالستبانة.11

 ور املشكالت اإلدارية وفًقا لألبعاد اآلتية:حم 

 تكونت من  ،املشكالت املرتبطة بوظيفة التنظيم اإلداري

 ( لالستبانة.16-12رات للعبارات من )عبا 5

 تكونت من  ،املشكالت املرتبطة بوظيفة التوجيه اإلداري

 ( لالستبانة.23-17عبارات للعبارات من ) 8

 املشكالت املرتبطة بوظيفة التخطيط اإلداري والرقابة، 

( 29-24عبارات للعبارات من ) 5تكونت من 

 لالستبانة.

خالقيات البحث العلمي بعد احلصول عىل موافقة جلنة أ 

عت، )90M-20)برقم  (IRBبوزارة الصحة ) ز  االستبانة  و 

مقدمي الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر  كلعىل 

من خالل إرسال  547الصحي بمدينة الرياض، وعددهم 

رابط استبانة إلكرتوين باللغتني العربية واإلنجليزية عن طريق 

زع عىل كافة جمتمع  فقد؛ الربيد اإللكرتوين للمرشفني و 

استجابة  402، ومن ثم احلصول عىل من خالهلم الدراسة

استبانة؛ لعدم اكتامل  24عىل االستبيان، جرى استبعاد 

اإلجابة عنها. وكان العدد اإلمجايل لالستبانات الصاحلة 

 استبانة. 378للتحليل 

 

طريقة تصحيح االستبانة ومعيار احلكم عىل نتائج  

 الدراسة:

صيغت عبارات املحاور لالستبانات يف االجتاه السلبي؛ 

بحيث تدل الدرجة املرتفعة عىل وجود درجة عالية من السمة 

، "مستوى وجود املشكالت االجتامعية واإلدارية"املقاسة 

لدرجة املنخفضة عىل وجود درجة منخفضة اوتدل 

، وذلك "بمستوى وجود املشكالت االجتامعية واإلدارية"

ج مقياس ليكرت اخلاميس لتقدير درجة املشكالت وفق تدري

التي تواجه مقدمي الرعاية بمنشآت العزل واحلجر الصحي 

)موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة(؛ 

حيث جرى إعطاء الدرجة الوزنية للعبارات السلبية، وهي 

(1 ،2 ،3 ،4 ،5.) 

ة وللحكم عىل درجة وجود املشكالت االجتامعي

واإلدارية من خالل أفراد جمتمع الدراسة عىل كل عبارات 

االستبانة؛ جرى حساب املدى ملستويات االستجابة، وهو= 

، وي قسم املدى عىل عدد مستويات وجود املشكالت الذي 4

، وهو يمثل طول 0.80، وكان ناتج القسمة = 5يساوي 

الفئة. وبذلك أصبح معيار احلكم عىل مستوى وجود 

االجتامعية واإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية يف  املشكالت

منشآت العزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض كام يف 

 (.3اجلدول )

معيار احلكم لتقدير مستوى وجود  (3جدول )

 املشكالت االجتامعية واإلدارية

 درجة مستوى وجود املشكلة املتوسط

 عالية جًدا 1.80إىل  1من 

 عالية 2.60إىل  1.81من 

 متوسطة 3.40إىل  2.61من 

 منخفضة 4.20إىل  3.41من 

 منخفضة جًدا 5إىل  4.21من 

 

 والثبات: الصدق/4

 الصدق حساب أواًل:

 اآلتية: باألساليب لالستبانة الصدق حساب جرى 
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 املحتوى: صدق أ.

رضت  من جمموعة ىلع بنودها إعداد عدب االستبانة ع 

 يزالعز عبد امللك جامعة يف االجتامعية العلوم يف املتخصصني

 صدق نم التأكد دفهب تحكيمها؛ل عودس مللكا وجامعة

 جراءإ بعد ألداةا صدق نم التحقق جرىو ألداة،ل املضمون

 املفردات، بعض ياغةص حول ليهاع التعديالت بعض

 جديدة. فرداتم وإضافة اآلخر، البعض وحذف

 الداخيل: االتساق صدق ب.

 الداخيل االتساق صدق سابح استخدام جرى

 بريسون ارتباط معامالت قيم حساب طريق عن لالستبانة

 معامل حساب جرى حيث لالستبانة؛ الداخيل الصدق ملعرفة

 بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل درجة بني االرتباط

 ذلك يتضح كام العبارة، إليه تنتمي الذي للمحور الكلية

 اآليت: باجلدول

 العبارة إليه تنتمي الذي للمحور الكلية الدرجةو عبارة كل درجات نيب بريسون ارتباط معامالت (4) جدول

 الفعالية املشكالت االجتامعية

 التخطيط التوجيه التنظيم العالقات االجتامعية اجلانب األرسي

 رقم العبارة
 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط
 رقم العبارة

 معامل

 االرتباط

1 0.77** 6 0.80** 12 0.64** 17 063** 25 059** 

2 0.71** 7 0.71** 13 060** 18 0.66** 26 0.63** 

3 0.79** 8 0.71** 14 0.72** 19 0.64** 27 0.68** 

4 0.76** 9 0.72** 15 0.55* 20 0.58* 28 0.61** 

5 0.81** 10 0.83** 16 0.58* 21 0.59** 29 0.71** 

 11 0.83** 

 
22 0.61** 30 0.66** 

 
23 0.65** 

 
24 0.59** 

 (.0.05( * دال إحصائًيا عند مستوى داللة )0.01** دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية 4من جدول ) يتبني 

للمحاور التي تنتمي إليه العبارة بمحور املشكالت االجتامعية لبعد 

، ومجيعها دالة إحصائًيا 0.81-0.71اجلانب األرسي، تراوحت من 

-0.70(. ولبعد العالقات االجتامعية من 0.01عند مستوى داللة )

(. وملحور 0.01ائًيا عند مستوى الداللة )، ومجيعها دالة إحص0.83

، ومعظمها دالة عند 0.68-0.55املشكالت اإلدارية لبعد التنظيم من 

(. ولبعد التوجيه 0.05دالتان عند مستوى الداللة ) ان(، وعبارت0.01)

(، وعبارة واحدة فقط 0.01ا دالة عند )، ومعظمه0.58-0.69من 

ا دالة عند ، ومجيعه0.57-0.71(. ولبعد التخطيط من 0.05عند )

(. 0.05( باستثناء عبارة واحدة كانت دالة عند مستوى الداللة )0.01)

كبري للفقرات من حيث استجاباهتا،  وتدل هذه النتائج عىل وجود اتساق

وبالتايل يتوفر صدق االتساق يف استجابات املبحوثني بالعينة 

 االستطالعية؛ مما يعني إمكانية التطبيق باملجتمع األصيل للدراسة.

 

 الدراسة ألداة الثبات حساب ثانًيا:

 الطريقة هذه يف لالستبانة الثبات معامل استخدام جرى

 بني )Correlation Coefficient) االرتباط معامل بحساب

 ويكون أنفسهم، لألفراد والثاين األول التطبيق درجات

 كان وكلام االستبانة، ثبات معامل نفسه االرتباط معامل

 ثبات ارتفاع عىل دل   ،الصحيح الواحد من مقرتًبا موجًبا

 مقياس أي ثبات د  ع  ي   وعادة  صحيح. والعكس االستبانة،

 أفضل اإلعادة ثبات د  ع  ي   و فأكثر، (70)+ بلغ إذا مرضًيا

 الثبات، مضمون جيسد -بالفعل- ألنه الثبات؛ حساب أنواع

 (.5) جدول ذلك ويوضح عنه. ويعرب

 حاورمل الداخيل لتجانسا ثبات معامل (5) جدول

 الكلية الدرجةو كرونباخ ألفا بطريقة االستبانة

املشكالت االجتامعية 

 واإلدارية
 العدد

معامل ارتباط بريسون بني املحور 

 والدرجة الكلية لالستبانة

 **0.83 5 اجلانب األرسي

 **0.88 6 العالقات االجتامعية 

 **0.92 11 املشكالت االجتامعية ككل

 **0.88 5 التنظيم

 **0.88 8 التوجيه

 **0.72 5 التخطيط والرقابة

 **0.93 29 املشكالت اإلدارية ككل

 (α= 0.01** دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة)
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(، 0.92تبني أن معامل الثبات الكيل للمشكالت االجتامعية )

( احلد األدنى 0.60(، وهي قيمة أعىل من )0.93واملشكالت اإلدارية )

من معامل الثبات املقبول، وتراوحت قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

؛ مما 0.60ومجيعها تزيد عن  0.88إىل  0.72كرونباخ للمحاور من 

الت الثبات عىل العينة االستطالعية، وبالتايل يمكن يدل عىل حتقق دال

 تطبيقها عىل جمتمع الدراسة.  

 

 جماالت الدراسة: /5

منشآت العزل واحلجر الصحي  كل  املجال املكاين: 

( فندًقا 25املخصصة جلائحة كورونا، وهي عبارة عن )

 خمصًصا للعزل واحلجر الصحي بمدينة الرياض.

 2020 من شهر مارس ابتداءً املجال الزماين: 

 .2020حتى شهر أغسطس 

العاملني يف  كل جرى التطبيق عىلاملجال البرشي: 

منشآت العزل واحلجر الصحي جلائحة كورونا بمدينة 

هنم أحد أهم اخلطوط األمامية أل ؛دد ذلكح   وقدالرياض؛ 

 بمنشآت حديثة أ سست الحتواء الوباء.

 

 سة:الدرا يف املستخدمة اإلحصائية األساليب /6

 خدمواست   احلاسوب، هازج إىل البيانات إدخال جرى

 أهداف حتقيقو النتائج ليلحت يف (SPSS) اإلحصائي الربنامج

 األساليب ستعملتوا ،تساؤالهتا عن واإلجابة الدراسة

 اآلتية: اإلحصائية

Correlation Person's ) بريسون ارتباط معامالت -1

Coefficient) أداة ثبات من للتأكد كرونباخ؛ ألفا ومعادلة 

  .وصدقها الدراسة

 خصائص لوصف املئوية؛ والنسب التكرارات -2

  الدراسة. جمتمع

 املعيارية؛ واالنحرافات احلسابية املتوسطات حساب -3

 الدراسة. تساؤالت عىل لإلجابة

 الطبيعي التوزيع من للتأكد الالزمة؛ املعادالت -4

(coefficient skewness Person) و( skewness Fisher

coenfficient(. 

way-One ) "األحادي التباين حتليل" اختبار -5

ANOVA(واختبار جمموعتني، من أكثر بني الفروق لقياس ؛ 

 (.Scheffe) "شيفيه" اختبار البعدية املقارنة

 مع التباين جتانس لعدم (؛Welch) ولش اختبار -6

 ألحاديا التباين حتليل اختبار نم بداًل  الفرضيات، معظم

(ANOVA way-eOn؛) لتباين،ل التجانس طرش توفر عدمل 

 تتناسب التي (Tamhane) البعدية املقارنات استخدام تم كام

 التباين. جتانس عدم مع

Independent-) "مستقلتني لعينتني ت" اختبار -7

test-T Sampleجمموعتني. بني الفروق لقياس (؛ 

 

 حادي عرش: نتائج الدارسة

توصلت إليها سيتم عرض النتائج التي  

الدراسة احلالية، طبًقا الستجابات جمتمع الدراسة عىل 

تساؤالهتا، من خالل قراءة التحليل اإلحصائي للقيم من 

املتوسطات واالنحرافات املعيارية، واالختبارات اإلحصائية 

 االستداللية لتحديد الفروق بني املجموعات.

 

 أواًل: خصائص جمتمع الدراسة

 اجلنس:/1 

 توزيع جمتمع الدراسة حسب اجلنس (6جدول )

 % ك النوع

 %52.4 198 ذكر

 %47.6 180 أنثى

 %100 378 املجموع

( أن معظم أفراد املجتمع من مقدمي 6يتبني من جدول )

الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر الصحي من 

كانت نسبتهم  إذاملستجيبني عىل االستبانة من الذكور؛ 

 .(%47.6(، يف حني بلغت نسبة املستجيبات )52.4%)

 

 العمر /2  

 توزيع جمتمع الدراسة حسب العمر (7جدول )

 % ك العمر

 %16.7 63 سنة 30أقل من 

 %69 261 سنة 39سنة إىل  30من 

 %11.9 45 سنة 49سنة إىل  40من 

 %2.4 9 سنة فأكثر 50من 

 %100 378 املجموع
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( أن أعىل نسبة أعامر 7من اجلدول ) يتضح 

مقدمي الرعاية الصحية من جمتمع الدراسة متثلت يف الفئة من 

 30%(، تلتها الفئة أقل من  69سنة بنسبة ) 39سنة اىل  30

سنة بنسبة  49سنة إىل  40(، ثم الفئة من 16.7سنة بنسبة )

 (.%2.4سنة فأكثر ) 50(، وأخرًيا الفئة من 11.9%)

 

 الوظيفة:طبيعة  /3 

 توزيع جمتمع الدراسة حسب طبيعة الوظيفة (8جدول )

 % ك طبيعة الوظيفة

 %81 306 موظف رسمي

 %19 72 متطوع

 %100 378 املجموع

( أن أعىل نسبة لطبيعة الوظيفة بني مقدمي 8يتضح من اجلدول )

الرعاية الصحية بمنشآت احلجر والعزل الصحي من جمتمع الدراسة، 

(، تلتها فئة املتطوعني بنسبة %81موظف رسمي بنسبة ) متثلت يف الفئة

(19%.) 

 

 نوع املحجر: /4 

توزيع جمتمع الدراسة حسب نوع املحجر الذي  (9جدول )

 يعملون به

 % ك نوع املحجر

 %45.2 171 خمصص للحاالت السلبية

 %40.5 153 خمصص للحاالت اإلجيابية

 %14،3 54 خمصص للحاالت السلبية واإلجيابية

 %100 378 املجموع

( أن أعىل نسبة لنوع منشأة احلجر أو العزل 9يتضح من اجلدول )

الصحي الذي يعمل فيه مقدمو الرعاية الصحية من جمتمع الدراسة، 

(، تلتها %45.2كانت املنشآت املخصصة للحاالت السلبية بنسبة )

املنشآت (، وأخرًيا %40.5املنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية بنسبة )

 (.%14.3املخصصة للحاالت السلبية واإلجيابية بنسبة )

 مسمى الوظيفة: /5

 توزيع جمتمع الدراسة حسب مسمى الوظيفة (10جدول )

 % ك مسمى الوظيفة

 %17.5 66 طبيب

 %39.4 149 متريض

 %5.8 22 مرشف حمجر صحي

 %37.3 141 أخرى

 %100 378 املجموع

مسميات الوظيفة  جهة( أن أعىل نسبة من 10يتضح من اجلدول )

لـمقدمي الرعاية الصحية بمنشآت احلجر والعزل الصحي من جمتمع 

(، تلتها فئة األطباء بنسبة %39.4الدراسة، متثلت يف فئة التمريض بنسبة )

(. %37.3(، ثم فئات املسميات الوظيفية األخرى بنسبة )17.5%)

 (.%5.8 املحاجر بنسبة )وأخرًيا فئة مرشفني

 

 احلالة االجتامعية: /5

 توزيع جمتمع الدراسة حسب احلالة االجتامعية (11جدول )

 % ك احلالة االجتامعية

 %19 72 أعزب

 %76.2 288 متزوج

 %4.8 18 مطلق

 %100 378 املجموع

( أن أعىل نسبة وفًقا للحالة االجتامعية بني 11يتضح من اجلدول )

الرعاية الصحية من جمتمع الدراسة، كانت من املتزوجني بنسبة مقدمي 

(، وأخرًيا فئة مطلق بنسبة %19بنسبة ) ،(، تلتها فئة أعزب76.2%)

(4.8%.) 

 

 

 ثانًيا: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل  ما أبرز املشكالت االجتامعية التي"اإلجابة عىل تساؤل الدراسة األول 

 "( بمدينة الرياض؟19-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الدراسة حسب مستوى املشكالت االجتامعية جمتمعتوزيع استجابات  (12جدول )

 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 5 عالية جًدا 0.97 1.76 بسبب ظروف عميل باملحجر ؛أستطيع العيش مع أرسيتال  1

 3 عالية 0.98 1.88 بسبب ظروف عميل ؛أمهل العديد من شؤون أرسيت 2

 6 عالية جًدا 0.84 1.76 ال أمتلك الوقت الكايف لرعاية أرسيت 3

 1 عالية 1.11 2.57 ظروف عميل باملحجر الصحي تثري املشكالت الزوجية 4

 11 عالية جًدا 0.85 1.42 بسبب انتقال العدوى ؛ال أشعر بالراحة عند الذهاب ملنزل أرسيت 5
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 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 9 عالية جًدا 0.81 1.61 بسبب ظروف عميل ؛ال يرغب أقاريب بمخالطتي 6

 4 عالية 0.99 1.83 بسبب خمالطة نزالء املحجر ؛ال يرغب أصدقائي بلقائي 7

 7 عالية جًدا 0.95 1.71 عميل باملحجر الصحيأنعزل عن املجتمع لظروف  8

 10 عالية جًدا 0.78 1.59 يأخذ عميل باملحجر معظم وقتي 9

 2 عالية 0.84 1.90 بسبب العمل باملحجر ؛ال أستطيع ممارسة نشاطايت اخلاصة 10

 8 عالية جًدا 0.74 1.66 مشاركتي يف أداء الواجبات االجتامعية حمدود جًدا لظروف العمل 11

  عالية جًدا 0.89 1.79 املتوسط احلسايب العام للمشكالت االجتامعية

 (:12يتبني من اجلدول )

  أن املتوسط احلسايب املوزون لدرجات وجود املشكالت

بمنشآت العزل واحلجر  العاملنياالجتامعية التي تواجه 

( بدرجة عالية جًدا، وبانحراف 1.79الصحي، بلغ )

بتلك  العاملني(؛ مما يدل عىل اتفاق تقدير 0.89معياري )

املنشآت يف تقديرهم لدرجة وجود تلك املشكالت بدرجة 

 عالية جًدا.

  أظهرت النتائج أن تقدير معظم املشكالت االجتامعية وقع

ال أشعر بالراحة عند الذهاب ملنزل "بدرجة عالية جًدا، وهي 

يأخذ عميل باملحجر "، و"بسبب انتقال العدوى ؛أرسيت

ال يرغب أقاريب بمخالطتي بسبب ظروف "و ،"معظم وقتي

مشاركتي يف أداء الواجبات االجتامعية حمدود "و ،"عميل

أنعزل عن املجتمع لظروف عميل "و ،"جًدا لظروف العمل

الوقت الكايف لرعاية  ال أمتلك"و ،"باملحجر الصحي

بسبب ظروف  ؛ال أستطيع العيش مع أرسيت"و "أرسيت،

؛ حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني "عميل باملحجر

 -0.85وبانحرافات معيارية ) ، (1.42 -1.76)

وتدل قيم االنحرافات املعيارية عىل اتفاق  .(0.97

لية املستجيبني يف تقدير هذه املشكالت االجتامعية بدرجة عا

 جًدا.

  وقع  العاملنيأظهرت النتائج أربع مشكالت اجتامعية تواجه

 ؛ال يرغب أصدقائي بلقائي" يوه ،بدرجة عاليةتقديرها 

أمهل العديد من شؤون "و ،"بسبب خمالطة نزالء املحجر

ال أستطيع ممارسة نشاطايت "و ،"بسبب ظروف عميل؛ أرسيت 

ظروف عميل باملحجر "و ،"بسبب العمل باملحجر ؛اخلاصة

تراوحت متوسطاهتا  فقد؛ "الصحي تثري املشكالت الزوجية

وبانحرافات معيارية  ،(1.83 -2.57احلسابية بني )

وتدل قيم االنحرافات املعيارية عىل  .(1.11 -0.84)

بدرجة  اتفاق املستجيبني يف تقدير هذه املشكالت االجتامعية

 .عالية

 

ما أبرز املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل "جابة عن تساؤل الدراسة الثاين اإل

 "( بمدينة الرياض؟19-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 الدراسة حسب مستوى املشكالت اإلدارية جمتمعتوزيع استجابات  (13جدول )

 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 3 متوسطة  1.3 3.23 أهداف عميل ليست واضحة باملحجر الصحي 1

 2 منخفضة 1.3 3.54 تقديم اخلدمات ملرىض اجلائحة يتصف باالزدواجية 2

 12 متوسطة  1.0 2.73 ال يتم اختاذ القرارات يف حدود اللوائح 3

 7 متوسطة  1.1 3.04 عدالة يف توزيع املهامعدم وجود  4

 5 متوسطة  1.2 3.11 عدم وجود دليل سياسات وإجراءات للعمل باملحاجر الصحية 5

 11 متوسطة  1.3 2.78 تعاون بني الوحدات واألقسام املختلفة باملحجر الصحي يوجدال 6

 9 متوسطة  1.4 2.85 عدم وضوح األوامر والتعليامت الصادرة باملحجر الصحي 7

 1 منخفضة 1.1 3.64 ضعف يف أساليب االتصال بني أعضاء فريق العمل باملحجر 8

 18 عالية 1.1 2.16 عدم وجود أساليب للتحفيز لزيادة الدافعية بالعمل 9

 8 متوسطة  1.4 2.90 عدم وضوح اإلرشاف والقيادة 10

 6 متوسطة  1.3 3.09 رسعة للبت يف األمور واختاذ القرار من قبل رؤسائي التوجد 11

 10 متوسطة 1.2 2.83 اليوجد تدريب كاٍف عىل أساسيات العمل باملحجر الصحي 12

 14 عالية 1.0 2.57 اليوجد تدريب كاٍف عىل كيفية اتباع اإلجراءات الوقائية للعاملني 13
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 الرتتيب درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة م

 15 عالية 1.1 2.52 الصحي ال يقوم عىل أساس التخصصتقسيم العمل يف مراكز احلجر  14

 16 عالية 1.2 2.33 عدد ساعات العمل غري مناسبة 15

 17 عالية 1.1 2.26 وقت الراحات املخصصة للعاملني باملحجر الصحي غري كافية 16

 13 متوسطة  1.2 2.64 ال يوجد تدوير للعاملني بني املحاجر الصحية 17

 4 متوسطة  1.1 3.16 رقابة عىل أداء العمل باملحاجر الصحية التوجد 18

  متوسط 1.1 2.85 املتوسط العام للمشكالت اإلدارية

 (:13يتبني من اجلدول )

  املتوسط احلسايب املوزون لدرجات وجود املشكالت اإلدارية

بمنشآت العزل واحلجر الصحي، بلغ  العاملنيالتي تواجه 

(؛ مما 1.1( بدرجة متوسطة، وبانحراف معياري )2.85)

يدل عىل اتفاق تقدير مقدمي الرعاية الصحية بتلك املنشآت 

 يف تقديرهم لدرجة وجود تلك املشكالت بدرجة متوسطة.

  أظهرت النتائج أن تقدير عدد من املشكالت اإلدارية التي

عدم وجود أساليب للتحفيز "لية هي وقع تقديرها بدرجة عا

وقت الراحات املخصصة "، و"لزيادة الدافعية بالعمل

عدد ساعات "، و "للعاملني باملحجر الصحي غري كاٍف 

تقسيم العمل يف مراكز احلجر "، و"العمل غري مناسبة

اليوجد تدريب "، و"الصحي اليقوم عىل أساس التخصص

 فقد؛ "ئية للعاملنيكاٍف عىل كيفية اتباع اإلجراءات الوقا

(، 2.57 -2.16تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني )

يم االنحرافات ق(. وتدل 1.1 -1.0وبانحرافات معيارية )

املعيارية عىل اتفاق املستجيبني إىل حد ما يف تقدير هذه 

 املشكالت اإلدارية بدرجة عالية.

  أظهرت النتائج جمموعة من املشكالت اإلدارية التي وقع

ال يوجد تدوير للعاملني "ا بدرجة متوسطة، وهي تقديره

ال يتم اختاذ القرارات يف حدود "، و"بني املحاجر الصحية

اليوجد تعاون بني الوحدات واألقسام املختلفة "، و"اللوائح

اليوجد تدريب كاٍف عىل أساسيات "، و"باملحجر الصحي

عدم وضوح األوامر "، و"العمل باملحجر الصحي

عدم وضوح "، و"درة باملحجر الصحيوالتعليامت الصا

 "عدم وجود عدالة يف توزيع املهام،"، و"اإلرشاف والقيادة

التوجد رسعة للبت يف األمور واختاذ القرار من قبل "و

عدم وجود دليل سياسات وإجراءات للعمل "، و"رؤسائي

التوجد رقابة عىل أداء العمل "، و"باملحاجر الصحية

عميل ليست واضحة باملحجر أهداف "، و"باملحاجر الصحية

 -2.64؛ حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني )"الصحي

(. وتدل قيم 1.4 -1.0( ، وبانحرافات معيارية )3.23

االنحرافات املعيارية عىل اتفاق املستجيبني نوًعا ما يف تقدير 

 هذه املشكالت اإلدارية بدرجة متوسطة.

  ة التي وقع من املشكالت اإلداري 2أظهرت النتائج عدد

تقديم اخلدمات ملرىض "تقديرها بدرجة منخفضة، وهي 

ضعف يف أساليب "، و"اجلائحة يتصف باالزدواجية

تراوحت  فقد؛ "االتصال بني أعضاء فريق العمل باملحجر

(، وبانحرافات 3.64 -3.54متوسطاهتا احلسابية بني )

وتدل قيم االنحرافات املعيارية عىل  ،(1.3 -1.3معيارية )

اق املستجيبني نوًعا ما يف تقدير وجود هذه املشكالت اتف

 اإلدارية بدرجة منخفضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالًثا: التحقق من فرضيات الدراسة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت االجتامعية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت  /1

 ،اجلنسالديموغرافية املتمثلة يف ) للمتغريات( بمدينة الرياض، تعزى 19-العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 نوع املحجر(.و ،احلالة االجتامعيةو ،الوظيفةمسمى و ،طبيعة الوظيفةو ،العمرو

لداللة الفروق يف   )Independent-Sample T-test)للفروق بني جمموعتني مستقلتني  "ت"نتائج اختبار  تفاصيل (14جدول )

 ظيفةاستجابات مقدمي الرعاية الصحية يف منشآت العزل واحلجر الصحي للمشكالت االجتامعية عىل متغري اجلنس وطبيعة الو

 االستنتاج مستوى الداللة قيمة اختبار )ت( االنحراف املعياري املتوسط ن املجموعات املتغري

 توجد داللة 0.01 -1.64 0.31 2.88 198 ذكور اجلنس

 0.41 2.94 180 إناث

 التوجد داللة 0.14 -6.01 0.34 2.86 306 موظف رسمي طبيعة الوظيفة

 0.36 3.13 72 متطوع

 ( ما يأيت:14يتضح من اجلدول )

  توجد فروق دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث عىل متغري

إن الفرق يف وجود املشكالت  إذاملشكالت االجتامعية؛ 

االجتامعية أكثر لدى اإلناث حسب املتوسط الذي يساوي 

 إذ(؛ 2.88(، يف حني نظريه لدى الذكور يساوي )2.94)

، وهي قيمة دالة إحصائًيا 1.64إن قيمة اختبار )ت( بلغت 

(. وهذا يشري إىل أن درجة 0.01عند مستوى الداللة )

 وجود املشكالت االجتامعية لدى اإلناث أعىل من الذكور.

  كام تبني أنه ال يوجد فرق دال إحصائًيا بني املوظفني

إن  إذالرسميني واملتطوعني عىل متغري املشكالت االجتامعية؛ 

(، وهي قيمة غري دالة 6.01قيمة اختبار )ت( بلغت )

(. وهذا يشري إىل أنه ال 0.14إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 يوجد أي فرق بني املوظفني الرسمني واملتطوعني.

 

 )Welch Test)نتائج اختبار ولش  تفاصيل (15جدول )

العزل  للتباين غري املتكافئ وفًقا  ملتغريات العمر، ونوع منشأة

واحلجر الصحي، واحلالة االجتامعية، ومسمى الوظيفة عىل 

 متغري املشكالت اإلدارية

نوع  املتغري

 االختبار

القيمة 

 اإلحصائية

درجة 

 1احلرية 

درجة 

 2احلرية

 الداللة

 0.01 135.36 2 4.59 ولش نوع املحجر

احلالة 

 االجتامعية

 0.01 145.38 2 263.07 ولش

مسمى 

 الوظيفة

 0.01 95.33 3 13.88 ولش

( أنه من خالل استخدام اختبار ولش 15يتضح من اجلدول )-

(Welch أنه قد ثبت الفرض؛ ) توجد فروق هلا داللة إحصائية بني إذ

عىل متغري  مقدمو الرعاية الصحيةنوع املحجر الصحي الذي يعمل فيه 

املشكالت االجتامعية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ولش 

(  أقل من 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )4.59)

للمقارنات البعدية، اتضح أن  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05)

خمصصة للحاالت  وحجر هناك فرًقا دااًل بني العاملني بمنشأة عزل صحي

خمصصة للحاالت اإلجيابية عند  وحجر السلبية ومنشأة عزل صحي

(، لصالح العاملني بمنشأة العزل واحلجر الصحي 0.04مستوى داللة )

( 2.85(، مقابل )2.96املخصصة للحاالت السلبية عند متوسط )

خمصصة للحاالت اإلجيابية. وهذا  وحجر للعاملني يف منشأة عزل صحي

باملنشآت املخصصة  العاملنييشري إىل وجود املشكالت االجتامعية لدى 

لني باملنشآت املخصصة للحاالت للحاالت السلبية أكثر من العام

 اإلجيابية.

( أنه قد ثبت Welch) وتبني من خالل استخدام اختبار ولش-

توجد فروق هلا داللة إحصائية بني احلالة االجتامعية ملقدمي  إذالفرض؛ 

الرعاية الصحية عىل متغري املشكالت االجتامعية؛ إذ بلغت القيمة 

قيمة دالة احصائًيا عند  (، وهي263.07اإلحصائية الختبار ولش )

(. وباستخدام اختبار 0.05( أقل من )0.01مستوى داللة )

Tamhane  للمقارنات البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني العاملني

(، وذلك لصالح 0.01وفًقا حلاالهتم االجتامعية عند مستوى داللة )

ابل (، مق2.91العاملني الذين حالتهم االجتامعية أعزب بمتوسط )

( للعاملني الذين حالتهم مطلق، كام أن هناك فرًقا دااًل بني 2.44)

العاملني الذين كانت حالتهم )متزوج( والعاملني التي كانت حالتهم 

(، مقابل 2.94)مطلق(، لصالح املتزوجني من العاملني عند متوسط )

يف  العاملني(. وهذا يشري إىل وجود املشكالت االجتامعية لدى 2.44)

حالتهم االجتامعية متزوج أكثر من  الذينت العزل واحلجر الصحي منشآ

 حالتهم أعزب ومطلق. الذينيف منشآت العزل واحلجر الصحي  العاملني

أنه قد ( Welch)كام اتضح أيًضا من خالل استخدام اختبار ولش -

توجد فروق هلا داللة إحصائية بني مسمى الوظيفة  إذ ثبت الفرض؛

املشكالت االجتامعية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية  عىل متغري للعاملني

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 13.88الختبار ولش )

للمقارنات  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05(  أقل من )0.01)

البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني العاملني وفًقا للمسمى الوظيفي 

وذلك لصالح األطباء العاملني بمتوسط  (،0.01عند مستوى داللة )

( ملن هم عىل 2.67( للتمريض، ومتوسط )2.83(، مقابل )3.00)
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مسمى وظيفة مرشف حمجر. وهذا يشري إىل وجود املشكالت االجتامعية 

 لدى األطباء أكثر من العاملني بمسميات وظيفية أخرى.

 

لداللة الفروق يف استجابات مقدمي الرعاية ) One-way ANOVA)نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  تفاصيل (16جدول )

 الصحية يف منشآت العزل واحلجر الصحي للمشكالت االجتامعية عىل متغري العمر

 الداللة مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املتغري

 توجد داللة 0.01 20.42 2.46 2 4.93 بني املجموعات العمر

 0.12 375 45.26 داخل املجموعات

( أنه من خالل استخدام اختبار حتليل التباين 16يتضح من اجلدول )

توجد  إذأنه قد ثبت الفرض؛  )One way Anova)يف اجتاه واحد 

فروق هلا داللة إحصائية بني الفئات العمرية عىل متغري املشكالت 

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند 20.42االجتامعية؛ إذ بلغت قيمة ف )

 LSD(. وباستخدام اختبار 0.05(  أقل من )0.01مستوى داللة )

للمقارنات البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني الفئة العمرية أقل من 

 40سنة والفئات العمرية األخرى، وذلك لصالح الفئة العمرية من  30

بلغ متوسط الفئة العمرية من  فقد(؛ 0.02سنة فأكثر  عند مستوى داللة )

فأقل،  30( للفئة العمرية 3.00(، مقابل )3.15سنة فأكثر ) 40

سنة. وهذا يشري إىل أن  39سنة إىل  30( للفئة العمرية من 2.84و)

نشآت العزل واحلجر الصحي الذين تقع فئاهتم العمرية بني بمالعاملني 

سنة فأكثر، يواجهون املشكالت االجتامعية أكثر من الفئات العمرية  40

 األخرى.

 

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت اإلدارية التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية العاملني بمنشآت العزل  /2

اجلنس، "الديموغرافية املتمثلة يف  للمتغريات( بمدينة الرياض، تعزى 19-واحلجر الصحي املخصصة جلائحة كورونا )كوفيد

 نوع املحجر(.واحلالة االجتامعية، وفة، مسمى الوظيوطبيعة الوظيفة، والعمر، و

لداللة الفروق يف استجابات مقدمي  )Independent-Sample T-test)نتائج اختبار ت للفروق بني جمموعتني  تفاصيل(17جدول )

 الرعاية الصحية يف منشآت العزل واحلجر الصحي للمشكالت اإلدارية عىل متغري اجلنس وطبيعة الوظيفة

 االستنتاج مستوى الداللة قيمة اختبار )ت( االنحراف املعياري املتوسط ن املجموعات املتغري

 توجد داللة 0.03 2.79 15.60 49.45 198 ذكور اجلنس

 13.97 53.70 180 إناث

 التوجد داللة 0.09 1.90 15.53 50.76 306 موظف رسمي طبيعة الوظيفة

 12.04 54.50 72 متطوع

 ( ما يأيت:17يتضح من اجلدول )

  توجد فروق دالة احصائًيا بني الذكور واإلناث عىل متغري

 إذ إنأثناء العمل؛ يف املشكالت اإلدارية التي تواجههم 

الفرق يف وجود املشكالت اإلدارية أكثر لدى اإلناث حسب 

( يف حني املتوسط لدى 53.70املتوسط الذي يساوي )

قيمة اختبار )ت( بلغت  إذ إن(؛ 49.45الذكور يساوي )

، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 2.79

(0.03.) 

  ال يوجد فرق دال إحصائًيا بني املوظفني الرسميني

قيمة اختبار  إذ إن وعني عىل متغري املشكالت اإلدارية؛ واملتط

(، وهي قيمة غري دالة إحصائًيا عند 6.01)ت( بلغت )

 (.0.14مستوى الداللة )

 

 

 

 

العزل واحلجر نوع منشأة والعمر،  للمتغريات:( للتباين غري املتكافئ وفًقا  Welchنتائج اختبار ولش ) تفاصيل (18جدول )

 الصحي، واحلالة االجتامعية، ومسمى الوظيفة عىل متغري املشكالت اإلدارية

 الداللة 2درجة احلرية 1درجة احلرية  حصائيةالقيمة اإل نوع االختبار املتغري
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 0.001 122.03 2 63.07 ولش العمر

 0.01 133.60 2 20.45 ولش نوع املحجر

 0.001 44.87 2 8.91 ولش احلالة االجتامعية

 0.01 95.07 3 9.78 ولش مسمى الوظيفة

( أنه من خالل استخدام اختبار ولش 18يتضح من اجلدول )-

(Welch)  توجد فروق هلا داللة إحصائية بني  إذأنه قد ثبت الفرض؛

الفئات العمرية عىل متغري املشكالت اإلدارية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية 

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 63.07الختبار ولش )

للمقارنات  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05( أقل من )0.01)

الفئات العمرية للعاملني بمنشأة  البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل بني

(، لصالح الفئة 0.01العزل واحلجر الصحي عند مستوى داللة )

(، مقابل 67.33بلغ متوسطها ) إذسنة فأكثر؛  40العمرية من 

سنة فأقل،  30( للعاملني الذين تقع فئتهم العمرية من 50.28)

سنة.   39سنة إىل  30( للعاملني الذين تقع فئتهم العمرية من 48.48و)

يف منشآت العزل واحلجر الصحي الذين تقع  العاملنيوهذا يشري إىل  أن 

سنة فأكثر، يواجهون املشكالت اإلدارية أكثر من  40أعامرهم من 

 للفئات العمرية األخرى. العاملني

( أنه قد ثبت Welchكام تبني من خالل استخدام اختبار ولش ) -

توجد فروق هلا داللة إحصائية بني نوع املحجر الصحي عىل  إذالفرض؛ 

متغري املشكالت اإلدارية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ولش 

(  أقل من 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )20.45)

للمقارنات البعدية، اتضح أن  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05)

بني العاملني باملنشآت املخصصة للحاالت السلبية هناك فرًقا دااًل 

(، 0.01واملنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية عند مستوى داللة )

وكان ذلك الفرق لصالح العاملني باملنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية 

( للعاملني باملنشآت املخصصة 46.68(، مقابل )56.05عند متوسط )

يف  العاملنيإىل وجود املشكالت اإلدارية للحاالت السلبية. وهذا يشري 

املنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية أكثر من العاملني باملنشآت 

 املخصصة للحاالت السلبية.

( أنه قد ثبت Welchوتبني من خالل استخدام اختبار ولش )-

 للعاملنيتوجد فروق هلا داللة إحصائية بني احلالة االجتامعية  إذالفرض؛ 

املشكالت اإلدارية؛ إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار ولش عىل متغري 

( أقل من 0.01(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )8.91)

للمقارنات البعدية، اتضح أن  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05)

هناك فرًقا دااًل بني العاملني وفًقا حلاالهتم االجتامعية عند مستوى داللة 

، وذلك لصالح العاملني الذين حالتهم االجتامعية أعزب (0.005)

( للعاملني التي حالتهم مطلق، كام 50.71(، مقابل )56.25بمتوسط )

أن هناك فرًقا دااًل بني العاملني الذين كانت حالتهم )متزوج( والعاملني 

التي كانت حالتهم )مطلق( لصالح من كانت حالتهم )أعزب( من 

(، مقابل 56.25( عند متوسط )0.003اللة )العاملني عند مستوى د

(. وهذا يشري إىل أن مستوى مواجهة املشكالت اإلدارية لدى 44.50)

حالتهم  الذينحالتهم االجتامعية أعزب أكثر من العاملني  الذينالعاملني 

 متزوج ومطلق.

( أنه قد Welchكام اتضح أيًضا من خالل استخدام اختبار ولش )-

فروق هلا داللة إحصائية بني مسمى الوظيفة  توجد إذثبت الفرض؛ 

بلغت القيمة اإلحصائية  فقدعىل متغري املشكالت اإلدارية؛  للعاملني

(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 9.78الختبار ولش )

للمقارنات  Tamhane(. وباستخدام اختبار 0.05( أقل من )0.01)

ني العاملني وفًقا للمسمى الوظيفي البعدية، اتضح أن هناك فرًقا دااًل ب

العاملني بمتوسط  املمرضني(، وذلك لصالح 0.01عند مستوى داللة )

( ملن هم عىل مسمى وظيفة مرشف حمجر، 48.68(، مقابل )56.22)

( للفئات الوظيفية 46.70( عند متوسط )0.023ومستوى داللة عند )

العاملني يف  األخرى. وهذا يشري إىل وجود املشكالت اإلدارية لدى

 التمريض أكثر من العاملني باملسميات الوظيفية األخرى.

 

 عارًشا: مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج: /1

سعت الدراسة إىل حتديد املشكالت االجتامعية واإلدارية 

التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية بمنشآت العزل واحلجر 

الرياض، وكانت  الصحي املخصصة جلائحة كورونا بمدينة

 نتائج الدراسة كام يأيت:

كشفت نتائج الدراسة عن مستوى املشكالت -

بمنشآت العزل واحلجر  العاملنياالجتامعية التي تواجه 

املتوسط احلسايب املوزون الذي  لقيمةالصحي وفًقا 

( بدرجة عالية جًدا، وبانحراف معياري 1.79يساوي )

بتلك  املنيالع(؛ مما يدل عىل اتفاق تقدير 0.89)

املنشآت يف تقديرهم لدرجة وجود تلك املشكالت 

 بدرجة عالية جًدا.

( 2018واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشيباين )

أن العمل بنظام املناوبات يؤدي إىل مشكالت يف 

اجتامعية منها عدم الوفاء بااللتزامات األرسية. كام 

اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة فلوح وعبيدي 

أحد  هو( يف أن عدم مناسبة املناخ وبيئة العمل 2019)

 مسببات حدوث املشكالت االجتامعية للممرضني.
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وتفرس نظرية الدور هذه النتيجة يف أن تكامل 

 ؛األدوار االجتامعية جيب أن تتوافق مع التوقعات

لتشكل سلوًكا متناغاًم يف التفاعل االجتامعي مع 

تحقق يف مثل هذه اآلخرين، وتكامل األدوار قد ال ي

الظروف للعاملني بمثل هذه املنشآت؛ بسبب أن 

إن  إذالتكامل حيتاج إىل وضوح يف التعريف والتوقعات؛ 

القصور يف هذا التكامل قد يكون نابًعا من قصور املعرفة 

بالدور ومتطلباته، وهذا هو أحد معوقات األداء 

االجتامعية، كام أنه قد يؤدي إىل مواجهة العاملني بتلك 

من املشكالت االجتامعية؛ مما يقود إىل  للعديداملنشآت 

مزيد من الضغوط عىل أصحاب هذه األدوار. ويف 

قد حيدث هلم رصاع يف أدوارهم االجتامعية  سياق آخر

داخل األرسة والعالقات االجتامعية بعد عملهم يف 

املحاجر الصحية التي تتطلب أخذ احليطة واحلذر من 

كافة اجلوانب واألطراف؛  حلاميتهم من انتقال العدوى 

قدر اإلمكان، كام أن غموض الدور يف مثل تلك 

العاملني قبل الظروف قد يكون أكثر اهلموم لدى 

وما تتطلبه من  ،التحاقهم بالعمل بتلك املنشآت

تضحيات يف سبيل منع نقل العدوى لذوهيم؛ األمر 

الذي كان يف بداية أزمة جائحة كورونا غامًضا من مجيع 

فيام أتت الحًقا عدة أدلة إرشادية وجهت  ،النواحي

للعاملني حول عدد من االجتاهات، والتي جتيب أيًضا 

أو االشتباه  ،ساؤالهتم حول اإلصابةعن أبرز ت

 أو نقل العدوى منهم إىل اآلخرين. ،باالصابة

وبينت نتائج الدراسة أن مستوى املشكالت -

بمنشآت العزل واحلجر  العاملنياإلدارية التي تواجه 

( بدرجة متوسطة، 2.85الصحي بلغ متوسط حسايب )

(؛ مما يدل عىل اتفاق تقدير 1.1وبانحراف معياري )

بتلك املنشآت يف تقديرهم لدرجة وجود تلك  املنيالع

 املشكالت بدرجة متوسطة.

(، ودراسة 2007واتفقت نتيجة دراسة احلريب )

(، ودراسة 2016(، ودراسة حممد )2007السيف ) 

( مع هذه النتيجة يف أن أحد أبرز 2019فلوح وعبيدي )

وتتفق املعوقات اإلدارية عدم وضوح األدوار واملهام. 

( مع هذه النتيجة حول أنه 2013دراسة حجاج )نتيجة 

يف األهداف واملهامت  كلام كان هناك وضوح  

واملسؤوليات وأنظمة االتصال وإجراءات وقوانني 

كام اتفقت هذه  مستوى االحرتاق الوظيفي. العمل، قلَّ 

( يف أن أبرز 2017النتيجة أيًضا مع دراسة العتيبي )

عدم توفر  هي ،املشكالت التي تواجه املمرضني

 اإلمكانات املادية.

وتفرس نظرية الدور هذه النتيجة بأن عدم توافق 

توقعات الدور الصادرة من العاملني يف تلك املنشآت 

مع توقعات اآلخرين من النزالء واملسؤولني يف 

اإلدارات العليا، هو ما قد يؤدي إىل حدوث مشكالت 

لتحديد كل ما هو مطلوب  ؛تتعلق باجلانب اإلداري

منهم لتقديمه لنزالء املحاجر الصحية، ولكن مثل تلك 

بداية األزمة بال أدلة عمل أو  أ نشئت يفاملنشآت 

سياسات وإجراءات، وكان لدهيا هدف رئيس يتمثل يف 

 حجر املصابني أو املشتبة بإصابتهم بفريوس كورونا

، وعدم وجود وضوح تام ألداء وظائف املستجد

 ات الدور لكل األطراف .بام يتناسق مع توقع ،اإلدارة

أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى التعرض -

أعىل من الذكور  ،للمشكالت االجتامعية لدى اإلناث

بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة  العاملني بني

عزى هذه النتيجة إىل زيادة جلائحة كورونا. وقد ت  

إن العمل بمنشآت احلجر الصحي  إذساعات العمل؛ 

ساعة؛ مما يؤدي إىل خلل  12جلائحة كورونا املخصصة 

يف أداء الدور االجتامعي، وجيعل مواجهة املشكالت 

 االجتامعية لدى اإلناث أكثر من الذكور.

تبني من النتائج أنه ال يوجد أي فرق دال   -

 العاملنيإحصائًيا بني املوظفني الرسمني واملتطوعني من 

بمنشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة جلائحة 

كورونا يف مستوى املشكالت االجتامعية التي 

العاملني بتلك  كلعزى إىل أن . وهذا قد ي  تواجههم

املنشآت لدهيم اهلدف نفسه الذي يسعون إىل حتقيقه؛ مما 

قد يؤدي إىل التساوي باملستوى نفسه يف مواجهة 

م يتعرضون مجيًعا املشكالت االجتامعية، خصوًصا أهن

للضغوط نفسها، ويعيشون خطورة عالية يف انتقال 

 العدوى باملستوى نفسه. 
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اتضح من النتائج أن مستوى املشكالت -

يف منشآت العزل  العاملنياالجتامعية التي تواجه 

يف املنشآت  الذين يعملونأعىل لدى  ،واحلجر الصحي

 املخصصة الستقبال احلاالت السلبية، مقارنًة بني

العاملني يف املنشآت املخصصة الستقبال حلاالت 

عزى هذه النتائج إىل أن العاملني بتلك اإلجيابية. وقد ت  

مستوى  ناحيةهم أكثر أماًنا من  ،املحاجر الصحية

وانتقاله إليهم من النزالء  ،خطورة اإلصابة بالفريوس

مقارنة بالعاملني باملحاجر الصحية التي تستقبل حاالت 

وهذا قد جيعلهم أعىل مستوى يف مواجهة إجيابية، 

املشكالت االجتامعية؛ بسبب أنه ال جيرى فحصهم 

دورًيا كالعاملني يف املحاجر التي تستقبل حاالت 

 إجيابية.

أشارت النتائج إىل أن املشكالت االجتامعية لدى -

 الذينيف منشآت العزل واحلجر الصحي  العاملني

يف  العاملنيهيم من حالتهم االجتامعية )متزوج( أعىل لد

حالتهم )أعزب(  الذينمنشآت العزل واحلجر الصحي 

عزى إىل أن املتزوجني )ومطلق(. وهذه النتيجة قد ت  

يواجهون مشكالت اجتامعية تتعلق برعاية أرسهم 

وأبناءهم؛ بسبب عملهم باملحاجر الصحية  أكثر من 

 الفئات األخرى.

عية بينت النتائج أن مستوى املشكالت االجتام   -

يف منشآت العزل واحلجر  العاملنيلدى األطباء من 

أعىل لدهيم من العاملني بمسميات وظيفية  ،الصحي

عزى . وقد ت  أخرى يف منشآت العزل واحلجر الصحي

هذه النتيجة إىل اطالعهم املستمر للتحديثات املستمرة 

حول الربوتكوالت العالجية والوقائية ورسعة تغريها؛ 

الفريوس،  فضاًل عن أن  نظًرا لغموض خصائص

اطالعهم أمر رضوري مع أدائهم لدورهم من خالل 

العمل مع النزالء باملحاجر الصحية؛ األمر الذي قد 

يتسبب بحدوث مشكالت اجتامعية لألطباء عىل وجه 

 اخلصوص أكثر من الفئات الوظيفية األخرى.

بمنشآت العزل  العاملني كشفت النتائج أن  -

سنة  40واحلجر الصحي الذين تقع فئاهتم العمرية بني 

فأكثر، يواجهون املشكالت االجتامعية أعىل من الفئات 

عزى هذه النتائج إىل أن الفئات . وقد ت  العمرية األخرى

سنة فأكثر هي أكثر الفئات التي قد  40العمرية من 

تكون لدهيا مسؤوليات اجتامعية أكثر من الفئات 

االجتامعية األخرى؛ مما قد يزيد عليهم أعباء العمل 

هلم بمشكالت اجتامعية  ويسببباملحاجر الصحية، 

 يف ممارسة أدوارهم االجتامعية الطبيعية.  أداءهم تعوق

اتضح من نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة   -

إحصائًيا بني الذكور واإلناث عىل متغري املشكالت 

إن الفرق يف إذ أثناء العمل؛ يف  اإلدارية التي تواجههم 

عزى . وقد ت  وجود املشكالت اإلدارية أكثر لدى اإلناث

هذه النتيجة إىل أن الظروف االجتامعية لدى اإلناث 

 تتطلب إجراءات إدارية واضحة أكثر من الذكور.

أشارت النتائج أنه ال يوجد فرق دال إحصائًيا   -

ني يف منشآت بني املوظفني الرسميني واملتطوعني العامل

 العزل واحلجر الصحي عىل متغري املشكالت اإلدارية.

عزى هذه النتيجة إىل أن العاملني لدهيم مهوم وقد ت  

حماولة عدم إصابتهم بالعدوى، ومحاية  :أمهها ،مشرتكة

املجتمع من انتشار وتفيش اإلصابة بفريوس كورونا 

 املستجد بحكم عملهم باملحاجر الصحية.

يف منشآت  العاملني راسة أنبينت نتائج الد  -

سنة  40تقع أعامرهم من  الذينالعزل واحلجر الصحي 

 العاملنيفأكثر، يواجهون املشكالت اإلدارية أكثر من 

يف منشآت العزل واحلجر الصحي للفئات العمرية 

عزى هذه النتيجة إىل أن الفئات العمرية . وقد ت  األخرى

ئات العمرية سنة فأكثر لدهيم خربة أكثر من الف 40من 

األخرى؛ مما يعني أن لدهيم استيعاًبا أكثر حول أمهية 

ضبط اجلانب اإلداري؛ األمر الذي قد جيعلهم أكثر 

أثناء العمل يف  الفئات يف مواجهة املشكالت اإلدارية 

 بمنشآت العزل واحلجر الصحي.

مستوى املشكالت اإلدارية  كشفت النتائج عن -

واحلجر الصحي يف منشآت العزل  العاملنيلدى 

 العاملنيأعىل لدهيم من  ،املخصصة للحاالت اإلجيابية

يف منشآت العزل واحلجر الصحي املخصصة للحاالت 

السلبية واملنشآت املخصصة للحاالت اإلجيابية والسلبية 

عزى هذه النتيجة إىل أن املنشآت املخصصة مًعا. وقد ت  
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أكثر للحاالت اإلجيابية بحاجة إىل إجراءات إدارية 

ملنع انتقال العدوى إىل العاملني أو منهم إىل  ؛رصامة

اآلخرين؛ لتحقيق اهلدف األسايس لتلك املحاجر 

 الصحية يف مكافحة اجلائحة.

بينت النتائج أن مستوى املشكالت اإلدارية   -

 الذينيف منشآت العزل واحلجر الصحي  العاملنيلدى 

يف  املنيالعحالتهم االجتامعية )أعزب(، أعىل لدهيم من 

حالتهم )متزوج( الذين منشآت العزل واحلجر الصحي 

عزى هذه النتيجة إىل أن العاملني الذين . وقد ت  و)مطلق(

فئتهم )أعزب( قد يكونون أكثر الفئات التي تعيش مع 

والدهيم، وقد تكون قضية وضوح اإلجراءات اإلدارية 

من اإلصابة بالعدوى بالنسبة هلم مهمة أكثر  التي حتد  

ن الفئات األخرى؛ وذلك لتجنب نقل العدوى إىل م

الذين قد تكون أعامرهم يف الفئات  ،والدهيم وذوهيم

 املعرضة للخطر من اإلصابة بالفريوس.

أشارت النتائج إىل أن مستوى املشكالت   -

يف منشآت العزل  العاملنياإلدارية لدى التمريض من 

يفية أكثر من العاملني باملسميات الوظ ،واحلجر الصحي

عزى ذلك إىل كثرة التحديثات عىل األخرى. وقد ي  

بروتكوالت مكافحة العدوى وطرق التعامل مع 

وفًقا لسياسات وإجراءات الوقاية من اإلصابة  ،النزالء

 بالعدوى للعاملني.

 

 التوصيات: /2

توصيات موجهة إىل مركز القيادة والتحكم بوزارة 

 الصحة:

  ينبغي إضافة منصة بمركز القيادة والتحكم باسم

)منصة الدعم االجتامعي( خمصصة للدعم االجتامعي 

بامليدان؛ للمحافظة عىل مستوى األداء  للعاملنيوالنفيس 

 .وجودته

  العمل عىل إعداد دليل سياسات وإجراءات خاص

بالعاملني بمنشآت العزل واحلجر الصحي؛ دعاًم لوضوح 

 طلوب يف تلك املنشآت.الدور الوظيفي امل

 .اعتامد هيكل تنظيمي ملنشآت العزل واحلجر الصحي 

  بمنشآت العزل  للعاملنيإعداد بروتكول خمصص

يوضح الطرق اآلمنة عند عودهتم إىل  ،واحلجر الصحي

 منازهلم وأرسهم.

  رضورة رشح الربتوكوالت احلديثة للتعامل مع

لني بامليدان احلاالت املصابة بفريوس كورونا املستجد للعام

 قبل تعميمها.

  العمل عىل رسعة وصول التحديثات اخلاصة

 بربوتوكالت مكافحة العدوى للعاملني.

 للتعرف عىل أهم التحديات  ؛تصميم استطالعات

الفعلية التي تواجه العاملني بمنشآت العزل واحلجر 

 الصحي والعمل عىل تالفيها.

  تفعيل دور الزائر الرسي بمنشآت العزل واحلجر

الصحي من خالل تصميم آلية عمل تتضمن محاية املوظفني 

القائمن هبذا الدور من العدوى باستخدام إحدى منهجيات 

التقويم القائمة عىل االستطالعات واملقابالت اإللكرتونية 

للموظيفن بتلك املنشآت وللمقيمني، ومن ثم حتليلها 

 واستخراج النتائج، وحتديد نقاط الضعف ونقاط القوة.

يات موجهة إىل مرشيف منشآت احلجر والعزل توص

 الصحي:

  رضورة االهتامم بالتنسيق ومشاركة العاملني عند

إعداد جداول العمل )املناوبات( مع مرؤوسيهم؛ ملراعاة 

 اجلوانب والظروف االجتامعية قدر اإلمكان.

  العمل من خالل فرق طبية تعمل لفرتات مؤقتة

من اإلصابة بالعدوى،  بالتناوب؛ للحفاظ عىل الفرق الطبية

 ليتمكنوا من زيارة أرسهم. ؛وشعورهم باالطئنان

يتقدم الباحثان بجزيل الشكر والتقدير  شكر وتقدير:

للجمعية السعودية للدراسات االجتامعية واملهندس حممد 

 العقيل عىل دعمهام الكامل للبحث.
 

 املصادر واملراجع
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مي الرعاية املشكالت االجتامعية واإلدارية: جابر عويض العتيبي، وخالد عبدالرمحن املنصور  ...التي تواجه مقدِّ

 

154 

(، 130) 33 ،جملة شؤون اجتامعية، اخلدماتية

217-246.  

(. سيكولوجية 2000) بيومي، حممد حممد

  .للطباعةالعالقات األرسية. القاهر: دار قباء 

(. اسرتاتيجيات مواجهة 2017) توايت، نجية
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The sentences in (34) are not acceptable in NA 
because the main verb is inflected for tense. While 
the verb garau ‘read’ carries the past tense in (34a), 
the verb bi-jagrun ‘read’ carries the future tense in 
(34b). Those ill-formed structures show that the 
auxiliary verb raḥ does not appear if the tense is 
carried by the main verb. 

4.3.3Lexical and functional raḥ in DM 

The Root of the lexical raḥ √𝑟𝑎ḥ is categorized 
by adjoining it to the category-defining functional 
head v deriving the lexical verb raḥ, in which the 

complex verb head consists of the Root √𝑟𝑎ḥ and the 
category-defining head v as shown in (35). 

 Noticeably, the functional raḥ exemplified in 
(32) and (33) carries only tense feature. Similar to 
modal auxiliaries in English, the auxiliary verb raḥ 
does not carry agreement features. The 
representation of the functional raḥ consists of the 
heads

 
Aux and T, in which raḥ combines with the 

[ future] null morpheme deriving the auxiliary verb 
raḥ. 

The merge of the auxiliary verb with the tense 
feature is accomplished after the Root has been 
categorized as an auxiliary verb as shown above in 
(36). 

5 Conclusion
This paper has investigated the 

grammaticalization of auxiliary verbs found in NA. 
Based on syntactic analyses, it has examined the 
syntactic position that gaʕad, ʒalas, gam, and raḥ 
occupy as lexical and functional items. Based on 
DM analyses, it has shown the different 
representations of those items. Throughout the 
paper, we have shown that the lexical gaʕad, ʒalas, 
gam, and raḥ function as lexical verbs. We have 
argued that those lexical items are grammaticalized 
into auxiliary verbs in NA. While the functional 
gaʕad and ʒalas carry the past progressive tense, the 
functional gam carries the past tense and inceptive 
aspect; the functional raḥ denotes the future tense. 

Evidently, we have argued that those auxiliary verbs 
occupy T carrying the tense and blocking V-to-T 
movement. In light of DM, we have explained how the 
Roots of those lexical items are categorized by 
adjoining to category-defining functional heads. We 
have also discussed how those functional items are 
derived as functional morphemes carrying bundles 
of grammatical features. 
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In (29), the Root √𝑔𝑎𝑚 is categorized into 
auxiliary verb and then it combines with the [+past] 
null morpheme and acquires the φ-features of the 
subject establishing agreement with the subject and 
deriving the auxiliary verb gam. 

4.3raḥ
This subsection analyzes the syntactic position of 

the lexical and functional raḥ and their different 

representations in DM. 
˙

4.3.1 Syntactic position of lexical raḥ 

Similar to the verb went in English, the lexical 
raḥ ‘went’ is a motion verb carrying the lexical 
meaning of ‘leaving’. It is an intransitive verb in the 
past tense. It is base-generated in V then moves via 
head movement to T. Consider the examples in (30). 

In (30), the lexical verb raḥ is followed by the 
PP le ʔal-madrisah ‘to school’ in (30a) and the 
AdvP mubakir ‘early’ in (30b). Similar to lexical 
verbs in Arabic, the verb raḥ is inflected for person, 
number, and sometimes gender agreement with the 
subject as illustrated in(31). 

In (31a), the verb raḥa-t is inflected with the third 
person feminine singular morpheme -t showing 
person, gender, and number agreement with the 
subject ʔal-bint ‘the girl’. In (31b), the verb raḥ-u is 
inflected with the third person masculine plural 
morpheme -u showing person, gender, and number 
agreement with the subject ʔal-awlad ‘the boys’. In 
(31c), the verb raḥ-u is also inflected with the 
morpheme -u showing person and number, but not 
gender, agreement with the third person feminine 
plural subject ʔal-banat ‘the girls’. 

4.3.2 Syntactic position of functional raḥ 
It is reported that future tense markers are cross-

linguistically developed from verbs of movement 
including the verb go (Bybee et al., 1991; Watson, 
2011; Correia Saavedra, 2019). Similar to Arabic 
varieties (e.g., Baghdadi, Jordanian, Syrian, 
Lebanese, and Egyptian Arabic), the lexical raḥ 
‘went’ is grammaticalized into a future tense marker 
in NA. Consider the examples in (32). 

 Unlike the lexical raḥ shown in (30) and (31), the 
functional raḥ in (32) functions as an auxiliary verb 
followed by a lexical verb in the imperfect form. 
As a result of developing a grammatical meaning, 
the functional raḥ in (32) loses the lexical meaning 
of ‘leaving’. Similar to the future auxiliary verb be 
going to in English, it carries the prediction that an 
action (e.g., reading) will take place in the future. 

Supporting the proposal that raḥ is an auxiliary 
verb, it is noticed that the functional raḥ loses 
agreement with the subject. In contrast to the lexical 
raḥ shown in (30) and (31), the functional raḥ in (32) 
is not inflected for person, number, and gender

 

agreement with the subject. The item raḥ functions 
as an auxiliary verb in NA if it is followed by a 
lexical verb and the subject is not singular masculine, 
as shown with the plural masculine subject ʔal-awlad 
‘the boys’ in (32a) and the singular feminine subject 
ʔal-bint ‘the girl’ in (32b). According to Jarad 
(2014), the functional raḥ is a real auxiliary verb 
acting like modal auxiliaries in English. 

Similar to the functional gaʕad, ʒalas, and gam, the 
functional raḥ blocks head V-to-T movement. It 
occupies T carrying the tense with the main verb 
remaining in situ. Consider the schematic in (33). 

In (33), the main verb jagrun ‘read’ remains 
tenseless due to the presence of the auxiliary verb 
raḥ which carries the tense. If the main verbs are 
inflected for tense in the presence of the auxiliary raḥ, 
the structures would become ill-formed as in (34). 
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In (23), the lexical verb gam carries a lexical 
meaning of ‘waking up/getting up’ followed by the 
AdvP mubakir ‘early’ in (23a) and the PP min ʔal-
kirsi ‘from the chair’ in (23b). Similar to lexical 
verbs in Arabic, the verb gam is inflected for person, 
number, and sometimes gender agreement with the 
subject in NA as shown in (24). 

In (24a), the verb gama-t is inflected with the 
third person feminine singular morpheme -t showing 
person, gender, and number agreement with the 
subject ʔal-bint ‘the girl’. In (24b), the verb gama-u is 
inflected with the third person masculine plural 
morpheme -u showing person, gender, and number 
agreement with the subject ʔal-awlad ‘the boys’. In 
(24c), the verb gama-u is also inflected with the 
morpheme -u showing person and number, but not 
gender, agreement with the third person feminine 
plural subject ʔal-banat ‘the girls’. 

4.2.2 Syntactic position of functional gam 
The lexical posture verb gam ‘to stand up, get up, 

wake up’ is grammaticalized into a past tense marker 
in NA. Consider the example in (25). 

Unlike the lexical gam shown in (23) and (24), 
the functional gam in (25) functions as an auxiliary 
verb followed by a lexical verb in the imperfect form 
jagra ‘read’. In addition to carrying the past tense, it 
also carries the inceptive aspect of initiation ‘to start 
to do something’ indicating that the action of 
‘reading’ initiated in the past (Eifan, 2017). As a 
result of performing a grammatical meaning, the 
functional gam loses the lexical meaning of 
‘standing up/getting up/waking up’ which it carries 
as a lexical item. 

 Similar to the functional gaʕad and ʒalas, the 
functional gam blocks V-to-T movement. It occupies 
T carrying the tense with the main verb remaining in 
situ (i.e., in the head position of (VP) as illustrated in 
(26). 

In (26), the main verb jagra ‘read’ remains 
tenseless as a result of the presence of the auxiliary 
verb gam which carries the tense. 

Similar to the lexical gam shown in (23) and 
(24), the functional gam is inflected for person, 
number, and may be inflected for gender agreement 
with the subject in NA. Consider the examples in 
(27). 

In (27a), the functional gama-t is inflected with 
the third person feminine singular morpheme -t 
showing φ features (e.i., person, gender, and number) 
agreement with the subject ʔal-bint ‘the girl’. (27b) 
shows that the functional gama-u is inflected with 
the third person masculine plural morpheme -u 
showing person, gender, and number agreement with 
the subject ʔal-awlad ‘the boys’. In (27c), the 
functional gama-u is also inflected with the 
morpheme -u showing person and number, but not 
gender, agreement with the third person feminine 
plural subject ʔal-banat ‘the girls’. 

4.2.3 Lexical and functional gam in DM 

The Root of the lexical gam √𝑔𝑎𝑚 is 
categorized by adjoining to the category-defining 
functional head v deriving the lexical verb gam, in 
which the complex verb head consists of the Root 

√𝑔𝑎𝑚 and the category-defining head v as shown
by the representation in (28). 

As an auxiliary verb, the functional gam carries 
synsem features of tense, number, person, and 
gender. The representation of the functional gam 
consists of the heads Aux and T as shown in (29). 
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tense (i.e., past tense) resulting in an ill-formed 
structure. 

Similar to the lexical gaʕad and ʒalas shown in 
(13) and (14), the functional gaʕad and ʒalas are 
inflected for person, number, and sometimes gender 
agreement with the subject in NA. Consider the 
examples in (20). 

In (20a), the functional gaʕada-t is inflected with 
the third person feminine singular morpheme -t 
showing person, gender, and number agreement with 
the subject ʔal-bint ‘the girl’. In (20b), the functional 
gaʕad-u is inflected with the third person masculine 
plural morpheme -u showing person, gender, and 
number agreement with the subject ʔal-awlad ‘the 
boys’. In (20c), the functional gaʕad- u is also 
inflected with the morpheme -u showing person and 
number, but not gender, agreement with the third 
person feminine plural subject ʔal-banat ‘the girls’. 

4.1.1 Lexical and functional gaʕad and ʒalas 
in DM 

As the term indicates, the theory of DM (Halle 
and Marantz, 1993; Embick and Noyer, 2007; 
Embick and Marantz, 2008; Embick, 2015) proposes 
a model of grammar consisting of a single syntactic 
generative system responsible for both “word 
structure and phrase structure” (Embick and Noyer, 
2007, p.2). This generative system derives syntactic 
structures which are spelled out in the phonological 
form (PF) and logical form (LF), as two interface 
levels of syntax. 

In DM, morphemes are considered the essential 
elements of syntactic operations consisting of two 
distinct types: Roots and functional morphemes. 
While Roots are the elements of the open class, 
functional morphemes are functional categories 
consisting of bundles of features. Significantly, both 
types are represented differently in DM. 

Acting as main verbs, the Roots of the lexical gaʕad 
and ʒalas ‘sat’ are inherently not categorized and must 
be categorized by combining them with a category-
defining functional head. With the application of 
the categorization assumption (Embick and Marantz, 

2008), the Roots of the lexical gaʕad √𝑔ʕ𝑑 and 

ʒalas √ʒ𝑙𝑠 are categorized by adjoining to the 
category-defining functional head v deriving the 
lexical verbs gaʕad and ʒalas, in which the complex 
verb head consists of the Root and the category-
defining head v as shown by the representations in 
(21). 

 Acting as auxiliary verbs, the Roots of gaʕad 
and ʒalas are first categorized by adjoining to a 
categorizing functional head (aux in our case). 
Once categorized, a complex head is generated in 
order for the newly generated auxiliary item to host 
bundles of grammatical features known as synsem 
(i.e., syntactic-semantic) features including tense, 
number, person, and gender features. In DM, 
Embick (2015) distinguishes between tense 
morphemes in English and Spanish (i.e., past 
progressive tense in English and past imperfective 
tense in Spanish) assuming that “languages use very 
similar features that are “packed” differently” (p.39). 
While he claims that the same features are represented 
in a form of a single verb consisting of complex 
heads in the past imperfective tense in Spanish, he 
assumes that they are realized as an auxiliary and a 
participle in the case of the auxiliary verb be in 
English. If the functional gaʕad and ʒalas act as the 
auxiliary verb be in English, this means that they are 
represented similarly. 

Based on those claims, we assume that the 
representations of the auxiliary gaʕad and ʒalas 
consist of the heads Aux and T as shown in (22). 

In (22), it can be noticed that the auxiliary gaʕad 
and ʒalas acquired the auxiliarity using the 
functional categorizer aux; once categorized, they 
combine with the [+past] null morpheme and 
acquire the φ -features of the subject establishing 
agreement with their subjects 

4.2 gam
This subsection analyzes the syntactic position of 

the lexical and functional gam and their different 
representations in DM. 

4.2.1 Syntactic position of lexical gam 
The lexical gam is a bodily posture verb derived 

from the verb qam ‘to stand up, get up, wake up’ in 
MSA. It is an intransitive verb in the past tense. It is 
base-generated in V then it moves to T via V-to-T 
head movement. Consider the examples in (23). 
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They are intransitive verbs in the past tense followed 
by the PP ʕla ʔal-kirsi ‘on the chair’ as a complement. 
They are base-generated in V then they move to T 
via head movement to satisfy the requirement for V-
to-T movement in Arabic. Similar to lexical verbs in 
Arabic, the verbs gaʕad and ʒalas are inflected for 
person, number, and sometimes gender agreement 
with the subject in NA. This is clearly shown in (14). 

In (14a), the verb gaʕada-t is inflected with the 
third person feminine singular morpheme -t 
showing person, gender, and number agreement with 
the subject ʔal-bint ‘the girl’. In (14b), the verb gaʕad-
u is inflected with the third person masculine plural 
morpheme -u showing person, gender, and number 
agreement with the subject ʔal-awlad ‘the boys’. In 
(14c), the verb ʒalas-u is also inflected with the 
morpheme -u showing person and number, but not 
gender, agreement with the third person feminine 
plural subject ʔal-banat ‘the girls’. 

4.1.2 Syntactic position of functional gaʕad 
and ʒalas 

It is reported that the bodily posture verb sit is 
grammaticalized into a progressive marker (Kuteva, 
2004) in European languages (e.g., Norwegian, 
Danish, Swedish, and Bulgarian) and non-European 
languages (e.g., Mandan, Kabyle, Imonda, and 
Kxoe). Similarly, the bodily posture verb gaʕad ‘sat’ 
is grammaticalized into a progressive marker in 
Arabic varieties including Iraqi, Sudanese, and 
Tunisian Arabic (Watson, 2011) and urban Hijazi 
Arabic (Eifan, 2017). 

Similar to what has been found in those 
languages/varieties, the lexical posture verbs gaʕad 
and ʒalas ‘sat’ are developed -‘categorized’- into 
grammatical markers carrying the past progressive 
tense in NA. Consider the examples in (15). 

Unlike the lexical gaʕad and ʒalas shown in (13) 
and (14), the functional gaʕad and ʒalas in (15) 
function as auxiliary verbs followed by lexical verbs 
in the imperfect form. While the verb jaqra ‘read’ 
expresses accomplishment, the verb jamʃi ‘walk’ 
expresses activity. It is noticed that the functional 
gaʕad and ʒalas in (15) lose the lexical meaning of 
‘sitting’, which they carry as lexical items. Similar 
to the auxiliary verb be in English, gaʕad and ʒalas 
in (15) carry tense and aspect indicating that the 
actions of ‘reading’ in (15a) and ‘walking’ in (15b) 
were ongoing in the past. 

As strong evidence that supports the assumption 
that the functional items’ development of 
grammatical meanings and loss of their lexical 
meanings, it is clearly noticed that the functional 
ʒalas in (15b) is combined with the lexical verb 
JamSi ‘walk’ which carries a lexical meaning of an 
incompatible physical posture with the lexical ʒalas 
‘sat’. Another evidence is their loss of the 
requirement for an animate subject, as also observed 
in other languages (Kuteva, 2004). Consider the 
example in (16). 

In (15) and (16), the functional gaQad and Zalas 
block V-to-T movement, which takes place in the 
syntactic derivation of sentences in Arabic as shown 
by (8) and (9). As T triggers the head movement of 
the verb from V-to-T in Arabic, the auxiliary verbs 
gaQad and Zalas occupy T in NA carrying the tense 
with the main verbs remaining in situ (i.e., in the 
head position of VP) as shown in (17) and (18). 

 Interestingly, when the grammaticalized items 
gaʕad and alas are present in structures, they are 
responsible for carrying the tense; consequently, the 
main verbs of these structures become tenseless as 
shown by (17) and (18). Strikingly, if the main verbs 
are inflected for tense in the presence of what we 
consider auxiliary verbs, the structure would become 
ill-formed as shown in (19). 

The structure in (19) is not acceptable in NA 
because the main verb gara ‘read’ is inflected for 
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Similar to the verb in (8), the verb gara ‘read’ in 
(9) moves from V-to-T for tense and agreement 
features checking. However, a further syntactic 
movement takes place in (9). The subject ʔal-walad 
‘the boy’ moves in a phrasal movement from its 
original thematic subject position [Spec: VP] to a 
grammatical subject position [Spec: TP] deriving 
SVO order. 

Based on the schematics in (8) and (9), we 
conclude that T, in Arabic, is occupied by the verb 
via Head-movement (V-to-T) in both word orders 
(i.e., VSO and SVO orders). 

3 The puzzle
 This paper addresses a central puzzle embodied 

in the syntactic position of the examined 
grammaticalized items and how they are generated 
in this position. Precisely, we focus on the 
discussion of grammaticalized ‘functional’ forms vs. 
ungrammaticalized ‘lexical’ forms in NA. Consider 
the syntactic position of the item gaʕad ‘sat’ in (10). 

As shown in (10), the lexical and functional gaʕad 
occupy two different syntactic positions. It is noticed 
that the lexical gaʕad ‘sat’ is followed by the PP ʔla 
ʔal-kirsi ‘on the chair’ indicating the subject’s 
postural position. On the other hand, the functional 
gaʕad is followed by the lexical verb jagra ‘read’. 
Similar to gaʕad, the item gam ‘to stand up, get up, 
wake up’ occupies two different syntactic positions 
shown in (11). 

In (11), the lexical gam ‘woke up’ is followed by 
the AdvP mubakir ‘early’ and the functional 

gam is followed by the lexical verb jagra ‘read’. 
Similarly, the item raḥ ‘went’ occupies two 

different syntactic positions shown in (12). 

In (12), the lexical raḥ ‘went’ is followed by the 
PP le ʔal-madrisah ‘to school’ and the functional 
raḥ is followed by the lexical verb jagrun ‘read’. 

 This puzzle raises the question of ‘which syntactic 
position do the grammaticalized items gaʕad/ʒalas, 
gam, and raḥ occupy, in NA?’. If we assume that 
those functional items occupy the head T position of 
TP, the question is ‘how would we differentiate 
between those lexical and functional items?’. 

 In this paper, we examine those two questions in 
light of syntax proper and DM. We hypothesize that 
the words gaʕad/ʒalas, gam, and raḥ can occupy 
the position of lexical heads in particular syntactic 
structures whereas they occupy the position of 
functional heads in other syntactic structures in NA. If 
this is the case, they are, we believe, derived by 
different mechanism. 

4  The account
This section is divided into three subsections. 

Each subsection discusses one of the examined 
grammaticalized items, namely gaʕad/ʒalas, gam, 
and raḥ. Based on the item type, lexical or 
functional, it analyzes the syntactic position that 
each type occupies. We argue that lexical items 
‘ungrammaticalized’ items (i.e., verbs) are base-
generated in V then they are moved from V-to-T 
using head movement. In the case of functional items 
‘grammaticalized’ items (i.e., auxiliary verbs), we 
argue that they, auxiliaries, are base-generated in T. 
Consequently, we also argue that V-to-T movement 
of the main verbs may not take place (i.e., blocked) 
since T is already occupied. 

4.1 gaʕad and ʒalas
This subsection analyzes the syntactic position of 

the lexical and functional gaʕad and ʒalas in NA 
showing how those items are different in light of 
DM theory. 

4.1.1 Syntactic position of lexical gaʕad and 
ʒalas 

In order to analyze the syntactic position of the 
lexical gaʕad and ʒalas ‘sat’, it is important to first 
highlight that those two lexical items are used as 
synonyms in NA. Consider the examples in (13). 

In (13), the lexical gaʕad and ʒalas are used 
interchangeably. They are bodily posture verbs 
carrying the lexical meaning of ‘sitting/remaining’. 
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categories (e.g., demonstrative pronouns, negative 
markers, and interrogatives). For instance, he claims 
that the modal particle hissa as in ‘hissa ma arid 
aruḥ’ overlaps with the demonstrative pronoun 
hissa as in ‘hissa raḥ’ and the modal particle mu- as 
in ‘mu- ani riḥit il-barḥa’ overlaps with the negative 
marker mu- as in ‘la mu- haða’. He argues that the 
distinction between those overlapping items can be 
made based on their functional and distributional 
characteristics. 

 The grammaticalization of auxiliary verbs in 
Gulf Arabic is also taken into account by some 
researchers. For example, Jarad (2017) examines the 
grammaticalization of four items in Emirati Arabic 
including the b-future prefix. In his study, he claims 
that the b-future prefix, which denotes volition and 
future tense, is derived from the volitional verbs 
jabɣa/jabi/jaba ‘want’ in Gulf Arabic. In order to 
support his claim, examples that show the universal 
path of the grammaticalization of volitional verbs 
into future tense markers in Levantine varieties are 
provided (e.g., bi-wudd-i > b-future prefix), Libyan 
Arabic (e.g., jaba > b-future prefix), and Yemeni 
Arabic (e.g., jaʃa > ʃa). Eifan (2017) investigates the 
paths of the grammaticalization of a group of lexical 
items in urban Hijazi Arabic. She describes the 
changes that take place in the grammaticalization of 
lexical verbs into auxiliary verbs (e.g., gam, gaʕad, 
ʒalas, and fiḍil). While she claims that gam is 
developed an inceptive marker in Hijazi Arabic, she 
believes gaʕad, ʒalas, and fiḍil are grammaticalized 
into progressive markers. In a cross-dialectical 
study, Camilleri and Sadler (2017) analyze the 
grammaticalization of the postural active participles 
gaʕid and ʒalis into progressive markers in 
contemporary Arabic vernaculars including Emirati, 
Kuwaiti, Hijazi, and Hassawi Arabic. They 
investigate a further stage of grammaticalization, in 
which they argue that the progressive markers gaʕid 
and ʒalis develop into imperfective markers in Kuwaiti 
and Hassawi Arabic, but not in Emirati Arabic, as in 
‘gaʕid jaʃbah ubuh’. They also argue that they are 
developed into copulas in Kuwaiti Arabic as in ‘kahu 
il-akil gaʕid’. 

2.4 TP in Arabic
This section consists of two subsections. The first 

subsection introduces the canonical structure of TP 
in Arabic. The second subsection discusses the head 
movement of the verb from V-to-T in Arabic. 

2.4.1 The canonical structure of TP in 
Arabic 

The distribution of syntactic objects in a sentence 
projected by TP varies from one language to 
another. In Arabic, the structure of TP is determined 
by the subject position resulting in SVO or VSO 
word order. In addition to the syntactic movement of 
the subject from [Spec: VP] to a higher subject 
position [Spec: TP] in SVO order in Arabic, the verb 
in Arabic moves in both word orders (i.e., SVO and 

VSO orders) from V to T to check the tense and 
agreement features. Before any of those syntactic 
movements takes place, the schematic in (7) is 
proposed as the canonical structure of TP in Arabic 
(AlQahtani, 2016, p.23). 

As illustrated in (7), T and the specifier of TP are 
not originally occupied by any syntactic object; as 
an external argument, the subject occupies the 
specifier position of VP. As an internal argument, 
the object occupies the complement position of VP. 
Importantly, the verb is base-generated in V 
position. 

2.4.2V-to-T movement in Arabic 
 In Arabic, it is argued that the verb raises from 

V-to-T (Emonds, 1980; Fassi Fehri, 1993; 
Benmamoun, 2000; Roberts, 2001; Benmamoun, 
2003; AlQahtani, 2016). As a result of the strong 
features of T in Arabic, the verb in Arabic moves 
from its original position V to T in head movement 
for tense and agreement features checking. Before 
Head-movement (V-to-T) takes place, it is noticed in 
the canonical structure shown in (7) that T is not 
occupied and it is ready to host the moved element, 
the verb. Consider the movement of the verb in (8). 

In (8), the subject ʔal-walad ‘the boy’ stays in its 
original position [Spec: VP] and the verb gara ‘read’ 
moves to T deriving VSO order and checking the 
tense and agreement features on T. Significantly, the 
head movement of the verb from V-to-T in Arabic 
does not only take place in VSO order; it also takes 
place in SVO order as shown by (9). 
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which have the previously mentioned posture verbs 
as auxiliary verbs extensively use them as lexical 
verbs to encode the spatial position of physical 
objects, compared with languages that do not have 
them as auxiliary verbs such as English. Lamiroy 
and De Mulder (2011) analyze the degree of 
grammaticalization of auxiliary verbs in the 
following Romance languages: French, Italian, and 
Spanish. They conclude that French is generally 
more grammaticalized than Spanish, which itself is 
more grammaticalized than Italian. They state that 
the grammaticalization of auxiliary verbs in French, 
compared with that of Italian and Spanish, involves 
the development of a limited class of auxiliary verbs 
with less variations and a high degree of 
paradigmaticization. The development of future 
tense markers out of the motion verb go in English, 
French, and Portuguese is examined by Correia 
Saavedra (2019). He mainly explains the 
grammaticalization of auxiliary verbs in those 
languages based on the six parameters of 
grammaticalization (Lehmann, 2015), the five 
principles of grammaticalization (Paul et al., 1991), 
and the cline-based view (Hopper and Traugott, 
2003). Significantly, the cline-based view involves a 
cline of grammaticalization which starts with a 
lexical item developed into a functional item, clitic, 
and inflectional affix, respectively. 

In addition to spoken languages, the 
grammaticalization of auxiliary verbs in sign 
languages are taken into account to examine to what 
extent the universal paths of grammaticalization 
found in spoken languages can account for sign 
languages. Steinbach and Pfau (2007) study the 
development of auxiliary verbs in a set of sign 
languages including the Argentine sign language, 
Catalan sign language, Greek sign language, 
Indopakistani sign language, Japanese sign 
language, the sign language of Netherlands, 
Taiwanese sign language, and Greek sign language. 
They state that the grammaticalization of auxiliary 
verbs in sign languages is different from that of 
auxiliary verbs in spoken languages in two aspects. 
While auxiliary verbs in spoken languages mainly 
develop from lexical verbs, auxiliary verbs in sign 
languages develop from pronouns, verbs, and nouns. 
While auxiliary verbs in spoken languages function 
as tense, aspect, and modality markers, auxiliary 
verbs in sign languages function as markers of 
subject and object agreement. 

2.3 Previous analyses of the
grammaticalization of auxiliaries in Arabic 

The grammaticalization of auxiliary verbs in 
Modern Standard Arabic (MSA) and in different 
varieties of Arabic is investigated in several studies. 
Vanhove et al. (2009) investigate the development of 
modal auxiliaries with epistemic and intersubjective 
values in Maltese and Arabic vernaculars spoken in 
the Mediterranean area (i.e., Moroccan, Jordanian, 
Egyptian, Syrian, and Palestinian Arabic). Based on 
the so-called enunciative theory, examples of 

grammaticalized modal auxiliaries developed from 
verbs of capacity, possibility, cognition, volition, 
necessity, etc., are discussed in those languages. 
AlShboul et al. (2010) examine the syntactic 
development of prefixes as future tense markers in 
MSA (e.g., sawfa > sa- ‘will’) and Jordanian 
Arabic (e.g., badd-i > ba-, raḥ /rayih > ḥa-, and 
ḥatta > ta- ‘will’). The processes of 
desemanticization and phonological reduction are also 
discussed in relation to those grammaticalized 
forms. Watson (2011) examines the 
grammaticalization of verbal preformatives in 
Modern Arabic dialects claiming that most of the 
verbal preformatives in the Arabic dialects result 
from different degrees of grammaticalization. She 
describes the development of future markers from 
six elements including verbs of movement (e.g., raḥ 
‘went’ > raḥ and ḥa ‘will’) and desire (e.g., jabɣi 
‘wish’ > b- ‘will’). She also explains the 
development of progressive markers from verbs of 
being (e.g., ykun > ku- in Anatolian Arabic), sitting 
(e.g., gaʕad and ga- in Iraqi, Sudanese, and Tunisian 
Arabic), and doing (e.g., ʕammil > ʕam- in Syrian 
and Egyptian Arabic). Jarad (2013) studies the paths 
of the development of the b-future prefix from the 
volitional verbal noun bi-wudd in Syrian Arabic. He 
claims that the grammaticalization of this prefix takes 
place in three steps. The first step involves 
desemanticization, in which the verbal noun bi-wudd 
loses the lexical meaning of volition and gains a 
functional meaning of futurity. The second step 
includes a fusion of the preposition and the verbal 
noun into the verb badd. The third step involves a 
phonological reduction of the syllable resulting in the 
development of the b-future prefix. In order to 
support his argument, he provides examples of the 
use of the b-future prefix in Egyptian and Gulf 
Arabic. Jarad (2014) investigates the changes which 
take place in the grammaticalization of the motion 
lexical verb raḥ ‘went’ into the prospective future 
markers raḥ and rajḥ in Syrian Arabic. He claims 
that the grammaticalization of those future markers 
goes through stages documented as cross-linguistic 
development. In the first stage, the lexical verb raḥ 
‘went’ loses the lexical meaning of movement and 
attains the meaning of intention going through 
syntactic reanalysis; the grammaticalized item is 
reanalyzed in AspP. In the second stage, the semantic 
change is extended to the meaning of future 
predictions. In the third stage, a phonological 
reduction takes place resulting in the future prefix 
ha-. He also gives examples of the use of those 
future markers in Arabic dialects including 
Lebanese, Jordanian, Egyptian, and Baghdadi 
Arabic. Hassan (2016) studies the development of a 
group of peripheral modal particles found in the 
Spoken South Iraqi Arabic (e.g., hissa, mu-, and 
ɣer). He claims that the Spoken South Iraqi Arabic 
does not have real modal particles. Instead, it has 
modal particles which are not autosemantic and they 
are still under grammaticalization leading to 
overlaps with homophones in other lexical 
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2.2 Grammaticalization of auxiliaries cross-
linguistically 

The grammaticalization of lexical items into 
auxiliary verbs is common across languages. The 
development of the motion verb go into the future 
tense marker be going to in English is one of the 
most examined examples of grammaticalization. 
Heine et al. (1991) explain the grammaticalization of 
the auxiliary verb be going to in English as an 
example that clearly shows the role of the so-called 
metaphor in explaining the nature of grammaticalized 
categories. While the lexical verb go carries a literal 
meaning of movement, they claim that the auxiliary 
verb be going to carries a metaphorical, also known 
as transferred or abstract, meaning of a future 
prediction. Similarly, Evans and Green (2006) 
distinguish between the progressive auxiliary verb 
be, which is followed by the lexical verb go, and the 
future auxiliary verb be going to. They also 
highlight the influence that the syllabic reduction 
has on the future auxiliary verb be going to, but not 
on the verb go, resulting in the development of the 
reduced form gonna out of the complex future 
auxiliary verb be going to. Kuteva (2004) states that 
the development of the auxiliary verb be going to 
takes place in a chain-like structure known as an 
auxiliation chain. The stages of developing the 
auxiliary verb be going to are explained by Smith 
(2017). He claims that the development of the 
auxiliary verb be going to has undergone three main 
stages. As a first stage, English has the progressive 
auxiliary verb be followed by the purposeful motion 
verb go as in ‘I am going to see the bishop’. Due to a 
syntactic process of reanalysis, this construction 
develops into the future auxiliary verb be going to 
followed by a verb of activity indicating the speaker’s 
intention as in ‘I am going to stay here’. Due to a 
semantic process known as metaphor, the future 
auxiliary verb be going to is followed by any verb 
including stative verbs indicating a prediction of the 
future as in ‘it is going to rain’. 

The grammaticalization of auxiliary verbs in 
English is a topic that has recently interested most of 
the generative linguists. Hopper and Traugott (2003) 
investigate the development of do constructions in 
interrogative sentences. They state that the 
grammaticalization of the auxiliary verb do includes 
reanalysis of the lexical verb’s category status 
resulting in two categories. One category is for the 
lexical verb do and the other category is for the 
auxiliary verb do. Roberts and Roussou (2003) 
examine the properties of the auxiliary verbs in 
English, compared with those of lexical verbs. They 
argue that the reanalysis of modals includes one of 
two steps. If the modal has no argument structure as 
the case of epistemic modals, it is argued that it is 
directly merged in T. On the other hand, dynamic 
models are base-generated in little v to determine the 
argument structure before they move to T. Krug 
(2011) examines the grammaticalization of the 
lexical verbs be, have, and do into auxiliary verbs. He 
also describes the development of the past tense 

markers must, might, would, could, should, and ought 
to in Old English into more abstract grammatical 
markers in Modern English. He also examines the 
development of tense markers such as wanted to, had 
to, and was able to which morphologically behave 
like modals. In a corpus-based study, Machová (2015) 
investigates the degree of grammaticalization in 
some structures including gonna and gotta 
examining the level of independence of those items 
from their auxiliaries be and have. She argues that 
gonna and gotta have the same level of 
grammaticalization. They occur with reduced 
auxiliaries; their occurrences with full or omitted 
auxiliaries are rare. 

In the same vein, the grammaticalization of 
auxiliary verbs is examined in other languages. 
Rajendran (2000) examines the grammaticalization 
of verbs in Tamil. He finds out that the verbs in Tamil 
are grammaticalized into auxiliaries, verbalizers, 
adjectivalizers, adverbalizers, prepositions, and 
complementizers. Significantly, he distinguishes 
between the lexical verbs and the grammaticalized 
auxiliaries giving examples of verbs that are 
grammaticalized into modal auxiliaries, aspectual 
auxiliaries, passive auxiliaries, causative auxiliaries, 
attitudinal auxiliaries, and non-attitudinal auxiliaries. 
In a comparative study, Nicolle (2007) discusses the 
development of the lexical verbs go and come into 
tense markers in a construction known as go get 
construction in English and Digo. He argues that the 
movement verbs go and come in the go get 
construction as in ‘let’s go watch the match’ 
syntactically function in T, exactly similar to 
auxiliary verbs. Lee (2015) examines the 
grammaticalization of aspectual auxiliary verbs in 
complex sentences in Korean, compared with the 
grammaticalization of the auxiliary verbs have and 
be going to in English. He investigates two types of 
aspectual auxiliaries in Korean as the following: 
auxiliary verbs that indicate aspect (i.e., perfective 
and imperfective aspect) and other aspectual 
auxiliary verbs, known as Aktionsarten, which 
indicate state or accomplishment.  

In an attempt to find out universal patterns of 
grammaticalization, cross-linguistic studies are also 
conducted to examine the development of auxiliary 
verbs. Based on a database, Bybee et al. (1991) 
thoroughly examine the development of future tense 
markers in seventy five languages of the world. They 
contend that future auxiliary verbs develop cross-
linguistically from verbs of desire, obligation, and 
movement going through unidirectional paths of 
grammaticalization. Kuteva (2004) examines the 
grammaticalization of the bodily posture verbs 
stand, sit, and lie into progressive markers when 
they are connected with a lexical verb of action by 
the conjunctions og/och/i ‘and’ in the following 
European languages: Norwegian, Danish, Swedish, 
and Bulgarian. She also investigates the auxiliation 
of those posture verbs in non-European languages 
including Mandan, Kabyle, Imonda, and Kxoe. 
Throughout her analysis, she argues that languages 
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Structural linguists believe in a great separation of 
the synchronic and diachronic dimensions. As a 
result of structural linguists’ interest in the 
synchronic analysis of syntactic structures and their 
view of grammaticalization as a pure diachronic 
phenomenon, topics of grammaticalization were 
ignored during that period (Heine et al., 1991). 

The relation between grammaticalization and the 
generative grammar approach developed by 
Chomsky is reported as a difficult relation (Van 
Gelderen, 2011). With the rise of the generative 
grammar in the late 1950s, studies of syntactic 
changes were not popular due to early generativists’ 
great insistence on the autonomy of syntax. 

Linguists’ interest in the study of 
grammaticalization has started to grow again with 
the rise of the functional categories in the 1980s and 
the concept of features in the 1990s. The work of 
Lehmann (1991) was one of the influential generative 
works that has acknowledged grammaticalization. 
Heine et al. (1991) have given a great account to 
grammaticalization with an emphasis on 
grammaticalization as “an important parameter for 
understanding linguistic behavior” (p.27). There was 
also another influential work published by Heine and 
Reh (1984), who have studied grammaticalization 
synchronically and diachronically in a set of African 
languages. 

 One of the popular topics discussed in the 
context of generative grammar from the year 2000 
until today is grammaticalization. The economy 
principles of Late Merge and Feature Economy, 
which are recently proposed within the Minimalist 
framework (Simpson and Wu, 2002; Wu, 2004; Van 
Gelderen, 2008a), have made is possible to describe 
grammaticalization. In the Minimalist program 
(Chomsky, 1995), it is claimed that phrases are 
structured by Move and Merge operations, internal 
and external Merge in the late Minimalism. It is also 
claimed that syntactic objects are encoded with 
features including tense features, Case features, 
EPP-features, and φ -features (i.e., number, person, 
and gender). Based on those claims, it is argued that 
Merge operation combines two bundles of features 
to merge two syntactic objects together under Agree. 
As a result of Merge, it is argued that “binary and 
hierarchical relationships between the merged 
elements” take place (Van Gelderen, 2008b, p.288). 
Consider the merge of the syntactic objects in (3). 

Within the Minimalist framework, Late Merge 
provides a considerable explanation of 
grammaticalization. It indicates that “it is less 

economical to merge early and then move than to 
wait as long as possible before merging once” (Van 
Gelderen, 2008b, p.290). The so-called Late Merge 
Principle (LMP) dictates two principles shown in 
(4). 

(4)  a. “Merge as late as possible” 
b. “Avoid internal Merge”. (Van Gelderen,

2008b, p.290) 
LMP explains different stages of 

grammaticalization. One of the stages includes the 
change of a specifier to a higher specifier such as the 
change of the noun pas ‘step’ into the negative 
particle pas ‘not’ in French (Simpson and Wu, 2002). 
It also involves the change of a head to a higher head 
such as the change of lexical verbs into auxiliary 
verbs. With the application of LMP on the English 
verb willan ‘want’ in old English, Van Gelderen 
(2008b) assumes that the auxiliary verb will is 
generated in a late step in T as shown in (5a) rather 
than being generated early in a low position and then 
moved to T as shown in (5b). 

 LMP is reformulated into a feature loss principle 
known as Feature Economy. This principle is based 
on the concept of reanalysis. In the late Minimalism, 
syntactic change is seen as a result of the language 
learner’s reanalysis of features. It is reported that “it 
is economical for an item to be reanalyzed with 
uninterpretable features” (Van Gelderen, 2011, p.7). 
The principle of feature economy best describes the 
development of certain functional items including 
the change of the English preposition after to a 
complementizer. Consider the presence of the 
uninterpretable [ACC] feature in (6a), compared 
with the loss of this feature in (6b) (Van Gelderen, 
2008b, p.297-298). 
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1 Introduction
This paper investigates the syntactic derivation 

of grammaticalized auxiliary verbs found in a 
variety of Arabic, precisely, Najdi Arabic (NA). It 
analyzes the syntactic position which those 
grammaticalized auxiliary verbs occupy as lexical 
items in particular structures and as functional items 
in other structures. It also differentiates between 
those lexical and functional items in light of the 
theory of Distributed Morphology (DM). 

The term ‘grammaticalization’, also known as 
‘grammaticization’, was first originated by the 
French linguist Meillet (1912), who was interested 
in examining some grammatical constructions to 
identify how grammatical categories appear. 
Grammaticalization refers to a universal linguistic 
phenomenon which results in lexical-to-functional 
shifts. As a result of grammaticalization, content 
words (i.e., nouns, verbs, adjective, and adverbs) 
attain grammatical characteristics and act in 
particular structures as functional words (e.g., future 
auxiliaries will and be going to in English). A 
considerable number of definitions of the term 
‘grammaticalization’ are suggested. According to 
Lehmann (1985), grammaticalization is a linguistic 
process which “asserts itself in all the domains of 
grammar” (p.7). Heine et al. (2002) define 
grammaticalization as a unidirectional process which 
changes less grammatical forms to be more 
grammatical. According to Hopper and Traugott 
(2003), grammaticalization changes content words 
from being lexical items carrying lexical meanings 
to be functional words carrying grammatical 
meanings. As a part of grammaticalization, the 
grammaticalized items continue gradually to gain 
more grammatical functions over time. 

Grammaticalization is remarkably robust in 
Arabic dialects including NA. Consider the words 
gaʕad ‘sat’ in (1) and raḥ ‘went’ in (2). 

In (1a), a physical posture of a person is described 
by the lexical gaʕad ‘sat’. In (2a), a kind of 
movement is expressed by the lexical raḥ ‘went’. 
However, those lexical meanings are not present in 
(1b) and (2b). Unlike the lexical gaʕad

 
and raḥ, the 

functional gaʕad and raḥ are followed by the lexical 
verbs jagra and jagrun ‘read’. 

 The occurrence of those lexical and functional 
items raises a significant inquiry which calls for 
examining the syntactic derivation and the syntactic 
positions that those lexical and functional items 
occupy. In this paper, we examine the 

grammaticalization of the following words in NA: 
gaʕad, ʒalas, gam, and raḥ. As the title indicates, this 
paper mainly gives a syntactic and DM account to the 
previously grammaticalized items. Investigating the 
grammaticalization of those words is hoped to 
significantly contribute to the understanding of how 
grammaticalized items are basically a product of 
linguistic operations rather than merely 
diachronically developed. 

Our discussion of grammaticalization proceeds 
as follows; section 2 provides an overview of 
grammaticalization in the literature introducing non-
generative and generative grammar views of 
grammaticalization, previous analyses of 
grammaticalization cross-linguistically and in 
Arabic varieties, and an analysis of the tense phrase 
(TP) in Arabic; section 3 introduces the research 
puzzle; section 4 provides syntactic and DM 
analyses of the examined grammaticalized words; 
section 5 concludes the discussion. 

2 Grammaticalization in the literature
This section consists of four subsections. The 

first subsection provides a theoretical review of 
grammaticalization within non-generative and 
generative grammar approaches. The second 
subsection discusses previous studies that have 
examined grammaticalization cross-linguistically. 
The third subsection reviews studies that have given 
an account to grammaticalization in Arabic varieties. 
The last subsection analyzes the TP structure in 
Arabic. 

2.1  Non-generative and generative
grammar views 

The term ‘grammaticalization’ is associated with 
the work of Meillet (1912) at the beginning of the 
20th century; however, the concept of 
grammaticalization has been discussed in earlier 
work. It goes back to the 18th century with the 
French philosopher Condillac, who was followed by 
a considerable number of researchers Lehmann 
(2015). Concepts and explanations of 
grammaticalization were explained as the 
development of Latin-Romance grammatical 
constructions including “the development of articles, 
auxiliaries and indefinite pronouns” making a great 
contribution to the theory (ibid). 

Grammaticalization is viewed differently in non-
generative and generative grammar approaches. With 
the prominence of the functionalism around the 
1930s, grammaticalization was seen as a historical 
phenomenon, in which new grammatical items were 
claimed to develop based on a pure diachronic 
process (Haspelmath, 2002). 

With the development of the structuralism in the 
mid of the 20th century, research in 
grammaticalization was clearly eliminated (Bobik, 
2019). According to the structural approach, 
syntactic structures have a static system of rules 
which can only be defined in relation to each other. 
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 التحول النحوي لألفعال املساعدة يف اللهجة النجدية من منظور الرتكيب والرصف التوزيعي

 صالح القحطاين 

 مجة، جامعة امللك سعودرتكلية اللغات وال

 نوف العريفي

 مجة، جامعة امللك سعودرتكلية اللغات وال

 هـ(3/3/1442 هـ، وقبل للنرش يف28/12/1441)قدم للنرش يف 

هيدف هذا البحث إىل دراسة التحول النحوي لألفعال املساعدة يف اللهجة النجدية، معتمًدا يف  :ملخص البحث

عملية التحول املقرتحة عىل الرتكيبية األدنوية ونظرية الرصف التوزيعي جنًبا إىل جنب. وخالفًا ملا سبقه من األبحاث 

 مساعًدا( هو نتاج لعملية تطور استغرقت التي خلصت إىل أن التحول النحوي )أي: الفعل األسايس بوصفه فعاًل 

حقبة من الزمن، فإن البحث احلايل يرى أن التحول النحوي هو نتاج لعملية تركيبية حلظية ينفذها احلاسب الذهني 

وذلك برتميز اجلذر بمحددات وظيفية. وحتديدًا، إذا كان الفعل يف سياق يتطلب أن يكون مساعدًا، فإنه يتم ترميز 

(. وباملقابل، إذا كان السياق يتطلب بأن يكون الفعل رئيسًا فإنه يتم Auxمز املحدد لألفعال املساعدة )اجلذر بالر

 .(Vترميز اجلذر برمز األفعال الرئيسة )

 .التحول النحوي، األفعال املساعدة، النظرية الرتكيبية، الرصف التوزيعي، األفعال: املفتاحيةالكلامت 
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