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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٨ حرممن واألربع وثانيلا العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (  ناسوخ  - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ١١

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 
 

 المحتويات
 
 الموارد إدارة سياسات لى تجاه العاملين ع    االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر

 "الرياض بمنطقة الصناعية الشركات على بالتطبيق" البشرية
 فالح بن فرج السبيعي. د

١٣ 

 موظفــات ىلــد التنبــؤ بجــودة الحيــاة  ياإلســهام النــسبي ألبعــاد طبيعــة العمــل فــ  
 ء بعض المتغيرات الديموجرافيةفي ضوجامعة القصيم 

  جوهرة صالح المرشود. د

٧٩ 

 باالكتئــاب والغــضب وخبــرة الخــزي لــدى مرتكبــات   عالقتــهالتفكيــر االنتحــاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

 سعد بن عبداهللا المشوح. د

١٣٥ 

وعالقتها بمـستوى الطمـوح فـي ضـوء بعـض      )  الخارجي–الداخلي  (وجهة الضبط   
 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

٢١٩ 

 منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري الدور العلمي للمعافريين في مصر
  محمود محمد السيد علي خلف.د

٢٧٧ 



 



 

 
 
 
 

  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبّن أثر
 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع

 "الرياض بمنطقة الصناعية الشركات على بالتطبيق"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فالح بن فرج السبيعي. د
 قتصاد والعلوم اإلداريةاالكلية 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبّن أثر 
 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع
 "الرياض بمنطقة الصناعية الشركات على بالتطبيق"
 
 فالح بن فرج السبيعي. د

 قتصاد والعلوم اإلداريةاالكلية 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص الدراسة
ــاملين االجتماعيـــةولية ؤت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دافـــع تبنّـــي بـــرامج المـــس   هـــدف  تجـــاه العـ

 وأيــضًا , وقيــاس أثــر ذلــك علــى سياســات إدارة المــوارد البــشرية بهــا,منطقــة الريــاضببالــشركات الــصناعية 
وفقًـا لعـدد مـن       المقدمـة لهـم      االجتماعيةولية  ؤ بين العاملين في مدى أدائهم لبرامج المس       االختالفاتقياس  

وتحقيقًـا لـذلك   )  الخبـرة فـي العمـل   , المـستوى الـوظيفي   , المؤهـل الدراسـي    ,العمر(المتغيرات الديموجرافية   
يبين المتغيـرات   ) االستطالعيةتم بناؤه في ضوء الدراسات السابقة والدراسة        (فقد تم بناء نموذج للدراسة      

 وقـد اعتمـدت الدراسـة علـى أسـلوب           , الدراسة في ضوءه   وقد تم تطوير فروض   . للدراسة والتابعةالمستقلة  
وقد توصلت الدراسة إلـى     ).  شركة ٢٨والبالغ عددها   (المسح الشامل لجميع مفردات المجتمع محل البحث        

 كمـا تتـيح     ,عدد من النتـائج أهمهـا أن الـشركات محـل البحـث تعمـل علـى تحقيـق األمـن الـوظيفي للعـاملين                        
كمـا  . ظام للحـوافز والمكافـآت بمـا يـنعكس إيجابًـا علـى أداء العـاملين                كما تطبق ن   ,لخريجينعمل ل فرص  

ــرامج المــس    ــةولية ؤأبــرزت الدراســة أن لممارســة ب ــر علــى      االجتماعي  مــن قبــل الــشركات موضــع البحــث أثّ
كمــا أبـــرزت الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــه  .سياســات وبـــرامج إدارة المـــوارد البـــشرية المُطبّقـــه بالفعـــل 

 المقدمـة لهـم وفقًـا للمتغيـرات     االجتماعيـة طات مدى إدراك العاملين لبرامج المـسئولية      إحصائية في متوس  
وفـي ضـوء النتـائج سـالفة الـذكر تـم التوصـل إلـى               . سالفة الذكر فيما عدا المتغيـر الخـاص بـالخبرة فـي العمـل             

 . منها في هذا المجالاالستفادةمجموعة من التوصيات التي يمكن للمخططين وواضعي السياسات 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 :المقدمة
ــة ؤأصــبح مفهــوم المــس   ــاحثين وذلــك أل هــدفا ولية االجتماعي ــة  .هميتهــاللب  فمــع بداي

على ضرورة تبنـي أهـداف المـسؤولية         النصف الثاني من القرن العشرين أصبح هناك تركيز       
فالمسؤولية ). ١(االجتماعية من قبل القطاع الخاص بجانب االهتمام بالربح كهدف وحيد           

وذلـك  عمـل بهـا     يداخـل البيئـة التـي       بمهـام   بالقيـام   قطـاع الخـاص     ن ال التزام م االجتماعية  
سـهام مـع الدولـة فـي محاربـة          اإل االجتماعيـة و   ةنـشط األتحسين الخـدمات و   مساهمة في   

ــة والفقــر ونقــص الخــدمات و       ــي تواجههــا مثــل البطال وفــي إطــار  . ســكاناإلالمــشاكل الت
دوارًا اجتماعيـة تحـاول مـن خاللهـا        التطوّر الحادث في بيئـة األعمـال تطلـب الوضـع تبنّيهـا أ             

تعزيز مشروعية وجودها وتطوير أدائها وتحسين سمعتها، وذلك من خالل إيجاد اآلليات       
المناســبة لــدمج األدوار االجتماعيــة مــع اإلشــكاالت الواقعيــة التــي تواجههــا، حيــث يعتبــر    

 .العاملين في تلك المنظمات هم اآللية المناسبة لتحقيق ذلك

المــسؤولية االجتماعيــة مــن الموضــوعات المهمــة فــي كثيــر مــن الــدول  ويُعــد موضــوع 
خاصة المتقدمة منها، وأدخلته ضمن استراتيجياتها وخططها الستحثاث الشركات على          

.  تبنـي مفهــوم المــسؤولية االجتماعيـة لمــساعدة الحكومــة فـي حــل مــشكالت المجتمــع   
ســسات القطــاع الخــاص ال  مــن جانــب آخــر فــإنّ دور المــسؤولية االجتماعيــة بالنــسبة لمؤ  

ة المنظمـة  تحـسين سـمع  يتوقف على تأثيرها اإليجابي للبيئة والمـواطنين، بـل يـسهم فـي              
وقــد خطــت المملكــة العربيــة الــسعودية خطــوات    .  حتــرام المجتمــع ا وةالثقــويكــسبها 

ــو تطبيـــق مفهـــوم المـــس   ــادة نحـ ــة مـــن خـــالل الموافقـــة علـــى إنـــشاء   ولية االؤجـ جتماعيـ
 لالســـتثمار وإنـــشاء جـــائزة أفـــضل ة العامـــةعـــم مبـــادرات الهيئـــالمؤســـسات الخيريـــة ود
 .جتماعيةولية االؤشركة في ممارسة المس

مــن جهــة أخــرى، فــإن االهتمــام واإلنفــاق علــى المــوارد البــشرية فــي الــشركات يعــد       
استثمارًا استراتيجيًا تجني ثماره تلك الشركات في األجلين القصير والبعيد، حيـث تمثـل              

                                     
ــاع الخـــاص فـــي المملكـــة العر   )١٩٨٨ (إبـــراهيمالتـــويجري، محمـــد  ١ بيـــة ، المـــسؤولية االجتماعيـــة فـــي القطـ

 . ١٣ص). ٤(، عدد)٢(السعودية، المجلة العربية لإلدارة، مجلد



 

 
١٨ 

 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

 مجالًا داخليًا من مجـاالت المـسؤولية االجتماعيـة، تلتـزم بـه الـشركة مـن                  الموارد البشرية 
خالل توفير الخدمات الالزمة لتحسين جودة حياة العاملين، وتوفير منـاخ مناسـب يـشجع           
على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وبالتالي الوالء واالنتمـاء لـصالح المنظمـة وإدارتهـا، ممـا       

ئد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة سـواء فـي الوقـت الحاضـر             ينتج عنه تحقيق منافع وعوا    
 .أم في المستقبل

ولية االجتماعيـة   ؤالتـي تتـضمن تعريـف المـس       ا البحث   جاءت فكرة إعداد هذ   ومن هنا   
 بـــرامج المـــسؤولية يوتـــأثير تبنـــ. أهميتهـــا وأبعادهـــا ومتطلبـــات نجاحهـــا فـــي الـــشركات و

ــة تجــاه القــوى العاملــة علــى سياســات إ      بــالتطبيق علــى  "دارة المــوارد البــشرية  االجتماعي
 ".الشركات الصناعية بمنطقة الرياض

 مشكلة الدراسة
أهميتـــه   كبيـــرا مـــن البـــاحثين لتزايـــد     اهتمامـــا  االجتماعيـــة ولية ؤالمـــس نـــشاط  نـــال  

ــى الــــ  ــه علــ ــام  يوالبشركات وانعكاســ ــصاد بــــشكل عــ ــة واالقتــ فالــــشركات ليــــست  .  ئــ
ق الربح، لذا وجب تذكيرها بمـسؤولياتها       مؤسسات خيرية، بل إن هدفها األول وهو تحقي       

 .االجتماعية تجاه وطنها ومواطنيها والبيئة التي تنمو فيها

وبناء على ذلك، أصبح هناك ضرورة لنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية وغرسها فـي             
ــرامج    .  كــل عامــل أو موظــف فــي الــشركة    إال أن العــاملين لــن يقتنعــوا بأهميــة ممارســة ب

ــسؤولية االجت ــذه        المـ ــن هـ ــاف مـ ــصيب كـ ــم نـ ــان لهـ ــا إال إذا كـ ــساهمتهم فيهـ ــة ومـ ماعيـ
 .  المسؤولية واستشعروا أهميتها في حياتهم المهنية

وفــي ضــوء العــرض الــسابق، ولعالقــة القــوى العاملــة بالــشركات بأصــحاب المــصلحة      
يتأثّرون بهم ويؤثرون عليهم، فإنه على الشركة االلتزام بـسلوك مـسؤول تجـاههم مـن         

امج المــسؤولية االجتماعيــة الموجهــة لهــم بمــا يحقــق عالقــة قويــة بــين        حيــث تبنــي بــر  
وهـــــذه المـــــسؤولية ال تتوقـــــف عنـــــد حـــــدود التنظيمـــــات اإلداريـــــة  . الـــــشركة والعـــــاملين

والتـــشريعات القانونيـــة بـــل تتعـــدى ذلـــك إلـــى سياســـات وبـــرامج المـــسؤولية االجتماعيـــة 
القتــصادي الــذي يهــدف إلــى وفــي ظــل ســعي تلــك الــشركات إلــى تحقيــق األداء ا .  الداخليــة
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تعظيم أرباحها، تظهر لنا مشكلة البحث والتي يمكن أن تتمثل في مدى قيام الـشركات      
محــل البحــث بممارســة بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين بهــا، لــذلك قــام           
الباحـــث بدراســـة اســـتطالعية لعـــدد مـــن الـــشركات الـــصناعية بمنطقـــة الريـــاض بغـــرض  

 الدراسة بشكل يعكس الواقع العملي من خالل التعرف على مدى           الوقوف على مشكلة  
التزام تلك الشركات بتطبيق برامج المسؤولية االجتماعية نحو العـاملين بهـا، وأثـر ذلـك        

ولتحقيـق مـا سـبق فقـد تـم إجـراء عـدة مقـابالت مـع             .  على سياسات الموارد البشرية بها    
، وقــد تمّــت مالحظــة مواقــع العمــل  مــديري تلــك الــشركات ومــديري المــوارد البــشرية بهــا  

والخرائط التنظيمية اإلدارية للتعـرف علـى الـنظم اإلداريـة الـسائدة، حيـث تبـين أنـه ال تـزال            
تلـك الــشركات بعيــدة عــن تبنــي دور اجتمــاعي يرقــى إلــى مــستوى توقعــات القــوى العاملــة  

 :لذا فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية.  بها
ــدى   -١ ــا مـ ــسؤولية     مـ ــرامج المـ ــي بـ ــة بتبنـ ــع الدراسـ ــشركات موضـ ــزام إدارات الـ التـ

 االجتماعية تجاه القوى العاملة بها؟

 نحـو العـاملين علـى سياسـات إدارة        االجتماعيـة ما هو أثر تبني برامج المسؤولية        -٢
 الموارد البشرية بالشركات الصناعية محل البحث؟

 ف الدراسةاهدأ

ــ     ــي التعـ ــسي للبحـــث فـ ــدف الرئيـ ــل الهـ ــسؤولية    يتمثـ ــرامج المـ ــي بـ ــع تبنـ ــى واقـ رف علـ
االجتماعية تجاه العاملين بالشركات الصناعية بالمملكة العربيـة الـسعودية، وقيـاس أثـر      
ذلــك علــى سياســات إدارة المــوارد البــشريه بهــا، وفــي ضــوء هــذا الهــدف األساســي تنــدرج    

 :مجموعة من األهداف الفرعية التي يمكن إجمالها في اآلتي
ــدى   -١ ــى مــ ــرف علــ ــسؤولية    التعــ ــرامج المــ ــي بــ ــصناعية بتبنــ ــزام الــــشركات الــ التــ

 .االجتماعية تجاه العاملين
دراســــة أثــــر تبنــــي بــــرامج المــــسؤولية االجتماعيــــة للعــــاملين علــــى سياســــة          -٢

 .االستقطاب
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تحديــد أثــر تبنــي بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة للعــاملين علــى سياســة التــدريب    -٣
 .والتطوير
جتماعيــة للعــاملين علــى سياســة الــصحة   قيــاس أثــر تبنــي بــرامج المــسؤولية اال   -٤

 .والسالمة المهنية
التعرف على أثر تبني برامج المسؤولية االجتماعية للعاملين على سياسة تقييم    -٥
 .األداء
دراســة أثــر تبنــي بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة للعــاملين علــى تهيئــة ظــروف           -٦
 .العمل
لــى المــسار الــوظيفي تحديــد أثــر تبنــي بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة للعــاملين ع  -٧

 .للعاملين
ــاملين فـــي مـــدى       -٨ ــان هنـــاك اختالفـــات جوهريـــة بـــين العـ ــا إذا كـ التعـــرف علـــى مـ

إدراكهـــم لبـــرامج المـــسؤولية االجتماعيـــة المقدمـــة لهـــم تبعـــاً لخصائـــصهم الشخـــصية   
 )العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة في العمل(

ليها يمكن الخروج بالعديد من التوصـيات       وفي ضوء النتائج التي سوف يتم الحصول ع       
التي تمكن متخذي القرارات فـي الـشركات الـصناعية محـل الدراسـة مـن االسترشـاد بهـا                 

 .في هذا المجال

 أهمية الدراسة

 لمتغيـرات التطـورات االجتماعيـة       إن أهمية هذه الدراسة نابعة من ضرورة االستجابة       
البيئـة االقتـصادية واالجتماعيـة، وعليـه فـإن          واالقتصادية المتسارعة التي تفـرض تغيـرا فـي          

أهمية الدراسة تبرز من أهمية الموضوع نفـسه حيـث توجـد وجهـات نظـر متعارضـة حـول         
تبني الشركات لمزيد من الدور االجتمـاعي، وعلـى العمـوم فـإن هنـاك اتفـاق عـام علـى أن                 

ــشركات فــي عالقتهــ         ــة مهمــة ومفيــدة لتلــك ال ا مــع المــسؤولية االجتماعيــة تمثــل عملي
مجتمعاتها، والتي من شأنها تحقيق عدة مزايا سواء بالنسبة للقـوى العاملـة أو للمجتمـع،                

 :وكذلك بالنسبة للدولة، والذي سوف نناقشه على النحو التالي
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تتــضح أهميــة هــذا البحــث بالنــسبة للــشركات مــن أن تبنــي   : بالنــسبة للــشركات -١
شــأنه إحــداث عالقــة إيجابيــة بــين  بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين بهــا مــن   

ــاح الماليــة التــي تحققهــا        . تحمــل الــشركات لمــسؤولياتها االجتماعيــة وبــين آدائهــا واألرب
وتعود هذه العالقة اإليجابية إلـى تحـسين العالقـة داخـل الـشركات بـين اإلدارة والعـاملين                 

لشركات بها من ناحية، واإلدارة وعمالء الشركة من ناحية أخرى، كما تتحسن سمعة ا          
وتصبح مؤهلة لالقتراض من القطاع المصرفي، وقادرة على جذب االسـتثمارات، فـضالً عـن         

 )١(تحسين العالقة بينها وبين الحكومة بما يعود عليها بالنفع 

ــعب -٢ ــزام الــــشركات بتبنــــي    : النــــسبة للمجتمــ ــة مــــن أن التــ ــة الدراســ تنبــــع أهميــ
عي نتيجـة لتـوفير نـوع مـن العدالـة           المسؤولية االجتماعية قد ينـتج عنـه االسـتقرار االجتمـا          

وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص، هذا عـالوة علـى تحـسين نوعيـة الخـدمات المقدمـة للمجتمـع                  
ــادة الــوعي بأهميــة االنــدماج التــام بــين الــشركات ومختلــف الفئــات ذات المــصالح بمــا         وزي

 )٢(يساهم باالستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية 
فإن أهمية البحث تتـضح مـن خـالل تخفيـف األعبـاء التـي تتحملهـا              : ة بالنسبة للدول  -٤

ــة        ــشركات بأهميـ ــي الـ ــة بـــسبب وعـ ــدماتها المختلفـ ــا وخـ ــبيل أداء مهامهـ ــي سـ ــة فـ الدولـ
المــــساهمة فــــي تحمــــل التكــــاليف االجتماعيــــة، كــــذلك تبــــرز أهميــــة تبنــــي المــــسؤولية   

 مــن اآلفــات التــي تجــد  االجتماعيــة بالنــسبة للدولــة مــن خــالل القــضاء علــى البطالــة وغيرهــا  
 )٣(الدولة نفسها غير قادرة على تحمل أعبائها بعيدًا عن القطاع الخاص 

                                     
أثر ممارسة أخالقيات عمل إدارات المـوارد البـشرية علـى تحقيـق الرضـا عـن             ). "٢٠١٤( عيطاني، مراد سليم    ١

  ).٢( عدد : مجلة دراسات العلوم اإلدارية، األردن"العمل

األعمـــال والمـــسؤولية االجتماعيـــة فـــي تحقيـــق الميـــزة   أثـــر أخالقيـــات  ). "٢٠١٣( الطراونـــة، خالـــد عطـــااهللا  ٢
كليـة  :  األردن ،المؤتمر الدولي الثاني الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال، جامعة مؤتـه      " التنافسية،

 .إدارة األعمال

بحــث مقــدم للمــسابقة  " المــسؤولية االجتماعيــة للبنــوك فــي مــصر   ). "٢٠١٠(  عــدلي ســامي القاضــي، أحمــد ٣
 القاهرة: حول المسؤولية االجتماعية  ) ٢٠١٠( لبحثية لعام ا
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 االستقطاب

 المسار الوظيفي

 التدريب والتطوير

 الصحة والسالمة المهنية

 تقييم األداء

 تهيئة ظروف العمل

 المتغير التابع لالمتغير المستق

ممارسة برامج 
المسؤولية 

االجتماعية تجاه 
 العاملين

 :نموذج الدراسة
ــا لمتغيــرات البحــث والتــي تتفــق مــع أهدافــ          هيتــضمن نمــوذج الدراســة تفــصيال هيكلي

، )المتغيـر المـستقل    (ؤولية االجتماعيـة  لتـزام بتبنـي بـرامج المـس       وفروضه، حيث يتضمن اال   
، تـم التوصـل الـى ذلـك مـن خـالل أدبيـات               )المتغيـر التـابع   (ات إدارة الموارد البشرية     وسياس

 .الدراسة والدراسات السابقة، وكذلك من خالل الدراسة االستطالعية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 نموذج الدراسة) ١(شكل رقم 
 الباحث: المصدر

 

 فرضيات الدراسة
ــة فــروض      ــار ثالث ــى اختب ــات الدراســة،   تــم تطويرهــا مــ  (يعمــل البحــث عل ن خــالل أدبي

تتمـشى مـع األهـداف الخاصـة بالبحـث، ونمـوذج الدراسـة              ) وكذلك الدراسـة االسـتطالعية    
 :هذه الفروض هي
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يوجد التزام من قبل إدارات الشركات محل البحث نحو تبني برامج المسؤولية            -١
 . االجتماعية تجاه القوى العاملة بها

بني برامج المسؤولية االجتماعية تجاه     يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة أو لت        -٢
العاملين على سياسات إدارة الموارد البشرية في الشركات محل البحث، وينبثق من هـذا      

 : الفرض الرئيسي ستة فروض فرعية هي
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجـاه العـاملين             ١\٢

 .على سياسة االستقطاب
 أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين            يوجد ٢\٢

 .على سياسة التدريب والتطوير
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين     ٣\٢

 .على سياسة المسار الوظيفي
ة االجتماعية تجاه العاملين   يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولي        ٤\٢

 .على سياسة الصحة والسالمة المهنية
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين   ٥\٢

 .على سياسة تقييم األداء
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين          ٦\٢

 .روف الخاصة بالعملعلى تهيئة الظ
توجد اختالفات جوهرية بين العاملين بالشركات الصناعية موضع الدراسـة فـي             -٣

ــا لخصائـــصهم الشخـــصية     ــرامج المـــسؤولية االجتماعيـــة وفقًـ ــر، (مـــدى إدراكهـــم لبـ العمـ
 ).المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة

 حدود الدراسة
 تجـاه   االجتماعيـة  لمـسؤولية ا بـرامج  تبنـي  أثـر قياس  اقتصرت هذه الدراسة على      •

 البشرية الموارد إدارة سياسات على العاملة لقوىا

 م  ٢٠١٤من عام الثاني جرى تنفيذ هذه الدراسة خالل النصف  •
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شركات المساهمة العامة الصناعية والمدرجـة فـي        اقتصرت هذه الدراسة على      •
 .فةبمدينة الرياض فقط مراعاة لعنصر الوقت والتكلسوق األسهم السعودية 

 -:أقسام الدراسة

 :يتكون البحث من األجزاء التالية
 اإلطار النظري : أوالً
 نتائج الدراسة الميدانية: ثانياً

 النتائج والتوصيات: ثالثاً

 اإلطار النظري: أوالً
 :وفيه سوف نناقش ما يلي

 . المسؤولية االجتماعية-
 . سياسات إدارة الموارد البشرية-
 . الدراسات السابقة-

 جتماعية ولية االؤمسال@ 

 أهـم   ة،سـالمي فـي صـور مختلفـ       إللية االجتماعيـة فـي التـشريع ا       ؤوظهر مفهوم المـس   
  وقـد تـم االهتمـام        .سـالمي إلهذه الصور صورة التكافل االجتماعي التي ركز عليهـا الـدين ا           

 .بالمسؤولية االجتماعية نتيجة لما تسهم به من خدمات لمجتمعاتها
مجموعـة مـن القـرارات التـي تتخـذها المنظمـة            "ية بأنهـا    لية االجتماع ؤورفت المس عو

للوصول إلى تحقيق األهداف المرغوب فيها والقيم الـسائدة فـي المجتمـع والتـي تمثـل فـي                   
نهاية األمر جزءا من المنافع االقتصادية المباشرة إلدارة المنظمة والساعية إلـى تحقيقهـا    

جبار المنظمات للعمل لخدمة ذوي     ها إ أنكما عرفت ب  ) ١ ("ستراتيجيتهاابوصفها جزءا من    

                                     
راء عينــة مــن المــديرين ياســر، المــسؤولية االجتماعيـة بمنظــور تــسويقي، دراســة تـسويقية آل    ثــامر البكـري  ١

، كليـة اإلدارة  )غيـر منـشورة  (العاملين في المنـشآت التابعـة لـوزارة الـصناعة والمعـادن، أطروحـة دكتـوراه            
 ١٤، ص١٩٩٦ جامعة بغداد، واالقتصاد،
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وهنـاك تعريـف آخـر      ).  ١ (طـراف ذوي العالقـة بالمنظمـة      االهتمام الـداخلين والخـارجين واأل     
االجتماعية بأنهـا االلتزامـات والواجبـات المطلوبـة مـن المنظمـات والـشركات             للمسؤولية  

 )٢ (.فراد تجاه المجتمعواأل
 كمـا ورد لهـا      . "اه المجتمـع الـذي تعمـل فيـه        لتزام المنـشأة تجـ    ا" بأنها   Drkerوعرفها  

التــزام علــى منــشأة األعمــال تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل فيــه   " بأنهــا Holmerتعريــف مــن 
وذلــك عــن طريــق المــساهمة بمجموعــة كبيــرة مــن األنــشطة االجتماعيــة مثــل محاربــة     

ســكان اإلالفقــر وتحــسين الخدمــة ومكافحــة التلــوث وخلــق فــرص عمــل وحــل مــشكلة  
 )٣ ("صالت وغيرهاوالموا
عيــة الية االجتمؤودركون أهميــة تطبيــق مفهــوم المــسالنــاجحين يــأصــحاب العمــل ف

حيـــث أن نمـــو وتطـــور بهـــا، والنهـــوض بمـــسؤولياتهم تجـــاه المجتمعـــات التـــي يعيـــشون  
تطلـــب تعزيـــز تفقـــوة منظمـــاتهم التنافـــسية .  أعمـــالهم مـــرتبط بنمـــو المجتمـــع حـــولهم

ــي    ــساهمين فــ ــم كمــ ــام عمالئهــ ــورتهم أمــ ــسؤولية    صــ ــاب المــ ــن بــ ــع مــ ــة المجتمــ  تنميــ
 ). ٤(االجتماعية

لية االجتماعيــة تجــاه المــوردين حيــث يتوقــع     سؤوالمــتهــتم بالمنظمــات الناجحــة  ف
عمـال باالسـتمرار فـي     يكون هنـاك احتـرام متبـادل بيـنهم وبـين منظمـات األ             أن  ن  والمورد

ال والــصدق فــي عمــســعار للجميــع وتــسديد االلتزامــات مــن منظمــات األ  ألالتوريــد وعدالــة ا

                                     
١Schermerhorn, John R. (٢٠٠٢), Management, ٧th ed., John Wiley and Sons Inc., 

New York. 

٢http://s-responsibility.com/ar/content/index-php?٩ 
مـصر،   ،اإلسـكندرية ر  الطباعـة والنـش    لـدنيا  الوفـاء  دار ،١ط ة،رلـإلدا  االجتماعية المسؤولية :محمد،  الصيرفي٣

 ١٥ ص٢٠٠٧
 العـدد  ٢٠١٣ سـبتمبر  ١١الموافـق  .  هــ ١٤٣٤ ذو القعـدة  ٠٥   األربعـاء  االقتـصادية جريـدة    (:عبد العزيـز  الغدير،  . د٤

٧٢٧٥( 
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وتعتبـــر المـــسؤولية االجتماعيـــة ركـــن أســـاس ومـــؤثر للعالقـــات العامـــة فـــي    ) ١ (.التعامـــل
 )٢(: ما يلي الحارثيوفي هذا الشأن يرى .المنظمة
ولية ؤأهميــة وجـــود إطـــار نظـــامي يكفـــل التــزام الـــشركات بـــأداء بـــرامج المـــس   -١

 .االجتماعية

 .ا االجتماعيأن يكون لدى الشركة رؤية ورسالة واضحتين عن دوره -٢

 .أن يصبح نشاط المسؤولية االجتماعية نشاطاً رئيسياً من أنشطة الشركة -٣

بعقلية )  ماإلى حدٍّ(في الشرق األوسط تتميز المسؤولية االجتماعية للشركات  إال أن   
إلى المبادرات المتعلقـة بالمـسؤولية االجتماعيـة للـشركات فـي             لذا ينظر . األعمال الخيرية 

فـي تفكيرهـا   '' متخلفـة ''بأنهـا  ، وإلى الشركات في الشرق األوسط       ليديةبأنها تق المنطقة  
ــوان   .  حــول المــسؤولية االجتماعيــة للــشركات    المــسؤولية االجتماعيــة  ففــي مــؤتمر بعن

، ٢٠١٢في شـهر ديـسمبر       عقد في مدينة الجبيل      السعوديةالمملكة العربية   للشركات في   
ل مـن أشـكال الزكـاة التـي تخرجهـا           أن المـسؤولية االجتماعيـة هـي شـك        تم التوصـل إلـى      

مــا يفــسّر اهتمــام المــسؤولية االجتماعيــة للــشركات فــي المنطقــة  هــو تلــك الــشركات، و
باألعمال الخيرية بخالف المفهوم الجديـد للمـسؤولية االجتماعيـة للـشركات الـذي يهـتم           
بالتخطيط إليجاد طرق لتحقيق المالءمة بين مصالح المـساهمين بطريقـة تحقـق الربحيـة            

 ٣) (.والبقاء على المدى الطويل

                                     
ــالب١ ــال      يالغـ ــات األعمـ ــة وأخالقيـ ــسؤولية االجتماعيـ ــدي، المـ ــالح مهـ ــامري صـ ــاهر محـــسن والعـ ــال ( طـ األعمـ

 ٨١، ص ٢٠٠٥ن، ، عمان، األرد١، دار وائل للنشر، ط )والمجتمع

اتجاهــات المــسؤولية االجتماعيــة وممارســاتها فــي التنميــة المــستدامة وعالقتهــا    )٢٠١٣(الحــارثي، عــسكر٢
مــارات العربيــة  اإل–بــو ظبــي  أمــؤتمر المــسؤولية االجتماعيــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي   بالتنافــسية،
 .المتحدة

٣David Ronigard, Arabian Business “social responsibility for companies in 

Saudi Arabia: Is it going )  ٢٠١٣الغدير( back or take another curve. ٥ june ٢٠١٣. 
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ممارسـة الـشركات لمـسؤولياتها االجتماعيـة     وفي المملكـة العربيـة الـسعودية تـتم       
وفق مفهوم التكافل االجتماعي الذي يحث عليه الـدين اإلسـالمي، معتقـدين أنهـا تنحـصر                 

 )١ (.في دعم األعمال الخيرية واالجتماعية من باب األجر وتعزيز الصورة
التـزام مـن الجهـات الخاصـة بالقيـام      : هـي لية االجتماعية ؤوقول بأن المسلذا يمكن ال 

سـهام  اإل االجتماعيـة و ةنـشط بأعمال داخل البيئة التي تعمل بهـا لتحـسين الخـدمات واأل        
ــة والفقــر ونقــص الخــدمات          ــة المــشاكل التــي تواجههــا مثــل البطال ــة فــي محارب مــع الدول

جتماعيــة يتجــاوز الــربح إلــى تقــديم  ال اوليةؤفمفهــوم المــس.  ســكان وتحــسين البيئــة إلوا
لية االجتماعيـــة للقطـــاع الخـــاص علـــى تحقيـــق   ؤوالمـــسوال تقتـــصر .  الخـــدمات للمجتمـــع

 .تمتد لتشمل البيئة والعاملين وفئات المجتمع، بل رباحاأل

 أبعاد المسؤولية االجتماعية
: د هــيلية االجتماعيــة فــي أربعــة أبعــاؤوصنيفا ألنــشطة المــستــ) ١٩٩٩ ,Caroll(ذكــر 

 )٢ (.نسانية واقتصادية وتشريعيةإاجتماعية، بيئية، 
 شركة سعودية أكد    ٣٥٢م على عدد    ١٩٩٥ عام   )٣ (في دراسة أجراها التركستاني   و

المفهـــوم االجتمـــاعي، المفهـــوم الـــديني، (جتماعيـــة اللية اؤووجـــود ثالثـــة مفـــاهيم للمـــس
ك عالقة إيجابيـة بـين حجـم         أن هنا  ىوتوصلت الدراسة إل  ) والمفهوم اإلداري أو االقتصادي   

 .لية االجتماعيةؤووزيادة ممارستها لمهام المس) قوة مركزها المالي(الشركة 
لية االجتماعيـة للقطـاع الخـاص مـن قبـل المجلـس االقتـصادي               ؤوتم تحديد المس  وقد  

 علــى أنــه يتــضمن عنــصرين) ستــشارية للحكومــة الهولنديــةاهيئــة (واالجتمــاعي الهولنــدي 
 ليــ قبــل الــشركة علــى مــساهمتها فــي رفــاه المجتمــع علــى المــدى الطو التركيــز مــن :همــا

                                     
 )مرجع سابق(الغدير، ١

٢Carroll, A. B. (١٩٩٩). “Corporate social responsibility evolution of a definitional 

construct”. Business & Society, ٢٩٥-٢٦٨ ,(٣) ٣٨. 
ولية ؤمـدى تطبيـق اإلدارة فـي القطـاع الخـاص لنـشاط المـس         ). ١٩٩٥(، حبيب اهللا محمد رحيم      يالتركستان٣

 .العدد األول. المجلد السابع عشر. المجلة العربية لإلدارة. االجتماعية
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وشـدد المجلـس علـى أن       .   )١ (وجود عالقة مع أصحاب المـصالح والمجتمـع بـشكل عـام           و
مساهمة الشركة فـي رفاهيـة المجتمـع لـيس فقـط مـن خـالل تحقيـق القيمـة االقتـصادية                     

جتمـاعي، والبعـد   الادي، البعد اقتصالالبعد ا: ولكن يشمل تحقيق القيمة في ثالث أبعاد هي       
 )٢ (.البيئي

لذا يمكن تلخـيص أهـم أبعـاد المـسؤولية االجتماعيـة بأنهـا تتـضمن البعـد االقتـصادي                     
 .والبعد االجتماعي والبعد البيئي

 ولية االجتماعية في الشركاتسؤنجاح الممتطلبات 
م ٢٠١٣  التــي أجريــت خــالل عــام  ) ٣bayt.com" (بيــت كــوم"تــضمنت نتــائج دراســة  

ولية االجتماعيــة للــشركات فــي الــشرق األوســط  ؤمــاهو األثــر الــذي تتركــه المــس "بعنــوان 
ــاإوشـــمال  ــار تطبيـــق مبـــد   والتـــي "  فريقيـ  إتهـــدف إلـــى اســـتطالع وجهـــات النظـــر حـــول آثـ
 :، ما يليولية االجتماعيةؤالمس
جتماعية مـسؤولية أخالقيـة تقـع       اال من المهنيين يرون في مبادرات المسؤولية        %٩٠
 .  عاتق الشركاتعلى

ــمال     %٨٣ ــط وشـ ــشرق األوسـ ــي الـ ــين فـ ــن المهنيـ ــشطة   إ مـ ــدون أن أنـ ــا يعتقـ فريقيـ
 .جتماية للشركات لديها تأثير إيجابي في المنطقةالالمسؤولية ا

 مــن المهنيــين عــن رغبــتهم بتخــصيص الوقــت والجهــد للقيــام باألعمــال      %٧٣عبــر 
 . منهم التبرع بالمال%٢٧الخيرية، في حين يفضل 

المهنيــــين يــــرون أنــــه مــــن المهــــم أن تتمتــــع شــــركاتهم بالمــــسؤولية         مــــن %٩٥
 . جتماعيةالا

                                     
١Ven Van, B & Grand, J.J. Strategic & Moral Responsibility, MPRA paper 

No.٢٠٢٧٨, Online at http://mpra.ub.uni.muenchen.de/٢٠٢٧٨,pp٤-٢. 
٢ جتماعيــة للقطــاع الخــاص ودورهــا فــي التنميــة المــستدامة   ولية االؤالمــس. "المطلــب األســرج، حــسين عبــد

 MPRA/٥٤٩٧٧/Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.deالمملكــة العربيــة الــسعودية 

paper no.٥٤٩٧٧, April٢٠١٤ 
٣Aug.٢٥٬٢٠١٣http://www.bayt.com/ar/research-report-١٨٠٦٢/ 
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بأنهم يفضلون المنتجات والخدمات التي توفرهـا شـركات         ) %٨٨ (١٠ من أصل    ٩أفاد  
 مـن المـوظفين المـستطلعين يرغبـون أن         %٥١كما بينـت الدراسـة أن       . مسؤولة اجتماعياً 

. ل حظــا وذوي االحتياجــات الخاصــة  قــتقــوم شــركاتهم بنــشاط مــساعدة الفقــراء أو األ   
 %١٠.   يرغبـون إنقـاذ البيئـة وحمايتهـا        %١١.   يرغبون توفير التعلـيم والمـنح الدراسـية        %٢٠

 يرغبون المساعدة أثناء الكـوارث  %٤.  يرغبون نشر الوعي للقضايا االجتماعية أو الطبية   
 .  يرغبون أن تقوم شركاتهم بأنشطة أخرى%٤و . الطبيعية

 :لية االجتماعية منهاؤو هناك عدة عوامل تسهم في نجاح المسإنقول يمكن اللذا 
 لية االجتماعيةؤو المسدإقتناع الشركة بتطبيق مبا -١

 ولية االجتماعية تنفذ بآليات محددةؤوضع استراتيجية واضحة لنشاط المس -٢

ولية ؤتخصيص إدارة في الهيكل التنظيمي للشركة تعنـى بمهـام نـشاط المـس              -٣
 االجتماعية 

ــاا -٤ ــام المـــس  عتبـ ــامج ومهـ ــذا البرنـ ــسية    ؤور هـ ــام الرئيـ ــن المهـ ــة مـ لية االجتماعيـ
 . من نجاح الشركةاللشركة وأن يصبح نجاحها جزء

 لية االجتماعيةؤوالمسأهمية 
عليهــا أن تلعــب دورا فــي تحقيــق وجــزء مــن المجتمــع الــذي تتواجــد فيــه، شركة لــا      

ففي نفس الوقت، إذا    .  اعيةلية االجتم سؤوأهداف المجتمع عن طريق تطبيق مفهوم الم      
وذلـك بتغيـر    ،  هـا كردة فعـل للمجتمـع تجاه     تزيد   هاأرباحتبنت الشركة الدور االجتماعي،     

وتتحــسن . ربــاح وتهمــل المتطلبــات االجتماعيــةفقــط باألحــول اهتمامهــا  الذهنيــة الــصورة
 لمـسؤولية االجتماعيـة   كمـا يعتبـر تطبيقهـا ل   .حينمـا تلعـب دورا اجتماعيـا     شركة  صورة ال 
 )١ (.المشاكل االجتماعية المختلفةمن نواع الوقاية أ من انوع

مــاذا تــستفيده الــشركات مــن تطبيــق بــرامج      "عــن تــساؤل وحــول الــرد علــى ال   
  م٢٠١٢أجـري اسـتطالع عـام       فقـد    "لية االجتماعية على حساب جزء من أرباحها      ؤوالمس

                                     
  المسؤولية االجتماعيـة و أخالقيـات األعمـال   ، صالح مهدي محسنالعامري،طاهر محسن منصور و الغالبي،   ١

 ٧١-٦٩ : ص، ص٢٠٠٨، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة الثانية، )ألعمال و المجتمعا(
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 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

منت نتـائج الدراسـة   وقـد تـض  .  )١( بلد٥٦ شخص عبر االنترنت يمثلون      ٢٨٠٠٠على أكثر من    
ولية ؤ من المستهلكين يفضلون الشراء من الـشركات التـي تطبـق بـرامج المـس               %٦٦أن  

ــة، ــذه الـــشركات، و   %٦٢ واالجتماعيـ  مـــن العينـــة يرغبـــون  %٥٩ يفـــضلون العمـــل فـــي هـ
سـتعداد بـدفع مبـالغ أكثـر     ا يقولـون أنهـم علـى    %٤٦االستثمار في تلك الشركات، بل أن  

 . كاتلشراء منتجات تلك الشر
هــو األثــر الــذي  مـا "م بعنــوان ٢٠١٣والتــي أجريــت فـي عــام  ) ٢" (بيــت كـوم "دراســة وفـي  

ــاإلية االجتماعيــة للــشركات فــي الــشرق األوســط وشــمال     ؤوتتركــه المــس   والتــي" فريقي
فقـد  .  لية االجتماعيـة  ؤوإلى اسـتطالع وجهـات النظـر حـول آثـار تطبيـق مبـدأ المـس                 تهدف

سـباب التـي تـدفع    أن األ)  وجهـات نظـر المـستطلعين      حـسب (تضمنت نتائج تلك الدراسـة      
 :ولية االجتماعية هي كما يليؤالشركات الى اتباع ممارسة المس

  تعزيز صورة الشركة%١٧
 دارة العليامعنوي لإل / أخالقي اندفاع %١٥
  تحسين العالقات مع المجتمع%١٣
  مزايا تجارية%٦
  تعزيز رضا الموظفين%٤
 مستثمرين والدائنين تحسين العالقات مع ال%٤
 عالمإل ضغوط من جمعيات المستهلكين أو ا%٣
  أسباب أخرى%٣
  مما سبقء شي ال%٢
 سبق ذكره  جميع ما%٣٣

                                     
١http://www.fi.nielsen.com/site/documents/NielsenGlobalSocialResponsibilityRe

portMarch٢٠١٢.pdf 

٢Aug.٢٥٬٢٠١٣http://www.bayt.com/ar/research-report-١٨٠٦٢/ 
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 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

ولية االجتماعيــة فيــرى ؤأمــا الفوائــد التــي تجنيهــا الــشركة مــن ممارســة نــشاط المــس 
 :ن أنها وفقا لما يليوالمستطلع
  منهم يرون أنها تحسن سمعة الشركة%٢٩
 ون عالقات أفضل مع المستثمرين والمجتمع تك%١٠
  التزام أكبر من قبل الموظفين%١٠
  قيمة مضافة لمنتجات الشركة%٤
 ئتمانيةا تعطي الفرصة للحصول على فوائد %٤
  مزايا تجارية أفضل%٣
  فوائد أخرىّ%٤
 ذكر  جميع ما%٣٦

ات وبـرامج   تكييفـا فقهيـا لنـشاط   )١(وضع الدكتور عبد المؤمن شـجاع الـدين   هذا وقد   
 :المسؤولية االجتماعية، فتوصل إلى مجموعة من التكييفات الفقهية منها

ــاون علــــى البــــر     التكافــــل ، المــــسؤولية االجتماعيــــة شــــكل مــــن أشــــكال التعــ
، بـاب مـن أبـواب اإلنفـاق فـي سـبيل اهللا        ، و ألمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر        ، ا االجتماعي

 عليـه أن  نّإن يجنـي األربـاح مـن نـشاط مـا فـ      أن مـ  أي قاعدة الغرم بـالغنم كما تندرج تحت    
ل تعــويض األضــرار التــي تحــدث مــن جــراء ذلــك التــصرف، وأال ينــسى فــضل المجتمــع يتحمـّ 

شكل من أشـكال طاعـة ولـي     كما أن المسؤولية االجتماعية .الذي كان سببا في كسبه    
  g h i j k { Ç È É Ê Ë Ì Í Î: قــال اهللا تعــالى  : األمــر 

Ï z )٢( 

                                     
، عبـــد المـــؤمن شـــجاع الـــدين، المـــسؤولية )٠١/٠٧/٢٠١٠( والتمويـــل اإلســـالمي، موقـــع موســـوعة االقتـــصاد١

-٨: ، ص ص ١٨٨٨٨=http://iefpedia.com/arab/?p االجتماعيـة للـشركات بـين الفقـه و القـانون،     
١٣ 

 ٥٩ ةي سورة النساء اآل٢
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ولية االجتماعيـة   ؤهناك دوافع للشركات لتطبيق مفهوم المـس      لذا يمكن القول بأن     
 :منها
 شركةتحسين سمعة ال -١

 ئتماناالالحصول على تسهيل إجراءات  -٢

الحــصول علــى الكفــاءات  انعكــاس تطبيــق المفهــوم بمــا يمكــن الــشركة مــن    -٣
 المميزة

فــي حــل يــنعكس ويــسهم إيجابــا   عالقــة الــشركة بالدولــة بمــا تطــوير وتنظــيم  -٤
 .  المشاكل التي قد تواجهها

 

 سياسات إدارة الموارد البشرية @
إدارة المــوارد البــشرية كممارســة أو نــشاط هــي مجموعــة مــن الوظــائف أو األنــشطة  
التــي تتعلــق بالعنــصر البــشري داخــل المنظمــة، وهــذه الوظــائف أو األنــشطة تــشتمل علــى     

، وسياســة تــصميم الوظــائف، التوظيــف، وتقيــيم األداء، سياســة تخطــيط المــوارد البــشرية
والتـــدريب، وتحفيـــز المـــوظفين، وتحديـــد سياســـة األجـــور والرواتـــب، والـــسالمة والـــصحة   

 )١ (المهنية، وإدارة العالقات الصناعية
 أن إدارة المــوارد البــشرية تعــد أهــم اإلدارات فــي المنظمــة لــدورها       )٢(البخــاري ويــرى 

ن الوظــائف أو األنــشطة التــي تمــارس بغــرض إدارة العنــصر البــشري الكبيــر للقيــام بعــدد مــ
ــصلحة        ــاملين، ومـ ــصلحة العـ ــة، ومـ ــصلحة المنظمـ ــق مـ ــا يحقـ ــة بمـ ــة وإيجابيـ ــة فعالـ بطريقـ

 .المجتمع

                                     
 .الرياض. ، المؤلف"إدارة الموارد البشرية في األجهزة الحكومية"، )٢٠٠٧(حمزاوي، محمد سيد  ١

 .دمشق. ، دار رسالن"إدارة األعمال الدولية"، )٢٠٠٧(الخضر،علي 
 .، دار وائل"إدارة الموارد البشرية المعاصرة"، )٢٠٠٥(عقيلي، عمر وصفي 

 .مصر. ، الدار الجامعية"إدارة االستراتيجية للموارد البشرية"، )٢٠٠٧(البخار، فريد  ٢
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 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 في تحقيق أهداف أصحاب المصالح      اًويالحظ مما سبق أن إلدارة الموارد البشرية دور       
 .جتماعيةالة ا من تبني برامج المسؤولياًالمشتركة وهذا يعتبر جزء

 إلــى أن إدارة المــوارد البــشرية الحديثــة يجــب أن تقــوم بتطبيــق  )١(ي وقــد تطــرق العتيبــ
 :أربعة سياسات أو أدوار لتكون إدارة موارد بشرية حديثة وفعالة، هي

اإلدارة االســـتراتيجية إلدارة المـــوارد البـــشرية مـــن خـــالل المـــشاركة فـــي تنفيـــذ  •
 .ستراتيجية المنظمةا

يــر والتحــول لتلبيــة متطلبــات المنافــسة أو رغبــة الحكومــة فــي زيــادة     إدارة التغي •
 .فعالية األجهزة الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين

ــة تحتيــة للمنظمــة مــن سياســات          • إدارة التطــوير التنظيمــي مــن خــالل إعــداد بني
 .وإجراءات وقواعد بصورة جيدة وتكون متوفرة للعاملين

إعـــداد الـــسياسات واإلجـــراءات المناســـبة إدارة مـــساهمة العـــاملين مـــن حيـــث  •
لمعرفــة احتياجــات العــاملين وتلبيتهــا وتــشجيع المبــدعين وإتاحــة الفــرص لهــم لتنفيــذ         

 .إبداعاتهم

سات إدارة الموارد البـشرية هـو العمـل علـى تكـوين قـوة               اأي أن الهدف الرئيسي لسي    
 .عمل مستقرة وفعالة ومتعاونة، وبذل أقصى الجهود في سبيل تنميتها

 مـن  باحتياجاتهـا تدور جميع سياسات إدارة المـوارد البـشرية حـول تزويـد المنظمـة          و
الموارد البشرية وتطويرها، والمحافظـة عليهـا، وفيمـا يلـي نبـذة مختـصرة حـول سياسـات                   

 )٢(إدارة الموارد البشرية 

                                     
-، مجلــة التنميــة اإلداريــة "االتجاهــات الحديثــة فــي إدارة المــوارد البــشرية  " ،)هـــ١٤٣٦(العتيبــي، محمــد زويــد   ١

 .الرياض. ١٢٨معهد اإلدارة العامة، عدد 
 .الرياض. ، الكتاب الجامعي"إدارة الموارد البشرية" ،)٢٠١٢(عالقي، مدني عبد القادر  ٢

 .الرياض. ، مكتبة المتنبي"المفاهيم والوظائف-إدارة الموارد البشرية"، )هـ١٤٣٥(ابكر الماحي، عادل ب
 .األردن. ، دار وائل"مدخل استراتيجي-إدارة الموارد البشرية"، )٢٠٠٦(عباس، سهيلة محمد 
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فالح بن فرج السبيعي. د

عملية تحليل وتسجيل المعلومات المرتبطة بطبيعـة وظيفـة          هو: تحليل العمل  •
ديد المهام التي تتكون منها الوظيفة، والمهارات والمعرفـة والقـدرات           معينة من حيث تح   

 .والمسؤوليات المطلوبة في الفرد شاغل الوظيفة
هــي عمليــة الحــصول علــى األفــراد المــؤهلين مــن حيــث    : تخطــيط القــوى العاملــة  •

 .الكم والكيف لشغل الوظائف في الوقت المناسب

حـث عـن العـاملين فـي سـوق العمـل            هذه السياسة تهـتم بالب    :  والتعيين االختيار •
 والمقـابالت الشخـصية، وذلـك لـضمان         واالختبـارات وتصنيفهم من خالل طلبات التوظيف      

 .وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

هـذه الـسياسة تهـتم بتحديـد القيمـة واألهميـة النـسبية              : تصميم هيكـل األجـور     •
 .إدارتهلكل وظيفة وتحديد أجرها وتحديد سلم األجور للوظائف و

وهـذه الـسياسة تعنـي مـنح مقابـل عـادل لـألداء المتميـز           : تصميم أنظمة الحـوافز    •
 .لتحفيز العاملين على أدائهم الفردي والجماعي

كل المنظمات تهتم بتقيـيم أداء موظفيهـا، ويـتم ذلـك مـن خـالل           : تقييم األداء  •
العــاملين أســاليب معينــة وذلــك بهــدف مــساعدة اإلدارة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تخــص  

 .على أسس موضوعية

 التـي تهـدف إلـى تحـسين قـدرة الموظـف علـى أداء        اإلداريـة هـو الجهـود     : التدريب •
 .ات الموظف لتحقيق هدف معينرعمل معين وبالتالي يزيد من معلومات ومها

تهـتم المنظمـات بمـنح عامليهـا مزايـا          : تصميم أنظمة المزايا وخـدمات العـاملين       •
ــة مثــل المعاشــات والتأم   ــات، معين ــى    انتهــاءبعــد   مــاواستــشاراتين ــد إل  الخدمــة، وقــد تمت

 .اإلسكان والمواصالت

ات كــــوتهــــتم هــــذه الــــسياسة بــــالتخطيط للتحر: تخطــــيط المــــسار الــــوظيفي •
ــدريب، وهــذا يتطلــب         الوظيفيــة للعــاملين وعلــى األخــص فيمــا يتعلــق بالنقــل والترقيــة والت

 .معرفة نقاط القوة والضعف لدى الفرد
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وتهتم تلك السياسة بإجراءات الحفاظ على حماية       : المهنيةالسالمة والصحة    •
 .وسالمة وأمن العاملين الصحية والنفسية

 قةالدراسات الساب@
بهدف التعرف على مـدى تطبيـق اإلدارة   أجريت الدراسة   ): ١(دراسةالتركستاني   -١

 شـركة  ٣٥٢علـى عـدد   العليا في منظمات القطاع الخـاص للمـسؤولية االجتماعيـة، وذلـك         
المفهــوم (جتماعيــة اللية اؤوية، وقــد أكــدت الدراســة وجــود ثالثــة مفــاهيم للمــس    ســعود

وتوصــلت الدراســة إلــى أن  ) االجتمــاعي، المفهــوم الــديني، والمفهــوم اإلداري أو االقتــصادي  
وزيـادة ممارسـتها لمهـام      ) قـوة مركزهـا المـالي     (هناك عالقة إيجابية بين حجم الـشركة        

 .لية االجتماعيةؤوالمس

لية ؤو وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق نشاط المس   ):٢(ويجري  دراسة الت  -٢
وأجريـت الدراسـة علـى      .  االجتماعية في المنشآت العاملة في المملكة العربية الـسعودية        

لــى نتيجــة مفادهــا عــدم تفاعــل    إوخلــصت الدراســة  .  منــشأة خدميــة وصــناعية ) ١١٠(عــدد 
ت مـع المجتمـع الـذي تعـيش فيـه           المنشآت مع المجتمع حيث أن إسـهامات تلـك المنـشآ          

 .داريةإلمحدودة مقارنة بإمكانياتها المالية وخبراتها ا
لــى معرفــة  إ شــركة وتهــدف  ١٠٠دراســة تمكــين أجريــت الدراســة علــى أكبــر       -٣

أوضــحت الدراســة أن  وقــد .  لية االجتماعيــةؤوحجــم االلتبــاس فــي تطبيــق مفهــوم المــس   
 أنهــا تقــع فــي إطــار القــيم  -١:  هــيلية االجتماعيــةؤو المــسموقــعهنــاك ثــالث تفــسيرات ل 

ولية واسـتراتيجية  ؤ أنها مس-٣أنها تقع في إطار التبرعات والهبات  -٢خالقية والدينية   األ

                                     
ولية ؤمـدى تطبيـق اإلدارة فـي القطـاع الخـاص لنـشاط المـس              ). ١٩٩٥(التركستاني، حبيب اهللا محمـد رحـيم        ١

 .العدد األول. المجلد السابع عشر. المجلة العربية لإلدارة. االجتماعية

 )مرجع سابق (  محمد ابراهيم ،التويجري ٢
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وقــــد أوضــــحت الدراســــة أن آليــــات واســــتراتيجيات العمــــل الخاصــــة       .  لــــدى الــــشركات 
 . )١ (لية االجتماعية غير واضحةؤوبالمس
م وقد أجريت علـى أكثـر   ٢٠١٢ مارس  أجريت الدراسة في: )٢ ( Nielsenدراسة  -٤

 مــن %٦٦تــضمنت نتــائج الدراســة أن  . اً بلــد٥٦ شــخص عبــر االنترنــت يمثلــون  ٢٨٠٠٠مــن 
لية االجتماعيـة، و    ؤوالمستهلكين يفضلون الشراء من الشركات التي تطبق برامج المس        

 مـن العينـة يرغبـون االسـتثمار فـي تلـك       %٥٩ يفضلون العمل في هـذه الـشركات، و          %٦٢
ستعداد بدفع مبالغ أكثر لشراء منتجات تلك       ا يقولون أنهم على     %٤٦ات، بل أن    الشرك

 . الشركات

تهـدف الدراسـة إلـى اسـتطالع وجهـات النظـر حـول آثـار                : )٣(دراسة بيـت كـوم       -٥
 :ت نتائج الدراسة كما يليءجاوقد .  لية االجتماعيةؤوتطبيق مبدأ المس

جتماعية مـسؤولية أخالقيـة تقـع        من المهنيين يرون في مبادرات المسؤولية اال       %٩٠
 . على عاتق الشركات

ــمال     %٨٣ ــط وشـ ــشرق األوسـ ــي الـ ــين فـ ــن المهنيـ ــشطة   إ مـ ــدون أن أنـ ــا يعتقـ فريقيـ
 .ية للشركات لديها تأثير إيجابي في المنطقةعجتماالالمسؤولية ا

عــن رغبــتهم بتخـصيص الوقــت والجهــد للقيــام باألعمــال  عبّــروا  مـن المهنيــين  %٧٣
 . منهم التبرع بالمال%٢٧يفضل الخيرية، في حين 

 مــــن المهنيــــين يــــرون أنــــه مــــن المهــــم أن تتمتــــع شــــركاتهم بالمــــسؤولية         %٩٥
 . جتماعيةالا

                                     
الــشركات الــسعودية . "داريــة والتنمويــة، المعهــد الــدولي القتــصاد البيئــة والــصناعة  تمكــين لالستــشارات اإل١

فبرايــر . الــسويد. جامعــة النــد . كــشافيةدراســة است: التحــديات وســبل التقــدم : ولية االجتماعيــةؤوالمــس
٢٠٠٧. 

٢http://www.fi.nielsen.com/site/documents/NielsenGlobalSocialResponsibilityRe

portMarch٢٠١٢.pdf 

٣Aug.٢٥٬٢٠١٣http://www.bayt.com/ar/research-report-١٨٠٦٢/ 
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بأنهم يفضلون المنتجات والخدمات التي توفرهـا شـركات         ) %٨٨ (١٠ من أصل    ٩أفاد  
 مـن المـوظفين المـستطلعين يرغبـون أن         %٥١كما بينـت الدراسـة أن       . مسؤولة اجتماعياً 

. قــل حظــا وذوي االحتياجــات الخاصــة   شــركاتهم بنــشاط مــساعدة الفقــراء أو األ   تقــوم 
 %١٠.   يرغبـون إنقـاذ البيئـة وحمايتهـا        %١١.   يرغبون توفير التعلـيم والمـنح الدراسـية        %٢٠

 يرغبون المساعدة أثناء الكـوارث  %٤.  يرغبون نشر الوعي للقضايا االجتماعية أو الطبية   
 . وم شركاتهم بأنشطة أخرى يرغبون أن تق%٤ و. الطبيعية

يتبين مـن اسـتعراض الدراسـات الـسابقة أنهـا لـم تتطـرق إلـى موضـوع هـذه الدراسـة                       
ــة المـــسؤولية بـــرامج تبنـــي أثـــر" ــاملين عاالجتماعيـ ــاه العـ ــوارد إدارة سياســـات لـــى تجـ  المـ

، وبالتالي فـإن ذلـك يعتبـر مـساهمة إيجابيـة لهـذه الدراسـة بـالتطرق لموضـوع لـم              "البشرية
 . بعديدرس
 يهـدف إبـراز دوافـع تبنـي منظمـات األعمـال أبعـاد        ١)٢٠١٢عمـر، وآخـرون،   (دراسة   -٦

المــسؤولية االجتماعيــة واألخالقيــة كمعيــار لقيــاس األداء االجتمــاعي، والتــي اتبــع فيهــا         
أســلوب المــنهج المكتبــي فــي البحــث، حيــث اتــضح مــن نتــائج الدراســة أنــه مــع تزايــد دور        

وجماعـــات الـــضغط بـــسبب انتـــشار المعرفـــة وســـرعة المنظمـــات فـــي المجتمـــع المـــدني 
االتصاالت أصبحت المنظمات ملزمـة بتعزيـز أدائهـا االجتمـاعي وخاصـة لفئـات عديـدة، فـي                   
حــين أنهــا قــد همــشت وزادت الفجــوة بينهــا وبــين فئــات أخــرى، وأن مجمــل هــذه القــضايا    

تمـــاعي فرضـــت علـــى إدارة المنظمـــات توســـيع المنظـــور الـــذي تـــرى مـــن خاللـــه دورهـــا االج
 .وأداءها اإلنساني نحو فئات المجتمع

                                     
ة االجتماعيـة واألخالقيـة، بحـث مقـدم     دوافع تبنـي منظمـات األعمـال ألبعـاد المـسؤولي      ) ٢٠١٢(عزاوي، عمر،    ١

للملتقى الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، كليـة العلـوم االقتـصادية والتجاريـة                
 .وعلوم التسيير، جامعة بشار
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حـــول دورمقاربـــة المـــسؤولية االجتماعيـــة فـــي خلـــق وتـــدعيم ريـــادة ) ١(دراســـة  -٧
وتنافــسية منظمــات األعمــال، وذلــك بهــدف تبيــان الفوائــد التــي تجنيهــا منظمــات األعمــال   

م جــراء تبنيهــا لمفهــوم المــسؤولية االجتماعيــة والتــي بــدورها قــد تــساهم فــي زيــادة ودعــ 
دورهـا التنافـسي، والتـي اســتخدمت أسـلوب البحـث المكتبـي، حيــث تبـين مـن نتائجهـا أنــه          
يجــب علــى منظمــات األعمــال أن تــضاعف جهودهــا نحــو بنــاء عالقــات اســتراتيجية أكثــر    

 لكــي تـتمكن مــن  -المــؤثرة فـي المنظمـة والمتــأثرة بهـا   -عمقـاً مـع األطــراف ذات العالقـة    
 .في الوقت الراهنمواجهة التحديات التي تتعرض لها 

والتــي أجريــت بهــدف قيــاس المــسؤولية االجتماعيــة للبنــوك  ) ٢(دراســة القاضــي  -٨
العاملــة فــي مــصر كــشركات مــساهمة مــصرية، وذلــك علــى عينــة مــن فــروع تلــك البنــوك 
بمحافظــة أســيوط، وذلــك بهــدف تقــديم معــالم نظريــة للبنــوك عــن مفهــوم المــسؤولية    

 العــاملين فــي هــذه البنــوك بمجــاالت المــسؤولية  االجتماعيــة، والوقــوف علــى مــدى اهتمــام
ــم يعــد هــو المحــرك            ــربح ل ــة، والتــي قــد اتــضح مــن نتائجهــا أن هــدف تعظــيم ال االجتماعي
ــزام المنظمــة بتطبيــق المــسؤولية االجتماعيــة، وجــود قــصور مــن إدارة تلــك        الرئيــسي إلل

ى إلــى تــسريب البنــوك نحــو تقــديم بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة للعــاملين بهــا ممــا قــد أد 
 .العديد من القوى العاملة بها إلى منظمات أخرى مشابهة

أجريـــت بهـــدف التعـــرف علـــى أثـــر أخالقيـــات األعمـــال والمـــسؤولية   ) ٣(دراســـة  -٩
االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية، وذلك مـن خـالل استقـصاء أراء بعـض المـديرين            

                                     
راشــد، طــارق، دور تبنــي مقاربــة المــسؤولية االجتماعيــة فــي تــدعيم القــدرة التنافــسية لمنظمــات األعمــال،     ١

 . تركيا٢٠١٣ سبتمبر ١٠-٩مقدم للمؤتمر العلمي العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي من بحث 

القاضي، أحمد سامي عدلي، المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في مـصر كـشركات مـساهمة مـصرية                  ٢
 .، القاهرة٢٠١٠ دراسة ميدانية، بحث مقدم إلى مركز المديرين المصري، –

-محمـد منـصور، أثـر أخالقيـات األعمـال والمـسؤولية االجتماعيـة فـي تحقيـق الميـزة التنافـسية            أبوجليل،   ٣
دراسة ميدانية على الـشركات الـصناعية بـاألردن، بحـث مقـدم للمـؤتمر الـدولي الثـاني لكليـة إدارة األعمـال              

 .، األردن٢٠١٣ نيسان ٢٥-٢٣بجامعة مؤتة خالل الفترة من 
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مــديراً، وقــد توصــلت ) ٦٥(ددهم فــي اإلدارات العليــا فــي الــشركات الــصناعية فــي األردن وعــ
ــال      ــات األعمـ ــأثير ألخالقيـ ــد تـ ــه يوجـ ــى أنـ ــة إلـ ــة،  (الدراسـ ــوعية، األمانـ ــتقاللية، والموضـ االسـ

فــي ) تخفــيض التكــاليف، االبتكــار والتجديــد   (علــى تحقيــق الميــزة التنافــسية    ) الــشفافية
 .الشركات الصناعية األردنية

 : يليومن العرض السابق للدراسات السابقة يتضح لنا ما

أن أغلـــب تلـــك الدراســـات هـــي دراســـات نظريـــة اعتمـــدت علـــى مـــنهج البحـــث    .١
 .المكتبي االستنباطي

ــي بــرامج المــسؤولية           .٢ ــم تتطــرق أي دراســة مــن تلــك الدراســات لبحــث أثــر تبن ل
االجتماعيــة نحــو العــاملين علــى سياســات وبــرامج واســتراتيجيات إدارة المــوارد البــشرية، 

حاليـة، ومـن ثـم فـإن هنـاك حاجـة ماسـة إلـى البحـث وبـذل              ومن هنا تبرز أهميـة الدراسـة ال       
 .الجهود والمحاوالت الميدانية نحو إبراز أهمية ذلك في اإلجراءات التالية

 الدراسة الميدانية: ثانياً
 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 :منهج الدراسة
من أجل تحقيـق أهـداف الدراسـة قـام الباحـث باسـتخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي               

لمقارن وهو الذي يعتمد على جمع الحقائق والمعلومات والبيانات بقصد وصفها وتحليلها            ا
 .)١. (وتفسيرها الستخالص النتائج

 مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع البحث فـي جميـع شـركات المـساهمة العامـة الـصناعية فـي المملكـة                   

ــددها   ــالغ عـ ــداول علـــ : المـــصدر(شـــركة ) ٢٨(العربيـــة الـــسعودية والبـ ى االنترنـــت موقـــع تـ
www.tadawul.com.sa (والمسجلة في سوق األسهم السعودية. 

                                     
مكتبــة الفــالح ،  الكويــت، البحــث التربــوي وكتابــة الرســائل الجامعيــة،هـــ١٤٢٦ ،لح عبــد الــرحمن صــا،عبــد اهللا ١

 .٨٧ ص ،١ ط،للنشر والتوزيع
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وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب المـسح الـشامل لجميـع مفـردات المجتمـع محـل            
رئـيس مجلـس اإلدارة،    (البحث والمتمثلة في جميع المديرين بالـشركات موضـع الدراسـة            

 )ام، مديرو اإلدارات، مديرو األقسام المدير الع

 :أداة الدراسة 
طــالع علــى األدبيــات والدراســات الــسابقة ذات الــصلة بموضــوع الدراســة، قــام    البعــد ا
 المــــساهمة العامــــة الــــصناعية اســــتبانة موجهــــة للعــــاملين بــــشركاتتطــــوير الباحــــث ب
 )و األقسامرئيس مجلس اإلدارة، المدير العام، مديرو اإلدارات، مدير(بالمملكة 

 . للتعرف على آرائهم حيال مشكلة الدراسة وعالجها 

 :يه وقد تكونت استبانة الدارسة من أجزاء رئيسية
 –العمـــر -الجـــنس : فـــيمتمثلـــة وهـــو عبـــارة عـــن معلومـــات أساســـية  : الجـــزء األول
 . الوظيفة–سنوات الخبرة -  يالمؤهل العلم

لمقيـاس فـي صـورته النهائيـة مـن          ويمثل فقرات المقيـاس حيـث تكـون ا        : الجزء الثانى 
 : وهما على محورينةع عبارة موز٣٩

ــ   : المحـــور األول - لية ؤو تعمـــل بهـــا لبـــرامج المـــس   يمـــدى ممارســـة الـــشركة التـ
 . عبارة١١ االجتماعية ويتكون من

ــانى  - ــور الثـ ــرامج المـــس  : المحـ ــى بـ ــر تبنـ ــى   ؤأثـ ــاملين علـ ــو العـ ــة نحـ ولية االجتماعيـ
 ٢٨مـــات الـــصناعية محـــل البحـــث ويتكـــون مـــن  دارة المـــوارد البـــشرية بالمنظإسياســـات 

 . عبارة

 : اعتمدت الخطوات اآلتية في تصحيح أداة الدراسة وقد
فقـرة موزعـة علـى محـورين، ولإلجابـة      ) ٣٩(تكونت هـذه األداة بـصورتها النهائيـة مـن          

عن تساؤالت الدراسة فقد اعتمدت المتوسطات الحسابية إلجابات أفـراد العينـة لتكـون              
-أوافــق بــشدة( رجــة الموافقــة وجــرى تقــسيم الدرجــة إلــى خمــس فئــات   مؤشــراً علــى د

، وقــد ي علـى التـوال  ١ ،٢، ٣، ٤، ٥وفـق التـدرج   ) ال أوافـق بـشدة  – ال أوافـق  -محـدد رغي-أوافـق 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤١

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 إجابات حسب  مقياس ليكـارت الخماسـى         ٥كانت اإلجابات على كل عبارة مكونة من        
 :تىكما هو موضح بالجدول اآل

 )١(جدول 
 الخماسيت مقياس ليكار

 الوزن  الرأي المتوسط المرجح
 ١ ال أوافق بشدة ١٫٧٩-١
 ٢ ال أوافق ٢٫٥٩-١٫٨
 ٣ غير محدد ٣٫٣٩-٢٫٦٠
 ٤ أوافق ٤٫١٩-٣٫٤٠
 ٥ أوافق بشدة ٥-٤٫٢٠

وقــد اعتمـــدت عمليـــة جمـــع البيانـــات علـــى أســـلوب جمـــع البيانـــات اإللكترونـــي عبـــر  
د اإللكتروني لكل شركة وتم تـدعيم ذلـك       األنترنت، حيث تم إرسال االستبيان عبر البري      

مــن خــالل االتــصال الهــاتفي إلدارة كــل شــركة لتــشجيعهم علــى الــرد، وكــذلك الــرد علــى  
وبعــد مــرور حــوالي شــهر تــم إعــادة إرســال     . استفــساراتهم بخــصوص تعبئــة االســتبانة  

االستبانة مرة أخرى بالنـسبة للـشركات التـي لـم تـستجب أو تلـك التـي كانـت االسـتجابة               
ــي بلغــت     .  هــا ضــعيفة ل ــواردة والت  ١٢ اســتبانة تــم اســتبعاد   ١٤٨وبعــد تفريــغ االســتبانات ال

ــالي أصــبح عــدد االســتبانات الــصالحة للتحليــل         ١٣٦اســتبانة لعــدم اكتمــال اإلجابــات، وبالت
 . استبانة

ــاء ــه تـــم  وبنـ ــداد عليـ ــي مـــصدرها تحليـــل الباحـــث    إعـ ــصائية والتـ ــداول اإلحـ ــة الجـ  كافـ
 .اإلحصائي

  االستبانةصدق وثبات

 :صدق االستبانة
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس عبارات االستبانة ما وضـعت لقياسـه، وقـام الباحـث                

 :من خاللبالتأكد من صدق االستبانة 
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 : صدق المحكمين-١
) مــشارك، أســتاذ. أ(تــم عــرض االســتبانة علــى مجموعــة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس   

حـول األداة بالنـسبة لعباراتهـا، ومـدى     اتهم مرئيـ طلب الباحث من المحكمـين إبـداء    حيث  
انتمائها للمحاور التي أدرجت تحتها والتأكد من سالمتها اللغوية، ودرجة وضوح صياغتها،  

  وتـم تعـديل   .وذلك للتأكد من صدق االسـتبانة   متها لقياس ما وضعت من أجله،       ءومدى مال 
 .آراء المحكمين بناء على بعض عبارات االستبانةوإلغاء 
 :ق االتساق الداخليصد-٢

 مــدى اتــساق كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــع  )١ (يقــصد بــصدق االتــساق الــداخلي
حـساب االتـساق الـداخلي لالسـتبانة مـن خـالل        تـم   المجال الـذي تنتمـي إليـه هـذه الفقـرة، و           

حساب معامالت االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات مجـاالت االسـتبانة والدرجـة الكليـة                    
 :ذلك على النحو الذي يوضحه الجدول التاليللمجال نفسه، و

 )٢(جدول رقم 
 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات

 .األول والدرجة الكلية للمحور األولالمحور 
 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية للمحور األولفقرات المحور 

١٠٫٥٩٩@@
٢٠٫٧٩٤@@
٣٠٫٧٧٩@@
٤٠٫٨٣٢@@
٥٠٫٥٦١@@
٦٠٫٥٦٩@@
٧٠٫٥٣٦@@
٨٠٫٧٩٢@@
٩٠٫٧٢٨@@
١٠٠٫٧٧٠@@
١١٠٫٧٦٠@@

  فأقل٠٫٠١دالة إحصائيا عند مستوى @@ فأقل                     ٠٫٠١دالة إحصائيا عند مستوى @@

                                     
 ط الخاصة، في التربية والتشخيص القياس وأساليب والتقييم القياس ):  ٢٠٠٥( مفلح تيسير  كوافحة،١

 .األردن عمان، المسيرة، دار ،٢
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 )٣(جدول رقم 
 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات

 .الثاني والدرجة الكلية للمحور الثاني المحور 
معامل االرتباط مع  يفقرات المحور الثانمعامل االرتباط مع   المحورفقرات
١٥٠٫٧١١@@١٠٫٦٦٠@@
١٦٠٫٧٩٦@@٢٠٫٦٤٣@@
١٧٠٫٦٤٦@@٣٠٫٧٥٢@@
١٨٠٫٧٠٠@@٤٠٫٧٧٣@@
١٩٠٫٥٣٠@@٥٠٫٦٥٢@@
٢٠٠٫٥٦٥@@٦٠٫٧٣٢@@
٢١٠٫٦٠٤@@٧٠٫٧٢٠@@
٢٢٠٫٥٣٢@@٨٠٫٥٨٤@@
٢٣٠٫٥١١@@٩٠٫٧٦٣@@
٢٤٠٫٧١٨@@١٠٠٫٧٤٥@@
٢٥٠٫٧٥٠@@١١٠٫٧٧٠@@
٢٦٠٫٧٢٦@@١٢٠٫٦٧٤@@
٢٧٠٫٦٨٨@@١٣٠٫٧٤٢@@
٢٨٠٫٦٩٠@@١٤٠٫٦٤٢@@

 أقل ف٠٫٠١دالة إحصائيا عند مستوى @@ فأقل                    ٠٫٠١دالة إحصائيا عند مستوى @@
يتضح من الجداول السابقة أن قـيم معامـل االرتبـاط لكـل عبـارة مـن عبـارات محـاور                      

 فأقــل ممــا يــشير أن عبــارات  )٠٫٠١(االســتبانة موجبــة ودالــة إحــصائيًا عنــد مــستوى الداللــة    
  .االستبانة تتمتع بدرجة صدق جيدة يمكن االعتماد عليها في إجراء الدراسة

 الصدق البنائي  -٣
أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريـد            هو  ي  الصدق البنائ 

 ارتبـاط كـل مجـال مـن مجـاالت الدراسـة بالدرجـة الكليـة                 ىاألداة الوصول إليها، ويبـين مـد      
 .ستبانةاللفقرات ا

  لإلستبيانيالصدق البنائ )٤(جدول 
 @الصدق المجال م
 ٠٫٩٦٢ لية االجتماعيةوؤ تعمل بها لبرامج المسيمدى ممارسة الشركة الت  .١
دارة إولية االجتماعية نحو العاملين على سياسات ؤأثر تبنى برامج المس  .٢

 الموارد البشرية بالمنظمات الصناعية محل البحث
٠٫٩٨١ 

 ٠٫٩٨٥ الدرجة الكلية 

 الجذر التربيعي الموجب للثبات= الصدق @
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 تراوحت ما بين    ستبانةالقيمة الصدق لجميع فقرات ا    أن  ) ٣( جدولالضح من نتائج    يتو
وبـذلك يكـون    .  االستبانة ثابتة وصـادقة بدرجـة عاليـة جـدا          وهذا يعنى أن  ) ٠٫٩٨٥(،  )٠٫٩٦٢(

تامــة بــصحة  الثقــة ، وهــو مــا يؤكــد ال ســتبانة الدراســة االباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات    
 . أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهانستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عالا

 :)١ (ثبات االستبانة
 هــا إعــادة تطبيقتأن تعطــي هــذه االســتبانة نفــس النتيجــة لــو تمــّ هــو ثبــات االســتبانة 

يعنـي االسـتقرار فـي نتـائج االسـتبانة          وهو ما   أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط،        
 إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات توعــدم تغييرهــا بــشكل كبيــر فيمــا لــو تمّــ

 .ات زمنية معينة خالل فتر
 :حقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتين وهماتم التو
   Cranach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  -١

 )٥(جدول رقم 

 ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ

 المحور
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 ٠٫٩٢٦ ١١ ولية االجتماعيةؤج المس تعمل بها لبراميمدى ممارسة الشركة الت
ولية االجتماعية نحو العاملين على سياسات ؤأثر تبنى برامج المس

 دارة الموارد البشرية بالمنظمات الصناعية محل البحثإ
٠٫٩٦٢ ٢٨ 

 ٠٫٩٧١ ٣٩ الدرجة الكلية

  
تع االستبانة بمعامل ثبات عالي حيث بلغ معامل ألفـا كرونبـاخ            مدى تم الجدول  يوضح  

، وهي نسبة مرتفعة ومناسبة مما يطمـئن الباحـث السـتخدام أداة             )٠٫٩٧١(جميع المحاور   ل
والوثـوق  واختبـار فروضـها     الدراسة كأداة لجمع المعلومـات لإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة،              

                                     
 ط الخاصة، في التربية والتشخيص القياس وأساليب والتقييم القياس :) ٢٠٠٥( مفلح تيسير  كوافحة،١

 .األردن عمان، المسيرة، دار ،٢
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، مما يدل على أن المقياس يتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات ويمكـن  بنتائج تطبيقها 
 .الثقة في جميع البياناتتطبيقه بدرجة كبيرة من 

 Split - shilfطريقة التجزئة النصفية  -٢
 )٦(جدول رقم 

 ثبات االستبيان باستخدام طريقة التجزئة النصفية
 التجزئة النصفية

 المحور
عدد 
 جوتمان سبيرمان  الفقرات

لية ؤو تعمل بها لبرامج المسيمدى ممارسة الشركة الت
 االجتماعية

٠٫٨٣٧ ٠٫٩١٢ ١١ 

لية االجتماعية نحو العاملين على ؤونى برامج المسأثر تب
دارة الموارد البشرية بالمنظمات الصناعية محل إسياسات 

 البحث
٠٫٨٨٦ ٠٫٨٨٨ ٢٨ 

 ٠٫٩٣٦ ٠٫٩٣٦ ٣٩ الدرجة الكلية

  
تمتع االستبانة بمعامل ثبات عالي حيث بلغ معامل يتضح لجدول السابق ومن خالل ا 

ــاور   ــع المحـ ــبيرمان لجميـ ــان  و، )٠٫٩٣٦(سـ ــغ معامـــل جوتمـ ــدة  ) ٠٫٩٣٦(بلـ ــي نـــسبة جيـ وهـ
ومناســبة ممــا يطمــئن الباحــث الســتخدام أداة الدراســة كــأداة لجمــع المعلومــات لإلجابــة 

 .عن أسئلة الدراسة، والوثوق بنتائج تطبيقها
تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة في صورتها النهائية، وأنها صـالحة        تم ال وبذلك  

تامـة بـصحة االسـتبانة وصـالحيتها لجمـع      وهـذا يعطـي الثقـة ال   دراسة،  للتطبيق على عينة ال   
 . واختبار فروضهاالبيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 :المعالجة اإلحصائية للبيانات
اإلحـصائي الخـاص     )SPSS( سـتخدام برنـامج   بعد جمع بيانات الدراسة الميدانية تـم ا       

 :واألدوات المستخدمة ما يلي.   بيانات الدراسةبالعلوم اإلنسانية واالجتماعية لتحليل
أدوات التحليــل اإلحــصائي الوصــفي الــذي تــستخدم فيــه المتوســطات الحــسابية    .١

 متغيـر  فئـات  تكرار معرفة ألغراض أساسي بشكل يستخدم: واالنحرافات المعيارية

 .عينة الدراسة وصف في ويفيد ما
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ــات   .٢ ــار الثبــ ــراء اختبــ ــاخ  -إجــ ــا كرونبــ ــة ث -ألفــ ــتبانة   لمعرفــ ــرات االســ ــات فقــ بــ
 .المستخدمة في جمع البيانات

 لقيــــاس صــــدق فقــــرات  - معامــــل ارتبــــاط بيرســــون -إجــــراء اختبــــار الــــصدق  .٣
 .االستبانة

 .كثرأ متوسطات ف٣ لتحديد الفروق بين One Way ANOVAختبار ا .٤

 . للمقارنة البعدية لتحديد مصدر الفروقScheffeختبار ا .٥

 .تأثير متغير مستقل على متغير تابع البسيط للتنبؤ باالنحدارأسلوب  .٦

 .بهدف تحديد معنوية الفروق بين المتوسطات) z(اختيار  .٧

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
ــاً وتحلـــيالً لنتـــائج الدراســـة الميدانيـــة يتـــضمن هـــذا الجـــزء ع   بـــشأن اختبـــار صـــحة  رضـ

 .الفروض الخاصة بها، وسوف يتم ذلك بالنسبة لكل فرض على حدة

 :بار الفرض األولنتائج اخت
 :ينص الفرض األول من فروض الدراسة على أنه

يوجــد التــزام مــن قبــل إدارات الــشركات محــل البحــث نحــو تبنــي بــرامج المــسؤولية   "
 ".االجتماعية تجاه القوى العاملة بها

لتحديد معنوية الفروق   ) Z(وقد اقتضت عملية اختبار صحة هذا الفرض تطبيق اختبار          
النتــائج التــي تــم   ) ٧(صــة بالمستقــصى مــنهم، ويلخــص الجــدول رقــم      بــين اإلجابــات الخا 

 .التوصل إليها في هذا الشأن

ومــن الجــدول ســالف الــذكر يتــضح أن المتوســط العــام إلجابــات المستقــصى مــنهم      
لجميــع العبـــارات التـــي توضـــح مـــدى التـــزام الـــشركات موضـــع الدراســـة نحـــو تبنـــي بـــرامج  

وهو أكبر من المتوسـط المتوقـع، حيـث         ) ٣٬٥٥(بلغ  المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين     
هــي المتوســط المتوقــع، ممــا يــشير إلــى أن      ) ٣(اعتبــرت نقطــة المنتــصف علــى المقيــاس     

المستقــصى مــنهم يتجهــون إلــى الــرأي بالموافقــة علــى التــزام تلــك الــشركات علــى تبنــي     
 .برامج المسؤولية االجتماعية نحو العاملين بها
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ة للفـرق بـين المتوسـط العـام والمتوسـط المتوقـع والتـي         المحـسوب Z)(وتـشير قيمـة   
ــغ  ــغ    ) ٢١٬٠١(تبل ــة يبل ــد مــستوى دالل ــوي، بمــا يؤكــد      ) ٠٬٠٠٠(عن بمــا يعنــي أن هــذا الفــرق معن

 .االستنتاج السابق

وعلى الرغم من اتجاه المستقصى منهم نحو الموافقة إال أنـه يالحـظ وجـود اخـتالف                 
 . ني برامج المسؤولية االجتماعية المقدمة لهمبينهم من حيث الموافقة على متغيرات تب

 )٧(جدول 
 "مدى التزام المنظمات بتبني برامج المسؤولية االجتماعية نحو العاملين"

المتوس العبارات  م نتائج االختبار
 ط

االنحراف 
قيمة  المعياري

*Z 
مستوى 
 المعنوية

 النتيجة

تطبيق سياسة المشاركة في  ١
 عمليات صنع القرار

 معنوي ٠٬٠٠٠ ٦٬٤٣ ٠٬٩٥ ٣٬٤٣

االهتمام بالروح المعنوية وبث  ٢
 روح التعاون بين العاملين 

 معنوي ٠٬٠٠٠ ١٩٬٠٤ ٠٬٩٦ ٣٬٦٩

 معنوي ٠٬٠٠٠ ١٢٬٣ ١٬٠١ ٣٬٥٧ تحقيق مبدأ العدالة والجدارة ٣

 معنوي ٠٬٠٠٠ ١٨٬٥ ١٬٠٢ ٣٬٧١ تطبيق نظم الحوافز والمكافآت ٤

العمل على عدم تسرب  ٥
 ينالعامل

 معنوي ٠٬٠١٢ ٢٬٥١ ١٬٠٧ ٣٬١٦

 معنوي ٠٬٠٠٠ ١٥٬٤ ٠٬٧٠ ٣٬٩١ توظيف الخريجين ٦

توظيف ذوي االحتياجات  ٧
 الخاصة

غير  ٠٬٣٥ ٠٬٩٣ ٠٬٨٨ ٣٬٠٣
 معنوي

وجود قنوات اتصال مبنية على  ٨
 معايير المصداقية والشفافية

 معنوي ٠٬٠٠٠ ١١٬٧ ١٬٠١ ٣٬٥٦

 معنوي ٠٬٠٠٠ ٥٠٬٩ ٠٬٩٩ ٣٬٩٣ تحقيق األمن الوظيفي للعاملين ٩

ممارسة األنشطة وفقاً  ١٠
 إلجراءات تتسم بالشفافية

 معنوي ٠٬٠٠٠ ١٣٬٧ ٠٬٩٨ ٣٬٥١

تطوير بيئة العمل على أساس  ١١
 الثقة المتبادلة

 معنوي ٠٬٠٠٠ ٢١٫٧١ ٠٬٩٦ ٣٬٥٦

 معنوي ٠٬٠٠٠ ٢١٫٠١ ٠٬٩٦ ٣٬٥٥ اإلجمالي 
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، والمتوسـط   )المحـسوب (لفعلـي   بقسمة الفرق بـين المتوسـط ا      ) Z( حسبت قيمة    (@)
معنويــة إذا كانــت ) Z(علــى الخطــأ المعيــاري، وتعتبــر قيمــة ) وســط المقيــاس) (٣(المتوقــع 

 ).٠٬٠٥(أقل من أو تساوي 
ــالرأي نحــو         - ــاك ميــل للمستقــصى مــنهم ب وممــا ســبق يمكــن أن نــستنتج أن هن

 تبنـي بـرامج   الموافقة على أنه يوجد التزام من قبل إدارات الشركات موضع الدراسـة نحـو           
 .المسؤولية االجتماعية تجاه القوى العاملة بها

 المحــسوبة للفــرق بــين المتوســط    Z)(ويؤكــد هــذا االســتنتاج أن نتــائج اختبــار      -
 والمتوسط المتوقع، والذي يعكس مدى الموافقة على وجود كل عبارة على حـده    الفعلي

ــة، ويــدعم ذلــك أن االنحرافــات المعياريــة         تــدل فــي معظمهــا علــى أن هــذه الفــروق معنوي
كانـت فـي معظمهـا أقـل مـن الواحـد الـصحيح ممـا قـد يفـسر تقـارب اإلجابـات الكليـة مــن              

 .متوسطها الحسابي

ل النتــائج الـسابقة والخاصــة باختبـار الفــرض األول   ويمكـن القــول فـي ضــوء تحليـ    -
 .من فروض هذه الدراسة قبول صحة هذا الفرض

رات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات التكرّ )٨(جدول  
دارة إلية االجتماعية نحو العاملين على سياسات ؤو برامج المسيالمعيارية ألثر تبن

  الصناعيةالموارد البشرية بالمنظمات

المتوسط  العبارة
 تجاهاال الرتبة ينحراف المعياراال يالحساب

 موافق ٣ ٠٫٩٨ ٣٫٥٦ ١

 موافق ١ ٠٫٧٨ ٣٫٩١ ٢

 موافق ٢ ٠٫٨٩ ٣٫٧٢ ٣

 موافق ٤ ٠٫٨٢ ٣٫٤٩ ٤

ب
طا
ستق

اال
 

المتوسط 
 ٠٫٨٧ ٣٫٦٧ بي العامالحسا

  
 موافق
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المتوسط  العبارة
 تجاهاال الرتبة ينحراف المعياراال يالحساب

 موافق ٣ ٠٫٩٦ ٣٫٦٢ ١

 موافق ١ ٠٫٨٨ ٣٫٩٧ ٢

 موافق ٢ ٠٫٨٧ ٣٫٧٤ ٣

 موافق ٤ ٠٫٨٥ ٣٫٥٦ ٤

ظيف
الو

سار 
الم

 ي

المتوسط 
 موافق   ٠٫٨٩ ٣٫٧٢  العاميالحساب

 موافق ٤ ١٫٠٧ ٣٫٤٤ ١

 موافق ٣ ١٫٠٣ ٣٫٤٧ ٢

 موافق ٢ ٠٫٩٣ ٣٫٥٠ ٣

 موافق ٥ ٠٫٩٩ ٣٫٣٨ ٤

 موافق ١ ٠٫٩٠ ٣٫٥١ ٥
داء
 األ
يم
تقي

 
المتوسط 

 ٠٫٩٨ ٣٫٤٦  العاميالحساب
  

 موافق

 موافق ٣ ٠٫٩٢ ٣٫٥٦ ١

 موافق ٢ ٠٫٨١ ٣٫٦٣ ٢

 موافق ٤ ٠٫٨٠ ٣٫٥٤ ٣

وير
تط
وال

ب 
دري
الت

 

 موافق ١ ٠٫٨٥ ٣٫٨٥ ٤
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المتوسط  العبارة
 تجاهاال الرتبة ينحراف المعياراال يالحساب

المتوسط 
 ٠٫٨٤ ٣٫٦٥  العاميالحساب

  
 موافق

 موافق بشدة ٢ ٠٫٧٦ ٤٫٣١ ١

 موافق ٦ ١٫٠٣ ٣٫٧٤ ٢

 موافق ٥ ٠٫٩٢ ٣٫٧٨ ٣

 موافق ٤ ٠٫٨٥ ٣٫٨٥ ٤

 موافق بشدة ٣ ٠٫٧٦ ٤٫٢٦ ٥

 موافق بشدة ١ ٠٫٨٩ ٤٫٤٧ ٦

نية
مه
ة ال
الم
س
وال

حة 
لص
ا

 

المتوسط 
 موافق   ٠٫٨٧ ٤٫٠٧  العاميالحساب

 موافق ٥ ١٫١٢ ٣٫٤٤ ١

 موافق ٤ ١٫٠٣ ٣٫٥٣ ٢

 موافق ٣ ١٫٠٢ ٣٫٦٢ ٣

 موافق ٢ ٠٫٨٤ ٣٫٨٢ ٤

 موافق ١ ٠٫٨٠ ٣٫٨٤ ٥

مل
الع

ف 
رو
 ظ
يئة
ته

 

المتوسط 
 موافق   ٠٫٩٦ ٣٫٦٥  العاميالحساب
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 الثانىاختبار الفرض نتائج 

يوجد أثر ذو داللة إحـصائية لممارسـة        "اني من فروض الدراسة إلى أنه       يشير الفرض الث  
دارة المـوارد البـشرية     إولية االجتماعية نحو العـاملين علـى سياسـات          ؤبرامج المس أو تبني   

، والختبار صحة هذا الفرض األساسي فقد تم تقسيمه إلـى سـتة             "محل البحث شركات  بال
 :نها تباعا، وذلك على النحو التاليفروض فرعية سوف يتم اختبار مدى صحة كل م

 :الفرض الفرعي األول
لية ؤوبـــرامج المـــسيوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحـــصائية لممارســـة أو تبنـــي "ويـــنص علـــى أنـــه 

 "ة استقطاب القوى العاملةاالجتماعية نحو العاملين على سياس
  البـسيط للتنبـؤ    االنحـدار  أسـلوب تم اسـتخدام    ية   صحة الفرض  والختبار صحة االختبار  

بــأثر ممارســة بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة االســتقطاب،       
 مـع  .ى األولـ يةلعـرض وتحليـل النتـائج الخاصـة بالفرضـ     ) ٩(اآلتـي رقـم  الجـدول  يتم شـرح    وس

 .فيما يتعلق بسياسة االستقطاب) ٨(األخذ في االعتبار الجدول رقم 
ة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه  البسيط ألثر ممارساالنحدار نتائج  )٩(جدول 

 العاملين على سياسة االستقطاب
المعامالت غير 

 معياريةال
المعامالت 
 النموذج المعيارية

B 
الخطأ 
 يالمعيار

 بيتا

مربع 
معامل 
 االرتباط

 الداللة tقيمة 

 @@٠٫٠٠ ٤٫٤٩ ٠٫١٩ ٠٫٨٥ الثابت

ممارسة برامج 
 المسؤولية االجتماعية

٠٫٠٥ ٠٫٧٩ 
٠٫٦٤ ٠٫٨٠ 

٠٫٠٠ ١٥٫٢٨@@ 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة             @@٠٫٠٥عند مستوى معنوية إحصائيا دالة @
نتــــائج تحليــــل االنحــــدار البــــسيط ألثــــر ممارســــة بــــرامج  ) ٩(الجــــدول رقــــم تــــضمن ي

المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة االســتقطاب، وقــد أظهــرت نتــائج          
 ممـا يعنـي   ٠٫٦٤ االرتبـاط دار معنوية هذا التأثير، فقد بلغـت قيمـة مربـع معامـل            تحليل االنح 

 من التباين   ٠٫٦٤أن ممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين تفسر ما مقداره           



 

 
٥٢ 

 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

في سياسة االستقطاب، كما يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجـدول نفـسه ومـن                
 أي أن التغير بوحدة واحدة في ممارسة بـرامج المـسؤولية   ٠٫٨٠خالل قيمة بيتا التي بلغت  

 ٠٫٨٠االجتماعيـــة تجـــاه العـــاملين ســـيؤدي إلـــى التغيـــر فـــي سياســـة االســـتقطاب بقيمـــة    
، وبنـاء علـى هـذه النتيجـة يـتم رفـض الفرضـية        ٠٫٠١ وهـى أقـل مـن      ٠٫٠٠ قيمة الداللـة     وكانت

صائية لممارســة بــرامج المــسؤولية  نــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحــ  أالــصفرية التــي تــنص علــى   
 "والتــي هــي االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة االســتقطاب وقبــول الفرضــية البديلــة 

يوجــد أثــر ذو داللــة إحــصائية لممارســة بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى 
 . األمر الذي يشير الى صحة قبول الفرضية الثانية جزئيا."سياسة االستقطاب

 :الفرض الفرعي الثاني
يوجــد أثـر ذو داللـة إحـصائية لممارســة بـرامج المـسؤولية االجتماعيــة      "ويـشير إلـى أنـه    

 ".تجاه العاملين على سياسة التدريب والتطوير

 البــسيط للتنبــؤ بــأثر ممارســة االنحــدار أســلوب تــم اســتخدام ية صــحة الفرضــالختبــار
يتم ى سياســة التــدريب والتطــوير، وســ  بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــ   

ية، كذلك بالرجوع الـى     لعرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرض    ) ١٠(رقم   اآلتيالجدول  شرح  
 .)٨(بيانات الجدول السابق رقم 
  البسيط ألثر ممارسةاالنحدارنتائج  ) ١٠(جدول 

  برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة التدريب والتطوير

المعامالت غير 
 معياريةال

المعامال
ت 

 لنموذجا المعيارية

B 
الخطأ 
 المعياري

 بيتا

مربع 
معامل 
 االرتباط

 الداللة tقيمة 

 @@٠٫٠٠ ٥٫٣٨ ٠٫٢١ ١٫١٣ الثابت

ممارسة برامج 
 المسؤولية االجتماعية

٠٫٠٦ ٠٫٧٣ 
٠٫٥٤ ٠٫٧٤ 

٠٫٠٠ ١٢٫٦٥@@ 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة        @@       ٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥٣

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر ممارسة برامج المـسؤولية        )١٠(الجدول رقم   يوضح  
ــائج تحليــل        االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة التــدريب والتطــوير، وقــد أظهــرت نت

 ممــا يعنــي أن  ٠٫٥٤ اطاالرتبــاالنحــدار معنويــة هــذا التــأثير، فقــد بلغــت قيمــة مربــع معامــل      
 مـن التبـاين   ٠٫٥٤ممارسة برامج المـسؤولية االجتماعيـة تجـاه العـاملين تفـسر مـا مقـداره          

في سياسة التدريب والتطوير ، كما يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول نفـسه               
ــا التـــي بلغـــت    ــرامج   ٠٫٧٤ومـــن خـــالل قيمـــة بيتـ  أن التغيـــر بوحـــدة واحـــدة فـــي ممارســـة بـ

ؤولية االجتماعيـة تجــاه العـاملين سـيؤدي إلــى التغيـر فـي سياســة التـدريب والتطــوير       المـس 
، وبنــاء علــى هــذه النتيجــة يــتم   ٠٫٠١ وهــى أقــل مــن  ٠٫٠٠ قيمــة الداللــة  وكانــت ٠٫٧٤بقيمــة  

نـه ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحـصائية لممارسـة بـرامج              أرفض الفرضية الصفرية التي تنص علـى        
اه العــاملين علــى سياســة التــدريب والتطــوير وقبــول الفرضــية    المــسؤولية االجتماعيــة تجــ 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولية االجتماعيـة تجـاه       "والتي هي   البديلة  
ــائج الــسابقة يمكــن القــول     "العــاملين علــى سياســة التــدريب والتطــوير    ، ومــن إجمــالي النت

 .الدراسة جزئيابقبول صحة الفرضية الثانية الرئيسية من فروض 
 :الفرض الفرعي الثالث

يوجـد أثـر ذو داللـة إحــصائية لممارسـة بـرامج المــسؤولية االجتماعيـة تجـاه العــاملين        "
 "يعلى سياسة المسار الوظيف

 البسيط للتنبؤ بأثر ممارسـة      االنحدار أسلوب تم استخدام    ية صحة الفرض  الختبار 
يتم شـرح  ، وسالوظيفيسياسة المسار برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على  

ية، وأيضا مع األخذ في االعتبار لعرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرض ) ١١( رقم   تيالجدول اآل 
 .)٨(نتائج الجدول رقم 



 

 
٥٤ 

 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

 ) ١١(جدول 
 البسيط ألثر ممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على االنحدارنتائج 

 الوظيفيسياسة المسار 
المعامالت غير 

 معياريةال
المعامالت 
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 وذجالنم
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 ٠٫٧٣ ٠٫٣٥ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨ الثابت

ممارسة برامج 
 المسؤولية االجتماعية

٠٫٠٦ ٠٫٩٥ 
٠٫٦٥ ٠٫٨١ 

٠٫٠٠ ١٥٫٩٧@@ 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إالة د        @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة  @
ــرامج    ) ١١(يـــشير الجـــدول رقـــم   ــدار البـــسيط ألثـــر ممارســـة بـ ــائج تحليـــل االنحـ إلـــى نتـ

 ، وقـد أظهـرت نتـائج        الـوظيفي المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة المـسار         
 ممـا يعنـي   ٠٫٦٦ االرتبـاط تحليل االنحدار معنوية هذا التأثير، فقد بلغـت قيمـة مربـع معامـل             

 من التباين   ٠٫٦٦أن ممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين تفسر ما مقداره           
، كما يتضح من النتائج اإلحـصائية الـواردة فـي الجـدول نفـسه               يالوظيف في سياسة المسار  

 أي أن التغيــر بوحــدة واحــدة فــي ممارســة بــرامج      ٠٫٨١ومــن خــالل قيمــة بيتــا التــي بلغــت      
 الــوظيفيجتماعيــة تجــاه العــاملين ســيؤدي إلــى التغيــر فــي سياســة المــسار   المــسؤولية اال

، وبناء على هذه النتيجة يتم رفـض     ٠٫٠١ وهى أقل من     ٠٫٠٠ قيمة الداللة    وكانت ٠٫٨١بقيمة    
نـــه ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحـــصائية لممارســـة بـــرامج  أالفرضـــية الـــصفرية التـــي تـــنص علـــى  

ــوظيفين علــى سياســة المــسار   المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملي    وقبــول الفرضــية  ال
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤولية االجتماعيـة تجـاه        "هي   والتيالبديلة  

 ."الوظيفيالعاملين على سياسة المسار 
 .وهو ما يدعم النتائج السابقة في اتجاه قبول صحة الفرض الثاني



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٥٥

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 :الفرض الفرعي الرابع
اللـة إحــصائية لممارسـة بـرامج المــسؤولية االجتماعيـة تجـاه العــاملين      يوجـد أثـر ذو د  "

 "على سياسة الصحة والسالمة المهنية

 البسيط للتنبؤ بأثر ممارسـة      االنحدار أسلوب تم استخدام    ية صحة الفرض  الختبار 
ــة،        بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة الــصحة والــسالمة المهني

لعــرض وتحليــل النتــائج الخاصــة ) ٨(، وكــذلك رقــم )١٢(رقــم  اآلتــيجــدول اليتم شــرح وســ
 .ة الرابعيةبالفرض

  البسيط ألثر ممارسة برامجاالنحدارنتائج ) ١٢(جدول 
  المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة الصحة والسالمة المهنية

المعامالت غير 
 معياريةال

المعامالت 
 المعيارية

 النموذج
B 

الخطأ 
 المعياري

 بيتا

مربع 
معامل 
 االرتباط

 الداللة tقيمة 

 @@٠٫٠٠ ٥٫٨٣ ٠٫٢٥ ١٫٤٦ الثابت

ممارسة برامج 
 المسؤولية االجتماعية

٠٫٠٧ ٠٫٦٢ 
٠٫٣٧ ٠٫٦١ 

٠٫٠٠ ٨٫٨٨@@ 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة          @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
إلـــى نتـــائج تحليـــل االنحـــدار البـــسيط ألثـــر ممارســـة بـــرامج   ) ١٢(يـــشير الجـــدول رقـــم 

المـــسؤولية االجتماعيـــة تجـــاه العـــاملين علـــى سياســـة الـــصحة والـــسالمة المهنيـــة ، وقـــد  
 االرتبـاط أظهرت نتائج تحليل االنحدار معنويـة هـذا التـأثير، فقـد بلغـت قيمـة مربـع معامـل                     

ية تجاه العاملين تفـسر مـا مقـداره     مما يعني أن ممارسة برامج المسؤولية االجتماع     ٠٫٣٧
 من التباين في سياسة الصحة والسالمة المهنية ، كمـا يتـضح مـن النتـائج اإلحـصائية                   ٠٫٣٧

 أي أن التغيـر بوحـدة واحـدة        ٠٫٦١الواردة في الجدول نفسه ومن خالل قيمة بيتا التي بلغت           
لتغيـر فـي سياسـة      في ممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجـاه العـاملين سـيؤدي إلـى ا             

، وبنـاء   ٠٫٠١ وهـى أقـل مـن        ٠٫٠٠ قيمـة الداللـة      وكانـت  ٠٫٦١الصحة والسالمة المهنية بقيمـة        
نــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة  أعلــى هــذه النتيجــة يــتم رفــض الفرضــية الــصفرية التــي تــنص علــى     



 

 
٥٦ 

 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

إحــصائية لممارســة بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة الــصحة      
يوجـد أثـر ذو داللـة إحـصائية لممارسـة      "والتي هـي   المهنية وقبول الفرضية البديلة    والسالمة

 ".برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة الصحة والسالمة المهنية
 .وهو ما يؤكد صحة الفرض الرئيسي الثاني من فروض الدراسة

 : الفرض الفرعي الخامس
ــه    ــى أنـ ــنص علـ ــذي يـ ــر ذ "والـ ــد أثـ ــسؤولية    يوجـ ــرامج المـ ــة بـ ــصائية لممارسـ ــة إحـ و داللـ

 "االجتماعية تجاه العاملين على سياسة تقييم األداء

 البسيط للتنبؤ بأثر ممارسـة      االنحدار أسلوب تم استخدام    ية صحة الفرض  الختبار 
م شـرح  برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة تقييم األداء، وسوف يت        

 .ة الخامسيةض وتحليل النتائج الخاصة بالفرض لعراآلتيالجدول 
 ) ١٣(جدول 

  البسيط ألثر ممارسة برامجاالنحدارنتائج 
 المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة تقييم األداء

المعامالت غير 
 معياريةال

المعامالت 
 المعيارية

 النموذج
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مربع 
معامل 
 االرتباط

 الداللة tقيمة 

 @@٠٫٠٠ ٩٫٨٥ ٠٫٢٥ ٢٫٤٥ الثابت

ممارسة برامج 
 المسؤولية االجتماعية

٠٫٠٧ ٠٫٤٦ 
٠٫٢٥ ٠٫٥٠ 

٠٫٠٠ ٦٫٦٧@@ 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة               @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
رســـة بـــرامج إلـــى نتـــائج تحليـــل االنحـــدار البـــسيط ألثـــر مما ) ١٣(يـــشير الجـــدول رقـــم 

المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة تقيــيم األداء، وقــد أظهــرت نتــائج           
 ممـا يعنـي     ٠٫٢٥ االرتبـاط تحليل االنحدار معنوية هذا التأثير، فقد بلغـت قيمـة مربـع معامـل               

 من التباين   ٠٫٢٥أن ممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين تفسر ما مقداره           
سة تقييم األداء ، كما يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول نفـسه ومـن               في سيا 
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 أن التغيـر بوحـدة واحـدة فـي ممارسـة بـرامج المـسؤولية        ٠٫٥٠خالل قيمـة بيتـا التـي بلغـت          
 وكانت ٠٫٥٠االجتماعية تجاه العاملين سيؤدي إلى التغير في سياسة تقييم األداء بقيمة              

، وبنـاء علـى هـذه النتيجـة يـتم رفـض الفرضـية الـصفرية                 ٠٫٠١ أقل من     وهى ٠٫٠٠قيمة الداللة   
نـه ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحـصائية لممارسـة بـرامج المـسؤولية االجتماعيـة                    أالتي تنص على    

يوجــد أثــر ذو "والتــي هــي تجــاه العــاملين علــى سياســة تقيــيم األداء وقبــول الفرضــية البديلــة 
لية االجتماعية تجاه العاملين علـى سياسـة تقيـيم       داللة إحصائية لممارسة برامج المسؤو    

 ."األداء
 .األمر الذي يدعم االتجاه نحو قبول صحة الفرض الرئيسي الثاني من فروض الدراسة

 :الفرض الفرعي السادس
يوجــد أثــر ذو داللــة إحــصائية لممارســة بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة   "يــشير الــى أنــه  

 "لظروف الخاصة بالعملتجاه العاملين على سياسة تهيئة ا
 البسيط للتنبؤ بأثر ممارسـة      االنحدار أسلوب تم استخدام    ية صحة الفرض  الختبار 

برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة تهيئة الظروف الخاصة بالعمـل،            
لعــرض وتحليــل النتــائج   ) ٨(، والجــدول رقــم  )١٤(اآلتــي رقــم  الجــدول م شــرح وســوف يــت 
 .ة السادسيةرضالخاصة بالف

 )١٤(جدول 
  البسيط ألثر ممارسة برامجاالنحدار نتائج 

 المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين على سياسة تهيئة الظروف الخاصة بالعمل
المعامالت غير 

 معياريةال
المعامالت 
 النموذج المعيارية

B 
الخطأ 
 المعياري

 بيتا

مربع 
معامل 
 االرتباط

 الداللة tقيمة 

 @@٠٫٠٠ ٣٫١٤ ٠٫٢٤ ٠٫٧٥ بتالثا

ممارسة برامج 
 المسؤولية االجتماعية

٠٫٠٧ ٠٫٨٢ 
٠٫٥٤ ٠٫٧٣ 

٠٫٠٠ ١٢٫٤٦@@ 

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة            @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
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 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

إلـــى نتـــائج تحليـــل االنحـــدار البـــسيط ألثـــر ممارســـة بـــرامج   ) ١٤(يـــشير الجـــدول رقـــم 
لية االجتماعية تجاه العاملين علـى سياسـة تهيئـة الظـروف الخاصـة بالعمـل، وقـد                  المسؤو

 االرتبـاط أظهرت نتائج تحليل االنحدار معنويـة هـذا التـأثير، فقـد بلغـت قيمـة مربـع معامـل                     
 مما يعني أن ممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين تفـسر مـا مقـداره                ٠٫٥٤
 تهيئــة الظــروف الخاصــة بالعمــل ، كمــا يتــضح مــن النتــائج         مــن التبــاين فــي سياســة   ٠٫٥٤

ــا التــي بلغــت         ــواردة فــي الجــدول نفــسه ومــن خــالل قيمــة بيت ــر ٠٫٧٣اإلحــصائية ال  أن التغي
بوحدة واحدة في ممارسة برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين سيؤدي إلى التغير    

 وهـى  ٠٫٠٠ قيمـة الداللـة   كانـت و ٠٫٧٣فـي سياسـة تهيئـة الظـروف الخاصـة بالعمـل بقيمـة         
نــه ال أ، وبنــاء علــى هــذه النتيجــة يــتم رفــض الفرضــية الــصفرية التــي تــنص علــى  ٠٫٠١أقــل مــن 

يوجــد أثــر ذو داللــة إحــصائية لممارســة بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى 
ثر ذو داللة يوجد أ " والتي هي سياسة تهيئة الظروف الخاصة بالعمل وقبول الفرضية البديلة         

إحــصائية لممارســة بــرامج المــسؤولية االجتماعيــة تجــاه العــاملين علــى سياســة تهيئــة          
 ."الظروف الخاصة بالعمل

ومن خالل ما سبق ومن اجمالي نتـائج اختبـار الفـروض الفرعيـة المنبثقـة مـن الفـرض                 
 . الرئيسي الثاني، يمكن القول بقبول صحة هذا الفرض

  :نتائج اختبار الفرض الثالث
 مدى إدراكهم لبرامج   ي جوهرية بين العاملين ف    اختالفاتتوجد  " والذي ينص على أنه     

العمـــر، المؤهـــل ( تُعـــزى لخصائـــصهم الشخـــصية ولية االجتماعيـــة المقدمـــة لهـــمؤالمـــس
 )"الخبرة في العمل، المستوى الوظيفي، العلمي

لمقارنـــة متوســـطات ANOVA  صـــحة الفـــرض تـــم اســـتخدام اختبـــار الختبـــار 
لية االجتماعيـة المقدمـة لهـم    ؤو العينة نحو مـدى إدراكهـم لبـرامج المـس      أفرادات  استجاب

ســيتم شــرح ) ، مــسمى الوظيفــة، ســنوات الخدمــةالعلمــيالعمــر، المؤهــل (تبعــا لمتغيــرات 
 .ية لعرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضاآلتي الجدول
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 :  العمر- :أوال
 متوسطات مدى في الفروق  لداللةOne way ANOVAنتائج اختبار  )١٥(جدول 

 ولية االجتماعية المقدمة لهم تبعا لمتغير العمرؤإدراكهم لبرامج المس

 مصادر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
القيمة 
االحتما
 لية

 ٥٫١١ ٢٫٥٠ ٣ ٧٫٤٩ بين المجموعات
٠٫٠٠@
@ 

     ٠٫٤٩ ١٣٢ ٦٤٫٥٤ داخل المجموعات

مدى 
إدراكهم 

لبرامج 
لية ؤوالمس

االجتماعية 
المقدمة 
 لهم

      ١٣٥ ٧٢٫٠٣ المجموع

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة            @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
 متوســطات مــدى  فــينــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية    أ) ١٥(رقــم الجــدول يوضــح 

اعيـة المقدمـة لهـم وفقـاً لمتغيـر العمـر، حيـث كانـت            لية االجتم ؤوإدراكهم لبـرامج المـس    
 . ٠٫٠١ أقل من يهو) ٠٫٠٠ (االحتماليةالقيمة 

  للمقارنات البعديةScheffeنتائج اختبار ) ١٦(جدول 
  حول مدى إدراكهم لبرامج المسئولية االجتماعية المقدمة لهم وفقاً لمتغير العمر

 العمر
الع
 دد

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 اريالمعي

أقل من 
  سنة٣٠

٤٠ - ٣٠ 
  سنة

٥٠ – ٤١ 
  سنة

٦٠ – ٥١ 
 سنة

 ٣٠أقل من 
 سنة

٠٫٠٥ ٣٫٥٩ ٤     

٤٠ - ٣٠ 
  سنة

٠٫٧٦ ٣٫٢٩ ٥٦     

٥٠ – ٤١ 
  سنة

٠٫٣٨  ٠٫٧١ ٣٫٦٨ ٦٠@@   

٦٠ – ٥١ 
 سنة

٠٫٦٧  ٠٫٤٤ ٣٫٩٧ ١٦@@   

 ٠٫٠١توى معنوية حصائيا عند مسإدالة         @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
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 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

 سـنة  ٥٠ – ٤١بـين   أنـه توجـد فـروق بـين مـن أعمـارهم مـا             ) ١٦(يتضح من الجـدول رقـم       
 سـنة، كمـا وجـد       ٥٠ – ٤١بـين     سنة لصالح من أعمـارهم مـا       ٤٠  - ٣٠بين   ومن أعمارهم ما  

 سنة لصالح ٤٠  - ٣٠بين   سنة ومن أعمارهم ما٦٠ – ٥١بين  بين من أعمارهم ما    فروق ما 
 .  سنة٦٠ – ٥١بين  مامن أعمارهم 

  .وهذا ما قد يؤكد صحة قبول الفرض الثالث جزئيا
 :ي  المؤهل العلم-:ثانيا

 ) ١٧(جدول 
 متوسطات مدى إدراكهم لبرامج في لداللة الفروق One way ANOVAنتائج اختبار 

 العلميولية االجتماعية المقدمة لهم تبعا لمتغير المؤهل ؤالمس

 مصادر التباين المحور
وع مجم

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

القيمة 
 االحتمالية

 @@٠٫٠٠ ٧٫٠٩ ٣٫٤٧ ٢ ٦٫٩٤ بين المجموعات
     ٠٫٤٩ ١٣٣ ٦٥٫٠٩ داخل المجموعات

مدى 
إدراكهم 

لبرامج 
ولية ؤالمس

االجتماعية 
المقدمة 
 لهم

       ١٣٥ ٧٢٫٠٣ المجموع

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة     @@   ٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
 متوســطات مــدى  فــينــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية   أيوضــح ) ١٧(رقــم الجــدول 

، حيـث  العلمـي لية االجتماعية المقدمة لهم وفقاً لمتغير المؤهل       ؤوإدراكهم لبرامج المس  
 . ٠٫٠١وهى أقل من ) ٠٫٠٠ (االحتماليةكانت القيمة 
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 ) ١٨(جدول 
ولية االجتماعية ؤ للمقارنات البعدية حول إدراكهم لبرامج المسScheffeختبار نتائج ا

 العلميالمقدمة لهم وفقاً لمتغير المؤهل 

 البعد
المؤهل 
المتوسط  العدد العلمي

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

أعلى من 
عي الجامعي

جام
 

أقل من 
 الجامعة

أعلى من 
@٠٫٥٨   ٠٫٤٦ ٣٫٨٤ ٢٤ الجامعي

@ 
 @@٠٫٤٠   ٠٫٦٠ ٣٫٦٦ ٦٤ جامعي

مدى إدراكهم 
لبرامج 
لية ؤوالمس

االجتماعية 
  لهمالمقدمة

أقل من 
    ٠٫٩٠ ٣٫٢٦ ٤٨ الجامعة

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة           @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
ــين مــن مــؤهلهم     ) ١٨(يتــضح مــن الجــدول رقــم     ــه توجــد فــروق ب ــى مــن  العلمــيأن  أعل

 أعلــى مــن العلمــي أقــل مــن الجامعــة لــصالح مــن مــؤهلهم  العلمــي ومــن مــؤهلهم الجــامعي
 ومــن مــؤهلهم جــامعي العلمــي، كمــا اتــضح أيــضا وجــود فــروق بــين مــن مــؤهلهم الجــامعي
 .جامعي العلمي أقل من الجامعة لصالح من مؤهلهم العلمي

إدراكهـم  أي أنه توجـد اختالفـات بـين العـاملين بالـشركات محـل البحـث حـول مـدى                     
لبرامج المسؤولية االجتماعية ترجع الى متغير المؤهل العلمي، وهـذا يؤكـد صـحة الفـرض                

 . الثالث الرئيسي جزئيا، ويدعم النتائج السابقة
 :الخبرة في العمل  - :ثالثا

 متوسطات مدى ي لداللة الفروق فOne way ANOVAنتائج اختبار  ) ١٩(جدول 
 الخبرة في العملماعية المقدمة لهم تبعا لمتغير ولية االجتؤ لبرامج المسإدراكهم

 مصادر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 ٠٫٧٦ ٠٫٢٨ ٠٫١٥ ٢ ٠٫٣٠ بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
٠٫٥٤ ١٣٣ ٧١٫٧٣     

مدى إدراكهم 
لبرامج 
ولية ؤالمس

االجتماعية 
       ١٣٥ ٧٢٫٠٣ المجموع المقدمة لهم

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة              @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
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 البشرية الموارد إدارة سياسات لىع  تجاه العاملين االجتماعية المسؤولية برامج يتبنّ أثر
 "الرياض بمنطقة الصناعية تالشركا على بالتطبيق"
فالح بن فرج السبيعي. د

 متوسطات مدى   فيال توجد فروق ذات داللة إحصائية       أنه  الجدول السابق يوضح     •
ة، حيث ولية االجتماعية المقدمة لهم وفقاً لمتغير سنوات الخدم       ؤإدراكهم لبرامج المس  

 . ٠٫٠٥كبر من أ يهو) ٠٫٧٦ (االحتماليةكانت القيمة 
وهذا ربما يرجع إلى ثبات الفكر اإلداري لدى المستقصى منهم بغـض النظـر عـن مـدة                  

 .الخدمة بالشركة
 :يالوظيفالمستوى   - :رابعا 

 متوسطات مدى ي لداللة الفروق فOne way ANOVAنتائج اختبار ) ٢٠(جدول 
 يالوظيفالمستوى ولية االجتماعية المقدمة لهم تبعا لمتغير ؤمسإدراكهم لبرامج ال

مجموع  مصادر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

القيمة 
 االحتمالية

 ٠٫٠٠ ٩٫٢٠ ٤٫١٥ ٣ ١٢٫٤٦ بين المجموعات
داخل 

     ٠٫٤٥ ١٣٢ ٥٩٫٥٧ المجموعات

مدى إدراكهم 
ولية ؤلبرامج المس

االجتماعية 
       ١٣٥ ٧٢٫٠٣ المجموع المقدمة لهم

 ٠٫٠١حصائيا عند مستوى معنوية إدالة                @@٠٫٠٥حصائيا عند مستوى معنوية إدالة @
 متوســطات مــدى  ينــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــ     أالجــدول الــسابق يوضــح   
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عــام ومــن   أنــه توجــد فــروق بــين مــن وظيفــتهم مــدير      ) ٢١(جــدول رقــم  يتــضح مــن ال 
عـــام، كمـــا وجـــد فـــروق بـــين مـــن   وظيفـــتهم رئـــيس قـــسم لـــصالح مـــن وظيفـــتهم مـــدير 

 . إدارة ومن وظيفتهم رئيس قسم لصالح من وظيفتهم مدير إدارةوظيفتهم مدير 
وفـــي ضـــوء النتـــائج الـــسابقة الختبـــار صـــحة الفـــرض الثالـــث واألخيـــر مـــن فـــروض    

الدراســة والتــي أظهــرت وجــود فــروق معنويــة بــين العــاملين بالــشركات الــصناعية موضــع   
العمـر،  (الدراسة من حيـث مـدى إدراكهـم لبـرامج المـسؤولية االجتماعيـة وفقـا لكـل مـن                     

إال أنّ النتائج أشارت إلى عدم وجود فـروق معنويـة           ).   المؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي   
األمــر الـذي يـشير بوضـوح مـن إجمـالي تلــك      ".  دمـة فـي العمـل   سـنوات الخ "بالنـسبة لمتغيـر   

 . النتائج إلى قبول صحة هذا الفرض

 النتائج والتوصيات: ثالثا
 -: النتائج 

 فيمـا  النتـائج تلـك  تلخـيص أهـم   ، سـيتم  الدراسـة الميدانيـة  نتائج  من خالل استعراض    
 :يلي

 االجتماعيـة تجـاه    ليةو برامج المـسؤ   الشركات بتبني   فيما يتعلق بالتزام إدارات    )١(
ــا القـــوى العاملـــة  ، أبـــرزت الدراســـة أن الـــشركة تعمـــل علـــى تحقيـــق األمـــن الـــوظيفي    بهـ

للعاملين، تتيح الفرصة لتوظيف الخريجين، تطبق الحوافز والمكافآت بمـا يـنعكس إيجابـا          
علــى أداء العــاملين، تهــتم برفــع الــروح المعنويــة للعــاملين وبــث روح التعــاون فيمــا بيــنهم،     

ــل  ــايير       تعمـ ــى معـ ــة علـ ــصال مبنيـ ــوات اتـ ــد قنـ ــدارة، يوجـ ــة والجـ ــدأ العدالـ ــى تحقيـــق مبـ علـ
المــصداقية والــشفافية، تمــارس أنــشطتها وفقــا إلجــراءات تتــسم بالــشفافية للعــاملين،      
تطبــق سياســة إداريــة تــسمح للعــاملين بالمــشاركة فــي عمليــات صــنع القــرار، تعمــل علــى 

ــة فــي المجتمــع، و تتــيح الــشركة    عــدم تــسرب العــاملين بهــا بمــا يقلــل مــن معــدل الب      طال
 .الفرصة لتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة ومنحهم فرصة الترقيات

فيمـــل يتعلـــق بـــأثر تبنـــي بـــرامج المـــسؤولية االجتماعيـــة نحـــو العـــاملين علـــى          )٢(
ــصناعية، أوضــحت الدراســة أن لممارســة       سياســات إدارة المــوارد البــشرية بالــشركات ال
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 قبل الشركات موضع البحث أثر على سياسات وبـرامج     برامج المسؤولية االجتماعية من   
 :إدارة الموارد البشرية المطبقة، وفيما يلي ملخص لتلك النتائج

بالنسبة لالستقطاب تبين أن من اآلثار عـدم سـحب العـاملين بطـرق غيـر قانونيـة             -
أو أخالقية، وأن عملية االستقطاب تستند على تحديد دقيق لالحتياجات لشغل الوظائف،     

نه يتم التوظيف بناء على معايير الكفاءة وبعيدا عـن الواسـطة واسـتغالل النفـوذ، وتـتم          وأ
 .الموازنة بين االستقطاب الداخلي والخارجي للعاملين

بالنــسبة للمــسار الــوظيفي، يحــصل الموظــف علــى فــرص التــدريب خــالل عمــره           -
اوية، تتــاح الــوظيفي، تــتم ترقيــة المــوظفين بنــاء علــى أدائهــم وبمــا يحقــق الفــرص المتــس     

الفرصة للموظف الجديد لمعرفة توصيف الوظيفة واالنـدماج المهنـي، هنـاك ضـمان لتكـافؤ                
 .فرص النمو المهني عبر السلم الوظيفي المعمول به

بالنسبة لتقييم األداء، يـستخدم التقيـيم للرقابـة علـى الـسياسات الحاليـة لألفـراد                  -
ــى األدا    ــة، فالرقابــة عل ــة قبــل أن تكــون    والتخطــيط للــسياسات المحتمل ء هــي رقابــة وقائي

عالجيــة، معــايير تقيــيم األداء المتبعــة دقيقــة ومعلومــة لجميــع العــاملين، يــتم تقيــيم أداء     
العــاملين بموضــوعية ونزاهــة، نمــاذج التقيــيم المــستخدمة يــتم تطويرهــا بمــا يــتالءم مــع        

 .ظروف العمل
محليــة ودوليــة بالنــسبة للتــدريب والتطــوير، يــتم التــدريب بالتعــاون مــع مؤســسات  -

متخصــصة، يــتم تــدريب وتطــوير المــوظفين بمــا يخــدم هــدف الــسعودة، بــرامج التــدريب          
المعتمدة تتوافق مع االحتياجات الفردية للعاملين، يـتم التركيـز علـى بـرامج التـدريب التـي               

 .تتوافق مع المتطلبات التقنية العالية
 الــشركة لــضمان بالنــسبة للــصحة والــسالمة المهنيــة، يــتم التــأمين علــى مــوظفي    -

عالجهــم وعــائالتهم فــي المستــشفيات، تتبــع الــشركة أنظمــة دقيقــة فــي مجــال الــصحة  
ــة عمــل خاليــة مــن          ــة، تعمــل الــشركة علــى تفــادي الحــوادث وتــوفير بيئ والــسالمة المهني
التلــوث وذلــك بتطبيــق أنظمــة األمــن الــصناعي، توجــد بالــشركة لجنــة للتفتــيش بهــدف           

ــ     ل، يـــتم تـــدريب المـــوظفين وتـــأهيلهم فـــي مجـــال      المحافظـــة علـــى نظافـــة مكـــان العمـ
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اإلســعافات األوليــة، يوجــد لــدى الــشركة مركــز صــحي متطــور ومجهــز بأحــدث المعــدات      
 .الطبية
بالنسبة لتهيئـة ظـروف العمـل، يـتم إعـداد وتنفيـذ بـرامج توعيـة للعـاملين تتـضمن               -

ــى دعــم مبــ        ــي، تــسعى الــشركة إل دأ روح المعــايير المهنيــة المعتمــدة علــى المــستوى البيئ
الفريــق مــن خــالل األنــشطة االجتماعيــة واالجتماعــات التنــسيقية داخــل الــشركة، تــزود     
الشركة العاملين بالبيانات التـي تعكـس مـستويات األداء بهـا أوال بـأول، تـسعى الـشركة                   
إلى خلق ثقافة تنظيمية تعزز من والء العاملين وانتماءاتهم، تحرص الشركة علـى تهيئـة         

 ذابا يسهم في تقليل الضغوط النفسية والجسدية للعاملينمكان العمل ليصبح ج
 ، المؤهــل العلمــي،العــم(تعــزى لمتغيــرات التــي متوســطات ال للفــروق بــين ةبالنــسب -

 : أبرزت الدراسة ما يلي،)الوظيفيالخبرة في العمل، المستوى 
ولية ؤ متوسـطات مـدى إدراكهـم لبـرامج المـس      يتوجد فروق ذات داللة إحـصائية فـ       @ 
 . سنة٥٠ – ٤١بين  عية المقدمة لهم وفقاً لمتغير العمر لصالح من أعمارهم مااالجتما
ــصائية فــــ    ٣/٢ ــة إحــ ــروق ذات داللــ ــد فــ ــرامج   يتوجــ ــدى إدراكهــــم لبــ ــطات مــ  متوســ
 لــصالح مــن مــؤهلهم  يولية االجتماعيــة المقدمــة لهــم وفقــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــ  ؤالمــس
 .يجامعال يالعلم

ولية ؤ متوسطات مدى إدراكهم لبرامج المـس      يية ف ال توجد فروق ذات داللة إحصائ     @ 
 .الخبرة في العملاالجتماعية المقدمة لهم وفقاً لمتغير 

ولية ؤ متوسـطات مـدى إدراكهـم لبـرامج المـس      يتوجد فروق ذات داللة إحـصائية فـ       @ 
 .االجتماعية المقدمة لهم وفقاً لمتغير الوظيفة لصالح من وظيفتهم مدير ادارة

 -:التوصيات
ستفيد سيـ التـي  الخاصـة بالدراسـة و  التوصيات ة، فيما يلي تعراض نتائج الدراسسبعد ا 
 :هي كما يليو، وواضعو السياسات في هذا المجالتخصصون والممارسون منها الم
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فيما يتعلق بتبنـي الـشركات بـرامج المـسؤولية االجتماعيـة تجـاه العـاملين بهـا،                   )١
حتياجــات العــاملين بهــا ورعايــة فإنــه يجــب علــى تلــك الــشركات المــساهمة فــي الوفــاء با 

 :أنشطتهم، وذلك من خالل ما يلي

متخصــصة فــي مجــال المــسؤولية االجتماعيــة، ) إدارة/ قــسم(إنــشاء وحــدة إداريــة ) أ
ويخصص لها ميزانية خاصة لدعم أنشطة وبـرامج هـذه الوحـدات، وإعطاؤهـا االسـتقاللية                

 .لدعم وتنفيذ برامجها
قــصيرة األجــل ذات أهــداف واضــحة لتنفيــذ   وضــع اســتراتيجيات وخطــط طويلــة و ) ب

 .برامج المسؤولية االجتماعية شاملة لكافة مستويات العاملين

تدريب المتطوعين والقـائمين علـى المـسؤولية االجتماعيـة فـي تلـك الـشركات                 ) ت
 .من مراكز متخصصة في هذا المجال

إقــرار أنظمــة لتحــسين أوضــاع العــاملين ورعــايتهم خاصــة فيمــا يتعلــق بــنظم           ) ث
وافز، والتـأمين الـصحي، ومراعـاة عـدم تـشغيل األطفـال، وتوجيـه بعـض البـرامج لـذوي                     الح

 .االحتياجات الخاصة للعاملين وتحسين بيئة العمل بوجه عام

العمل على نشر المعلومات التي تتعلق بمسؤولياتها االجتماعية للعـاملين وفقـاً      ) ج
 .إلجراءات تتسم بالشفافية

مــع إدارة تلــك الــشركات وذلــك لتحقيــق الحفــاظ علــى قنــوات اتــصال مفتوحــة   ) ح
 .التعاون بينهم وبين العاملين لتجنب التعارض المحتمل في المصالح المتبادلة

  أمــا بالنــسبة لــدور تبنــي بــرامج فعالــة للمــسؤولية االجتماعيــة علــى سياســات إدارة  ٢)
بنـي  الموارد البشرية بتلك الشركات، فإنه يجب على إدارة تلك الشركات أن تراعـي أثـر ت               

تلك البرامج على سياسات واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بها، وذلـك مـن خـالل مـا          
 :يلي

تطبيق إجراءات تعيين وإدارة القوى العاملة التي تعتمـد علـى العدالـة والـسلوك                 - أ
 .المتسق مما قد يحد من سوء استخدام السلطة والتمييز بين العاملين
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حيــث فــرص النمــو والتطــور المهنــي،     ضــمان تكــافؤ الفــرص بــين العــاملين مــن        - ب
 .والحصول على برامج تدريبية متكافئة ومتناسبة مع المستوى الوظيفي للموظف

 .منح جميع العاملين بالشركة حق التعبير عن شخصيتهم واإلبداع في العمل  - ت

العمل على تطوير وسائل تبادل الخبـرات التـي مـن شـأنها تحقيـق التكامـل بـين                     - ث
 .ركات فيما يتعلق بهذا الخصوصإدارات وأقسام تلك الش

ــات         - ج ــات ورغبـ ــى احتياجـ ــرف علـ ــى التعـ ــشركات علـ ــسؤولين بتلـــك الـ حـــث المـ
 .ومتطلبات العاملين واالستفادة من مقترحاتهم وآرائهم

إرساء قنوات االتصال على معايير المصداقية وسهولة االتصال بهدف مـساعدة        - ح
 .ةالعاملين على المشاركة الفعالة والواعية لتطوير الشرك

 .تطبيق مبدأ العدالة والمساواة والجدارة في تقييم وتحفيز العاملين  - خ

وضــع البــرامج التدريبيــة التــي تركــز علــى االحتياجــات الفرديــة وفقــاً لنتــائج تقيــيم    - د
 .األداء وتقارير األداء

تبني نظم لتقييم سلوكيات ومهارات وخبرات وقدرات العـاملين طبقـاً لمعـايير               - ذ
 .إلى أفضل النتائجالشفافية من أجل الوصول 

خلق الظروف المواتية لكل موظف من أجل االضطالع بدوره على أكمـل وجـه،                - ر
 .بما يحقق التطور المستمر والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد

مراعــاة أن تــستند عمليــة االســتقطاب علــى تحديــد دقيــق لالحتياجــات الفعليــة       - ز
 .ى أدائهملشغل الوظائف، وأن يتم ترقية العاملين بناءً عل

أن تحرص الـشركة علـى تهيئـة ظـروف العمـل بمـا يـسهم فـي تقليـل الـضغوط                     - س
 .النفسية والجسدية للعاملين

العمل على توفير بيئة عمل خالية من التلـوث مـن خـالل وضـع أنظمـة دقيقـة فـي                     - ش
 .مجال الصحة والسالمة المهنية
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ا، وذلـك  القيام بإجراء دراسة مفصلة عن الخصائص الديموغرافيـة للعـاملين بهـ         )٣
لالستفادة منها فـي وضـع الـسياسات واإلجـراءات التـي مـن شـأنها أن تمكنهـا مـن الوفـاء                       

 .بمسؤوليتها االجتماعية نحو العاملين بها
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 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 :لمراجعا
الملتقــى " دوافــع تبنــي منظمــات األعمــال ألبعــاد المــسؤولية االجتماعيــة   ). "٢٠١٣( عمــر، وآخــرون  -١

كليــــة العلــــوم . نظمــــات األعمــــال والمــــسؤولية االجتماعيــــة، جامعــــة بــــشار م: الــــدولي الثالــــث 

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

ــة للبنــوك فــي مــصر     ). "٢٠١٠(  القاضــي، أحمــد ســامي عــدلي    -٢ بحــث مقــدم  " المــسؤولية االجتماعي

 .القاهرة: حول المسؤولية االجتماعية  ) ٢٠١٠( للمسابقة البحثية لعام 

أثر ممارسة أخالقيات عمل إدارات الموارد البـشرية علـى تحقيـق          ). "٢٠١٤( سليم  عيطاني، مراد    -٣

  ).٢( عدد : مجلة دراسات العلوم اإلدارية، األردن "الرضا عن العمل 

ــد عطــااهللا   -٤ ــة فــي تحقيــق       ). "٢٠١٣( الطراونة،خال ــات األعمــال والمــسؤولية االجتماعي ــر أخالقي أث

ي الثـاني الفـرص اإلداريـة واالقتـصادية فـي بيئـة األعمـال، جامعـة          المـؤتمر الـدول   " الميزة التنافسية،   

 .كلية إدارة األعمال: مؤتة، األردن

المــسؤولية االجتماعيــة بمنظــور تــسويقي، دراســة تــسويقية ألراء    ). ٢٠٠٧( ثــامر ياســر ،البكــري -٥

اه عينة من المديرين العـاملين فـي المنـشآت التابعـة لـوزارة الـصناعة والمعـادن، أطروحـة دكتـور                    

 .  ١٩٩٦، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد)غير منشورة(

 الطباعــة والنــشر، لــدنيا الوفــاءر دا ،١ ط لــإلدارة، االجتماعيــة المــسؤولية ،)٢٠٠٥(محمــد الــصيرفي -٦

 ١٢٥مصر، ص اإلسكندرية،

، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمـال  )٢٠٠٥( طاهر محسن والعامري صالح مهدي   ي،الغالب -٧

 ، عمان، األردن، ١، دار وائل للنشر، ط )ألعمال والمجتمعا(

اتجاهــات المــسؤولية االجتماعيــة وممارســاتها فــي التنميــة المــستدامة   )٢٠١٣(الحــارثي، عــسكر -٨

 –بـو ظبـي    أ ،يمؤتمر المسؤولية االجتماعية بدول مجلـس التعـاون الخليجـ          وعالقتها بالتنافسية، 

 .االمارات العربية المتحدة

صــــالح مهــــدي محــــسن، المــــسؤولية االجتماعيــــة  العــــامري، اهر محــــسن منــــصور وطــــالغــــالبي،  -٩

، ٢٠٠٨، دار وائـل للنـشر، عمـان، األردن، الطبعـة الثانيـة،            )األعمـال والمجتمـع   ( وأخالقيات األعمـال  

 ٧١-٦٩:ص 
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ولية االجتماعيــة فــي القطــاع الخــاص فــي المملكــة    ؤالمــس ")١٩٨٨ (إبــراهيم، محمــد التــويجري،  -١٠

 ، المملكة العربية السعودية٤، العدد ٢دارة ، المجلد المجلة العربية لإل" يةالعربية السعود

مــدى تطبيــق اإلدارة فــي القطــاع الخــاص لنــشاط ). ١٩٩٥(، حبيــب اهللا محمــد رحــيم يالتركــستان -١١

 .العدد األول. المجلد السابع عشر. المجلة العربية لإلدارة. ولية االجتماعيةؤالمس

 القرآن الكريم  -١٢

جتماعيـــة للقطـــاع الخـــاص ودورهـــا فـــي ولية االؤالمـــس ")٢٠٠٧ (المطلـــب ين عبـــدســـرج، حـــساأل -١٣

 "التنمية المستدامة المملكة العربية السعودية

الــشركات . "داريــة والتنمويــة، المعهــد الــدولي القتــصاد البيئــة والــصناعة   تمكــين لالستــشارات اإل -١٤

. جامعة الند . ستكشافيةدراسة ا : التحديات وسبل التقدم  : ولية االجتماعية ؤالسعودية والمس 

 .٢٠٠٧فبراير . السويد

ــالمي،      -١٥ ــل اإلسـ ــصاد والتمويـ ــوعة االقتـ ــع موسـ ــدين،    )٠١/٠٧/٢٠١٠(موقـ ــجاع الـ ــؤمن شـ ــد المـ ، عبـ

 المـــــــــــــــسؤولية االجتماعيـــــــــــــــة للـــــــــــــــشركات بـــــــــــــــين الفقـــــــــــــــه والقـــــــــــــــانون،  

http://iefpedia.com/arab/?p=١٣-٨: ، ص ص١٨٨٨٨ 

 مكتبـة  ، الكويـت ،لتربوي وكتابة الرسائل الجامعية  البحث ا  ،هـ١٤٢٦ ، عبد الرحمن صالح   ،عبد اهللا  -١٦

 .٨٧ ص ،١ ط،الفالح للنشر والتوزيع

 فـي التربيـة   والتـشخيص  القيـاس  وأسـاليب  والتقيـيم  القيـاس  )٢٠٠٥( مفلـح  تيسير كوافحة، -١٧

 .األردن عمان، المسيرة، دار ،٢ ط الخاصة،

ة االجتماعيــة واألخالقيــة، ، دوافــع تبنــي منظمــات األعمــال ألبعــاد المــسؤولي  )٢٠١٢(عــزاوي، عمــر، -١٨

بحث مقدم للملتقى الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، كلية العلوم       

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار

، دور تبنـــي مقاربـــة المـــسؤولية االجتماعيـــة فـــي تـــدعيم القـــدرة التنافـــسية  )٢٠١٣(راشـــد، طـــارق -١٩

بحث مقدم للمؤتمر العلمي العالمي التاسع لالقتصاد والتمويـل اإلسـالمي مـن             لمنظمات األعمال،   

 . سبتمبر، تركيا١٠-٩
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، المـسؤولية االجتماعيـة للبنـوك العاملـة فـي مـصر كـشركات              )٢٠١٠(القاضي، أحمد سامي عدلي    -٢٠

 . دراسة ميدانية، بحث مقدم إلى مركز المديرين المصري، القاهرة–مساهمة مصرية 

، أثر أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة         )٢٠١٣( منصور أبوجليل، محمد  -٢١

 دراسة ميدانية على الشركات الصناعية باألردن، بحث مقدم للمؤتمر الـدولي الثـاني              -التنافسية  

 . نيسان ، األردن٢٥-٢٣لكلية إدارة األعمال بجامعة مؤتة خالل الفترة من 

 .الرياض. ، المؤلف"دارة الموارد البشرية في األجهزة الحكوميةإ"، )٢٠٠٧(حمزاوي، محمد سيد  -٢٢

 .دمشق. ، دار رسالن"إدارة األعمال الدولية"، )٢٠٠٧(الخضر،علي  -٢٣

 .، دار وائل"إدارة الموارد البشرية المعاصرة"، )٢٠٠٥(عقيلي، عمر وصفي  -٢٤

 .مصر. معية، الدار الجا"إدارة االستراتيجية للموارد البشرية"، )٢٠٠٧(البخار، فريد  -٢٥

، مجلــة التنميــة  "االتجاهــات الحديثــة فــي إدارة المــوارد البــشرية  " ،)هـــ١٤٣٦(العتيبــي، محمــد زويــد   -٢٦

 .الرياض. ١٢٨ معهد اإلدارة العامة، عدد -اإلدارية

 .الرياض. ، الكتاب الجامعي"إدارة الموارد البشرية" ،)٢٠١٢(عالقي، مدني عبد القادر  -٢٧

. ، مكتبــة المتنبــي"المفــاهيم والوظــائف-إدارة المــوارد البــشرية"، )هـــ١٤٣٥(المــاحي، عــادل بــابكر  -٢٨

 .الرياض

 .األردن. ، دار وائل"مدخل استراتيجي-إدارة الموارد البشرية"، )٢٠٠٦(عباس، سهيلة محمد  -٢٩
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The Impact of Adopting Social Responsibility Programs towards Employees on  

Human Resources Management Policy: 

The case ofIndustrial Companies in Riyadh 

DR. FalaaH Faraj Al-Subay`i 

Business Administration Department 

Economics and Administrative Science College 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract: 

This study aims to identify the motive of adopting social responsibility 

programs towards workers in industrial companies in the Riyadh area, and to 

measure its impact on human resources management policies. It also measures 

the differences between workers with regards to their performance in social 

responsibility programs provided to them,taking into account a number of 

demographic variables, namely age, academic qualification, career level and 

work experience. To meet these objectives, a model for study has been built (on 

the basis of previous studies and of the exploratory study) showing the 

independent and the dependent variables of the study. In light of this, the study 

hypotheses have been developed. The study uses a comprehensive survey 

method for all the companiesconcerned (28 companies).  

The major findings of the study include that the companies used in the survey 

work on achieving job security for their workers, as well as offering job 

opportunities for graduates. Moreover, incentives and rewards are offeredto 

employees, which ispositively reflected in their performance. The study also 

highlights that the practice of social responsibility programs by the companies in 

question affects the already applied policies and programs of human resources 

management. Furthermore, the study highlights the existence of some 

statistically significant differences in the averages of workers' perception of 

social responsibility programs provided to them according to the variables 

mentioned  above, except for the variable related to job experience. In light of 

these results, the researcher concludes with a set of recommendations that the 

planners and policy-makers can benefit from in this field.  
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 موظفات ىلد بجودة الحياة  التنبؤياإلسهام النسبي ألبعاد طبيعة العمل ف 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةجامعة القصيم 
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  جامعة القصيم –كلية التربية 
 

 :ملخص الدراسة
مة إلى التعرف على اإلسهام النسبي ألبعـاد طبيعـة العمـل فـى التنبـؤ بجـودة        اهذا البحث بصفة ع   هدف  

 الكـشف عـن   غيرات الديموجرافية كمـا هـدف إلـى      في ضوء بعض المت   صيم  لدي موظفات جامعة الق   الحياة  

سـنوات  (فى أبعاد طبيعة العمل وجودة الحياة لدي موظفـات جامعـة القـصيم والتـى تُعـزي إلخـتالف                  فروق  ال

، والتعــرف علــى العالقــات بــين أبعــاد طبيعــة العمــل وأبعــاد جــودة ) التخــصص– الحالــة االجتماعيــة -الخدمــة 

موظفات الجامعة، كذلك التنبؤ بجـودة الحيـاة مـن خـالل درجـات موظفـات جامعـة القـصيم فـى                      الحياة لدي   

 الباحثــة واســتخدمتموظفــة بالجامعــة،  ) ٤٣(تكونــت العينــة األساســية للبحــث مــن عــدد     و.طبيعــة العمــل 

 إعـداد منظمـة الـصحة العالميـة       ) WHOQOl(ومقياس جودة الحيـاة     ) إعداد الباحثة (مقياس طبيعة العمل    

 Mann-Whitney- U ويتنـي  الباحثـة علـى اختبـار مـان     اعتمـدت وفي التحليل اإلحصائي للبيانات ). ١٩٩٥(

Test وكـشفت نتـائج هـذا البحـث عـن وجـود        .تحليـل االنحـدار المتعـدد   أسـلوب   معامل ارتبـاط بيرسـون و      و

سـنوات  (خـتالف  ال ىفى طبيعة العمل وجودة الحياة لدي موظفـات جامعـة القـصيم تُعـز              اًفروق دالة إحصائي  

فــى طبيعــة العمــل وجــودة الحيــاة لــدي  اًفــروق دالــة إحــصائيفــي حــين ال توجــد )  الحالــة االجتماعيــة-الخدمــة 

خــتالف التخــصص، كمــا كــشفت نتــائج هــذا البحــث عــن وجــود عالقــات    ال ىموظفــات جامعــة القــصيم تُعــز 

وظفات الجامعة، وأخيراً يُمكن التنبؤ بين أبعاد طبيعة العمل وأبعاد جودة الحياة لدي م        اً دالة إحصائي  موجبة

 .بجودة الحياة من خالل درجات موظفات جامعة القصيم فى طبيعة العمل

  -:الكلمات المفتاحية

 .طبيعة العمل -

 .جودة الحياة -
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 :المقدمة
اإلنــسان هــو ركيــزة الحــضارة والتقــدم وعنــدما يوجــد اإلنــسان البــد وأن يوجــد علــم      

الــنفس، ولــذلك  يُــشكل العنــصر البــشري أحــد األبحــاث واألبعــاد الرئيــسية لعلــم الــنفس     

 . وغيرها من العلوم األخرى

دة، لذا اهتمت العديد من الدراسات في العقود الثالثة األخيـرة بتطـوير الخـدمات الجديـ      

ــاً     ــا الهيكليـــة ، واهتمـــت أبحاثـ فركـــزت علـــى عمليـــات تـــصميم الخـــدمات وتحديـــد أبعادهـ

ودراسات أخـرى بالموضـوعات التنظيميـة المرتبطـة بـأدوات وطـرق تقـديم تلـك الخـدمات                   

 .وتحليل حاجات العميل

 (Johne & Storey ،١٩٩٨, pp ٢٥١ -١٨٤) ،: Edvardsson, et.al,٢٠٠٠) 

االهتمـام الكـافي لتنميـة المـوارد البـشرية وتحـسين ظـروف              ولم تعطي هذه البحـوث      

بيئة العمل، ومن ثم يصبح تحليل ظروف بيئة العمـل ودراسـة العوامـل الحاكمـة الواجـب             

 -١٤٨ pp، ٢٠٠٣ ,Edvardsson & Gustavsson ). التأكـد منهـا وتوفيرهـا أمـراً جوهريـاً      

١٦٣) 

تحقــق مــن خــالل عمــالء لــديهم   أن نمــو المنظمــات ي(١٩٩٧ ,Heskett, et,al)ويــرى 

الوالء للمنظمة، راضين عن القيمة المدركة للخدمة التي يحـصلون عليهـا، وحيـث أن قيمـة          

الخدمة المقدمة تتم من خالل موظفين فيجـب أن يتمتـع هـؤالء المـوظفين بجـودة الحيـاة                  

 . الوظيفية التي تقدمها لهم منظماتهم 

ــة     ــاة مــن المفــاهيم الحديث ــر جــودة الحي ــم الــنفس     وتُعتب ــي ارتبطــت بدراســات عل  الت

اإليجــابي والــذي يــؤدي تحقيقــه إلــى شــعور الفــرد بالرضــا والبهجــة وتحقيــق الــذات والتفــاؤل  

وبالتالي التوجه اإليجابي نحو الحياة، وهناك عدة مصادر تؤثر في جودة الحيـاة منهـا مجـال           

كانة ويـؤدي إلـى     العمل، حيث يعتبر العمل جزء جوهري في حياة اإلنسان الذي يعطيه الم           

إشباع حاجاته ورغباته ويربطه بالمجتمع، كما أن للوظيفـة أهميـة فـي الـسعادة النفـسية                  

 . للفرد، وما يتجلى من شعور الفرد بالرضا عن الحياة
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ويهتم موضوع جودة الحيـاة فـي العمـل بدراسـة وتحليـل المكونـات واألسـاليب التـي                   

ر حياة وظيفيـة أفـضل للعـاملين بمـا يـسهم       بقصد توفي  ،تستند إليها اإلدارة في المنظمات    

أحمــد مــاهر مــصطفى، .  (فــي رفــع أداء المنظمــة وتحقيــق اإلشــباع لحاجــاتهم ورغبــاتهم  

 ). ١٨٩ -١٠٩  ص ص،١٩٩٩

فكلما تميزت بيئة العمل بالقبول والرضا مـن العـاملين سـاهم ذلـك فـي جعـل األفـراد            

 آداء أفــــــضل مـــــستغرقين بـــــشكل كامــــــل فـــــي وظــــــائفهم وبالتـــــالي الحــــــصول علـــــى     

(Chiu&Shioulu,٢٠٠٣,PP٣٠-١٣) . 

وتتجلــى أهميــة هــذا البحــث لــيس فقــط إلعطــاء مفــاهيم حــول ميــدان العمــل وجــودة   

ــاة مــن خــالل           ــين طبيعــة العمــل وجــودة الحي ــدى الفــرد، ولكــن لدراســة العالقــة ب ــاة ل الحي

ظــروف التركيــز علــى األبعــاد المتــصلة بجــودة الحيــاة تبعــاً لعــدة نــواحي مرتبطــة بطبيعــة و  

 مـن أهـم مظـاهر جـودة الحيـاة           اًودوافع العمـل وغيرهـا، حيـث يُعـد تكيـف الموظـف واحـد              

 .فشعوره بالرضا واالرتياح يمكن أن ينعكس على إنتاجه وتحصيله

  -:مشكلة البحث
الشك أن موظفات جامعة القصيم يشكلن قوة في رفع جودة العمـل فـي الجامعـة،                

قــق مــن خــالل مــوظفين لــديهم الــوالء لتلــك  كمــا أن تقــدم جامعــة القــصيم وتطورهــا يتح

لـذا يجـب أن يتمتـع       ،  المؤسسة، راضين عن القيمة المدركـة للخدمـة التـي يحـصلون عليهـا             

 . هؤالء الموظفين بجودة الحياة الوظيفية التي تقدمها لهم الجامعة

إلى وجود عالقـة  ) .  (٥٢٦-pp٥٠٩ ,١٩٨٥ ,Katz ،Kachan, Weberوكشفت دراسة 

ــة بــين اتجاهــات األفــراد واآلداء االقتــصادي للــشركة ، كمــا خلــصت دراســة       ارتبــاط موج ب

ــاة الوظيفيـــة    ) ١٩٩٩مـــصطفى ( إلـــى ضـــرورة تـــوفير عـــدة أدوات حتـــى تتحقـــق جـــودة الحيـ

ــاملين ــر،        ، للعـ ــد واألجـ ــرارات والعوائـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــشاركة فـ ــي المـ ــك األدوات فـ ــت تلـ تمثلـ

 .  ، واألمان الوظيفي والمعلوماتوجماعات العمل والسلوك اإلشرافي وتكامل الوظيفة
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مــن هنــا تــرى الباحثــة أن هــذا البحــث ســوف يتنــاول تحليــل العالقــة بــين مُتغيــرين مــن     

أحــدث أدبيــات الــسلوك التنظيمــي وهمــا طبيعــة العمــل وجــودة الحيــاة للموظفــات والتــي     

حظيت فـي العقـدين األخيـرين باهتمـام كبيـر مـن علمـاء ودارسـي الغـرب فـي ظـل افتقـار                         

ــأثير عوامــل        المكت بــة العربيــة فــي هــذا المجــال، كمــا أن الكــشف عــن طبيعــة وحجــم وت

طبيعــة العمــل بأبعــاده المختلفــة علــى جــودة الحيــاة ســوف يــسهم بــإذن اهللا فــي التوصــل   

ــصياغة الــسياسات والخطــط إلســتثمار جــودة الحيــاة للمــوظفين فــي اإلنتاجيــة واآلداء،         ل

 .  العالقات داخل المنظمةوغرس ثقافة حب المنظمة والعمل الوظيفي ودعم

وفي ضوء ما سـبق هـدفت الباحثـة إلـى الكـشف عـن اإلسـهام النـسبي ألبعـاد طبيعـة                   

العمل فى التنبؤ بجـودة الحيـاة لـدي موظفـات جامعـة القـصيم فـي ضـوء بعـض المتغيـرات                       

 -:الديموجرافية؛ وعليه تتلخص مشكلة البحث في األسئلة التالية

ــدي موظفــات      هــل توجــد فــروق فــي أبعــاد طبي   -١س ــي ل عــة العمــل ومجموعهــا الكل

  ؟) التخصص–الحالة االجتماعية  -سنوات الخدمة (تُعزي لمتغيرات جامعة القصيم  

ــدي موظفــات جامعــة        -٢س  هــل توجــد فــروق فــي أبعــاد جــودة ومجموعهــا الكلــي ل

 ؟)  التخصص–الحالة االجتماعية  -سنوات الخدمة (تُعزي لمتغيرات القصيم  

 بين أبعاد طبيعة العمـل وأبعـاد جـودة الحيـاة لـدي موظفـات جامعـة                   ما العالقة  -٣س

 القصيم  ؟

 ما إمكانية التنبؤ بجودة الحياة من خالل درجات موظفات جامعة القصيم فى             -٤س

 طبيعة العمل؟

  -:أهداف البحث
موظفـات  فـى أبعـاد طبيعـة العمـل ومجموعهـا الكلـي لـدي               فروق  الكشف عن ال   - ١

ــصيم   ــة القــ ــى جامعــ ــزيوالتــ ــرات تُعــ ــة  ( لمتغيــ ــنوات الخدمــ ــة  -ســ ــة االجتماعيــ  – الحالــ

 .).التخصص
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فـى أبعـاد جـودة الحيـاة ومجموعهـا الكلـي لـدي موظفـات                فـروق   الكشف عـن ال    - ٢

ــى   ــصيم  والتــ ــة القــ ــرات  جامعــ ــزي لمتغيــ ــة  (تُعــ ــنوات الخدمــ ــة  -ســ ــة االجتماعيــ  – الحالــ

 .).التخصص

حياة لدي موظفات   التعرف على العالقات بين أبعاد طبيعة العمل وأبعاد جودة ال          - ٣

 .جامعة القصيم 

التنبــؤ بجــودة الحيــاة مــن خــالل درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــى طبيعــة       - ٤

 .العمل

  -:أهمية البحث
يــستمد هــذا البحــث أهميتــه مــن أهميــة متغيريــه، حيــث يتنــاول طبيعــة العمــل وجــودة   

يفيــة الحيــاة والوصــول إلــى معرفــة أفــضل الــشروط التــي يجــب أن تتحقــق لتــوفير حيــاة وظ  

أفضل للعاملين وإشـباع حاجـاتهم مـن خـالل تـوفير بيئـة عمـل صـالحة ومـشاركتهم فـي              

اتخاذ القـرار مـن مبـدأ أن جـودة حيـاة العمـل عمليـة متكاملـة تـشارك فـي تنفيـذها جميـع               

اإلدارات المنظمــة كمــا يلــزم مراعــاة العوامــل التــي تــؤدي إلــى تحقيــق جــودة حيــاة العمــل   

ماعيــة وتحقيــق الرضــا عــن العمــل والوظيفــة والمكافــآت  والتــي تتمثــل فــي المــشاركة الج

 . والعوائد والمزايا وتوفير بيئة تتسم باألمان والصحة

من جهـة أخـرى انتمـاء هـذا البحـث إلـى مجـال علـم الـنفس اإليجـابي الـذي يهـدف إلـى                          

تنمية واستثمار جوانب شخصية اإلنسان والوصول بها إلى أسمى معاني الحيـاة، وكـذلك              

م جودة الحياة، حيـث يحظـى باهتمـام كبيـر مـن علمـاء ودارسـي الغـرب فـي             حداثة مفهو 

ظل افتقار المكتبة العربية في هذا المجال حيث تندرج ضمن المفاهيم اإليجابية في علـم               

 . النفس

كما تنبع أهمية هذا البحث في إطار تحسين جودة الحياة التي تُعتبر هدفاً من أهداف               

همية ذلك في قياس مستويات جودة الحياة لفئة موظفـات      التنمية البشرية ألي مجتمع وأ    

 . الجامعة
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  -:مصطلحات البحث
من الصعوبة إيجاد تعريـف جـامع للعمـل نظـراً الرتباطـه بمجـال                : مفهوم العمل  -١

نــشاط اإلنــسان الجــسدي والنفــسي واالجتمــاعي واالقتــصادي ومعظــم تعريفــات العمــل      

شـباعاً لحاجاتـه األساسـية وتحقيقـاً لذاتـه          أجمعت على أن العمل هو نشاط يزاوله الفـرد إ         

  .وضماناً لمكانته االجتماعية، وذلك الكتساب احترام الزمالء وأفراد المجتمع له

وترى الباحثة أن طبيعة العمل هي كل المصادر واألبعاد الخاصة بنوعية العمل نفـسه              

 وقـــسمت مـــصادره إلـــى خمـــس مـــصادر وأبعـــاد هـــي البعـــد  . وكـــل الظـــروف المحيطـــة بـــه 

. التنظيمي، وبعد العالقـات، وبعـد النمـو المهنـي، وبعـد الحـوافز، ومـصدر الظـروف الفيزيقيـة                  

وتُعــرف طبيعــة العمـــــل إجرائيــاً بالدرجــة التــي تحــصل عليهــا موظفــة جامعــة القــصيم فــي  

 . مقياس طبيعة العمل المستخدم فى هذا البحث

ودة الحيــاة جــ) ١٩٩٨( تعــرف منظمــة الــصحة العالميــة  -:مفهــوم جــودة الحيــاة -٢

إدراك الفــرد لوضــعه فــي الحيــاة فــي ســياق الثقافــة واتــساق القــيم التــي يعــيش فيهــا    : بأنــه

ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه ، توقعاته، قيمة، واهتماماتـه المتعلقـة بـصحته           

البدنيــة، حالتــه النفــسية ، مــستوى اســتقالليته، عالقاتــه االجتماعيــة، اعتقاداتــه الشخــصية    

   (١٤٠٩ - PP١٤٠٣ ,١٩٩٥ ,WHOQOl Group).  ته بالبيئة بصفة عامةوعالق

وتُعـــرف جـــودة الحيـــاة إجرائيـــاً بأنهـــا بالدرجـــة التـــي تحـــصل عليهـــا موظفـــة جامعـــة  

 .القصيم في مقياس جودة الحياة المستخدم فى هذا البحث

  -:اإلطار النظري والدراسات السابقة
ت األخيـرة مـن القـرن الماضـي عـدة      لقد تمخضت عن جهود علماء النفس في الـسنوا       

مفاهيم كان لها أكبـر األثـر فـي إثـراء العديـد مـن الدراسـات والبحـوث وتقـديم العديـد مـن                  

التوصــيات والمقترحــات التــي يمكــن االســتفادة منهــا وتطبيقهــا فــي كــل مجــاالت الحيــاة،   

 ومــن هــذه المفــاهيم مفهــوم طبيعــة العمــل ومفهــوم جــودة الحيــاة والتــي ســوف نتناولهــا

 .تباعاً
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 :  Concept of Work  -:مفهوم طبيعة العمل
نشاط إنساني مقـصود يهـدف إلـى تغيـر     : بأنه "يُعرف العمل في معجم على االجتماع  

 ) . ٢٢، ص ٢٠١٤شيخي مريم ، (موقف معين كلية أو جزئياً 

أن العمــل هــو أي نــشاط إنــساني هــادف يــسعى ) ١٠، ص ١٩٩٨يحيــى بــشالغم ، (ويــرى 

نـسان إلـى تحقيـق أهـداف محـددة وتقتـضي إلـى عمليـة سـيكولوجية محـددة                    من خاللـه اإل   

 .التفكير، التركيز الذكاء : مثل

ومـا يحتويـه مـن    ، وترى الباحثة أن العمل هـو تفاعـل مـنظم بـين اإلنـسان والمحـيط بـه            

 : أشياء وآالت وأشخاص وله عناصر أساسية أهمها

 . مكان العمل الوسط المحيط ب-  موضوع العمل -  أدوات العمل -

 : ولقد ظهرت نظريات عديدة تفسر طبيعة العمل ومجاالته منها

ـــ   -١ ــة اإلدارة العمليــة ل ــايلور  ( نظري  وتطبيقاتهــا مــع دراســة    F. Taylorفريــديك ت

تــرى بــأن العمــال ال يمكــن االعتمــاد علــيهم فــي إنجــاز األعمــال، ولــذلك    : الحركــة والــزمن 

وهـــي تعتبـــر أن العامـــل ، لتوجيـــه واإلشـــرافوجـــب تـــدخل اإلدارة فـــي مجـــال التخطـــيط وا

مــدفوع أصــالً بالحــافز المــادي إلنجــاز العمــل فهــذه النظريــة تــرى بــأن تنظــيم العمــل داخــل     

المنظمــة تــضطلع بــه اإلدارة مــن خــالل تــصميم الوظــائف وتحديــد األجــور والتعيــين، بينمــا      

 ). ٢٧، ص ٢٠١٤شيخي مريم، (يضطلع العمال بآداء وتنفيذ المهام المسنده إليهم 

تعتقـد هـذه النظريـة فـي تفـسيرها للـسلوك       :  النظرية البيروقراطيـة لمـاكس فيبـر     -٢

التنظيمــي بــأن األفــراد غيــر عقالنيــين فــي آداء مهــامهم ، وبالتــالي فهــي تــرى أن االعتبــارات    

الشخصية هي السائدة في ميدان العمـل علـى حـساب االعتبـارات الموضـوعية والعقالنيـة                 

موجودة لدى العمال عند أدائهم لمهامهم داخل التنظـيم، وبالتـالي فهـي           التي تعتبرها غير    

تقتـــرح لتنظـــيم ســـلوك العمـــال داخـــل التنظيمـــات ضـــرورة وجـــود نظـــام صـــارم للقواعـــد 

 ) . ٦١ -٦٠، ص ص ١٩٩٨يحيى بشالغم ، (المسيرة للتنظيم 
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 العمـل    أن الفرد العادي يكرهXتفترض نظرية   :  MC  Gregor  لـ Y  ، X نظرية -٣

ويحــاول تجنبــه وبالتــالي يجــب إجبــاره علــى العمــل، حتــى يمكــن تحقيــق أهــداف المنظمــة، 

 تلوح بالعقاب كإجراء البد منه لحـث األفـراد علـى العمـل وبـنفس الوقـت              Xوعليه فنظرية   

 الـذين يعملـون وأن اإلنـسان العـادي يُفـضل أن يوجـه           نتستخدم الحـوافز الماديـة للمتميـزي      

ــاد وال يتحمــــل   ألداء معــــين بــــدالً مــــ  ــالي يفــــضل أن يقــ ــاده الشخــــصي نفــــسه وبالتــ ن اعتمــ

المسؤولية، وأن نقطة الضعف في اإلدارة اللينة، هـي أنهـا تـوفر فـرص إشـباع الرغبـات لـدى           

 . األفراد، دون أن تربطها باألداء ذاته

أن الفــرد يحــب العمــل وأن  : علــى االفتراضــات التاليــةYفــي حــين تفتــرض نظريــة 

تتكـون نتيجـة لخبرتـه الـسابقة، وأن اسـتخدام العقوبـة كوسـيلة لـدفع              ميوله تجـاه عملـه      

الفرد للعمل وسيلة غير سـلمية، وأن المنظمـات الحاليـة فـي ظـل الظـروف الحاليـة تـرى أن                      

الطاقــات البــشرية ال تــستغل اســتغالالً كــامالً، كمــا أن إقنــاع فــرد باألهــداف وااللتــزام بهــا    

ن وراء تحقيقهـا، وأن األفـراد يمتلكـون القـدرة           يرتبط بمـدى العائـد الـذي سيحـصل عليـه مـ            

على االبتكار، ويجب على الرئيس أن يـشجع مرؤوسـيه علـى تنميـة واسـتخدام طاقـاتهم                  

 ).٣-١، ص ص ٢٠١٣جاسم القرطوبي ، (

ــرغ  -٤ ــة هرزب ــه، وكــذا التقــدير مــن      ) : ١٩٥٩( نظري أن إنجــاز العمــل واالعتــراف بقيمت

الــوظيفي هــي مبعــث لمــشاعر الــسعادة والرضــا عــن    الــزمالء والرؤســاء إلــى جانــب الترقــي   

أن : العمــل تلــك هــي النتــائج التــي خلــص إليهــا عــالم الــنفس فــي دراســته للعــاملين مفادهــا    

ــة         ــى اســم العوامــل الــصحية الوقائي ، لإلنــسان مجمــوعتين مــن الحاجــات أطلــق علــى األول

 ). ٢٢٥، ص ٢٠٠٣فرح عبدالقادر طه، (والثانية اسم العوامل الدافعة 

 : أوجدت هذه النظرية اتجاهين:  نظرية العالقات اإلنسانية-٥

o    ـــ  ، والــذي يــرى أن الفــرد ال  E.MAYO" إلتــون مــايو "المدرســة التفاعليــة الممثلــة ب

يعمل وال ينظر إليه داخل التنظيم كشخص مستقل ومعـزول ، بـل كعنـصر مـن جماعـة،               

المعاملـة وغيرهـا مـن      وأنه حساس للعقوبات والمكافآت لباقي عناصر جماعتـه، حيـث أن            
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العوامـل الغيــر ماديــة والرفــع مــن الــروح المعنويـة وهــي مــن المؤشــرات علــى دافعيــة األداء،   

الفــضيل رتيمــي، رتيمــي أســماء،  . ( وإن الــشروط الفيزيائيــة للعمــل تــأتي فــي الدرجــة الثانيــة 

 ) . ٢٠ -١٢، ص ص ٢٠١٣

o  مدرسةKurt Lewin :  جيـة والعمـال   تنطلق هذه المدرسة من مفهـوم أن اإلنتا

وأن االختالفـات األساسـية التـي تميـز فكـرة الـسلوك       . تقوم على التحفيـز وإرضـاء العمـال     

ال مركزيـة القـرارات، أن    : اإلنساني لدى المدارس الكالسـيكية تقـوم علـى األسـس التاليـة            

الدراسة أقيمت على جماعات وليس أفراد، قـوة االنـدماج تقـوم علـى الثقـة قبـل الـسلطة،                    

رجــل تواصــل قبــل أن يكــون ممثــل لــسلطة، العمــل يقــوم علــى المــسؤولية   المــشرف هــو 

ولــيس علـــى المراقبــة الخارجيـــة التنظــيم يحـــدد المحــيط الـــسيكولوجي ألفــراده بحيـــث      

يكونون متأثرين بالمعايير التي يريد التنظيم تصنيفها، وعلى األفراد أن يقبلـوا بـأن يـصبحوا                

 ) . ٣٣ -٣٢، ص ص ٢٠١٤مريم شيخي ، (من عناصر التنظيم 

تفتـرض هـذه النظريـة أن النـاس فـي           : التدرج فـي الحاجـات    :  نظرية أبراهام ماسلو     -٦

محيط العمل يدفعون لـآلداء بالرغبـة فـي إشـباع مجموعـة مـن الحاجـات الذاتيـة، وتـستند                   

أن البـشر كائنـات محتاجـة مـن الممكـن         : هذه النظرية على ثالثة افتراضات أساسية وهي      

ــؤثر احتياجاتهــا   ــي تــؤثر فــي         أن ت ــى ســلوكها، فالحاجــات غيــر المــشبعة فقــط هــي الت عل

ــدرج حاجــات اإلنــسان          الــسلوك ، أمــا الحاجــات المــشبعة فــال تــصبح دافعــة للــسلوك، تن

الـذات،  (حسب أهميتها هرميـاً، فتبـدأ باألساسـية مثـل الطعـام والمـأوى إلـى المركبـة مثـل                     

األساسـية المركبـة فقـط، عنـدما        ، يتقدم اإلنسان للمستوى التالي من الحاجـات         ) واإلنجاز

أي أن الـشخص العامـل يركـز أوالً علـى           ،  تكون الحاجـة الـدنيا قـد تـم إشـباعها علـى األقـل              

إشباع الحاجـة المتعلقـة باألمـان فـي الوظيفـة قبـل أن يـتم توجيـه الـسلوك المـدفوع نحـو                 

 ). ٩٩، ص ٢٠٠٨صالح الدين محمد عبدالباقي، (إشباع حاجة إنجاز العمل بنجاح 

 : ن يوقسمت إلى نظريت:  نظرية التوجيه المهني -٧
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o  وتقــوم هــذه النظريــة بتــصنيف المهــن فــي فئــات )  منحــى الحاجــات(نظريــة آن رو

واســعة مرتبطــة بأنمــاط الحاجــات التــي تتطــور مــن خبــرات الطفولــة المبكــرة، كمــا أنهــا      

ظـام تـصنيف    تعترف بالفروق، في القدرات وتأثيرات األسرة وتـوفر اإلمكانـات وغيرهـا ، ون             

ــذي اقترحــه رو   ــة       المهــن ال  يــستخدم بواســطة مرشــدين مــن مختلــف االنتمــاءات النظري

 . لمساعدة العمالء على بناء إطار لفهم عالم العمل

o    يُعطــي هوالنــد اعتبــاراً ضــئيالً للعوامــل     ) : منحنــى األنمــاط (نظريــة جــون هوالنــد

ا ينظـر لإلرشـاد المهنـي    النفسية والبيولوجية التي تنتج الخصائص الشخـصية للعميـل، كمـ         

الفردي على أنـه آليـة أخيـره لالسـتخدام مـع األفـراد اللـذين ال يـستطيعون اتخـاذ القـرار فـي                          

اختيارهم لمهنـة معينـة بعـدما قُـدمت لهـم المـساعدة اإلرشـادية أو المهنيـة، كمـا يقتـرح                   

 Vocational)هوالنـــد أن المرشــــد يمكــــن أن تــــستخدم قيــــاس التفــــضيالت المهنيــــة  

Preference Inventory) أو مقيــاس استكــشاف الــذات (SDS) (Self - Directed 

Searsh)        أو مقياس هوالند المستمد من مقياس سترونج للميول المهنية أو المـستمد مـن 

مقيــاس الميــول لــسترونج وكامبــل، وذلــك لتحديــد خــصائص العميــل، ويقتــرح هوالنــد أن      

ومات لكـي يعمـل اختيـاراً مهنيـاً     الشخص الذي لديه نمط متسق يحتاج فقط إعطاء المعل      

قـد يحتـاج إلـى إرشـاد شـامل أو      ) مـضطرب (بينما الفرد الذي لديه نمط غيـر متـسق          ،مناسباً  

 -٣٥، ص ص ٢٠١٤شــيخي مــريم، . (عــالج نفــسي لكــي يــستطيع تطــور فهــم أفــضل لذاتــه 

٣٨.( 

كـل مـا يحـيط بـالفرد فـي عملـه ويـؤثر        :  يقصد بظـروف العمـل  :مصادر طبيعة العمل  

والمجموعـة التـي يعمـل معهـا مـن اإلدارة والتـي             ،  لوكه وأدائه وفي ميولـه تجـاه عملـه        في س 

تتبعها والمشروع الـذي ينتمـي إليـه، بعـد اإلطـالع علـى الدراسـات الـسابقة أمكـن تلخـيص                      

 : هذه المصادر كالتالي 

ــة    ــة،     (ظــروف العمــل الفيزيقي ــة، التلــوث والتهوي ــضوضاء، الحــرارة والرطوب اإلضــاءة، ال

الخـــصوصية واإلحـــساس (والظـــروف النفـــسية المتعلقـــة بطبيعـــة العمـــل مثـــل  ) ةالحركـــ
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بالمكانة واألهمية ومشاعر عدم التميز وفقـدان المكانـة واألهميـة ومـشاعر عـدم التميـز                 

، ظـروف متعلقـة     )االتصال، القيـادة  (وأيضاً ظروف العمل االجتماعية مثل      ) وفقدان المكانة 

ــامين الحــوافز،(بنوعيــة المهنــة نفــسها مثــل    ــه، الت وظــروف تخــص محتــوى  )  األجــر، الترقي

 ) . ساعات العمل ، عبء العمل(المهنة قبل 

 تأخذ مصادر الضغط مستويات متتاليـة تبـدأ بـالفرد ذاتـه وتتـدرج حتـى                 :ضغوط العمل 

 -الفـرد ذاتـه، جماعـة العمـل، العوامـل التنظيميـة            (تصل إلى البيئة الخارجية للمنظمة وهي       

 الهيكل والمناخ التنظيمي الكادر الـوظيفي  - الدور الذي يقوم فيه  - الوظيفة التي يشغلها  

 ) . العالقات مع الرئيس والزمالء والمرؤوسين، البيئة الخارجية-

 عـادة مـا يـتم تعريـف مفهـوم جـودة الحيـاة فـي ضـوء بعـدين            :مفهوم جودة الحياة  

ــة    ــذاتي والبعــد الموضــوعي ،  : أساســيين لكــل منهمــا مؤشــرات معين ــة البعــد ال  إال أن غالبي

الباحثين ركزوا على المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي لجودة الحياة، وهي المؤشـرات            

مــــستوى الــــدخل، المكانــــة ، القابلــــة للمالحظــــة والقيــــاس المباشــــر مثــــل أوضــــاع العمــــل

 . وحجم المساندة المتاح من شبكة العالقات االجتماعية، االجتماعية واالقتصادية

(Bishop, M ., & Feist- Price ،s  ،٢٠٠١ ،pp٢١٢-٢٠١) 

ومــع ذلــك تظهــر نتــائج البحــوث أن االرتباطــات بــين المؤشــرات الذاتيــة والموضــوعية    

ضعيفة لجودة الحيـاة كمـا تقـاس فـي الرفاهيـة الشخـصية أو الرضـا عـن الحيـاة والـسعادة                  

  . (١٩-pp١٠ ,١٩٩٥ .Myers ،D . G ،& Diener ،E)الشخصية 

أن تحليــل نتــائج الدراســات الــسابقة فــي   ) ٢٠٠٤(وايــستربورك وفــراي  ويــرى جليمــان  

مجال جودة الحياة يثبت أن جودة الحياة بالمعنى الكلي تنظم وفقـاً لميكانزمـات داخليـة                

(Gilman, R. Easterbrooks, S. & Frey, M. ٢٠٠٤, pp١٦٦-١٤٣) ويؤكــد تيلــور  

موضوع الخبرة الذاتية ال يكون له  أن جودة الحياة (١٩٩٦ ,Taylor & Bogdan)وبوجدان 

 . معنى إال من خالل إدراكات الفرد ومشاعره وتقييمه لخبراته الحياتية 

Vreek, G.J., Janssen, S. Resnick ،S. & Stolk J., ١٩٩٧, PP٣٠١-٢٨٠ 
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ــادلي، &علـــي مهـــدي كـــاظم  (ويـــشير  إلـــى ) ٨٧ - ٦٧، ص ص ٢٠٠٥ عبـــدالخالق البهـ

 الحياة والمفاهيم ذات الصلة، لذا تزخر األدبيـات النفـسية           وجود تداخل بين مفهوم جودة    

 : بعدد من التعريفات منها

 .  القدرة على تبني أسلوب حياة يشبع الرغبات واالحتياجات لدى الفرد-١

 الـــسعادة والرضـــا عـــن الـــذات والحيـــاة -٣.  الـــشعور الشخـــصي بالكفـــاءة الذاتيـــة-٢

الجتماعيـــة التـــي تقـــدم ألفـــراد المجتمـــع،   رقـــي مـــستوى الخـــدمات الماديـــة وا -٤. الجيـــدة

 االســتمتاع بــالظروف الماديــة فــي البيئــة   -٥.والنــزوع نحــو نمــط الحيــاة التــي تتميــز بــالترف  

الخارجية واإلحساس بحسن الحال، وإشباع الحاجات والرضا عـن الحيـاة، وإدراك الفـرد               

اإليجابيــة وشــعوره بمعنــى الحيــاة إلــى جانــب الــصحة الجــسمية     ، لقــوي ومــضامين حياتــه 

وإحساسه بالسعادة وصوالً إلى عيش حياة متناغمة متوافقة بين جوهر اإلنـسان والقـيم              

 درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيته في         -٦. السائدة في مجتمعه  

النــواحي النفــسية، والمعرفيــة ، واإلبداعيــة، والثقافيــة والرياضــية، والشخــصية، والجــسمية  

مع تهيئة المناخ المزاجي واالنفعـالي المناسـبين للعمـل واإلنجـاز والـتعلم            والتنسيق بينها،   

ــاليب      ــذلك تعلـــم حـــل المـــشكالت وأسـ ــات، وكـ ــارات واالتجاهـ ــادات والمهـ المتـــصل للعـ

التوافــق والتكيــف، وتبنــي منظــور التحــسن المــستمر لــآلداء كأســلوب حيــاة، وتلبيــة الفــرد  

ريته فــي توليــد األفكــار واالهتمــام باإلبــداع   الحتياجاتــه ورغباتــه بالقــدر المتــوازن، واســتمرا  

 حالــة شــعورية -٧. واالبتكــار والــتعلم التعــاوني بمــا ينمــي مهاراتــه النفــسية واالجتماعيــة 

) الفطريـــة والمكتـــسبة(تجعـــل الفـــرد يـــرى نفـــسه قـــادر علـــى إشـــباع حاجاتـــه المختلفـــة   

لقدرة على إشباع  شعور الفرد بالرضا والسعادة وا  -٨). واالستمتاع بالظروف المحيطة به   

ــاالت الـــصحية        ــه فـــي المجـ ــدمات التـــي تقـــدم لـ ــراء البيئـــة ورقـــي الخـ ــه مـــن خـــالل ثـ حاجاتـ

 . واالجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت واالستفادة منه
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ويتــضح مــن تحليــل كافــة التعريفــات الــسابقة أن جــودة الحيــاة ال يختلــف عــن وصــف    

 والمصاغ تحت مـسمى الثالثـي بـي    (٣٠٧ P ,٢٠١٠ ,Craig A Jackson)كاريبج جاكسون 

The ٣ B'Sوهي على كما يوضح الجدول اآلتي  . 

  لجودة الحياة عند كاريبج جاكسونB'S ٣ Theالنموذج الثالثي بي ) ١(جدول 
 األمثلة األبعاد الفرعية المجال

 الوجود البدني
  Physical Being 

ية على التحرك وممارسة األنشطة  القدرة البدن-أ
 . الحركية

 .  أساليب التغذية وأنواع المأكوالت المتاحة-ب
 الوجود النفسي

 Psyychological  
Being 

 . التحرر من القلق والضغوط-أ
 ) . عدم ارتياح/ ارتياح( الحالة المزاجية العامة للفرد -ب

الكينونة 
 )الوجود(

Being 

 الوجود الروحي
  Spiritual Being 

 ) . االستبشار( المستقبل  وجود أمل في-أ
 . أفكار الفرد الذاتية عن الصواب والخطأ -ب

االنتماء المكاني 
 )البدني(

 Physical 
Belonging 

 .  المنزل أو الشقة التي أعيش فيها-أ
 .  نطاق الجيرة التي تحتوي الفرد -ب

 االنتماء االجتماعي
 Social Belonging 

 . عضاء األسرة التي أعيش معها القرب من أ-أ
شبكة عالقات ( وجود أشخاص مقربين أو أصدقاء -ب

 ) . اجتماعية قوية

االنتماء 
Belonging 

 االنتماء المجتمعي
 Community 

Belonging 

 توافر فرص الحصول على الخدمات المهنية -أ
 ) . إلخ... طبية، اجتماعية (المتخصصة 

 .  األمان المالي-ب
  العمليةالصيرورة

  Practical 
Becoming 

 .  القيام بأشياء حول منزلي -أ
 . العمل في وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة -ب

 الصيرورة الترفيهية
 Leisure 

Becoming 

 ) . التنزه ، التريض (األنشطة الترفيهية الخارجية -أ
وسائل اإلعالم ( األنشطة الترفيهية داخل المنزل -ب

 ).والترفيه

الصيرورة  
Becoming 

يرورة التطورية الص
 )االرتقائية(

 Groth Becoming 

 . تحسين الكفاءة البدنية والنفسية -أ
 . القدرة على التوافق مع تغيرات وتحديات الحياة-ب
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 craig)) ١٩٩٥(وسوف تتبنى الباحثة في هذا البحـث تعريـف منظمـة الـصحة العالميـة      

.A.Jackson  ،لمضامين العامة لهذا المفهـوم،      باعتباره أقرب التعريفات إلى توضيح ا      (٢٠١٠

إدراك الفــرد لوضــعه فــي الحيــاة فــي ســياق الثقافــة واتــساق  "بأنهــاإذا تعــرف جــودة الحيــاة 

أهدافــه، توقعاتــه، قيمــه، : القــيم التــي يعــيش فيهــا، ومــدى تطــابق أو عــدم تطــابق ذلــك مــع  

ــتقالليته، عال    ــة، حالتــــه النفــــسية ، مــــستوى اســ ــة بــــصحته البدنيــ ــه اهتماماتــــه المتعلقــ قاتــ

االجتماعية، اعتقاداته الشخصية، وعالقته بالبيئة بـصفة عامـة، وبالتـالي فـإن جـودة الحيـاة                 

 .بهذا المعنى تشير إلى تقييمات الفرد الذاتية لظروف حياته

(WHOQOl  Group, ١٩٩٥, PP ١٤٠٩-١٤٠٣) .  

ــاة    ــاد جــودة الحي ــات      :  أبع ــاة كمــا يــستخدم فــي أدبي يتكــون مفهــوم جــودة الحي

اإلحــساس الــداخلي بحــسن الحــال والرضــا عــن الحيــاة    :  مــن ثــالث أبعــاد رئيــسية المجــال

يــرتبط ) بينمــا يــرتبط اإلحــساس بحــسن الحــال باالنفعــاالت  (الفعليــة التــي يعــشها المــرء  

الرضا بالقناعات الفكرية أو المعرفية الداعمة لهذا اإلحساس، وكليهمـا مفـاهيم نفـسية              

القــدرة علــى رعايــة الــذات وااللتــزام   ).  تقيــيم المــرء  ذاتيــة، أي ذات عالقــة برؤيــة وإدراك و 

تمثل اإلعاقة المنظـور المنـاقض لهـذه القـدرة، وتـرتبط بعجـز              (والوفاء باألدوار االجتماعية    

القدرة على االستفادة من المصادر البيئية ). المرء عن االلتزام أو الوفاء باألدوار االجتماعية    

وتوظيفهـــا ) معيـــار الحيـــاة(االجتماعيـــة، والماديـــة المـــساندة (المتاحـــة االجتماعيـــة منهـــا 

  (١٦-PP٣ ,١٩٩٧ ,.Katschnig H).  بشكل إيجابي

 ". نيفينتجودت وآخر"وتعد تصورات 

(Ventegodrt, S., Anderson ،N. J, & Merrick, J, ٢٠٠٣, PP١١٧٥-١١٦٤) 

بـين البعـد   من أهم التصورات التي طُرحت لتحديد أبعاد جودة الحياة في إطار التوفيق        

الذاتي والبعد الموضـوعي إذ صـاغوا مـا يعـرف بمتـصل جـودة الحيـاة، وطرحـوا فـي ضـوئه مـا                         

 -theory the integrative quality (IQOL). يعـرف بالنظريـة التكامليـة لجـودة الحيـاة     

of- life )  .  ويتضمن أبعاد فرعية تتمثل في الرفاهية : البعد الذاتي) أ: والتي تضمنت بعدين
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) ب.  صية واإلحساس بحسن الحال، الرضا عـن الحيـاة، سـعادة الحيـاة ذات المعنـى               الشخ

ــات،   ، ويتــضمن المعــاير الثقافيــة  : البعــد الموضــوعي   إشــباع االحتياجــات، تحقيــق اإلمكاني

 . السالمة البدنية

وطُرحــت تــصورات أخــرى كثيــرة حاولــت أن تفــصل األبعــاد الفرعيــة لكــل مــن البعــد      

).  ونـز -سـتلزو  "عي لجودة الحياة، ففيما يتعلـق بالبعـد الـذاتي نجـد أن        الذاتي والبعد الموضو  

(Steel ،P. and ones, D. S . ٢٠٠٢ ،PP ٧٨١ -٧٦٧ ) 

وفكــرة الــسعادة ، قــدما نموذجــاً نظريــاً يــربط بــين جــودة الحيــاة مــن المنظــور الــذاتي    

هو عبارة عـن تفاعـل   وتوصال إلى ما يعرف بالوجود الذاتي األفضل والذي ،  والرضا عن الحياة  

 : ثالث محددات تأخذ ترتيباً معيناً من حيث درجة التأثير على النحو التالي

ــى   ) ١ ــة األولـ ــث الرتبـ ــن حيـ ــددات مـ ــات    : (المحـ ــث المكونـ ــن حيـ ــصية مـ ــة الشخـ طبيعـ

العـصابية  )٢. االنبساطية في مقابل االنطوائيـة ) أ: والخصائص وتتضمن بعدين رئيسين هما 

المرشــحات الداخليــة : المحــددات مــن حيــث الرتبــة الثانيــة) ٢. عــاليفــي مقابــل االتــزان االنف

وجهـة الـضبط أو مركـز    ) أ: الخاصة بـالفرد، وتتـضمن مجموعـة مـن األبعـاد الشخـصية مثـل            

: المحــددات مــن الرتبــة الثالثــة   ) ٣. التفــاؤل مقابــل التــشاؤم ) تقــدير الــذات ج ) ب. الــتحكم

مكونــات واألبعــاد البيئيــة ســواء الماديــة أو    وتتــضمن كافــة ال ) البيئيــة(المــدخالت الخبريــة  

 . االجتماعية وما تتضمنه من مصادر إشباع ومساندة

وتـــرى الباحثـــة أن جـــودة الحيـــاة فـــي التحليـــل النهـــائي تـــصور أو صـــورة ذاتيـــة للحيـــاة    

الشخـصية التــي يــود الفــرد أن يعيــشها ، وبالتــالي تختلــف مــن فــرد إلــى آخــر، وتأســس رؤيتنــا  

الطريقــة التــي تتــرجم بهــا عــدداً مــن األبعــاد األساســية إلــى أهــداف         لمعنــى الجــودة علــى   

وتوقعــات ملموســة أو عيانيــة ذات طــابع مــادي يمكــن قياســه ومالحظتــه وبالتــالي الــسعي   

النــشط إلــى تحقيقهــا ، وتلعــب دورة الحيــاة والخبــرات المتباينــة التــي تتعــرض لهــا فــي كــل  

اقع األمر في ثبـات أو تغيـر رؤيتنـا لجـودة       مرحلة من مراحل حياتنا دوراً شديد األهمية في و        

يوجـد نمـط   . الحياة الشخصية، وعلى الرغم من أن لكل شخص توقعاته الكيفية الخاصة          
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يمكن في ضوئه تحديد ثماني أبعاد عامة تؤدي إلى إمكانية تقييم جودة الحيـاة الشخـصية    

 : لكل إنسان بغض النظر عن تصوراته ورؤاه الشخصية وهذه األبعاد هي

 الـشعور  -٣.  الشعور بالسالمة واألمن   -٢.  السالمة البدنية والتكامل البدني العام       -١

 اإلحــساس باالنتمــاء إلــى  -٥.  الحيــاة المنظمــة المقننــة -٤. بالقيمــة والجــدارة الشخــصية 

 -٨. أنشطة الحيـاة اليوميـة ذات المعنـى الهـادف         -٧.  المشاركة االجتماعية  -٦. اآلخرين

ية، ومع ذلك يمكن القـول أن ترتيـب هـذه األبعـاد حـسب أولوياتهـا                 الرضا والسعادة الداخل  

 ومن هنا يمكن ،تعتمد على الخبرات الذاتية بكل فرد وعلى الثقافة التي يعيش في إطارها       

رؤية نوع من التشابه في الترتيـب الهرمـي لهـذه األبعـاد لـدى غالبيـة األفـراد الـذين يعيـشون                 

إذ يتعـرض مثـل هـؤالء األشـخاص إلـى ظــروف      ، فـي ثقافـات أو جماعـات اجتماعيـة واحـدة     

 وهـذا مـا أرادت الباحثـة إلـى          ،حياة مشتركة وبالتالي خبرات حياتية متشابهة إلى حد بعيد        

 . صيم وعالقتها بطبيعة العمل لديهنالتوصل إلى بروفيل جودة حياة موظفات جامعة الق

رئيسة فـي تعريـف    ثمة أربعة اتجاهات  :االتجاهات النظرية لتفسير جودة الحياة      

حـق متكـافئ فـي    :  االتجـاه الفلـسفي والـذي يؤكـد أن جـودة الحيـاة       -أ: جودة الحياة وهـي     

الحياة واالزدهار، وهناك كثير من المواطن التي تتطلب الجودة حتى يحصل اإلنسان علـى              

جودة حياة، فمفهوم جودة الحياة حسب المنظور الفلسفي جاء من أجل وضع مفاهيم    

مثلة في أن الفكرة ال يمكن أن تتحول إلى اعتقاد إال إذا أثبتـت نجاحهـا علـى             السعادة، المت 

والمــستوى العملــي أقــرب إلــى مفهــوم آخــر، ) النفعيــة(المــستوى العملــي وليــست المرجــأة 

كمــا ينظــر إلــى جــودة الحيــاة مــن منظــور فلــسفي آخــر علــى أن هــذه الــسعادة المأمولــة ال      

رر نفـسه مـن أسـر الواقـع وحلـق فـي فـضاء مثاليـة                يمكن لإلنسان الحصول عليها إال إذا ح      

تــدفع باإلنــسان إلــى التــسامي علــى ذلــك الواقــع الخــانق وتــرك العنــان للحظــات مــن خيــال    

ــاة مــن هــذا المنظــور        ــالي فجــودة الحي ــري، وبالت ــداعي ث مفارقــة للواقــع تلمــساً لــسعادة    "إب

صاعب الحيـــاة متخيلـــة حالمـــة يعـــيش فيهـــا اإلنـــسان حالـــة مـــن التجاهـــل التـــام الالم ومـــ 
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ــة       ــة ماديـ ــارق لكـــل قيمـ ــي مفـ ــي صـــفاء روحـ ــذوبان فـ ــب أحمـــد،   . (والـ ، ٢٠٠٩ســـليمان رجـ

 ). ٢٠١٠في محمد السعيد أبو حالوة ، ).  ٢٠١٠وعبدالقادر بو عرفة، 

وتــرى الباحثــة أنــه علــى الــرغم مــن وجاهــة مــضامين االتجــاه الفلــسفي فــي توصــيفه           

واقع اإلنسان في عالمنا المعاصـر ينبـئ بـأن          لمفهوم جودة الحياة، إال أنه أي قراءة منصفة ل        

االنـدفاع فــي مــسار الحـصول علــى الــسعادة وفقـاً لهــذا المنظــور ببعديـه المــشار إليهمــا لــم     

يستطع أن يحقق لإلنسان سوى تباشير أمل واهي وبالتالي ظـل اإلنـسان ينـشد الـسعادة،             

 . لكنه في المقابل لم يحصل على سوى البؤس والتعاسة

ــاة مــن منظــور يركــز علــى       فــي حــين يعــرف    أصــحاب االتجــاه االجتمــاعي جــودة الحي

األســرة والمجتمــع وعالقــات األفــراد والمتطلبــات الحــضارية والــسكان والــدخل والعمــل ،    

أمـا االتجـاه الطبـي فقـد اعتمـد علـى تحديـد              . وضغوط الفرد والمتغيرات االجتماعية األخرى    

ا المفهـوم، وقـد زاد اهتمـام األطبـاء     مؤشرات جودة الحيـاة ولـم يحـدد تعريفـاً واضـحاً لهـذ             

والمتخصصين في الشؤون االجتماعية في العلوم االجتماعية بتعزيـز ورفـع جـودة الحيـاة               

لدى المرضى من خالل الدعم النفسي واالجتماعي لهم، بينمـا يركـز االتجـاه النفـسي علـى              

خــرى، إدراك الفــرد كمحــدد أساســي للمفهــوم وعالقــة المفهــوم بالمفــاهيم النفــسية األ   

وأهمها القيم والحاجات وإشباعها، وتحقيق الذات ومستوى الطموح لدى األفراد، وبالتالي        

فالعنصر األساسي لجودة الحياة يتضح في العالقة االنفعالية القوية بـين الفـرد وبيئتـه، هـذه          

العالقـــة التـــي تتوســـط مـــشاعره وأحاســـيس الفـــرد ومدركاتـــه، فـــاإلدراك ومعـــه بقيـــة          

محمـد  . (ة تمثـل المخرجـات التـي تظهـر مـن خاللهـا نوعيـة حيـاة الفـرد            المؤشرات النفـسي  

 ).٩  ص،٢٠١٠السعيد أبو حالوة، 

ــة العمــل وجــودة الحيــاة     حظــي موضــوع نوعيــة حيــاة العمــل وتحــسينها      :طبيع

عامــاً، ) ٥٠(باهتمــام المختــصين بالعالقــات اإلنــسانية والهندســة البــشرية لمــدة تزيــد علــى   

حاجة األفراد العاملين في المنظمة إلى أجواء عمـل   :  مفادها وينطلق االهتمام من مسلمة   

جيـــدة مـــن أجـــل أداء العمـــل بـــصورة مناســـبة، لـــذا فـــإن الهـــدف األساســـي مـــن محـــاوالت 
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تحسين نوعية حياة العمل ، يتمثـل فـي إعـداد قـوة عمـل راضـية ومندفعـة ومحفـزة وذات                    

ع واالبتكـار، وتركـز الجهـود    والء عالي ألعمالها وعلى درجـة عاليـة وقـدرة فائقـة فـي اإلبـدا        

 تــوفير بيئــة عمــل  -١: المبذولــة لتحقيــق جــودة حيــاة العمــل علــى األبعــاد والعناصــر التاليــة    

المــشاركة -٣إتاحــة الظــروف البيئيــة المعنويــة المدعمــة آلداء العــاملين -٢. صــحية وآمنــة

 إعــادة -٥.  تــوفير متطلبــات االســتقرار واألمــان الــوظيفي  -٤. الفعليــة بمفهومهــا الواســع 

 -٦. تــصميم وإثــراء الوظــائف لتواكــب المــستجدات الحديثــة وتــشبع طموحــات العــاملين  

 إتاحـــة فـــرص الترقـــي -٧. عدالـــة نظـــم األجـــور والمكافـــآت والحـــوافز الماديـــة والمعنويـــة

 تــوفير -٩.  إتاحــة الظــروف المالئمــة لتحــسين اإلنتاجيــة والكفــاءة -٨. والتقــدم الــوظيفي

دالـــــة االجتماعيـــــة والحفـــــاظ علـــــى كرامـــــة العـــــاملين   الع-١٠. فـــــرص عمـــــل متكاملـــــة

 ). ٣٥٦، ص ٢٠٠٣سيد محمد جاد الرب، . (وخصوصياتهم

أنه تعدد المداخل والنماذج التي يراها البعض    ) ٩، ص   ٢٠٠٤عبدالحميد المغربي،   (ويرى  

كمتغير لجودة حياة العمل في المنظمات الناجحة إال أنه يمكن طـرح هـذه العوامـل فيمـا                  

 :يلي

 . الثقة واالحترام المتبادل -١ 

 . فرص الحصول على التقدير وتحقيق الذات-٢

 .  االتصاالت الفعالة -٣

  . األهداف الواضحة-٤

 . الوظيفة ذات المعنى واألهمية التي تتميز بالتحدي والتنوع-٥

 . السلوك القيادي واإلشرافي الفعال-٦

 .  المعاملة العادلة والمنصفة-٧

 .ة األهداف التنظيمية والشخصية النجاح في مقابل-٨

 . فرق العمل الفعالة-٩

 .  األجور والمكافآت والمزايا والخدمات-١٠
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من التحليل الـسابق يتـضح أن نوعيـة حيـاة العمـل الـسائدة فـي جامعـة القـصيم أحـد                       

أهم مصادر رضا الموظفين ومؤشر لبيئة العمل التي تتميز بها جامعـة القـصيم عـن غيرهـا                  

خرى ، وأن نوعية حياة العمل الجيدة تـشكل قـوة جـذب للمـوارد البـشرية                 من اإلدارات األ  

فائقــة النوعيــة مــن الناحيــة المهاريــة والمعرفيــة، وأن إدراك اإلدارة تــوفير مكــان مناســب   

للعمل يزيد من والء الموظفين ويحقق التكامل والتفاعل بين أهدافهم وأهدافها، فنجـاح             

ن حيـاة العمـل يمكـن أن يـساعدها فـي إطـالق طاقـات                اإلدارة بتهيئة النوعيـة المناسـبة مـ       

المــــوظفين تحقيقــــاً لهــــدف زيــــادة اإلنتاجيــــة كمــــاً ونوعــــاً، ذلــــك أن التوجهــــات الحاليــــة  

للمؤسسات لم تعـد تعتمـد علـى االسـتثمار فـي رأس المـال الجيـد والتقنيـة الحديثـة فقـط،                       

 .وإنما تستهدف إجراء تغيرات في العمل من حيث محتواه وأبعاده

  -:دراسات السابقةال
 والتـي اسـتهدفت تحليـل العالقـة     (١٩٨٥ Katz ،Kachan &Weber)خلـصت دراسـة   

بين نظـم آداء العالقـات الـصناعية وفعاليـة المنظمـة ودور جـودة حيـاة العمـل فـي تحقيـق                       

الفعالية التنظيمية إلى وجود عالقة إيجابية بين المـشاركة فـي بـرامج جـودة حيـاة العمـل                   

الصناعية، هذا إلى جانب وجود عالقة ارتباط موجبة بـين اتجاهـات األفـراد      ونظم العالقات   

 .واآلداء االقتصادي للشركة

ــى المــستوى العربــي فقــام أحمــد مــاهر مــصطفى        بدراســة اســتهدفت  ) ١٩٩٩(أمــا عل

التوصل إلى أساليب قيـاس جـودة الحيـاة الوظيفيـة مـن خـالل بحـث الـنظم المختلفـة التـي                       

د البشرية لتوفير حياة أفضل للعاملين، وخلص الباحث إلى ضرورة          تستخدمها إدارة الموار  

: توفير عدة أدوات حتى تتحقق جـودة الحيـاة الوظيفيـة للعـاملين تمثلـت تلـك األدوات فـي                   

المــشاركة فــي اتخــاذ القــرارات والعوائــد واألجــر، وجماعــات العمــل والــسلوك اإلشــرافي   

 ).وتكامل الوظيفة واألمان الوظيفي والمعلومات

والتي اهتمت بدراسة وتحليل جودة الحياة الوظيفية فـي         ) ١٩٩٩(أما دراسة جاد الرب     

عمليـات المـشاركة،   (شركات قطاع األعمال في مصر مـن خـالل عـدة معـايير تمثلـت فـي              
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وااللتزامات االجتماعية للمنظمـة تجـاه العـاملين واألمـن والـصحة المهنيـة فـي بيئـة العمـل                    

ــوظيفي    ــان الـ ــتقرار واألمـ ــم     واالسـ ــال، ودعـ ــاع األعمـ ــالي لقطـ ــوظيفي واآلداء المـ ــا الـ والرضـ

القيــادات اإلداريــة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة، ومــن أهــم مــا خلــصت إليــه الدراســة انخفــاض      

فاعلية وجودة الحياة الوظيفية في الشركات محل التطبيق، ومن ثم توجـد حاجـة ملحـة        

جـودة الحيـاة الوظيفيـة، مـع        لتطبيق المفـاهيم اإلداريـة الحديثـة المدعمـة لتطبيـق عوامـل              

 وذات عالقــة ســلبية بمعــدالت ،ضــرورة المتابعــة الدوريــة لهــذه القطاعــات مــن قبــل الدولــة 

دوران العمالة، وتوصلت الدراسة إلى أن االستقطاب الجيـد للممرضـات وتقـديم المكافـآت               

ــا والخــدمات يعــد مــدخالً لتعــويض نقــص الممرضــات فــي األجــل القــصير ، و        الماليــة والمزاي

 . تحسين معدل اإلبقاء على الممرضات ولكل العاملين بالمستشفى

ــا دراســة   جــودة حيــاة  (والتــي كانــت بعنــوان   ) ٥١-٢ ، ٢٠٠٤عبدالحميــد المغربــي ،  (أم

فــرداً مــن  ) ٣٦٥٩(العمــل وأثرهــا فــي تنميــة االســتغراق الــوظيفي علــى عينــة بلــغ عــددها          

راكز الطبيـــة المتخصـــصة بجامعـــة العـــاملين مـــن فئـــات اإلداريـــين واألطبـــاء والفنيـــين بـــالم

وخلصت الدراسة إلى أن أبعاد جودة حياة العمل تتمثل في ظروف بيئـة العمـل               . المنصورة

المعنويــة، خــصائص الوظيفــة ، األجــور والمكافــآت ، جماعــة العمــل، أســلوب الــرئيس فــي    

 زالـت   اإلشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات،  وأن أكثر أبعاد جودة حياة العمل التي مـا              

األجــور والمكافــآت، : فــي حاجــة إلــى تــدعيم اإلدارة مــن وجهــة نظــر اإلداريــين تمثلــت فــي   

 .ظروف بيئة العمل المعنوية، جماعة العمل ، وأسلوب الرئيس في اإلشراف

 -:فروض البحث

ــة إحــصائي    -١ ــدي       اًال توجــد فــروق دال ــي ل فــى أبعــاد طبيعــة العمــل ومجموعهــا الكل

 – الحالـــة االجتماعيـــة -ســـنوات الخدمـــة (لمتغيـــرات موظفـــات جامعـــة القـــصيم  تُعـــزي  

 ).التخصص
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فــى أبعــاد جــودة الحيــاة ومجموعهــا الكلــي لــدي        اًال توجــد فــروق دالــة إحــصائي    -٢

 – الحالـــة االجتماعيـــة -ســـنوات الخدمـــة (تُعـــزي لمتغيـــرات   موظفـــات جامعـــة القـــصيم 

 ).التخصص

 وأبعـاد جـودة الحيـاة   طبيعة العمـل  بين أبعاد  اً دالة إحصائي  عالقات موجبة توجد   -٣

 .لدي موظفات الجامعة

يٌمكــن التنبــؤ بجــودة الحيــاة مــن خــالل درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــى       -٤

 .طبيعة العمل

  -:منهج البحث
اعتمـــد البحـــث الحـــالي علـــى المـــنهج الوصـــفي حيـــث يـــستهدف هـــذا المـــنهج تقـــصي   

وصـفها وصـفاً دقيقـاً      الظواهر المختلفة التعليمية أو النفـسية كمـا هـي قائمـة فـى الحاضـر و                

وتشخيصها وتحليلها وتفسيرها بهـدف اكتـشاف العالقـات بـين عناصـرها أو بينهـا وبـين                  

 )٧٤، ص ٢٠٠٥العنيزي وسالمة والرشيدي، . (ىالظواهر التعليمية والنفسية األخر

 -:مجتمع البحث

غ عــددهم لا فــي جميــع موظفــات جامعــة القــصيم والبــ  ييتمثــل مجتمــع البحــث الحــال 

 .٢٠١٥/ ٢٠١٤إحصائيات إدارة الجامعة للعام المالى وفق ) ١٣٠(

 -:عينة البحث

 -:العينة االستطالعية للبحث -١

موظفــة بالجامعـــة،  ) ٣٢(تــم اشــتقاق هــذه العينــة بطريقـــة عــشوائية وتكونــت مــن        

وتهـدف هــذه العينــة إلــى التأكــد مـن الــشروط الــسيكومترية ألدوات البحــث والمتمثلــة فــى   

 ). الثبات-الصدق (

 -:األساسية للبحثالعينة  -٢

ــة عـــشوائية وتكونـــت مـــن      ــذه العينـــة بطريقـ ــتقاق هـ ــة  ) ٤٣(تـــم اشـ ــة بجامعـ موظفـ

 فـي القصيم، وروعي عند اختيار هذه العينة تجنـب اختيـار الموظفـات الالتـي تـم اختيـارهن                
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عينة البحـث فـى ضـوء المتغيـرات          العينة االستطالعية للبحث، ويوضح الجدول اآلتي توزيع      

 .ع البحثالديموجرافية موضو

 )٤٣= ن(توزيع عينة البحث فى ضوء المتغيرات الديموجرافية موضوع البحث ) ٢(جدول 
 االختالف معامل % المئوية النسبة العدد المتغير فئات المتغير

 ٨١٫٤ ٣٥   سنوات٥أقل من 
 ١٨٫٦ ٨  سنوات٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات 
 الخدمة

 ١٠٠ ٤٣ المجموع
٣٣٫٢ % 

 ٦٩٫٨ ٣٠ متزوجة
 ٣٠٫٢ ١٣ غير متزوجة

 الحالة 
 تماعيةاالج

 ١٠٠ ٤٣ المجموع
٣٥٫٧ % 

 ٤١٫٩ ١٨ علمي
 التخصص ٥٨٫١ ٢٥ غير علمي
 ١٠٠ ٤٣ المجموع

٣١٫٦ % 

 
 -:أدوات البحث

    )إعدادالباحثة  (  -:مقياس طبيعة العمل: أوالً

لعمـل لـدي    يهـدف هـذا المقيـاس إلـى قيـاس أبعـاد طبيعـة ا              : الهدف من المقياس   -١

 .موظفات الجامعة

لبناء هذا المقيـاس إطلعـت الباحثـة علـى العديـد مـن الدراسـات                : وصف المقياس  -٢

يحيـى  دراسـة   العربية واألجنبية التـى تناولـت أبعـاد طبيعـة العمـل منهـا علـى سـبيل المثـال                     

، ودراسـة  )١٩٩(ودراسة جاد الـرب  ، )١٩٩٩(دراسة أحمد ماهر مصطفي ، و )١٩٩٨(بشالغم  

،كما إطلعت الباحثة على العديد من مقايييس طبيعة العمل التـى تـم             )٢٠١٤(يم  شيخي مر 

مفـردة  ) ٣٨(وتكون هذا المقياس من     . إعدادها فى العديد من الدراسات العربية واألجنبية      

ويوضح الجدول اآلتي عـدد المفـردات لكـل مجـال مـن         لقياس خمسة أبعاد لطبيعة العمل،      

 .اسمجاالت جودة الحياة موضوع المقي
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 عدد المفردات لكل بعد من أبعاد طبيعة العمل موضوع المقياس) ٣(جدول 
 عدد المفردات األبعاد م
 ٨ .البعد التنظيمي ١
 ٦ .بعد الحوافز والترقية ٢
 ٨ .بعد النمو المهني ٣
 ١٠ .بعد عالقات العمل ٤
 ٦ .البعد الفيزيقي ٥

 ٣٨ المجموع

ق مقياس طبيعة العمل باسـتخدام      قامت الباحثة بحساب صد   : صدق المقياس  -٣

الـــصدق العـــاملي، ويعتمـــد الـــصدق العـــاملي علـــي أســـلوب التحليـــل العـــاملي، وهـــو أســـلوب  

 ) ١٧، ص ١٩٩١فرج،. (يكشف مدي تشبع االختبار بالعوامل التي يتكون منها

ــرات للتوصـــل إلـــى     والمهمـــة ــاملى هـــي تحليـــل بيانـــات المتغيـ ــية للتحليـــل العـ  األساسـ

حيــث يقــدم التحليــل العــاملى نموذجــاً عــن التكــوين   . ك المتغيــراتمكونــات تتــضمنها تلــ

 )٤٨٣، ص ٢٠١١مراد،( .النظري، ويتحدد هذا النموذج من العالقات الخطية بين المتغيرات

 .ألبعاد مقياس طبيعة العملالمصفوفة االرتباطية ) ٤( جدول ويوضح

 

 )٣٢=ن  (ألبعاد مقياس طبيعة العملرتباطية المصفوفة اال )٤(جدول 
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ األبعاد م
     ١ .البعد التنظيمي ١
    ١ @@٠٫٥٦١ .بعد الحوافز والترقية ٢
   ١ @@٠٫٦٠٥ @@٠٫٥١٩ .بعد النمو المهني ٣
  ١ @@٠٫٦٤٤ @@٠٫٥٨٦ @٠٫٤٥٨ .بعد عالقات العمل ٤
 ١ @@٠٫٥٧٠ @٠٫٣٨٦ @@٠٫٤٨٨ @@٠٫٥٥٠ .البعد الفيزيقي ٥

ر الكامنــة لمــصفوفة االرتباطــات لمقيــاس طبيعــة      كمــا يوضــح الجــدول اآلتــي الجــذو    

 .العمل
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 )٣٢=ن  (الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات لمقياس طبيعة العمل)  ٥(جدول 
 الجذور المستخلصة من عملية التحليل الجذور الكامنة األولية

 العوامل
 %نسبة التباين المفسر  القيمة %نسبة التباين المفسر  القيمة

٤٩٫٥٣١ ٢٫٤٦٨ ٤٩٫٥٣١ ٢٫٤٦٨ ١ 
١٧٫٧٧٨ ٠٫٨٨٩ ٢   
١٥٫٩٧٣ ٠٫٧٧٢ ٣   
١١٫٥٨٤ ٠٫٦٠٥ ٤   
٥٫١٣٤ ٠٫٢٦٦ ٥   

قيمة الجذر الكامن الذي يمكن أن يُفسر التبـاين         أن  ) ٢٠٠٣( سعد زغلول بشير   ويري  
؛ وعليه يتضح من الجدول السابق وجـود عامـل واحـد    الكلي ال تقل قيمته عن واحد صحيح    

باين الكلي، بعد إهمال العوامل األخري ألن جذورها الكامنة تقل عـن قيمـة      فقط يُفسر الت  
الواحد الصحيح وبذلك يمكن القول أن التحليل العاملي قد كشف عن وجود عامل واحد        

 في مقياس طبيعـة العمـل؛ لـذا         من تباين أداء موظفات جامعة القصيم       ) %٤٩٫٥٣١(يُفسر  
يمكن أن نطلق عليه عامل طبيعة العمل، حيث أن أبعاد المقياس قد تـشبعت بـه بـصورة             

 )١٧٥ ، ص٢٠٠٣ سعد زغلول بشير ،(. جوهرية
 الناتجــة الخمــسةاألعمــدة البيانيــة لقــيم الجــذور الكامنــة للعوامــل  ) ١(ويوضــح شــكل 
 .  لمقياس طبيعة العملعن التحليل العاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

ــة للعوامــل      )١(شــكل  ــة لقــيم الجــذور الكامن  الناتجــة عــن  الخمــسةاألعمــدة البياني

  لمقياس طبيعة العملالتحليل العاملي
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 علـي العامـل الوحيـد النـاتج      مقياس طبيعة العمـل  أبعادتشبعات) ٦(كما يُبين جدول    

 .من التحليل العاملي

 أبعاد مقياس طبيعة العملتشبعات  )٦(جدول 

 )٣٢=ن ( امل الوحيد الناتج من التحليل العامليعلي الع
 التشبع علي العامل الوحيد األبعاد م
 ٠٫٤٦٢ .البعد التنظيمي ١
 ٠٫٥٨٦ .بعد الحوافز والترقية ٢
 ٠٫٦٨٤ .بعد النمو المهني ٣
 ٠٫٦١١ .بعد عالقات العمل ٤
 ٠٫٧٠٨ .البعد الفيزيقي ٥

؛ وعليــه يتــضح مــن )٠٫٣٠(تقــل قيمتــه عــن التــشبع المقبــول والــدال إحــصائياً يجــب أال و

) ٠٬٣٠(زادت قيمتها عن  أظهــرت تــشبعات   مقيــاس طبيعــة العمــل أبعــادأن )  ١٤(جــدول  

 )١٦٨ ص ،٢٠٠٠،صالح الدين عالم(.إحصائياًلة الوحيد ولذلك فهي تشبعات دالعامل اعلى 

بطريقــة الــصدق العــاملي يتــضح أن   مقيــاس طبيعــة العمــلومــن خــالل حــساب صــدق  

قيــاس يتمتــع بمعامــل صــدق مقبــول؛ ممــا يــشير إلــى إمكانيــة اســتخدامه فــي البحــث           الم

 .الحالية، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث

قامت الباحثـة بحـساب ثبـات مقيـاس طبيعـة العمـل بطـريقتين           : ثبات المقياس  -٤

 -:وهما

 -:حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  - أ

 . طبيعة العملمقياسل  كرونباخألفامعامل ثبات يوضح الجدول األتي 

 )٣٢=ن(مقياس طبيعة العمل  ألفا كرونباخمعامل ثبات  )٧(جدول 
  طبيعة العملمقياس
 ٠٫٧٧٤ معامل ثبات ألفا كرونباخ

 ألفا كرونبـاخ ثبات يتمتع بمعامل  طبيعة العمل    يتضح من الجدول السابق أن مقياس     

 .مرتفع

   Spearman-Brown Spilt Half -:حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  - ب



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٠٧

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 . طبيعة العملمقياس التجزئة النصفية ألبعادمعامالت ثبات يوضح الجدول األتي 

 )٣٢=ن(التجزئة النصفية ألبعاد مقياس طبيعة العمل معامالت ثبات  )٨(جدول 
 بعد التصحيح معامل الثبات قبل التصحيح معامل الثبات البعد م
 @@٠٫٧٢١ ٠٫٥٦٤ .البعد التنظيمي ١
 @@٠٫٧١٧ ٠٫٥٥٩ .بعد الحوافز والترقية ٢
 @@٠٫٧٢٣ ٠٫٥٦٦ .بعد النمو المهني ٣
 @@٠٫٧٢٧ ٠٫٥٧١ .بعد عالقات العمل ٤
 @@٠٫٧١٤ ٠٫٥٥٥ .البعد الفيزيقي ٥

 @@٠٫٨٢٦ ٠٫٧٠٣ لطبيعة العملالمجموع الكلي 

ئــة تجزثبــات  طبيعــة العمــل يتمتــع بمعــامالت مقيــاسيتــضح مــن الجــدول الــسابق أن 

  .نصفية مرتفعة

 طبيعــة العمــل بطريقتــي ألفــا كرونبــاخ والتجزئــة    مقيــاس ثبــات حــسابومــن خــالل  

النصفية يتضح أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات مقبول؛ مما يشير إلـى إمكانيـة اسـتخدامه           

 .في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث

ــا  تــم -:طريقــة تــصحيح المقيــاس  -٥ س طبيعــة العمــل وفقــاً لتــدريج   تــصحيح مقي

مقيــاس طبيعــة  ليكـرت الثالثــي، ويوضــح الجــدول اآلتــي الـدرجات المــستحقة عنــد تــصحيح  

 .العمل

  الدرجات المستحقة عند تصحيح مقياس طبيعة العمل)٩(جدول 
 اإلجابة

 اإلجابة
 أبداً في بعض األحيان دائماً

 ١ ٢ ٣ المفردةدرجة 
 ١١٤ للمقياس العظمي النهاية
 ٣٨ للمقياس الصغري النهاية

 

   )١٩٩٥منظمة الصحة العالمية إعداد   (  -:مقياس جودة الحياة :ثانياً

أعـــدت هـــذا المقيـــاس منظمـــة الـــصحة العالميـــة عـــام  -:الهـــدف مـــن المقيـــاس -١

 .بهدف قياس المجاالت المختلفة لجودة الحياة) ١٩٩٥(



 

 
١٠٨

 موظفات ىلداإلسهام النسبي ألبعاد طبيعة العمل فى التنبؤ بجودة الحياة 
 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةجامعة القصيم 

جوهرة صالح المرشود. د

ة العالميـــة قامـــت الباحثــة بترجمــة مقيـــاس منظمــة الــصح     -:وصــف  المقيــاس   -٢
)WHOQOl(   ويتكــون المقيــاس مــن ،)ــاة     ) ٩٤ مفــردة لقيــاس ســتة مجــاالت لجــودة الحي

ويوضح الجدول اآلتي عدد المفردات لكل مجال من مجاالت جودة الحيـاة موضـوع              . العمل
 .المقياس

 عدد المفردات لكل مجال من مجاالت جودة الحياة موضوع المقياس) ١٠(جدول 
 عدد المفردات المجاالت م
 ٣١ .المجال الجسمى ١
 ٢٢ .المجال النفسي ٢
 ١٢ .المستوي االستقاللي ٣
 ٧ .مجال العالقات االجتماعية ٤
 ١٨ .مجال البيئة ٥
 ٤ .مجال التدين ٦

 ٩٤ المجموع

ــاس  -٣ ــدق المقيــ ــة   -:صــ ــاة   بحــــسابقامــــت الباحثــ ــودة الحيــ  صــــدق مقيــــاس جــ
س مـــدي تــشبع المقيـــاس  باســتخدام الــصدق العـــاملي، ويهــدف الــصدق العـــاملي إلــى قيــا      

المـصفوفة  ) ١١( جـدول    ويوضـح . بالسمة موضع القياس وتحديـد العوامـل التـى يتكـون منهـا            
 .لمجاالت مقياس جودة الحياةاالرتباطية 

 )٣٢=ن (لمجاالت مقياس جودة الحياة رتباطية المصفوفة اال )١١(جدول 
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المجاالتم
      ١ .المجال الجسمى ١
     ١  @٠٫٤٣٩ .لنفسيالمجال ا ٢

 .المستوي االستقاللي ٣
٠٫٥٤٢ 

@@ 
٠٫٦٥٠ 

@@ ١    

٤ 
مجال العالقات 
 .االجتماعية

٠٫٥٥٥ 
@@ ٠٫٦٥٠  @@٠٫٦٤١ 

@@ ١   

 ٠٫٥٤٨  @٠٫٤٦٢ .مجال البيئة ٥
@@ ١  @٠٫٦٥٠  @٠٫٤٤٤  

@٠٫٦٣٣  @٠٫٤٤٩  @٠٫٤٠٥  @@٠٫٥١٩ .مجال التدين ٦
@ 

٠٫٦٥٣ 
@@ ١ 

اآلتــي الجــذور الكامنــة لمــصفوفة االرتباطــات لمقيــاس طبيعــة        كمــا يوضــح الجــدول   
 .العمل
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 )٣٢=ن (الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات لمقياس جودة الحياة )  ١٢(جدول 
 الجذور المستخلصة من عملية التحليل الجذور الكامنة األولية

 العوامل
 %نسبة التباين المفسر  القيمة %نسبة التباين المفسر  القيمة

٤٦٫٥٦٤ ٢٫٩٤٤ ٤٦٫٥٦٤ ٢٫٩٤٤ ١ 
٢٢٫٠٢ ٠٫٩٧١ ٢   
١٥٫٣١٦ ٠٫٨٠٦ ٣   
٦٫٨٧٨ ٠٫٦١٤ ٤   
٥٫١٣٤ ٠٫٥٢٢ ٥   
٤٫٠٨٨ ٠٫١٤٣ ٦   

ويتضح من الجدول السابق وجود عامل واحد فقط يُفـسر التبـاين الكلـي، بعـد إهمـال       
يمكـن القـول   العوامل األخري ألن جذورها الكامنة تقل عن قيمة الواحد الـصحيح وبـذلك          

مـن تبـاين أداء   ) %٤٦٫٥٦٤(أن التحليل العاملي قـد كـشف عـن وجـود عامـل واحـد يُفـسر               
جـودة  ؛ لذا يمكن أن نطلق عليه عامـل  جودة الحياةموظفات جامعة القصيم  في مقياس   

) ٢(ويوضـــح شـــكل . ، حيـــث أن أبعـــاد المقيـــاس قـــد تـــشبعت بـــه بـــصورة جوهريـــة الحيـــاة
  الناتجـــة عـــن التحليـــل العـــاملي الـــستةر الكامنـــة للعوامـــل األعمـــدة البيانيـــة لقـــيم الجـــذو 

 . جودة الحياةلمقياس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الناتجة عن التحليل الستةاألعمدة البيانية لقيم الجذور الكامنة للعوامل  )٢(شكل 

 جودة الحياة لمقياس العاملي



 

 
١١٠

 موظفات ىلداإلسهام النسبي ألبعاد طبيعة العمل فى التنبؤ بجودة الحياة 
 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةجامعة القصيم 

جوهرة صالح المرشود. د

د علــي العامــل الوحيــجــودة الحيــاة  مقيــاس  مجــاالتتــشبعات) ١٣(كمــا يُبــين جــدول 

 .الناتج من التحليل العاملي

 أبعاد مقياس جودة الحياةتشبعات  )١٣(جدول 

 )٣٢=ن ( علي العامل الوحيد الناتج من التحليل العاملي 
 التشبع علي العامل الوحيد المجاالت م
 ٠٫٥٣٩ .المجال الجسمى ١
 ٠٫٦٨٢ .المجال النفسي ٢
 ٠٫٧٤٦ .المستوي االستقاللي ٣
 ٠٫٦٥٦ .جتماعيةمجال العالقات اال ٤
 ٠٫٥٧٩ .مجال البيئة ٥
 ٠٫٤٦٩ .مجال التدين ٦

زادت أظهــرت تــشبعات مجــاالت مقيــاس جــودة الحيــاة  أن )  ١٣(يتــضح مــن جــدول   و

 .إحصائياًلة الوحيد ولذلك فهي تشبعات دالعامل اعلى ) ٠٬٣٠(قيمتها عن 

أن ومــن خــالل حــساب صــدق مقيــاس جــودة الحيــاة بطريقــة الــصدق العــاملي يتــضح      

المقيــاس يتمتــع بمعامــل صــدق مقبــول؛ ممــا يــشير إلــى إمكانيــة اســتخدامه فــي البحــث           

 .الحالية، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث

 -:بات المقياس -٤
 -:حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  - أ

 . جودة الحياةمقياسل ألفا كرونباخمعامل ثبات يوضح الجدول األتي 

 )٣٢=ن(مقياس جودة الحياة  فا كرونباخألمعامل ثبات  )١٤(جدول 
  جودة الحياةمقياس
 ٠٫٨٠٧ معامل ثبات ألفا كرونباخ

 ألفـا كرونبـاخ   ثبـات   يتمتع بمعامل    جودة الحياة    يتضح من الجدول السابق أن مقياس     

 .مرتفع

   Spearman-Brown Spilt Half -:حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية - ب

 . جودة الحياةمقياس التجزئة النصفية ألبعادت ثبات معاماليوضح الجدول األتي 
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 )٣٢=ن(التجزئة النصفية ألبعاد مقياس جودة الحياة معامالت ثبات  )١٥(جدول 
 بعد التصحيح معامل الثبات قبل التصحيح معامل الثبات المجال م
 @@٠٫٧٩١ ٠٫٦٥٤ .المجال الجسمى ١
 @@٠٫٧٨٦ ٠٫٦٤٨ .المجال النفسي ٢
 @@٠٫٧٧٥ ٠٫٦٣٢ .ستقالليالمستوي اال ٣
 @@٠٫٧٦٥ ٠٫٦٢٠ .مجال العالقات االجتماعية ٤
 @@٠٫٧٨٣ ٠٫٦٤٤ .مجال البيئة ٥
 @@٠٫٧٦٠ ٠٫٦١٣ .مجال التدين ٦

 @@٠٫٨٥٩ ٠٫٧٥٣ لجودة الحياةالمجموع الكلي 

تجزئــة ثبــات  جــودة الحيــاة يتمتــع بمعــامالت  مقيــاسيتــضح مــن الجــدول الــسابق أن  

 .نصفية مرتفعة

ــا كرونبــاخ والتجزئــة      مقيــاس ثبــات حــساب خــالل ومــن  جــودة الحيــاة بطريقتــي ألف

النصفية يتضح أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات مقبول؛ مما يشير إلـى إمكانيـة اسـتخدامه           

 .في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث

 -:طريقة تصحيح المقياس -٥
تدريج ليكرت الخماسي، ويوضح الجدول اآلتي وفقاً ل جودة الحياة  مقياستصحيحتم 

 . جودة الحياةمقياس الدرجات المستحقة عند تصحيح

  الدرجات المستحقة عند تصحيح مقياس جودة الحياة)١٦(جدول 
 اإلجابة

 اإلجابة
 أبداً نادراً في بعض األحيان غالباً دائماً

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ المفردةدرجة 
 ٤٧٠ للمقياس العظمي النهاية

 ٩٤ للمقياس الصغري نهايةال
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 -:نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
  البحـث  للبيانات للتأكد من صحة فـروض     اإلحصائي فى التحليل    ة الباحث تاعتمدبداية  

 -:األساليب اإلحصائية اآلتية من عدمها على

 هـو  ويتنـى  – مـان  اختبـار  يُعـد و، Mann-Whitney- U Test ويتنـي اختبـار مـان    -١

 شـروط  تـوافر  حالـة عـدم   فى مستقلتين، لعينتين" ت"الختبار البديل معلمىالال االختبار

 )١٥٧، ص ٢٠٠٧أسامة ربيع، .(المعلمى االختبار

ــاط بيرســون حيــث أن     -٢ ــاط هــو مقيــاس لقــوة     معامــل ارتب ) حجــم(معامــل االرتب

، وتتـراوح قيمـة معامـل االرتبـاط،         )مـستوي قياسـهما فتـري أو نـسبي        (العالقة بين متغيرين    

علـى عالقـة   ) ١-(على عالقة موجبة تامـة، ويـدل معامـل االرتبـاط     ) ١(+امل االرتباط   ويدل مع 

 -١٤٦، ص ٢٠١١صــالح مــراد،. (علــى إنعــدام العالقــة) صــفر(ســالبة تامــة، أمــا معامــل االرتبــاط 

١٤٧( 

 ات المتغيــر أبعــاد تحليــل االنحــدار المتعــدد لمعرفــة األثــر أو العالقــة بــينأســلوب  -٣

ــر أبعــاد  و)لطبيعــة العمــ  (ةالتفــسيري ــابعالمتغي ــاة  (الت مــن خــالل تقــدير هــذه   ) جــودة الحي

 )٣١٣  ص،٢٠٠٣ أبو عالم، درجاء محمو(.العالقة

ــرامج اإلحــصائية    للبيانــات اإلحــصائيالتحليــل وقــد اســتخدمت الباحثــة فــي    حزمــة الب

وذلــك إلجــراء المعالجــات اإلحــصائية، وفيمــا يلــي عــرض  ) ٢٠ SPSS(للعلــوم االجتماعيــة 

 -:تفسيرهاالنتائج و

 -:اختبار الفرض األول -١

فى أبعاد طبيعة العمـل ومجموعهـا    اًال توجد فروق دالة إحصائي  "والذي ينص على أنه 

ــرات      ــزي لمتغيـ ــصيم  تُعـ ــة القـ ــات جامعـ ــدي موظفـ ــي لـ ــة  (الكلـ ــنوات الخدمـ ــة -سـ  الحالـ

 ".) التخصص–االجتماعية 

 Mann-Whitney- Uمــان ويتنــي  ة الباحثــتوالختبــار صــحة هــذا الفــرض اســتخدم

Test   ــة الفــروق ــدي موظفــات        لحــساب دالل ــي ل فــى أبعــاد طبيعــة العمــل ومجموعهــا الكل



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٣

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

ــرات     ــزي لمتغيــ ــى تُعــ ــصيم  والتــ ــة القــ ــة  (جامعــ ــنوات الخدمــ ــة  -ســ ــة االجتماعيــ  – الحالــ

 ). التخصص

 -:الفروق تبعاً لسنوات الخدمة  -أ 

 طبيعـة العمـل   فـى أبعـاد  داللـة الفـروق   ل  "تنـي يمـان و "ج اختبـار  ئنتـا يوضح الجدول اآلتـي  

 .والتى تُعزي إلختالف سنوات الخدمة ومجموعها الكلي لدي موظفات جامعة القصيم 

فى أبعاد طبيعة العمل ومجموعها داللة الفروق ل  "تنييمان و"ج اختبار ئ نتا)١٧(جدول 

 )٤٣=ن(الكلي لدي موظفات جامعة القصيم  والتى تُعزي إلختالف سنوات الخدمة 

 مستوي
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

مجمو
 ع
 الرتب

متوس
 ط
 الرتب

دد
الع

 

 المتغير المجموعة

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ١٩٫٨٣ ٦٩٤
٢٫٤٢٦ ٤٦ ٠٫٠٥ 

٨ ٣١٫٥٠ ٢٥٢ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات
 البعد التنظيمي

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢٠٫٧٠ ٧٢٤٫٥٠
 غير
 دالة

١٫٤٤٢ ٩٤٫٥٠ 
٨ ٢٧٫٦٩ ٢٢١٫٥٠ 

 ٥أكثر من أو يساوي 
 سنوات

بعد الحوافز 
 والترقية

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢٠٫٤٧ ٧١٦٫٥٠
 غير
 دالة

١٫٦٨٦ ٨٦٫٥٠ 
٨ ٢٨٫٦٩ ٢٢٩٫٥٠ 

 ٥أكثر من أو يساوي 
 سنوات

 بعد النمو المهني

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢٠٫٧٦ ٧٢٦٫٥٠
 غير
 دالة

١٫٣٦٤ ٩٦٫٥٠ 
٨ ٢٧٫٤٤ ٢١٩٫٥٠ 

 ٥أكثر من أو يساوي 
 تسنوا

بعد عالقات 
 العمل

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢١٫٤٠ ٧٤٩
 غير
 دالة

٠٫٦٦٨ ١١٩ 
٨ ٢٤٫٦٣ ١٩٧ 

 ٥أكثر من أو يساوي 
 سنوات

 البعد الفيزيقي

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ١٩٫٧٣ ٦٩٠٫٥٠
٢٫٤٨٧ ٦٠٫٥٠ ٠٫٠٥ 

٨ ٣١٫٩٤ ٢٥٥٫٥٠ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات

 المجموع الكلي
 لطبيعة العمل

فـى  ) ٠٫٠٥(ه توجد فروق دالة إحـصائيا عنـد مـستوي داللـة     يتضح من الجدول السابق أن   
لـدي    الكلـي لطبيعـة العمـل تُعـزي إلخـتالف سـنوات الخدمـة           المجموعالبعد التنظيمي وفي    



 

 
١١٤

 موظفات ىلداإلسهام النسبي ألبعاد طبيعة العمل فى التنبؤ بجودة الحياة 
 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةجامعة القصيم 

جوهرة صالح المرشود. د

 ســنوات، فــي حــين ال توجــد  ٥موظفــات جامعــة القــصيم  لــصالح فئــة أكثــر مــن أو يــساوي    
النمــو  وفــي بعــد والترقيــةالحــوافز فــى بعــد ) ٠٫٠٥(فــروق دالــة إحــصائيا عنــد مــستوي داللــة   

لـدي    تُعـزي إلخـتالف سـنوات الخدمـة        الفيزيقـي  وفـى البعـد      عالقات العمل  وفي بعد    المهني
وتُرجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن تزايد سنوات الخدمة من شـأنها أن             . موظفات الجامعة 

أن تُزيـد  تُزيد من إدراك ووعي الموظفات ألبعاد طبيعة بنية بيئة العمل كما أن مـن شـأنها        
مــن رصــيدهن المعرفــي وخبــراتهن وألفــتهن فيمــا يتعلــق بتقــدير نظــام الحــوافز واألجــر           
والترقيه والتامين واإلحـساس بأهميـة وقيمـة سـاعات العمـل ، ويـصبحن أكثـر قـدرة علـى                     
إدارة عــبء العمــل ويــرتبط كــل هــذا بالبعــد التنظيمــي لببيئــة العمــل ومجمــوع أبعــاد بيئــة     

 .لباحثة منطقية هذه النتيجةالعمل ككل؛ وعليه تري ا
 -:الفروق تبعاً للحالة االجتماعية  -ب 

فـى أبعـاد طبيعـة العمـل     داللـة الفـروق   ل  "تنـي يمـان و "ج اختبـار  ئنتـا يوضح الجدول اآلتـي  
 .والتى تُعزي إلختالف الحالة االجتماعية ومجموعها الكلي لدي موظفات جامعة القصيم 

فى أبعاد طبيعة العمل ومجموعها اللة الفروق دل  "تنييمان و"ج اختبار ئ نتا)١٨(جدول 
 )٤٣=ن(الكلي لدي موظفات جامعة القصيم  والتى تُعزي إلختالف الحالة االجتماعية 

 مستوي
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
دد الرتب

الع
 

 المتغير المجموعة

 غير متزوجة ٣٠ ٢٢٫٤٥ ٦٧٣٫٥٠
 ٠٫٣٦٥ ١٨١٫٥٠ دالة

 غير متزوجة ١٣ ٢٠٫٩٦ ٢٧٢٫٥٠
 ميالبعد التنظي

 غير متزوجة ٣٠ ٢٣٫٦٣ ٧٠٩
 ١٫٣١٦ ١٤٦ دالة

 غير متزوجة ١٣ ١٨٫٢٣ ٢٣٧
 بعد الحوافز والترقية

 غير متزوجة ٣٠ ٢٤٫٢٥ ٧٢٧٫٥٠
 ١٫٨٠٢ ١٢٧٫٥٠ دالة

 غير متزوجة ١٣ ١٦٫٨١ ٢١٨٫٥٠
 بعد النمو المهني

 متزوجة ٣٠ ٢٤٫٩٠ ٧٤٧
٢٫٣١١ ١٠٨ ٠٫٠٥ 

 غير متزوجة ١٣ ١٥٫٣١ ١٩٩
 بعد عالقات العمل

 غير متزوجة ٣٠ ٢٣٫٦٢ ٧٠٨٫٥٠
 ١٫٣٠٨ ١٤٦٫٥٠ دالة

 غير متزوجة ١٣ ١٨٫٢٧ ٢٣٧٫٥٠
 البعد الفيزيقي

 متزوجة ٣٠ ٢٤٫٨٨ ٧٤٦٫٥٠
٢٫٢٩٢ ١٠٨٫٥٠ ٠٫٠٥ 

 غير متزوجة ١٣ ١٥٫٣٥ ١٩٩٫٥٠
المجموع الكلي 
 لطبيعة العمل



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٥

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

فـى  ) ٠٫٠٥(السابق أنه توجد فروق دالة إحـصائيا عنـد مـستوي داللـة     يتضح من الجدول    
 الكلي لطبيعة العمل تُعزي إلختالف الحالـة االجتماعيـة   المجموع وفي عالقات العملبعد  

لدي موظفات جامعة القصيم  لصالح فئة المتزوجة، في حـين ال توجـد فـروق دالـة إحـصائيا                    
النمــو  وفــي بعــد الحــوافز والترقيــةمــي وفــي بعــد فــى البعــد التنظي) ٠٫٠٥(عنــد مــستوي داللــة 

ــي ــد المهنـ ــة  الفيزيقـــي وفـــي  البعـ ــة االجتماعيـ ــدي   لطبيعـــة العمـــل تُعـــزي إلخـــتالف الحالـ لـ
وتُرجـع الباحثـة هـذه النتيجـة إلـى أن الموظفـات المتزوجـات مـن خـالل                   . موظفات الجامعة 

نــــاء وحــــل خبــــراتهن فــــى إدارة شــــئون المنــــزل وتحمــــل مــــسئولية األســــرة ورعايــــة األب 
المـــشكالت األســـرية المختلفـــة يـــصبحن أكثـــر قـــدرة علـــى تحمـــل المـــسئولية مـــن غيـــر    
الموظفات المتزوجات كما يصبحن أكثر وعياً بطبيعة الحياة المهنيـة ومتطلباتهـا وأكثـر              
دراية بالعالقـات المتداخلـة والمتـشابكة فـي بيئـة العمـل وأكثـر قـدرة علـى القيـادة وأكثـر                       

 .لعمل؛ وعليه تري الباحثة منطقية هذه النتيجةمقدرة على إدارة عبء ا
 -:الفروق تبعاً للتخصص  -ج 

فـى أبعـاد طبيعـة العمـل     داللـة الفـروق   ل  "تنـي يمـان و "ج اختبـار  ئنتـا يوضح الجدول اآلتـي  
 .والتى تُعزي إلختالف التخصص ومجموعها الكلي لدي موظفات جامعة القصيم 

فى أبعاد طبيعة العمل ومجموعها الفروق داللة ل  "تنييمان و"ج اختبار ئ نتا)١٩(جدول 
 )٤٣=ن(الكلي لدي موظفات جامعة القصيم  والتى تُعزي إلختالف للتخصص 

 مستوي
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 المتغير المجموعة العدد الرتب

 غير علمي ١٨ ١٩٫٧٢ ٣٥٥
 ١٫٠٣٢ ١٨٤ دالة

 علميغير  ٢٥ ٢٣٫٦٤ ٥٩١
 البعد التنظيمي

 غير علمي ١٨ ٢٢٫٩٤ ٤١٣
 ٠٫٤٢٥ ٢٠٨ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢١٫٣٢ ٥٣٣
 بعد الحوافز والترقية

 غير علمي ١٨ ٢١٫١٤ ٣٨٠٫٥٠
 ٠٫٣٨٥ ٢٠٩٫٥ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢٢٫٦٢ ٢٦٥٫٥٠
 بعد النمو المهني

 غير علمي ١٨ ٢٥٫٩٧ ٤٦٧٫٥٠
 ١٫٧٦٨ ١٥٣٫٥ دالة

 غير علمي ٢٥ ١٩٫١٤ ٤٧٨٫٥٠
 بعد عالقات العمل

 غير علمي ١٨ ٢٠٫٦١ ٣٧١
 ٠٫٦٢٨ ٢٠٠ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢٣ ٥٧٥
 البعد الفيزيقي

 غير علمي ١٨ ٢٢٫١٩ ٣٩٩٫٥٠
 ٠٫٠٨٦ ٢٢١٫٥ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢١٫٨٦ ٥٤٦٫٥٠
المجموع الكلي 
 لطبيعة العمل



 

 
١١٦

 موظفات ىلداإلسهام النسبي ألبعاد طبيعة العمل فى التنبؤ بجودة الحياة 
 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةجامعة القصيم 

جوهرة صالح المرشود. د

) ٠٫٠٥(داللـة   يتضح من الجدول الـسابق أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائيا عنـد مـستوي                     

عالقــات  بعــد وفــي النمــو المهنــي وفــي بعــد والترقيــةالحــوافز فــى البعــد التنظيمــي وفــي بعــد 

 الكلي لطبيعـة العمـل تُعـزي إلخـتالف التخـصص      المجموع وفي   الفيزيقي وفي البعد    العمل

ــدي موظفــات الجامعــة   ــرغم مــن اخــتالف       وتُرجــع . ل ــى ال ــه عل ــى أن ــة هــذه النتيجــة إل الباحث

لموظفات إلى أن جميعهن يعيشن ويخضعن ويتفاعلن مـع نفـس ظـروف             التخصص بين ا  

اخــتالف "وطبيعـة وأبعـاد ومـشكالت بيئـة العمـل ووفقـاً للقاعـدة المنطقيـة التـي تـذكر أن           

ولمــا كانــت المقــدمات ثابتــة وهــي أبعــاد طبيعــة بيئــة  " المقــدمات يــؤدي إلــى اخــتالف النتــائج

فاوت إدراك الموظفات لهذه األبعاد وفقاً  العمل بين جميع الموظفات فمن المنطقي أال يت       

 .وعليه تري الباحثة منطقية هذه النتيجةلتخصصهن؛ 

 -:اختبار الفرض الثاني -٢

ومجموعهـا  جـودة الحيـاة   فى أبعـاد   اًال توجد فروق دالة إحصائي     "والذي ينص على أنه   

ــرات      ــزي لمتغيـ ــصيم  تُعـ ــة القـ ــات جامعـ ــدي موظفـ ــي لـ ــة  (الكلـ ــنوات الخدمـ ــة -سـ  الحالـ

 ".) التخصص–جتماعية اال

 Mann-Whitney- Uمــان ويتنــي  ة الباحثــتوالختبــار صــحة هــذا الفــرض اســتخدم

Test   فــى أبعــاد جــودة الحيــاة ومجموعهــا الكلــي لــدي موظفــات         لحــساب داللــة الفــروق

ــرات     ــزي لمتغيــ ــى تُعــ ــصيم  والتــ ــة القــ ــة  (جامعــ ــنوات الخدمــ ــة  -ســ ــة االجتماعيــ  – الحالــ

 ).التخصص

 -: الخدمةالفروق تبعاً لسنوات  -أ 

فـى أبعـاد جـودة الحيـاة     داللـة الفـروق   ل  "تنـي يمـان و "ج اختبـار  ئنتـا يوضـح الجـدول اآلتـي    

 .سنوات الخدمةوالتى تُعزي إلختالف  ومجموعها الكلي لدي موظفات جامعة القصيم 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٧

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

فى أبعاد جودة الحياة ومجموعها داللة الفروق ل  "تنييمان و"ج اختبار ئ نتا)٢٠(جدول 

 )٤٣=ن(ظفات جامعة القصيم  والتى تُعزي إلختالف سنوات الخدمة الكلي لدي مو
 مستوي
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 المتغير المجموعة العدد الرتب

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ١٩٫٨١ ٦٩٣٫٥٠
٢٫٤٢٦ ٦٣٫٥٠ ٠٫٠٥ 

٨ ٣١٫٥٦ ٢٥٢٫٥٠ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات

المجال 
 الجسمى

 غير   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢٠٫٧٩ ٧٢٧٫٥٠
 ١٫٣٣٩ ٩٧٫٥٠ ةدال

٨ ٢٧٫٣١ ٢١٨٫٥٠ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات

المجال 
 النفسي

 غير   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢٠٫٢٧ ٧٠٩٫٥٠
 ١٫٨٩٧ ٧٩٫٥٠ دالة

٨ ٢٩٫٥٦ ٢٣٦٫٥٠ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات

المستوي 
 االستقاللي

 غير   سنوات٥قل من أ ٣٥ ٢٠٫٨٣ ٧٢٩
 ١٫٢٨٥ ٩٩ دالة

٨ ٢٧٫١٣ ٢١٧ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات

مجال العالقات 
 االجتماعية

 غير   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢٠٫٧٣ ٧٢٥٫٥٠
 ١٫٣٩٤ ٩٥٫٥٠ دالة

٨ ٢٧٫٥٦ ٢٢٠٫٥٠ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات
 مجال البيئة

 غير   سنوات٥أقل من  ٣٥ ٢١٫٣٩ ٧٤٨٫٥٠
 ٠٫٦٨١ ١١٨٫٥٠ دالة

٨ ٢٤٫٦٩ ١٩٧٫٥٠ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات
 دينمجال الت

   سنوات٥أقل من  ٣٥ ١٩٫٦٤ ٦٨٧٫٥٠
٢٫٥٧٥ ٥٧٫٥٠ ٠٫٠١ 

٨ ٣٢٫٣١ ٢٥٨٫٥٠ 
 ٥أكثر من أو يساوي 

 سنوات

المجموع 
الكلي لجودة 
 الحياة

فـى  ) ٠٫٠٥(يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحـصائيا عنـد مـستوي داللـة        

 الكلــي لجــودة الحيــاة تُعــزي  المجمــوعوفــي ) ٠٫٠١( وعنــد مــستوي داللــة  جــسميالمجــال ال

 ٥لدي موظفات جامعة القـصيم  لـصالح فئـة أكثـر مـن أو يـساوي           إلختالف سنوات الخدمة  

المجـــال فــى  ) ٠٫٠٥(ســنوات، فــي حــين ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيا عنــد مــستوي داللــة           

 وفـى   مجال البيئـة   وفى   القات االجتماعية مجال الع  وفى   المستوي االستقاللي  وفى   النفسي

وتُرجـع  .  لجودة الحياة تُعزي إلختالف سنوات الخدمة لدي موظفات الجامعة         مجال التدين 



 

 
١١٨

 موظفات ىلداإلسهام النسبي ألبعاد طبيعة العمل فى التنبؤ بجودة الحياة 
 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةجامعة القصيم 

جوهرة صالح المرشود. د

الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن تزايــد ســنوات الخدمــة مــن شــأنها أن تُزيــد مــن تقــدير وألفــة        

الحرارة والرطوبـة،   اإلضاءة، الضوضاء،   (موظفات جامعة القصيم بظروف العمل الفيزيقية       

كمــا أن تزايــد ســنوات الخدمــة مــن شــأنها أن تُزيــد مــن وعــي     ) التلــوث والتهويــة، الحركــة 

موظفات جامعة القصيم وإدراكهن لوضعهن في الحياة وتساعد على حدوث تطابق مـع             

أهـــدافهن وتوقعـــاتهن وقـــيمهن واهتمامـــاتهن المتعلقـــة بـــصحتهن البدنيـــة؛ وعليـــه تـــري    

 .النتيجةالباحثة منطقية هذه 

 -:الفروق تبعاً للحالة االجتماعية  -ب 

فـى أبعـاد جـودة الحيـاة     داللـة الفـروق   ل  "تنـي يمـان و "ج اختبـار  ئنتـا يوضـح الجـدول اآلتـي    

 .الحالة االجتماعيةوالتى تُعزي إلختالف  ومجموعها الكلي لدي موظفات جامعة القصيم 

اد جودة الحياة ومجموعها فى أبعداللة الفروق ل  "تنييمان و"ج اختبار ئ نتا)٢١(جدول 

 )٤٣=ن(الكلي لدي موظفات جامعة القصيم  والتى تُعزي إلختالف الحالة االجتماعية 
 مستوي
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 المتغير المجموعة العدد الرتب

 غير متزوجة ٣٠ ٢١٫٥٢ ٦٤٥٫٥٠
 ٠٫٣٩٠ ١٨٠٫٥٠ دالة

 غير متزوجة ١٣ ٢٣٫١٢ ٣٠٠٫٥٠
المجال 
 الجسمى

 غير متزوجة ٣٠ ٢٣٫٥٢ ٧٠٥٫٥٠
 ١٫٢١٥ ١٤٩٫٥٠ دالة

 غير متزوجة ١٣ ١٨٫٥٠ ٢٤٠٫٥٠
 المجال النفسي

 غير متزوجة ٣٠ ٢٤٫١٥ ٧٢٤٫٥٠
 ١٫٧١٣ ١٣٠٫٥٠ دالة

 غير متزوجة ١٣ ١٧٫٠٤ ٢٢١٫٥٠
المستوي 
 االستقاللي

 متزوجة ٣٠ ٢٤٫٧٠ ٧٤١
٢٫١٥٠ ١١٤ ٠٫٠٥ 

 غير متزوجة ١٣ ١٥٫٧٧ ٢٠٥
مجال العالقات 

 الجتماعيةا
 متزوجة ٣٠ ٢٥٫٣٥ ٧٦٠٫٥٠

٢٫٦٦٨ ٩٤٫٥٠ ٠٫٠١ 
 غير متزوجة ١٣ ١٤٫٢٧ ١٨٥٫٥٠

 مجال البيئة

 غير متزوجة ٣٠ ٢٤٫٣٠ ٧٢٩
 ١٫٨٥٢ ١٢٦ دالة

 غير متزوجة ١٣ ١٦٫٦٩ ٢١٧
 مجال التدين

 متزوجة ٣٠ ٢٤٫٥٥ ٧٣٦٫٥٠
٢٫٠٢٣ ١١٨٫٥٠ ٠٫٥ 

 غير متزوجة ١٣ ١٦٫١٢ ٢٠٩٫٥٠
كلي المجموع ال

 لجودة الحياة

فـى  ) ٠٫٠٥(يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحـصائيا عنـد مـستوي داللـة        

) ٠٫٠١( الكلي لجودة الحيـاة وعنـد مـستوي داللـة     المجموع وفى   مجال العالقات االجتماعية  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٩

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

لـصالح   موظفـات جامعـة القـصيم        تُعـزي إلخـتالف الحالـة االجتماعيـة لـدي            مجال البيئـة  فى  

المجـال  فـى   ) ٠٫٠٥(فئة المتزوجة، في حين ال توجد فروق دالة إحـصائيا عنـد مـستوي داللـة                 

 لجـودة الحيـاة   مجال التـدين  وفى   المستوي االستقاللي  وفى   المجال النفسي الجسمي وفى   

 . لدي موظفات الجامعة تُعزي إلختالف الحالة االجتماعية

النتيجــة إلــى أن الموظفــات المتزوجــات مــن خــالل خبــراتهن فــى  وتُرجــع الباحثــة هــذه 

إدارة شـئون المنــزل وتحمــل مــسئولية األســرة ورعايــة األبنــاء وحــل المــشكالت األســرية  

المختلفة يصبحن أكثر قدرة على كسب فرص للحصول على التقدير وتحقيـق الـذات فـي                

 المعنويـة المدعمـة لـألداء،    بيئة العمل، كما يصبحن أكثر قدرة على إتاحة الظروف البيئيـة        

كما يستطيعن كسب وتقديم المعاملة العادلة والمنصفة لبـاقي العـاملين كـذلك تتـسم               

معــاملتهن فــي بيئــة العمــل بالثقــة واالحتــرام المتبــادل وكــل هــذا مــن شــانه يــرتبط بجــودة  

 .الحياة فى بيئة العمل ويُعززها؛ وعليه تري الباحثة منطقية هذه النتيجة

 -:اً للتخصصالفروق تبع  -ج 

فـى أبعـاد جـودة الحيـاة     داللـة الفـروق   ل  "تنـي يمـان و "ج اختبـار  ئنتـا يوضـح الجـدول اآلتـي    

 .لتخصصوالتى تُعزي إلختالف ا ومجموعها الكلي لدي موظفات جامعة القصيم 

فى أبعاد جودة الحياة ومجموعها داللة الفروق ل  "تنييمان و"ج اختبار ئ نتا)٢٢(جدول 

 )٤٣=ن(جامعة القصيم  والتى تُعزي إلختالف التخصص الكلي لدي موظفات 
 مستوي
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 المتغير المجموعة العدد الرتب

 غير علمي ١٨ ١٨٫٥٣ ٣٣٣٫٥٠
 ١٫٥٦٣ ١٦٢٫٥٠ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢٤٫٥٠ ٦١٢٫٥٠
المجال 
 الجسمى

 غير علمي ١٨ ٢٣٫٦١ ٤٢٥
 ٠٫٧٢١ ١٩٦ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢٠٫٨٤ ٥٢١
مجال ال

 النفسي
 غير علمي ١٨ ٢١ ٣٧٨

 ٠٫٤٤٥ ٢٠٧ دالة
 غير علمي ٢٥ ٢٢٫٧٢ ٥٦٨

المستوي 
 االستقاللي

 غير علمي ١٨ ٢٤٫٥٦ ٤٤٢
 ١٫١٣٧ ١٧٩ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢٠٫١٦ ٥٠٤

مجال 
العالقات 
 االجتماعية



 

 
١٢٠

 موظفات ىلداإلسهام النسبي ألبعاد طبيعة العمل فى التنبؤ بجودة الحياة 
 في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةجامعة القصيم 
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 مستوي
 الداللة

 قيمة
"U" 

 قيمة
" Z" 

 مجموع
 الرتب

 متوسط
 المتغير المجموعة العدد الرتب

 علمي ١٨ ٢٦٫٦١ ٤٧٩
٢٫٠٥١ ١٤٢ ٠٫٠٥ 

 غير علمي ٢٥ ١٨٫٦٨ ٤٦٧
 مجال البيئة

 غير علمي ١٨ ١٩٫٦٩ ٣٥٤٫٥٠
 ١٫٠٣٧ ١٨٣٫٥٠ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢٣٫٦٦ ٥٩١٫٥٠
 مجال التدين

 غير علمي ١٨ ٢٢٫٩٧ ٤١٣٫٥٠
 ٠٫٤٣١ ٢٠٧٫٥٠ دالة

 غير علمي ٢٥ ٢١٫٣٠ ٥٣٢٫٥٠

المجموع 
الكلي لجودة 
 الحياة

فـي  ) ٠٫٠٥(إحـصائيا عنـد مـستوي داللـة     يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة    

لـصالح    لجودة الحياة تُعزي إلختالف التخصص لدي موظفـات جامعـة القـصيم          مجال البيئة 

فـى  ) ٠٫٠٥(فئة التخصص العلمي، في حين ال توجد فـروق دالـة إحـصائيا عنـد مـستوي داللـة                    

القــات مجــال الع وفــى المــستوي االســتقاللي وفــى المجــال النفــسي وفــى المجــال الجــسمي

ــة ــى االجتماعيـ ــدين  وفـ ــال التـ ــى مجـ ــوع وفـ ــتالف   المجمـ ــزي إلخـ ــاة تُعـ ــودة الحيـ ــي لجـ  الكلـ

الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أنــه علــى الــرغم مــن   وتُرجــع . التخــصص لــدي موظفــات الجامعــة 

اختالف التخصص بين الموظفات إلى أن جميعهن يتعايشن ويتفـاعلن مـع نفـس ظـروف                

وفير بيئة عمل صحية وآمنة وإتاحـة الظـروف البيئيـة    وطبيعة وأبعاد بيئة العمل من حيث ت 

المعنوية المدعمة آلداء العاملين وتوفير متطلبـات االسـتقرار واألمـان الـوظيفي كمـا أنهـن              

ــوظيفي ويتمــتعن بــنفس فــرص الحــصول علــى           يتمــتعن بــنفس فــرص الترقــي والتقــدم ال

وفقاً للقاعدة المنطقيـة    التقدير وتحقيق الذات ويتلقون نفس المعاملة العادلة والمنصفة و        

ولمــا كانــت المقــدمات ثابتــة " اخــتالف المقــدمات يــؤدي إلــى اخــتالف النتــائج "التــي تــذكر أن 

وهي ما ذكر آنفاً بين جميع الموظفات فمن المنطقـي أال يتفـاوت إدراكهـن لجـودة الحيـاة                   

 .جةوعليه تري الباحثة منطقية هذه النتيوابعادها المختلفة وفقاً إلختالف تخصصهن؛ 

 -:اختبار الفرض الثالث -٣

طبيعـة العمــل  بـين أبعـاد    اً دالـة إحــصائي عالقـات موجبـة  توجــد   "والـذي يـنص علـى أنـه    

 ". لدي موظفات جامعة القصيم وأبعاد جودة الحياة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٢١

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

لحــساب " بيرســون"معامــل ارتبــاط  ة الباحثــتوالختبــار صــحة هــذا الفــرض اســتخدم 

 لــدي موظفــات جامعــة  اد جــودة الحيــاة طبيعــة العمــل وأبعــ معــامالت االرتبــاط بــين أبعــاد   

طبيعة العمـل وأبعـاد جـودة    المصفوفة اإلرتباطية بين أبعاد  ويوضح الجدول اآلتي    . القصيم  

 .الحياة لدي موظفات جامعة القصيم 

المصفوفة اإلرتباطية بين أبعاد طبيعة العمل وأبعاد جودة الحياة لدي ) ٢٣(جدول 

 )٤٣=ن(موظفات جامعة القصيم  
 طبيعة العمل

 البعد  راتالمتغي
 التنظيمي

بعد 
 الحوافز 
 والترقية

 بعد 
 النمو 
 المهني

 بعد 
 عالقات 
 العمل

عد 
الب

قي 
يزي
الف

 

المجموع 
 الكلي

لطبيعة 
 العمل

 @@٠٫٤٦٢ @@٠٫٤٧٧ ٠٫٠٩٧ ٠٫٠٠٩- ٠٫١٠٢ @@٠٫٦٢٤ المجال الجسمى

 @@٠٫٥٧١ ٠٫١٠٤ @@٠٫٠٤٩٤ @@٠٫٥٠٢ @@٠٫٦٧٥ ٠٫٢٢٥ المجال النفسي

المستوي 
 االستقاللي

٠٫٦٢٥ ٠٫٢٩٢ @@٠٫٤٨٣ @@٠٫٦٣٤ ٠٫٠٦٦ ٠٫٠٤٧@@ 

مجال العالقات 
 @@٠٫٦٧٠ ٠٫١١٩ @@٠٫٦١٣ @@٠٫٤٦٧ @@٠٫٣٩٣ ٠٫١٦٧ االجتماعية

 @@٠٫٧٦٩ @@٠٫٥١٣ @@٠٫٧١٨ @@٠٫٤٤٩ @@٠٫٥٢٢ @٠٫٣٦٩ مجال البيئة

 @@٠٫٥٥٨ @@٠٫٦٣٠ @@٠٫٦٤٦ ٠٫٢٨٥ @٠٫٣٤٤ @٠٫٣٣٨ مجال التدين
دة
جو

 
ياة
لح
ا

 
 المجموع الكلي 
 @@٠٫٧٠٤ @٠٫٣٥٠ @@٠٫٧٧١ @@٠٫٤٧٩ @@٠٫٦٦٤ @@٠٫٦٥٦ لجودة الحياة

 -:يتضح من الجدول السابق أنه

o     توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي

المجـــال الجـــسمي لجـــودة الحيـــاة والبعـــد التنظيمـــي والبعـــد الفيزيقـــي والمجمـــوع الكلـــي   

 ).٠٫٠١(بيعة العمل عند مستوي داللة لط

o     توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي

بعــد عالقــات  وبعــد النمــو المهنــي وبعــد الحــوافز والترقيــةالمجــال النفــسي لجــودة الحيــاة و

 ).٠٫٠١( والمجموع الكلي لطبيعة العمل عند مستوي داللة العمل
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o لــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي   توجــد عالقــة موجبــة دا

 والمجمــوع بعــد عالقــات العمــل وبعــد النمــو المهنــي لجــودة الحيــاة والمــستوي االســتقاللي

 ).٠٫٠١(الكلي لطبيعة العمل عند مستوي داللة 

o     توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي

بعـد   و بعـد النمـو المهنـي      و بعد الحوافز والترقية  لجودة الحياة و   الجتماعيةامجال العالقات   

 ).٠٫٠١( والمجموع الكلي لطبيعة العمل عند مستوي داللة عالقات العمل

o     توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي

مــستوي  لجــودة الحيــاة وجميــع أبعــاد طبيعــة العمــل ومجموعهــا الكلــي عنــد مجــال البيئــة

 ).٠٫٠١(داللة 

o     توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي

 لجــودة الحيــاة وجميــع أبعــاد طبيعــة العمــل ومجموعهــا الكلــي عنــد مــستوي مجــال البيئــة

 ).٠٫٠١(داللة 

o     توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي

الحيـاة وجميـع أبعـاد طبيعـة العمـل ومجموعهـا الكلـي عنـد مـستوي              التدين لجـودة    مجال  

 ). ٠٫٠١(داللة 

o     توجــد عالقــة موجبــة دالــة إحــصائياً بــين درجــات موظفــات جامعــة القــصيم  فــي

المجموع الكلي لجودة الحياة وجميع أبعاد طبيعة العمل ومجموعها الكلي عند مستوي       

 ).٠٫٠١(داللة 

ديــد مــن الدراســات والبحــوث الــسابقة مثــل دراســة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج الع

(Katz ،Kachan &Weber ١٩٨٥)     ــين ــة بـ ــة إيجابيـ ــود عالقـ ــي كـــشفت عـــن وجـ  والتـ

المــشاركة فــي بــرامج جــودة حيــاة العمــل ونظــم العالقــات الــصناعية، كمــا تتفــق هــذه           

والتــي كــشفت عــن تــأثير جــودة   ) ٢٠٠٤(النتيجــة مــع نتيجــة دراســة عبدالحميــد المغربــي    

 . العمل في تنمية االستغراق الوظيفيحياة
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وتُرجــع الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن تــوفير بيئــة عمــل صــحية وآمنــة وإتاحــة الظــروف   

البيئية المعنوية المدعمة آلداء العاملين  وعدالة نظم األجور والمكافآت والحوافز الماديـة             

كاملـة والحفـاظ    والمعنوية وإتاحة فرص الترقي والتقـدم الـوظيفي وتـوفير فـرص عمـل مت              

على كرامة العاملين وخصوصياتهم وإتاحـة فـرص الحـصول علـى التقـدير وتحقيـق الـذات             

من شأنه أن يُزيد من دافعية الموظفات للعمل واإلنتاج ويُنمـي اسـتمتاعهن بعملهـن كمـا                

اإلضـاءة، الـضوضاء، الحـرارة      (من شأنه أن يُزيد من تقديرهن لظروف العمل الفيزيقية مثـل            

كمــا مــن شــأنه أن يُحــسن مــن تقــديرهن لظــروف    )  التلــوث والتهويــة، الحركــة والرطوبــة،

ــة العمـــل مثـــل    ــة بطبيعـ ــة   (النفـــسية المتعلقـ ــة واألهميـ الخـــصوصية واإلحـــساس بالمكانـ

) ومشاعر عدم التميـز وفقـدان المكانـة واألهميـة ومـشاعر عـدم التميـز وفقـدان المكانـة                   

االتــصال، (االجتماعيــة مثــل  كــذلك مــن شــأنه أن يُحــسن مــن تقــديرهن لظــروف العمــل       

، كما من شأنه أن يُحسن من تقديرهن للظروف المتعلقة بنوعيـة المهنـة نفـسها      )القيادة

كـذلك مـن شـأنه أن يُحـسن مـن تقـديرهن لظـروف            ) الحوافز، األجر، الترقيه، التـامين    (مثل  

هـذا  وعليه تري الباحثة منطقية نتيجة  ؛)ساعات العمل ، عبء العمل   (محتوى المهنة قبل    

 .الفرض

 -:اختبار الفرض الرابع -٤

يٌمكن التنبؤ بجودة الحياة من خالل درجـات موظفـات جامعـة              "والذي ينص على أنه   

 ".القصيم  فى طبيعة العمل

تحليـل االنحـدار المتعـدد      أسـلوب    ة الباحثـ  تللتحقق من صحة هذا الفرض اسـتخدم      و

 التـابع المتغيـر  أبعـاد  و) عـة العمـل  طبي(المتغيـر التفـسيري      أبعاد   لمعرفة األثر أو العالقة بين    

جــدول الوضــحها يوالنتــائج  .مــن خــالل تقــدير هــذه العالقــةلــدي عيــة البحــث ) جــودة الحيــاة(

 .اآلتي
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  المتعدد بين طبيعةاالنحدار )٢٤(جدول 

 )٤٣=ن(العمل وجودة الحياة لدي موظفات جامعة القصيم  

 R٢ معامل التفسير
معامل 
 االنحدار

ثابت 
 االنحدار

 المتغير المستقل غير التابعالمت

 طبيعة العمل جودة الحياة ٤٦٫٩٢ ٣٫٣٢٣ % ٨٫١٧

يُفـسرها   التباين فى المتغير التابع والتـى  نسبة  إلى  (R٢)تُشير قيمة ) ٢٤(ومن جدول 

) %٨٫١٧( كمتغيـر مـستقل يُفـسر        )طبيعـة العمـل   (تباين المتغير المستقل؛ وهذا يعني أن       

رجـع إلـى   ت مـن التبـاين   النـسبة المتبقيـة  بينمـا  ، )جـودة الحيـاة   (بع  من التباين فى المتغيـر التـا      

ويوضـح الجـدول اآلتـي      .  االعتبـار فـي معادلـة االنحـدار        فـي  لم تؤخـذ     )البواقي(متغيرات أخري 

 .تحليل تباين االنحدار

 قيمة ف وداللتها اإلحصائية لنموذج )٢٥(جدول 

 )٤٣=ن (االنحدار بين المتغير المستقل وجودة الحياة

 صدر االختالفم
 مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة "ف"قيمة 

 ٢٦٤٥٥٫٦١٦ ١ ٢٦٤٥٥٫٦١٦ االنحدار
 ١٤٤٫٨٧١ ٤١ ٥٩٣٩٫٧١١ البواقي
  ٤٢ ٣٢٣٩٥٫٣٢٧ الكلى

٠٬٠١ ١٨٢٫٦١٥ 

عنــد  مــن القيمــة الجدوليــة أكبــر المحــسوبة" ف" أن قــيم الــسابقجــدول اليتــضح مــن 

علــى أن طبيعــة العمــل كمتغيــر مــستقل تــؤثر بدرجــة دالــة   ممــا يــدل ) ٠٬٠١(مــستوي داللــة 

جودة الحياة لدي موظفات جامعة القصيم ، ويوضح الجدول اآلتي  إحصائياً فى تحديد قيمة

 .ملخص تحليل االنحدار

 )٤٣=ن(ملخص تحليل االنحدار المتعدد  )٢٦(جدول 

 البُعد
 معامل 
 االنحدار

الخطأ 
المعياري

 معامل 
 الداللة "ت"قيمة النحدار المعياريا

 ٠٬٠٥ ٢٫٤٤٠ --١٩٫٢٢٨ ٤٦٫٩٢ الثابت
 ٠٬٠١ ١٣٫٥١٤ ٠٫٩٠٤ ٠٫٢٤٦ ٣٫٣٢٣ طبيعة العمل
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 )طبيعة العمل (٣٫٣٢٣ + ٤٦٫٩٢= جودة الحياة 

كمـا  يتـضح      لمعـامالت االنحـدار دالـة إحـصائياً،       " ت" أن قـيم     السابقجدول  اليتضح من   

 التنبـؤ  فـى  طبيعـة العمـل  أن قيم معامالت االنحـدار جميعهـا موجبـة ممـا يـدل علـى أهميـة        

ويــشير معامــل االنحــدار إلــى العالقــة بــين   . بجــودة الحيــاة لــدي موظفــات جامعــة القــصيم   

وهكـذا يمكـن صـياغة      ،  )جـودة الحيـاة   (والمتغيـر التـابع     ) طبيعـة العمـل   (مستقل  المتغير  ال

لدى موظفـات جامعـة القـصيم      بجودة الحياة   معادلة االنحدار المتعدد التي تعين على التنبؤ        

 :كالتالي

 

 

 

وترتبط منطقية هذه النتيجة بمنطقية العالقة بـين أبعـاد طبيعـة العمـل وأبعـاد جـودة          

الحياة لدي موظفات جامعة القصيم والسابق إيضاحها فى الفرض السابق، فبـصفة عامـة    

إن وجدت عالقة موجبة ودالة إحـصائياً بـين أحـد المتغيـرين أمكـن التنبـؤ بإحـداهما بداللـة                     

 .نه نتائج هذا الفرضاآلخر وهذا ما كشفت ع

 

@     @      @ 
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  -:التوصيات والمقترحات
 -:ضرورةفى ضوء ما كشفت عنه نتائج البحث الحالى توصي الباحثة ب

االهتمام بدعم وتحسين أبعاد طبيعة العمل لدي موظفات جامعـة القـصيم لمـا               -١

 .لها من عالقة واضحة بجودة الحياة لديهن

معة القصيم لما لها من عالقة واضحة بأبعـاد   االهتمام بتجويد حياة موظفات جا     -٢

 .طبيعة العمل لديهن

االهتمام بتهيئة بيئة عمل تكفل وتُحفز األداء اإلداري المبدع من قبل موظفات             -٣

 .الجامعة

عقــد دورات تدريبيــة ونــدوات لتوعيــة موظفــات جامعــة القــصيم الجــدد بأبعــاد          -٤

 .طبيعة العمل في الجامعة

لتوعيــة موظفــات جامعــة القــصيم الجــدد بأهميــة    عقــد دورات تدريبيــة ونــدوات   -٥

 .جودة الحياة وطبيعتها وعالقتها بطبيعة عملهن

إجــــراء بحــــث يتنــــاول العالقــــة بــــين طبيعــــة العمــــل واإلبــــداع اإلداري وســــمات   -٦

 .الشخصية

 . إجراء بحث يتناول العالقة بين جودة الحياة والوالء التنظيمي واإلبداع اإلداري -٧

 المراجع

@     @      @ 
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  -:المراجع العربية

 للبيانـات باسـتخدام برنـامج    يالتحليـل اإلحـصائ  ). ٢٠٠٠(، ونصر محمود صـبري    الرفاعي غنيمأحمد   •

(SPSS). دار قباء للطباعة والنشر:  القاهرة. 

مجلـة كليـة التجـارة للبحـوث     . أساليب قياس جودة الحياة الوظيفيـة ). ١٩٩٩(أحمد ماهر مصطفى     •

- ١٠٩ص ص ، مـارس ) ١(العدد ، ٣٦المجلد ، العدد األول، جامعة اإلسكندريةكلية التجارة  ،  العلمية

١٨٩ .  

 . االكاديميةالمكتبة: القاهرة. SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج ). ٢٠٠٧(أسامة ربيع  •

. التحفيز الوظيفي ودور المدير الناجح فيه نقاط تهم الموظف والباحـث  ). ٢٠١٣(جاسم القرطوبي    •

http://avb.s-oman.net /entry.php?b=٧١١٧.pp٢-١ 

دار :  القاهرة.SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج . )٢٠٠٣(رجاء محمود أبو عالم  •

 .النشر للجامعات

منــشورات : د  بغـدا ،العـراق . (SPSS)دليلـك إلــى البرنـامج اإلحـصائي    ). ٢٠٠٣(سـعد زغلـول بـشير     •

 .المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

ص ص  ،   اإلسـماعيلية  –غيـر مبـين الناشـر       . إدارة المـوارد البـشرية    ). ٢٠٠٣ (،سيد محمـد جـاد الـرب       •

٣٥٦ .  

رســالة . طبيعــة العمــل وعالقتهــا بجــودة الحيــاة فــي ظــل بعــض المتغيــرات    ). ٢٠١٤(شــيخي مــريم  •

 . الجزائر – كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية –بكر بلقايد جامعة أبي ، ماجستير غير منشورة

مكتبـة األنجلـو   :  القـاهرة ،)٢( ط . العاملي في العلـوم الـسلوكية  لالتحلي). ١٩٩١(صفوت أحمد فـرج   •

 .المصرية

القيـــاس والتقـــويم التربـــوي والنفـــسي أساســـياته وتطبيقاتـــه ). ٢٠٠٠( عـــالم محمـــود الـــدين صـــالح •

 .دار الفكر العربي: لقاهرة ا.وتوجهاته المعاصرة

 مكتبة:  القاهرة.األساليب اإلحصائية فى العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية). ٢٠١١ (مراد صالح •
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The Relative Contribution of the Dimensions of the Nature of 

Work in Predicting theQuality of Life AmongAlQassim 

University Female Employeesin Light of Some Demographic 

Variables

Dr. Jawharah SaaliH Al-Marshood 

Collegeof Education –Qassim University

Abstract: 

This Research aimed at Detecting the differences in the dimensions of the 

work nature and the quality of life for Qassim University Female Employees 

attributed to different of (years of service - social situation - Specialization), 

identifying the relationships between the dimensions of the work nature and the 

dimensions of quality of life for Qassim University Female Employees and as 

well as to predict the quality of life through university degrees employees in the 

nature of work. And this Research applied on a sample consists of (43) Qassim 

University Female Employees. Researcher used work nature scale (prepared by 

the researcher) and quality of life scale (WHOQOl) (prepared by WHO 1995). 

For Statistical Analysis researcher depend on Mann-Whitney- U Test, Pearson 

correlation coefficient method and multiple regression analysis. The Results of 

the Research indicated That There are statistically significant differences in the 

work nature and the quality of life for Qassim University Female Employees 

attributed to different of (years of service - marital status), While there are no 

statistically significant differences in the work nature and the quality of life for 

Female University Employees attributed to different of specialty, There are a 

positive relationship between the dimensions of work nature and the dimensions 

of quality of life for Qassim University Female Employees, Finally, can predict 

the quality of life through Qassim University Female Employees degrees in the 

work nature. 

Keywords: nature of work, quality of life
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 باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكبات عالقتهالتفكير االنتحاري و  

 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية
 سعد بن عبداهللا المشوح. د

 كلية العلوم االجتماعية - قسم علم النفس
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 :ملخص الدراسة

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى التفكيـــر االنتحـــاري لـــدى مرتكبـــات جـــرائم الـــشرف مـــن الفتيـــات  
المقيمات بمؤسسات رعاية الفتيات في المجتمع السعودي وعالقته باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لـدى      

ــين متغيــرات ا         لدراســة المتمثلــة فــي   تلــك الفتيــات، حيــث اســتخدام الباحــث  المــنهج الوصــفي االرتبــاطي ب
و مقيـاس بيـك   ). م٢٠٠٧( ترجمـة وتقنـين فايـد    (١٩٨٩ ,Rudd)مـن إعـداد روود   مقيـاس التفكيـر االنتحـاري   

مقيــاس خبــرة   و )م٢٠٠٧(إعــداد فايــد  الغــضب، )م٢٠٠٧(، ترجمــة غريــب  BDI-II الثــانيلالكتئــاب الــصورة  
 المودعـــات اإلنـــاثاســـة الكلـــي علـــى فئـــة وقـــد اشـــتمل مجتمـــع الدر).م٢٠٠٧(الخـــزي ترجمـــة وتقنـــين فايـــد
 – مكــة المكرمــة  -الريــاض ( فــي منــاطق المملكــة العربيــة الــسعودي     األربــعبمؤســسات رعايــة الفتيــات   

 مـن مرتكبـات جـرائم الشرف،وتـشير         ةفتـا ) ٢٦٨(، وتم تطبيق الدراسـة علـى عينـة قوامهـا          ) أبها -اإلحساء
 بـــين التفكيـــر االنتحـــاري وكـــل مـــن ٠٫٠١ وجـــود ارتبـــاط موجـــب جـــوهري عنـــد مـــستوى  نتـــائج الدراســـة إلـــى

، كمـا  @@)٠٫٣٣( االكتئاب، والغضب، وخبرة الخزي، حيث بلغ معامل االرتبـاط التفكيـر االنتحـاري باالكتئـاب     
ومعامـــل ارتبـــاط التفكيـــر االنتحـــاري بخبـــرة   @@) ٠٫٣٧( بلـــغ معامـــل االرتبـــاط التفكيـــر االنتحـــاري بالغـــضب 

وخبـرة  @@) ٠٫٥٠(، كما أظهرت النتائج ارتباط متغير االكتئاب لدى عينـة الدراسـة بالغـضب         @@)٠٫٢٧(الخزي
ــدار للمتغيـــرات المـــستقلة الثالثـــة ذات      @@). ٠٫٤٥(الخـــزي ــائج أن  جميـــع معـــامالت األنحـ ــا أظهـــرت النتـ كمـ

ت الرئيـسية فـي الدراسـة    مستوى مرتفع من الداللـة حيـث تتـراوح مـستوى داللـة معـامالت األنحـدار للمتغيـرا                
ــرة الخــزي   ( ــاب، الغــضب، خب ــىوهــي تــشير بــذلك    .  ٠٫٠٠١– ٠٫٠٠٢بــين ) االكتئ ــة    إل  مــستوى مرتفــع مــن الدالل

خيراً أظهرت النتائج  أن العزل اإلحصائي لتأثير درجات االكتئاب قد أدى إلى تناقص قيمة االرتبـاط    أو. التنبؤية
حيـث تـشير النتيجـة إلـى أن عامـل االكتئـاب يـؤدي دورا          ). ٠٫٠٥إلـى    ٠٫١٠من  ( بين الغضب والتفكير االنتحاري     

 سـلبية عامـل االكتئـاب فـي ارتفـاع      إلـى كيـر االنتحـاري والغـضب، ويـشير ذلـك       فيرفع مستوى العالقة بين الت    
وقـد خلـصت الدراسـة إلـى عـدد مـن التوصـيات والمقترحـات         . الغضب والتفكير االنتحـاري لـدى عينـة الدراسـة        

خرى لـدى عينـة الدراسـة مـن مرتكبـات جـرائم الـشرف بمؤسـسات رعايـة               ألية لمتغيرات   لدراسات مستقب 
 .الفتيات في المملكة العربية السعودية

 مرتكبــات جــرائم  – خبــرة الخــزي  – الغــضب – االكتئــاب –التفكيــر االنتحــاري  : الكلمــات االفتتاحيــة 
 . مؤسسات رعاية الفتيات–الشرف 
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 مقدمة الدراسة

 المــرأة فــي الحــضارات  لوكســس العلميــة لتفــسير ســ أليتنــاول علــم الــنفس المــرأة ا 

 وفـق شـروط تلـك المجتمعـات، وتـشير الدراسـات         إليهـا الثقافية واالجتماعية التـي تنتمـي       

 فـي دور المـرأة ومـستوى الـصحة     أساسـية النفسية للمـرأة فـي الـوطن العربـي إلـى تحـوالت        

 الدراســات العلميــة فــي مجــال أظهــرتوقــد . التحــوالت المتــسارعةالنفــسية لمقابلــة تلــك 

ــم نفــس    تطــورا ســريعا فــي المجتمعــات العلميــة الرصــينة مــن حيــث التكيــف        المــرأةعل

 النفـسية حـول     االضـطرابات ، وقد تناولت الدراسـات العلميـة        واالنحرافوالمرض والسواء   

، حيــث ذكــر التقريــر  األعــراضمعــدالت االنتــشار بــين الجنــسين ونــسبة اإلصــابة وظهــور     

نتــشار االنتحــار بــين   أحــول الــصحة العقليــة أن معــدالت   WHOلمنظمــة الــصحة العالميــة   

ــالنــساء تزا  فــي الكثيــر مــن دول العــالم وذلــك نتيجــة للظــروف االقتــصادية والثقافيــة      تدي

والدينية واالجتماعية وعدم توفر الرعايـة والـصحة العقليـة، كمـا أشـار التقريـر إلـى ارتفـاع                    

م إلـى  ٢٠٠٠ بين الجنسين وأن نسبة االنتشار بـين النـساء ازدادت منـذ عـام      النتحارانسبة  

ــراهن، وأن مــن    ــة إنمــا يعــود لوضــع المــرأة     انتــشارســباب أهــم أالوقــت ال  الميــول االنتحاري

دوار ونقــــص فــــي المــــوارد االقتــــصادية  ألالثقــــافي والمكانــــة االجتماعيــــة وعــــدم وضــــوح ا 

جتمعـات وعـدم وضـوح المكانـة للمـرأة وتـدني وضـوح           والسياسية وانتـشار العنـف بـين الم       

كثـر الظـواهر    أويعد االنتحار مـن     . (٢٠١٤,W.H.O)نظمة والقوانين الخاصة برعاية المرأة    ألا

التي تهدد حيـاة البـشرية، ويـدل علـى مؤشـرات نفـسية ألعـراض مرضـية ممتـدة تـؤثر علـى             

ة والطبيـة إلـى ارتفـاع    تطور الفرد ونموه داخل المجتمعـات، حيـث  تـدل المؤشـرات العلميـ       

نـــسبة االنتحـــار عالميـــا خـــالل الـــسنوات االخيـــرة، وقـــد ذكـــرت منظمـــة الـــصحة العالميـــة   

W.H.O      عدل حالـة انتحـار واحـدة كـل         مب الف حالة سنويا     ٨٠٠أن نسبة االنتحار تصل إلى

 ٢٩و ١٥ ثانية، كما يعتبر االنتحار ثاني أهـم سـبب للوفـاة بـين مـن تتـراوح أعمـارهم بـين                  ٤٠

الت الوفـاة للـدول متوسـطة الـدخل والناميـة، حيـث       ا مـن حـ    %٨٦، كما يمثل االنتحـار      عاما

ســـلحة مـــن اكثـــر الوســـائل أليـــشكل تنـــاول المبيـــدات الكيمائيـــة والـــشنق واســـتخدام ا
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 مــن وفيــات %٢٠-%١٠ن االنتحــار يمثــل  أإلــىاإلحــصاءات ت أشــارنتــشارا لالنتحــار، كمــا ا

 معــدل االنتحــار بالنــسبة لبلــدان إقلــيم متوســطإن . النــساء حتــى ســنة واحــدة بعــد الــوالدة

 بالنــسبة لجميــع دول ٦٬٥٥ شــخص، مقارنــة مــع  ١٠٠٠٠٠ لكــل ٤٬٩٠شــرق المتوســط هــو  

صــاحبة أعلــى ) جايانــا(رقــام حــول نــسبة االنتحــار عالميــا ان دولــة غويانــا  ألوتــشير ا. العــالم

ــة انتحــار بــين كــل   ٤٤معــدالت انتحــار حيــث ســجلت    ــا  ألــف مــواطن، تليهــ  ١٠٠ حال ا كوري

 ألف مواطن، ثم كوريا الجنوبية التـي    ١٠٠ حالة انتحار بين كل      ٣٨٫٥الشمالية التي تسجل    

 ألـــف مـــواطن، فيمـــا ســـجلت الواليـــات المتحـــدة ١٠٠ حالـــة انتحـــار بـــين كـــل ٢٨٫٥ســـجلت

 . ألف مواطن١٠٠ حالة انتحار بين كل ١٢٫١األمريكية 

ا الدراسات النفسية خالل العقـد  ويعد التفكير االنتحاري من الموضوعات التي تناولته    

ــر، وذلــك الرتباطــه بمجــاالت متعــددة فــي علــم الــنفس حيــث يــرتبط         االخيــر بــشكل كبي

ــسية       ــضغوط النفــ ــتجابة للــ ــة االســ ــة واالنفعاليــ ــالخبرات الوجدانيــ ــاري بــ ــر االنتحــ التفكيــ

ــاريخ المرضــي     أن ظهــور أال إومــستويات التكيــف،   عــراض االضــطراب النفــسي مــرتبط بالت

العمــري و الثقافــة االجتماعيــة والنفــسية الــسائدة، كمــا أن التفكيــر االنتحــاري  والمــستوى 

ــى          ــدى الفــرد والقــدرة عل ــر ل ــة ومــستوى التفكي ــر بالجوانــب المعرفي مــرتبط وبــشكل كبي

مواجهة حل المشكالت ، حيث يرتبط التفكير باالنتحار بحالة عدم االستقرار الوجـداني         

اجهة االزمات التي قد تعتري الفرد، كما تـساهم         والعاطفي وعدم القدرة الحقيقة على مو     

االضـــطرابات الشخـــصية وعـــدم االتـــزان االنفعـــالي واخـــتالل النظـــام االســـري إلـــى ظهـــور    

ــراد فـــي المجتمعـــات التـــي ينتمـــون     ــار االنتحاريـــة لـــدى االفـ ــااالفكـ ، ويتـــرتبط التفكيـــر إليهـ

االنتحـار لـدى النـساء    ن التفكيـر  أ  بنوع وجنس االفراد حيث تشير الدراسات إلى       ياالنتحار

وقد تزايد في السنوات االخيرة االهتمام بجـرائم المـرأة باعتبارهـا      . مرتفعةيظهر معدالت   

سـرية ووحـدة تكـوين المجتمـع، وعلـى الـرغم مـن سـن              ألسلوكا ذو تـأثير علـى العالقـات ا        

ن إالأالقــوانين الــشرعية والتــشريعية العالميــة لجــرائم الــشرف وحمايــة الــنفس والعــرض  

م ارتكــاب الــشرف تتزايــد فــي المجتمعــات العربيــة وبــشكل كبيــر حيــث ســجلت      جــرائ
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 الماضـية بـشكل     جرائم الشرف فـي المملكـة العربيـة الـسعودية ارتفـاع خـالل الـسنوات               

 .واضح

طــار اجتمــاعي متــرابط ويحمــل قيمــا  إوتعــيش المــرأة فــي المجتمــع الــسعودي ضــمن  

ن يتم الحكـم علـى العمـل االخالقـي          اجتماعية ذات تأثير ثقافي وديني محافظ وال يمكن ا        

 من خالل إعادة النظر في القيم االجتماعية والثقافيـة والدينيـة التـي              إالوالسلوك االنساني   

روقــة المجتمــع، وتمثــل القــيم التــي  أتعتبــر االطــار العــام الموجهــة للــسلوك المــرأة داخــل  

ه مـن سـلوكيات   تنتمي لها المرأة في المجتمع السعودي الـصورة الحقيقـة لكـل مـا تظهـر          

ــه          ــسلوك ويتقبل ــذي قــد يستحــسن ال و يكــون أســواء داخــل االســرة او فــي المجتمــع وال

 حيـث تكـون المتغيـرات االجتماعيـة الـسائدة           رافضا لـه ويلعـب الـشعور بالـذات دورا بـارزاً           

المحــرك االساســي للــذات فــي قبــول وتقبــل االخــرين او البعــد وعــدم قبــول االنتمــاء لتلــك   

لنظرة الدونية للذات واالساءة للمرأة تعد من أهم االسـباب الرئيـسية           كما أن ا  . الجماعات

عراض االضطرابات النفسية لدى النساء في المجتمعـات المحافظـة والتـي تـرتبط              ألظهور  

ــاعي كمحــــرك اساســــي للــــسلوك لتلــــك     ببالجانــــ ــافي والنــــسيج االجتمــ ــديني والثقــ  الــ

 . المجتمعات

 مشكلة الدراسة
لتفكيـــر االنتحـــاري بمتغيـــرات ذات أبعـــاد مـــؤثرة فـــي بنـــاء   تتنـــاول الدراســـة الحاليـــة ا 

الشخــصية والتكيــف عنــد مرتكبــات جــرائم الــشرف، حيــث يتــضمن التــراث النفــسي مــن    

والخبـرات الذاتيـة والمتعلقــة    العمليـات المعرفيـة واإلدراكيــة   شـارات واضـحة لعالقـة بــين   ا

ــذات وظهــور أعــراض لــسوء التوافــق، وقــد تناولــت دراســات ع       لــم نفــس المــرأة    بإيــذاء ال

 Keenan, et كينــان واخــرونأشــاررث العلمــي كمــا إلالجريمــة لــدى النــساء مــن خــالل ا 

al.,إلى أن الجريمة لدى المرأة ترتبط بالجوانب االجتماعية واالسرية والتي غالبا ما )  (١٩٩٩

ظهـار صـورتها بـشكل غيـر مقبـول اجتماعيـا       إيذاء الذات و  إتأخذ اشكال من التطرف في      

اً، وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى ارتبــاط التفكيــر االنتحــاري لــدى المــرأة        واخالقيــ
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

بالــشعور باالكتئــاب وعــدم القــدرة علــى قمــع الغــضب والمــشاعر الرئيــسية حــول الخــزي   

 قــوة االنــا وعــدم القــدرة علــى مواجهــة المــشكالت وارتبــاط التفكيــر  وانخفــاضوالوصــمة 

 Vijayakumar, et;٢٠٠٧ ,Patel) . الــسائدة االنتحــاري بــالقيم االجتماعيــة والثقافيــة

al.,ــرون   (٢٠٠٥ ــتين واخــــــ ــح جولدســــــ ــد اوضــــــ ) (٢٠٠٦,.Goldston, et alوقــــــ

 يتمحـور حـول   يأن التفكيـر االنتحـار  (٢٠١١,Goodwin and Marusic)وجودونوميروسك

 لــدى ، والــذي يكــون اكثــر تــأثيراً واالجتمــاعيالمعتقــدات االنيــة والحاليــة للــسلوك الفــردي   

ــرتبط       المــرأة  ــرتبط تلــك المــشاعر والمعتقــدات بمخالفــة الثقافــة االجتماعيــة وت حينمــا ت

 . باالكتئاب والشعور بالخزي

ثر التفكيـر االنتحـاري لـدى     أ كما أظهرت العديد من الدراسات في المجال النفسي إلى        

كمهنـــة رئيـــسية ) البغـــاء(عمـــال الغيـــر اخالقيـــة ألمرتكبـــات جـــرائم الـــشرف وامتهـــان ا 

لعمـــل فـــي الـــشوارع والتـــي تـــؤدي إلـــى المالحقـــات القانونيـــة والدينيـــة   لكـــسب العـــيش وا

واالجتماعية والثقافية والعـار النفـسي واالجتمـاعي حيـث ارتبطـت تلـك المهنـة بالـشعور                  

ــار     بـــاألعراض االكتئابيـــة وانخفـــاض مـــستوى الـــصحة النفـــسية اجمـــاالً والتفكيـــر باالنتحـ

، حيـث أشـار هـونج     (٢٠٠٠ ,Weitzer)والـشعور الـدائم بعـدم القبـول الـذاتي واالجتمـاعي      

فـي دراسـتين منفـصلتين إلـى ارتفـاع      ) (٢٠١٠,.Hong, et al;٢٠٠٧,.Hong, et alواخـرون 

االفكار االنتحارية لدى مرتكبات الجرائم التي تتعلق بالشرف والبغـاء فـي الـصين وارتبـاط                

ــالخزي والغــضب والقلــق وانخفــاض مــستوى الــصحة النفــسية، ولــنفس          ذلــك بالــشعور ب

إلى ارتفاع التفكير ) (٢٠٠٩,.Shahmanesh, et alالنتائج وجدت دراسة شمناش واخرون

االنتحــاري وارتباطــه باالكتئــاب والغــضب لــدى مرتكبــات جــرائم الــشرف فــي مقاطعــة قــوا  

ارتبــاط االكتئــاب  ) (٢٠٠٨,.Chen, et alبالهنــد، كمــا اوضــحت دراســة شــان واخــرون      

ات جـرائم الـشرف بكنـدا وارتفـاع نـسبة التفكيـر             بالتعرض لإلمراض الوبائيـة لـدى مرتكبـ       

 .االنتحاري والخبرات المؤلمة والوصمة االجتماعية لديهن
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إلـــى انخفـــاض (٢٠١١ ,Goodwin and Marusic)قـــودوين و ميرســـك وقـــد أشـــار

التوقعــات بمــستوى الــصحة العامــة وارتفــاع نــسبة االصــابة باالكتئــاب واالفكــار االنتحاريــة 

بغــاء والمتــاجرة الجنــسية، والتــي تظهــر بــشكل كبيــر اثنــاء قــضاء  لــدى العــامالت بمهــن ال

 ,Wongفترات العقوبة داخل المؤسسات االصالحية والتأهيلية االجتماعية، ويشير وانج 

et al.,إلـى اثـر الـشعور بالوصـمة وخبـرات الخـزي علـى التفكيـر االنتحـاري والغـضب           ) (٢٠١٣

رإلـى ارتبـاط التفكيـر االنتحـار         ، حيـث أشـا    واالكتئاب لدى العامالت بالبغاء في هونج كونج      

 البـاحثون  قدام على االنتحار بمستوى االكتئاب والغضب والشعور بالوصمة كما أشار       إلوا

ن الــشعور بــالخزي يعــد نمــط مــن القلــق االجتمــاعي مــرتبط بمــشاعر الدونيــة وعــدم    أ إلــى

لك يـرتبط الخـزي     القبول واالشمئزاز والتغيرات الفسيولوجية المصاحبة للفرد بـذلك، وبـذ         

ــشعوره          ــى الهــروب والتجــبن واالبتعــاد عــن المحــيط االجتمــاعي وذلــك ل بقــدرة الفــرد عل

بالقـــصور وعـــدم القـــدرة علـــى المواجهـــة الحقيقـــة للـــسلوك الـــذي ارتكبـــه فـــي فتـــرة مـــن 

 ;١٩٩٥ , Lucas and  Race;١٩٩٠,Fawcettكمـا أشـارت العديـد مـن الدراسـات     . الفترات

Keenan, & Shaw,١٩٩٧; (O’Connor & O’Connor,أكثــرإلــى ان االنــاث ;٢٠٠٣ 

 بـالخزي مـن الرجـال وان الـشعور بـالخزي وعـدم القـدرة علـى التكيـف يظهـر جليـا              اًشعور

 منــه لــدى الــذكور فــي العالقــات االجتماعيــة وعــدم القــدرة علــى التكيــف   أكثــرلــدى االنــاث 

 . من الحياةالنفسي واالنسحاب من الروابط االسرية والمحاوالت الجاهدة للتخلص 

وامتداد الستعراض مشكلة الدراسة الحاليـة مـا تقـوم بـه وزارة الـشئون االجتماعيـة          

فــي المملكــة العربيــة الــسعودية برعايــة النــساء اللــواتي بــدأت علــيهن بــوادر االنحــراف           

االخالقي وتم احالتهن للقضاء وصـدر بحقهـن أحكـام قـضائية تتعلـق بـالتوقيف والحـبس              

لمؤسـسات،  اة واجتماعيـة وتعليميـة خـالل مـدة بقـائهن بتلـك             وإخضاعهن لبرامج نفـسي   

حيث يرى الباحـث الرعايـة لهـذه الفئـة ال تنحـصر بتطبيـق الجوانـب القـضائية والجنائيـة بـل             

وقــد حــددت وزارة . يجــب دراســة الجوانــب النفــسية والمعرفيــة واالجتماعيــة لهــذه الفئــة  

ن ال تزيـد عـن      أل اولئك الفتيـات بهـا        يمكن قبو  التيالشئون االجتماعية ان الفترة العمرية      
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الثالثــين عامــا، وقــد انــشات وزارة الــشئون االجتماعيــة أربــع مؤســسات رئيــسية لرعايــة       

وتقـدم تلـك المؤسـسات باإلضـافة إلـى        ) الريـاض، مكـة المكرمـة، االحـساء، أبهـا         (الفتيات  

مج التعليميــة تطبيــق االجــراءات العقابيــة، الرعايــة النفــسية واالجتماعيــة والتأهيليــة البــرا  

لجميــع المراحــل وبإشــراف مباشــر مــن وزارة التربيــة والتعلــيم، اال ان تلــك المؤســسات ال 

يــداع فيهــا مــن ســبق لهــن القيــام بجــرائم مماثلــة أو صــدر بحقهــن أحكــام قــضائية     إيــتم 

نــه بلــغ عــدد   أنــه فــي المملكــة العربيــة الــسعودية     أ) هـــ١٤٢٥(وقــد ذكــر الــسيف   .  مــسبقاً

ات رعاية الفتيات وسجون النساء في المملكـة العربيـة الـسعودية            المودعات في مؤسس  

المحكوم عليها بالسجن الرتكابها جريمة جنـسية أو مخـدرات أو مـسكرات أو جـرائم       

ــددهن   ــوال وعــ ــداء وأمــ ــرأة ) ٢٢٨( واعتــ ــصائية وزارة الــــشؤون   . امــ ــين تــــشير إحــ فــــي حــ

سات رعايــة الفتيــات االجتماعيــة الــسعودية إلــى أن عــدد الفتيــات المــستفيدات فــي مؤســ  

فتــاة، فــي حــين بلــغ عــدد  ) ١١٠٩(هـــ ١٤٢٣/١٤٢٤البــالغ عــددها ثــالث مؤســسات خــالل عــام   

ــام     ــالل عـــــ ــستفيدات خـــــ ــات المـــــ ـــ ١٤٢٤/١٤٢٥الفتيـــــ ــاة ) ١١٧١(هـــــ وزارة الـــــــشئون (فتـــــ

؛ في حـين أشـارت احـصاءات وزارة الـشئون االجتماعيـة خـالل عـام                  ) هـ١٤٢٧االجتماعية،

بمؤســسات رعايــة الفتيــات بمنــاطق المملكــة   )  نزيلــة٢٨٠٠(م إلــى وجــود اكثــر مــن  ٢٠١٤

المختلفــة، وقــد افتتحــت مــؤخرا مؤســسة لرعايــة الفتيــات بمدينــة أبهــا بجنــوب المملكــة     

العربيــة الــسعودية لتغطــى الحاجــة للمنطقــة الجنوبيــة، وقــد تنوعــت الحــوادث مــن جــرائم 

وزارة الــشئون (أخالقيــة وتــرويج مخــدرات وهــروب وقتــل وســرقة وجــرائم أخــرى متنوعــة 

 ) .م٢٠١٤االجتماعية،

 وقد تضاعفت االرقام خـالل الـسنوات االخيـرة وذلـك لظهـور اسـباب التغيـر الثقـافي                   

واالجتماعي واختالل التركيبة االجتماعية وظهور المشكالت االجتماعية، كما ساعدت       

وســـائل التعامـــل مـــع المـــشكالت الحديثـــة لبـــروز تلـــك المـــشكالت مـــن حيـــث اصـــبحت   

ت واالنحرافــات لــدى النــساء فــي المجتمــع الــسعودي يــتم التعامــل معهــا وفــق      المــشكال

تحليــل اجتمــاعي ونفــسي اكثــر جــرأة مــن الناحيــة االجتماعيــة واالعالميــة، وقــد أشــارت      
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م؛ ٢٠٠٩م؛المــــشوح،٢٠١٢الــــسدحان،(العديــــد مــــن الدراســــات فــــي المجتمــــع الــــسعودي  

ــصويان، ــد،٢٠٠٥م؛ الـــسمهري،٢٠٠٨الـ ــان، ١٤٢٥ه؛الـــسيف،١٤٣١م؛الجعيـ ـــ؛ العثمـ م؛ ٢٠٠٣هـ

ــدى     ) ه١٤١٧م؛الــشميمري،٢٠٠٤العــسيري، إلــى اهميــة دراســة ســلوك المــرأة واالنحــراف ل

الفتيات في المجتمع السعودي، كما أشارت إلى االثار التي ترتب على انحراف المرأة والتي       

تتعلــــق بالجوانــــب النفــــسية واالجتماعيــــة والتأهيليــــة ومــــدى تــــأثير ذلــــك علــــى المحــــيط  

ي وعـدم القـدرة علـى التكيـف وفـق القـوانين االجتماعيـة والثقافيـة الـسائدة فـي               االجتماع

وقــد أظهــرت الدراســات إلــى اهميــة دراســة ســلوك المــرأة وارتباطــه بــالتفكير      . المجتمــع

االنتحاري وذلك الرتباط المشاعر الوجدانية واالنفعالية لـدى المـرأة وتأثرهـا بـشكل اكبـر                

ــالتفكير  ألبا ــا بـ ــافي   حـــداث المحيطـــة بهـ ــأثير الثقـ ــدير الـــذات والتـ ــاري وانخفـــاض تقـ االنتحـ

أشـار دي ليـسل   فـي حـين   ، (٢٠١٠ ,Durkheim)واالجتمـاعي للنـسق والـدور الـذي تقـوم بـه      

ن االكتئــاب وانخفــاض تقــدير الــذات تعــد    أ إلــى(٢٠٠٤ ,DeLisle& Holden) وهولــدن

ــي ال       ــات فـ ــاث المقيمـ ــدى االنـ ــة لـ ــدام عليـ ــار واالقـ ــي االنتحـ ــسية فـ ــل رئيـ ــسات عوامـ مؤسـ

االصالحية والذي يرتبط بمهن البغاء والجرائم االخالقية المنافية لألعراف العامـة، كمـا ان    

طبيعة عمل المرأة لذاتها والبيئة المحيطة بها يرتبط بشكل رئيسي بمستوى الرضـا عـن               

ــاة والرغبــة فــي المــوت واالنتحــار    ــر االنتحــاري       .الحي ــى دراســة التفكي وقــد عمــد الباحــث إل

المتغيرات للدراســـة الحاليــة للوصـــول إلــى مـــستوى أعمــق لعلـــم نفــس المـــرأة     وعالقتــه بــ  

 للخـصائص النفـسية واالجتماعيـة لمرتكبـات جـرائم الـشرف،       دقيـق وللوصول إلـى تحديـد      

ــم الباحــث    ــة فــي المجتمــع        أوحــسب عل ــة تطبيقي ــى دراســة ميداني ــتم الوصــول إل ــم ي ــه ل ن

  .للدراسةالحالية تغيرات ت نفس مالسعودي تناول

يؤدي الشعور بالخزي إلى تدهور فـي مـستوى النفـسي واالجتمـاعي لـدى الفـرد، كمـا                     و

ــار    ؛ ) م٢٠٠٢(االنـــصاري يـــؤثر علـــى مـــستوى الـــصحة النفـــسية العامـــة لـــدى الفـــرد، وقـــد أشـ

إلــى أن خبــرة الخــزي والــشعور بــالخزي انمــا تــرتبط بالــذات لــدى الفــرد وان   ) م٢٠١٥(الــصافي

ى الـذات المعرفـي والـسلوكي لمواجهـة المـشكالت           الشعور بالخزي انمـا يعـود إلـى محتـو         
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، ومـن خـالل اسـتعراض مـشكلة الدراسـة الحاليـة يـرى                الفرد في حياته اليوميـة      تواجه التي

الباحث انها تتحدد مشكلة الدراسة في االجابة على تـساؤلها الـرئيس مـا عالقـة التفكيـر                 

الـشرف بمؤسـسات    االنتحاري باالكتئاب والغـضب وخبـرة الخـزي لـدى مرتكبـات جـرائم               

 .رعاية الفتيات في المملكة العربية السعودية

 :أهمية الدراسة 
تنبثق أهمية الدراسة الحاليـة مـن أهميـة متغيراتهـا، فهـي تطـرق مجـاالً مـا زال جديـداً                      

ــة   ــادرا فـــي األبحـــاث والدراســـات العلميـ ــي،(ونـ ــة  ) م١٩٩٧التركـ ــاول موضـــوع الدراسـ ، و يتنـ

ــر االنتحــاري وعالقتــه باال   ــرة الخــزي  لــدى مرتكبــات جــرائم      التفكي كتئــاب والغــضب وخب

الشرف الذي لم تتحدد بعد كل معالمه ومتغيراته أو مدى تعلق هذه المتغيرات وارتباطهـا         

بـــبعض، فمتغيـــر التفكيـــر االنتحـــاري مـــن المتغيـــرات المعرفيـــة والـــذي يـــرتبط بالـــسلوك    

 النــساء، حيــث يــرى  االنتحــاري، ويــرتبط التفكيــر االنتحــار بمــستوى الــصحة النفــسية لــدى    

الباحثين في مجاالت الصحة النفـسية ان اعـتالل الـصحة النفـسية للمـرأة يـرتبط بالـشعور                   

باالكتئـــاب والغـــضب وخبـــرات الخـــزي وعـــدم القـــدرة علـــى التكيـــف وانخفـــاض الـــشعور  

بالقيمة واالهمية ، حيث يمثل اعتالل العالقات البينشخصية لدى المرأة في المجتمـع الـذي               

 .  ما ترتبط اشكال االكتئاب بانخفاض الشعور باألهمية والرغبة باالنتحارتعيش فيه، ك

 األهمية النظرية
تكتسب األهمية النظرية من خالل استعراض بعض الدراسات التي تناولـت انحـراف             

المــرأة بــشكل عــام فــي المجتمــع الــسعودي والــوطن العربــي، نجــدها إمــا دراســات مــضى     

زت علــى مجتمـع معـين، أو تناولــت التفكيـر االنتحــاري    عليهـا فتـرة طويلــة، أو دراسـات ركـ    

لــدى المــرأة فــي المجتمــع الــسعودي، كمتغيــر ضــمن عــدة متغيــرات فــي ســياق دراســة             

كما أن بعض تلك الدراسات قد يـصعب الوصـول إليهـا، إمـا لعـدم سـهولة                  . انحراف المرأة 

سـتراتيجية تخـص   تداولها بين الباحثين، أو لطبيعية اوعية النـشر ذاتهـا كونهـا دراسـات ا              

كمـا أن لهــذه الدراســة أهميــة تطبيقيــة فــي  .جهـات حكوميــة ومؤســسات بحثيــة محــدده 
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سعيها لدراسة وتشخيص مشكلة انحراف المرأة في المجتمع الـسعودي والمجتمعـات       

العربيـــة مـــن خـــالل المتغيـــرات الشخـــصية لـــدى مرتكبـــات جـــرائم الـــشرف والتـــي تتمثـــل 

 ك. تئاب والغضب وخبرة الخزي باالكعالقتهبالتفكير االنتحاري و 

 األهمية التطبيقية
ــاول قيــاس مــستوى          ــة كونهــا تتن ــة التطبيقي ــة مــن الناحي ــة الدراســة الحالي ــرز اهمي تب

االرتباطــات بــين متغيراتهــا الحاليــة ومــدى اســهام كــل متغيــر وتــأثيره علــى المتغيــرات           

ــ        ــستقبلية للتعامـ ــرات مـ ــى مؤشـ ــن أن يعطـ ــه يمكـ ــرى الباحـــث انـ ــذي يـ ــرى، والـ ــع االخـ ل مـ

 ومدى القدرة على وضع استراتيجيات وطنية لمواجهة        واالنفعاليةاالضطرابات السلوكية   

 المودعــات بالمؤســسات االصــالحية والتأهيليــة   انخفــاض مــستوى الــصحة النفــسية لــدى     

إرشـادية   مـن خـالل وضـع بـرامج          واالسـتفادة جـرائم الـشرف خـصوصا        مرتكبـات    عموما و 

 .ةيوائيإلالمؤسسات ا تطبيقية داخل تلك وعالجية نفسية

 : أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة بشكل رئيس التعرف على التفكير االنتحاري لدى مرتكبـات جـرائم             

الشرف من الفتيات المقيمات بمؤسسات رعاية الفتيات في المجتمع السعودي وعالقتـه            

باالكتئــاب والغــضب وخبــرة الخــزي لــدى تلــك الفتيــات، ويتفــرع مــن هــذا الهــدف األهــداف      

 : التالية

التعرف على ارتباط عوامل التفكير االنتحاري والغضب وخبرة الخـزي قبـل وبعـد               ١

ــأثير االكتئـــاب لـــدى مرتكبـــات جـــرائم الـــشرف بمؤســـسات رعايـــة الفتيـــات فـــي      عـــزل تـ

 .المملكة العربية السعودية

التعرف على القدرة التنبؤيه لكل من االكتئاب والغـضب وخبـرة الخـزي بـالتفكير                ٢

دى مرتكبات جرائم الشرف بمؤسـسات رعايـة الفتيـات فـي المملكـة العربيـة         االنتحاري ل 

 ". السعودية
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االكتئاب، الغضب، وخبرة   (التعرف على اسهام التفكير االنتحاري على متغيرات       ٣

 .لدى مرتكبات جرائم الشرف بالمملكة العربية السعودية) الخزي

 فروض الدراسة
التفكيـــر االنتحـــاري  وكـــل مـــن   موجبـــه بـــين ذات داللـــة إحـــصائيةتوجـــد عالقـــة  -١

االكتئـــاب والغـــضب وخبـــرة الخـــزي لـــدى مرتكبـــات جـــرائم الـــشرف بمؤســـسات رعايـــة  

 .الفتيات في المملكة العربية السعودية

توجـــد قـــدرة تنبؤيـــة لكـــل مـــن االكتئـــاب والغـــضب وخبـــرة الخـــزي بـــالتفكير          -٢

 العربيـة  االنتحاري لدى مرتكبات جرائم الشرف بمؤسـسات رعايـة الفتيـات فـي المملكـة        

 .السعودية

تختلف معامالت ارتباط عوامل التفكير االنتحاري والغـضب وخبـرة الخـزي قبـل            -٣

وبعد عزل تـأثير االكتئـاب لـدى مرتكبـات جـرائم الـشرف بمؤسـسات رعايـة الفتيـات فـي                    

 .المملكة العربية السعودية

 حدود الدراسة
 :اشتملت علىتتحد هذه الدراسة بالحدود المكانية و الزمنية والبشرية حيث 

مؤسسات رعاية الفتيات ، التابعة لوزارة الشئون االجتماعية والتي : الحدود المكانية

تعتبر المؤسسة اإلصالحية الحكومية التي تهـتم بتأهيـل الفتيـات اللـواتي ارتكـبن جـرائم              

شرف يعاقب عليها القانون وصدر بحقهن حكم قضائي،  ويـتم تـأهيلهن تعليميـا وتربويـا                 

 .ونفسياًواجتماعيا 

مرتكبــات جــرائم الــشرف فــي المملكــة العربيــة الــسعودية مــن        : الحــدود البــشرية 

 .الفتيات المودعات بمؤسسات رعاية الفتيات بالمملكة العربية السعودية

م ١/٣/٢٠١٤ قام الباحـث بتطبيـق الدراسـة الحاليـة خـالل الفتـرة مـن                 :الحدود الزمنية 

 .م١٤/١/٢٠١٥وحتى 
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 مصطلحات الدراسة
 Suicide Ideation ير االنتحاريالتفك

يمثل التصور االنتحاري مفهوما معرفيا وسلوكيا مترابط وبالغ التعقيد، وقد أشاربونر           

ــدا بالتــصور      (١٩٨٧,Bonner& Rich)وريــتش ــر االنتحــاري يمــر بمراحــل تب ــى ان التفكي إل

اري يعـد  المعرفي البسيط ثم التفكير النشط ثم التفكير الفعلي لالنتحـار، والتـصور االنتحـ         

مرحلــة اوليـــة للقيـــام واالقــدام نحـــو ســـلوك االنتحــار وقـــد يأخـــذ جوانــب واقعيـــة تـــرتبط     

 ,Rudd)بالخبرات المؤلمة وعدم القـدرة علـى التكيـف بالبيئـة المحيطـة، وقـد اوضـح روود       

أن التفكير االنتحاري يبدا بمراحل مبكرة من التفكير ثـم تـصل             ) م٢٠٠٧فايد،:في(  (١٩٨٩

. ن تـصل إلـى مرحلـة فعليـة لالنتحـار          أالصـرار لتطبيـق تلـك االفكـار إلـى           لدرجات عاليـة مـن ا     

ويعرف التفكير االنتحاري في الدراسة الحاليـة بانـة الدرجـة إلـى يحـصل عليهـا افـراد عينـة                     

ــداد        ــن إعـ ــاري مـ ــر االنتحـ ــى مقيـــاس التفكيـ ــرائم الـــشرف علـ ــات جـ ــن مرتكبـ ــة مـ الدراسـ

 ).م٢٠٠٧(ترجمة وتقنين فايد (١٩٨٩ ,Rudd)روود

  Depressionالكتئابا

يعــرف االكتئــاب بانــة خبــره وجدانيــة ذاتيــة تظهــر فــي مجموعــة مــن أعــراض الحــزن،  

واالنطواء، والتشاؤم، والشعور بالفشل والـذنب، وعـــدم الرضـا، وتـشويه وكراهيـة وايـذاء              

الذات، وظهور عالمـات التعـب واإلعيـاء، مـع االنـسحاب االجتمـاعي مـن جميـع المناشـط،               

، )(٢٠١١ ,.Joormann et alرابات فــي النــوم، مــع فقــدان مــستمر للــشهيةوالتــردد، واضــط

ويعرف االكتئـاب إجرائيـا فـي الدراسـة الحاليـة انـه الدرجـة التـي يحـصل عليهـا افـراد عينـة                    

، BDI-IIالدراسة من مرتكبات جرائم الشرف على مقياس بيك لالكتئاب الصورة الثانية           

 ).م٢٠٠٧(ترجمة غريب 

 Anger الغضب

طلح الغضب من المصطلحات النفسية التي تناولها العديد من البـاحثين والتـي     يعد مص 

تناولت محددات متعددة ومتنوعة وترتبط باطر نظرية معقدة ومختلفة، فقـد اوجـد بعـض               
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سعد بن عبداهللا المشوح. د

البـــاحثين ارتبـــاط بـــين العـــدوان والغـــضب وتناولـــت نظريـــات اخـــرى العالقـــة بـــين الغـــضب   

يفـات حــول الغـضب بانـة حالـة فوريــة     كـسمة والغـضب كحالـة، وقــد اتقفـت معظـم التعر     

تتميز باالنفعال وعدم القدرة على السيطرة على االنفعاالت، وقد عرف موقهـان وآخـرون               

(Maughan, et al.,٢٠٠٠)  الغضب بانة استجابة انفعالية شديدة وتكون بطريقة عدائيـة  

عرة وواضحة تحمل صورا سلوكية لفظية ومعرفيـة ويـستخدمها الفـرد للتعبيـر عـن مـشا               

التــي يحــصل عليهــا افــراد عينــة  ويعــرف الغــضب إجرائيــا بانــة الدرجــة  . تجــاه موقــف معــين

 ).م٢٠٠٥(استبيان الغضب لفايدالدراسة من مرتكبات جرائم الشرف على 

  Shame Experienceخبرة الخزي

تعد خبرة الخزي من الخبرات المعرفية والتي ترتبط بالجانب المعرفي الـسلوكي لـدى    

ناءات المعرفية لدية، وقد تناولت المفاهيم العليمة والنماذج المفسرة للـسلوك           الفرد، والب 

االنــساني خبــرة الخــزي مــن جوانــب متعــددة تــشتمل علــى االثــار االجتماعيــة ومــا يــسمى      

بالوصــمة واتارهــا علــى الفــرد والمجتمــع وتــارة تأخــذ بعــد نفــسيا محــدد والــشعور بالــذنب        

ابات مرتبطة بالنمو المعرفي والـسلوك لـدى الفـرد،    واالرتباط كانفعاالت نفسية لها استج  

ــد   ــه  ) م٢٠٠٧(وقــد عــرف فاي ــدو فــي الخــزي مــن القــول      "الخــزي بان انفعــال عــام وشــديد، يب

والفعل، والخزي الجسمي، وخبرة الخـزي، والخـزي مـن الفـشل فـي المواقـف، والخـزي مـن                    

تعـــرف خبـــرة و). ٤:م٢٠٠٧فايـــد، "(القـــدرة الشخـــصية، وردود األفعـــال الـــسلوكية للخـــزي 

التـي يحـصل عليهـا افـراد عينـة الدراسـة مـن مرتكبـات جـرائم                بانة الدرجـة    الخزي اجرائيا   

 ).م٢٠٠٧(الشرف على مقياس خبرة الخزي ترجمة وتقنين فايد

 اإلطار النظري للدراسة
 جرائم الشرف: أوال

ــذه       ــرأة ولكـــن معظـــم هـ ــد المـ ــة عنـ ــات المفـــسرة للجريمـ ــد مـــن النظريـ هنـــاك العديـ

نظــر للجريمــة بــشكل عــام ويحــاول القــائمون علــى هــذه النظريــات النفــسية      النظريــات ت

واالجتماعية تفسير جرائم النساء من خاللها،  حيث هناك نظريـات متعـددة مثـل نظريـة       
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. التفكك االجتماعي ونظرية االخـتالط التفاضـلي، ونظريـة التقليـد ونظريـة الـصراع الثقـافي        

متعــددة النحــراف النــساء النحــراف المــرأة   وقــد أظهــرت العديــد مــن النظريــات تفــسيرات  

ــومي       ــة األنــ ــيوع حالــ ــى إن شــ ــضغوط إلــ ــة الــ ــارت نظريــ ــث أشــ ــسخ ( )Anomie( حيــ التفــ

فــي المجتمــع وتولــد الــضغوط لــدى األفــراد عنــدما يفــشل المجتمــع فــي تقــديم  ) االجتمــاعي

ــراف       ــالي االنحـ ــاط وبالتـ ــإلى اإلحبـ ــا يؤديـ ــدافهم ممـ ــق أهـ ــراد لتحقيـ ــة لألفـ ــة،(الفرصـ  البداينـ

كمــــا ركــــزت النظريــــة النــــسوية فــــي تفــــسير جــــرائم النــــساء علــــى الــــسلوك  ). م١٩٩٩

االجتمــاعي للمــرأة المــرتبط بفــسيولوجية المــرأة، وإلــى االعتقــاد بــأن النــساء أقــل ارتكابــاً    

فــي حــين تــرى النظريــة البنائيــة     . )م٢٠٠٤العــسيري،  (للجــرائم لهــذا الــسبب مــع الــذكور     

ى انـــه يعتمـــد المجتمـــع كنـــسق محـــدد ومـــرتبط   الوظيفيـــة فـــي تفـــسيرها لالنحـــراف  علـــ 

ــة أفعــال يقــوم بهــا االفــراد وفــق تلــك             ــالقوانين واالنظمــة والتــي تــرتبط بــالفرد علــى هيئ ب

. االنظمة والقوانين، وذلك من خالل التـوازن االجتمـاعي بـين مكونـات المجتمـع الرئيـسية                

ــا تؤكـــده نظريـــة الـــدور فـــي    ــأثير اضـــطرابات الوســـط األســـرى  وهـــو مـ ــا تفـــسير تـ وعالقتهـ

باالنحراف في المجتمع وذلك حيث تتحلل األسرة كوحدة اجتماعية إلى عدد مـن األدوار              

االجتماعية، ويكون دور كل فرد من افراد االسرة عدد مـن الواجبـات وتكـون هـذه األدوار      

كمـا تفـسر   ، )م٢٠٠٩الـرميح، (بمثابة المكانة االجتماعية لكل فرد داخل منظومـة االسـرة    

الجتماعي االنحراف لدى الفرد انما ينطـوي علـى توقـع مـا يقـوم بـه االفـراد                  نظرية التفكك ا  

داخـــل تلـــك المنظومـــة، وهـــذه التوقعـــات تـــرتبط بالثقافـــة المحليـــة للمجتمـــع ذاتـــه، فمـــثال 

ــز للمحافظـــة ويتوقـــع منهـــا ان تكـــون مثـــاال           ــع الـــسعودي ينظـــر للمـــرأة انهـــا رمـ المجتمـ

وهـذا مـا تؤكـده    ،التوقعـات تجاههـا عالية  للمحافظـة علـى القـيم والعـادات والـدين وتكـون       

ــرى النظريــة ان التواصــل االجتمــاعي بــين افــراد المجتمــع ودور          ــة الرمزيــة حيــث ت التفاعلي

العقل الفردي في توطين هذا التواصل والقدرة على تحويل الفلسفة التعليمية إلـى سـلوك               

ــصورة الــ         ــه بهــذه ال ــدى الفــرد ويتعامــل مــع العــالم المحــيط مــن حول صالحة تجــاه مقبــول ل

ــالفرد القيــام         ــدوار المنــاط ب ــارا لل المجتمــع كاطــار مرجعــي حقيقــي يمكــن ان يكــون معي
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سعد بن عبداهللا المشوح. د

طـر متعـددة لتفـسير االنحـراف والجريمـة      أوقد قدمت نظرية الوصم .٢٠٠٩ ,Weitzer)(بها

وذلك من خالل تعريف المجتمع ذاته لالنحراف او للمرض او لالعتالل، حيث يـسهم ذلـك                

لجريمــة والمــرض وعــدم التكيــف، حيــث تمثــل الطريقــة التــي      وبــشكل كبيــر فــي خلــق ا  

يتعامل بها المجتمع، هي اساس استمرار االنحراف والتفاعل لتكرار الجريمة، وهي تمثل            

وصمة ال يستطيع الفرد الخروج من دائرتها وذلك بسبب التعزيـز المـستمر لـردود االفعـال                  

 ). م١٩٩٩ينه،البدا(الذاتية واالجتماعية تجاه السلوك الذي قام به

 Suicide Ideationالتفكير االنتحاري: ثانيا

تختلف االطـر النظريـة فـي تعريـف وتفـسير التفكيـر االنتحـاري، حيـث أشـارت العديـد                     

من الدراسات في الوطن العربي إلى اختالف التسمية حيث يشير العديد مـن البـاحثين إلـى                 

، فـي حـين   ) م٢٠٠٧م؛فايـد، ٢٠٠٦م؛الدسـوقي، ١٩٩٨فايد،(اطالق مصطلح التصور االنتحاري    

البحيـري،   (اوردت العديد من الدراسات ان المصطلح االكثر شمولية هو التفكيـر االنتحـاري        

، كمــا وردت مــصطلحات مرادفــه مثــل التخيــل االنتحــاري أو االفكــار )م٢٠١١م ؛زيــدان،١٩٨٩

 أشــار االنتحاريـة، وقـد اختلفــت الترجمـة  للغــة العربيـة بـين تــصور وتفكيـر انتحــاري، حيـث       

أن المـــصطلح االقـــرب هـــو التفكيـــر االنتحـــاري، ويـــرى الباحـــث أن التفكيـــر ) م٢٠٠١(زيـــدان 

االنتحــاري يتمثــل بمراحــل معرفيــة وســلوكية تكــون فــي الغالــب مراحــل للقيــام واالقــدام 

نحو االنتحار اكثر من مجرد وجود تـصورات ذهنيـة ورغبـات متكـررة، وقـد أشـارت العديـد          

وفي . Suicide Ideationي المصطلح العلمي هو التفكير االنتحارمن الدراسات العلمية ان

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ      {: تعـالى  قتل الـنفس وإزهـاق الـروح قـال           تعالى حرم اهللا    اإلسالميةالشريعة  

نكُمْ وَالَ تَقْتُلُـواْ  آمَنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ إِالَّ أَن تَكُـونَ تِجَـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مـِّ                

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ) ٢٩(أَنفُسَكُمْ إِنَّ اهللاَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 

سـورة النـساء، وقـد روي عـن أبـي هريـرة رَضِـي اهللاُ عَنْـه                  ) ٣٠ (}وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اهللاِ يَـسِيرًا     

من تردى من جبـل، فقتـل نفـسه فهـو فـي نـار جهـنَّم                ":  اهللا عليه وسلَّم قال    عن النَّبيِّ صلَّى  

يتردى فيها خالدًا مخلدًا أبدًا، ومن تحسى سمًا، فقتل نفـسه، فـسمه فـي يـده يتحـساه فـي             
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نار جهنَّم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديـدة، فحديـده فـي يـده يجـأ بهـا بطنـه                 

إلى أن االنتحار هـو  ) م٢٠١١(وأشار الغديان .  أخرجه البخاري"لدًا أبدًا في نار جهنَّم خالدًا مخ    

أن االنتحار سلوك يـؤدي للمـوت بـصورة         ) م١٩٩٨(قتل االنسان نفسة عمداً، كما يرى فايد      

ن هـذا الـسلوك يـؤدي للوفـاة، ويتمثـل      أدراك الحقيقي للفـرد  إلمباشرة او غير مباشرة مع ا   

ــاه ــسير وتح  االتجــــ ــي تفــــ ــاعي فــــ ــاردوركايم     االجتمــــ ــا أشــــ ــار مــــ ــوم االنتحــــ ــد مفهــــ ديــــ

إلـى أن االنتحـار هـو العـدوان الموجـة نحـو الـذات والـذي         (٢٠١٠,.Durkheim, et al)واخرون

ينتهي بالفقدان والموت ويكون المرحلة النهائية للمرارة واأللم الداخلي الذي يعيش فيهـا             

ب مـزمن ينتهـي بقـرار       الفرد، وهو مرحلـة مراحـل ايـذاء الـذات المتقدمـة والمرتبطـة باكتئـا               

وقــد يكــون االنتحــار مــرتبط بالقــصور التكيفــي      . الفــرد الهــروب مــن الواقــع وقتــل نفــسة     

والنفــسي ويكــون الفــرد يعــيش مرحلــة اليــأس وعــدم القــدرة علــى التكيــف والرغبــة فــي       

المــوت ويكــون الفــرد محاطــا بمــشاعر الكراهيــة للحيــاة مــع وجــود اضــطرابات نفــسية          

سمى باالنتحــار النفــسي وهــو المــؤدي لالنتحــار الحقيقــي او    وجــسمية مــصاحبة وهــو مــا يــ   

االنتحار الصريح والذي يصل فيـه الفـرد لوضـع حـد لحياتـه ويكـون المـوت الجـسدي وازهـاق                     

 البحيـري و أبوالفـضل       إليـه  أشـار وهو يتـسق مـع مـا        . (١٩٩٩,Shneidman)الروح هو المحك  

م تـتم، وقـد يفـشل الفـرد بإنهـاء            االنتحار فعل متعمد نحو ايذاء النفس قـ        أنإلى  ) م٢٠٠٨(

ويمثـل  . حياته ويقوم بتكرار تلك المحـاوالت إلـى أن يـصل إلـى عـدوان حقيقـي نحـو الـذات               

السلوك االنتحاري واالقدام على االنتحار خلل نفسي واجتماعي مـرتبط ببنـاء الشخـصية            

واضطراب عام فـي مـستوى الـصحة النفـسية واخـتالالت عـضوية واجتماعيـة واسـرية قـد                    

اهم في المسارعة إلى االقدام نحو االنتحار لدى الكثير ممن يتعرضون لمواقف اسـرية      تس

إن المحــاوالت التــي قــام بهــا العلمــاء والبــاحثون فــي مجــال   .او نفــسية او اجتماعيــة صــعبه 

تصنيف االكتئاب وتحديد االرتباط بينه وبين االنتحار، دلت على صعوبة االتفاق على تحديـد              

 ولعــل الــسبب فــي ذلــك هــو صــعوبة تحديــد مفهــوم االنتحــار       تــصنيف مــشترك وشــامل،  

ــددة        ــة متعـ ــة ودينيـ ــة وثقافيـ ــسية رئيـــسية واجتماعيـ ــراض نفـ ــع اعـ ــه مـ ــه وتداخلـ وارتباطـ
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سعد بن عبداهللا المشوح. د

وتعد االسباب المؤدية لالنتحار معقـده      . ومشتركه في التأثير على الذات والحاق الضرر بها       

يولوجيــة لالنتحــار والتــي بــشكل كبيــر فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات ان االســباب الب  

تنحــصر فــي االخــتالالت الهرمونيــة وانخفــاض نــسبة الــسيروتين يزيــد مــن العرضــة لإلصــابة  

باالكتئاب الحاد، كما تعد االدمان على الكحول والمخـدرات مـن اهـم االسـباب التـي تـؤدي                  

الذى إلى التفكير االنتحاري لدى المدمنين والرغبة في التخلص مـن الحيـاة والحـاق الـضرر وا                

واالنمـاط البنائيـة   Cognitive Factorsكما تلعـب العوامـل المعرفيـة   . (٢٠٠٧ ,Patel)بذاته

ــة ــرتبط   Cognitive Constructingالمعرفيـ ــاري حيـــث تـ ــر االنتحـ ــارزا فـــي التفكيـ دورا بـ

البنــاءات الشخــصية حــول المفــاهيم االساســية للحيــاة بمــستوى الرضــا وارتفــاع الطمــوح    

 .(٢٠١٠,.Durkheim, et al)نخفاض الدافعية للحياةللحياة او ارتفاع اليأس وا

 Depressionاالكتئاب: ثالثا

يــــشير تنتــــشر االضــــطرابات االكتئابيــــه األساســــية بمعــــدالت عاليــــة نــــسبياً،فعالمياً 

ــر شــيوعا،      ) م٢٠٠٤(عكاشــة  ــاب يعــد إحــدى الحــاالت النفــسية األكث  وتفتــرضأن االكتئ

 بوصـفه   - الضطراب االكتئاب الرئيـسي    %٣٫٥إلى  ٢٫٢ معدالت تتراوح بين     الدراساتبعض  

ضـطرابات الوجدانيـة ومعـدالت االكتئـاب العـصابي أو البـسيط تتـراوح مـا بـين            أحد فئات اال  

أن نـــسبة انتـــشار ٥-DSM يـــشير التشخيـــصي واإلحـــصائي الخـــامس و، %٣٫٨ إلـــى %٢٫١

مـن   من السكان يعانون في اوقـات متفاوتـة   %٣٢ إلى  ١٥االكتئاب ازدادت حيث ان ما بين       

م، كمـا أشـار كتـاب عـبء         ٢٠٢٠ عـام    فـي %١٥كما يتوقع زيادة تصل إلى      نوبات اكتئابيه،   

م سـيكون المـرض األول المــسبب لهـذا العــبء    ٢٠٢٠األمـراض إلـى أن االكتئــاب فـي عــام    

، أي سيكون االكتئـاب ثـاني األمـراض المـسببة     الرجالبين النساء، والمرض الخامس بين      

وأشــارت تقــارير منــضمة الــصحة   لــب والجلطــات المخية  بعــد أمــراض الق واإلعاقــةللعــبء 

 من االمراض النفسية المتزايدة والتـي ترتفـع مـع ارتفـاع             االكتئاب(٢٠١٤,W.H.O)العالمية

التقدم الحضاري والتقني وتزايد أعداد العنصر البشري في العديد من المجتمعات علـى حـد        

امس لألمــراض النفــسية ســواء، ويعــرف االكتئــاب فــي الــدليل التشخيــصي اإلحــصائي الخــ  
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DSM-مزاج مكتئب بشكل مزمن، ومستمر خـالل دورة الحيـاة اليوميـة، ويـستمر         "بأنه  ٥

لمدة عامين علـى األقـل، كمـا يـشترط وجـود أثنـين علـى األقـل مـن األعـراض التاليـة خـالل                    

فترات المزاج المكتئب، وهي فقدان أو زيادة الشهية، وأرق أو زيـادة فـي النـوم، وانخفـاض              

ــز، وصــعوبة فــي اتخــاذ القــرارات، والــشعور باليــأس أو فقــدان       تقــدير ــذات، ضــعف التركي  ال

األمل، وعدم القدرة على التكيف النفسي واالجتماعي والرغبة المتكررة في التخلص من            

االكتئـاب خبـرة وجدانيـة ذاتيـة     (٢٠١١ ,.Kovacs et al)ويـرى كوفـاكس واخـرون   . الحيـاة 

حـــزن والتـــشاؤم وفقـــدان االهتمـــام والالمبـــاالة  تعبـــر عـــن اضـــطراب، وتكـــون أعراضـــها ال 

 البــت فــي األمــور والتــردد  وعــدموالــشعور بالفــشل وعــدم الرضــا والرغبــة فــي إيــذاء الــذات   

 بالذنب واحتقار الذات وبطء االستجابة وعدم القدرة        والشعورواإلرهاق وفقدان الشهية    

ــد  ــذل أي جهـ ــى بـ ــاً لت   .علـ ــاب تبعـ ــسرة لالكتئـ ــات المفـ ــددت النظريـ ــد تعـ ــذاهب  وقـ ــدد المـ عـ

الفلسفية والمنطلقات النظرية ألصحابها، ولهذا يرى الباحـث أنـه علـى اخـتالف هـذه الـرؤى                  

 البيولوجي، واالتجاه النفسي، واالتجاه     االتجاهإال أنها جميعاً تمثل ثالث اتجاهات رئيسية،        

إلــى أن االكتئــاب  Biological Approachاالجتمــاعي،  حيــث يــشير االتجــاه البيولــوجي    

ه اضطرابا وظيفيا يحدث نتيجة لعوامل وراثية، أو اخـتالل فـي التنظـيم البيوكيميـائي                بوصف

والهرموني، وأن االنتحار هو إحدى االستجابات المرجحة إذا تناقص وجود هذه العناصـر أو              

أحــدها يــؤدي إلــى تزايــد االفكــار االنتحاريــة وترابطهــا معرفيــا لــدى الفــرد، ويمثــل  التنظــيم       

ساســـيا لظهـــور االكتئـــاب ثـــم تطـــور االفكـــار االنتحاريـــة، كمـــا أرتـــبط   الهرمـــوني عـــامال ا

 ٢٠٠٣,.Charney et al)االكتئــاب بالتذبــذب فــي هرمونــات الجــنس خاصــة عنــد النــساء 

النفـــسي علـــى العوامـــل البيئيـــة Psychological Approachاالتجـــاه النفـــسيويركـــز .(

الفكـار االنتحاريـة لديـه، والتـي     االجتماعية التي يعيش فيها الفرد ومدى تأثيرها على ظهور ا 

ــى أنهــا الــسبب الرئيــسي فــي نــشأة وتطــور المــرض النفــسي، ويمثــل هــذا            ينظــر إليهــا عل

المــدخل نظريــة التحليــل النفــسي، والنظريــة الــسلوكية، والنظريــة المعرفيــة، والمــذهب         

 اإلنساني، حيث يشير تشير الدراسات النفسية ذات االتجاه التحليلـي النفـسي إلـى ان أول           
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 Repression ofتفــسير ســيكودينامي لالنتحــار، يعــزو فيــه االنتحــارإلى كبــت الغرائــز      

instincts ،     وما يتمخض عن ذلك مـن عـدوان متحـول إلـى الـداخلAggression Turned 

Inwardــا بـــشكل رئيـــسي،   ، و ــر    ضـــعف االنـ ــور الـــسلوكي تفـــسير التفكيـ ويعطـــي المنظـ

ســتجابة، وتفتــرض المدرســة الــسلوكية  االنتحــاري فــي ضــوء التعمــيم المفــرط للمنبــه واال 

عــــــــــدم وجــــــــــود أمــــــــــراض تقــــــــــف وراء األعــــــــــراض الظــــــــــاهرة، فــــــــــاألعراض هــــــــــي   

 من خالل االتجاه Beckفي حين يركز ارون بيك. (٢٠٠٥,.Vijayakumar, et al)األمراض

المعرفــــي الــــسلوكي أن هنــــاك تفــــاعال دائمــــا بــــين األحــــداث وبــــين المعرفــــة واالنفعــــال  

تفاعـل فـإن التـصورات الخاطئـة مـن شـأنها أن تـسبب انفعـاالت                 والسلوك، ونتيجة لهذا ال   

سالبة وسلوكيات مضطربة، وهي بدورها تؤدي إلى التشوهات المعرفية والـذي يعـد بـدوره               

 . (١٩٩٩,.Beck, et al).  المسئول عن ظهور االكتئاب

  Angerالغضب: رابعا

لنفـــسية التحليليـــة تــؤدي االنفعـــاالت دروا بـــارزا فـــي حيـــاة االنــسان وتـــرى النظريـــات ا  

والسلوكية والمعرفية ان الفرد بال انفعاالت قد تكون الحياة لدية بال معنى، وسواء كانـت    

هذه االنفعاالت مبهجة ومفرحة مثل الحـب والـضحك والـسعادة او محزنـة او غيـر سـارة                    

مثــل الغــضب والخــوف والحــزن، اال انهــا تعــد بمثابــة مرحلــة حقيقــة للتعبيــر عــن المــشاعر   

ــ ــاالت        الحاليـ ــأثير تلـــك االنفعـ ــستوى تـ ــؤ بمـ ــن التنبـ ــدورها يمكـ ــي بـ ــرد والتـ ــة للفـ ة والحقيقـ

أن االثـار االيجابيـة للغـضب تـرتبط باألمـل           ) م٢٠٠٧(وقد أشار فايد    ). م١٩٩٧القرشي،(علية

والراحــة النفــسية فــي حــين أن االثــار الــسلبية للغــضب تــرتبط باالكتئــاب وظهــور أعــراض   

والتــي تكــون عــادة مــرتبط بفتــرات زمنيــة   ) سميةنفسجــ(االضــطرابات الــسيكوسوماتية 

ــذات    ــدير الـــــ ــصاحبها القلـــــــق وانخفـــــــاض تقـــــ ــة ويـــــ ــبيلبيرجر  . طويلـــــ ــرق ســـــ ــا فـــــ كمـــــ

بين العدائيـة والغـضب والعـدوان، حيـث     (١٩٨٨٬١٩٨٥ ,١٩٩٥ ,.Spielbreger et al)وزمالؤه

ن بانه حالة انفعالية سريعة تبدأ بمرحلة االثارة وتصل إلى الهيجا         Angerتم وصف الغضب  

العــام وعــادة مــا تــرتبط بظلــم حقيقــي او متــوهم لــدى الفــرد، ويأخــذ اشــكال متعــددة مــن     
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السلوك اللفظي إلى مستوى متقدم من االعتداء والتهجم على االخرين، فـي حـين تعـرف                

بانها الجانب الوجداني للغضب والتى تحمل معتقدات وافكار متراكمه   Hostilityالعدائية

اص وغالبــاً مــن تكــون علــى فتــرات زمنيــة متباعــدة وتــرتبط  تجــاه جماعــه او اقليــة او اشــخ

بإلقاء اللوم على االخرين ومحاولة ايقـاع االلـم علـيهم واالسـتياء ومحـاوالت االنتقـام، امـا                  

فيعد من المصطلحات المرتبطة بالغضب ولكنـه يـرتبط بالميـل     Aggressivenessالعدوان

ان الغـــضب والعـــدوان ) م٢٠٠٧(بالقيـــام بـــسلوك مـــؤذي للطـــرف االخـــر، وقـــد أشـــار فايـــد  

ان مصطلح العنـف    ) م٢٠٠٤(أشار الخضر   كماوالعدائية تختلف من حيث الشدة والدرجة،       

Violence  مرتبط بمصطلحات الغضب والعدائية والعدوان حيث أشارإلى ان العنف يمثل

مرحلــة متقدمــة مــن العــدوان فــي الــشدة وردة الفعــل تجــاه االخــرين وعــادة مــا يتمثــل فــي    

ــذاء  ــر االيـ ــرون  . الجـــسدي للطـــرف االخـ ــون واخـ ــنف ديفيدسـ ــد صـ  Davidson, et)وقـ

al,ــاء او النــافع والغــضب الــضار، وقــد        (٢٠٠٠ الغــضب إلــى نــوعين رئيــسين همــا الغــضب البن

: قسم النـوعين الـسابقين للغـضب إلـى ثالثـة اقـسام فرعيـة تـشتمل علـى الغـضب النـافع                      

ــضار او الــسيء   -الــسلوكي-اللفظــي -الــسلوكي– اللفظــي :المعرفــي، كــذلك الغــضب ال

بين الغضب كسمة والغضب كحالة (١٩٩٦, Spielbreger)المعرفي،  وقد ميز سبيلبيرجر

امـا سـمة    . وقد اقترح ثالث طرق رئيسية للتعبير عن الغضب هي الـضبط والقمـع واإلظهـار              

الغضب فتشير إلى التعبير عن تكرار تعرض الفـرد لحالـة الغـضب، او الميـل لحالـة الغـضب                 

 فهـي بـذلك تـشير إلـى بعـد ثابـت فـي الشخـصية يتمحـور حـول الميـل نحـو                     بشكل متكرر 

تكــرار الغــضب وبــشدة اعلــى، فــاإلفراد الــذين تكــون ســمة الغــضب لديــه مرتفعــة تكــون       

؛ و  )م١٩٩٧(وقد أشار القرشـي   . خبراتهم المعرفية لمواقف الغضب مستمرة واكثر شدة      

ب يتمثـل فـي احـدى صـور     إلـى ان قمـع الغـض   (٢٠٠٠,.Maughan, et al)ميقوهـان واخـرون  

التعبير عن الغـضب ويكـون القمـع داخليـا والتعبيـر عـن الغـضب داخليـا واخفـاء المـشاعر                   

المرتبطــة بــه وعــدم ظهورهــا امــام االخــرين فــي حــين ان اظهــار الغــضب يكــون بتوجيــه       

، امــا ضــبط الغــضب فهــو عمليــة   )بــدنيا(المــشاعر خارجيــا امــام االخــرين لفظيــا وســلوكيا  
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 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

قــوم بهــا الفــرد بنــاء علــى مــا لديــة مــن قــدرات تعليميــة وموقفيــه علــى      معرفيــة ســلوكية ي

وهـو امتـداد لمـا      . السيطرة مشاعره الغاضبة تجاه المواقف التي تصادفه فـي حياتـه اليوميـة            

لتــصنيف الغــضب إلــى ثالثــة انــواع رئيــسية وهــي  ١٩٩٥ ,.Spielbreger et al) (أشــار اليــة

بير عن الغضب بشكل صـريح وموجهـه   حيث يشير إلى التعAnger-outالغضب الخارجي 

والــذي Anger-inويأخــذ صــورا عدوانيــة وســلبية تجــاه الفــرد واالخــرين، و الغــضب الــداخلى  

يشير إلى الخبرات الذاتية للغضب والتعبير عنه عن طريق قمع الغـضب واخفـاء المـشاعر             

ويـــشير إلـــى Anger-controlالمرتبطـــة بـــه امـــام االخـــرين، واخيـــراً الـــتحكم فـــي الغـــضب 

 . لسيطرة على مواقف الغضب والتعبير عنها بصورة اكثر عقالنية وهدوءا

 Shame Experienceخبرة الخزي: خامسا

يعــد مــصطلح الــشعور بــالخزي مــن المــصطلحات الحديثــة فــي علــم الــنفس والــذي تــم  

تناوله على عدة اوجـه ومفـاهيم مختلفـة عـادة مـا تـرتبط باالتجاهـات الـسلبية نحـو الـذات،                       

ــرة الخــزي مــن المــصطلحات المرتبطــة      ) م٢٠٠٢(نــصاريفقــد أشــار اال  ــى ان مــصطلح خب إل

ــشعور بالــذنب  ــذنب مــصطلح مــرتبط      ، Guilt feelingبال حيــث يعــد مفهــوم الــشعور بال

بالحالة االنفعالية للمشاعر لدى الفرد نتيجة إقدامه لفعل سـلوكي يـشعر بالنـدم الرتكابـه                

 التـــي قامــت بهـــا هيلــين بلـــوك   وتعــد الدراســـات االولــى حـــول خبــرة الخـــزي تلــك    . وعملــه 

 والتـي اسـتمرت حتـى وقتنـا الحاضـر،      ١٩٧١وذلـك خـالل عـام    Helen Block Lewisلـويس 

وقــد أشــارت ان الــشعور بــالخزي موجهــة نحــو الــذات بــشكل مباشــر، حيــث تقــوم الــذات 

بعملية التقويم في حين ان الشعور بالذنب فإن الذات ليست هي الجزء المركزي للتقويم          

وغالبـا مـا   ). م٢٠٠٢األنـصاري، (ن الفعل الذي تم ارتكابه فيمثل محور االهتمام         السلبي ولك 

ــاالت         ــا باالنفعـ ــرادفين وذلـــك الرتباطهمـ ــصطلحين متـ ــذنب كمـ ــزي و الـ ــصطلح الخـ ــرد مـ يـ

االخالقيــة والتــي تكــون نتيجــة لــسلوك تــم ارتكابــه ويكــون الفــرد مــسؤول عنــه ولديــة            

م؛ ٢٠١١م ؛ الـشبؤون واالحمـد ،  ٢٠٠٥؛ فايـد، م٢٠٠٢األنصاري،(استبصار ووعي تام لما قام به     

وتعد خبرة الخزي من اهم المتغيرات االنسانية التي يمر بها الفـرد نتيجـة           ). م٢٠١٥الصافي،
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الخبرات الذاتية التي يمتلكها وما يحمله من حصيلة معرفية وسلوكية لمواجهة االخرين            

 محزنه ومؤلمه فانه يسعى او تجنبهم، فكلما كانت الحصيلة الرئيسية للفرد من الخبرات  

لتجــب االخــرين وتــزداد تلــك الخبــرات فــي ايــذاء الفــرد حينمــا تكــون هــذه الخبــرة مرتبطــة    

بسلوك يعرفه االخرين، وتصل تلك الخبرات إلى جوانب سلوكيه هامه قـد تكـون مـدمره              

لحيــاة الفــرد مثــل االقــدام علــى االنتحــار او الهــروب مــن المجتمــع او التعــرض لالضــطرابات   

 . فسية الرئيسيةالن

أن مشاعر الشعور باأللم والخزي لـدى       (٢٠١١,McGlanaghy)وقد أشار ماك جلنقهي   

النــساء اكثــر وضــوحا وظهــور منهــا لــدى الرجــال خــصوصا فــي الجــرائم االخالقيــة وجــرائم  

. الشرف وشـعور الرجـال بانخفـاض تقـدير الـذات يعتبـر ضـئيال مقارنـه مـع مـشاعر النـساء                      

وكية علـــى خبـــرات الخـــزي لـــدى الفـــرد مـــن خـــالل التفـــاعالت  وقـــد ركـــزت النظريـــة الـــسل

المستمرة للعوامل الشخصية والسلوكية والبيئية والتـي تعمـل بـشكل مـستقل وتـدعم         

فــي حــين تــرى النظريــة المعرفيــة أن .(٢٠١٢,.Kru¨ si, et al)كــل واحــدة منهمــا األخــرى 

 المـستقبل والعـالم    خبرة الخزي ينتج بشكل أساسي من ميل الفرد للنظر إلى نفسه وإلى           

بنظرة تشاؤمية غير معقولـة وهـذه النظـرة المـشوهة للـنفس والمـستقبل والعـالم يطلـق              

عليها الثالوث الـسلبي، كمـا أن هنـاك تفاعـل دائـم بـين المعرفـة واالنفعـال والـسلوك لـذا                       

فإن األفكار والتصورات الخاطئة قد تؤدي إلى تشوه معرفي وهو المسئول األول عـن تلـك                

 . (١٩٩١ ,Beck & Steer)الخبرات

 الدراسات السابقة
تعد الدراسات المتعلقة بجرام الشرف في المجتمع السعودي نادرة جدا، ولـم تتـوفر       

حسب علم الباحث دراسة علميـة منـشورة تتنـاول مرتكبـات جـرائم الـشرف وعالقتهـا                  

بمتغيــرات نفــسية واجتماعيــة يمكــن تحديــدها فــي المجتمــع الــسعودي، كمــا ال تتـــوفر          

حـصائيات علميــة دقيقــة يمكــن االســتناد إليهــا فــي الدراســات العلميــة، ولعــل الــسبب فــي  إ

ذلــك إنمــا يعــود إلــى األبعــاد الدينيــة والقــيم االجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع الــسعودي ومــا   
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

يتمتــع بــه المجتمــع مــن خــصائص تجعــل مــن الــصعوبة الحــصول علــى أرقــام دقيقــة لعــدد      

امل مع حاالت جـرائم الـشرف، كمـا ان تعـدد المؤسـسات              الحاالت والطريقة التي تم التع    

ــرائم       ــاالت جـ ــي تـــستقبل حـ ــة والتـ ــة والطبيـ ــات الحكوميـ ــات والمنظمـ ــالحية والجهـ اإلصـ

الــشرف للنــساء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية تعيــق الحــصول علــى إحــصاءات دقيقــة     

المـرأة  وموحدة، وقد حاولت العديد من الدراسات فـي المجتمـع الـسعودي دراسـة جـرائم          

 م؛٢٠٠٥م؛ الـسمهري،  ٢٠٠٨م؛ الـصويان،  ٢٠٠٩م؛المشوح،٢٠١٢م؛السدحان،٢٠١٥الصافي،(

) ـهـ ١٤١٧الـشميمري،  م؛٢٠٠٤م؛ العـسيري،  ٢٠٠٣هــ؛ العثمـان،   ١٤٢٥الـسيف،  ؛ـهـ ١٤٣١الجعيد،

وفــق متغيــرات متعــددة حيــث أشــارت تلــك الدراســات إلــى متغيــرات نفــسية واجتماعيــة   

يهــا القــانون وتــم ايــداعهن بمؤســسات رعايــة تــرتبط بمرتكبــات الجــرائم التــي يعاقــب عل

الفتيـــات التابعـــة لـــوزارة الـــشؤون االجتماعيـــة او ســـجون النـــساء فـــي المملكـــة العربيـــة    

 والتـي تـم   ٢٠٠٦ ,.Johnston, et al)(  دراسـة جونـستين واخـرون   ، وقد أظهرتالسعودية

 بـين االقـدام      البغـاء بفيتنـام ان هنـاك عالقـة ارتباطيـة           امتهـان تطبيقها على العـامالت فـي       

ــديهن، كمــا أظهــرت الدراســة ان هنــاك عالقــة          ــاب ل علــى االنتحــار وارتفــاع نــسبة االكتئ

ارتباطية بين الشعور بالوصمة االجتماعيـة وارتفـاع درجـات االكتئـاب لـدى عينـة الدراسـة                  

ولم تظهر الدراسة ان هناك فروق بين افراد عينة الدراسة تعزي للمتغيـرات الديمغرافيـة       

 تــرتبط بارتفــاع او انخفــاض التفكيــر   والتــيثــل العمــر والمــستوى التعليمــي   والشخــصية م

-Pico)كما هدفت دراسة بيكوالفانسو واخرون .االنتحاري واالكتئاب لدى عينة الدراسة    

Alfonso, et al.,إلى التعرف عالقة االكتئاب والقلـق وعوامـل الـصحة النفـسية فـي      (٢٠٠٦

ت بالسجون بـسبب جـرائم اخالقيـة، وقـد تكونـت            التفكير االنتحاري لدى النساء المودعا    

 امـرأة تـم تقييـد جـرائم العـرض واالخالقيـة ضـدهن وقـد أظهـرت                   ٢٧٠٠عينة الدراسة مـن     

نتائج الدراسة إلى انه هناك عالقـة ارتباطيـة دالـة احـصائيا بـين االكتئـاب والقلـق والتفكيـر            

وى التفكيـر لـدى النـساء    االنتحاري، كما أظهرت نتائج الدراسة إلى تأثير الغضب على مست       

المقيمـــات فـــي الـــسجون وانـــه كلمـــا ازدادت دراجـــات الغـــضب ازدادت درجـــات التفكيـــر   
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االنتحــاري وارتفــاع مــستوى القلــق، وقــد أظهــرت الدراســة ان هنــاك اختالفــا جوهريــا بــين    

الفئات العمرية لعينة الدراسـة حيـث أشـارت النتـائج ان النـساء االكبـر سـن لـديهن ميـول                      

كثــر مــن المراهقــات، واخيــرا أشــارت النتــائج إلــى ان مــستوى الــصحة النفــسية      انتحاريــة ا

للمرأة يتأثر بشكل كبير بمستوى االفكـار العقالنيـة والتفكيـر االخالقـي داخـل الـسجون          

 Hong, et al)فـي حـين قـام هـونج واخـرون     . وذلـك بنـاء علـى البـرامج المقدمـة للنـزيالت      

 مرتكبات جرائم البغاء في الـصين، حيـث قـام       بدراسة حول التفكير االنتحاري لدى    (٢٠٠٧

 الدراسـة  أظهرت حيث ،ربع مدن صينيةأالباحثون بدراسة المودعات بسجون النساء في     

ن هنـــاك ارتبـــاط بـــين المـــستوى االقتـــصادي والمـــستوى التعليمـــي والعمـــر الزمنـــي لعينـــة    أ

 ٤٥-٢٠ن الدراســة واالقــدام علــى جــرائم الــشرف، وقــد تراوحــت اعمــار عينــة الدراســة بــي 

ن أن التفكير االنتحاري لدى النساء مـرتبط بمزاولـة المهنـة و           أسنه، وقد أشارت النتائج إلى      

ــنخفض حينمــا تكــون النــساء خــارج نطــاق          ــذات ي ــذاء ال ــر بإي ــة والتفكي االنمــاط االنتحاري

 نتـائج الدراسـة أن التفكيـر االنتحـاري لـدى مرتكبـات جـرائم الـشرف         أظهرتالعمل، كما   

عـــضاء أيــذاء  إو أ المخـــدرة تعــاطي وكية متعـــددة حــول ايـــذاء الــذات مـــن   يأخــذ ابعـــاد ســل  

 الدراسة ارتفـاع    أظهرتالجسم باآلالت الحادة إلى تناول السموم او المواد الحارقة، كما           

 .نسبة االكتئاب وحدة الغضب الداخلي لدى عينة الدراسة

يــر  بدراســة عــن التفك(٢٠٠٩,.Shahmanesh, et al) وآخــرونوقــد قــام شــميداش 

 نتــائج أظهــرتاالنتحــاري لــدى مرتكبــات جــرائم البغــاء فــي مقاطعــة قــوا بالهنــد، حيــث          

ن التفكير االنتحاري مرتبط بمهنـة البغـاء        أه    أ أمر ١٢٠٠الدراسة التي اجريت على اكثر من       

وان عينة الدراسة سجلت درجات مرتفعة على مقياس التفكير االنتحاري، كمـا أظهـرت              

رتباطية دالة احصائيا بين االكتئاب والغـضب والـشعور بالوصـمة      الدراسة ان هناك عالقة ا    

والخبـــرات االجتماعيـــة وانخفـــاض مـــستوى الـــصحة النفـــسية والتفكيـــر االنتحـــاري، كمـــا 

ــة         ــدى عين ــاب ل ــزداد كلمــا ازدادت درجــة االكتئ ــة ت أظهــرت الدراســة ان االفكــار االنتحاري

ثقافي للمرأة والوسـط االجتمـاعي      الدراسة، وقد أظهرت الدراسة ان العامل االقتصادي وال       
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

يلعـــب دروا بـــارزا فـــي ظهـــور االفكـــار االنتحاريـــة، فكلمـــا كانـــت المـــرأة تنتمـــي للطبقـــات    

. االجتماعية العليا كلما ارتفعت معها االفكار االنتحارية والمحـاوالت الـسلوكية لالنتحـار     

ف بدراســة عــن مرتكبــات جــرائم الــشر (٢٠١٠,.Hong, et al)كمــا قــام هــونج واخــرون 

بالــصين حيــث هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور توقعــات الــذات باالكتئــاب والتفكيــر   

االنتحاري لدى مرتكبات جرائم الشرف العامالت بالبغاء في الـشوارع بجمهوريـة الـصين،              

وقــد خلــصت الدراســة إلــى ان توقعــات الــذات المنخفــضة تــرتبط بداللــة احــصائية بمــستوى  

زي والتفكيـر االنتحـاري لـدى عينـة الدراسـة، كمـا أظهـرت             الشعور بالوصمة والشعور بالخ   

النتـــائج ان هنـــاك ارتبـــاط بـــين التفكيـــر االنتحـــاري واالكتئـــاب والـــشعور بالوصـــمة وكلمـــا  

ازدادت مشاعر الخزي و االفكار االنتحارية لدى عينة الدراسة، ولـم تظهـر الدراسـة فروقـا                 

القتــصادي والثقــافي لــدى عينــة     بــين افــراد عينــة الدراســة حــول عــامال لعمــر والمــستوى ا       

ــات  ــن الفتيـ ــة مـ ــونج  . الدراسـ ــار  جـ ــين أشـ ــي حـ ــن الجـــنس   (٢٠١٢,Jung)فـ ــته عـ ــي دراسـ  فـ

والمــستوى االجتمــاعي فــي جنــوب كوريــا علــى مرتكبــات جــرائم الــشرف، حيــث توصــلت   

الدراسة ان المستوى االجتماعي يلعب دروا رئيسا إلقـدام النـساء علـى االفعـال المحرمـة                 

يــا وممارســة الجــنس بالــشوارع، وقــد أظهــرت الدراســة ان هنــاك عالقــة     ثقافيــا واجتماع

ارتباطية بين االمـراض العـضوية وانتـشارها بـين مرتكبـات جـرائم الـشرف وبـين التفكيـر                    

االنتحــاري، كمــا أظهــرت الدراســة ان النــزيالت بالــسجون مــن مرتكبــات جــرائم الــشرف    

دة مــصحوبة بالغــضب  ن تــصورات معرفيــة مــشوشه حــول الــذات وانفعــاالت شــدي    أظهــر

والعـــدوان والعدائيـــة والعنـــف ضـــد االخـــرين، واخيـــرا أشـــارت الدراســـة ان عمـــال الـــشعور 

 مـع الـشعور باالنتقـام مـن الـذات ومحاولـة االنتحـار               إحـصائية بالخزي أظهر ارتباطا له داللـه       

 ,Wong) دراسـة وانـج واخـرون   أظهرتكما . المتكرر داخل السجون لدى عينة الدراسة

et al.,والتــي هــدفت إلــى التعــرف علـى اثــر الوصــمة االجتماعيــة مــن منظــور العــامالت  (٢٠١٣

بالبغــاء فـــي هــونج كـــونج، حيــث تناولـــت الدراســة متغيـــر االكتئــاب والتفكيـــر االنتحـــاري      

والــضغوط النفــسية لــدى المودعــات بالمؤســسات االصــالحية، وقــد خلــصت الدراســة إلــى      
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تحار واالقدام عليـة والـشعور بالدونيـة وعـدم        االرتباط بين الشعور بالوصمة والتفكير باالن     

القبــول النفــسي واالجتمــاعي والعزلــة واالنخــراط باألعمــال الغيــر اخالقيــة اجتماعيــا، كمــا  

أظهــــرت الدراســــة تــــاثير الوســــط االجتمــــاعي للعــــامالت بالبغــــاء ووجــــود تــــاريخ اســــري  

ي، كما أظهـرت    واجتماعي المتهان البغاء وااليداع بالسجون نتيجة هذا الوسط االجتماع        

الدراســة دور الــشعور بــاألمن النفــسي والتكيــف االجتمــاعي والــشعور بالــذات العاملــة فــي   

رفــع مــستوى انحــسار وانخفــاض االفكــار االنتحاريــة لــدى عينــة الدراســة، وقــد خلــصت           

الدراسة إلى انه ال توجد فروق جوهريـة فـي العمـر والمـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي لـدى                    

 حيث أشارت النتائج ان العمر الزمني للعينة لم يظهر فروقـا جوهريـة فـي               العامالت بالبغاء 

التفكير االنتحاري والشعور بالوصـمة وارتفـاع مـستوى الـضغوط، كمـا أظهـرت النتـائج ان                  

عينة الدراسة تنتمـي لمـستوى اقتـصادي واجتمـاعي متقـارب مـن حيـث انخفـاض مـستوى                    

ــاء ســـكنية متقاربـــة مـــن حيـــث     ــة االقـــل مـــن  الـــدخل والتعـــايش باحيـ الطبقـــة االجتماعيـ

 .المتوسطة

 إجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة 

المنهج هو اإلطار العلمي العام والموجه األساسي للدراسات العلميـة، ويعتبـر الحجـر              

األساســي فــي الدراســات النفــسية واالجتماعيــة، وقــد أعتمــد الباحــث فــي دراســته الحاليــة   

ــاطي،    بــق المــنهج الوصــفي االرتبــاطي حينمــا يحــاول     حيــث يطعلــى المــنهج الوصــفي االرتب

مقــدار "معرفــة "او " مــا إذا كــان هنــاك عالقــة أم ال بــين متغيــرين أو أكثــر  "الباحــث معرفــة 

للتنبــؤ بتــأثير متغيــر علــى "ويطبــق كــذلك " العالقــة ســالبة أو موجبــة بــين متغيــرين أو أكثــر

 .)٢٤٠: م٢٠١٠العساف،  ( "آخر

 مجتمع وعينة الدراسة 
تمع الدراسة الكلي على فئة اإلناث المودعات بمؤسسات رعاية الفتيـات    اشتمل مج 

)  ابها - االحساء – مكة المكرمة    -الرياض  (األربع في مناطق المملكة العربية السعودي       



 

 
١٦٤

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

ــات حــسب احــصاءات وزارة          وقــد بلــغ عــدد الفتيــات المودعــات بمؤســسات رعايــة الفتي

الـسعودية وقـد تنوعـت الجـرائم لـديهن         في المملكة العربيـة     ) ٢٣٠٤(الشؤون االجتماعية   

من سرقة وعقوق ومخدرات، وقضايا مالية واعتداءات علـى الممتلكـات العامـة والخاصـة،               

فــي حــين كــان حجــم مجتمــع الدراســة بمرتكبــات جــرائم الــشرف بتلــك المؤســسات        

حـصاءات  إ(فتاة تم اصدار أحكام قـضائية علـيهن بـسبب جـرائم تتعلـق بالـشرف          ) ٨٢٥(

 ).م٢٠١٤ن االجتماعية،وزارة الشئو

  وقد قام الباحث بالتواصـل مـع وزارة الـشؤون االجتماعيـة والجهـات التابعـة لهـا مـن                  

وكاالت الوزارة والتي تعنى بالرعاية لتلك الفئات، وبعد الحصول على الموافقـات الرسـمية          

قام الباحث بتوزيع ادوات الدراسة واالشراف عليهـا بنفـسة لمؤسـسات لرعايـة الفتيـات                

ي اربع منـاطق رئيـسية وهـي مؤسـسة رعايـة الفتيـات بمدينـة الريـاض ومؤسـسة رعايـة                      ف

الفتيــات بمكــة المكرمــة ومؤســسة رعايــة الفتيــات باإلحــساء ومؤســسة رعايــة الفتيــات  

بأبها، كما قـام الباحـث باالسـتعانة باألخـصائيات النفـسيات العـامالت بتلـك المؤسـسات             

ــى التطبيــق ومــن ثــم      بتطبيــق أدوات الدراســة وذلــك بعــد التأكــد      مــن الفهــم والقــدرة عل

ــر صــالح لالســتخدام والتــي         ــات ادوات الدراســة، وذلــك باســتبعاد الغي مراجعــة جميــع بيان

ــدد        ــشير الباحـــث ان عـ ــلية، ويـ ــا االصـ ــا بهيئتهـ ــم ارجاعهـ ــا أو تـ ــدم اكتمالهـ ــى عـ ــشير إلـ تـ

 وقـد بلـغ     .اسـتمارة ) ١٢٧(االستمارات الخاصـة بـأدوات الدراسـة الغيـر صـالحة للتحليـل بلـغ                

صــدار إفتــاه مــن مرتكبــات جــرائم الــشرف، مــن اللــواتي تــم     ) ٢٦٨(حجــم عينــة الدراســة  

صـدار  إأحكام قضائية بحقهن حيال ارتكاب جرائم تتعلق بالشرف وامتهان البغاء وتـم             

 قــضائية باإليــداع لهــن بمؤســسات رعايــة الفتيــات، وقــد تــم اختيــارهم بالطريقــة     أحكــام

الدراسة االصـلي، حيـث يمـثلن أربـع مؤسـسات رئيـسية فـي          العمدية وذلك لتمثيل مجتمع     

 . مدينة الرياض ومكة المكرمة واالحساء وابها



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٥

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 :أدوات الدراسة 
الدراســـة الحاليـــة علـــى عـــدد مـــن االدوات التـــي تتنـــاول متغيـــرات  ي فـــاعتمـــد الباحـــث 

الدراســة والتـــي تــشتمل علـــى مقيــاس التفكيـــر االنتحــاري ومقيـــاس االكتئــاب ومقيـــاس      

قياس خبرة الخزي، وقد قام الباحث بإجراء التطبيق لكل مقياس واسـتخراج            الغضب وم 

 :الصدق والثبات وفق المنهج العلمي المتبع، حيث تناول كل مقياس كما يلي

 Suicidal Ideation Scaleمقياس التفكير االنتحاري : أوال

تفكيــر ،  وقــد تــم تنــاول ال)م١٩٨٨ (Rudd رود (SIS)اعــد مقيــاس التفكيــر االنتحــاري 

م؛ ١٩٨٩البحيـري ،  (االنتحاري من خالل االرث النفسي لعدد من الباحثين في العـالم العربـي            

ــد، ــية مـــن  ).  م١٩٩٨فايـ ــارة، اال أن معـــرب ) ١٣( ويتكـــون المقيـــاس فـــي صـــورته االساسـ عبـ

قــد طبــق المقيــاس فــي صــيغته     ) م١٩٩٨(المقيــاس والمــستخدم بالدراســة الحاليــة فايــد     

تتدرج  من التفكير باالنتحار من خالل الجوانب المعرفيـة، إلـى افكـار              بندا    ) ١٨(النهائية في   

أكثر وضوحاً أو أفكار مكثفة تدور حول الرغبـة فـي االنتحـار ، وبنـودا تتـدرج فـي التخطـيط            

: وقـد صُـنفت بنـود المقيـاس إلـى بنـود غامـضة             . لالنتحار ،وفي النهاية سلوك انتحـاري فعلـي       

وين مفهـوم ضـمني أن االنتحـار هـو المـشكلة الحقيقـة          وهى تلك البنود التـي فيهـا يـتم تكـ          

و بنــود صــريحه حيــث تمثــل تلــك البنــود األفكــار . التــي تحــيط بــالفرد، ولكــن ال يُقــرر بوضــوح

مقياس " والمقياس من نوع    . االنتحارية التي يمكن التعرف عليها  شعورياً، وتُقرر بوضوح          

 ، تنطبـق  ٢=  ، تنطبق نـادراً  ١= القاً  ال تنطبق إط  ( يتكون من خمسة مستويات، هى      " ليكرت  

درجـة  ) تنطبـق دائمـاً   ( وتعكـس اإلجابـة      ) . ٥=  ، تنطبـق دائمـاً       ٤=  ، تنطبق كثيـراً      ٣= أحياناً  

تعكـــس درجـــة ) ال تنطبـــق إطالقـــاً ( عاليـــة مـــن تـــصور االنتحـــار ، والعكـــس فـــإن اإلجابـــة   

بتطبيـق المقيـاس    ) م١٩٩٨فايـد، (وقـد قـام معـرب المقيـاس         . منخفضة من تـصور االنتحـار       

ــات الجامعــة      ــة مــن طالب ــى عين ــاط بيرســون       ) ١٥٠= ن ( عل حيــث تــم حــساب معامــل ارتب

 و درجــة البنــدللــدرجات الخــام بــين درجــة كــل بنــد و الدرجــة الكليــة للمقيــاس بعــد حــذف  

 وجميعهـــا معـــامالت ٠٫٧٧٠ – ٠٫١٨٩تراوحـــت ارتباطهـــا بالدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس بـــين  



 

 
١٦٦

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

وقــد قــام الباحــث بحــساب الــصدق والثبــات لمقيــاس    .  ٠٫٠١ و ٠٫٠٥جوهريــة عنــد مــستوى 

 :التفكير االنتحاري وفق االجراءات التالية

  الصدق العاملي 

قام الباحث بحساب الصدق العاملي  لمقياس التفكير االنتحاري علـى عينـة الدراسـة            

المقياس، وحللـت  ، ثم استخرجت معامالت االرتباط المتبادلة بين بنود   )٢٦٨= ن   ( الحالية

، ثـــم أديـــرت العوامـــل تـــدويراً متعامـــداً  ) هـــوتلينج (عامليـــاً بطريقـــة المكونـــات األساســـية  

واعتبر العامل دال احصائياً عندما يكون العامل الجوهري ما كـان لـه          بطريقة فاريماكس،   

أن يتـشبع  كـذلك   . ٠٫٣ ≥محك التشبع الجـوهري للبنـد علـى العامـل     او  . ١٫٠ ≥جذر كامن   

هرياً على العامل ثالثة بنود على األقل ، حيث أنها تـُعد بمثابة معيـاراً لـه اسـتقرار وقابـل       جو

 ،  االرتبـاطي  مـن التبـاين      % ٥٣٫٨٢٧حيـث تـم اسـتخراج ثالثـة عوامـل اسـتوعبت             . للتكرار

ــة    ــد   . وهــي نــسبة معقول ــر      واحــد كمــا تــم حــذف بن حيــث جــاء تــشبعه علــى العوامــل غي

 .ها على العوامل ت العوامل ونص البنود وتشبعا)١(جوهري ، ويوضح الجدول 

  )٢٦٨= ن ( مصفوفة االرتباط لعبارات مقياس التفكير االنتحاري ) ١( جدول 

 ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١ -                     

٣٩ ٢ -                    

٣٨ ١٧ ٣ 
-                   

٢١ ٤٤ ٤٠ ٤ -                  

٤٩ ٢٢ ٢٣ ٢٧ ٥ -                 

٢٢ ٤٤ ٢٧ ٢٢ ٢١ ٦ -                

٢٨ ٣٢ ٣٢ ١٥ ٢١ ١٩ ٧ -               
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 ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

٢٥ ٢٢ ٤١ ٣٨ ١٨ ١٦ ٢٥ ٨ -              

٢٠ ٣١ ٢٧ ٢٢ ١٩ ٢٤ ١٨ ٣٢ ٩ -             

٤٤ ٤٤ ٣٧ ٣١ ٠٧ ٢٨ ٢٧ ٢٠ ٢٧ ١٠ -            

٣٦ ١١ 
٤٧ ٢٥ ٣٩ ٢١ ٣٧ ١٨ ٢١ ١١ ١١ 
-           

٥٥ ٢٧ ٢٦ ٣٣ ٢٢ ٢٩ ١٢ ١٦ ١٠ ٤٢ ٢١ ١٢ 
-          

٤١ ٢٤ ٣٩ ٢٠ ٣١ ٢٤ ٤٠ ٢٠ ٠٠ ٠٩ ٣٨ ٢٥ ١٣ -         

٥٢ ٣٧ ٤٤ ٣٣ ٣٤ ٣٠ ٢٨ ٥٣ ٣٦ ٠٦ ٣٥ ٢٦ ٣٧ ١٤ -        

٣١ ٣٢ ٢٢ ٣٢ ٣٦ ١٧ ٢٧ ١٦ ٠٢ ٢٤ ١٦ ٣٣ ١٤ ٤٥ ١٥ -       

٢٠ ٢٤ ٤٢ ١٥ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ١٩ ١٨ ١٧ ٠٨ ١٩ ٣٧ ٠٢ ٣٦ ١٦ -      

٣٨ ٤٨ ٢٢ ٢٥ ١٦ ٢٠ ٣٠ ١٤ ٤٤ ٢٧ ١٠ ٠٩ ٣١ ٤٢ ١٧ ٣٣ ١٧ 
-     

٢٧ ١٦ ٢٨ ٣١ ١٨ 
١٢ ٢١ ٤٢ ١٤ ٢٢ ٣٣ ٢٤ ٢٨ ١٨ ١٢ ٠٩ ٠٧ ١١ - 

   

 ٠٫٠٥ دال عند مستوى ٠٫١٥ ≥ . حذفت العالمة العشرية من المصفوفة @ 

 ٠٫٠١ دال عند مستوى ٠٫٢٠ ≥ 

 



 

 
١٦٨

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

العوامل المستخرجة بعد التدوير وتشبعات البنود عليها في مقياس التفكير ) ٢(جدول 

االنتحاري لدى مرتكبات جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات بالمملكة العربية 

  )٢٦٨= ن ( السعودية
رقم  العامل

 البند
 التباين التشبع العبارة

 ٠٫٨٧٨  .ي أن تنتهي حياتيرغب فأ ١٥
 ٠٫٨٦٤  .شعر أن حياتي ال تستحق اإلبقاء عليهاأ ٨
 ٠٫٨٦٢  .لدى الرغبة في عدم الحياة ٥
 ٠٫٧٧٣ ارغب في الموت ١
شعر أأصبحت الحياة سيئة إلى حد يجعلني  ٢

  .برغبة في إنهائها
٠٫٦٨٩ 

 ٠٫٥٥٧  .نه ال توجد أسباب للحياةأأعتقد  ١٤
 ٠٫٤٤٣ سيفرح من حولي إذا مت ١٠

ول
 اال
مل
لعا
ا

حار 
النت
ي ا
ة ف
غب
الر

 

 ٠٫٤٢١ .لدى وسائل كثيرة إلنهاء حياتي ١٧

 ٣٫٤٣٩ الجذر الكامن

)
٢٠٫٥٧
 

%(
 

 ٠٫٨١١  .لدىّ أفكار انتحارية كثيرة ٣
 ٠٫٨٠٥  .اخطط إلنهاء حياتي ١١
 ٠٫٧٢٥  .قة لقتل نفسيلقد فكرت في طري ٩
 ٠٫٦٣٨ .لدي محاوالت انتحارية جادة ٦

 ٠٫٦١١  .قمت بمحاوالت فاشلة لالنتحار ٤
 ٠٫٥٥٧  .نني أريد قتل نفسيألقد أخبرت شخصاً ما  ١٦

ني
الثا

ل 
عام
ال
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 ٠٫٤٩٩  .أتوقع محاولة انتحاري ١٣

 ٣٫٢٧٣ الجذر الكامن

)
١٨٫٤٦
 

%( 
 

 ٠٫٦٤٩  .اكرر الكتابة عن الموت واالنتحار ١٢
 ٠٫٥٤٨  .أتحدث دائما عن الموت واالنتحار ٧

ث
لثال
ل ا
عام
ال

ن 
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 ٠٫٥٠١ أشاهد االنتحار في وسائل األعالم ١٨ 

 ٣٫١١٥ الجذر الكامن

)
١٤٫٣١
 

%( 
 

 

إلى أن التحليل العاملي أسفر عن ثالثة عوامل رئيـسية ، حيـث        ) ٢(يشير الجدول رقم    

 ٣٫٤٣٩بمـــا يـــسمى بالرغبـــة فـــي االنتحـــار وقـــد بلـــغ جـــذره الكـــامن  تـــشكل العامـــل االول 
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 من التباين االرتبـاطي و تـدور بنـوده حـول الرغبـة فـي االنتحـار وإنهـاء                    % ٢٠٫٥٧واستوعب  

ــود          ــي البنــ ــا فــ ــاة، كمــ ــذه الحيــ ــتمرار بهــ ــستدعي االســ ــباب تــ ــود اســ ــدم وجــ ــاة وعــ الحيــ

مل المعرفي لالنتحار ويـشتمل علـى       أما العامل الثاني والمسمى بالعا    ). ١،٢،٥،٨،١٠،١٤،١٥،١٧(

 مـن  % ١٨٫٤٦، وقـد اسـتوعب   ٣٫٤٣٩التفكير والتخطيط لالنتحار والذي بلغ جذره الكامن     

التبـــاين االرتبـــاطي، وتـــدور بنـــوده حـــول االفكـــار االنتحاريـــة ودوامهـــا والتخطـــيط لالنتحـــار  

واخيــرا بلــغ  . )١٦،١٣،١١،٩،٦،٤،٣( واشــعار االخــرين بــورود هــذه االفكــار كمــا وردت بــالبنود      

 مــن التبــاين االرتبــاطي، وقــد % ١٤٫٣١، حيــث اســتوعب ٣٫١١٥الجــذر الكــامن للعامــل الثالــث  

سـمي العامـل الثالـث بــالتعبير عـن الميـول االنتحاريــة، ويـشتمل علـى البنــود التـي تـشير إلــى          

رغبـة الفـرد باالنتحــار مـن خـالل الكتابــة والمـشاهدة والحــديث عـن االنتحـار وهــي تـدل إلــى         

 ).١٢،٧،١٨ الفتيات نحو االقدام على االنتحار كما وردت بالبنود رقم،ميل

 :الثبات

لمقياس التفكير االنتحاري   ) الفقرات(تم إجراء تحليل سيكومتري للعناصر المكونة     

في معامل ثبـات أداة الدراسـة، إذ    ) الفقرات(، وذلك للتعرف على إسهام العناصر المكونة        

، وكـذلك معامـل االرتبـاط     )الفقـرة (فـا إذا حـذف العنـصر   جرى استخراج معامل كرونباخ أل   

، ويبـين الجـدول     لمقيـاس التفكيـر االنتحـاري     والمجمـوع الكلـي     ) الفقـرة (بين درجة العنصر  

 :نتائج التحليل اإلحصائي) ٣(رقم

  )٢٦٨= ن ( التحليل الثبات لفقرات مقياس لمقياس التفكير االنتحاري )٣(الجدول رقم
 معامل االرتباط المصحح  إذا حذف العنصرقيمة ألفا رقم الفقرة

٠٫٤٦ ٠٫٧٣ ١ 
٠٫٣٤ ٠٫٦٧ ٢ 
٠٫٤٢ ٠٫٧٧ ٣ 
٠٫٣٢ ٠٫٦٤ ٤ 
٠٫٥٣ ٠٫٨١ ٥ 
٠٫٣٣ ٠٫٦٦ ٦ 
٠٫٤٩ ٠٫٧٣ ٧ 
٠٫٦٩ ٠٫٨٨ ٨ 
٠٫٤٨ ٠٫٧٩ ٩ 
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 معامل االرتباط المصحح  إذا حذف العنصرقيمة ألفا رقم الفقرة
٠٫٣٧ ٠٫٧١ ١٠ 
٠٫٥٢ ٠٫٦٩ ١١ 
٠٫٦٨ ٠٫٨٣ ١٢ 
٠٫٦٩ ٠٫٨٥ ١٣ 
٠٫٧١ ٠٫٩٢ ١٤ 
٠٫٤٨ ٠٫٧٠ ١٥ 
٠٫٧٤ ٠٫٩٠ ١٦ 
٠٫٤٩ ٠٫٦٩ ١٧ 
٠٫٤٠ ٠٫٦١ ١٨ 

 

 أنّ قـيم معـامالت االرتبـاط المـصححة قـد تراوحـت بـين       ) ٣(تشير نتـائج الجـدول رقـم      

تــساهم التفكيــر االنتحاريحيــث تــشير جميــع الفقــرات المكونــة لمقيــاس ، و)٠٫٧١ -٠٫٣٢(

 .في زيادة ثبات المقياس في الدراسة الحالية

 Depression Scale ثانيا مقياس االكتئاب

ــاس ارون بيـــك   أ ــذا المقيـ ــد هـ ــي    .Beck Eعـ ــاس فـ ــشر المقيـ ــث نـ ــورتهحيـ ــى أل اصـ ولـ

 Beck.,et) م١٩٩٦عــام  BDI-IIم، وقــد صــدر مقيــاس بــك الثــاني لالكتئــاب      ١٩٦١عــام

al.,ــب     . (١٩٩٦ ــة غريــ ــاب للعربيــ ــاس االكتئــ ــة مقيــ ــام بترجمــ ــصورة  ) م٢٠٠٠(و قــ ــن الــ عــ

ـــ       BDIBeck Depressionالمختــصرة لمقيــاس بيــك لالكتئــاب والمعــروف اختــصاراً ب

Inventory             وهو من أكثر المقاييس النفـسية شـيوعاً فـي الـوطن العربـي فـي االسـتخدام ،

سواء على العينات اإلكلينيكية أو العينـات غيـر اإلكلينيكيـة، حيـث اسـتخدم فـي العديـد             

وقــد قــام ارون بيــك بتعــديل العديــد مــن بنــود    ). م٢٠٠٧غريــب،( مــن الدراســات والبحــوث  

صــورته الثانيــة بمــايتفق و البنــود التشخيــصية الــواردة فــي الــدليل التشخيــصي المقيــاس فــي 

وهــو  ) (BDI-II وأصــبح يرمــز لــه بــالرمز    DSM-IVواإلحــصائي لألمــراض النفــسية الرابــع    

 بنــداً وتنــدرج تحــت كــل منهـا أربــع عبــارات تــصف االعــراض االكتئابيــه مــن  ٢١يحتـوي علــى  

غريـب،   ( ٣-ل بنـد علـى المقيـاس مـن صـفر          حيث شدتها، حيث تم ترتيب العبارات فـي كـ         

 فـي صـورته     BDI-IIوتتركز األعراض التي يقيسها مقياس بـك الثـاني لالكتئـاب            ). م٢٠٠٧
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مـشاعـر  ) ٥(فقـدان االسـتمتاع     ) ٤(الفشل السابق   ) ٣(التشاؤم  ) ٢(الحزن  ) ١: (األخيرة في 

ـــذات  ) ٧(مــشاعر العقــاب  ) ٦(اآلثــم  ـــات  األ) ٩(نقـــد الــذات  ) ٨(عــدم حــب ال فكــار أو الرغب

انعـدام  ) ١٤(التـردد   ) ١٣(فقـدان االهتمـام     ) ١٢(التهـيج واالسـتثارة     ) ١١(البكـاء   ) ١٠(االنتحاريـة  

) ١٨(القابلية للغضب أو االنزعاج ) ١٧(تغيرات في نمط النوم  ) ١٦(فقدان الطاقة   ) ١٥(القيمة  

ـــيز ) ١٩(تغيــرات فــي الــشهية   فقــدان االهتمــام ) ٢١ (اإلرهــاق أو اإلجهــاد) ٢٠(صــعوبة التركـ

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويفوق في ذلك         BDI-IIأكد الباحثون أن مقياس     . بالجنس

، فقــد كـان معامـل االتـساق الـداخلي بواســطة     BDI-IA الـصورة األولـى المعدلـة    -سـابقه   

 ، بينمــــا كــــان معامــــل ألفــــا لعينــــة الطــــالب ٠٫٩٢معامــــل ألفــــا لعينــــة المرضــــي النفــــسيين 

 بعــدة BDI-IIوقــد تــم دراســة صــدق مقيــاس بــك الثــاني لالكتئــاب    ).م٢٠٠٧يــب غر(٠٫٩٣

طرق ، منها  صدق المحتوى ، صدق المفهـوم ، ثـم الـصدق العـاملي ، وفيمـا يلـي تلخـيص لمـا                     

ــاس      ــدق المقيــ ــة صــ ــصدت لدراســ ــي تــ ــات التــ ــي بعــــض الدراســ ــاء فــ ــد بيــــك بــــك  . جــ وقــ

 لتقــــدير الــــصدق  أنواعــــا متعــــددة مــــن التحليــــل   )  ١٩٩٦ ,Beck., et al(وآخــــرون

 لمقيــاس Differential Validity  و الــصدق التمييــزي  Convergent Validityالتقــاربي

 ، وقـد اسـتخدمت الدراسـة األولـى درجـات عينـة مـن المرضـى         BDI-IIبك الثـاني لالكتئـاب      

 فرداً ، تم تطبيق كل مـن الـصورة األولـى     ١٩١النفسيين غير المقيمين بالمستشفى قوامها      

 ، وقــد تــم عكــس BDI-II ومقيــاس بــك الثــاني لالكتئــاب BDI-IAقيــاس بــك المعدلــة لم

تقديم المقياسين للمفحوصين ، كما استخدم مقياس نفسي آخر على األقل بين تطبيـق     

هــو دال ٠٫٩٣  يــساوي BDI-II و BDI-IAصــورتي المقيــاس ، وكــان معامــل االرتبــاط بــين   

استخدام طـريقتين لحـساب ثبـات       ب) م٢٠٠٧(وقد قام معرب المقياس غريب     . ٠٫٠٠١عند  

، ٠٫٨٣االتـساق الـداخلي حيـث بلغـت معامـل الفـا باسـتخدام معامــل ألفــا           :  المقياس همـا    

فقد طبـق المقيـاس مـرتين بفاصـل زمنـي شـهر ونـصف، ويتـراوح              : وطريقة  إعادة التطبيق     

بـك  وقـد قـام كـذلك بدراسـة للبنـاء العـاملي  لمقيـاس                . ٠٫٧٥ إلـى    ٠٫٧٤معامل الثبـات بـين      

 ٧٠ إنــاث و ٤٤ ، ١١٤= ن(  علــى عينــة مــصرية مــن طــالب الجامعــة     BDI-IIالثــانى لالكتئــاب  
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وقــد اتــضح مقيــاس بــك الثــانى . ١٫٤٢ ســنة وانحــراف معيــاري ٢٢٫٣٣بمتوســط ســن ) ذكــور

 مـن التبـاين   ٢٤٫٣٤ ويفـسر  ٥٫١١الجـذر الكـامن للعامـل األول    ( لالكتئاب يتكون من عاملين     

)   مـن التبـاين االرتبـاطي      ٨٫١٤ ويفـسر    ١٫٧١ الجذر الكامن للعامل الثاني      االرتباطي ، بينما كان   

 مـن أنـه   BDI-IIحيث تشير النتائج من خالل الصدق العاملي لمقياس بك الثـاني لالكتئـاب      

ــد المعرفــى        ــاً، وهمــا البعُ ــاب المقــرر ذاتي الوجــدانى والبعــد  –يقــيس بعــدين رئيــسين لالكتئ

 الحاليــة قــام الباحــث بحــساب الــصدق والثبــات   وفــي الدراســة). م٢٠٠٧غريــب،(الجــسدى 

 :وفق االجراءات التالية

 الصدق العاملي 

 فـــي صـــيغته النهائيـــة علـــى عينـــة  BDI-IIبـــك الثـــاني لالكتئـــاب تـــم تطبيـــق مقيـــاس 

الدراسـة مـن مرتكبـات جــرائم الـشرف فـي مؤسـسات رعايــة الفتيـات بالمملكـة العربيــة         

ط المتبادلــة بــين بنــود المقيــاس، واســتخدم   الــسعودية، ثــم استـــُخرجت معــامالت االرتبــا  

المكونات ) هوتلينج(الباحث طريقة المكونات الرئيسية حيث تم تحليلها عاملياً بطريقة          

واعتمـاداً علـى هـذا    ،   األساسية، ثـم أديـرت العوامـل تـدويراً متعامـداً بطريقـة الفاريمـاكس              

داني لالكتئـاب والعامـل     الوجـ –اإلجراء تـم اسـتبقاء عـاملين رئيـسين همـا البعـد المعرفـي                

 % ٢٣٫٤٢١وقد تم استخراج عـاملين رئيـسين اسـتوعبت      .  الثاني البعد الجسدي لالكتئاب   

 :كما يوضح الجدول التالي. ، وهي نسبة معقولة االرتباطيمن التباين 

  )٢٦٨= ن ( مصفوفة االرتباط لعبارات مقياس االكتئاب) ٤(جدول 

 ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١ -                     

٣٧ ٢ 
-                    

٣٣ ٢٢ ٣ -                   

٢١ ٤١ ٣٢ ٤ -                  
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 ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١٢ ٢٢ ٣٢ ٤٣ ٥ -                 

٤٤ ٦ 
١٩ ٣٠ ٢٧ ١١ -                

٤٠ ٢٥ ٥٣ ١٥ ٢٤ ١٣ ٧ -               

٢٠ ٣٧ ٢٢ ٣٢ ١٨ ١٥ ١٨ ٨ -              

١٩ ٣٧ ٣٢ ٢٩ ٣٧ ٢٤ ٢٠ ٢٠ ٩ -             

٢٢ ٤٠ ٤٢ ٣٣ ٣٩ ١٢ ٠٠ ٢٢ ٢٥ ١٠ -            

٢٧ ٣٣ ١١ 
٢٢ ٢٧ ٣٤ ٤٤ ٠٠ ٥٦ ١٧ ١١ -           

٤١ ٤٩ ٢٤ ٣٦ ٢١ ٣٥ ٤٣ ٣٨ ١٠ ١٥ ٣٦ ١٢ -          

٠٢ ١١ ٠٠ ٤٠ ٣٨ ٠٦ ٤٣ ٢٦ ٤٢ ٠٩ ٣٥ ٣١ ١٣ -         

١٧ ٢٠ ١٦ ٠٣ ٣٩ ٣١ ٣٥ ١٦ ٣٣ ٤٨ ١٣ ٢٨ ٢٨ ١٤ -        

١٣ ٣٢ ٢٢ ٥١ ١٧ ٢١ ٣٠ ٣٣ ٢٣ ٣١ ٤٠ ٢٤ ١٦ ٣٠ ١٥ -       

٣٣ ٠٠ ٢٦ ٢١ ٣٦ ٢٤ ١٨ ٢٩ ٣٧ ٢٨ ١٦ ٢٦ ٢٢ ١٨ ٢٦ ١٦ -      

٤٨ ٢٧ ١٧ ٣٦ ٢٨ ٢٧ ٢٧ ١٥ ٢٤ ٤٢ ٢٢ ١٩ ٢١ ٤٣ ٢٧ ١٥ ١٧ 
-     

٤٥ ٠٤ ٠٧ ١٨ 
١٦ ١١ ٢٠ ٢١ ٤٨ ٣٢ ٣١ ٣٧ ١٩ ٠٠ ١٦ ٢٩ ٤٠ ١١ -    

٢٣ ٢٠ ٠٠ ٢١ ٣٧ ٤١ ٣٣ ٣٢ ٤١ ٠٤ ٠٥ ١٨ ٢١ ٣٤ ١٥ ٣٧ ٠٥ ١١ ١٩ -   

٠٧ ٠٠ ٢٢ ٠٠ ٣١ ١٢ ٤٦ ٢٠ 
٢٢ ٣٣ ٣٦ ٢٤ ٢٤ ٤٠ ٢٨ ٣٠ ٢٤ ٢٩ ١٦ ١١ -  

٠٥ ١٢ ١٠ ٢٥ ١٦ ٠٤ ١٤ ٠٠ ١٥ ١٣ ٢٠ ٠٩ ٠٠ ٢٥ ٠٣ ٢٨ ٠١ ١٦ ٠٢ ١٠ ٢١ - 

 ٠٫٠٥ دال عند مستوى ٠٫١٥ ≥ . حذفت العالمة العشرية من المصفوفة @ 

 ٠٫٠ دال عند مستوى ٠٫٢٠ ≥ 



 

 
١٧٤

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

العوامل المستخرجة بعد التدوير وتشبعات البنود عليها في مقياس االكتئاب ) ٥(جدول 

ن ( لدى مرتكبات جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات بالمملكة العربية السعودية

 =٢٦٨(  
رقم  

 البند
 التباين التشبع العبارة

 ٠٫٥٧٨ اشعر بحزن شديد  ١
 ٠٫٥٦٥ اشعر بالتشاؤم ٢
 ٠٫٥٥٧ لدي خبرات من الفشل ٣
 ٠٫٤٩٥ اشعر بفقدان االستمتاع بكل شي ٤
 ٠٫٤٨٦ .لدي مشاعر اإلثم ٥
 ٠٫٥٣٣ .لدي مشاعر العقاب ٦
 ٠٫٥٢٩ اكره نفسي ٧
 ٠٫٤٥٨ انظر لنفسي باحتقار ٨
 ٠٫٥١٢ لدي أفكار انتحارية ٩
 ٠٫٤٣٨ اشعر بالبكاء باستمرار ١٠
 ٠٫٣٥٠ انا سريعة التهيج واالستثارة ١١
 ٠٫٣٨١ .لدي فقدان باالهتمام بكل شي ١٢
 ٠٫٣١١ .انا مترددة دائما ١٣
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 ٠٫٣٠١ .لدي صعوبة التركيز ١٥

 ٤٫٨٧ الجذر الكامن

)
٢٢٫٣١

 
%(

 

 ٠٫٤٤٨ .اشعر بانعدام القيمة ١٦
 ٠٫٣٧٠ .اشعر بفقدان الطاقة ١٤
 ٠٫٥٧٥ .لدي اضطرابات بالنوم مستمرة ١٧
١٨ 

 انا سريعة الغضب والتهيج
٠٫٣٢٣ 

 ٠٫٦١١ .لدي اضطراب بالشهية واألكل ١٩
 ٠٫٤٨٠ .عر بصعوبة في التركيزاش ٢٠
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 ٠٫٥١٣ .اشعر باإلرهاق و اإلجهاد ٢١
الجذر 
 الكامن

٢٫٦٤ 

)
٩٫٦٨

 
%(

 

 عـاملين   التحليـل العـاملي لمقيـاس االكتئـاب أسـفر عـن           إلى أن   ) ٥(يشير الجدول رقم  

 الوجداني لالكتئـاب حيـث   –رئيسيين يتمثالن في بعدين وهما العامل االول البعد المعرفي   
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، حيـــث تركـــزت   مـــن التبـــاين االرتبـــاطي  % ٢٢٫٣١ واســـتوعب ٤٫٨٧ بلـــغ جـــذره الكـــامن  

العبــارات حــول اعــراض الحــزن والتــشاؤم، الفــشل الــسابق ، فقــدان االســتمتاع ، مــشاعر  

اإلثم ، مشاعر العقاب  عدم حب الذات، نقد الـذات،  الرغبـات االنتحاريـة،  البكــاء، التهـيج                     

 القيمة،  صعوبة التركيز ، كما وردت في البنود          واالستثارة ، فقدان االهتمام، التردد، انعدام     

 ٢٫٦٤امــا العامــل الثــاني والــذي بلــغ جــذره الكــامن   ). ١٥،١٣،١٢،١١،١٠،٩،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢،١(رقــم 

كتئــاب والــذي   مــن التبــاين االرتبــاطي، والمــسمى بالبعــد الجــسدي لال   % ٩٫٦٨واســتوعب  

، والقابليـة للغـضب     تناول اعراض انعدام القيمة وفقـدان الطاقـة وعـدم القـدرة علـى النـوم               

واالنزعاج و تغيرات في الشهية و صعوبة فـي التركيـز واالرهـاق واالجهـاد، كمـا وردت فـي        

 ).٢١،٢٠،١٩،١٨،١٧،١٦،١٤( البنود رقم

 :الثبات

لمقيـاس االكتئـاب الـصورة      ) فقراتال(تم إجراء تحليل سيكومتري للعناصر المكونة     

فـي معامـل ثبـات      ) الفقـرات ( ، وذلك للتعرف على إسهام العناصر المكونـة          BDI-IIالثانية  

، وكـذلك  )الفقـرة (أداة الدراسة، إذ جرى استخراج معامل كرونبـاخ ألفـا إذا حـذف العنـصر            

ب وهـو مـا     والمجمـوع الكلـي لمقيـاس االكتئـا       ) الفقـرة (معامل االرتباط  بين درجـة العنـصر       

، أي معامل االرتباط المصحح، ويبـين  Corrected Item Total Correlationيعرف باسم 

 :نتائج التحليل اإلحصائي) ٤(الجدول رقم

  )٢٦٨= ن ( التحليل السيكومتري لفقرات مقياس االكتئاب)٦(الجدول رقم
 معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

٠٫٦٧ ٠٫٨٧ ١ 
٠٫٦٥ ٠٫٨٣ ٢ 
٠٫٦٠ ٠٫٧٧ ٣ 
٠٫٥٩ ٠٫٧٦ ٤ 
٠٫٥٥ ٠٫٧٠ ٥ 
٠٫٤٦ ٠٫٦٩ ٦ 
٠٫٥٨ ٠٫٨٢ ٧ 
٠٫٣٠ ٠٫٦٠ ٨ 
٠٫٥٥ ٠٫٨٩ ٩ 



 

 
١٧٦

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
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سعد بن عبداهللا المشوح. د

 معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة
٠٫٣٩ ٠٫٦٨ ١٠ 
٠٫٤١ ٠٫٧٥ ١١ 
٠٫٤٦ ٠٫٧٩ ١٢ 
٠٫٥١ ٠٫٨٦ ١٣ 
٠٫٧٤ ٠٫٩٤ ١٤ 
٠٫٧٠ ٠٫٨٩ ١٥ 
٠٫٥٩ ٠٫٨٠ ١٦ 
٠٫٦٨ ٠٫٩١ ١٧ 
٠٫٦٦ ٠٫٩٠ ١٨ 
٠٫٤٧ ٠٫٦٢ ١٩ 
٠٫٥٧ ٠٫٧٣ ٢٠ 
٠٫٣١ ٠٫٦٠ ٢١ 

 أنّ قـيم معـامالت االرتبـاط المـصححة قـد تراوحـت بـين          ) ٦(تشير نتـائج الجـدول رقـم        

 حيـث تـشير جميـع الفقـرات المكونـة لمقيـاس االكتئـاب الـصورة الثانيـة         ، و)٠٫٧٤ -٠٫٣١(

BDI-IIتساهم في زيادة ثبات المقياس في الدراسة الحالية. 

 :ثالثا مقياس الغضب

) م١٩٩٧(ضب فـي عـدة دراسـات عربيـة واجنبيـة حيـث قـام القرشـي                تناول قياس الغ  

ــ   (١٩٩٦,Spielbereger)بتعريـب مقيـاس سـبيلبيرجر     State-Trait Anger بمـا يعـرف بـــ

Expression Inventory   ــة الغــضب وســمة    ) ٤٤( وهــو أداة تتكــون مــن ــداً تقــيس حال بن

االرتبـــاط بـــين أن معـــامالت ) م١٩٩٧(الغـــضب والتعبيـــر عـــن الغـــضب، وقـــد وجـــد القرشـــي 

باسـتخدام نفـس   ) م٢٠٠٤(، كمـا قـام الخـضر     ٠٫٩٢ و   ٠٫٦٥عبارات المقياس تراوحت بين     

 و ســمة ٠٫٨٦عــاله وقــد أظهــرت معــامالت االرتبــاط لحالــة الغــضب أالمقيــاس المــشار اليــه 

، كمــا قــام ٠٫٨٧ و ضــبط الغــضب ٠٫٧٠ وإظهــار الغــضب٠٫٥١ و قمــع الغــضب ٠٫٨١الغــضب 

تبيان الغضب كأداة للتقرير الذاتي وذلك كي  تعطى تقديراً كميـاً   اسبأعداد  ) م٢٠٠٧(فايد  

للغضب في خمسة ابعاد رئيسية وهي  مدى تكرار الغضب  ، والغضب الخارجي ، ومثيرات        

بنـداً  ) ٢٥(الغضب ، والغضب الداخلي، واختالل التحكم في الغضب، ويتكون المقياس مـن       

لغـضب، تكـرار الغـضب ومـداه، الـتهجم          تتناول مثيرات الغضب، األعراض النفسجسمية ل     
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البـدني واللفظـي، الغـضب الخـارجي، الـتحكم فـي الغـضب، وقـد أظهـرت النتـائج ان معامـل            

، وقــد اســتخدم الباحــث فــي الدراســة الحاليــة ٠٫٨٢ثبــات الدرجــة الكليــة لمقيــاس الغــضب 

بنــدا لقيــاس الغــضب لــدى  ) ٢٢(وقــد اســتقر الباحــث علــى  ) م٢٠٠٧(اســتيبان الغــضب لفايــد 

 :عينة الدراسة وذلك بعد حساب الصدق والثبات كما يلي

 الصدق العاملي

تــم تطبيــق مقيــاس الغــضب فــي صــيغته النهائيــة علــى عينــة الدراســة مــن مرتكبــات      

ــرائم الــــشرف فــــي مؤســــسات رعايــــة الفتيــــات بالمملكــــة العربيــــة الــــسعودية، ثــــم      جــ

ســتخدم الباحــث طريقــة استـــُخرجت معــامالت االرتبــاط المتبادلــة بــين بنــود االســتبيان، وا

المكونات األساسية ، ثم    ) هوتلينج(المكونات الرئيسية حيث تم تحليلها عاملياً بطريقة        

واعتبــر العامــل دال احــصائياً عنــدما  . أديــرت العوامــل تــدويراً متعامــداً بطريقــة فاريمــاكس 

علـى  و محك التـشبع الجـوهري للبنـد     . ١٫٠ ≥يكون العامل الجوهري ما كان له جذر كامن   

كذلك أن يتشبع جوهرياً على العامل ثالثة بنود على األقل، حيث أنهـا تــُعد       . ٠٫٣ ≥العامل  

واعتماداً علـى هـذا اإلجـراء تـم اسـتبقاء خمـسة             .  بمثابة معياراً له استقرار وقابل للتكرار     

العوامــل ونــص  ) ٧(ويوضــح الجــدول .  مــن التبــاين االرتبــاطي % ٤١٫٤٩٨عوامــل اســتوعبت

 .بعها على العواملالبنود وتش

 )٢٦٧= ن (مصفوفة االرتباط لعبارات مقياس الغضب) ٧(جدول 

 ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١ -                      

٣٣ ٢ -                     

٣٠ ٢٤ ٣ -                    

٣٠ ١٨ ٣١ ٤ -                   

٢٢ ٣٥ ٠٧ ١٧ ٥ -                  
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 ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

٣٧ ١٩ ٢٧ ٢٢ ١٤ ٦ 
-                 

٣٦ ٢٢ ٢٧ ٠٩ ٧ 
٢١ ١١ -                

١٨ ٣٤ ٠٠ ٣٥ ١٧ ٣١ ٤٣ ٨ -               

٠٢ ٣٠ ٣٣ ٠٢ ١٥ ١٥ ٢١ ٢٣ ٩ -              

٢٨ ١٥ ٠٥ ٣٥ ١٤ ٠٦ ٢٣ ١٤ ٢٧ ١٠ -             

٢٨ ١٨ ١٤ ٣١ ٥٢ ١٦ ١٣ ٢٨ ١٥ ٣٣ ١١ -            

٣٠ ١٧ ١٦ ١٣ ٠٢ ٢٦ ١٧ ٠٠ ٣٩ ١٨ ٣١ ١٢ -           

٣١ ١٤ ٢٠ ٢٢ ٠٦ ٠٠ ١٥ ٣٥ ٢٠ ٤١ ٣٦ ٢٨ ١٣ -          

١٧ ١٥ ٠٧ ٤٠ ٣١ ٢٨ ٢٣ ٢٨ ٢٤ ١٧ ٢٢ ٤٠ ١١ ١٤ -         

١٢ ١٩ ٢٤ ٢١ ٠٣ ٣٤ ٣٢ ٢٢ ٣٠ ٣٧ ١١ ١١ ٢١ ١٥ ١٥ -        

١٨ ٠٢ ٣٦ ٣٣ ١٩ ١٣ ٠٩ ١٤ ٠٨ ٤٢ ٣٨ ٢٨ ١٦ ٢٠ ١٧ ١٦ -       

١٥ ٠٧ ٣٢ ٢٠ ٣٧ ٣٥ ٢٣ ١٩ ١٧ ١٤ ٢١ ٢٠ ٣٢ ٠٧ ٣٦ ٠٠ ١٧ -      

٢٦ ٣٤ ١٣ ١٩ ١٦ ١١ ٢١ ٣٧ ٣٣ ٢٤ ١٤ ٠٠ ٤١ ٢٩ ١١ ٣١ ٢٧ ١٨ -     

١١ ١٣ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٣٧ ٣٣ ٣٢ ٢٧ ٢٣ ٤٣ ١١ ٠٤ ٢٧ ٤٣ ١٥ ٢٧ ١٩ ١٩ -    

٠٣ ١٣ ١٦ ١٤ ١٦ ٠٢ ١٧ ١٩ ٣٢ ٣٥ ٣٣ ٢٠ ٢٦ ١٢ ٣٣ ٢٦ ٢٨ ٢٩ ٠٩ ٢٠ -   

٣٩ ٢٨ ٣٣ ٣١ ٣٠ ٢٨ ٢٧ ١٨ ١٧ ٢٤ ١٧ ٢٩ ٣٤ ٣٠ ١١ ١٠ ٢١ 
١٤ ٠٠ ٠٦ ١١ -  

١٠ ٠٤ ٠٨ ١٠ ١٢ ٢١ ٢٧ ٢٨ ٠٠ ٠١ ١١ ٢٦ ٣٥ ١١ ٠٤ ١٩ ٠٢ ٢١ ١٩ ٠٣ ١٣ ٢٢ - 

 ٠٫٠٥ دال عند مستوى ٠٫١٥ ≥ . حذفت العالمة العشرية من المصفوفة @ 

 ٠٫٠١ دال عند مستوى ٠٫٢٠ ≥ 
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لعوامل المستخرجة بعد التدوير الستبيان الغضب وتشبعات البنود ا) ٨(جدول  

 )٢٦٧= ن (عليها لدى عينة الدراسة من مرتكبات جرائم الشرف 
 التباين التشبع العبارة رقم البند 

 ٠٫٣٣٢ .حينما ينتابني الغضب أكسر أي شىء أمامي  ٤
 ٠٫٥٤٢ .ىمن السهل استثارة غضب ١٧
 ٠٫٧٦٨ .أغضب أكثر من معظم الناس ١٨
 ٠٫٦٦٢ . أغضب كل يوم تقريبا ١٩
ول ٠٫٨١٣ .إنني سريعة الغضب  ٢١

 اال
مل
لعا
ا

ب 
غض
ر ال
كرا

ت
 ٠٫٩٠١ .أغضب من أشياء تافهة ال تثير غضب اآلخرين  ٢٢ 

 ٢٫٩٥٠ الجذر الكامن

١٤٫١٨٩
% 

 ٠٫٢١٨ .ب أدخل في مشاجرات حادة حينما ينتابنى الغض ١
 ٠٫٣٢٤ .حينما ينتابني الغضب أتفوه بألفاظ بذيئة  ٣
 ٠٫٧٩٠ . ال توجد لديّ القدرة على إخفاء مظاهر غضبى  ٥

ني
الثا

ل 
عام
ال

جي 
خار
ب ال

غض
ال

 

حينما أغضب يالحظ اآلخرون غضبى من خالل  ٦
 .تصرفاتي أمامهم 

٠٫٥٣٢ 

الجذر 
 الكامن

٢٫١٠٢ 

١١٫٧١١
 

% 

 ٠٫٤٢٨ .ني الغضب أفقد السيطرة على نفسى حينما ينتاب ١٣
 ٠٫٧٧٨ .أنفس عن غضبى بجرح اآلخرين  ١٤
 ٠٫٢٣٧ .حينما أغضب من اآلخرين أصبر عليهم  ١٥

ث
لثال
ل ا
عام
ال

لي 
اخ
الد

ب 
غض
ال

 

 ٠٫٤٩٠ .حينما أغضب أظل هادئة ١٦
 ١٫٩٤٥ الجذر الكامن
٩٫١٣٦

% 
 ٠٫٦٨٠ .حينما أغضب أنتقد اآلخرين بقسوة بداخلي  ٨
حينما أغضب أشعر بالحزن واالستياء دون أن  ٩

 .اتحدث مع اآلخرين 
٠٫٥٢٩ 

حينما أخفى غضبى عن اآلخرين أظل أشعر  ١٠
 .بالغضب لفترة طويلة 

٠٫٦٥١ 

بع
لرا
ل ا
عام
ال

 
  

 ٠٫٢٠٧ .أفضل كبت الغضب بداخلي بدالً من التعبير عنه  ٢٠

 ١٫٦٧٩ الجذر الكامن

٧٫٣٧١
% 

 

نسى الغضب بسرعة طالما أنني لم أظهره أو ال أ ٢
 . أعبر عنه

٠٫٤٥٥ 

 ٠٫٢٦٣ .أصبح غاضبه حينما يعوق شخص ما خططي  ٧
 ٠٫٦٦٩ .أصبح غاضبه حينما أفشل في تحقيق أهدافي  ١١

س
خام
ل ال
عام
ال

ب 
غض
ت ال

يرا
مث

 ٠٫٤٣٦ . أغضب حينما يحرجني شخص ما ١٢ 
 ١٫٥٦٨ الجذر الكامن

٥٫٣٤٢
 

% 

 



 

 
١٨٠

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

وقـد  . لعاملي قـد أسـفر عـن وجـود خمـسة عوامـل              أن التحليل ا  ) ٨(يتضح من الجدول    

وقد تم  . ٢٫٩٥٠ من التباين االرتباطي، وبلغ جذره الكامن        %١٤٫١٨٩استوعب العامل األول    

تسميته بعامل تكرار الغـضب وتتركـز بنـوده حـول تكـرار الغـضب ومـستوى تكـرار ذلـك                     

مـن التبـاين    % ١١٫٧١١ واسـتوعب    ٢٫١٠٢أما العامـل الثـاني والـذى بلـغ جـذره الكـامن              . الغضب

االرتباطي، حيث تم تسميته بعامـل الغـضب الخـارجي، وتـدور بنـوده حـول التعبيـر الـصريح                    

، ويـــشير )١،٣،٥،٦(عـــن الغـــضب بـــشكل خـــارجي وامـــام االخـــرين كمـــا وردت فـــي البنـــود  

الجــدول أعــاله إلــى ان العامــل الثالــث والمــسمى بعامــل الغــضب الــداخلي والــذي بلــغ جــذره   

إلــــى العوامــــل ) ١٣،١٤،١٥،١٦( ، حيــــث أشــــارت البنــــود %٩٫١٣٦توعب  واســــ١٫٩٤٥الكــــامن 

اما العامل الرابع والذي تم تسميته بعامل التحكم في الغـضب           . المحفزة للغضب الداخلي  

 مــن التبــاين االرتبــاطي، حيــث تركــز %٧٫٣٧١ ، واســتوعب ١٫٦٧٩فقــد بلــغ جــذره الكــامن 

مــسبباته كمــا ورد فــي البنــود    بنــود العامــل حــول عــدم القــدرة علــى الــتحكم بالغــضب و       

كما تشير النتائج ان العامل الخامس والمسمى بعامـل مثيـرات الغـضب فقـد             ). ٢٠،١٠،٩،٨(

 مـن التبـاين االرتبـاطي، وتـدور بنـوده حـول             % ٣٫٧٦٠ ، واسـتوعب     ١٫٣٥١بلغ جـذره الكـامن      

فقــدان الــسيطرة علــى الغــضب وعــدم القــدرة علــى الــتحكم فيــه كمــا فــي البنــود رقــم             

، وتشير نتائج التحليل العاملي إلى صدق واتساق مضمون بنود المقياس وتعطـى        )١٢،١١،٧،٢(

 .مستوى عالي من الكفاءه بقدرتها على قياس الغضب

 :الثبات

لمقيــاس الغــضب، وذلــك ) الفقــرات(تــم إجــراء تحليــل ســيكومتري للعناصــر المكونــة

داة الدراسـة، إذ جـرى      فـي معامـل ثبـات أ      ) الفقـرات (للتعرف على إسهام العناصر المكونـة       

، وكـذلك معامـل االرتبـاط  بـين     )الفقـرة (استخراج معامـل كرونبـاخ ألفـا إذا حـذف العنـصر      

والمجمــــوع الكلــــي لمقيــــاس الغــــضب وهــــو مــــا يعــــرف باســــم  ) الفقــــرة(درجــــة العنــــصر

Corrected Item Total Correlation   أي معامــل االرتبــاط المــصحح، ويبــين الجــدول ،

 :ثبات لمقياس الغضبنتائج تحليل ال) ٩(رقم
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  )٢٦٨= ن ( تحليل الثبات لفقرات مقياس الغضب)٩(الجدول رقم
 معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

٠٫٣٩ ٠٫٦٦ ١ 
٠٫٤٢ ٠٫٧٣ ٢ 
٠٫٣٠ ٠٫٥٧ ٣ 
٠٫٤٩ ٠٫٧٠ ٤ 
٠٫٤٧ ٠٫٦٩ ٥ 
٠٫٥٥ ٠٫٧٧ ٦ 
٠٫٦١ ٠٫٨٢ ٧ 
٠٫٦٤ ٠٫٨٧ ٨ 
٠٫٥٩ ٠٫٧٩ ٩ 
٠٫٣٩ ٠٫٦١ ١٠ 
٠٫٧٥ ٠٫٩٤ ١١ 
٠٫٦٤ ٠٫٨٣ ١٢ 
٠٫٧١ ٠٫٩٢ ١٣ 
٠٫٥١ ٠٫٧٤ ١٤ 
٠٫٣٨ ٠٫٦٠ ١٥ 
٠٫٦٢ ٠٫٨٦ ١٦ 
٠٫٦٨ ٠٫٨٩ ١٧ 
٠٫٥٩ ٠٫٧٦ ١٨ 
٠٫٥٠ ٠٫٧١ ١٩ 
٠٫٦٠ ٠٫٨٠ ٢٠ 
٠٫٦٤ ٠٫٨٤ ٢١ 
٠٫٥٧ ٠٫٧٨ ٢٢ 

 

أنّ قـيم معـامالت االرتبـاط المـصححة لمقيـاس الغـضب       ) ٩(تشير نتائج الجـدول رقـم      

حيـث تـشير جميـع الفقـرات المكونـة لمقيـاس الغـضب              ، و )٠٫٧٥ -٠٫٣٠ (وحت بـين  قد ترا 

 .تساهم في زيادة ثبات المقياس في الدراسة الحاليةوهي 

 مقياس خبرة الخزي: رابعا

وهــو أداة (٢٠٠٢ ,.Andrews et al)أعــد مقيــاس خبــرة الخــزي أنــدرواس وآخــرون   

) ٢٥(تتالية، ويتكون المقياس من تهدف إلى قياس مشاعر الخزي وما يتبعها من خبرات م    



 

 
١٨٢

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 ،  ويــشتمل Characterological shameمفــردة لتقيــيم أربعــة مجــاالت للخــزي الخلقــي    

الخـزي مـن العـادات الشخـصية، الـسلوك مـع اآلخـرين، نوعيتـك                ( على أربعه بنود رئيـسية    

، ويـشتمل علـى   Behavioural shameوالخـزي الـسلوكي   ) كشخص، القـدرة الشخـصية  

الخزي الخـاص بعمـل أشـياء خاطئـة، قـول شـيء مـا غبـي،  الفـشل فـي مواقـف                   ( ثالثة بنود 

، ويــشتمل علــى بنــود ثمانيــة بنــود تــدور حــول  Body shameوالخــزي الجــسدي ) التنــافس

وهــو . الــشعور بــالخزي مــن الجــسدي والتــي تتنــاول خبــرة الخــزي المعرفيــة و الــسلوكية        

ــى خبـــ     ــة إلـ ــدرجات المرتفعـ ــي، بحيـــث تـــشير الـ ــلبية مـــن المـــشاعر  مقيـــاس خماسـ رة سـ

ــدرجات علــى المقيــاس كلمــا كــان ذلــك          ــه لكمــا ارتفعــت ال بالــسلوك والخــزي بمعنــى ان

وقد تناول عدد من البـاحثين مقيـاس خبـرة    . مؤشرا على مشاعر الخزي لدى عينة التطبيق      

بترجمــة عبــارات المقيــاس وتطبيقــه علــى المجتمــع   ) م٢٠٠٢(الخــزي حيــث قــام االنــصاري 

ــغ   الكــويتي حيــث أظهــرت   ــاط بل ــائج ان معامــل االرتب ــد  )٠٫٨٤( النت ) م٢٠٠٥(، كمــا قــام فاي

بنـدا، وقـد أظهـرت النتـائج     ) ٢٣(بترجمة عبارات مقياس خبرة الخزي والتي اسـتخرج منهـا        

أن جميع معامالت االرتباط بين البنود والدرجـة الكليـة لمقيـاس الخـزي دالـة إحـصائياً عنـد          

بترجمة مقياس خبرة الخـزي     ) م٢٠١١(ألحمد  كما قامت كال من الشبؤون وا     . ٠٫٠١مستوى  

بنــدا، أظهــرت النتــائج أن معامــل االرتبــاط االجمــالي لعينــة    ) ٢٠(حيــث توصــل الباحثــان إلــى  

، وبـالرجوع إلـى الدراسـات التـي تنـاول مقيـاس خبـرة الخـزي فـي البيئـة                     )٠٫٩٥(الدراسة بلـغ    

ــاد علـــى مقيـــاس خبـــ     ــة باالعتمـ ــة الحاليـ ــام الباحـــث بالدراسـ ــة  العربيـــة قـ رة الخـــزي ترجمـ

 :وفق االجراءات التالية باالتي) م٢٠٠٥(فايد

 : الصدق العاملي: اوال

تم تطبيق مقياس خبرة الخزي في صيغته النهائية على عينة الدراسـة مـن مرتكبـات                

ــرائم الــــشرف فــــي مؤســــسات رعايــــة الفتيــــات بالمملكــــة العربيــــة الــــسعودية، ثــــم      جــ

ن بنــود االســتبيان، واســتخدم الباحــث طريقــة استـــُخرجت معــامالت االرتبــاط المتبادلــة بــي

المكونات األساسـية، ثـم   ) هوتلينج(المكونات الرئيسية حيث تم تحليلها عاملياً بطريقة       
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واعتبــر العامــل دال احــصائياً عنــدما  . أديــرت العوامــل تــدويراً متعامــداً بطريقــة فاريمــاكس 

تـشبع الجـوهري للبنـد علـى     و محك ال . ١٫٠ ≥يكون العامل الجوهري ما كان له جذر كامن   

كذلك أن يتشبع جوهرياً على العامل ثالثة بنود على األقل، حيـث أنهـا تــُعد                 . ٠٫٣ ≥العامل

واعتمـاداً علـى هـذا اإلجـراء تـم اسـتبقاء سـبعة              .  بمثابة معياراً له اسـتقرار وقابـل للتكـرار        

امــل ونــص  العو) ١٠(ويوضــح الجــدول  .  مــن التبــاين االرتبــاطي % ٥٦٫٣٧عوامــل اســتوعبت 

 .البنود وتشبعها على العوامل

 )٢٦٧= ن (مصفوفة االرتباط لعبارات مقياس خبرة الخزي) ١٠(جدول 
 

 ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١ -                         

٣٦ ٢ -                        

١٨ ١٢ ٣ -                       

٠٨ ٤ 
٠٤ ١١ -                      

١١ ١٣ ٢١ ٣٥ ٥ -                     

٢٧ ٠٩ ١١ ٠١ ١٢ ٦ -                    
٠٢ ٠٦ ١٦ ١٢ ٠٣ ١٢ ٧ -                   

١٠ ٠٥ ١٨ ١٦ ١٣ ٠٠ ٢١ ٨ -                  

١٧ ٠٨ ١٧ ١٦ ٢٧ ٢٢ ١٤ ٠٤ ٩ -                 

٢٨ ٣١ ٣٥ ٠٠ ١٥ ١٢ ٠٩ ٢١ ١٠ 
١١ -                

٢٤ ٢١ ٠٨ ١٤ ٠٣ ٢١ ١٨ ١٨ ٢٣ ٣٥ ١١ -               

٢٧ ١٤ ٠٦ ٠٢ ١٦ ١٥ ٢٠ ٣٦ ٣٣ ٢٤ ١١ ١٢ -              

٢٩ ٠١ ١٣ ٠٢ ١٣ ٢٦ ١٥ ٠٤ ٣١ ٣٠ ٢٦ ٢٢ ١٣ -             

٢٧ ١٨ ٣٧ ٣٣ ٠٧ ١٦ ١٤ ٠٦ ٣٥ ٢٦ ٢١ ٢٠ ١٦ ١٤ -            



 

 
١٨٤

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

٠٨ ١٦ ١٣ ٤٢ ٤٠ ٢٨ ٠٠ ١٢ ٠٩ ١٥ 
١٧ ٢٦ ٠٠ ٠١ ١١ -           

٢١ ٣٧ ٣٣ ١٩ ١٨ ١٤ ٠٧ ٠٢ ٠٦ ١٤ ١٨ ١٦ ٣٢ ٢٧ ١١ ١٦ -          

٣٩ ٣٠ ٢٢ ٢٨ ٢٨ ٠٧ ١١ ٣٢ ١٧ ١٥ ٠٢ ٠٣ ٠٨ ٢٦ ١٣ ٢٠ ١٧ -         

١٨ ٠٤ ١١ ١٨ ١٦ ٣٣ ٣٢ ١٧ ٠٣ ٠٠ ١١ ٠٩ ٢٧ ٤٣ ٢٣ ١٥ ١١ ١٨ -        

٢٣ ١٧ ٢٢ ٢٨ ٠٠ ٣٥ ٠٧ ١١ ١٦ ١٠ ١٢ ١٦ ٠٥ ١١ ٢٣ ٠٥ ١٧ ١٣ ١٩ -       

٣٧ ١٤ ٢٢ ٢٧ ٢١ ٣٢ ٣٢ ٠٤ ٢٨ ٢٨ ١٦ ٢٤ ٠٠ ١١ ٢٣ ٠٩ ١٩ ٣٥ ١١ ٢٠ 
-      

١٥ ٢٥ ٢١ ٤٠ ٠٠ ٢٧ ٠٢ ٠٦ ٠٣ ٠٨ ٣٧ ١٠ ١٧ ١٥ ٢٧ ٠٨ ٤٢ ٣٤ ٣٢ ٢٤ ٢١ -     

٢٣ ٠٢ ١١ ١٧ ٠٤ ١١ ١٤ ١٨ ١١ ٠٩ ١٣ ٠٩ ٢٣ ٢٧ ٠٠ ٢٧ ٢٨ ١٦ ٢٤ ٢٣ ١٨ ٢٢ -    

٤٦ ٢٣ ٢٢ ٢٣ ١٧ ٣٣ ٢٢ ١٦ ٣٦ ٢٥ ٠٧ ٣١ ٣٤ ٠٠ ٢٦ ٢٢ ٢٣ ٤٢ ١٦ ١٢ ٠٩ ٣٨ ٢٣ - 

  

 ٠٫٠٥ دال عند مستوى ٠٫١٥ ≥ . حذفت العالمة العشرية من المصفوفة @ 

 ٠٫٠١ دال عند مستوى ٠٫٢٠ ≥ 
 

العوامل المستخرجة بعد التدوير وتشبع البنود عليها على مقياس خبرة ) ١١(جدول 

  )٢٦٨= ن ( جرائم الشرفالخزي لدى مرتكبات 
 التباين التشبع العبارة رقم البند 

عندما تقولين شيئا غير مناسب تنزعجين مما يمكن      ١٧
 .ان يقلب عنك من االخرين

٠٫٨٠٨ 

 ٠٫٧٠٥ هل شعرت بالخزي حينما قلت شيئاً ما غبياً؟ ١٦
ئة، هل ازعجك أفكار حينما قمت بأفعال خاط ١٤

 الناس عنك؟
٠٫٦٨٤ 

ول
 اال
مل
لعا
ا

لي 
فع
وال

ظي 
للف
ا

هل حاولت أن تخفين األشياء التي شعرت بالخزي  ١٥ 
 ألنك قمت بها؟

٠٫٦٦٠ 

 ٤٫٢٣١ الجذر الكامن

)
١٩٫
٣٢

 
%( 

هل حاولت او قمت بإخفاء او تغطية جسمك أو أي  ٨
 جزء فيه ألنه شاذ؟

٠٫٧٥٤ 

ني
الثا

ل 
عام
ال

زي 
لخ
ا

مي
س
لج
ا

 ٠٫٦٨٤بالخزي من جسمك أو أي هل سبق وان شعرتي  ٢٢ 

)
١١٫٣
٣

 
%( 
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 التباين التشبع العبارة رقم البند 
 جزء فيه؟

هل يزعجك عما يفكر فيه من حولك عن مظهرك  ٣
 الخارجي؟

٠٫٥٥٧ 

 ٠٫٤٠٠ هل حاولت أن تخفى عن اآلخرين مالمح شخصيتك؟ ٩

 ٢٫٩٨٤ الجذر الكامن

 ٠٫٧٣٨ هل شعرت بالخزي من نوعيتك كشخص؟ ٧
بالخزي من أسلوب تعاملك مع هل شعرت  ٤

 اآلخرين؟
٠٫٦٤٣ 

هل شعرت بالخزي من أي عادة من عاداتك  ١
 الشخصية؟

٠٫٥٨٥ 

ث
لثال
ل ا
عام
ال

زي 
لخ
ة ا
خبر

 

هل شعرت بالقلق بالنسبة لما يظنه الناس عن  ٢
 عاداتك الشخصية؟

٠٫٤٦٣ 

 ٢٫٦٤٧ الجذر الكامن
 

)
٩٫٣
٢

 
%( 

ت في تحقيق شيء هل شعرت بالخزي حينما فشل ١٩
 ما كان هاما بالنسبة لك؟

٠٫٧٣٣ 

هل تشعرين بالخزي حينما تفعلين شيئاً بشكل  ١٣
 خاطئ؟

٠٫٦٢١ 

حينما تفشلين في المواقف التنافسية هل تنزعجين  ٢٠
 عما يمكن ان يقوله الناس عنك؟

بع ٠٫٦١٣
لرا
ل ا
عام
ال

 
ف
واق
الم

في 
ل 
ش
الف

ن 
ي م
خز
ال

 ٠٫٤٨٦ هل تتجنبين الناس الذين شاهدوك تفشلين؟ ٢١

 ٢٫٣٠٦ الكامنالجذر 

)
٦٫٤
٢

 
%( 

هل شعرت بالخزي من عدم قدرتك على فعل  ١٠
 األشياء؟

٠٫٧٧٩ 

هل يزعجك ما يظنه الناس عن قدرتك على فعل  ١١
 األشياء؟

٠٫٦٦٤ 

س
خام
ل ال
عام
ال

رة  
قد
ن ال
ي م
خز
ال

ة صي
شخ

ال
هل تبتعدين عن الناس بسبب عجزك عن فعل  ١٢ 

 األشياء؟
٠٫٤٧٠ 

 ٢٫١٨٧ الجذر الكامن

)
٥٫٧
٧

 
%( 

هل يزعجك تفكير الناس عن كيفية طريقتك  ٥
 بالحياة؟

٠٫٧٣٥ 

 عما يفكر فيه الناس اآلخرون عن انزعجتهل  ٢٣
 مظهرك؟

٠٫٣٢٠ 

ود 
 رد
س
ساد

ل ال
عام
ال

ية 
رف
مع
ل ال
فعا
األ

زي
لخ
ة ل
كي
سلو

وال
 ٠٫٧٧٣هل تجنبت االتصال بشخص عرف أنك قلت شيئاً ما  ١٨ 

)
٣٫٨
٣

 
%( 



 

 
١٨٦

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 التباين التشبع العبارة رقم البند 
 غبياً؟

 ٠٫٣٨١ بسبب أسلوبك في الحياة؟هل تجنبت الناس  ٦
 ١٫١٧ الجذر الكامن

أن هنـاك سـتة عوامـل متعامـدة لمقيـاس خبـرة الخـزي،  وقـد                  ) ١١(يشير الجـدول رقـم      

قام الباحث بتسمية كل عامل من العوامل وما يحتويه من عبارات تعكس ارتباط البنود             

فعلــي وقــد بلــغ جــذره   بــذلك العامــل، حيــث تــم تــسمية العامــل االول بالعامــل اللفظــي وال    

 من التباين االرتباطي، وتركز البنود بالعبارات المدرجـة         % ١٩٫٢٣ واستوعب   ٤٫٢٣١الكامن  

حول خبـرة الخـزي مـن القـول او الفعـل الـذي تقـوم بهـا الفتـاة وتستـشعر ذلـك مـن خـالل                   

 فـي   ،)١٧،١٤(، أو خبرة الخزي المعرفية كما يشير البند رقم          )١٦(وعيها به كما ورد في البند       

ويـشير العامـل   . البعد السلوكي لمشاعر الخـزي لعينـة الدراسـة    ) ١٥(حين أظهر البند رقم     

 مـن  % ١١٫٣٣واسـتوعب   ٢٫٩٨٤الثاني المسمى بالخزي الجسمي والذي بلغ جذره الكـامن        

التباين االرتباطي، حيث تدور عباراته حول الشعور بالخزي من الجسد او اجزاء منـه حيـث       

إلـى الخـزي الجـسمي والعامـل المعرفـي للخـزي الجـسمي              ) ٩(و) ٨(و) ٣ (و) ٢٢(تشير البنـود    

والعنــصر الــسلوكي للخــري الجــسمي والعنــصر الــذاتي المعرفــي للخــزي الجــسمي حــسب    

 ٢٫٦٤٧كما يشير العامل الثالث والمسمى بخبرة الخزي والـذي بلـغ جـذره الكـامن         . التوالي

دة حول الوعي بالشعور بالخزي الذاتي       من التباين االرتباطي، وتدور بنو     % ٩٫٣٢واستوعب  

، والشعور  )٤(، و كيفية التعامل مع االخرين كما ورد بالبند رقم           )٧(كما وردت بالبند رقم     

 ).١،٢(بالخزي من العادات الشخصية كما وردت بالبند رقم 

وتظهر نتـائج التحليـل العـاملي أن العامـل الرابـع والمـسمى  خبـرة الخـزي مـن الفـشل                 

 مــن التبــاين االرتبــاطي، وقــد  % ٦٫٤٢ واســتوعب ٢٫٣٠٦قــد بلــغ جــذره الكــامن  بــالمواقف ف

إلـى خبـرة   ) ١٩،١٣(أظهر ثالثة عناصر للشعور بـالخزي مـن المواقـف حيـث يـشير البنـد رقـم            

إلــى خبـرة الخـزي فــي المواقـف التنافـسية مــع     ) ٢٠(الخـزي بـالمواقف، فـي حــين يـشير البنـد      

إلــى العنــصر الــسلوكي والفعلــي لخبــرة الخــزي والــذي    ) ٢١(االخــرين ، وقــد أشــار البنــد رقــم   

كمـا يـشير العامـل الخـامس والمـسمى بعامـل          . يتمثل فـي التجنـب والهـروب مـن الموقـف          
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 مــن % ٥٫٧٧ واســتوعب ٢٫١٨٧الخــزي مــن القــدرة الشخــصية والــذي بلــغ جــذره الكــامن     

 الخـزي، حيـث     التباين االرتباطي إلى عدد من البنود التي تـدور حـول القـدرة الشخـصية تجـاه                

إلى خبرة الخزي من عدم القدرة في عمل بعض االشـياء، كمـا يـشير               ) ١٠(يشير البند رقم    

) ١٢(إلى خبرة الخزي نتيجة ما يعتقد األخرين عن الفرد، كما يشير البند رقم              ) ١١(البند رقم   

إلى خبرة الخـزي الشخـصية فـي التجنـب واالبتعـاد بـسبب ضـعف القـدرة علـى االنجـاز وهـو                     

أمــا العامــل الــسادس والمــسمى بــردود األفعــال      .  االتجــاه الــسلوكي لخبــرة الخــزي   يمثــل

 مـــن % ٣٫٨٣ واســـتوعب ١٫٨٦المعرفيـــة والـــسلوكية للخـــزي والـــذي بلـــغ جـــذره الكـــامن  

التبـاين االرتبــاطي، حيـث تــدور بنـودة حــول االنمـاط المعرفيــة لخبـرة الخــزي وردود االفعــال      

ول االنزعاج من االخـرين لمـا يفكـرون تجـاه الفتـاة             ح) ٥(تجاهها كما ورد ذلك بالبند رقم       

حينمـا  ) ١٨(او نوعية الفرد وشخصيته وما يحمله من انمـاط سـلوكية كمـا ورد بالبنـد رقـم            

تم االبتعـاد وتجنـب االخـرين أو مـن خـالل ردود االفعـال المعرفيـة للخـزي بنـاء علـى مـا لـدى                

السلوب الخاطئ بالحياة كمـا وردت      او بسبب ا  ).  ٢٣(الفتاه من مظهر كما ورد بالبند رقم        

وإجماال تشير بيانـات المقيـاس إلـى اتـساق البنـود وقيـاس مـا وضـعت ألجلـه                    ) ٦(بالبند رقم   

 .  وذلك بناء لصدق المضمون لمقياس خبرة الخزي المستخدم بالدراسة الحالية

 :الثبات

 لمقيــاس خبــرة الخــزي، ) الفقــرات(تــم إجــراء تحليــل ســيكومتري للعناصــر المكونــة   

فـي معامـل ثبـات أداة الدراسـة، إذ          ) الفقـرات (وذلك للتعرف على إسهام العناصر المكونة       

، وكـذلك معامـل     )الفقـرة (قام الباحث باسـتخراج معامـل كرونبـاخ ألفـا إذا حـذف العنـصر              

والمجموع الكلي لمقياس خبرة الخزي وهو مـا يعـرف       ) الفقرة(االرتباط  بين درجة العنصر    

ــين    Corrected Item Total Correlationباســم  ــاط المــصحح، ويب ، أي معامــل االرتب

 :نتائج التحليل اإلحصائي) ١٢(الجدول رقم



 

 
١٨٨

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

تحليل الثبات لفقرات مقياس خبرة الخزي لدى مرتكبات جرائم )١٢(الجدول رقم

  )٢٦٨= ن ( الشرف
 معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

٠٫٥٢ ٠٫٦٨ ١ 
٠٫٥٥ ٠٫٧٢ ٢ 
٠٫٧١ ٠٫٩٠ ٣ 
٠٫٤٨ ٠٫٦٩ ٤ 
٠٫٦٠ ٠٫٨٧ ٥ 
٠٫٦٩ ٠٫٩٠ ٦ 
٠٫٦٧ ٠٫٨١ ٧ 
٠٫٤٠ ٠٫٦٢ ٨ 
٠٫٥٦ ٠٫٧٥ ٩ 
٠٫٦٧ ٠٫٨٨ ١٠ 
٠٫٦٨ ٠٫٨٩ ١١ 
٠٫٥٣ ٠٫٦٩ ١٢ 
٠٫٥٦ ٠٫٧٤ ١٣ 
٠٫٥٦ ٠٫٧٣ ١٤ 
٠٫٦٤ ٠٫٨٤ ١٥ 
٠٫٦١ ٠٫٨١ ١٦ 
٠٫٦٤ ٠٫٨٧ ١٧ 
٠٫٥٧ ٠٫٧٩ ١٨ 
٠٫٧٤ ٠٫٩٣ ١٩ 
٠٫٦٨ ٠٫٨٩ ٢٠ 
٠٫٥١ ٠٫٨٠ ٢١ 
٠٫٥٣ ٠٫٧١ ٢٢ 
٠٫٣٣ ٠٫٥٩ ٢٣ 

 

 أنّ قـيم معـامالت االرتبـاط المـصححة قـد تراوحـت بـين              ) ١٢(تشير نتائج الجدول رقـم      

تـساهم فـي    وهـي   حيث تشير جميع الفقرات المكونة لمقياس خبرة الخزي         ، و )٤ -٠٫٣٣(

 .زيادة ثبات مقياس خبرة الخزي في الدراسة الحالية
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 :نتائج الدراسة 
 نتائج الفرض األول : أوالً 

 موجبــه بــين التفكيــر  ذات داللــه إحــصائيةتوجــد عالقــة يــنص الفــرض األول علــى أنــه  

االنتحــاري وكــل مــن االكتئــاب والغــضب وخبــرة الخــزي لــدى مرتكبــات جــرائم الــشرف     

وللتحقـق مـن صـحة الفـرض        . بمؤسسات رعاية الفتيات فـي المملكـة العربيـة الـسعودية          

 : معامل االرتباط البسيط، وقد جاءت النتائج كما يلياالول، قام الباحث  بحساب 

  )٢٦٨= ن ( معامالت االرتباط المتبادلة بين متغيرات الدراسة ) ١٣(جدول 
التفكير  المتغيــــرات 

 االنتحاري
 خبرة الخزي الغضب االكتئاب

  @@٠٫٢٧  @@٠٫٣٧ @@٠٫٣٣ -- التفكير االنتحاري 

  @@٠٫٤٥  @@٠٫٥٠ --  االكتئاب

  @@٠٫٢٤ --   لغضب ا
 --    خبرة الخزي 

  ٠٫٠١دال عند مستوى @@ 

 بـين التفكيـر     ٠٫٠١وجود ارتبـاط موجـب جـوهري عنـد مـستوى            ) ١٣(يتضح من الجدول    

كمـا يـشير الجـدول اعـاله إلـى أن      . االنتحاري وكل من االكتئاب ، والغـضب، وخبـرة الخـزي        

 ، ومـن ذلـك يـشير        ٠٫٠١رية عند مستوى    االرتباطات المتبادلة بين المتغيرات موجبة  وجوه      

الباحث ان الفرض االول قد تحقق من خـالل مجموعـة االرتباطـات المـشار اليهـا بالجـدول                   

اعاله حيث تشير النتـائج ان التفكيـر االنتحـاري لـدى عينـة الدراسـة مـن مرتكبـات جـرائم                      

، كمـا بلـغ   )@@٠٫٣٣( الشرف يرتبط ارتباطا جوهريـا باالكتئـاب حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط            

ومعامل ارتباط التفكيـر االنتحـاري       @@) ٠٫٣٧( معامل االرتباط التفكير االنتحاري بالغضب    

، كما أظهـرت النتـائج ارتبـاط متغيـر االكتئـاب لـدى عينـة الدراسـة              @@)٠٫٢٧(بخبرة الخزي 

واخيرا تشير النتائج إلى ارتباط متغير الغـضب         @@) ٠٫٤٥(وخبرة الخزي @@) ٠٫٥٠(بالغضب

وجميعهـا معـامالت ارتبـاط موجبـة     @@) ٠٫٢٤( الخزي بمعامل االرتباط بسيط قدره     بخبرة

  .٠٫٠١وجوهرية عند مستوى دالله



 

 
١٩٠

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 نتائج الفرض الثاني: ثالثاً 
توجد قدرة تنبؤيـة لكـل مـن االكتئـاب والغـضب وخبـرة              "ينص الفرض الثاني على أنه      

ت رعايـة الفتيـات فـي       الخزي بالتفكير االنتحاري لدى مرتكبات جرائم الشرف بمؤسـسا        

 وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض، قــام الباحــث باســتخدام  ".المملكــة العربيــة الــسعودية

 :معامل االنحدار البسيط كما يوضح الجدول التالي

نتائج االنحدار البسيط في التنبؤ بالتفكير االنتحاري  لدى مرتكبات جرائم ) ١٤(جدول 

 )٢٦٨= ن ( العربية السعوديةالشرف بمؤسسات رعاية الفتيات في المملكة
المتغير 
 المستقل

معامل 
 االنحدار

االرتباط 
 البسيط

نسبة 
 المساهمة

قيمــة 
 ف

قيمــة 
 ت

المقدار 
 الثابت

مستوى 
 الداللة

 ٠٫٠٠١ ٥٫٢١١ ٨٫١٠٣ ٤٩٫٢٦٠ ٠٫١٣٩ ٠٫٤٥٢ ٠٫٢٤٤ االكتئاب 
 ٠٫٠٠١ ٥٫١٤٦ ٧٫٨٦٤ ٤٥٫٣١٥ ٠٫١٣١ ٠٫٤١٥ ٠٫١٤١ الغضب 
 ٠٫٠٠٢ ٨٫٢٤٠ ٤٫١٩٢ ٨٫٩٨٩ ٠٫٠٨٧ ٠٫٢٠٣ ٠٫١٢٢ خبرة الخزي

تشير البيانات إلى أن  جميع معامالت االنحدار للمتغيـرات     ) ١٤(من خالل الجدول رقم     

ــة معــامالت         ــراوح مــستوى دالل ــة حيــث تت المــستقلة الثالثــة ذات مــستوى مرتفــع مــن الدالل

 ٠٫٠٠٢بــين ) خــزياالكتئــاب، الغــضب، خبــرة ال(االنحــدار للمتغيــرات الرئيــسية فــي الدراســة 

) ف(كمــا  أن قيمــة  . وهــي تــشير بــذلك إلــى مــستوى مرتفــع مــن الداللــة التنبؤيــه         .  ٠٫٠٠١–

وهـــي قـــيم  ) ٨٫٩٨٩=  ؛ خبـــرة الخـــزي٤٥٫٣١٥=  ؛ الغـــضب ٤٩٫٢٦٠= االكتئـــاب (للمتغيـــرات 

 ، ممــا يــشير إلــى داللــة تــأثير     ٠٫٠٠١ – ٠٫٠٠٢عاليــة و جوهريــة، يتــراوح مــستوى الداللــة بــين      

التفكيـــر (فـــي المتغيـــر التـــابع) االكتئـــاب والغـــضب وخبـــرة الخـــزي( يـــرات المـــستقلةالمتغ

ــرات         ). االنتحــاري ــر المتغي ــاب أكث ــر االكتئ ــائج مــن الجــدول اعــاله أن متغي كمــا تــشير النت

يمكـــن أن يكـــون مؤشـــرا فعليـــا بـــالتفكير االنتحـــاري لـــدى مرتكبـــات جـــرائم الـــشرف          

 مـن  %١٤ السعودية حيـث أسـهم بنـسبة         بمؤسسات رعاية الفتيات في المملكة العربية     

التباين في درجات التفكير االنتحاري ، كما أظهرت النتائج ان متغير الغضب والذي ساهم            

 مـن التبـاين فـي درجـات التفكيـر االنتحـاري، وجـاء اخيـراً متغيـر خبـرة الخـزي                       %١٣بنسبة  

 .  من التباين في درجات التفكير االنتحاري% ٩والذي ساهم بنسبة 
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 ئج الفرض الثالث  نتا
تختلــف معــامالت ارتبــاط عوامــل التفكيــر االنتحــاري    "يــنص الفــرض الثالــث علــى أن   

والغــضب وخبــرة الخــزي قبــل وبعــد عــزل تــأثير االكتئــاب لــدى مرتكبــات جــرائم الــشرف  

 وللتحقــق مــن صــحة هــذا   ".بمؤســسات رعايــة الفتيــات فــي المملكــة العربيــة الــسعودية   

 االرتباط البسيط والجزئي، حيـث قـام بعـزل االكتئـاب            الفرض استخدم الباحث معامالت   

 : عن باقي المتغيرات لدى عينة الدراسة، وقد جاءت النتائج كما يلي

 معامالت االرتباط البسيط والجزئي بين متغيرات) ١٥(جدول 

الدراسة لدى مرتكبات جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات في المملكة العربية 

 )٢٦٨= ن (السعودية 
االرتباط  المتغيــــرات

 البسيط
االرتباط 
 الجزئي

) ت ( قيمة 
لالرتباط 
 الجزئي

داللة 
االرتباط 
 الجزئي

ط 
تبا
الر
ا

عد 
ي ب
جزئ

ال
زل 
 غير دال ١٫٨٨ ٠٫٠٥ ٠٫١٠ التفكير االنتحاري/الغضبع

ط 
تبا
الر
ا

عد
ي ب
جزئ

ال
زل 
التفكير / االكتئاب ع

 االنتحاري
٠٫٠١ ٥٫٧٧ @@٠٫٣٢ ٠٫٤٣ 

 -- -- -- ٠٫٥٠ االكتئاب/الغضب

ط 
تبا
الر
ا

عد 
ي ب
جزئ

ال
ل  
عز

التفكير / خبرة الخزي
 االنتحاري

 غير دال ٢٫١٣ ٠٫٠٩ ٠٫١٤

ط 
تبا
الر
ا

عد
ي ب
جزئ

ال
رة
خب

زل 
التفكير / االكتئاب ع

 االنتحاري
٠٫٠١ ٤٫٠٧ @@٠٫٢٨ ٠٫٣٩ 

 -- -- -- ٠٫٥٤ االكتئاب/ خبرة الخزي 

   

تشير النتائج إلى  أن العزل اإلحـصائي لتـأثير درجـات            ) ١٥( نتائج الجدول رقم       من خالل 

 إلـى   ٠٫١٠مـن   ( االكتئاب قد أدى إلى تناقص قيمة االرتباط بـين الغـضب والتفكيـر االنتحـاري                

حيــث تــشير النتيجــة إلــى ان عامــل االكتئــاب يــؤدي دورا يرفــع مــستوى العالقــة بــين  ). ٠٫٠٥



 

 
١٩٢

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

ضب، ويـشير ذلـك إلـى سـلبية عامـل االكتئـاب فـي ارتفـاع الغـضب             التكفير االنتحاري والغـ   

والتفكير االنتحاري لدى عينة الدراسة حيث يعتبر االكتئاب عامل مـؤثر وبـشكل رئيـسي       

في التفكير االنتحاري والغضب لـدى عينـة الدراسـة مـن مرتكبـات جـرائم الـشرف، ويعـزو                    

بيه على الحالـة المزاجيـة لـدى عينـة     الباحث هذه النتيجة إلى مستوى تأثير االعراض االكتئا       

الدراســة والتــي تــؤدي بــدورها إلــى انخفــاض المــزاج والــشعور بــالحزن الــشديد والرغبــة فــي   

الــتخلص مــن الحيــاة واالنعــزال االجتمــاعي وعــدم القــدرة علــى تكــوين مفــاهيم معرفيــة       

رتبــاط  للحيــاة واالنــدماج والــشعور بالــسعادة والنتــائج المــشار اليهــا اعــاله فــي عالقــة اال         

تـشير إلـى قـوة    ) ٠٫٣٢إلـى    . ٠٫٤٣مـن   ( البسيط و الجزئي بـين االكتئـاب والتفكيـر االنتحـاري          

كمـا تـشير النتـائج    . وارتفاع العالقة بين االكتئـاب والتفكيـر االنتحـاري لـدى عينـة الدراسـة           

إلى أن العزل اإلحصائي لتأثير درجات االكتئاب قد أدى إلى تناقص قيمة االرتباط بين خبـرة          

حيث تشير النتيجة إلى أن عامـل االكتئـاب         ). ٠٫٠٩ إلى   ٠٫١٤من  ( الخزي والتفكير االنتحاري  

ــات          ــدى مرتكب ــرة الخــزي ل ــر االنتحــاري وخب ــين التكفي ــؤدي دورا يرفــع مــستوى العالقــة ب ي

 .  جرائم الشرف

 التعليق على النتائج
ام التحليــل أظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة ان ادوات الدراســة الحاليــة وبعــد اســتخد  

السيكومتري ألدوات الدراسـة انهـا صـالحة لالسـتخدام وانهـا أظهـرت تحليـل وارتباطـات                 

لجميع بنود وفقرات المقاييس المستخدمة، وبالرجوع لفروض الدراسـة الحاليـة أظهـرت             

النتــائج أنــه يوجــد عالقــة جوهريــة موجبــه بــين التفكيــر االنتحــاري  وكــل مــن االكتئـــاب            

دى مرتكبــات جــرائم الــشرف بمؤســسات رعايــة الفتيــات فــي    والغــضب وخبــرة الخــزي لــ 

المملكــة العربيــة الــسعودية، حيــث تــشير النتــائج إلــى وجــود ارتبــاط موجــب جــوهري عنــد  

وهــي .  بـين التفكيــر االنتحـاري وكــل مـن االكتئــاب ، والغـضب، وخبــرة الخـزي     ٠٫٠١مـستوى  

المعرفــي لمرتكبــات  شــبكة مــن االرتباطــات المتبادلــة، حيــث تظهــر النتــائج ان المــستوى     

جرائم الشرف والذي يتناول الخبرة المعرفية فـي التفكيـر االنتحـاري والـذي يظهـر ارتبـاط                  
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ــر االنتحــاري         ــاب، حيــث هــذا االرتبــاط يفــسر ان جوانــب التفكي جــوهري بالــشعور باالكتئ

والفعـــل الـــسلوكي لالنتحـــار انمـــا يظهـــر بـــسبب االرتبـــاط بـــين المـــشاعر والـــسلوك لـــدى 

 الـشرف، فارتفـاع الغـضب مـرتبط بـالتفكير باالنتحـاري كمـا ان الـشعور                مرتكبات جرائم 

بالخزي نتيجة الفعل السلوكي المرتكـب لـدى عينـة الدراسـة مـرتبط بـالتفكير االنتحـاري،          

ويـــشير الباحـــث ان هـــذه العالقـــات االرتباطيـــة والمتبادلـــة تـــشير ان تـــأثر كـــل متغيـــر مـــن   

 والتــي تــرتبط بنــواحي اجتماعيــة وثقافيــة  متغيــرات الدراســة بمــستوى التفكيــر االنتحــاري 

واقتــصادية تخــص الثقافــة العربيــة والمجتمــع الــسعودي كمجتمــع متــدين بطبيعــة الحــال   

وملتــزم بالمعــايير الدينيــة والتــي تــسود االروقــة االســرية واالجتماعيــة، فغالبــا يــؤدي شــعور  

القبول االجتماعي مـع    الفتاة من مرتكبات الجرائم األخالقية بالنبذ والنظرة الدونية وعدم          

مشاعر الغضب الداخلي واالكتئاب ومشاعر الخزي إلى التفكير االنتحاري واالقدام عليـة،           

وتعــد تلــك مؤشــرات ذات طــابع اكلينيكــي ومرضــي بالرغبــة فــي االنتحــار وعــدم االهتمــام  

ومــن خــالل نتــائج الدراســة فــي الفــرض األول يــشير الباحــث ان ارتبــاط االكتئــاب    . بالحيــاة

ضب وخبــرة الخــزي لــدى عينــة الدراســة انمــا يــشير إلــى ارتباطــات المــشاعر الداخليــة     بالغــ

والنفـــسية لـــدى مرتكبـــات جـــرائم الـــشرف فالـــشعور باالكتئـــاب وعـــدم الرغبـــة بالحيـــاة  

والتفكيــر باالنتحــار مــصحوب بمــشاعر الغــضب الــداخلي والخــارجي وهــو كــذلك مــرتبط      

االســرية، فــالنواحي المعرفيــة وعــدم    بــالخبرة والــشعور بــالخزي والوصــمة االجتماعيــة و    

القدرة عن التعبير عن تلك المشاعر يؤدي إلى اجترار االفكار والشعور بالدونية والوصـمة              

تجاه الفعل السلوكي المتمثل في جرائم الشرف، وتتفق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـل اليـة                    

حـاري باالكتئـاب    في االرتبـاط التفكيـر االنت  ٢٠٠٦ ,.Johnston, et al)( جونستين واخرون

وارتفاع نسبة االفكار االنتحارية لمرتكبات جرائم الشرف، كما تتفق النتائج الحاليـة مـع            

 ودراســــة هــــونج (٢٠٠٦,.Pico-Alfonso, et al)الفانــــسو واخــــرون -دراســــة بيكــــو

 (٢٠١٠,.Hong, et al)واخرون
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

ن االكتئـاب     كما تشير نتائج الدراسة في الفرض الثاني انه توجد قدرة تنبؤية لكـل مـ              

والغــضب وخبــرة الخــزي بــالتفكير االنتحــاري لــدى مرتكبــات جــرائم الــشرف بمؤســسات   

رعاية الفتيات في المملكـة العربيـة الـسعودية وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة إلـى ان يمكـن                 

التنبــؤ بــالتفكير االنتحــاري مــن خــالل معــدالت انتــشار االكتئــاب وحــدة الغــضب والــشعور    

ائم الــشرف، كمــا أن وجــود مؤشــرات اكلينيكيــة لــدى عينــة     بــالخزي لــدى مرتكبــات جــر  

الدراسة من مرتبكات جرائم الشرف حول التفكير باالنتحار يعتبـر مؤشـرا حـول ارتفـاع                

ــاه الــــذات والــــشعور بالوصــــمة والخــــزي الــــذاتي والــــديني      نــــسبة االكتئــــاب والغــــضب تجــ

 االنتحاريـة إلـى     واالجتماعي والثقافي، وهـي مؤشـرات مترابطـة حيـث يـدل ووجـود االفكـار               

 . ارتفاع في مستوى الغضب وارتفاع باالكتئاب والشعور بالخزي

وتــدل نتيجــة ارتفــاع االكتئــاب نتيجــة االفكــار االنتحاريــة لــدى عينــة الدراســة وذلــك        

بـــسبب ان العوامـــل المعرفيـــة لالنتحـــار مرتبطـــة وبـــشكل رئيـــسي باالكتئـــاب، فاالنتحـــار 

ن تكـــون الـــدالالت أ الدراســـات العلميـــة يمكـــن واالكتئـــاب واالرتبـــاط بينهمـــا ومـــن خـــالل

التنبؤيــة واضــحة وعاليــة، كمــا ان الــدور الــوظيفي والعــضوي لالكتئــاب يعــد عــامال مــساعد      

ــة ان          ــائج للدراســة الحالي ــدى الفــرد، ومــن خــالل النت ــة ل ــصورات االنتحاري لظهــور وتطــور الت

ــاب اســهم بنــسبة    ــر االنتحــار    %١٤االكتئ ــاين فــي درجــات التفكي ــات   مــن التب ــدى الفتي ي ل

المودعات بمؤسسات رعايـة الفتيـات بالمملكـة العربيـة الـسعودية، وتعـد مؤشـرات ذات                

داللة علمية لتأثير التفكير االنتحاري وارتباطه باالكتئاب لـدى عينـة الدراسـة ويـرى الباحـث          

ان المكونات الثقافية والدينية واالجتماعية للمجتمع الـسعودي تـؤدي دور بـارز فـي ظهـور                 

فكار االنتحارية لدى الجرائم الغير مقبولة اجتماعيا واخالقيـا او التـي قـد تـصاحب الفتـاة                اال

بــصور متعــددة مــن الوصــمة والتــي تــؤدي بــشكل رئيــسي إلــى اخــالل المكانــة االجتماعيــة      

للمــرأة فــي المحــيط الــذي تعــيش فيــه، ولــذا فالجوانــب المعرفيــة والبنــاءات المعرفيــة لــدى     

ــصورات االنتحاريــة      مرتبكــات جــرائم الــشرف تع   ــة واضــحة لظهــور االعــراض والت تبــر بيئ

 ,Hong)والشعور باالكتئاب وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل الية كال مـن هـونج واخـرون   
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et al و دراســة  وانــج واخــرون(٢٠٠٧(Wong, et al.,٢٠١٣) حيــث أظهــرت الدراســات 

ــأثير الوصــمة وخبــرة الخــزي       فــي ارتفــاع مــستوى  اتفاقهــا مــع الدراســة الحاليــة لمــستوى ت

االفكــار االنتحاريــة لــدى النــساء، كمــا أظهــرت النتــائج للدراســة الحاليــة أن متغيــر الغــضب   

 مــن التبــاين فــي درجــات التفكيــر االنتحــاري لــدى مرتكبــات جــرائم        %١٣ســاهم بنــسبة  

الــشرف فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، ويفــسر الباحــث ذلــك بــان الــشعور بالغــضب          

والشعور بتدني مستوى قيمة الذات تساهم بارتفاع مـستوى االفكـار   الداخلي ولوم الذات   

االنتحاريــة وعــدم القــدرة علــى مواجهــة الغــضب وبالتــالي يكــون هنــاك عــزو داخلــي ولــوم    

الرتكاب خطا مدرك، وقد يأخـذ اشـكال متعـددة مـن العـدوان ومـن ابرزهـا العـدواني علـى                 

تقـوم بـه مرتكبـات جـرائم الـشرف،          الذات ومحاولة قتل النفس وذلك بالتفكير باالنتحـار         

كمــا أن الغــضب يمثــل خبــرة انفعاليــة تــرتبط بــالتفكير نحــو االنتحــار فبالتــالي يتكــون لــدى   

مرتكبات جرائم الشرف بناءات معرفية مترابطة، كما ان مؤشرات الغـضب والتـي تأخـذ               

لفظيـا  اشكال اما انفعالية سلوكية وتكون بطريقة االقدام نحو االنتحار او تأخذ سـلوكا          

واضحا وتسلك مـسلك يـوحي باإليمـاءات والتهديـد باالنتحـار وذلـك بـسبب عـدم القـدرة                    

ــدى المــرأة          ــة االجتماعيــة ل ــذات والقيمــة والمكان ــة نحــو ال علــى قبــول التــشوهات المعرفي

كمـا  .  خصوصا في المجتمعات المحافظة والمتصلة مـع بعـضها ثقافيـا واجتماعيـا واسـريا              

ات جــرائم الــشرف باإلحبــاط وعــدم القــدرة علــى التعبيــر يــشير الباحــث ان شــعور مرتكبــ

عــن الغــضب تجــاه الــسلوك الــذي قمــن بــه فانــه يكــون االتجــاه نحــو االنتحــار والتهديــد بــه      

والقيــام باالنتحــار مؤشــرا حقيقــي لعــدم القــدرة علــى قمــع والــتحكم بالغــضب لــدى عينــة    

 .الدراسة

ل من االكتئـاب والغـضب وخبـرة    وتشير نتائج الفرض الثاني أنه  توجد قدرة تنبؤية لك 

الخزي بالتفكير االنتحاري لـدى مرتكبـات جـرائم الـشرف بمؤسـسات رعايـة الفتيـات فـي                   

المملكة العربية السعودية، حيـث اسـفرت النتـائج ان متغيـر خبـرة الخـزي سـاهم بنـسبة               

 مــن التبــاين فــي درجــات التفكيــر االنتحــاري، ويفــسر الباحــث هــذه النتيجــة بــان خبــرة    %٩
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

ــرائم الـــشرف وتجعلهـــن يقمـــن     الخـــز ــاة مرتكبـــات جـ ــأثير علـــى حيـ ي تمثـــل جانـــب ذو تـ

باالختبــاء وعــدم الــضهور ومحاولــة التــواري عــن االنظــار فــي المجتمــع واحــساس بالدونيــة   

ــديهن وبالتــالي تــرتبط جميــع هــذه المــشاعر         وعــدم القيمــة وانخفــاض فــي قيمــة الحيــاة ل

ــالتفكير باالنتحــار والهــروب مــن تلــك المــشاعر، ك     ــام مرتكبــات     ب ــرى الباحــث ان قي مــا ي

جــرائم الــشرف بعمليــة العــزو لإلحــداث المترابطــة بالفــشل فــي االمتثــال للمعــاير الدينيــة      

واالجتماعية تجعل المرأة غير قادرة على مواجهـة تلـك المـشاعر بـصورة عقالنيـة وهـذه            

ا ان  حيـث تتفـق الدراسـة الحاليـة معهـ         (٢٠١٢,Jung)النتيجة تتفق مع مـا توصـل اليـة جـونج          

المــشاعر الداخليــة لمرتكبــات جــرائم الــشرف تــؤثر علــى القــدرة التنبؤيــة لظهــور االفكــار  

يذاء الذات، كما يرى الباحث ان خبرات الخزي تزداد بدرجة االقتراب للمعايير            إاالنتحارية و 

ــدنيا وتطبيــق االنظمــة          ــاة ال الدينيــة فــشعور مرتكبــات جــرائم الــشرف بالعقــاب فــي الحي

ــوانين والتو ــاري يكـــون الـــصورة    والقـ ــر االنتحـ ــد بالمؤســـسات التأهيليـــة يجعـــل التفكيـ اجـ

النمطية الوحيدة والقابلة للتطبيق للخروج من هـذه الحيـاة بالنـسبة لهـن، وذلـك بالـشعور                  

بالخزي من االفعال والخزي من صورة الجسد والخزي من التفكير في الحياة والخروج مـن           

 .المؤسسات االصالحية وبناء حياة جديده

شير نتائج الفرض الثالـث علـى أن العـزل اإلحـصائي لتـأثير درجـات االكتئـاب قـد أدى               وت

ــرة الخــزي           ــين خب ــر االنتحــاري، كــذلك ب ــين الغــضب والتفكي ــاط ب ــاقص قيمــة االرتب ــى تن إل

والتفكيـــر االنتحـــاري ويـــرى الباحـــث أن ارتبـــاط االكتئـــاب بـــالتفكير االنتحـــاري يمثـــل دورا   

لدراسـة الحاليـة حيـث أظهـرت النتـائج ان عـزل االكتئـاب               رئيسيا فـي ارتبـاط المتغيـرات با       

عن العالقة بين الغضب والتفكير االنتحاري يؤدي انخفاض هذه العالقة والتي يرى الباحـث              

ن الغضب يتمثل بجوانب داخلية وفسيولوجية والتعبيـر عنـه يأخـذ شـعورا بعـدم القـدرة                  أ

وبالتـــالي عـــدم وجـــود علــى تـــصحيح الخطـــأ الـــذي وقعــت فيـــه مرتبكـــات جـــرائم الــشرف    

االكتئــاب والمــشاعر الدونيــة لــدى مرتكبــات جــرائم الــشرف تــضعف العالقــة فــي التفكيــر  

باالنتحار، كما يفسر الباحث ان الحالـة المزاجيـة والمتمثلـة بـاألعراض االكتئابيـة والحـزن                 
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والبكاء تزيد من قوة العالقـة فـي تفريـغ الغـضب والـشعور بالرغبـة فـي االنتحـار لـدى عينـة                         

ــون      ا ــاري ان المكـ ــر االنتحـ ــين الغـــضب والتفكيـ ــة بـ ــرى الباحـــث ان العالقـ ــا يـ ــة، كمـ لدراسـ

ــه، وذلـــك      ــا يتمثـــل باالكتئـــاب والـــشعور بـ ــافز المعرفـــي لهـ ن االكتئـــاب ألالـــسلوكي والحـ

كاضــطراب نفــسي يمتلــك تــراكم معرفــي ونظــام معقــد مــن الخبــرات المؤلمــة يمكــن ان 

وبناء علـى هـذه النتيجـة فهـو     . ات وقمعهاتتحرك باتجاه واحد في سبيل تشويه صورة الذ       

ودراسـة دراسـة وانـج    (٢٠١٠,.Hong, et al)يتفق مع ما توصلت الية دراسة هـونج واخـرون  

كمــا أظهــرت النتــائج ان إلــى أن العــزل اإلحــصائي لتــأثير   . (٢٠١٣,.Wong, et al)واخــرون

كيـر االنتحـاري    درجات االكتئاب قد أدى إلى تناقص قيمـة االرتبـاط بـين خبـرة الخـزي والتف                

رتبــاط بــالتفكير   ألــدى مرتكبــات جــرائم الــشرف، ويــرى الباحــث ان خبــرة الخــزي تــزداد         

االنتحاري بوجود المشاعر االكتئابية وازدياد الشعور بـالحزن لـدى عينـة الدراسـة، ونتيجـة              

لوجود افكار سوداوية تتمثل باالكتئـاب لـدى عينـة الدراسـة فأنهـا سـوف تـزداد المـشاعر                    

 للمعـايير الدينيـة واالجتماعيـة والثقافيـة،         االمتثالاك وعدم القبول والفشل في      نحو االنته 

ن تأثير االكتئاب على خبرة الخزي وظهور االفكار االنتحارية يكـون واضـحا كمـا               أوبالتالي  

ظهر ذلـك جليـا مـن خـالل نتـائج الفـرض الثالـث، كمـا يـرى الباحـث ان االحـساس بالدونيـة              

نخفـاض الـذات مقتـرن بـاألعراض االكتئابيـة والتـي تـزداد معهـا                وعدم الجدوى والفعالية وا   

المشاعر بالخزي والتفكير باالنتحار، وقد توصلت الدراسة الحالية من خالل الفرض الثالـث   

ان عــزل تــأثير االكتئــاب يــؤدي إلــى خفــض العالقــة بــين الــشعور بــالخزي ووجــود التفكيــر      

االكتئـاب يتمثـل فـي دور رئيـسي فـي قــوة      االنتحـاري لـدى عينـة الدراسـة، و يـرى الباحــث أن      

وعالقتهمـا  ) الغـضب وخبـرة الخـزي     (العالقة بين المتغيرات الرئيسية في الدراسـة الحاليـة          

 .بالتفكير االنتحاري
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 :توصيات الدراسة
 تم التوصل اليها تشير إلـى  التيبناء على ما توصل الية الباحث من الدراسة فان النتائج   

 :عدد من التوصيات

نتائج الدراسة إلى  وجود عالقة داله احصائيا بين التفكير االنتحـاري  وكـل   تشير   •

من االكتئـاب والغـضب وخبـرة الخـزي لـدى مرتكبـات جـرائم الـشرف بمؤسـسات رعايـة                     

الفتيــات فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، وبنــاء علــى هــذه النتيجــة فــان الباحــث يوصــي            

جــراء إت رعايــة الفتيــات وضــرورة  بــضرورة تفعيــل دور الدراســات النفــسية فــي مؤســسا   

القياس االكلينيكي النفسي للمودعات بمؤسسات رعاية الفتيات وتطبيق برامج توعوية          

ــرات         ــاب والغــضب وخب ــة ودرجــة شــدة االكتئ ــد نــسبة االفكــار االنتحاري وتثقيفيــة وتحدي

 .الخزي وذلك بإجراء برنامج مسحي شامل لجميع نزيالت تلك المؤسسات

ن تــأثير أن االرتباطــات بــين متغيــرات الدراســة متبادلــة وأاســة أظهــرت نتــائج الدر •

االكتئــاب والغــضب وخبــرة الخــزي لألفكــار االنتحاريــة مرتفــع، وتوصــي الدراســة بــضرورة      

اســتخدام المؤشــرات التنبؤيــة لالكتئــاب والغــضب وخبــرة الخــزي كمؤشــرات ذات داللــه    

 الذات، كمـا يـرى الباحـث اهميـة     يذاءإاكلينيكة نفسية لإلقدام على االنتحار والتفكير في  

ــة للعمــل علــى        أ ــة الفتيــات بوضــع اســتراتيجية نفــسية اجتماعي ن تقــوم مؤســسات رعاي

توجيه وخفض تلك المشاعر وفق دراسات تطبيقية وعدم استخدام تلـك المؤسـسات             

كبــرامج عقابيــة صــرفه، كمــا يوصــي الباحــث بأهميــة اتــصال مؤســسات رعايــة الفتيــات           

فسية المتخصصة وذلك لتـوفير البـرامج العالجيـة الـسلوكية والرعايـة             بالمراكز الطبية الن  

 . الطبية النفسية للنزيالت

يقتـــرح الباحـــث بأهميـــة إجـــراء دراســـات نفـــسية واجتماعيـــة لجـــرائم النـــساء،  •

وتخصص برامج بحثية على مـستوى المملكـة العربيـة الـسعودية وحـث المراكـز البحثيـة                  

لضوء حول مرتكبات جـرائم الـشرف ودراسـة متغيـرات           التي تهتم بجرائم المرأة بإلقاء ا     

 .الدراسة الحالية وارتباطها بمتغيرات نفسية واجتماعية اخرى
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ن يـــدرج موضـــوع علـــم نفـــس المـــرأة وجـــرائم النـــساء أيوصـــي الباحـــث بأهميـــة  •

وســلوك المــرأة ضــمن المفــردات التعليميــة للبــرامج التعليميــة للمراحــل العليــا بالجامعــات  

 ليكــون نــواة علميــة لتقــديم دراســات تطبيقيــة حــول ســلوك المــرأة         الــسعودية، وذلــك 

 .بالمجتمع السعودي

توصــي الدراســة بأهميــة تقــديم البــرامج االرشــادية النفــسية بمؤســسات رعايــة     •

الفتيــات بــشكل اكثــر شــمولية والتركيــز علــى االضــطرابات التكيفيــة والمزاجيــة والقلــق   

دراسـة بأهميـة دراسـة سـلوك وانحـراف          واالفكار االنتحارية بشكل خاص، كما توصي ال      

المرأة في المجتمع السعودي بناء على متغيرات اخرى والتي ترتبط بالشخصية والسلوك         

 .االجتماعي وفعالية الذات واضطرابات الشخصية وعالقتها بالسلوك المنحرف

توصي الدراسة بأهمية أن تكـون هنـاك مؤسـسات خيريـة ووطنيـة تـساهم فـي                   •

رشـاد والبـرامج والـدورات      إللتثقيف النفسي والمهني وتقديم النصح وا     تقديم المساعدة وا  

ــصة بتـــدعيم الـــسلوك ومـــساعدة الفتيـــات علـــى الـــدمج االجتمـــاعي والنفـــسي         المتخصـ

والمساهمة في المتابعة والرعاية الالحقة للنساء اللـواتي تلقـين العقوبـات بـسبب جـرائم                

ــة و      ــة الذاتيـ ــستوى الفعاليـ ــع مـ ــرامج لرفـ ــع بـ ــشرف، ووضـ ــل    الـ ــوات حـ ــى خطـ ــدريب علـ التـ

 .ستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية واالجتماعيةاالمشكالت و
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٢٠٠

ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
 جرائم الشرف بمؤسسات رعاية الفتيات  في المملكة العربية السعودية

سعد بن عبداهللا المشوح. د

 :المراجعوقائمة المصادر 
. المرجـــع فـــي مقـــاييس الشخـــصية تقنـــين علـــى المجتمـــع الكـــويتي.)م٢٠٠٢. (األنـــصاري، بـــدر محمـــد •

 .دار الكتاب الحديث: الكويت

، وضـع جـول وجيـل ، القـاهرة ، مكتبـة      مقياس احتمالية االنتحـار .)م١٩٩٨(البحيري، عبد الرقيب، احمد  •

 .النهضة المصرية 

 بعــض االضــطرابات النفــسية المرتبطــة بــالتفكير .)م٢٠٠٨(البحيــري، عبــدالرقيب، ابوالفــضل، محفــوظ •

ــة المــصرية للدراســات النفــسية  . االنتحــاري لــدى عينــة مــن طــالب المرحلــة الثانويــة     ــدالمجل ) ١٨(، مجل

 .٥٤-٣٠، )٦٠(عدد

  محاولـــة التبنـــؤ بمخـــاطر االنتحـــار مـــن خـــالل اختبـــارات التـــات .)م١٩٩٠(البحيـــري، عبـــدالرقيب، الحمـــد •

 . يناير٢٤-٢٢، بحوث المؤتمر السادس للجمعية المصرية للدراسات النفسيةومينسوتا،  والروشاخ

مجلـة دراسـات   . األردنالخصائص االجتماعية واالقتصادية للنـساء المـذنبات بـ   ). م١٩٩٩(البدانية، ذياب   •

، كليــة الخدمــة االجتماعيــة، جامعــة حلــوان،    )٧( العــدد ،فــي الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنــسانية   

 .٣٩٣-٢٦٥القاهرة، ص 

 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض. سجون النساء.)م١٩٩٧(التركي، مصطفى  •

لفتيـات بمكـة المكرمـة فـي التأهيـل المهنـي            دور مؤسـسة رعايـة ا     .)هــ ١٤٣١(الجعيد، نوال بنت مـسفر     •

 رسالة ماجـستير غيـر منـشورة، قـسم       ،)مع تصور مقترح للتطوير   (للفتيات في ضوء التربية االسالمية    

 .جامعة أم القرى. التربية االسالمية والمقارنة بكلية التربية

 الجمهوريــة .نــيللدراســات والتــدريب اليم ملتقــى المــرأة، جــرائم الــسجينات). ٢٠٠٦(الجميــل، نجيــب  •

 .عدنالعربية اليمينة، 

 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض. الجرائم الجنسية  .) هـ١٤١٨(الحوت، علي  •

ــه بمتغيــــرات الــــصحة النفــــسية  .)م٢٠٠٤(حمــــود. الخــــضر، عثمــــان • ــوم .  الغــــضب وعالقتــ ــة العلــ مجلــ

 .الكويت. ٣٢مجلد) ١(االجتماعية
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ــدى عينــة مــن النــساء       .)م٢٠٠٦(الدســوقي، مجــدي، محمــد   •  الــشعور باليــأس والعجــز وتــصور االنتحــار ل

. مركـز االرشـاد النفـسي     ). ٢٠(، العـدد  مجلـة االرشـاد النفـسي     الراشدات المعرضات لإلسـاءة الزوجيـة،       

 .القاهرة. جامعة عين شمس

نمذجــة العالقــة الــسببية بــين خبــرات اإلســاءة والقلــق واالكتئــاب  . )م٢٠٠٦(الدســوقي، مجــدي، محمــد •

العـدد  . مجلـة البحـوث النفـسية والتربويـة    ور االنتحار لدى عينة من السيدات المعرضات لإلسـاءة،      وتص

 .جمهورية مصر العربية. القاهرة. االول

دراسـة علـى عينـة    :  مـشكالت االسـرة واقـدام الـشباب علـى االنتحـار           .)م٢٠٠٩(الرميح، صالح بن رمـيح     •

 .٢١٠-١٩٥) ١(داب، اآل٢١، مجلد مجلة جامعة الملك سعود. من الشباب

دراســة ميدانيــة  " العالقــة بــين التــرويح واالنحــراف بــين الفتيــات    .)م٢٠١٢(الــسدحان، عبــداهللا بــن ناصــر   •

ــزيالت بمؤســسة رعايــة الفتيــات والفتيــات الــسويات بمدينــة الريــاض        ــة . مقارنــة بــين الفتيــات الن مجل

 .كلية الملك فهد االمنية، الرياض) ٥٣(البحوث االمنية

 الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية.)م٢٠١٠. ( ومصطفى، عادلالسماك، أمينة  •

 .مكتبة المنار اإلسالمية: ، الكويت٢ط . المعايير التشخيصية) ترجمه(

الخصائص االجتماعية واالقتصادية ألسـر الفتيـات المنحرفـات،    .)م٢٠٠٥(السمهري، هند بنت ابراهيم   •

، رســالة  علــى عينــة مــن الفتيــات المنحرفــات بمدينــة الريــاض      دراســة اســتطالعية ميدانيــة مطبقــة   

 .جامعة الملك سعود، الرياض. ماجستير غير منشورة

ورقة عمل .   الحرمان العاطفي في األسرة السعودية وعالقته بجرائم اإلناث    .) هـ ١٤٢٥(السيف، محمد    •

 .كلية الملك فهد األمنية: ، الرياضمقدمة لندوة األمن والمجتمع

 الــشعور بالــذنب وعالقتــه بالــشعور بــالخزي عنــد المــراهقين       .)م٢٠١١(، دانيــا و االحمــد، امــل  الــشبؤون •

دراسة ميدانية لدى تالميـذ الـصف التاسـع مـن التعلـيم األساسـي فـي مـدارس مدينـة دمـشق الرسـمية،              

 .سوريا. ٢٠٠١١ملحق ) ٠٢٧مجلد . مجلة جامعة دمشق
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ت  باالكتئاب والغضب وخبرة الخزي لدى مرتكباعالقتهالتفكير االنتحاري و 
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سعد بن عبداهللا المشوح. د

ا لــبعض المتغيــرات النفــسية واالجتماعيــة لــدى  قــوة االنــا تبعــ .)هـــ١٤١٧(الــشميمري، هــدى بنــت محمــد  •

قـسم علـم   . ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة    نزيالت مؤسسة رعاية الفتيات بمدينة مكـة المكرمـة      

 .النفس، كلية التربية، جامعة أم القرى

الـشعور بـالخزي وعالقتـه باضـطرابات النـوم لـدى النـزيالت بـسجن                .)م٢٠١٥(الصافي، امـل بنـت سـعيد       •

كليـة العلـوم االجتماعيـة، جامعـة االمـام      . رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة     ،نـة الريـاض   النساء فـي مدي   

 . الرياض. محمد بن سعود االسالمية

ــع    .)م٢٠٠٨(الـــصويان، نـــورة  • ــات فـــي المجتمـ ــانحراف الفتيـ ــا بـ اضـــطرابات الوســـط األســـري وعالقتهـ

عة اإلمام محمد بـن  رسالة دكتوراه غير منشورة، جام ،السعودي، دراسة ميدانية على مدينة الرياض 

 الرياض. سعود اإلسالمية

سلــسلة . فهمــه واســاليب عالجــه:  االكتئــاب اضــطراب العـصر الحــديث .)م١٩٩٨(عبدالـستار، ابــراهيم  •

 .الكويت). ١٣٩(المجلس الوطني للفنون والثقافة واآلداب، عدد نوفمبر . علم المعرفة

زي لدى طلبـة الجامعـة وعالقتـه بـبعض           الشعور بالخ  .)م٢٠٠٧. (العبيدي، عفراء و جاسم، شاكر مبدر      •

 .٢٦٥ -٢٤٨). ٢ (٥، جامعة الموصل، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية. المتغيرات

 الـشعور بالـذات العامـة والـشعور بـالخزي الـسبب             .)م٢٠٠٨. (العبيدي، هيثم ضـياء و يوسـف، أنـوار بـدر           •

 .٣٠٩-٢٢٨).٢(، الجامعة المستنصرية، مجلة كلية التربية. والنتيجة

، العوامـل الذاتيــة واالجتماعيـة المـؤثرة فــي انحـراف الفتيــات    .)م٢٠٠٣(العثمـان، حيـاة بنــت عبـدالعزيز    •

 .جامعة الملك سعود، الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة

 .، مكتبة العبيكان ، الرياضالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية.)م٢٠١٠(العساف ، صالح  •

دراسـة ميدانيـة علـى المودعـات        . دوافع وعوامـل الجريمـة النـسوية      .) م ٢٠٠٤(العسيري، عبدالرحمن    •

مركـز أبحـاث    : الريـاض . بالمؤسسات اإلصالحية ودور رعاية الفتيات في المملكة العربية الـسعودية         

 .الجريمة

ــدالحكيم • ــي، عبــ ــار .)م١٩٩٠(عفيفــ ــة .  االكتئــــاب واالنتحــ ــة اجتماعيــــة تحليليــ ــدار المــــصرية  . دراســ الــ

 .قاهرة، ال)١ط.(اللبنانية
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 دراســة مقارنــة لــبعض ســمات الشخــصية لــدى الجانحــات وغيــر  .)م٢٠٠٣(عــوض، ســامية بنــت محمــد •

جامعـة عـين شـمس،    ) ١٦(،العـدد )١١(س. مجلـة اإلرشـاد النفـسي   الجانحات في مدينـة مكـة المكرمـة،        

 .القاهرة

 البيئـة  المواصفات الـسيكومترية لقائمـة بيـك الثانيـة لالكتئـاب فـي      .)م٢٠٠٤(غريب، عبدالفتاح غريب   •

 . ، القاهرة ، األنجلو المصرية٥٠ ـ ١٨الجزء الثالث ، ص ص : المصرية

ــد، حـــس  • ــطرابات     .)١٩٩٩( علـــي ينفايـ ــدير حـــل المـــشكالت الشخـــصية وبعـــض االضـ ــين تقـ ــة بـ  العالقـ

، ) ١٠( ، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شـمس، العـدد       ، مجلة اإلرشاد النفسي ، القاهرة     االنفعالية

٣٥٢ – ٢٨٥.  

ــد، حــس ف • ــيياي ــسلوك والشخــصية   .)م٢٠٠٧(ن عل ــة للنــشر    دراســات فــي ال ، مؤســسة حــورس الدولي

 .االسكندرية. والتوزيع

خبـرة الخـزي كمتغيـر وسـيط بـين األعـراض االكتئابيـة وكـل مـن اإلسـاءة                    .)٢٠٠٥(فايد، حسين علي     •

). ٣ (١٥مجلـة دراسـات نفـسية،    .االنفعالية فـي الطفولـة وتعـذر حـل المـشكالت لـدى طالبـات الجامعـة         

٥١٠-٤٥٧. 

 تقـــدير الــصدق والثبـــات للـــصورة العربيـــة لقائمــة حالـــة وســـمة الغـــضب   .)م١٩٩٨(القرشــي، عبـــدالفتاح  •

 .٨٨-٧٤، )٤٣ (مجلة علم النفس. والتعبير عنه لسبيلبيرجر

ــعد  • ــة    .)م٢٠١٠(المـــشوح، سـ ــاليب المعرفيـ ــة الـــضبط واألسـ ــه بوجهـ ــات وعالقتـ ــروب الفتيـ ــدفاع ( هـ االنـ

، جامعة مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  . ياض بالمملكة العربية السعودية   في مدينة الر  ) والتروي

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد الرابع عشر

 .، مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتالكتاب اإلحصائي.)هـ١٤٣٢(وزارة االقتصاد والتخطيط •

 .إدارة التطوير اإلداري: الرياض. الكتاب اإلحصائي الثالثون). هـ١٤٢٦(وزارة الداخلية  •

 .إدارة التطوير اإلداري: الرياض. الكتاب اإلحصائي السنوي). هـ١٤٣٤(وزارة الشؤون االجتماعية  •
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Suicidal Ideation and its Relationship with Depression, Anger, and Experience 
of Shame among Female Perpetrators of Honor Crimein Girls' Care Institutions 
in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Dr. Sa`d A. Al-MushawwaH 
Associate Professor of Mental Health 
Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, 
 Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The current study examines suicidal ideation and its relationship with 
depression, anger, and experience of shame among female perpetrators of honor 
crimes, resident in girls' care institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. The 
researcher applies the correlative descriptive method when examining the study 
variables, using four instruments: the Suicidal Ideation Scale (Rudd, 1989), the 
Beck Depression Inventory BDI-II (Beck, et al., 1989), The Anger Scale (Faid, 
2007), and the Experience of Shame Scale (Faid, 2007). The study population 
included a group of females in the residence of girls’ care institutions in four 
regions in the Kingdom of Saudi Arabia (Riyadh, Makkah, Al-Ahsaa, and 
Abha).The study was applied on a target sample of (268) female perpetrators of 
honor crimes. The findings of the study suggest a significant positive correlation 
at level 0,01 between suicidal ideation and depression, anger, andexperience of 
shame; where  the correlation coefficient of suicidal ideation and depression 
reached (**0.33), of suicidal ideation and anger (**0.37),  and of suicidal 
ideation and experience of shame (**0.27). In addition, the findings of the study 
sample show a correlation between depression variable and anger (**0.50), and 
experience of shame (**0.45). Moreover, the findings show that all of the 
regression coefficients of the three independent variables are of high level of 
indication. The level of the indication of the regression coefficients for the key 
variables in the study (depression, anger, and experience of shame) ranges from 
0,001 to 0,002, which suggests a high level of significant predictors. Finally, the 
findings show that the statistical separation of the effect of depression degrees 
has led to a decline in the value of the correlation between anger and suicidal 
ideation (from 0,10 to 0,05). This finding indicates that the depression factor 
plays a role in increasing the level of the relationship between suicidal ideation 
and anger, which suggests passivism of the depression factor in increasing the 
level of anger and suicidal ideation among the study sample. The study 
concludes with a number of recommendations and suggestions for future studies 
of other variables related tothe study of female population perpetrators of honor 
crimes in girls' care institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords:suicidal ideation, depression, anger, shame experience, female 
perpetrators of honor crimes, girls' care institutions. 
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وعالقتها بمستوى الطموح في ضوء بعض )  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط  

 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
 محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

  كلية العلوم االجتماعية– قسم علم النفس
  سعود اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن

 
 :ملخص الدراسة

ــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة   البحــثهــدف  ــداخلي (وجهــة الــضبط   بــين  إل ومــستوى )  الخــارجي–ال
كمـا   لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية،         في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية     الطموح

وجهـة   مقيـاس  علـى  درجـاتهم  فـي  طموحمستوى ال  ومنخفضي مرتفعي بينهدف إلى معرفة درجة الفروق      
درجــة ، والتحقــق مــن مــن طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  ) الخــارجي – الــداخلي (الــضبط
 والتـي بين طالب جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية       )  الخارجي–الداخلي ( في وجهة الضبط    الفروق

ــ -الثــاني  (المــستوى الدراســي رجــع إلــى متغيــر  تقــد   علــوم - علــوم طبيعيــة (والتخــصص الدراســي  ) سابعال
 بــين طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود     مــستوى الطمــوح  فــي درجــة الفــروق ، والتحقــق مــن  )إنــسانية

ــى متغيــر   ت قــد والتــياإلســالمية  ــاني  (المــستوى الدراســي رجــع إل ــ-الث علــوم (والتخــصص الدراســي  ) سابع ال
 البحـث ى الطريقـة العـشوائية الطبقيـة فـي اختيـار أفـراد عينـة                اعتمد الباحث علـ   ، و ) علوم إنسانية  - طبيعية

طالــب مــن الطــالب المنتظمــين بمرحلــة البكــالوريوس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن     ) ١٨٠(وبلــغ حجــم العينــة  
طالـب مـن التخصـصات      ) ٤٧( بواقـع    الثـاني  المـستوى الدراسـي   طالب مـن    ) ٩٢: (سعود اإلسالمية مقسمة إلى   

طالـب مـن التخصـصات الطبيعيـة المتمثلـة فـي كليـة              ) ٤٥(في كلية العلـوم االجتماعيـة، و      اإلنسانية المتمثلة   
طالـب  ) ٤٣( بواقـع  المـستوى الدراسـي الـسابع   طالـب مـن   ) ٨٨(، والعلوم وكلية علوم الحاسب والمعلومات 

طالــب مــن التخصــصات الطبيعيــة  ) ٤٥(و مــن التخصــصات اإلنــسانية المتمثلــة فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة،  
  وهمـا  البحـث وقـام الباحـث باسـتخدام أداتـي         ،  المتمثلة في كلية العلوم وكلية علوم الحاسب والمعلومـات        

، ومقيــاس مــستوى )هـــ١٤٣٣الغفيلــي، ( تقنــين علــى البيئــة الــسعودية  Rotterوجهــة الــضبط لروتــرمقيــاس 
 داللــة ذات البةســ ارتباطيــه أشــارت النتــائج إلــى وجــود عالقــة  و ،)٢٠٠٦معــوض ومحمــد،  (الطمــوح مــن إعــداد  

) الخــارجي – الــداخلي (الــضبط وجهــة مقيــاس علــى العينــة أفــراد درجــات بــين )٠٫٠١( عنــد مــستوى إحــصائية
 بـــين) ٠٫٠٥ (مـــستوى عنـــد إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد، والطمـــوح مـــستوى مقيـــاس علـــى ودرجـــاتهم
 وجهة مقياس في ةاإلنساني العلوم تخصصات وطالب الطبيعية العلوم تخصصات طالب درجات متوسطي

 إحــصائية داللــة ذات فــروق ، ووجـود الطبيعيــة العلــوم تخصــصات طـالب  لــصالح) الخــارجي – الــداخلي (الـضبط 
 مقيـاس  في الطموح مستوى ومرتفعي الطموح مستوى منخفضي درجات متوسطي بين) ٠٫٠١ (مستوى عند

 .الطموح مستوى منخفضي الطالب لصالح) الخارجي – الداخلي (الضبط وجهة
، مـــستوى الطمـــوح، التخـــصص الدراســـي،  ) الخـــارجي–الـــداخلي (وجهـــة الـــضبط  :لمـــات مفتاحيـــةك

 المستوى الدراسي
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 :المقدمة
اطلع الباحث علـى عـدد مـن األبحـاث واألطـر النظريـة فـي مجـال علـم الـنفس والحـظ                  

 لمــا يمثلــه مــن Locus of Controlاهتمــام  عــدد مــن البــاحثين بمفهــوم وجهــة الــضبط  
أهمية في تحقيق قدر مناسب من التوافق النفـسي والنجـاح لألفـراد بـصفة عامـة وللطـالب            

ــصفة خاصــة  هــوم دور الوســيط المعرفــي الســتجابات الفــرد فــي      حيــث يلعــب هــذا المف  ، ب
المواقف المختلفة، ويُساعد الفرد على أن ينظر إلى إنجازاته من نجاح وفـشل فـي ضـوء مـا                   

وما يقوم به من جهد لكـي يحقـق أهدافـه ويـصل     ، لديه من استعدادات وقدرات وإمكانات   
 )هـ١٤٣٣، هـ؛ مذعان١٤٣٣بابلغيث، . (إلى طموحاته في المستقبل

بـصورة مباشـرة بقـدرة الفـرد        )  الخـارجي  -الـداخلي (يمكن أن تـرتبط وجهـة الـضبط         و
بحيـث إذا أدرك  ، على تركيز جهوده ومحافظته على استمرار دافعيتـه ومـستوى طموحـه    

الفرد أن أسباب نجاحه أو فشله تعود إلى عوامل يمكن السيطرة عليها بالتالي يمكـن أن               
فــاألفراد اللــذين ينــسبون نجــاحهم لعوامــل   ، يرفــع مــن مــستوى طموحــه ودافعيتــه لــألداء  

، داخلية يقدرون ذواتهم بـصورة مناسـبة و يـسعون إلـى تحقيـق إنجـازاتهم وطموحـاتهم         
أمــا اللــذين ينــسبون نجــاحهم أو فــشلهم إلــى عوامــل خارجيــة فــإنهم يؤمنــون بــالحظ           

لـب  فثقـة الطا  ،  والصدفة وقد تنخفض دافعتيهم ألن ما يحدث لهم ليس له عالقة بـأدائهم            
بنفسه واعتقاده بإمكاناته وقدراته على مواجهة األحداث وتناولها بشكل فعـال لـه تـأثير          

أمـا الطالـب    ،  إيجابي على أداءه وسلوكه الفعلي في تحقيق أهدافه ورفع مـستوى طموحـه            
الذي يظن أنه ال يستطيع أن يؤثر في مجريات األمور التي قد تحدث له ويشعر تجاهها بقلة            

 ).٢٠٠٦، هـ؛ البنا١٤٢٤، الحكمي. (الة فقد تنخفض مستوى دافعيته وطموحهالحيلة والالمبا
ــا أن هنـــاك ارتبـــاط بـــين إدراك وجهـــة الـــضبط    ومـــستوى )  الخـــارجي-الـــداخلي(كمـ

فالطالب ذو الضبط الداخلي يتميز بارتفاع مستوى الطموح و توقعاتـه       ،  الطموح لدى الطالب  
 ويُعتبر مـستوى الطمـوح مهـم ولـه دور فـي             التعليمية أكثر من الطالب ذو الضبط الخارجي،      

حيث اكتسب هـذا المفهـوم أهميـه       ،  توجيه سلوك الفرد وهو أحد محددات هذا السلوك       
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في حياة الفرد والمجتمـع لكونـه سـمة للشخـصية و الرتباطـه بالكفايـة واإلنتاجيـة والـروح                    
 ).٢٠٠٢، الذواد.(المعنوية

 الــــداخلي يتــــسمون بتوقعــــات أن األفــــراد ذوي الــــتحكم) ١٩٩٤،أبــــو مــــسلم(وأشــــار 
 مرتفعة ومستويات عالية من الطموح إذا ما تمت مقارنتهم باألفراد ذوي وجهـة              ةأكاديمي

و إن تحديد مستوى الطموح يُعتبر نقطة مهمة حيث أن طموحات الفرد           ،  الضبط الخارجي 
أو تطلعاته تنتمي إلى جوانب معينة مـن حياتـه ويـسعى الفـرد كـي يـصل فـي كـلٍ منهـا إلـى                   

وسـوف يتنـاول البحـث وجهـة     ، المستوى الذي يتفق مع تكوينه النفسي وإطاره المرجعـي      
وعالقتهــا بمـــستوى الطمــوح فــي ضــوء بعــض المتغيـــرات      )  الخــارجي -الــداخلي  (الــضبط  

 .الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 :البحثمشكلة 
 التــي يمــر بهــا الطالــب الجــامعي فهــي  تعتبــر المرحلــة الجامعيــة مــن المراحــل المهمــة 

" التعلـيم العـام  "حيث ينتقل فيها الطالب من المرحلة الثانوية ،  مرحلة انتقالية لدى الطالب   
إلى مرحلة التعلـيم الجـامعي وفـي تلـك الفتـرة قـد يتـأثر الطـالب فـي تفكيـرهم وأحالمهـم                

ن وجهــة الــضبط وآمــالهم وطموحــاتهم بمــا ينتظرونــه أو يتوقعونــه فــي المــستقبل، كمــا أ 
ومستوى الطموح يتأثران بالخبرات السابقة لدى الفرد سـواء كانـت   )  الخارجي -الداخلي  (

وهمـــا يــؤثران أيــضاً علــى أداء الطالـــب وعلــى كيفيــة تعاملــه مـــع       ، خبــرات نجــاح أو فــشل   
حيث إن إنجازات الفرد ونجاحاتـه قـد تـدل علـى            ،  الخبرات والمواقف التعليمية التي يمر بها     

ة مناســبة مــن مــستوى الطمــوح، فهــو متجــدد ومتنــامي فكلمــا وصــل الفــرد إلــى     تــوفر درجــ
أهداف معينـه سـبق لـه تحديـدها وبلوغـه لمـستوى طموحـه فإنـه سـرعان مـا يُحـدد لنفـسه                       

الـداخلي  (وتعـد وجهـة الـضبط    ، أهدافاً جديدة ومستويات طموح أعلى ليحـاول أن يحققهـا       
لوك اإلنــساني حيــث تُعتبــر مؤشــراً  مــن المتغيــرات المهمــة فــي تفــسير الــس  )  الخــارجي-

ألسلوب التعامل مع الواقع الخارجي والتفاعل مع أحداث البيئة فهي تُـساهم فـي تفـسير      
ــضبط ومــستوى           ــه مــع المواقــف المختلفــة، وكــل مــن وجهــة ال ــاء تفاعل ســلوك الفــرد أثن
 الطموح يتأثران بفكرة الفرد عن نفسه، فمستوى الطموح هو دالة للفرد بين مفهومه عن              
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ذاته الواقعية ومفهومه عن ذاته المثالية، ولكي يحدد الفـرد مـستوى طموحـه ال بـد أن يُعيـد       
النظــر فــي شخــصيته ويقيمهــا ثــم يحــدد مــسؤوليته عــن نتــائج ســلوكه، وهــذا هــو جــوهر        

ــة الـــضبط   ــوم وجهـ ــداخلي (مفهـ ــارجي–الـ ــرد أن    )  الخـ ــعور الفـ ــدى شـ ــر عـــن مـ حيـــث يُعبـ
يــة التــي يمكــن أن تــؤثر فيــه، كمــا أن مفهــوم    باســتطاعته الــتحكم فــي األحــداث الخارج  

 باعتباره أحـد المفـاهيم األساسـية لنظريـة الـتعلم االجتمـاعي لروتـر                Expectancyالتوقع  
الــذي اشــتق منــه مفهــوم وجهــة الــضبط يــؤدي دوراً مهمــاً فــي مــستوى الطمــوح و وجهــة       

؛ ٢٠٠٤لة، هـــ؛ شــع١٤٣٣، مــذعان. (الــضبط باعتبــاره يتــضمن توقعــاً لمــستوى أداء مــستقبلي 
 ).١٩٩٩؛ حافظ، ١٩٩٩، ؛ يوسف٢٠٠٢، الذاود

وقد الحظ الباحث من خـالل تدريـسه وتعاملـه مـع الطـالب بجامعـة اإلمـام محمـد بـن                      
ســعود اإلســـالمية بــأن بعـــضهم لديــه وجهـــة ضـــبط خارجيــة مـــع انخفــاض فـــي مـــستوى      
 الطموح وذلك واضح من خالل كثرة غيابهم وعدم اهتمامهم بالدراسة وعدم الحمـاس            
وقلة المشاركة في المادة العلمية مع تعليقـاتهم الكثيـرة بعـدم قـدرتهم علـى النجـاح أو                   
التفوق أو رفع المعدل التراكمي بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم مثل عـدم اسـتيعاب            
المادة العلمية أو صعوبة المقررات وغيرهـا مـن األعـذار الخارجيـة التـي قـد يـضعها الطالـب                     

جتهاده وانخفاض مستوى طموحه، ومـن خـالل ذلـك شـعر الباحـث              عُذراً لعدم مثابرته وا   
 هذا الموضوع حدود علم الباحثبوجود مشكلة دفعته إلى إجراء هذا البحث، كما أنه في        

 أبحـاث وجـد   ي ال   لم ينل حقه من البحث بجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، حيـث              
ستوى الطمـوح فـي ضـوء بعـض     ومـ )  الخـارجي –الداخلي ( بين وجهة الضبط بحثت العالقة 

المتغيرات الديموجرافية لدى الطالب الذكور بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية          
 .بالرياض

 : الرئيس التاليالسؤال في البحثوبناء على ما سبق يُمكن تحديد مشكلة 
 لــدى ومــستوى الطمــوح) الخــارجي – الــداخلي (وجهــة الــضبطمــا طبيعــة العالقــة بــين  

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟طالب جامعة
 : كما يلياألسئلة الرئيس السابق عدد من السؤالويتفرع من 
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 التخصـصات   طـالب بين  ) الخارجي – الداخلي (وجهة الضبط  في   درجة الفروق ما   −
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ب)  اإلنسانية- الطبيعية (الدراسية

ــ مـــستوى الطمـــوح   فـــي  درجـــة الفـــروق  مـــا  −  الدراســـية  التخصـــصات  طـــالب ين  بـ
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ب)  اإلنسانية- الطبيعية(

المـستوى   (طـالب بـين   ) الخـارجي  – الـداخلي  (في وجهـة الـضبط     درجة الفروق ما   −
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ب) المستوى الدراسي السابع – الدراسي الثاني

 – المــستوى الدراســي الثــاني (طــالب بــين  الطمــوحمــستوى فــي درجــة الفــروقمــا  −
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ب) المستوى الدراسي السابع

 علــى درجـاتهم  فـي  مـستوى الطمـوح   ومنخفــضي مرتفعـي  بـين مـا درجـة الفـروق     −
مـن طـالب جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود              ) الخـارجي  – الـداخلي  (وجهـة الـضبط    مقياس

 اإلسالمية؟

 :لبحثاأهداف 
ــة الـــضبط     البحـــثهـــدف ي ــين وجهـ ــة بـ ــة العالقـ ــى طبيعـ ــى التعـــرف علـ ــداخلي ( إلـ  –الـ

 لـدى طـالب جامعـة     في ضـوء بعـض المتغيـرات الديموجرافيـة        ومستوى الطموح ) الخارجي
 مرتفعــي بــينكمــا يهــدف إلــى معرفــة درجــة الفــروق  اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،  

ــضي ــوح  ومنخفـ ــستوى الطمـ ــي مـ ــاتهم فـ ــى درجـ ــ علـ ــضبط  اسمقيـ ــة الـ ــداخلي (وجهـ  – الـ
درجــة ، والتحقــق مــن  مــن طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية      ) الخــارجي
بين طالب جامعة اإلمام محمد بن سـعود        )  الخارجي –الداخلي  ( في وجهة الضبط     الفروق

والتخــصص ) الــسابع -الثــاني  (المــستوى الدراســياإلســالمية والــذي قــد يرجــع إلــى متغيــر   
مــستوى   فــي  درجــة الفــروق ، والتحقــق مــن  ) علــوم إنــسانية - علــوم طبيعيــة (الدراســي 
 بين طالب جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية والـذي قـد يرجـع إلـى متغيـر                       الطموح

ــي  ــستوى الدراسـ ــاني  (المـ ــسابع -الثـ ــي  ) الـ ــة (والتخـــصص الدراسـ ــوم طبيعيـ ــوم - علـ  علـ
 ).إنسانية
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 :البحثأهمية 
 :ما يلي فيالبحثيمكن تحديد أهمية 

 :األهمية النظرية  - أ

 -الــداخلي (يوجــد عــدد مــن البحــوث العربيــة واألجنبيــة تناولــت متغيــر وجهــة الــضبط   
كــذلك يوجــد بحــوث علــى المــستوى العربــي واألجنبــي تناولــت متغيــر مــستوى   ، )الخــارجي
ولكــن فــي حــدود علــم الباحــث توجــد نــدرة لألبحــاث التــي بحثــت عالقــة وجهــة      ، الطمــوح

بمستوى الطموح لدى الطـالب بالمرحلـة الجامعيـة فـي البيئـة             )  الخارجي -الداخلي  (الضبط  
حيث بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات واألبحاث لم يجد إال دراسات             ،  السعودية
 تناولت متغيـري البحـث لـدى طلبـة الجامعـة الـسعوديين وأشـارت             )٢٠٠٢،  الذواد(قليلة مثل   

ومـــستوى )  الخـــارجي-الـــداخلي (ة الـــضبط بـــأن التعـــرف علـــى طبيعـــة العالقـــة بـــين وجهـــ 
الطموح لدى طلبة الجامعة يُعتبر من أهم المجاالت التي تمس جوانب حياة الطلبـة و تـؤثر          
على توافقهم النفسي واالجتمـاعي ممـا يـدعم أهميـة هـذا البحـث، كـذلك إثـراء المكتبـة                     

 الطمـوح لـدى     وعالقتهـا بمـستوى   )  الخـارجي  -الـداخلي   (العربية بالمزيد عن وجهة الضبط      
طالب المرحلة الجامعية األمر الذي قد يساعد على وضع اإلرشادات والتوصيات التـي تُنمـي               

 .معرفة الطالب بإمكاناتهم و قدراتهم و زيادة مستوى  الطموح لديهم
، كما إن البحث يتناول شريحة مهمة من شـرائح المجتمـع وهـم الطـالب الجـامعيون                

أساسية من ركائز المجتمع الذي يعتمـد علـيهم فـي          الذين هم شباب المستقبل وركيزة      
كما تعتبر المرحلة الجامعية من المراحـل المهمـة فـي حيـاة الطالـب فهـي                ،  نموه و تطوره  

وأيــضاً تبــرز فيهــا قــدرات الطالــب وإمكاناتــه وطريقــة  ، تتميــز بــاختالف التخصــصات والمــواد
ئج هذا البحـث نـواة لبحـوث        كما يمكن أن تكون نتا    ،  استجابته للمواقف في حياته اليومية    

ــداخلي (ودراســات أخــرى فــي مجــال وجهــة الــضبط      أو فــي مجــال مــستوى   )  الخــارجي-ال
 .الطموح لدى الطالب في المرحلة الجامعية

 :ةاألهمية التطبيقي  - ب
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عالقــة وجهــة   معرفــة المــربين والقــائمين علــى العمليــة التعليميــة فــي البحــثساعد يُــ
، األمـر    فـي المرحلـة الجامعيـة       لـدى الطـالب     الطمـوح  بمـستوى )  الخارجي –الداخلي  (الضبط  

يجعل المـربين والقـائمين علـى العمليـة التربويـة والتعليميـة يتعـاملون مـع الطـالب                   قد  الذي  
والتفكير فـي   وجهة ضبط مناسبة وعلى رفع مستوى طموحهم        بطريقة تُساعدهم على    

تجعــل قــد ا، كمــا المــسائل والمعلومــات الــصعبة أو الغامــضة والــسعي إلــى حلهــا وفهمهــ   
طـــالب عـــن طريـــق التحفيـــز والتـــشجيع ال مـــستوى طمـــوحالمعلمـــين يَـــسعون إلـــى زيـــادة 

 إعـداد بـرامج إرشـادية لتنميـة     فينتائج البحث ساهم كما يمكن أن تُ   ،  والترغيب بالدراسة 
ــاءة          ــروح بنـ ــصيل بـ ــذاكرة والتحـ ــن المـ ــوا مـ ــى يتمكنـ ــالب حتـ ــدى الطـ ــوح لـ ــستوى الطمـ مـ

يمكـن أن تــساعد فـي انتقــاء   كمــا  لتلقـي العلــم بـشكل جيـد،   وإعطـائهم الدفعـة العلميــة   
 وذلــك عــن طريــق الطلبــة للمجــاالت والتخصــصات الدراســية أو المجــاالت المهنيــة وغيرهــا

 فــي تزويــد اإلدارات التربويــة البحــث اساعد هــذيــ، كمــا قــد معرفــة مــستوى الطمــوح لــديهم
الــضبط الــصائبة للطــالب  ة تنميــة وجهــتــساهم فــيقــد والتعليميــة باألشــياء الــضرورية التــي 

، ممـا يجعـل المعلمـين       والتي ستساعدهم على اتخاذ قراراتهم ورفع مـستوى طمـوحهم         
ــر    يَعرفــون بعــض أنمــاط الــسلوك التــي تظهــر علــى الطــالب وتــدل        ــى وجهــة ضــبط غي عل

مناســبة أو علــى انخفــاض مــستوى الطمــوح ومــن ثــم محاولــة توجيــه ذلــك فــي ضــوء نتــائج   
  .وتوصيات البحث

 :بحثالحدود 
علـــى فحـــص العالقـــة بـــين وجهـــة الـــضبط البحـــث قتـــصر ي: الحـــدود الموضـــوعية )١

 وكذلك معرفة الفروق في ضوء بعض المتغيرات        ومستوى الطموح )  الخارجي –الداخلي  (
  . لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالديموجرافية

ــة  )٢ ــدود المكانيـ ــق  : الحـ ــم تطبيـ ــثتـ ــى البحـ ــالبال علـ ــينطـ ــي   المنتظمـ ــة فـ مرحلـ
 .البكالوريوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 .هـ١٤٣٦األول لعام  خالل الفصل الدراسي البحثتم تطبيق : الحدود الزمانية )٣
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 :البحثتعريف مصطلحات 
ــضبط   ــداخلي (وجهــة ال ــضبط    ):  الخــارجي-ال  Locus ofيــشير مفهــوم وجهــة ال

Control     إدراكهـم لمـصدر التـدعيم، فبعـضهم يميلــون      إلـى اخـتالف األفـراد فـي عـزوهم و
إلى إدراك النواتج والمترتبات الناتجة عن سلوكهم أنها خارج نطاق ضبطهم الشخـصي،   
حيث يعتقدون أن ما يحدث لهـم يرجـع إلـى قـوى خارجيـة كـالحظ أو الـصدفة أو اآلخـرين                       

الـبعض   و External Locus of Control بالـضبط الخـارجي   Rotterوهذا مـا أسـماه روتـر    
اآلخر يدركون النواتج والمترتبات وكأنها تحت ضبطهم الشخـصي فهـم يعتقـدون أن مـا                
يحــدث لهــم هــو نتيجــة منطقيــة لــسلوكهم وأفعــالهم الشخــصية وهــذا مــا أســماه روتــر      

ــداخلي   ــع،  ١٩٦٦،Internal Locus of Control ) .Rotterبالــضبط ال هـــ؛ ١٤٢٣؛ الرويت
 )هـ١٤٢٤الحكمي، 

إجرائيـــاً بأنهـــا عـــزو الطـــالب )  الخـــارجي–الـــداخلي (ة الـــضبط ويعـــرف الباحـــث وجهـــ
الداخلي أو الخارجي للنواتج والمترتبـات الناتجـة عـن سـلوكهم والتـي تظهـر علـى أدائهـم                    

عليهـا فـي مقيـاس وجهـة الـضبط لروتـر تقنـين               ونحـصل  التـي يَ    مجموع الـدرجات   من خالل 
البحث سواء أشار ذلـك      اقه في هذ   والذي تم تطبي   )هـ١٤٣٣الغفيلي،  ( على البيئة السعودية  

 .المجموع إلى وجهة ضبط داخلية أو خارجية
هــو ســمة ثابتــة نــسبياً تــشير إلــى أن    :  Level of Aspiration مــستوى الطمــوح 

الشخص الطموح هو الذي يتسم بالتفاؤل، والقدرة على وضع األهداف، وتقبـل كـل مـا هـو                  
 )٢٠٠٦معوض ومحمد، . (جديد، وتحمل الفشل واإلحباط

ويعرف الباحث مـستوى الطمـوح إجرائيـاً بأنـه الـشعور بالتفـاؤل والقـدرة علـى تحمـل                    
الفشل والتي تظهر على أداء الطالب من خالل مجموع الدرجات التي يحـصلون عليهـا فـي           

والـذي تـم تطبيقـه فـي البحـث         ) ٢٠٠٦معـوض ومحمـد،     (مقياس مستوى الطموح من إعداد      
 .الحالي
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 : السابقة والدراساتاإلطار النظري
 :اإلطار النظري/ أوالً

 وهمـا  البحـث  ا الجوانـب النظريـة لمتغيـري هـذ    أبـرز  بعـض    للبحثيتناول اإلطار النظري    
 :ومستوى الطموح وذلك على النحو التالي) الخارجي –الداخلي(وجهة الضبط 

 :Locus of Control )الخارجي – الداخلي(وجهة الضبط : أوالً
لـصاحبها جوليـان    Social Learning Theory مـاعي الـتعلم االجت  مـن خـالل نظريـة   

الـسلوكية والمعرفيـة    والتي تقوم على أساس الجمع بـين النظريـات   Julian Rotter روتر
في إطار نظري متكامل، حيث يرى روتر بأن التعزيز يأتي أوالً في توجيه الـسلوك اإلنـساني                 

معرفيــاً وهــو أن التعزيــز وفــي تــشكيله، وهــذا منطلــق ســلوكي ولكنــه يُــضيف إليــه منطلقــاً   
يعتمد على إدراك الفرد لوجود عالقة ما بين هذا التعزيز الـذي حـصل عليـه ومـا قـام بـه مـن                         
سلوك، فالتعزيز كما يرى روتر قد يُدرك من قبل فرد ما على أنه نتيجة لمـا قـام بـه هـو مـن                 

؛ ١٩٦٦، Rotter. (ســــلوك، فــــي حــــين يدركــــه فــــرد آخــــر علــــى أنــــه نتيجــــة قــــوى خارجيــــة 
 )٢٠١٠أحمد والجزار والشاعر،  ؛٢٠٠٧يب، صمغيال

 Potential(عليهـا نظريـة جهـد الـسلوك      أساسية تقـوم  أربعة متغيرات وحدد روتر

Behavior (                      وهو إمكانية حدوث سلوك ما فـي موقـف مـا أو عـدة مواقـف مـن أجـل تعزيـز
فرد بـأن  وهو احتمال ناشئ لدى ال   ) Expectation(واحد أو مجموعة من التعزيزات، التوقع       

 معيناً سوف يحدث نتيجة لسلوك مـا يـصدر عنـه فـي موقـف معـين، والتنبـؤ بالـسلوك                      أمراً
يتوقف على الكيفية التي يدرك بها الفرد موقفاً معيناً أو مجموعة من المواقف لـذا يمكـن                 

موقــف معــين لسلــسلة مــن المواقــف التــي يمكــن إدراكهــا علــى أنهــا     مــن تعمــيم التوقــع 
) Reinforcement Value( قيمـة التعزيـز   ،ها البعض أو متشابهةمواقف مرتبطة مع بعض

وهي كمية التعزيز التي سوف يحصل عليها الفرد إذا أنجز عمالً معيناً وهـي درجـة تفـضيل            
إذا كانت إمكانات الحدوث لكل التعزيزات متـساوية، الموقـف          الفرد لحدوث تعزيز معين   

بيئـة الداخليـة أو الخارجيـة التـي تحفـز      وهـو ال ) The Psychological Situation(النفـسي  
الفرد في ضوء خبراته الـسابقة، وعلـى ذلـك فـإن احتمـال حـدوث سـلوك مـا فـي موقـف مـا                     
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) توقــع(يتوقــف علــى االعتقــاد بــأن هــذا الــسلوك ســوف يــؤدي إلــى تعزيــز   ) جهــد الــسلوك(
ــز     ــز (وعلــى مقــدار هــذا التعزي ــة التــ   ) قيمــة التعزي ــة أو الخارجي ــة الداخلي ــى البيئ ي تحفــز وعل

هـذا الـسلوك     وبدراسة محددات ) الموقف النفسي ( بناء على تجاربه السابقة      وتثيره الفرد
ــذي يــصدر عــن الفــرد بــصورة جديــدة       ــؤ بالــسلوك ال ــو مــسلم،  . (بدقــة يمكــن التنب ؛ ١٩٩٤أب

 )هـ١٤٣٣هـ؛ مذعان، ١٤٣٣هـ؛ بابلغيث، ١٤٣٣الغفيلي، 
 :Locus of Control مفهوم وجهة الضبط

ة الضبط له عدة ترجمات من الناحيـة اللغويـة، مثـل موضـع الـضبط أو        إن مفهوم وجه  
شير إلى معنى واحـد هـو المركـز أو      جميع هذه الترجمات تُ   ومركز الضبط أو محل الضبط،      

أحمـد والجـزار والـشاعر،    . (سند إليـه الفـرد نتـائج سـلوكه وقدراتـه واختياراتـه           الجهة الذي يَ  
 ).هـ١٤٣٣؛ الغفيلي، ٢٠١٠

ضبط :  همالضبط إدراك الفرد لمصدر التعزيز، ويوجد نوعان من الضبط وتعني وجهة ا  
ســيحدث فــي المــستقبل مــا اعتقــاد الفــرد فــي أن مــا حــدث أو يحــدث اآلن أو داخلــي ويعنــي 

مرتبط مباشرة بما فعل أو يفعـل اآلن أو سـيفعل مـستقبالً، أي أن مـا يحـدث لـه هـو نتيجـة                         
ني إدراك الفرد أن ما يحدث له ليس مرتبطاً         أما النوع اآلخر هو ضبط خارجي ويع       لسلوكه،

ــه فــي تلــك المواقــف، وإنمــا هــو نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه مثــل الحــظ،           بمــا يفعل
الصدفة، قوة اآلخرين، وهي تكون أبعد من قدرة الفرد فال يستطيع التنبؤ بهـا أو الـسيطرة                 

أمين، . (ن يغير شيءعليها، ولذلك ال داعي لبذل الجهد ألن ما يحدث سيحدث والمجهود ل     
 ).٢٠١٢عطااهللا،  ؛٢٠١٠؛ الحويله والرشيد، ٢٠٠٤والفرحاتي،  يدمج؛ عبدال٢٠٠٠

 ):الخارجي– الداخلي(بعض العوامل المؤثرة في وجهة الضبط 
إلى أن هناك بعض العوامل قـد   ) ١٤٣٤المطيري   ؛٢٠٠٩الصميدعي،   ؛٢٠٠٧ ،Fink(أشار  

 :وهي على النحو التالي) الخارجي – الداخلي(تؤثر في تحديد وجهة الضبط 
 :أساليب التنشئة األسرية -١

يعتبر مفهوم وجهة الضبط أحد المفاهيم التي يكتسبها اإلنسان من مراحل عمـره             
المبكــرة وذلــك مــن خــالل عمليــة التنــشئة التــي تــسهم بــشكل فعــال فــي تنميــة قراراتــه    
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أو عوامـل خارجيـة، حيـث       وإدراكه لعملية عزو وإرجاع نواتج سلوكه إلى عوامـل داخليـة            
أن أساليب المعاملة الوالدية القائمـة علـى الـسيطرة والقـسوة مرتبطـة ارتباطـاً موجبـاً مـع                  
الضبط الخارجي، والمعاملة الوالدية التي تتسم بالقبول والحب ارتبطت ارتباطاً إيجابياً مع            

 .الضبط الداخلي
 :المستوى االجتماعي واالقتصادي -٢

 واالقتصادي للفرد لهما دور مهم في تحديد وجهة الضبط لديه،            االجتماعي نالمستويا
حيث إن المكانة االجتماعية واالقتـصادية تـساعد علـى تنميـة أو إعاقـة مـدى شـعور الفـرد                     

 .في إمكانية التحكم في أحداث الحياة والسيطرة عليها
 :المستوى الثقافي -٣

دور فـي االخـتالف بـين األفـراد          المجتمعات قد يكون له      بينإن التفاوت الثقافي الكبير     
 اًأن عــدد) ٢٠٠٩( الــصميدعي هفــي تحديــد مــسئولياتهم تجــاه األحــداث، فمــثالً أشــارت هبــ    

كـان لـديهم    – الجيـل األول   –  من الطالب اليابانيين الذين هاجروا إلى أمريكا مبكـراً         اًكبير
واألخيــر  عــدد كبيــر مــن الطــالب اليابــانيين مــن الجيــل الثالــث    ســجلضــبط خــارجي، بينمــا  

 .درجات أعلى في الضبط الداخلي
 :الذكاء -٤

) الخــارجي – الــداخلي(يعتبــر الــذكاء مــن المتغيــرات التــي لهــا دور فــي وجهــة الــضبط     
حيث أن الطالب ذوي الذكاء فوق المتوسط يميلون إلى وجهة الـضبط الـداخلي، فـي حـين                   

 . الضبط الخارجيأن الطالب ذوي الذكاء دون المتوسط أو المنخفض يميليون إلى وجهة
 :خصائص ذوي وجهة الضبط الداخلي

؛ بابلغيــث، ٢٠٠٣؛ مفتــاح، ١٩٩٩؛ حــافظ، ١٩٧٦، Phares(أوضــحت عــدد مــن الدراســات   
ــي، ١٤٣٣ ــري، ١٤٣٣؛ الغفيلـ ــزون     )١٤٣٤؛ المطيـ ــضبط يتميـ ــة للـ ــة الداخليـ ــحاب الوجهـ أن أصـ

 :بسمات شخصية على النحو التالي
 .ةيتطلعون للمستقبل بنظرة متفائل -
 .مرونة التفكير واإلبداع وتحمل المسؤولية -



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣٣

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 .يبذلون جهداً أكبر من أجل النجاح والتفوق الدراسي -

ــالي والهـــدوء  يتميـــزون بتوافـــق نفـــسي ورضـــى عـــن الحيـــاة و   لـــديهم - الثبـــات االنفعـ
 .النفسي

  - .على درجة عالية من المثابرة واالعتماد على النفس

ى تنظيمهــــا بفاعليــــة وصــــوالً إلــــى حــــل  الوصــــول إلــــى المعلومــــات ثــــم القــــدرة علــــ  -
 .المشكالت

 نتائج األحداث سواء كانت سلبية أم إيجابية وأنها ترتبط بالدرجة األولـى              يدركون -
 .بعوامل داخلية تتعلق بالفرد نفسه

 :خصائص ذوي وجهة الضبط الخارجي

؛ بابلغيــث، ٢٠٠٣؛ مفتــاح، ١٩٩٩؛ حــافظ، ١٩٧٦، Phares( أوضــحت عــدد مــن الدراســات  
أن أصحاب الوجهة الخارجيـة للـضبط يتـصفون بمـا            )١٤٣٤؛ المطيري،   ١٤٣٣؛ الغفيلي،   ١٤٣٣
 :يلي

 .ارتفاع مستوى القلق وسوء التوافق النفسي - 

  .الشعور بعدم األمن الذاتي وعدم الثقة بالنفس -

 . قدرة داخلية والحاجة إلى االستحسان االجتماعيوديفتقرون إلى اإلحساس بوج -

 .م الذات، ويتقبلون ذواتهم على نحو منخفضانخفاض مفهو -

 .عدم القدرة على مقاومة الضغوط، وعدم القدرة على التأثير في اآلخرين -

 .تنخفض لديهم درجة اإلحساس بالمسئولية الشخصية عن نتائج أفعالهم -

 :Level of Aspiration مستوى الطموح: ثانياً
إلــــى أن أول مــــن ) ٢٠١١هين، ؛ شــــا٢٠٠٤؛ شــــعلة، ١٩٩٤أبــــو مــــسلم، (أشــــار كــــل مــــن 

وكــان ذلــك فــي البحــث الــذي ) ١٩٣٠(Hoppe  مــستوى الطمــوح بالدراســة هــو هــوب تنـاول 
أجراه لبحث عالقة النجاح والفشل بمستوى الطموح، حيـث عرفـه بأنـه أهـداف الـشخص         

ن تحديـد مـستوى الطمـوح تعتبـر         أ كما   .أو غاياته أو ما يُنتظر منه القيام به في مهمة معينة          
 مهمــة ألن تطلعــات الفــرد وطموحاتــه تنتمــي إلــى جوانــب معينــة مــن حياتــه ويــسعى نقطــة
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كي يصل في كل منها إلى ذلك المستوى الذي يتفق وتكوينـه النفـسي وإطـاره المرجعـي،               
ويـشعر الفــرد بالنجــاح إذا بلــغ مـستوى طموحــه فكــأن مــستوى الطمـوح معيــار يحكــم بــه    

. أعمـال وفيمـا يـستهدف تحقيقـه مـن غايـات          الفرد على نجاحه أو فشله فيما يقوم به مـن           
 ).٢٠٠٤؛ شعلة، ٢٠٠٤إبراهيم، (

 :مفهوم مستوى الطموح
عتبــر مــستوى الطمــوح أحــد العوامــل األساســية التــي تحــدد نــشاط الفــرد وســلوكه،     يُ

فبالرغم من كثرة تعريفات مستوى الطمـوح إال أنهـا اتفقـت بأنـه المعيـار الـذي يـستخدمه                    
 عبـر عـن مـستوى األداء الـذي يتطلـع لبلوغـه، وقـد يكـون مرتفعـاً أو                   الفرد لتحديد أهدافـه، وي    

 منخفــضاً، واتفقــت معظــم الدراســات التــي تناولــت مــستوى الطمــوح علــى أنــه          معتــدالً أو
الهدف الذي يتطلع إليه الفرد ويسعى لتحقيقه في أحد جوانب الحياة، شـريطة أن يتوافـق                

 النجـــاح والفـــشل لديـــه وإطـــاره هـــذا الهـــدف مـــع التكـــوين الـــسيكولوجي للفـــرد وخبـــرات
 ).٢٠٠٤؛ حسيب، ١٩٩٩يوسف، . (المرجعي

 :بعض العوامل المؤثرة في مستوى الطموح
ــار  إلـــى أن هنـــاك بعـــض العوامـــل قـــد تـــؤثر فـــي    ) ١٤٣٢المطيـــري،  ؛١٩٩٩يوســـف، (أشـ

 :مستوى الطموح وهي على النحو التالي
عقليـة وأعلـى ذكـاء كـان        تعنـي أنـه كلمـا كـان الفـرد أكثـر قـدرة               و :القدرة العقلية  -١

 .باستطاعته القيام بتحقيق أهداف أكثر صعوبة وتحقيق طموحه

يعني أنه كلما كان الفرد أكثر نضجاً كـان فـي متنـاول يـده وسـائل جمـع                   و :النضج -٢
سـائل والغايـات للوصـول إلـى     وتحقيق أهداف الطموح، وكان أقدر على التفكيـر فـي هـذه ال    

 .طموحه

مــن ) الترقيــات– الحــوافز – األجــور(واب المــادي والمعنــوي مثــل عتبــر الثــيُ :الثـــواب -٣
العوامـل الهامـة التـي قـد تـساعد علـى رفـع مـستوى الطمـوح، حيـث تـساعد اإلنـسان علـى              

 .تنظيم نشاطه وتوجهه نحو تحقيق الهدف
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ويقصد به الجو العام الذي يُمارس فيه العمل مثـل شـعور الفـرد         :الجانب االنفعالي  -٤
ء وإعجابهم بنشاطه وإنتاجه، وعالقته الجيدة برؤسائه وشعوره بأنه مقبول        بتقدير الزمال 

عتبر من العوامـل المهمـة التـي قـد تـؤثر فـي ارتفـاع           ومحبوب من جماعة العمل كل ذلك تُ      
وقد يـسبب   مستوى الطموح، وعكس ذلك قد يؤدي إلى كراهية الفرد للمؤسسة وللعمل 

 .حهفي غيابه المتكرر وبالتالي خفض مستوى طمو

ــ  :نظــرة الفــرد إلــى المــستقبل   -٥ ؤثر نظــرة الفــرد إلــى المــستقبل ومــا يتوقــع أن     قــد تُ
حققه من أهداف في مستقبل حياته علـى أهدافـه الحاضـرة، فالـشخص الـذي يمتـد بـصره                     يُ

وتفكيــره إلــى مــستقبل زاهــر يكــون تحــصيله ومــستوى طموحــه مخالفــاً لــشخص ينظــر       
 . أو متدنيضعيفللمستقبل بمنظار 

أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في مـستوى الطمـوح وهـي             ) ٢٠٠٤حسيب،  (ار  كما أش 
ــاق،        ــات الرفـ ــا، جماعـ ــة بهـ ــشئة االجتماعيـ ــاليب التنـ ــة وأسـ ــة اجتماعيـ ــرة كمنظومـ األسـ

 .المستوى االقتصادي للفرد، التحصيل الدراسي، مفهوم الذات، والثقة بالنفس

المـؤثرة فـي مـستوى      أن وجهـة الـضبط مـن العوامـل          ) ٢٠٠٦الشحات،  محمد و (وأشار  
الطموح حيث توجد عالقة ارتباطية موجبة بين وجهة الضبط الداخلي ومستوى الطمـوح،           
بحيث أن الفرد ذو وجهة الضبط الداخلي يعتبـر نفـسه مـسؤوالً عـن نتـائج أفعالـه ويتحمـل               

 .مسئولية تصرفاته وبالتالي فهو يعتمد على نفسه في تحديد أهدافه ويسعى لتحقيقها
 :د الطموحخصائص الفر

؛ ٢٠٠٤شــعلة، (إن الــشخص الطمــوح لــه خــصائص يتميــز بهــا عــن غيــره حيــث أشــار     
بأن هناك بعض الخصائص التي يتميز بها الفرد الطموح وهي علـى       ) ٢٠١٠،  ةغريب والعضايل 

 :النحو التالي
 .وال يرضى بمستواه الراهن ويعمل دائماً على النهوض به ال يقنع بالقليل -

 . أو المنافسة أو المسؤوليةال يخشى المغامرة -

 .يأخذ دائماً بأسباب الوصول إلى التقدم وال يستسلم للفشل بسهولة -
 .ال يجزع إن لم تظهر نتائج جهوده سريعاً -
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لديــه ميــل إلــى الكفــاح حيــث أنــه يتحمــل الــصعاب فــي ســبيل الوصــول إلــى هدفــه وال     -
 .يمنعه الفشل عن معاودة جهوده

 .ن بأن الجهد والمثابرة كفيالن بالتغلب على الصعابيتسم بالمثابرة حيث يؤم -

 :دراسات السابقةال/ ثانياً
، ثــم البحــثســيتم عــرض بعــض الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت متغيــرات 

 : وذلك على النحو التاليالدراساتالتعقيب العام على هذه 
 ):الخارجي – الداخلي (الضبط وجهة تناولت دراسات: أوالً
 وجهــة بــين العالقــة معرفــة إلــى هــدفت دراســة بــإجراء) ٢٠٠٠، Sinha (ســينها قــام
 مـن  الطـالب  مـن  عـدد  علـى  الدراسـة  تطبيـق  وتـم  الثقافات، عبر النفسية والضغوط الضبط

 المقارنـة  وتمـت  هنـدياً  طالبـاً ) ١٩٨(و كندياً طالباً) ٣٤٤ (بواقع والهندية الكندية الجنسيتين
 الدراسـة  وتوصـلت  الـذات،  وتقـدير  النفـسية  والـضغوط  الضبط وجهة في المجموعتين بين
 لـدى  الخارجية الضبط ووجهة النفسية الضغوط بين إحصائياً دال إيجابي ارتباط وجود إلى

 الدراسـة  توصـلت  كمـا  والهندية، الكندية الجنسيتين من الجامعة طالب من المجموعتين
 الطـالب  بزمالئهم مقارنة ينالكندي الطالب لدى أكثر كانت الداخلية الضبط وجهة أن إلى

 كـل  لـدى  الـذات  وتقـدير  النفـسية  الـضغوط  بـين  إحـصائياً  دالـة  سلبية عالقة ووجود الهنود،
 .والكنديين الهنود الطالب من

 وجهـة  بـين  التفاعـل  أثـر  اختبـار  إلـى  هـدفت  دراسـة  بـإجراء ) ٢٠٠٣،  عـرايس ( قام كما
 التــصوري  والتمييــز  المجــالي  االعتمــاد : المعــرفيين  باألســلوبين  وعالقتــه  والجــنس  الــضبط 

 القـانون  بكليتـي  األولـى  الفرقـة  طـالب  مـن ) ١٥٨ (من تكونت عينة لدى الدراسي والتحصيل
) الخـارجي  – الـداخلي  (الـضبط  وجهـة  مقياس الباحث واستخدم التحدي، بجامعة واآلداب

، وتوصلت )١٩٨٧ ناهية، أبو (ترجمة) ١٩٧١، Nowicki and Duke (ودوك نويكي إعداد من
 –الـداخلي  (الدراسة إلى عدم وجود فروق دالـة إحـصائياً بـين الطـالب ذوي وجهتـي الـضبط                   

مــن حيــث األســلوب المعرفــي االعتمــاد المجــالي والتمييــز التــصوري والتحــصيل     ) الخــارجي
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الدراسي، وال يوجـد أثـر دال إحـصائياً للتفاعـل بـين وجهـة الـضبط والجـنس للطـالب وذلـك                       
 .عتماد المجالي والتمييز التصوري والتحصيل الدراسيمن حيث األسلوب المعرفي اال

 الــذكور بــين الفــروق علــى التعــرف إلــى هــدفت دراســة بــإجراء) ٢٠٠٦ ،بــدر( قــام كمــا
 مــن والطالبــات الطــالب بــين الفــروق وكــذلك الــذات، وتوكيــد الــضبط وجهــة فــي واإلنــاث
 وجهـة  وعالقـة  الـذات،  وتوكيد الضبط وجهة السعودية في  البيئة وخارج داخل الدارسين
 مــن الــذات توكيــد مقيــاس وتــم تطبيــق التوكيديــة، بمــستوى والخــارجي الــداخلي الــضبط
 كفـافي،  (إعداد من) الخارجي – الداخلي (الضبط وجهة ومقياس) ١٩٩٥ عبدالفتاح، (إعداد
 النتـائج  وأسـفرت  الـسعودية،  العربية المملكة وخارج داخل وطالبة طالب ٢٠٠ على) ١٩٨٢
 كيلهمــا أن رغــم بالــذكور، بالمقارنــة – الخــارجي الــضبط وجهــة إلــى يملــن اإلنــاث أن علــى
 واإلنــاث الــذكور بــين الــذات توكيــد مقيــاس علــى إحــصائياً دالــة فــروق وتوجــد إليهــا، يميــل

 المملكــة خـارج  واإلنـاث  الــذكور بـين  فـروق  توجــد وال الـسعودية،  البيئـة  فــي الـذكور  لـصالح 
 وجهــة نحــو الفــرد مــال كلمــا وأنــه الــذات، يــدوتوك الــضبط وجهتــي فــي الــسعودية العربيــة
 والطالبـات  الطـالب  بـين  إحصائياً دالة فروق وتوجد لديه، الذات توكيد قل الخارجية الضبط
 الذات توكيد في خارجها يدرسون الذين وأقرانهم السعودية البيئة داخل يدرسون الذين
 .الخارج في يدرسون الذين لصالح
 الـذات  مفهـوم  تفاعـل  أثـر  على التعرف إلى هدفت اسةدر بإجراء) ٢٠١٠ ،شعلة( قامو

 طــالب لــدى األكــاديمي واإلنجــاز االختبــار قلــق مــن كــل علــى الــضبط وجهــة مــع األكــاديمي
 المعلمــين كليــة مــن طالــب) ١٠٠ (مــن العينــة وتكونــت القــرى، أم بجامعــة المعلمــين كليــة

 وأسـفرت ) ١٩٨٨ كامـل،  (إعـداد  مـن  الـضبط  وجهـة  مقياس تطبيق وتم القرى أم بجامعة
 مـستوى  عنـد  إحـصائياً  دالة سالبة ارتباطية عالقة وجود منها النتائج من عدد على الدراسة

ــار، وقلــق الداخليــة الــضبط وجهــة بــين) ٠٫٠١( ــة موجبــة ارتباطيــة عالقــة ووجــود االختب  دال
 تـأثير  ووجـود  األكـاديمي،  واإلنجـاز  الداخليـة  الـضبط  وجهة بين) ٠٫٠١ (مستوى عن إحصائياً

 فـي  الـضبط  وجهـة  مـع  األكـاديمي  الـذات  مفهـوم  لتفاعـل ) ٠٫٠١ (مـستوى  عنـد  إحصائياً لدا
 .القرى أم بجامعة المعلمين كلية طالب لدى االختبار قلق
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 :الطموح مستوى تتناول دراسات: ثانياً
 الكـشف  إلـى  هـدفت  دراسـة  بـإجراء ) ٢٠٠٣، Nonis & Wright (ورايـت  نـونيس  قـام 

 الدراســي والتحــصيل األكــاديمي اإلنجــاز علــى الطــالب درةقــ مــدى بــين العالقــة طبيعــة عــن
 طـالب  علـى  الدراسـة  تطبيـق  وتـم  ،التفـاؤل و الطمـوح  مـستوى  وهـي  متغيراتال بعض وبين

 إحـصائياً  دالة  موجبة عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت البكالوريوس، مرحلة في الجامعة
 بـين  إحـصائياً  دالة  موجبة قةعال ووجود الجامعة، طالب لدى الطموح ومستوى التفاؤل بين

 التنبؤ على المساعدة الشخصية العوامل أهم من التفاؤلأن  و ،األكاديمي واإلنجاز التفاؤل
 .األكاديمي باإلنجاز

 طبيعــة علــى التعــرف إلــى هــدفت دراســة بــإجراء) ٢٠١٠ ،والعــضايلة غريــب( قــامكمــا 
 دافعيـة  مـن  وكـل  الخاصـة و الحكوميـة  الجامعـات  فـي  الـسائد  الجـامعي  المنـاخ  بين العالقة
 وتـم  األردنيـة،  الجامعـات  طلبـة  مـن  الجنـسين  كـال  مـن  عينـة  لدى الطموح ومستوى اإلنجاز
 بالتــساوي، والخاصــة الحكوميــة الجامعــات مــن وطالبــة طالــب) ١٠٠ (علــى الدراســة تطبيــق

 الباحثـان  اسـتخدام  وكـذلك  ،مـن إعـدادهما    الجـامعي  المنـاخ  مقيـاس  الباحثـان  واستخدم
 الطموح مستوى ومقياس ،)١٩٨٢ حسين، (ترجمة Lynn لن إعداد اإلنجاز عيةداف مقياس
ــى الدراســة وتوصــلت ،)١٩٧٥ عبــدالفتاح، (إعــداد  عنــد إحــصائية داللــة ذات فــروق وجــود إل

 الجــامعي المنــاخ ذات الجامعــات وطالبــات طــالب درجــات متوســطات بــين) ٠٫٠١ (مــستوى
 فـي  المغلـق  الجـامعي  المنـاخ  ذات اتالجامعـ  وطالبات طالب درجات ومتوسطات المفتوح
 المنــاخ ذات الجامعــات وطالبــات طــالب لــصالح الطمــوح ومــستوى اإلنجــاز دافعيــة مــن كــل

 .المفتوح الجامعي
 بــين العالقــة طبيعــة علــى التعــرف إلــى هــدفت دراســة بــإجراء) ٢٠١٠ ،الرفــاعي( قــامو

 وتــم ،لتخصــصاتا بمختلــف العليــا الدراســات طالبــات لــدى الــذات وتقــدير الطمــوح مــستوى
 مـن  الطمـوح  ىمـستو  ومقيـاس  وآخـرون  الـدريني  إعداد من الذات تقدير مقياس استخدام

 بجامعـة  العليـا  الدراسـات  طالبـات  من طالبة) ١٠٠ (على الدراسة تطبيق وتم الباحثة، إعداد
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 مـستوى  بـين  إحـصائياً  دالـة  ارتباطيـة  عالقـة  وجـود  إلى الدراسة وتوصلت ز،عبدالعزي الملك
 . بجامعة الملك عبدالعزيزالعليا الدراسات طالباتلدى  الذات تقديرو الطموح
 التفـــاؤل بـــين العالقـــة بحـــث إلـــى هـــدفت دراســـة بـــإجراء) ٢٠١٠ ،العـــال أبـــو( قـــام كمـــا
 الحيــاة مــع التوافــق الطمــوح، مــستوى الــذات، تقــدير:  وهــيالمتغيــرات وبعــض والتــشاؤم
 وتقـدير  جهـة  مـن  والتـشاؤم  تفـاؤل ال مـن  كل في الجنسين بين الفروق وتحديد الجامعية،

 جامعـة  طـالب  لـدى  أخـرى  جهـة  من الجامعية الحياة مع والتوافق الطموح ومستوى الذات
 ،)١٩٩٦ عبدالخالق، ( إعدادوالتشاؤم للتفاؤل العربية القائمة الباحث واستخدم المنصورة،

 معـــوض (إعـــداد الطمـــوح مقيـــاس ،)١٩٩٤,Hudson (هودســـون إعـــداد الـــذات تقـــدير دليـــل
 & Robert (وبوهــدون لروبــرت الجامعيــة الحيــاة مــع التوافــق ومقيــاس ،)٢٠٠٦ ومحمــد،

Bohdon  ،طـالب  مـن  )٦٠٤( علـى  الدراسـة  تطبيـق  وتم ،)٢٠٠٤ عبدالسالم، (ترجمة) ١٩٨٤ 
) الطـب  – الهندسـة  – الحقـوق  – التجـارة  – اآلداب (كليـات  من المنصورة جامعة وطالبات
ــالي والمعهـــد  عالقـــة وجـــود إلـــى الدراســـة وتوصـــلت بالمنـــصورة، يـــةاالجتماع للخدمـــة العـ
 التــي الــدرجاتو  الطــالبعليهــا حــصل التــي الــدرجات بــين إحــصائياً دالــة موجبــة ارتباطيــة
 علــى ودرجــاتهم التفــاؤل مقيــاس علــى الكليــة العينــة ودرجــات الطالبــات عليهــا حــصلت
 عالقــة جــودوو الجامعيــة، الحيــاة مــع والتوافــق الــذات وتقــدير الطمــوح مــستوى مقيــاس
ــة ســالبة ارتباطيــة ــدرجات بــين إحــصائياً دال ــدرجات الطــالب عليهــا حــصل التــي ال  التــي وال
 علــى ودرجــاتهم التــشاؤم مقيــاس علــى الكليــة العينــة ودرجــات الطالبــات عليهــا حــصلت
 ذات فـروق  ووجـود  الجامعيـة،  الحيـاة  مـع  والتوافـق  الـذات  وتقدير الطموح مستوى مقياس
 الـدرجات  ومتوسـطات  الطـالب  عليهـا  حـصل  التي الدرجات سطاتمتو بين إحصائية داللة
 مــع والتوافــق الــذات وتقــدير الطمــوح مــستوى مقيــاس علــى الطالبــات عليهــا حــصلت التــي
 .المذكور مجموعة لصالح الجامعية الحياة

ــاً ــين العالقــة تناولــت دراســات: ثالث ــضبط وجهــة ب ــداخلي (ال  ومــستوى) الخــارجي – ال
 :الطموح
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 بـين  العالقـة  طبيعـة  عـن  الكـشف  إلـى  هـدفت  دراسـة  بـإجراء ) ١٩٩٤ ،مـسلم  أبو( قام
 الطمــوح ومــستوى والقلــق الدراســي التحــصيل مــن وكــل الــضبط لوجهــة الطــالب إدراك

 بـين  الفـروق  علـى  والتعرف االقتصادي، – االجتماعي المستوى تثبيت عند وذلك األكاديمي
 ومـن  الخـارجي  الـضبط  ةوجه وذوي الداخلي الضبط وجهة ذوي الطالب درجات متوسطي
 ومـستوى  والقلق الدراسي التحصيل من كل في مختلفة اقتصادية – اجتماعية مستويات
) الخــارجي – الــداخلي (الــضبط وجهــة مقيــاس بتطبيــق الباحــث وقــام األكــاديمي، الطمــوح
 ناهيــة، أبــو (إعــداد الطمــوح مــستوى اختبــار ،)١٩٨٢ كفــافي، (ترجمــة) ١٩٦٦، Rotter (لروتــر
ــارا ،)١٩٨٦ ــمة ختبـ ــداد القلـــق سـ ــبيلبرجر إعـ ــرون سـ  ،)١٩٧٢، Spielberger et al (وآخـ

 الدراسـة  عينـة  وتكونـت  ،)١٩٨٥ عبـداهللا،  (إعداد االقتصادي االجتماعي المستوى ومقياس
 سـالبة ارتباطيـه    عالقـة  وجـود  إلـى  الدراسـة  وتوصـلت  الثانويـة،  المرحلـة  مـن  طالباً) ٢٢٤ (من
ــة ــدرجات بــين) ٠٫٠١ (مــستوى عنــد إحــصائياً دال  مقيــاس فــي الطــالب عليهــا حــصل التــي ال

 األكــاديمي الطمــوح ومــستوى الدراســي التحــصيل مــن كــل فــي ودرجــاتهم الــضبط وجهــة
 بــين) ٠٫٠١ (مــستوى عنــد إحــصائية دالــة فــروق ووجــود واالقتــصادي، االجتمــاعي والمــستوى
 -ياالجتمـاع  والمستوى الداخلي الضبط وجهة ذوي الطالب مجموعتي درجات متوسطي
 مـن  كـل  فـي  المستوى نفس من الخارجي الضبط وجهة ذوي والطالب المرتفع االقتصادي
 المجموعــة لــصالح وذلــك األكــاديمي الطمــوح ومــستوى القلــق وســمة الدراســي التحــصيل
 مجمـوعتي  درجـات  متوسـطي  بـين ) ٠٫٠١ (مـستوى  عنـد  إحـصائية  دالة فروق ووجود األولى،

 المتوســــط االقتــــصادي – االجتمــــاعي توىوالمــــس الــــداخلي الــــضبط وجهــــة ذوي الطــــالب
 الطمـوح  مـستوى  مـن  كـل  فـي  المـستوى  نفـس  مـن  الخـارجي  الضبط وجهة ذوي والطالب
 بـين  للتفاعـل  أثـر  يوجـد  وال األولـى،  المجموعـة  لـصالح  وذلك الدراسي والتحصيل األكاديمي
 مـن  كـل  فـي  الطـالب  درجـات  تبـاين  فـي  الـضبط  ووجهة االقتصادي – االجتماعي المستوى

 .القلق وسمة الدراسي والتحصيل  األكاديميالطموح ستوىم
 بـين  العالقـة  طبيعـة  عـن  الكـشف  إلـى  هـدفت  دراسـة  بـإجراء ) ٢٠٠٢،  الذواد( قام كما
 الــسعوديات الجامعــة طالبــات مــن عينــة لــدى الطمــوح ومــستوى الداخليــة الــضبط وجهــة
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 وجهـة  مـن  كـل  فـي  والمـصريات  الـسعوديات  الجامعات طالبات بين والفروق والمصريات،
 كفــافي، (إعــداد الــضبط  وجهــةمقيــاس تطبيــق وتــم الطمــوح، ومــستوى الــداخلي الــضبط
 مـن  الدراسـة  عينـة  وتكونـت  ،)١٩٧٥ عبـدالفتاح،  (إعـداد  الطمـوح  مـستوى  ومقياس ،)١٩٨٢

 وجــودة إلـى  الدراسـة  وتوصــلت والمـصريات،  الـسعوديات  الجامعــة طالبـات  مـن  طالبـة ) ١٢٠(
 لـدى  الطمـوح  ومـستوى  الداخليـة  الـضبط  وجهـة  بـين  إحـصائياً  ةدالـ  موجبـة   ارتباطيـه عالقـة 
 إحـصائياً  دالـة  فـروق  توجد كما السعوديات، الجامعة وطالبات المصريات الجامعة طالبات
 طالبـات  لـصالح  الداخليـة  الـضبط  وجهـة  في المصريات والطالبات السعوديات الطالبات بين

 والطالبــات الــسعوديات الطالبــات نبــي إحــصائياً دالــة فــروق وتوجــد الــسعوديات، الجامعــة
 .المصريات الجامعة طالبات لصالح الطموح مستوى في المصريات

 :تعقيب على الدراسات السابقة

 -الـداخلي   (وجهـة الـضبط     من خالل العرض السابق للدراسات الـسابقة التـي تناولـت            
ــاول    )الخــارجي ــذي تن ــي  عــدد الدراســات ، يَتــضح أنمــستوى الطمــوح ، وبعــضها اآلخــر ال  الت

 البحث بين متغيرات    بحث العالقة  أي    قليلة جداً،   أو ربط هذه المتغيرات معاً     بحثحاولـت  
لـدى طـالب الجامعـة فـي البيئـة      )  الخارجي ومستوى الطموح–وجهة الضبط الداخلي    (وهي  

ــسعودية لوجهــة الــضبط   فــي تناولــه   يعتبــر البحــث إضــافة للدراســات الــسابقة    ، وبالتــاليال
ــداخلي ( ــار–الـــ ــرات     ) جي الخـــ ــوء بعـــــض المتغيـــ ــي ضـــ ــوح فـــ ــستوى الطمـــ ــا بمـــ وعالقتهـــ

 تـم  البحـث ن إ لـدى طـالب جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، كمـا                  الديموجرافية
ــى   ــة البكــالوريوس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية        تطبيقــه عل طــالب مرحل

 تحقيقهـا أنهـا لـم        يتبين من خالل األهداف التي حاولت الدراسات السابقة        حيث،  بالرياض
شـموله علـى معرفـة طبيعـة العالقـة بـين             ، وذلـك مـن حيـث      البحثتُغطِ أهداف ومتطلبات    

ــضبط   ــة الـ ــداخلي (وجهـ ــارجي–الـ ــرات     )  الخـ ــوء بعـــض المتغيـ ــي ضـ ــوح فـ ــستوى الطمـ ومـ
ــدى طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض        وبــذلك ،الديموجرافيــة ل

اســـتفاد الباحـــث مـــن و، ءت بـــه الدراســـات الـــسابقةأســـهم البحـــث وأضـــاف علـــى مـــا جـــا 
 حيــث يُعتبــر مــن الموضــوعات الهامــة فــي   البحــثالدراســات الــسابقة فــي اختيــار موضــوع  
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اختيـار عينـة    فـي   التربـوي، كمـا اسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات الـسابقة               النفـسي و  المجال  
طــالب  لالبحــث بعــض متغيــرات  ت، حيــث إن عــدد مــن الدراســات الــسابقة تناولــ     البحــث
 مثــل دراســة  باعتبــارهم الــشريحة المهمــة التــي يَقــوم عليهــا المجتمــع ويتطــور   الجامعــة

 أبـو العـال،   ؛٢٠١٠ غريب والعـضايلة،  ؛٢٠٠٣ Nonis & Wright ؛٢٠٠٣ عرايس، ؛٢٠٠٢الذواد، (
فــــي و البحــــث، اختيــــار مقــــاييس  فــــيواســــتفاد الباحــــث مــــن الدراســــات الــــسابقة، )٢٠١٠

نــه أكثــر قُربــاً مــن الميــدان الحقيقــي للــسلوك اإلنــساني فــي    اســتخدام المــنهج الوصــفي أل 
، كمــا اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي التعــرف   هــذا البحــثدراســة متغيــرات 

 .ومستوى الطموح)  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط على أكثر 

 :البحث فرضيات
 جامعة اإلمام بين درجات طالب إحصائية داللة ارتباطيه سالبة ذات عالقة توجد -١

ودرجـاتهم  )  الخـارجي  –الـداخلي   (محمد بن سعود اإلسالمية على مقياس وجهـة الـضبط           
 .على مقياس مستوى الطموح

 تعزى) خارجيال –داخلي ال(وجهة الضبط  في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -٢

امعـة  طـالب ج  لـدى ) اإلنـسانية  العلوم – الطبيعية العلوم(الدراسي  التخصص متغير إلى
 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام
 متغيـر  إلـى  مـستوى الطمـوح تعـزى    فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال -٣

 اإلمـام  طـالب جامعـة   لـدى ) اإلنـسانية  العلـوم  – الطبيعيـة  العلـوم (الدراسـي   التخـصص 

  .اإلسالمية سعود بن محمد
 تعزى )الخارجي-الداخلي(وجهة الضبط  في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -٤

 بـن  محمـد  اإلمـام  جامعـة  طـالب  لـدى ) الـسابع  – الثـاني ( المـستوى الدراسـي   متغيـر  إلـى 

  .اإلسالمية سعود
 متغيـر  إلـى  تعـزى  مـستوى الطمـوح   فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال -٥

 سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  جامعـة  طـالب  لـدى  )الـسابع  – الثـاني (المـستوى الدراسـي   

 .اإلسالمية
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 مـن  الطمـوح  مـستوى  ومنخفـضي  مرتفعـي  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجد ال -٦
 مقيــاس علــى درجــاتهم متوســطي فــي اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة طــالب

 .)الخارجي – الداخلي(وجهة الضبط 

 :منهج البحث
 المنهج الوصـفي بواسـطة أسـلوب البحـث االرتبـاطي، للتعـرف              البحثاتبع الباحث في    

 فـي ضـوء   ومـستوى الطمـوح  )  الخـارجي –الـداخلي  (عة العالقة بـين وجهـة الـضبط     على طبي 
  لــدى طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،  بعــض المتغيــرات الديموجرافيــة

 علـى  درجـاتهم  فـي  مـستوى الطمـوح    ومنخفضي مرتفعي بينوللتعرف على درجة الفروق     
جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود          مـن طـالب     ) الخـارجي  – الـداخلي  (وجهـة الـضبط    مقياس

بين طـالب  )  الخارجي–الداخلي ( في وجهة الضبط  درجة الفروق  وللتعرف على  اإلسالمية،
 المـستوى الدراسـي   إلـى متغيـر   والتـي قـد ترجـع   جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية       

 درجـة  ولمعرفـة ،  )علـوم إنـسانية    - علوم طبيعيـة  (والتخصص الدراسي   ) سابع ال -الثاني  (
والتي قـد    بين طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية          مستوى الطموح  في   الفروق
علـــوم (، والتخـــصص الدراســـي )الـــسابع -الثـــاني  (المـــستوى الدراســـي إلـــى متغيـــر ترجـــع
 ). علوم إنسانية- طبيعية

 :البحثمجتمع 
مرحلـــة البكـــالوريوس فـــي  المنتظمـــين  الـــذكور مـــن الطـــالبالبحـــثتكـــون مجتمـــع 

طالـب  ) ٣٤٠١٥(عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض، والبـالغ عـددهم      بجام
  )هـ١٤٣٦جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ( .هـ١٤٣٦-١٤٣٥للعام الجامعي 

 :البحثعينة 
 وذلـك   البحـث اعتمد الباحث على الطريقة العشوائية الطبقية فـي اختيـار أفـراد عينـة               

ــين   ــالوريوس  مـــن الطـــالب المنتظمـ ــة البكـ ــي مرحلـ ــعود   بفـ ــد بـــن سـ ــام محمـ ــة اإلمـ جامعـ
 حيث تم حصر أعداد الطالب الذكور المنتظمين بمرحلة البكالوريوس والبـالغ            اإلسالمية،

) ١٣(هـ، وتم تحديد عدد الكليات وهي       ١٤٣٦ -١٤٣٥طالب للعام الجامعي    ) ٣٤٠١٥(عددهم  
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ت، حيــث تــم اختيــار كليــة كليــة، وتــم وضــعها فــي جــدول ووقــع االختيــار علــى ثــالث كليــا  
واحدة من التخصصات اإلنسانية نظراً لكثرة أعداد الطالب وهي كلية العلوم االجتماعية            
وتمثل التخصصات اإلنسانية، ووقع االختيار على كليتـين مـن التخصـصات الطبيعيـة نظـراً                
ــل         ــات وتمثـ ــب والمعلومـ ــوم الحاسـ ــة علـ ــوم وكليـ ــة العلـ ــي كليـ ــالب وهـ ــداد الطـ ــة أعـ لقلـ

ت الطبيعية، كما تم تحديد  المستويات الدراسية وهي ثمان مستويات دراسـية             التخصصا
ــار عمــدياً علــى مــستويين دراســيين وهمــا المــستوى         تــم وضــعها فــي جــدول ووقــع االختي
الدراسي الثاني والمـستوى الدراسـي الـسابع، ومبـرر ذلـك هـو أن المـستوى الدراسـي الثـاني           

ينما يشتمل المستوى الدراسي الـسابع علـى        يشتمل على الطالب حديثي عهد بالجامعة ب      
الطالب المتوقع تخـرجهم حيـث يُعتبـر مـن المـستويات المتقدمـة بمرحلـة البكـالوريوس                  
وبذلك يقـوم البحـث بمعرفـة درجـة الفـروق بـين طـالب المـستوى الدراسـي الثـاني حـديثي                  

لوم العهد بالجامعة والمستوى الدراسي السابع المتوقع تخرجهم وذلك في تخصص الع       
اإلنسانية المتمثل بكلية العلـوم االجتماعيـة وتخـصص العلـوم الطبيعيـة المتمثـل بكليـة                 
العلـــوم وكليـــة علـــوم الحاســـب والمعلومـــات وذلـــك لتحقيـــق المقارنـــة الجيـــدة ويكـــون   
للمعلومات أكثر معنى وفائدة، وبعد ذلك تم توزيع جميع طالب المستوى الدراسي الثـاني        

ن التخصصات اإلنـسانية والطبيعيـة فـي جـداول وهـي عبـارة              والمستوى الدراسي السابع م   
عن قائمة من األرقام تم ترتيبها بواسطة الكمبيوتر وذلك لضمان عدم تسلـسلها وأخـذ               

إســتبانة لوجهــة الــضبط ) ٢٠٠(طالــب، حيــث تــم توزيــع  ) ١٨٠(عينــة عــشوائية منهــا بلغــت 
وهي المناسـب  ) ١٨٠(ع ومستوى الطموح على عينة البحث، وتم جم   )  الخارجي –الداخلي  (

إســتبانة وذلــك لعــدم اكتمــال بياناتهــا وعــدم اإلجابــة   ) ٢٠(مــن االســتبانات، وكــان الفاقــد  
طالــب تــم اختيــارهم عــشوائياً مــن المــستوى ) ١٨٠(عليهــا، وبالتــالي أصــبحت عينــة البحــث 

الدراسي الثـاني والمـستوى الدراسـي الـسابع مـن التخصـصات الدراسـية العلـوم اإلنـسانية                   
والجــدول بيعيــة بمرحلــة البكــالوريوس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،  والط

 :يوضح ذلك) ١(التالي رقم 
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 ) ١ (رقم جدول
  البحث عينةأفراد  وصف يوضح
 اإلجمالي الطبيعية العلوم اإلنسانية العلوم

 المستوى الدراسي
 العدد

 النسبة
 المئوية

 العدد
 النسبة
 المئوية

 العدد
 النسبة

 ئويةالم

المستوى الدراسي 
 الثاني

٥١٫١ ٩٢ %٢٥ ٤٥ %٢٦٫١ ٤٧% 

المستوى الدراسي 
 السابع

٤٨٫٩ ٨٨ %٢٥ ٤٥ %٢٣٫٩ ٤٣% 

 %١٠٠٫٠ ١٨٠ %٥٠ ٩٠ %٥٠ ٩٠ اإلجمالي

طالبــاً مــن الطــالب  ) ١٨٠ (البحــثأن حجــم عينــة ) ١(يتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــم   
: د بن سعود اإلسالمية مقسمة إلى     المنتظمين بمرحلة البكالوريوس بجامعة اإلمام محم     

ــاً) ٩٢( ــارهم عــشوائياً  طالب ــاني   مــن  تــم اختي ــاً مــن  ) ٤٧( بواقــع المــستوى الدراســي الث طالب
طالبـاً مـن التخصـصات    ) ٤٥(التخصصات اإلنسانية المتمثلة في كلية العلـوم االجتماعيـة، و      

 تـم   طالبـاً ) ٨٨(، و الطبيعية المتمثلة في كليـة العلـوم وكليـة علـوم الحاسـب والمعلومـات              
طالبــاً مــن التخصــصات   ) ٤٣( بواقــع المــستوى الدراســي الــسابع   مــن اختيــارهم عــشوائياً 

طالبــاً مــن التخصــصات الطبيعيــة  ) ٤٥(و اإلنــسانية المتمثلــة فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة، 
 .المتمثلة في كلية العلوم وكلية علوم الحاسب والمعلومات

 :البحثأدوات 
 : Rotterلروتر )  الخارجي-الداخلي (بط مقياس وجهة الض: أوالً

 علـى   تقنيـين ترجمـة و  وجهـة الـضبط لروتـر       استخدم الباحث في هـذا البحـث مقيـاس          
ــ ١٤٣٣الغفيلــي،  ( وتقنـــين علــى البيئــة الـــسعودية  ) ١٩٨٢كفــافي،  (البيئــة العربيــة    ووقـــع ) هـ

صـالحيته   هذا المقياس لعدة مبررات وهي أنه يتمتع بصدق وثبات ممـا يـضمن               ىاالختيار عل 
 ، ويـشتمل   يتميـز بوضـوح المفـردات مـن حيـث المعنـى والـصياغة اللغويـة                لالستخدام، كما 
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وجهـة  عبـر عـن     كـل فقـرة تتـضمن عبـارتين احـدهما تُ          فقـرة و  ) ٢٣(في صورته الحالية على     
وأضيفت إلى الثالث وعـشرون فقـرة   ، الضبط الداخلي واألخرى عن وجهة الضبط الخارجي 

وإنمــا وضــعت حتــى ال ، وجهــة الــضبط وال تُــصحح لهــا بقيــاس ســت فقــرات دخيلــة ال عالقــة
 ويُـصحح  ٢٧-٢٤-١٩-١٤-٨-١:  وهـذه الفقـرات هـي    يكتشف المفحـوص هـدف المقيـاس      

المقياس بأن تُعطـى درجـة لكـل اختيـار للعبـارة التـي تـشير إلـى الوجهـة الخارجيـة، وعلـى                         
 مـن تنـوع مـضمون       أن الهـدف  هذه فإن الدرجة العالية تشير إلى وجهة الـضبط الخـارجي، و           

فقــرات المقيــاس هــو اختيــار عينــة مناســبة للمواقــف التــي يتوقــع أن تظهــر فيهــا اتجاهــات  
سلوك الفرد، كمـا أن فقـرات المقيـاس ليـست مرتبـة بـأي              الضبط الداخلي والخارجي على     

  )هـ١٤٣٣هـ؛ المطيري، ١٤٣٣الغفيلي، . ( ترتيب معين
ء دراسات عديـدة علـى المقيـاس وخاصـة          مع تالميذه بإجرا  ) (١٩٦٦،  Rotte وقام روتر   

فيما يتعلق بالصدق مثل الصدق العاملي والصدق البنـائي وصـدق المـضمون وأشـارت إلـى أن         
إلــى أن ) هـــ١٤٣٣نــوف المطيــري، (كمــا أشــارت . المقيــاس يتمتــع بدرجــة جيــدة مــن الــصدق

ل  حظـي بعـدد كبيـر مـن الدراسـات حـو       ) الخـارجي  –الداخلي  (مقياس روتر لوجهة الضبط     
ترجمـة المقيـاس للغـة العربيـة     ب) ١٩٨٢،  كفـافي   (قـام  البيئة العربيـة     وفي،  صدقه وصالحيته 

تحديـد أي العبـارتين تعبـر عـن الوجهـة           ذوي االختـصاص ل   من  ) ٧( على   هعرضوبعد ذلك تم    
الداخليـة للــضبط وأيهمــا تــشير إلـى الوجهــة الخارجيــة للــضبط كمـا طلــب رأيهــم فــي مــدى    

) وذلك فـي البيئـة المـصرية   (أي مدى قدرتها على التعبير عن المعنى المقصود  ،  صدق العبارة 
ة للــضبط والوجهــة الخارجيــ، بعــد أن قــام بتحديــد معنــى الوجهــة الداخليــة للــضبط   ذلــك و

حيــث ركــز المقــنن علــى الــصدق الظــاهري والــصدق المنطقــي للمقيــاس    ، وتوضــيحها لهــم
 النتائج أن تصنيف المحكمـين جميعـا طـابق تـصنيف العبـارات فـي المقيـاس بـين                 وأشارت

 عــن مــدى صــدق العبــارة وأنهــا تقــيس فعــال مــا   أمــا، الوجهــة الداخليــة والوجهــة الخارجيــة 
الثالثـة والعـشرين    ئج باسـتخدام صـدق المحكمـين أن          أوضـحت النتـا     فلقـد  وضعت لقياسه 

 المكونة للمقياس نالت موافقة خمسة من المحكمين        )أي الستة واألربعين عبارة   (فقرة  
ــا وضــعت لقياســه         ــارات صــادقة وتقــيس فعــال م ــى أســاس أن هــذه العب فــي المطيــري،  ( عل
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ئــة الــسعودية  بتطبيــق المقيــاس علــى البي  ) هـــ١٤٣٣أروى الغفيلــي، (، كمــا قامــت  )هـــ١٤٣٣
درجات وتوصلت إلـى أن  ) ١٠(درجات وأقل ) ١٠(وبحساب صدق المقارنة الطرفية بين أعلى   

ــد مـــستوى    ــاً داالً إحـــصائياً عنـ ــة   ) ٠٫٠١(هنـــاك فرقـ ــلين علـــى الـــدرجات المرتفعـ بـــين الحاصـ
) ١٥٬٥٠(والعليــا ) ١٬٥٠(والــدرجات المخفــضة، حيــث بلــغ متوســط الرتــب للمــستويات الــدنيا  

وبــذلك فهــو مقيــاس صــادق ويمكــن     ) ٠٫٠١(وهــي اقــل مــن   ) ٠٫٠٠٠(الداللــة وبلــغ مــستوى  
 .االعتماد عليه

عن طريـق تطبيقـه علـى    المقياس  من صدق    بالتحقق في هذا البحث  قام الباحث   كما  
 وقـد    مـن الطـالب المنتظمـين فـي مرحلـة البكـالوريوس             طالباً )٥٥( بلغت استطالعيةعينة  

 حيـث   ،لعينة مطابقة لمواصفات العينـة األساسـية      راعى الباحث أن تكون مواصفات هذه ا      
المستوى الدراسي الثاني وطـالب مـن المـستوى الدراسـي الـسابع مـن       تم اختيار طالب من    

 ،جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية         ب تخصصي العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية    
رتباط العبارات  وبعد ذلك تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت ا           

  : يوضح ذلك) ٢(بالدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي رقم 

 يبين ارتباط درجة كل عبارة ) ٢(رقم جدول 
 ) الخارجي–الداخلي ( لمقياس وجهة الضبطبالدرجة الكلية 
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ــارات بالدرجــة    ) ٢(يَتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــم      أن جميــع معــامالت ارتبــاط العب
 وهــذا يعطــي داللــة علــى  )٠٫٠٥( و )٠٫٠١(الكليــة للمقيــاس دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى داللــة   

رتفاع معامالت االتساق الداخلي مما يُشير إلـى أن المقيـاس يَتمتـع بـصدق مُرتفـع، وصـالح        ا
 . البحثللتطبيق من أجل أغراض 

 بـأن روتـر قـام بالتأكـد مـن ثبـات المقيـاس عـن طريـق عـدد          ) هـ١٤٣٣المطيري،  (وأشار  
ريقـة  بط) ٠٬٨٣ – ٠٬٤٩( إلى معامالت ثبات مرتفعة تراوحت ما بين         من الدراسات وتوصلت  

عـن طريـق    ) ٠٬٧٩ – ٠٬٦٥(كمـا تراوحـت معـامالت ثبـات المقيـاس مـا بـين               ،  إعادة االختبـار  
قـام  ) المجتمـع المـصري   (وفي البيئـة العربيـة      ،  حساب معامالت االتساق الداخلي للمقياس    

 عــن طريــق إعــادةبحــساب ثبــات االختبــار بعــد ترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة ) ١٩٨٢، كفــافي(
طالبــاً ) ١٠٦(ســبعة أســابيع مــن التطبيــق األول علــى مجموعــة بلغــت   تطبيــق االختبــار بعــد  

عـن طريـق التجزئـة    الثبـات   قـام بحـساب   ، كمـا )٠٬٦١٩(وتوصل إلى معامـل ارتبـاط      ،  وطالبة
  بــراون بلــغ –وباســتخدام تــصحيح ســبيرمان  ) ٠٬٥٢٨(النــصفية وتوصــل إلــى معامــل ثبــات   

أروى الغفيلــي، (اس، كمــا قامــت  وهــي معــامالت ثبــات جيــدة تــدل علــى ثبــات المقيــ  )٠٬٦٩١(
ــات المقيــاس عــن طريــق        ) ه١٤٣٣ ــسعودية وبحــساب ثب ــة ال ــى البيئ بتطبيــق المقيــاس عل

وعـن طريـق حـساب معامـل التجزئـة النـصفية            ) ٠٬٦٣٦(حساب معامل ألفا كرونباخ وبلغ      
وهــي معــامالت ثبــات عاليــة تــدل علــى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة    ) ٠٬٧٤٨(وبلــغ ) جتمــان(

 .ثبات وصالح لالستخدامجيدة من ال
عـن طريـق تطبيقـه علـى        المقياس   ثبات من   بالتحقق في هذا البحث  قام الباحث   كما  

 وقـد   من الطـالب المنتظمـين فـي مرحلـة البكـالوريوس          طالباً )٥٥( بلغت  استطالعية عينة  
 حيـث   ،راعى الباحث أن تكون مواصفات هذه العينة مطابقة لمواصفات العينـة األساسـية            

المستوى الدراسي الثاني وطـالب مـن المـستوى الدراسـي الـسابع مـن        طالب من   تم اختيار 
، جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية         ب تخصصي العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية    

كمـا  ، حـساب معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ وذلـك لجميـع مفـردات المقيـاس                وبعد ذلك تـم     
جتمـان،  (ستخدام طريقتي التجزئة النـصفية       بحساب الثبات با   في هذا البحث  قام الباحث   
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للتحقق مـن ثبـات المقيـاس وجـاءت النتـائج علـى النحـو الـذي يوضـحه                  )  براون -وسبيرمان  
 :التالي) ٣(الجدول رقم 

 ) ٣ ( رقمجدول
 ألفا(وهي  ) الخارجي–الداخلي  (الضبط لوجهة روتر مقياس ثبات حساب طرق يوضح

 )٥٥=ن(و) جتمان – براون سبيرمان -خكرونبا
 النصفية التجزئة

 خكرونبا ألفا الثبات حساب طريقة
 جتمان براون-سبيرمان

 ٧٥٩. ٧٦١. ٧٦٠. الثبات معامل قيمة

بمـا يـدل    ) ٠٫٧٠ (أن قيم معـامالت الثبـات تزيـد عـن         ) ٣(يتضح من الجدول السابق رقم      
رجـة ثبـات    وهي قيمة تـدل علـى د  )٠٫٧٦٠ ( أن قيمة ألفا كرونباخ    ، حيث على ثبات المقياس  

، كمـا أن قيمتـي معامـل الثبـات          البحـث مقبولة للمقياس مما يجعله صـالحاً لالسـتخدام فـي           
مقبولتــان بمــا يــدل علــى ثبــات المقيــاس وأنــه     ) ٠٫٧٥٩، و ٠٫٧٦١(بطريقــة التجزئــة النــصفية  

 .البحثصالح للتطبيق من أجل أغراض 
 : مقياس مستوى الطموح: ثانياً

معوض ومحمد، (قياس مستوى الطموح من إعداد     استخدم الباحث في هذا البحث م     
ووقــع االختيــار علــى هــذا المقيــاس لعــدة مبــررات وهــي أنــه يتمتــع بــصدق وثبــات ممــا ) ٢٠٠٦

 يتميــز بوضــوح المفــردات مــن حيــث المعنــى والــصياغة   يــضمن صــالحيته لالســتخدام، كمــا 
ختيـار أو   تحـت اال  ) صـح (عبـارة ويقـوم المفحـوص بوضـع عالمـة           ) ٣٦(، ويتكون مـن     اللغوية

 –) درجـات ٣(البديل المناسب الذي يُعبر عن رأيه مـن بـين أربعـة بـدائل لإلجابـة وهـي دائمـاً                     
، وتُعكــس هــذه الــدرجات فــي العبــارات )صــفر( نــادراً –) درجــة١( أحيانــاً–) درجتــان٢(كثيــراً 

 ). ٣٦، ٣٢، ٣٠، ٢٣، ٦(السالبة وهي 
تخدام الصدق المرتبط   باس) ٢٠٠٦معوض ومحمد،   (وللتحقق من صدق المقياس قام      

بالمحك وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات أفـراد العينـة المـستخدمة فـي الثبـات       
على المقياس ودرجـاتهم علـى اسـتبيان مـستوى الطمـوح للراشـدين لكاميليـا عبـد الفتـاح           
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وهــو دال إحــصائياً، ممــا يــشير إلــى تمتــع المقيــاس     ) ٠٬٨٦(وكــان معامــل االرتبــاط  ) ١٩٧٥(
 .ناسبة من الصدق ويمكن االعتماد عليهبدرجة م

بإجراء دراسة استطالعية لمقياس مستوى الطموح مـن        ) ٢٠٠٩(كما قام المشيخي    
من خالل تطبيقه على عينة من طالب كلية العلوم واآلداب   ) ٢٠٠٦معوض ومحمد،   (إعداد  

ي سـنة بـانحراف معيـار   ) ٢٠(طالبـاً ومتوسـط أعمـارهم    ) ٦٠(بجامعة الطائف وبلغ عددهم    
وذلــك مــن أجــل التأكــد بــأن عبــارات المقيــاس مفهومــة و واضــحة للطــالب وال ) ٠٬١٩(قــدره 

توجــد صــعوبة فــي اإلجابــة عليهــا وللتحقــق مــن صــدق المقيــاس فــي البيئــة الــسعودية تــم     
حساب معامالت ارتباط كـل عبـارة بالدرجـة الكليـة للمقيـاس، وكانـت النتـائج أن جميـع                    

ــد مــ     وهــذا يعطــي داللــة علــى    ) ٠٬٠٥(ومــستوى ) ٠٬٠١(ستوى المعــامالت والعبــارات دالــة عن
ارتفـــاع معـــامالت االتـــساق الـــداخلي للمقيـــاس وإلـــى مؤشـــرات صـــدق مرتفعـــة، كمـــا تـــم   
ــك عـــن طريـــق حاســـب الفـــروق بـــين           ــساب صـــدق المقارنـــة الطرفيـــة للمقيـــاس وذلـ حـ
متوســطات درجــات مجموعــة مــن األربــاعي األعلــى ومتوســطات مجموعــة مــن األربــاعي     

لداللة الفروق بين المتوسطات وأظهرت النتائج وجود فـروق         " ت"ستخدام اختبار   األدنى با 
ــدرجات علــى جميــع    ) ٠٬٠٥(ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى    بــين مرتفعــي ومنخفــضي ال

عبارات مقياس مـستوى الطمـوح والدرجـة الكليـة للمقيـاس وهـذا يـشير إلـى أن المقيـاس               
 )هـ١٤٣٢في المطيري، . (صادق ويمكن االعتماد عليه

عــن طريــق تطبيقــه علــى المقيــاس  مــن صــدق بــالتحقق فــي هــذا البحــثقــام الباحــث و
 وقـد    مـن الطـالب المنتظمـين فـي مرحلـة البكـالوريوس             طالباً )٥٥( بلغت استطالعيةعينة  

راعى الباحث أن تكون مواصفات هذه العينة مطابقـة لمواصـفات العينـة األساسـية حيـث            
اسي الثاني وطـالب مـن المـستوى الدراسـي الـسابع مـن       المستوى الدرتم اختيار طالب من    

 ،جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية         ب تخصصي العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية    
وبعد ذلك تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت ارتباط العبارات             

 :يوضح ذلك) ٤(بالدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي رقم 
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 )٤ ( رقمجدول
 لمقياس مستوى الطموح في البحث الحالي ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية يبين 

 معامل االرتباط
رقم 
 المفردة

 معامل االرتباط
رقم 
 المفردة

 معامل االرتباط
رقم 
 المفردة

.١ (**)٣٥٨. ١٣ (**)٤١٤. ٢٥ (**)٤٩٧ 
.٢ (**)٣٨٣. ١٤ (**)٣٧٨. ٢٦ (**)٤٢٩ 
.٣ (**)٥١١. ١٥ (**)٤٦٥. ٢٧ (*)٢٩٩ 

.٤ (**)٥٥٨. ١٦ (**)٥٦٤. ٢٨ (**)٣٧٧ 
.٥ (*)٣٢٣. ١٧ (**)٤٥٦. ٢٩ (*)٣٠١ 
.٦ (*)٣١١. ١٨ (*)٣٣٤. ٣٠ (*)٣١٠ 
.٧ (*)٣٠٨. ١٩ (**)٤٩٩. ٣١ (*)٣٠٢ 
.٨ (**)٥٦٨. ٢٠ (**)٥٥٠. ٣٢ (*)٢٩٧ 

.٩ (**)٤٣٤. ٢١ (**)٤٢٠. ٣٣ (**)٣٩٣ 
.١٠ (**)٤٢٤. ٢٢ (*)٢٨٢. ٣٤ (*)٢٨٣ 
.١١ (**)٤٢٥. ٢٣ (*)٣٢٠. ٣٥ (*)٣٤٠ 
.١٢ (**)٥٣١. ٢٤ (**)٣٧٠. ٣٦ (*)٣١١ 

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى    @ ٠٫٠١دال عند مستوى   @@ 
ــسابق رقــم     ــارات بالدرجــة    ) ٤(يَتــضح مــن الجــدول ال ــاط العب أن جميــع معــامالت ارتب

 وهــذا يعطــي داللــة علــى  )٠٫٠٥( و )٠٫٠١(الكليــة للمقيــاس دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى داللــة   
ارتفاع معامالت االتساق الداخلي مما يُشير إلـى أن المقيـاس يَتمتـع بـصدق مُرتفـع، وصـالح        

 .البحثللتطبيق من أجل أغراض 
بحــساب ثبــات المقيــاس ) ٢٠٠٦معــوض ومحمــد، (وللتحقــق مــن ثبــات المقيــاس قــام 

مـن اإلنـاث وذلـك    ) ٨٠(لـذكور،  من ا) ٧٢(فرد، بواقع ) ١٥٢(وذلك بتطبيقه على عينة عددها  
 :بطريقتين هما

وذلك بعد فترة زمنية قدرها أسبوعان من التطبيق األول، وقـد بلـغ             :  إعادة التطبيق  -أ
 ).٠٬٧٨(معامل االرتباط بين التطبيقين 

وذلك من خالل حـساب معامـل االرتبـاط بـين جزئـي المقيـاس            :  التجزئة النصفية  -ب
ل بمعادلـة سـبيرمان بـراون أصـبح معامـل الثبـات مـساوياً               ، وبتصحيح هذا العام   )٠٬٦٥(وبلغ  
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وجميــع هــذه المعــامالت تــشير إلــى تمتــع المقيــاس بدرجــة مــن الثبــات وصــالحيته      ) ٠٬٧٩(
 . لالستخدام

بالتحقق مـن ثبـات المقيـاس فـي البيئـة الـسعودية وذلـك               ) ٢٠٠٩المشيخي،  (كما قام   
داب بجامعة الطائف وبلغ عـددهم      من خالل تطبيقه على عينة من طالب كلية العلوم واآل         

طالبـاً وبعـد ذلــك قـام بحــساب معامـل ألفاكورنبــاخ لجميـع أبعــاد المقيـاس والدرجــة       ) ٦٠(
فـــي . (وهـــي قيمـــة تـــدل علـــى ثبـــات المقيـــاس وصـــالحيته لالســـتخدام ) ٠٬٨٢(الكليـــة وبلـــغ 

 )هـ١٤٣٢المطيري، 
يقــه علــى عــن طريــق تطبالمقيــاس  ثبــات مــن بــالتحقق فــي هــذا البحــثقــام الباحــث و
 وقـد    مـن الطـالب المنتظمـين فـي مرحلـة البكـالوريوس             طالباً )٥٥( بلغت استطالعيةعينة  

راعى الباحث أن تكون مواصفات هذه العينة مطابقـة لمواصـفات العينـة األساسـية حيـث            
المستوى الدراسي الثاني وطـالب مـن المـستوى الدراسـي الـسابع مـن       تم اختيار طالب من    

، جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية         ب ة والعلوم اإلنسانية  تخصصي العلوم الطبيعي  
كمـا  ، حـساب معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ وذلـك لجميـع مفـردات المقيـاس                وبعد ذلك تـم     

جتمـان،  ( بحساب الثبات باستخدام طريقتي التجزئة النـصفية         في هذا البحث  قام الباحث   
ءت النتــائج علــى النحــو الــذي للتحقــق مــن ثبــات المقيــاس وجــاوذلــك )  بــراون-وســبيرمان 

 :التالي) ٥(يوضحه الجدول رقم 
 )٥ ( رقمجدول

  في البحث الحاليالطموح  مستوىمقياس ثبات حساب طرق يوضح 
 )٥٥=ن(و) جتمان – براون سبيرمان -خكرونبا ألفا(وهي

 خكرونبا ألفا الثبات حساب طريقة النصفية التجزئة
 جتمان براون-سبيرمان

 ٧٥٠. ٧٥٢. ٨١٠. الثبات معامل

بمـا يـدل    ) ٠٫٧٠ (أن قيم معـامالت الثبـات تزيـد عـن         ) ٥(يتضح من الجدول السابق رقم      
 وهـي قيمـة تـدل علـى درجـة ثبـات       )٠٫٨١٠ ( أن قيمة ألفا كرونباخ   ، حيث على ثبات المقياس  

، كمـا أن قيمتـي معامـل الثبـات          البحـث مقبولة للمقياس مما يجعله صـالحاً لالسـتخدام فـي           
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مقبولتــان بمــا يــدل علــى ثبــات المقيــاس وأنــه    ) ٠٫٧٥٠، و ٠٫٧٥٢(تجزئــة النــصفية بطريقــة ال
 .البحثصالح للتطبيق من أجل أغراض 

 :البحثإجراءات تطبيق 
 : قام الباحث بإتباع اإلجراءات التاليةالبحث فرضياتمن أجل التحقق من 

ة وجهـ مقيـاس    وهـي    البحثقام الباحث بتحديد المقاييس التي تم تطبيقها في          )١
وتطبيقــه ) ١٩٨٢كفــافي، ( علــى البيئــة العربيــة  لروتــر تقنيــين) الخــارجي–الــداخلي  (الــضبط

معــوض (، ومقيــاس مــستوى الطمــوح مــن إعــداد )هـــ١٤٣٣الغفيلــي، ( علــى البيئــة الــسعودية
 ).٢٠٠٦ومحمد، 

 بـصورة أوليــة علـى العينـة االسـتطالعية والبـالغ عـددها               البحـث تم تطبيق أدوات     )٢
مرحلــة البكــالوريوس فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن  بطــالب المنتظمــين لاطالـــب مــن ) ٥٥(

ســعود اإلســالمية مــن تخصــصي العلــوم الطبيعيــة والعلــوم اإلنــسانية وذلــك للتأكــد مــن        
 . عن طريق حساب الصدق والثباتالبحث اكفاءة المقاييس التي تم استخدامها في هذ

 جمـع البيانـات للتحقـق       التطبيق للمقاييس السابقة الذكر، والتي تم مـن خاللهـا          )٣
طالــب، موزعــة ) ١٨٠( علــى العينــة األساســية والبــالغ عــددها  البحــث وأهــداف فرضــياتمــن 

طالـــب مـــن التخصـــصات ) ٤٥( بواقـــع المـــستوى الدراســـي الثـــانيطالـــب مـــن ) ٩٢: (كالتـــالي
المــستوى الدراســي  مــن  طالــب) ٨٨(طالــب مــن التخصــصات اإلنــسانية و  ) ٤٧(الطبيعيــة و
طالــــب مــــن التخصــــصات ) ٤٣(طالــــب مــــن التخصــــصات الطبيعيــــة و) ٤٥( بواقــــع الــــسابع
 .اإلنسانية

قام الباحث بعد ذلك بإدخال البيانات التي تم جمعها، ومعالجتهـا إحـصائياً عـن                )٤
 ).SPSS(طريق استخدام البرنامج اإلحصائي 

ــائج          )٥ ــات، ثــم قــام الباحــث بعــرض النت ــائج بعــد معالجــة البيان تــم اســتخالص النت
 .وتفسيرها
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 :بالبحثاليب اإلحصائية المستخدمة األس
 قـام الباحـث باسـتخدام عـدد مـن      فرضياته والتحقق من البحثلإلجابة عن تساؤالت  

 Statisticalاألســاليب اإلحـــصائية باســـتخدام الحزمـــة اإلحـــصائية للعلـــوم االجتماعيـــة  

Package for Social Sciences والتــي يرمــز لهــا اختــصاراً بــالرمز  )SPSS .(واألســاليب 
 :اإلحصائية هي

 .معامل ارتباط بيرسون .١

 .T-Test) ت(اختبار  .٢
 :نتائج البحث وتفسيرها

وجمـع  أدوات البحـث    بعـد تطبيـق     البحـث    النتائج التي توصل إليها       وتفسير  عرض وهو
، )SPSS( البيانات بواسطة هذه األدوات ومعالجتها إحصائياً عن طريق البرنامج اإلحـصائي  

 :وهي كالتالي حث،الب ا هذفرضياتوفقا لتسلسل 
 :األول الفرض
بـين   إحـصائية  داللـة  ارتباطيـه سـالبة ذات   عالقـة  توجـد : " أنـه  على األول الفرض ينص

درجــات طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية علــى مقيــاس وجهــة الــضبط       
 ". ودرجاتهم على مقياس مستوى الطموح)  الخارجي–الداخلي (

 لحــساب االرتبــاط معامــل بحــساب الباحــث قــام الفــرض هــذا صــحة مــن وللتحقــق
) الخـــارجي – الـــداخلي (الـــضبط وجهـــة مقيـــاس علـــى العينـــة أفـــراد درجـــات بـــين العالقـــة

 كمـا  النتـائج  جـاءت  وقـد  ،البحث في المستخدم الطموح مستوى مقياس على ودرجاتهم
 :التالي  )٦( رقم الجدول في

 وجهة مقياس على العينة رادأف درجات بين االرتباط معامل درجة يبين )٦ ( رقمجدول
 الطموح مستوى مقياس على ودرجاتهم) الخارجي – الداخلي (الضبط

 العدد المتغير
 بطريقة االرتباط معامل

 بيرسون
 الداللة مستوى

 – الداخلي( الضبط وجهة
 )الخارجي

 الطموح مستوى
٠٫٠١ (**)٢٨٢.- ١٨٠ 

     ٠٫٠١ داللة مستوى عند دال **    
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 ذات) عكـسية  (سـالبة  ارتباطيـه  عالقـة  توجـد  بأنه) ٦ (رقم السابق جدولال من يتضح
) الخـارجي  – الـداخلي  (الـضبط  وجهـة  مقيـاس  علـى  العينة أفراد درجات بين إحصائية داللة

 وهي) ٢٫٨٢- (االرتبـــاط معامل قيمة بلغت حيث الطموح مستوى مقياس على ودرجاتهم
 ). ٠٫٠١ (داللة مستوى عند إحصائيا دالة قيمة

 تعنــي) الخــارجي – الــداخلي (الــضبط وجهــة مقيــاس فــي المرتفعــة الدرجــة أن وبمــا
 الحالية والنتيجة الداخلي، الضبط وجهة تعني المنخفضة والدرجة الخارجي الضبط وجهة
 ومـستوى  الخـارجي  الـضبط  وجهـة  بين إحصائياً دالة سالبة عكسية عالقة هناك أن تعني

 هنــاك وأن الطمــوح، مــستوى فــي منخفــضين خــارجيال الــضبط وجهــة ذوو أن أي الطمــوح
 ومـستوى  الـداخلي  الـضبط  وجهـة  بـين ) ٠٫٠١ (داللـة  مستوى عند إحصائيا دالة موجبة عالقة
  الطمـوح،  مـستوى  فـي  مـرتفعين  الـداخلي  الـضبط  وجهة ذو أن أي البحث عينة لدى الطموح

لنتيجــة إلــى أن  تحقــق، ويــرى الباحــث بأنــه يمكــن تفــسير هــذه ا البحــثوبالتــالي فــإن فــرض 
يفتقـــرون إلـــى   وعـــدم الثقـــة بـــالنفس  الطـــالب ذوي وجهـــة الـــضبط الخـــارجي يتـــصفون ب    

عدم القدرة  ولديهم   قدرة داخلية ويتقبلون ذواتهم على نحو منخفض       وداإلحساس بوج 
علــى مقاومــة الــضغوط وتــنخفض لــديهم درجــة اإلحــساس بالمــسئولية الشخــصية عــن      

؛ ٢٠٠٣؛ مفتــاح، ١٩٩٩؛ حــافظ، ١٩٧٦، Phares(راســة  وهــذا مــا أشــارت إليــه دنتــائج أفعــالهم
 األمـــر الـــذي قـــد يجعـــل مـــستوى )هــــ١٤٣٤؛ المطيـــري، هــــ١٤٣٣؛ الغفيلـــي، هــــ١٤٣٣بابلغيــث،  

، وفــي المقابــل الطــالب ذوي وجهــة الــضبط الــداخلي يتميــزون بالثقــة    ضطمــوحهم مــنخف
ــو مــن األعــراض العــصابية والتوافــق مــع       ــزان االنفعــالي والخل ــالنفس واالت ــالي  ب ــذات وبالت  ال

الطمــوح واالجتهــاد فــي تحقيــق التفــوق واالمتيــاز والمثــابرة والتحمــل مــن أجــل الوصــول          
دراسـات اتفقـت   ، كمـا توجـد     )٢٠٠٢الـذواد،   (للهدف وتحقيـق النجـاح وهـذا مـا أشـارت إليـه              

وفـي حـدود علـم    ، )٢٠٠٢؛ الـذواد،  ١٩٩٤أبومـسلم،   ( وهي دراسة    نتيجتها مع النتيجة الحالية   
 .ال توجد دراسات اختلفت نتيجتها مع النتيجة الحاليةالباحث 
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مستوى الطموح في ضوء بعض وعالقتها ب)  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط 
 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

 :الثاني الفرض
وجهـة الـضبط    فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال" أنـه  علـى  الثـاني  الفرض ينص

 العلـوم  – الطبيعيـة  العلـوم (الدراسـي   التخـصص  متغيـر  إلـى  تعـزى ) خارجيال –داخلي ال(

 ".اإلسالمية دسعو بن محمد طالب جامعة اإلمام لدى) اإلنسانية
الطبيعيـة    العلـوم طـالب  بـين  بالمقارنـة  الباحـث  قـام  الفـرض  هـذا  صـحة  مـن  وللتحقق

 متوســطي فــي اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة طــالب مــنوالعلــوم اإلنــسانية 
 اختبـار  اسـتخدام  طريـق  عـن ) الخـارجي  – الـداخلي  (الضبط وجهة مقياس على درجاتهم

 :التالي )٧( رقم الجدول في موضحة هي ماك النتائج وجاءت، )T-Test (ت
 ) ٧ ( رقمجدول

 بجامعةالطبيعية والعلوم اإلنسانية   العلومطالب بين للفروق" ت "اختبار نتائج يوضح
 الضبط وجهة مقياس على درجاتهم متوسطي في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 )الخارجي – الداخلي(

 المتوسط العدد المجموعة  المتغير
 نحرافاال

 المعياري
 ت قيمة

 مستوى
 الداللة

 ٣٫٣٤٠٦٠ ١٠٫٣٩٢٩ ٩٠ اإلنسانية العلوم
 وجهة الضبط

 – الداخلي(
 ٤٫٠٩٨٩٥ ١١٫٧٧٩٤ ٩٠ الطبيعية العلوم )الخارجي

-٠٫٠٥ ٢٫٤٧٣ 

     ٠٫٠٥ داللة مستوى عند دال@
 اتذ فـروق  توجـد  بأنـه وتـدل   ) ٢٫٤٧٣-( أن قيمة ت     )٧ (رقم السابق الجدول من يتضح

 العلـوم  تخصـصات  طـالب  درجـات  متوسـطي  بـين ) ٠٫٠٥ (داللـة  مـستوى  عنـد  إحصائية داللة
 – الــداخلي  (الــضبط  وجهــة  مقيــاس  فــي  اإلنــسانية  العلــوم  تخصــصات  وطــالب  الطبيعيــة 
 طـالب  درجـات  متوسط أن يعني وهذا الطبيعية، العلوم تخصصات طالب لصالح) الخارجي
 اإلنـسانية  العلـوم  تخصصات طالب درجات متوسط من أعلى الطبيعية العلوم تخصصات

 ). الخارجي – الداخلي (الضبط وجهة مقياس في
 الـضبط  تعنـي ) الخـارجي  – الـداخلي  (الـضبط  وجهـة  لمقيـاس  المرتفعة الدرجة حيثو

 طــالب أن تعنــي الحاليــة والنتيجــة الــداخلي، الــضبط تعنــي المنخفــضة والدرجــة الخــارجي
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 التخصـصات  طـالب  أن يعنـي  بمـا  الخـارجي،  ضبطالـ  وجهـة  فـي  أعلـى  الطبيعيـة  التخصصات
ــى اإلنــسانية ــضبط وجهــة فــي أعل ــداخلي، ال ــة التخصــصات طــالب أن أي ال ــديهم الطبيعي  ل
ــديهم اإلنــسانية التخصــصات طــالب بينمــا خــارجي، ضــبط وجهــة ــي، ضــبط وجهــة ل  داخل

  وهـو   ونقبـل الفـرض البـديل      البحـث  لـم يتحقـق، فنـرفض فـرض          البحـث وبالتالي فـإن فـرض      
 متغيـر  إلـى  تعـزى )  خـارجي –داخلـي  (وجهـة الـضبط    في إحصائية داللة ذات فروق توجد

 طـالب جامعـة اإلمـام    لـدى ) اإلنـسانية  العلـوم  – الطبيعيـة  العلـوم (الدراسـي   التخـصص 

 ويـرى الباحـث أنـه يمكـن تفـسير هـذه النتيجـة إلـى أن طـالب          ،اإلسـالمية  سـعود  بن محمد
التـي يَتعـرض لهـا    تختلـف عـن     وف تعليميـة    ظـر لتخصصات العلـوم الطبيعيـة قـد يَتعرضـون          

طالب تخصصات العلوم اإلنسانية، حيث إن أنشطة التـدريس التـي يَتبعهـا القـائمون علـى                 
فــي   قــد تختلــف عــن تلــك األنــشطة المتبعــة   العمليــة التعليمــة فــي التخصــصات الطبيعيــة   

ــسانية  ــصات اإلنـ ــيالتخصـ ــا   فهـ ــد مـ ــى حـ ــة إلـ ــالب    ، مختلفـ ــع طـ ــم مـ ــد يـــستخدم المعلـ فقـ
ــذي خصــصات الطبيعيــة أســلوب تعليمــي ال ينمــي وجهــة الــضبط الداخليــة      الت  ال  قــداألمــر ال

 وعلـى العكـس     ،تحمل المـسؤولية وتحمـل نتـائج أفعـالهم        يكون فيه تدريب الطالب على      
من ذلك لدى طالب التخصصات اإلنسانية الـذين أظهـروا درجـات أعلـى فـي وجهـة الـضبط                    

 دراسات اتفقت أو اختلفت نتيجتها مع النتيجـة   وفي حدود علم الباحث ال توجد      الداخلية،
 عـــن غيـــره مـــن الدراســـات الـــسابقة باختالفـــه عنهـــا فـــي   البحـــثنفـــرد يالحاليـــة، وبالتـــالي 

 إلـى  تعـزى والتـي  ) خـارجي ال –داخلي الـ (وجهـة الـضبط    فـي  فـروق الكـشف عـن طبيعـة ال   
جامعـة  طـالب   لـدى ) اإلنـسانية  العلـوم  – الطبيعيـة  العلـوم (الدراسـي   التخـصص  متغيـر 
 .  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 :الثالث الفرض
مستوى الطمـوح   في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" أنه على الثالث الفرض ينص

طـالب   لـدى ) اإلنـسانية  العلـوم  – الطبيعيـة  العلـوم (الدراسـي   التخـصص  متغيـر  إلى تعزى
 ".اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
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مستوى الطموح في ضوء بعض وعالقتها ب)  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط 
 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

الطبيعيـة    العلـوم طـالب  بـين  بالمقارنـة  الباحـث  قـام  الفـرض  ذاهـ  صـحة  مـن  وللتحقق
 متوســطي فــي اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة طــالب مــنوالعلــوم اإلنــسانية 

 وقـد ). T-Test (ت اختبـار  اسـتخدام  طريـق  عـن  الطمـوح  مـستوى  مقيـاس  علـى  درجاتهم
 :التالي )٨( رقم الجدول في موضحة هي كما النتائج جاءت

 ) ٨ (م رقجدول
 بجامعةالطبيعية والعلوم اإلنسانية   العلومطالب بين للفروق" ت "اختبار نتائج يوضح
 الطموح مستوى مقياس على درجاتهم متوسطي في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 المتوسط العدد المجموعة  المتغير
 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 ت

 مستوى
 الداللة

 العلوم
 نيةاإلنسا

١١٫٦٧٧٦٢ ١٠٩٫٣٩٢٩ ٩٠ 
 مستوى الطموح

 العلوم
 الطبيعية

١٢٫٥٨٨٧٢ ١٠٧٫١٧٦٥ ٩٠ 

 غير دالة ١٫٢١٨

 بـــين إحـــصائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال بأنـــه) ٨ (رقـــم الـــسابق الجـــدول مـــن يتـــضح
 اإلنـسانية  العلـوم  تخصصات وطالب الطبيعية العلوم تخصصات طالب درجات متوسطي

 بمـا  إحصائيا دالة غير قيمة وهي) ١٫٢١٨ (ت يمةق جاءت الطموح، حيث  مستوى مقياس في
ــة فــروق وجــود عــدم يعنــي  مقيــاس علــى درجــاتهم متوســطي فــي المجمــوعتين بــين دال

 تحقق، ويـرى الباحـث بأنـه يمكـن تفـسير هـذه       البحث وبالتالي فإن فرض  مستوى الطموح، 
يــة قــد تكــون النتيجــة إلــى أن أســاليب التــدريس التــي يتبعهــا القــائمون علــى العمليــة التعليم

 لــدى الطــالب  أو رفــع مــستوى الطمــوح متــشابهه ومــن النــوع الــذي يعتمــد علــى عــدم إثــارة  
وعدم تقديم تعزيز وتغذية راجعة لهم، كما إن المنـاهج الدراسـية الـسائدة المقدمـة مـن                  
قبل القـائمين علـى العمليـة التعليميـة وطريقـة عرضـها قـد يكـون لهـا دور فـي عـدم وجـود                      

 لـدى طـالب التخصـصات الطبيعيـة وطـالب التخصـصات         وى الطمـوح  مـست فروق واضحة في    
ــاً للمعلومـــة فقـــط بـــدون تـــشجيعه أو تحفيـــزه أو     اإلنـــسانية بحيـــث يكـــون الطالـــب متلقيـ

، وفي حدود علـم الباحـث        أو رفع مستوى طموحه    إشراكه في المادة التعليمية المقدمة له     
 عـن   البحـث نفرد  يالية، وبالتالي   ال توجد دراسات اتفقت أو اختلفت نتيجتها مع النتيجة الح         
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مـستوى   فـي  فـروق الكشف عن طبيعـة ال غيره من الدراسات السابقة باختالفه عنها في 
) اإلنسانية العلوم – الطبيعية العلوم(الدراسي  التخصص  متغيرإلى تعزىالطموح والتي 

 .  اإلسالمية سعود بن محمد طالب جامعة اإلمام لدى
 :الرابع الفرض
وجهـة الـضبط    فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال " أنـه  على لرابعا الفرض ينص

 طـالب  لـدى ) الـسابع  – الثـاني ( المـستوى الدراسـي   متغيـر  إلى تعزى) خارجيال –داخلي ال(

 ". اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
المـستوى الدراسـي     طـالب  بـين  بالمقارنـة  الباحـث  قام الفرض هذا صحة من وللتحقق

 ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة طــالب مــن المــستوى الدراســي الــسابع   وطــالب الثــاني
 عـن ) الخـارجي  – الـداخلي  (الـضبط  وجهـة  مقياس على درجاتهم متوسطي في اإلسالمية
 رقـم  الجـدول  فـي  موضـحة  هـي  كمـا  النتـائج  وجـاءت ،  )T-Test (ت اختبار استخدام طريق

 :التالي )٩(
 ) ٩ (رقم جدول

المستوى  وطالبالمستوى الدراسي الثاني  طالب بين للفروق" ت "اختبار نتائج يوضح
 متوسطي في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة طالب من الدراسي السابع

 )الخارجي – الداخلي (الضبط وجهة مقياس على درجاتهم

 المتوسط العدد المجموعة  المتغير
 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 مستوى
 الداللة

المستوى الدراسي 
 الثاني

٤٫١٨٧٥٢ ١١٫٤٦٣٦ ٩٢ 
وجهة 
 الضبط

 الداخلي(
– 

 )الخارجي

المستوى الدراسي 
 السابع

٢٫٨٠٤٧٦ ١٠٫٦٠٠٠ ٨٨ 

 دالة غير ١٫٦٠٩

 طـالب بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين             ) ٩(يتضح من الجدول السابق رقم      
 اإلمــام جامعــة بطــال مــن المــستوى الدراســي الــسابع  وطــالب المــستوى الدراســي الثــاني 

 الـداخلي  (الـضبط  وجهـة  مقيـاس  علـى  درجاتهم متوسطي في اإلسالمية سعود بن محمد
 عــدم يعنــي بمــا إحــصائيا دالــة غيــر قيمــة وهــي) ١٫٦٠٩ (ت قيمــة جــاءت حيــث ،)الخــارجي –
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مستوى الطموح في ضوء بعض وعالقتها ب)  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط 
 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

 الـضبط  وجهـة  مقيـاس  علـى  درجـاتهم  متوسـطي  فـي  المجمـوعتين  بـين  دالـة  فروق وجود
 تحقق، ويـرى الباحـث بأنـه يمكـن تفـسير            البحثالي فإن فرض     وبالت ،)الخارجي – الداخلي(

لــدى طــالب المــستوى الدراســي الثــاني وطــالب   العُمــر والخبــرة  تقــارب هــذه النتيجــة إلــى أن 
المستوى الدراسي السابع أدى إلـى عـدم وجـود فـروق جوهريـة بينهمـا فـي وجهـة الـضبط                      

ــا ) الخـــارجي–الـــداخلي ( ــا أن طـــالب المـــستوى الدراســـي الثـ ني قـــد يَتعرضـــون لـــنفس  ، كمـ
الظـروف التعليميـة التـي يَتعــرض لهـا طـالب المـستوى الدراســي الـسابع ممـا أدى إلـى عــدم          

وفـي  ،  ) الخـارجي  –الـداخلي   (وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في وجهة الـضبط           
ــة،          حــدود علــم الباحــث ال توجــد دراســات اتفقــت أو اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة الحالي

الكـشف عـن    عـن غيـره مـن الدراسـات الـسابقة باختالفـه عنهـا فـي          البحـث نفرد  يلي  وبالتا
المـستوى   متغيـر  إلـى  تعـزى والتـي  )  الخـارجي –الـداخلي  (وجهة الضبط  في فروقطبيعة ال
 .  اإلسالمية سعود بن محمد طالب جامعة اإلمام لدى)  السابع – الثاني( الدراسي

 :الخامس الفرض
مـستوى   فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال "نـه أ علـى  الخـامس  الفـرض  يـنص 

 اإلمـام  جامعـة  طالب لدى) السابع – الثاني( المستوى الدراسي متغير إلى تعزىالطموح 

 ". اإلسالمية سعود بن محمد
المـستوى الدراسـي     طـالب  بـين  بالمقارنـة  الباحـث  قام الفرض هذا صحة من وللتحقق

 ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة طــالب نمــ المــستوى الدراســي الــسابع   وطــالب الثــاني
 اســتخدام طريــق عـن  الطمــوح مـستوى  مقيــاس علـى  درجــاتهم متوسـطي  فــي اإلسـالمية 
 :التالي )١٠( رقم الجدول في موضحة هي كما النتائج وجاءت، )T-Test (ت اختبار
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 )١٠ (رقم جدول
المستوى  وطالب المستوى الدراسي الثاني طالب بين للفروق" ت "اختبار نتائج يوضح 

 متوسطي في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة طالب من الدراسي السابع
 الطموح مستوى مقياس على درجاتهم

 المتوسط العدد المجموعة  المتغير
 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 مستوى
 الداللة

المستوى الدراسي 
 الثاني

مستوى  ١٢٫٣٤٧٧٦ ١٠٧٫٥٧٢٧ ٩٢
لمستوى الدراسي ا الطموح

 السابع
١١٫٤٦٥٣٢ ١١٠٫١٠٠٠ ٨٨ 

 دالة غير ١٫٤١٣

ــة إحــصائية بــين     ) ١٠(   يتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــم     ــه ال توجــد فــروق ذات دالل بأن
 مــن طــالب جامعــة  المــستوى الدراســي الــسابع  وطــالب المــستوى الدراســي الثــاني طــالب 

لطمـوح،  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في متوسطي درجاتهم على مقيـاس مـستوى ا         
وهي قيمة غير دالة إحصائيا بما يعني عـدم وجـود فـروق دالـة               ) ١٫٤١٣(حيث جاءت قيمة ت     

 وبالتــالي فــإن ،بــين المجمــوعتين فــي متوســطي درجــاتهم علــى مقيــاس مــستوى الطمــوح   
تقـارب الخبـرة    تحقق، ويرى الباحث بأنـه يمكـن تفـسير هـذه النتيجـة إلـى أن                 البحثفرض  

المستوى الدراسي الثـاني وطـالب المـستوى الدراسـي الـسابع            التعليمية والسن لدى طالب     
أدى إلى عدم وجود فروق جوهرية بينهمـا فـي مـستوى الطمـوح، كمـا أن طـالب المـستوى                     
الدراسي الثاني قد يَتعرضـون لـنفس الظـروف التعليميـة التـي يَتعـرض لهـا طـالب المـستوى                

 بين المجموعتين في مستوى     الدراسي السابع مما أدى إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً         
وفي حدود علم الباحث ال توجد دراسات اتفقت أو اختلفت نتيجتها مـع النتيجـة               الطموح،  

 عـــن غيـــره مـــن الدراســـات الـــسابقة باختالفـــه عنهـــا فـــي   البحـــثنفـــرد يالحاليـــة، وبالتـــالي 
المــستوى  متغيــر إلــى تعــزىمــستوى الطمـوح والتـي    فــي فــروقالكـشف عـن طبيعـة ال   

 .  اإلسالمية سعود بن محمد طالب جامعة اإلمام لدى)  السابع – لثانيا( الدراسي
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 :الفرض السادس
ــه علــى الــسادس فــرض يــنص ال ــة ذات فــروق توجــد ال "أن  مرتفعــي بــين إحــصائية دالل
 فــي اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة طــالب مــن الطمــوح مــستوى ومنخفــضي
 )". الخارجي – داخليال( وجهة الضبط مقياس على درجاتهم متوسطي

 علـى  لـدرجاتهم  وفقـا  الطـالب  بتقـسيم  الباحـث  قـام  الفـرض  هـذا  صحة من وللتحقق
 :كالتالي ومنخفضين مرتفعين إلى الطموح مستوى مقياس

 الحـد  وحـساب  الطموح مستوى مقياس في الطالب لدرجات األعلى اإلرباعي حساب
 اإلربـاعي  مـن  أعلـى  أو مـساوية  جـة در علـى  الحاصـلين  الطالب تحديد ثم) ١١٦ (وهو له األدنى
 .الطموح مستوى في المرتفعين مجموعة بأنهم األعلى
 الحد وحساب الطموح مستوى مقياس في الطالب لدرجات األدنى اإلرباعي حسابو
 اإلربـاعي  مـن  أقـل  أو مـساوية  درجـة  علـى  الحاصـلين  الطـالب  تحديـد  ثـم ) ١٠١ (وهـو  له األدنى
 .الطموح مستوى في المنخفضين مجموعة بأنهم األدنى

 الطمــوح مــستوى فـي  المــرتفعين مجموعــة درجـات  متوســطي بــين المقارنـة ومـن ثــم  
 – الـــداخلي (الـــضبط وجهـــة مقيـــاس فـــي الطمـــوح مـــستوى فـــي المنخفـــضين ومجموعـــة
، والجـدول التـالي رقـم       مـستقلتين  لمجموعتين" ت "اختبار استخدام طريق عن) الخارجي

 :يوضح ذلك) ١١(
 الطموح مستوى مرتفعي درجات متوسطي نتائج الفروق بين يوضح )١١( رقم جدول

 )الخارجي – الداخلي (الضبط وجهة مقياس في الطموح مستوى ومنخفضي

 المتوسط العدد المجموعة  المتغير
 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
مستو
 ى

 الداللة

 مستوى منخفضي
 الطموح

 وجهة الضبط ٣٫٣٧٨٠٣ ١٢٫٥٠٠٠ ٤٦
 – الداخلي(

 مستوى مرتفعي )الخارجي
 الطموح

٤٫٠١٤٧٥ ٩٫٨٠٠٠ ٤٥ 

٠٫٠١ ٣٫٤٧٤ 

 ٠٫٠١ داللة مستوى عند دال **
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 ذات فـروق  توجـد  بأنـه  وتـدل ) ٣٫٤٧٤( بـأن قيمـة ت       )١١ (رقم السابق الجدول من يتضح
 الطمـوح  مـستوى  منخفـضي  درجـات  متوسـطي  بين) ٠٫٠١ (داللة مستوى عند إحصائية داللة

 الطـالب  لـصالح ) الخـارجي  – الداخلي (الضبط وجهة اسمقي في الطموح مستوى ومرتفعي
 مــستوى منخفــضي الطــالب درجــات متوســط أن يعنــي وهــذا الطمــوح، مــستوى منخفــضي
 . الطموح مستوى مرتفعي الطالب درجات متوسط من أعلى الطموح

 تعنـــي) الخـــارجي – الـــداخلي (الـــضبط وجهـــة مقيـــاس فـــي المرتفعـــة الدرجـــة وحيـــث
 أن تعنـي  الحاليـة  النتيجـة  فـإن  الـداخلي  الـضبط  تعنـي  المنخفـضة  والدرجـة  الخارجي الضبط
 الطـالب  أن يعنـي  بمـا  الخـارجي،  الضبط وجهة في أعلى الطموح مستوى منخفضي الطالب
 منخفـــضي الطـــالب أن أي الـــداخلي، الـــضبط وجهـــة فـــي أعلـــى الطمـــوح مـــستوى مرتفعـــي
 لـديهم  لطمـوح ا مـستوى  مرتفعـي  والطـالب  خـارجي،  ضبط وجهة لديهم الطموح مستوى
  ونقبـل البحـث  لـم يتحقـق، فنـرفض فـرض      البحـث  وبالتالي فـإن فـرض       ،داخلي ضبط وجهة

ــديل وهــو   ــة ذات فــروق  توجــدالفــرض الب ــين إحــصائية دالل  مــستوى ومنخفــضي مرتفعــي ب
 علـى  درجاتهم متوسطي في اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة طالب من الطموح
 ويرى الباحث بأنه يمكن تفسير هذه النتيجة        ،)خارجيال – الداخلي( وجهة الضبط    مقياس
 الطــالب المنخفــضين فــي مــستوى الطمــوح يتــصفون بعــدم المثــابرة وعــدم الميــل      إلــى أن

للكفاح وعدم تحمل الصعاب للوصـول إلـى الهـدف األمـر الـذي يجعـل لـديهم وجهـة ضـبط             
وال داخليـة   قـدرة  وديفتقرون إلى اإلحساس بوجـ     و عدم الثقة بالنفس  خارجي فيشعرون ب  

مقاومة الضغوط وتنخفض لـديهم درجـة اإلحـساس بالمـسئولية الشخـصية       يستطيعون  
ــائج أفعــالهم   ــه دراســة    عــن نت ــاح، ١٩٩٩؛ حــافظ، ١٩٧٦، Phares( وهــذا مــا أشــارت إلي ؛ مفت

ــث، ٢٠٠٣ ـــ١٤٣٣؛ بابلغيـ ــي، هـ ـــ١٤٣٣؛ الغفيلـ ــري، هـ ـــ١٤٣٤؛ المطيـ ــالب  )هـ ــل الطـ ــي المقابـ ، وفـ
تحمـل الـصعاب فـي سـبيل        و إلـى الكفـاح      ح يتميـزون بالميـل    المرتفعين في مـستوى الطمـو     

 بــأن الجهــود والمحاولــة، ويعتقــدون الفــشل عــن معــاودة م وال يمــنعهالهــدفالوصــول إلــى 
 األمــر الــذي يجعــل لــديهم وجهــة ضــبط   الجهــد والمثــابرة كفــيالن بالتغلــب علــى الــصعاب  

 مولية تـصرفاته   مـسئ  ون ويتحملـ  م عن نتائج أفعـاله    أنفسهم مسئولين  ونيعتبرداخلي ف 
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 وهـذا مـا    لتحقيقهـا ون ويـسع م فـي تحديـد أهـدافه    أنفـسهم  علـى    ون يعتمـد  فهـم وبالتالي  
وفـي  ، )٢٠١٠،  ة غريـب والعـضايل    ؛٢٠٠٦الـشحات،    محمد و  ؛٢٠٠٤شعلة،  (أشارت إليه دراسة    

ــة،          حــدود علــم الباحــث ال توجــد دراســات اتفقــت أو اختلفــت نتيجتهــا مــع النتيجــة الحالي
الكـشف عـن    عـن غيـره مـن الدراسـات الـسابقة باختالفـه عنهـا فـي          بحـث النفرد  يوبالتالي  

 محمـد  اإلمـام  جامعـة  طـالب  مـن  الطمـوح  مـستوى  ومنخفضي مرتفعي بينفروق  طبيعة ال 
ــداخلي( وجهــة الــضبط  مقيــاس علــى درجــاتهم متوســطي فــي اإلســالمية ســعود بــن  – ال

 . )الخارجي
 

@      @      @ 
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 :توصيات البحث
يات من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة والنتائج التـي أسـفر      تنبثق هذه التوص  

 : وذلك كما يليالبحثعنها 
ومـــستوى )  الخـــارجي–الـــداخلي (يوصـــي الباحـــث بـــضرورة االهتمـــام بوجهـــة الـــضبط 

الطمــوح لــدى الطــالب الجــامعيين بــشكل عــام وطــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود     
دراســـة هـــذه المتغيـــرات لمعرفـــة األســـباب اإلســـالمية بـــشكل خـــاص وذلـــك مـــن خـــالل 

 حـسن مـن قـدرة الطـالب علـى االسـتذكار         يُ ألنـه    المؤدية لها ومن ثم رفع مستوى الطمـوح       
 الطبيعيـــة التخصـــصات طـــالب أنواالنجـــاز األكـــاديمي، وكمـــا أشـــارت نتـــائج هـــذا البحـــث  

يـع   فبالتـالي يُوصـي البحـث بـالتركيز علـى إرشـاد جم          الخـارجي  الـضبط  وجهـة  فـي  مرتفعين
الطلبـــة فـــي مختلـــف التخصـــصات وخاصـــة طلبـــة التخصـــصات الطبيعيـــة وتهيئـــتهم للجـــو   
الجامعي وحث القائمين على تدريسهم باستخدام أساليب تعليمية تُنمـي وجهـة الـضبط          
الداخلي وتحمل المسؤولية وتحمل نتيجة أدائهم وأفعالهم، ووضـع بـرامج لرفـع مـستوى               

اإلرشاد النفسي، وتوجيه البـاحثين والمراكـز       الطموح لدى الطالب من قبل متخصصين في        
ومـستوى الطمـوح لـدى    )  الخـارجي –الـداخلي  (البحثية إلى االهتمام بدارسة وجهـة الـضبط     

طالب الجامعـات، وعلـى القـائمين بالعمليـة التعليميـة حـث الطـالب والطالبـات علـى أهميـة                     
هتمـام باألنـشطة    واالالدراسة والتفوق وتعزيزهم من أجل  رفع مستوى الطمـوح لـديهم،           

تقـديم تغذيـة راجعـة لهـم وتنميـة         و الطـالب  طمـوح الطالبية التي تعمل على رفـع مـستوى         
وجهــة ووضــع بــرامج تربويــة خاصــة تــساعد علــى تنميــة    وجهــة الــضبط الداخليــة لــديهم،   

  خاصـة أولئـك الـذين لـديهم قـصور فـي االنجـاز       للطـالب  الضبط الداخليـة ومـستوى الطمـوح      
ومستوى )  الخارجي–الداخلي (الستفادة من مقياس وجهة الضبط     ، وا ةوتحمل المسؤولي 

الطمــوح المــستخدمان فــي البحــث الحــالي مــن قبــل البــاحثين والمرشــدين والتربــويين فــي     
ــضبط    ــة الـ ــد وجهـ ــداخلي (تحديـ ــارجي–الـ ــة    )  الخـ ــالب الجامعـ ــدى طـ ــوح لـ ــستوى الطمـ ومـ

 .والكشف عن الذين يحتاجون إلى مساعدة أو توجيه



 

 
٢٦٦

مستوى الطموح في ضوء بعض وعالقتها ب)  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط 
 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

 :رحةالبحوث المقت
 :إكماالً للفائدة المرجوة للبحث ومن خالل نتائج البحث  يقترح الباحث ما يلي

إجــــراء أبحــــاث مماثلــــة للبحــــث الحــــالي علــــى عينــــات أخــــرى مثــــل طالبــــات مرحلــــة  
 ومقارنـة نتائجهـا مـع نتـائج البحـث الحـالي، وإجـراء              االبكالوريوس أو طلبة الدراسات العليـ     

ــة الـــضبط     ــد مـــن األبحـــاث فـــي وجهـ ــداخلي (المزيـ ــارجي–الـ ــي  )  الخـ ــوح فـ ومـــستوى الطمـ
الداخلي (تخصصات دراسية مختلفة وبأدوات متنوعة، وإجراء أبحاث حول وجهة الضبط           

ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعات وربط ذلـك بـبعض المتغيـرات األخـرى              )  الخارجي –
 .كالحالة االجتماعية للطالب وعدد أفراد األسرة والعمر والتحصيل الدراسي

 
@@      @       

 
 
 
 
 
 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٦٧

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 :المراجع
 األداء ومـستوى  الطمـوح  ونوعيـة  بمـستوى  وعالقتـه  النفـسي  االغتـراب ). ٢٠٠٤ (.توفيق عال إبراهيم، •

 مجلـة . بالقـاهرة  للبنـات  الرياضـية  التربيـة  بكليـة  الثانية الفرقة لطالبات العملية المواد لبعض المهاري

 .١٩٧-١٧٥ ،٣٣ العدد المجلد األول، التربية، كلية

التفــاؤل والتــشاؤم وعالقتهمــا بتقــدير الــذات ومــستوى الطمــوح       ). ٢٠١٠. (أبــو العــال، محمــد أشــرف    •

دراسـات عربيـة فـي علـم الــنفس،     . والتوافـق مـع الحيـاة الجامعيـة لـدى عينـة مـن الطـالب والطالبـات         

 .٣٩٨ - ٣٣٩المجلد التاسع، العدد الثاني،  

ــه بكــل مــن التحــصيل     إدراك الطــال). ١٩٩٤. (محمــود أحمــد ، أبــو مــسلم  • ــتحكم وعالقت ب لمركــز ال

مجلــة البحــوث   . االقتــصادي -الدراســي والقلــق ومــستوى الطمــوح فــي ضــوء المــستوى االجتمــاعي       

 .٢٥٥-١٨٣، العدد الخامس، المجلد العاشر، النفسية والتربوية

ــد، • ــان أحمــ ــزار، حنــ ــداللطيف والجــ ــان والــــشاعر، عبــ ــتراتيجيات). ٢٠١٠ (.حنــ ــة اســ  الثنائيــــات برمجــ

 الدراســات طــالب لــدى) خــارجي – داخلــي (الــضبط ووجهــة) المتزامنــة غيــر/ المتزامنــة (فتراضــيةاال

 العلمـي  البحـث  مجلـة  .؟التعليميـة  المواقع برمجة مهارات تنمية على لتفاعلهما أثر يوجد هل: العليا

 .٦٦٦-٦٢٣ عشر، الحادي العدد ،التربية في

 الــضبط ووجهــة الكمبيــوتر بــرامج فــي تعليمــيال الــتحكم إســتراتيجية). ٢٠٠٠ (.محمــد زينــب أمــين، •

 وطــرق المنــاهج فــي دراســات. النوعيــة التربيــة كليــة طــالب لــدى الــتعلم ودقــة بالتحــصيل وعالقتهــا

 .٦٨-٣٢ ،العدد السابع والستين التدريس،

 النفــسية فــي ضــوء بعــض    طوجهــة الــضبط وعالقتهــا بالــضغو   ). هـــ١٤٣٣. (عبيــر عبــداهللا ، بابلغيــث •

قـسم علـم الـنفس،    ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة       . لبات جامعة الملك سعود   المتغيرات لدى طا  

 .الرياض، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فـي  المقيمـين  الجامعـة  طـالب  بـين  مقارنـة  دراسـة  الـذات  وتوكيـد  الضبط وجهة). ٢٠٠٦ (.فائقة بدر، •

 العــدد الخــامس، المجلــد الــنفس، علــم فــي عربيــة ســاتدرا. وخارجهــا الــسعودية العربيــة المملكــة

 .٤٣-١١ األول،



 

 
٢٦٨

مستوى الطموح في ضوء بعض وعالقتها ب)  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط 
 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

نمذجـــة العالقـــات بـــين وجهـــة الـــضبط و الـــدافع لإلنجـــاز و قلـــق  ). ٢٠٠٦. (إســـعاد عبـــدالعظيم، البنـــا •

 .٤٧٨-٤٠٢مجلة كلية اآلداب، العدد الثامن والثالثون، . االمتحان وأثرها على التحصيل األكاديمي

إحــصائية بعــدد ). هـــ١٤٣٦. (عود اإلســالمية، عمــادة القبــول والتــسجيل جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســ   •

 .الطلبة المنتظمين والمقيدين في مرحلة البكالوريوس، بيانات غير منشورة، الرياض

العالقة بين وجهة الضبط والبنيـة المعرفيـة والتفكيـر الناقـد لـدى              ). ١٩٩٩. (حافظ عبدالستار ،  حافظ •

، الجـزء الثـاني، العـدد الثالـث والعـشرون         ،  مجلة كلية التربية  ،  عودعينة من الطالب بجامعة الملك س     

٤٢-٩. 

 اإلنجــاز ودافعيــة الجــنس بــين تفاعليــة كدالــة التنافــسي القلــق). ٢٠٠٤ (.محمــد حــسيب حــسيب، •

 أجــل مــن الــشباب عــشر الحــادي الــسنوي المــؤتمر. الثانويــة المرحلــة طــالب لــدى الطمــوح ومــستوى

 .٤٢٥-٣٨١ ،المجلد األول شمس، عين جامعة ي،النفس اإلرشاد مركز المستقبل،

أثر التخصص الدراسي ووجهة الضبط على الـذكاء الشخـصي   ). هـ١٤٢٤. (الحكمي، إبراهيم الحسن  •

ــائف   ــرع الطـ ــرى فـ ــة أم القـ ــة    . لطـــالب جامعـ ــة واالجتماعيـ ــوم التربويـ ــرى للعلـ ــة أم القـ ــة جامعـ مجلـ

 .٢١٨-١٦٦واإلنسانية، المجلد السادس عشر، العدد األول، 

 دراسـة  األنـا  وقـوة  الـضبط  بوجهـة  وعالقتـه  الوجـداني  الـذكاء ). ٢٠١٠ (.ملـك  والرشيد، أمثال الحويلة، •

 شــمس، عــين آداب حوليــات. الكويــت دولــة فــي والعــاديين الموهــوبين الطلبــة مــن عينــة بــين مقارنــة

 .١٨٤-١٥٩ ،الثامن والثالثين المجلد

قتهــا بمــستوى الطمــوح لــدى بعــض طالبــات    وجهــة الــضبط و عال ). ٢٠٠٢. (الجــوهرة عبــداهللا ، الــذواد •

المجلــد ، دراســات عربيــة فــي علــم الــنفس ".دراســة عبــر ثقافيــة"الجامعــة الــسعوديات و المــصريات 

 .١٥٦-١١٩، العدد الثالث، األول

 العليا الدراسات طالبات من عينة لدى الذات بتقدير وعالقته الطموح مستوى). ٢٠١٠ (.صباح الرفاعي، •

الــسابع  العــدد  مركــز اإلرشــاد النفــسي، النفــسي، اإلرشــاد مجلــة. بجــدة لعزيزعبــدا الملــك بجامعــة

 .٣٩٢-٣٤٢ ،والعشرين

 فـي  الـضبط  ووجهـة  االنبـساط : الـسعودي  للمجتمـع  الثقافيـة  الخصوصية). هـ١٤٢٣ (.عبداهللا الرويتع، •

 .٢٣٢-٢٠٧ ،الثامن عشر العدد النفس، وعلم التربية رسالة. الصحة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٦٩

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 مـستوى  لتحـسين  الفـرد  خدمـة  في العميل حول المتمركز العالج تخداماس). ٢٠١١ (.محمد شاهين، •

 والعلـوم  االجتماعيـة  الخدمـة  في دراسات مجلة. الثانوية بالمرحلة المكفوفين الطالب لدى الطموح

 .٢٨٦٥-٢٨٢٩ ، الثالثينالعدد السادس، اإلنسانية، المجلد

ستوى الطمـــوح ومفهـــوم الـــذات  اإلنجـــاز األكـــاديمي وعالقتـــه بمـــ ). ٢٠٠٤. (الجميـــل محمـــد، شـــعلة •

، مجلـة كليـة التربيـة   ). دراسـة تنبؤيـة  (والحاجة للمعرفة لدى طالب كلية المعلمـين بمكـة المكرمـة         

 .٢٠١-١٧٩، العدد السابع والخمسين

 مـن  كـل  علـى  الـضبط  وجهـة  مع األكاديمي الذات مفهوم تفاعل أثر). ٢٠١٠ (.محمد الجميل شعلة، •

. القــرى أم جامعــةب المعلمـين  بكليــة الميـداني  التــدريب طــالب لـدى  مياألكــادي واإلنجـاز  االختبــار قلـق 

 .٤٣٧-٣٩٣ ن،يوالثالث الرابع العدد ،الجزء الثالث التربية، كلية مجلة

 القيـادة الـصفية وعالقتهـا بموقـع الـضبط لـدى مدرسـي ومدرسـات               .)٢٠٠٩ (.مإبراهيهبه  ،  الصميدعي •

 .٣٧٤ -٣٥٢، العدد الرابع، بية والعلممجلة التر. لمدينة الموص في اإلعداديةالمرحلة 

ــد، • ــسيد عبدالمجي ــسيد الفرحــاتي والفرحــاتي، محمــد ال ــة األفكــار). ٢٠٠٤ (.ال ــاً المختل  وحالــة وظيفي

ــدى الــضبط ووجهــة الهويــة ــة مــن المهمــشين ل ــة طلب ــة كلي  للمركــز األول الــسنوي المــؤتمر. التربي

 .١٤٨٣-١٤٢٤ ،نيالمجلد الثا شمس، عين جامعة والتنمية، للتعليم العربي

 وبعـض  الدراسـي  بالتحـصيل  وعالقتـه  والجـنس  الـضبط  وجهة بين التفاعل). ٢٠٠٣ (.محمد عرايس، •

 عــشر، الثالــث المجلــد نفــسية، دراســات. التحــدي جامعــة طــالب مــن عينــة لــدى المعرفيــة األســاليب

 .٥١٨ -٤٨٧ الثالث، العدد

 لــدى األخــرى المتغيــرات وبعــض ضبطالــ بوجهــة وعالقتــه الجــامعي التكيــف). ٢٠١٢ (.حنــان عطــااهللا، •

 المجلــد والنفــسية، التربويــة العلــوم مجلــة. ســعود الملــك بجامعــة التربيــة كليــة طالبــات مــن عينــة

 .٣٤٧-٣٢٥ األول، العدد ،الثالث عشر

 الطمـوح  ومـستوى  اإلنجـاز  بدافعيـة  وعالقتـه  الجـامعي  المناخ). ٢٠١٠ (.عدنان والعضايلة، أيمن غريب، •

 .٧٧-٣٩ ،والثالثين السابع العدد والتنمية، الثقافة. األردنية الجامعات طلبة لدى



 

 
٢٧٠

مستوى الطموح في ضوء بعض وعالقتها ب)  الخارجي–الداخلي (وجهة الضبط 
 المتغيرات الديموجرافية لدى طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

محمد بن مترك آل شري القحطاني. د

وجهة الضبط و عالقتهـا باضـطراب القلـق العـام لـدى المـصابين       ). هـ١٤٣٣. (أروى عبد العزيز،  الغفيلي •

قـسم علـم الـنفس، كليـة العلـوم      ، رسالة ماجستير غير منشورة. بداء السكري في مدينة الرياض  

 .الرياض،  محمد بن سعود اإلسالميةاالجتماعية، جامعة اإلمام

 .األنجلو مكتبة :القاهرة. مقياس وجهه الضبط). ١٩٨٢(. كفافي، عالء الدين •

 – اإلدراكيـة  الـسرعة  (العقليـة  المتغيـرات  لـبعض  دراسـة ). ٢٠٠٦ (.مجـدي  والشحات، محمد محمد، •

 العــاديين  بالطــال  بــين الفارقــة ) الغمــوض  تحمــل – الطمــوح  مــستوى  (واالنفعاليــة) اللفظــي  الغلــق

الثــامن  العــدد عــشر، الــسادس المجلــد التربيــة، كليــة مجلــة. اإلعداديــة المرحلــة فــي الــتعلم وبطــيء

 .١٦٤-١٢٣ ،والستين

الــسلوك العــدواني وعالقتــة بوجهــة الــضبط فــي ضــوء بعــض        ). هـــ١٤٣٣. (جبــران عبــداهللا ، مــذعان •

ــا    ــة بمدينـــة الريـ ــر  . ضالمتغيـــرات الديموجرافيـــة لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانويـ ــالة ماجـــستير غيـ رسـ

، قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية              ،  منشورة

 .الرياض

أسـاليب المعاملـة الوالديـة وعالقتهـا بمـستوى الطمـوح لـدى              ). هــ ١٤٣٢. (عبدالكريم سالم ،  المطيري •

قـسم علـم الـنفس،      ،  غير منشورة رسالة ماجستير   . طالب المرحلة الثانوية بمحافظة حفر الباطن     

 .الرياض، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

فعاليـة الـذات األكاديميـة وعالقتهـا بوجهـة الـضبط لـدى الطالبـات              ). هــ ١٤٣٣. (نوف عايش ،  المطيري •

. لريــاضمرتفعــات ومنخفــضات التحــصيل األكــاديمي بالمرحلــة الثانويــة فــي بعــض مــدارس منطقــة ا 

قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمـام محمـد           ،  رسالة ماجستير غير منشورة   

 .الرياض، بن سعود اإلسالمية

 طالبات عالقة وجهة الضبط الداخلي والخارجي باألفكار الالعقالنية لدى). هـ١٤٣٤. (المطيري، فوزية •

قـسم علـم الـنفس، كليـة العلـوم        ،  يـر منـشورة   رسالة ماجستير غ  . المرحلة الثانوية بمدينه الرياض   

 .الرياض، االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مكتبــة : القــاهرة. مقيــاس الطمــوح). ٢٠٠٦. (ســيد عبــدالعظيم، محمــد عبــدالتواب ومحمــد ، معــوض •

 .األنجلو المصرية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٧١

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم العدد
 

 ضــوء يفــ مقارنــة دراســة يالجــامع الــشباب لــدى البيئيــة االتجاهــات). ٢٠٠٧ (.عبــدالعزيز المغيــصيب، •

 األول، العــدد عــشر، الثالــث المجلــد واجتماعيــة، تربويــة دراســات. الــضبط ووجهــة الجــنس متغيــري

٢٤١-١٩٥. 

 للفـروق  دراسـة : الـضغوط  مواجهـة  وأسـاليب  بنوعيـة  وعالقتهـا  الضبط وجهة). ٢٠٠٣ (.علي مفتاح، •

. واالجتماعيــة الشخــصية المتغيــرات بعــض ضــوء فــي للمخــدرات متعــاطين والغيــر المتعــاطين بــين

 .٣٨٥-٣١٠ األول، العدد ،الثامن عشر مجلدال والتربوية، النفسية البحوث مجلة

القابلية للـتعلم الـذاتي ومـستوى الطمـوح وتحقيـق الـذات لـدى طـالب                ). ١٩٩٩. (يوسف جالل ،  يوسف •

 .١٣٣-٩٩، الجزء الثاني، العدد الثالث والعشرين، مجلة كلية التربية. الجامعة المفتوحة
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The Relationship between the Internal-External Locus of Control and the Level 
of AspirationAmongAl-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
Students in light of Some Demographic Variables

Dr. MuHammad Ibn Mitrik Al-Shiri Al-QaHtaani 
Associate Professor, Department of Psychology
College of Social Sciences 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Abstract: 
The research aims at exploring the nature of the relationship between the 

internal-external locus of control and the level of aspiration of Al-Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) students in light of some 
demographic variables. The study focuses specifically on identifyingthe degree 
of difference between students with high and low levels of aspiration as 
measured by their scores on the Internal-External Locus of Control Scale. It 
explores whether the IMSIU students' degree of differences in the internal-
external locus of control can be attributed to educationallevel (second - seventh) 
or to their major of study (natural sciences - humanities). The research also 
investigates whether the degree of differences of the aspiration level of IMSIU 
students can be ascribed to their educational level (second - seventh) or to their 
major of study (natural sciences - humanities).  

To meet these objectives, the researcher adopts the random stratified method 
in selecting the participants of the study that amounts to 180 on-campus BA 
students of IMSIU. The sample of the research is divided into two groups 
according to educational level. The first group is composed of (92) second level 
students; (47) students are from the humanities major represented by the College 
of Social Sciences, and (45) students are from the natural sciences major 
represented by the College of Science and the College of Computer and 
Information Sciences. The second group is composed of (88) seventh level 
students; (43) students are from the humanities major represented by the College 
of Social Sciences, and (45) students are from the natural sciences major 
represented by the College of Science and the College of Computer and 
Information Sciences. The researcher has applied a modified version of Rotter 
Locus of Control Scale adapted to the Saudi Context (Al-Ghufayli, 2012) and 
Scale of Aspiration Level (Mu`awwaDH & MuHammad 2006). 

Data analysis reveals a statistically significant negative correlation at the 
level of 0.01 between the participants' scores on the Internal-External Locus of 
Control Scale and their scores on the Aspiration Level Scale. There are 
statistically significant differences at the level of 0.05 between the average scores 
of the humanities and the natural sciences majors in favor of the latter as 
measured by the Internal-External Locus of Control Scale. There are statistically 
significant differences at the level of 0.01 between the average scores of the 
students of low and high levels of aspiration on the Internal-External Locus of 
Control Scale in favor of the former. 

Keywords:  internal-external locus of control, level of aspiration, major of 
study, educational level  



 

 
 
 
 
 

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محمود محمد السيد علي خلف.د
 باحث في التاريخ اإلسالمي ــ جامعة األزهر بالقاهرة

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 الدور العلمي للمعافريين في مصر 

  القرن الرابع الهجريمنذ الفتح اإلسالمي حتى
  محمود محمد السيد علي خلف.د

 باحث في التاريخ اإلسالمي ــ جامعة األزهر بالقاهرة

 
 

 :ملخص الدراسة
    هذا البحث يتعلق بالدور العلمي للمعافريين في مصر منذ الفتح اإلسالمي حتى القـرن الرابـع الهجـري،                   

تــاريخ المعــافر بــين الجاهليــة   " مبحــث األول عــن  تحــدثتُ فــي ال . ويقــع فــي خمــسة مباحــث رئيــسة وخاتمــة   

، فـذكرتُ أصـلهم، وبطـونهم، ودخـولهم فـي اإلسـالم، وأمـاكن خططهـم وارتبـاعهم فـي مـصر،             "واإلسالم

تحـدثتُ عـن الـصحابة    : وفـي المبحـث الثـاني   . واختتمتُ هذا المبحث بذكر أهم منشآتهم الحضارية في مصر   

وفـي  . ين الذين سكنوا أرض مصر، وكان لهم دورٌ كبيرٌ في نشر العلم الـديني بـين أبنائهـا               والتابعين المعافري 

تحدثتُ عن جهودهم في علوم القرآن الكريم، ويأتي في مقدمتها علـم القـراءات، ويكفـي         : المبحث الثالث 

حدثتُ عـن أشـهر   ت: وفي المبحث الرابع . المعافريين شرفًا أن أول مَنْ أقرأ القرآن الكريم بمصر كان منهم          

تحــدثتُ عــن جهــودهم فــي علــم الفقــه، وأشــهر   : وفــي المبحــث الخــامس . المحــدثين المعــافريين فــي مــصر 

الفقهــاء المعــافريين الــذين ظهــروا بمــصر، ويــأتي فــي مقــدمتهم اإلمــام المــالكي؛ أشــهب بــن عبــد العزيــز             

 .المعافري

 وَآَخِــرُ دَعْوَانــا أَنِ .هــا مــن خــالل هــذا البحــث تناولــتُ فيهــا عرضــاً ألهــم النتــائج التــي توصــلتُ إلي:الخاتمــة   

 .الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٨١

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم ددالع
 

 :المقدمة
 :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَف الْمُرْسَلِينَ، وبعد

 كُنْـتُمْ خَيْـرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ      :قـال تعـالى  ، فإن اإلسـالم قـد جـاء لهدايـة البـشرية       
 وَتُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ لَكَــانَ خَيْــرًا تَــأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ

 يَـا  : قـال تعـالى   ،  وجعل المسلمين أمـة واحـدة علـى مَـنْ سـواهم           ،  ]١١٠: آل عمران  [لَهُمْ  
 وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً     @أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ            

، ، ودعانـا إلـى األخـوة واالعتـصام بحبـل اهللا          ]٥٢،  ٥١:المؤمنـون  [وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ     
 @ يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا اتَّقُـــوا اللَّـــهَ حَـــقَّ تُقَاتِـــهِ وَال تَمُـــوتُنَّ إِال وَأَنْـــتُمْ مُـــسْلِمُونَ :قـــال تعـــالى

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًـا وَال تَفَرَّقُـوا وَاذْكُـرُوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ عَلَـيْكُمْ إِذْ كُنْـتُمْ أَعْـدَاءً فَـأَلَّفَ                       
ا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْـبَحْتُمْ بِنِعْمَتِـهِ إِخْوَانًـا وَكُنْـتُمْ عَلَـى شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّـارِ فَأَنْقَـذَكُمْ مِنْهـَ                       

 إِنَّمَــا : وقــال أيــضًا، ]١٠٣ ـــــ ١٠٢: آل عمــران [كَــذَلِكَ يُبَــيِّنُ اللَّــهُ لَكُــمْ آيَاتِــهِ لَعَلَّكُــمْ تَهْتَــدُونَ
وقد ]  ١٠: الحجرات  [ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ          

 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ  :قال تعالى، أصحابه على تحمل تبعات الدعوة إلى اهللا تعالى        ) (ربى النبي   
وقد أحس الصحابة بثقل األمانة الملقاة على        ] . ٤٤: الزخرف[ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ    

ومــا أن تطـــأ  ، فــساحوا فــي مــشارق األرض ومغاربهــا ينــشرون ديــن اهللا تعــالى       ، عــاتقهم 
ــا مــن األراضــي إال ويــصيرون رُســالً هللا تعــالى أقــدامهم  يــدعون النــاس للــدخول فــي هــذا  ، أرضً

 نَبِّـئْ عِبَـادِي أَنِّـي أَنَـا     :قـال تعـالى  ، ويكرهـون إلـيهم المعـصية    ،  يحببون إليهم الطاعة  ،  الدين
 إن بعــضهم قــد بــل، ]٥٠ ــــ ٤٩: الحجــر  [وَأَنَّ عَــذَابِي هُــوَ الْعَــذَابُ األلِــيمُ @ الْغَفُــورُ الــرَّحِيمُ 

 .يغادر أرض مولده ونشأته طواعية لنشر دين اهللا تعالى في ربوع األرض
وكانت مصر من أهـم الـبالد التـي شـهدت موجـات عربيـة كبيـرة وكثيـرة فـي أعقـاب                   

وطابـت لهـم    ،  ونزلـوا علـى ضـفاف نهـر النيـل         ،  فأحب العرب أرض مصر   ،  الفتح اإلسالمي لها  
ه األرض ينـشرون الـدين اإلسـالمي والعلـم الـشرعي      ثم انسحوا في هذ،  الحياة في جوارها  

 ".المصري" وبمرور الوقت ظهر جيل جديد من أبناء هذه القبائل يحمل لقب. بين سكانها
" قبيلـــة ،  ومـــن أهـــم هـــذه القبائـــل التـــي شـــاركت فـــي عمليـــة الفـــتح اإلســـالمي لمـــصر 

قامــت علـــى  و، واإلســـكندرية، تلكــم القبيلـــة العربيــة التـــي ســكنت الفــسطاط    ، "المعــافر 
حتـى ظهـر مـن بـين أبنائهـا      ، أكتافها حركة علمية كبيرة امتدت في ربوع القطـر المـصري    
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وبــذلك أســتطيع  . كثيــر مــن المفكــرين والعلمــاء فــي كافــة علــوم الحــضارة اإلســالمية        
 .إن قبيلة المعافر إحدى القبائل العربية التي أسهمت في بناء الحضارة اإلسالمية: القول

لقي مزيـدًا مـن الـضوء علـى الـدور الحـضاري الـذي لعبتـه قبيلـة المعـافر           وفي هذا البحث أُ   
وقد جـاء هـذا البحـث فـي خمـسة فـصول رئيـسة ؛ تحـدثت فـي          . العربية في مصر اإلسالمية   

، موضـحًا بطـونهم، ودخـولهم    "قبيلة المعافر بـين الجاهليـة واإلسـالم    :" المبحث األول عن 
ســـالمي لمـــصر، وأمـــاكن خِططهـــم    فـــي اإلســـالم، ومـــشاركتهم فـــي حركـــة الفـــتح اإل     

وفـصلت القـول فـي     ،  "الصحابة والتـابعين  " وفي المبحث الثاني تحدثت عن    . وارتباعهم فيها 
والمبحث الثالـث   . الصحابة المعافريين الذين نزلوا أرض مصر، ومَنْ أخذ عنهم من التابعين          

كفـيهم  وي،  وأشـهر القـراء والمفـسرين المعـافريين       ،  "علـوم القـرآن الكـريم     " تحدثت عـن  
وفــي المبحــث الرابــع  . فخــرًا أن أول شخــصية علمــت القــرآن الكــريم بمــصر كانــت مــنهم  

وإسـهاماتهم العلميـة فـي هـذا        ،  وأشهر المحدثين المعافريين  " علم الحديث " تحدثت عن   
، وأشـهر الفقهـاء المعـافريين    ،  "علـم الفقـه   " وجاء المبحث الخامس ليتحدث عـن     . المجال

 .الشهير أشهب بن عبد العزيز المعافريوعلى رأسهم اإلمام المالكي 
   هذا، وقد حاولتُ تطبيق المنهج التاريخي الوصـفي فـي هـذا البحـث، فجمعـتُ معظـم                  
المعلومــات المتعلقــة بقبيلــة المعــافر مــن بطــون المــصادر العربيــة، وقمــتُ بتحليــل هــذه           

بيلـة المعـافر    المعلومات تحليلًا علميًا، وذلك للوقوف على الـدور الحـضاري الـذي قامـت بـه ق                
العاشر الميالدي، نهاية للبحث؛ ألنه / وقد اخترتُ القرن الرابع الهجري    . في مصر اإلسالمية  

 .القرن الذي وصلت فيه الحضارة اإلسالمية إلى أقصى ازدهارًا لها
هذه محاولة علمية للرد على الـشبهات التـي تُنِكـر إسـهامات العـرب فـي                 ،  وفي الختام 

فس الوقت، همـسة فـي أُذن كـل عربـي تـدعوه إلـى االجتهـاد فـي                   الحضارة المصرية، وفي ن   
وأعتــرف ـــــــ فــي النهايــة ـــــــ بــأن هــذا جهــد مقــل، وحــسبي أنــيَّ          . بنــاء الحــضارة اإلنــسانية  

  .وَآَخِرُ دَعْوَانَّا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اجتهدت، واهللا تعالى من وراء القصد
@  @  @ 
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 المعافر بين الجاهلية واإلسالم: األول المبحث 
 :التمهيد

كانوا يقيمـون فـي   . قبيلة كبيرة وقوية؛ تضرب بجذورها في أعماق التاريخ         ) ١(  المعافر

 ).٢(أقوياء مناضلين، أرض اليمن، جنوب شبه الجزيرة العربية، وكانوا أهل جد ونجدة

نتهــي نــسبهم إلــى قبيلــة    يرجــع علمــاء األنــساب أصــول هــذه القبيلــة إلــى قحطــان، وي 

وانقـسمت عُريـب إلـى      . مالـك وعُريـب   : كهالن، والتي انقسمت إلـى فـرعين رئيـسين، همـا          

والــذي يهمنــا هنــا هــي قبيلــة مــرة ؛ والتــي انقــسمت   . وطــي، ومــذحج، مــرة: ثــالث قبائــل، هــي

المعــافر،  : ثــم انقــسمت األخيــرة إلــى قبيلتــين كبيــرتين، همــا      . بــدورها إلــى عَــدي، ومالــك   

أمــا القبيلــة األخــرى  . أعنــي المعــافر ،  وحــديثنا فــي هــذا البحــث عــن القبيلــة األولــى    .وخــوالن

 .فسوف يأتي الحديث عنها ـــ إن شاء اهللا ـــ في بحث مستقل] خوالن[

                                     
نال من بالضم ، هو الذي يمشي مع الرفاق ي: والمُعَافِرُ . بالفتح ، بلدة باليمن نزل فيها معافر بن أد      : المَعَافِرُ  )  ١(

ــة المُعَــافِر    : " فــضلهم، ومنــه قــول العــرب    ــد للمــسافر مــن معون ــدي".الب تــاج العــروس مــن جــواهر    :  الزَّبي

. ٩٢م، ص ١٩٩٠، دولــة الكويــت، سلــسلة التــراث العربــي بــوزارة األعــالم،  ١٣الطبعــة الثانيــة، جـــالقاموس،

مـن بنـي هاشـم مـن العدنانيـة،      ألن األخيرة بطن من بنـي الحـسين الـسبط         : والمعافر ليسوا هم الجَعَافِرَ   

بنو جعفر الـصادق بـن محمـد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين بـن الحـسين الـسبط، وجعفـر هـذا مـن                       : وهم

قالئــد الجمــان فــي التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان، الطبعــة الثانيــة، دولــة  : القلقــشندي. األئمــة االثنــي عــشر

نهايــة األرب فــي معرفــة أنــساب العــرب،     :  وكتابــه،١٦٣ ـــــ  ١٥٨: م، ص١٩٨٢لبنــان، دار الكتــاب اللبنــاني،   

 .١٢٣: م، ص١٩٨٠الطبعة الثانية، دولة لبنان، دار الكتاب اللبناني،

: ، ابــن خلكــان٧٣م، ص ١٩٩٦، دولــة لبنــان، دار الفكــر،  ٤أنــساب األشــراف، الطبعــة األولــى، جـــ  : الــبالذري ) ٢(

، ١٧٧م، ص ١٩٩٨، دولـة لبنـان، دار الكتـب العلميـة،           ٣وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، الطبعة األولى، جــ        

القبائــل العربيــة فــي مــصر فــي القــرون الثالثــة األولــى للهجــرة، الطبعــة األولــى،  :  خورشــيد البــريعبــد اهللا. د

 .٢٠٠م، ص ١٩٩٢مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
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وعلى ذلك، فإن المعافر نسبة إلى المعافر بن يعفـر بـن مالـك بـن الحـارث بـن مـرة بـن             
 ). ٢(مه هند بنت اليهه بن النخعوأ). ١(أدد بن زيد بن يشجب بن عُريب بن كهالن

ومن الجـدير بالـذكر، أن مملكـة حِميـر، آخـر الممالـك الـثالث التـي ظهـرت فـي جنـوب                        
وسـبأ ـــــ اتخـذت مـن منطقـة المعـافر مقـرًا رئيـسًا لهـا، وذلـك فـي نهايـة              ،  اليمن ـــ بعد معين   

قـع الجغرافـي المتميـز      ونظـرًا للمو  ). ٣(واستمرت إلى ما بعد الميالد    ،  القرن الثاني قبل الميالد   
لمملكــة حِميــر علــى ســاحل البحــر األحمــر، وتوســعها االســتعماري فقــد ضــمت مملكتــي    

ــا وذلـــك بعـــد ســـنة     وورث . م. ق١١٥ســـبأ وريـــدان، واتخـــذت مـــن مدينـــة ظِّفـــار عاصـــمة لهـ
وكانــت لغــتهم هــي الــسائدة فــي  ، الحميريــون المعينيــين والــسبئيين فــي الثقافــة والتجــارة 

 .المنطقة
وقد ظهر من ملوكها وقوادها مَـنْ عمـل علـى     ،   اهتمت مملكة حمير بالفتوح    وقد،  هذا

وهذا ساعد على تقدم النـشاط   ،  اتساع رقعة دولتهم، فتغلبوا على بعض المدن المجاورة       
والـذي يعـد المينـاء الوحيـد لحـضرموت         ،  "قَنَـا " البحري لها، وخاصة بعد استيالئها على ميناء        

" وبناء عليه أصبحت تـتحكم بطـول الـساحل بـين            . د وإفريقيا   الصالح لالتجار بحرًا مع الهن    
، ولهــا أســطول مــن الــسفن لالتجــار مــع الــساحل اإلفريقــي الــذي ربمــا كــان     "قنــا" و " عــدن

 ).٤(خاضعًا لها في ذلك الزمن

                                     
 ،  ١٩٦ ـــ    ١٧١م، ص   ٢٠٠٣ر الكتـب العلميـة،    جمهرة أنساب العرب، الطبعة الثالثـة، دولـة لبنـان، دا          : ابن حزم )  ١(

نهايــة األرب فـــي فنـــون األدب،  :  النـــويري ،٢٦نهايـــة األرب فــي معرفـــة أنـــساب العــرب، ص   : القلقــشندي 
 .٣١٨ص ، ١٩٩٢، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢الطبعة األولى، جـ

: الـسيوطي  ، ٣٣٣م، ص  ١٩٨٨كتـب العلميـة،   ، دولـة لبنـان، دار ال      ٥األنساب، الطبعة األولى، جــ    : السمعاني)  ٢(
 .٧٩  ص،] بدون ـــ تاريخ [ دار صادر،، دولة لبنان، الطبعة األولىلب اللباب في تحرير األنساب،

م، ٢٠٠١ ، لبنـان، دار الـساقي،  ٣المفصل في تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم، الطبعـة الرابعـة، جــ        : جواد على   . د)  ٣(
 .١٣٥ص 

 تــاريخ اإلســالمي الــسياسي والــديني والثقــافي واالجتمــاعي،      تــاريخ اإلســالم : نحــسن إبــراهيم حــس  . د)  ٤(
 .٣٨صم، ١٩٩١، مصر، مكتبة النهضة المصرية، ١الطبعة الثالثة عشر، جـ
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ومنازلهم بالجبال مـن    ،  من سبأ األصغر  " آل الكرندي   " وملوك المعافر   :"  يقول ياقوت   
ــأ وهــم وهمــدان حتــى القــرن الثــامن الهجــري أعظــم قبائــل    :" ف كحالــة ويــضي). ١"(قــاع جُبْ
 ).٢"(والكثير من حصونه، ولهم الغلب على أهله، اليمن

 :من بطون قبيلة المعافر
وثـوجم   . )٣(األُخْمُـور : ومنهـا ، فقد تعددت بطونها،  ونظرًا التساع وكبر قبيلة المعافر    

ــةُ"ويقــال لهــم  والنــسبة إليــه ، وفَــوة). ٥(سبة إلــى جَنَــد بــن شَــهْرَان الجَنَــدي ؛ نــ). ٤ "( الثَّواجِمَ
، وقرافــة )٧(وقَرَافــة؛ وهــم بنــو عــض بــن ســيف بــن وائــل بــن الحــرب بــن المعــافر   ). ٦(الفَّــوي

                                     
 .٥٨م، ص١٩٩٧، دولة لبنان، دار إحياء التراث العربي،٤معجم البلدان، الطبعة األولى، جـ: ياقوت الحموي)  ١(
، دولــة لبنــان، دار العلــم ٣جــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة، الطبعــة الثانيــة ، جـــ  مع: عمــر رضــا كحالــة)  ٢(

 .١١١٥م، ص ١٩٦٨للماليين، 
 / ١١: (تــاج العــروس: ، الزبيــدي)٢٨ص :( لــب اللبــاب:، الــسيوطي)٣١٣ / ٢(، )٩٦ / ١:( األنــساب:الــسمعاني)  ٣(

 ).١١ / ١:(المرجع السابق: ، عمر كحالة)٢٢٢

المـــــصدر : ، الزبيـــــدي)١٩ص :( المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسيوطي،)٥١٦ / ١:(المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسمعاني) ٤(
 .)٣٥٢ / ٣١:(السابق

ــوي ،)٩٦ / ٢:(المـــصدر الـــسابق :  الـــسمعاني) ٥( ــاقوت الحمـ ــدان :  يـ ــداني،)١٨ / ٢:(معجـــم البلـ ــة :  الهمـ عجالـ
 العربيــة بالقــاهرة، المبتــدى و فــضالة المنتهــى فــي النــسب، الطبعــة األولــى، مــصر، مطبوعــات مجمــع اللغــة 

: ، عمـر كحالـة  )٥٢٤ / ٧:(المصدر السابق : ، الزبيدي )٢٢ص:( المصدر السابق : ، السيوطي ١٣ م، ص ١٩٦٥
 ).٢١٠ / ١:(معجم قبائل العرب

ــة ،)٦٤ص :(المــصدر الــسابق :  الــسيوطي،)٤٠٩ / ٤:(المــصدر الــسابق  :  الــسمعاني) ٦( المرجــع :  عمــر كحال
 ).٩٣٣ / ٣:(السابق

 عجالــة :، الهمــداني)٣٧٣ / ٣:( معجــم البلــدان:، يــاقوت الحمـوي )٤٦٥ / ٤:(المــصدر الــسابق: ي الـسمعان ) ٧(
 ).٩٤٣ / ٣:(المرجع السابق : ، عمر كحالة)٢٥٢ / ٢٤:(تاج العروس: ، الزبيدي)٣٠ص :(المبتدي
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وبنـو  ). ١(ولبَـوْان ؛ نـسبة إلـى لبـوان بـن مالـك بـن الحـارث          . أمهم وإليها تُنسب القرافة بمصر    
 ).٣(وبنو صَنَم). ٢(سَريع

بنـو ناشـرة ؛ نـسبة إلـى ناشـرة           ). ٥(وبنـو كَمُونـة   ). ٤(لنسبة إليه الموهبي   وبنو مَوْهب ؛ وا   
). ٨(األُعْمُــوق و). ٧( وخُلَيْفِــة ؛ والنــسبة إليــه الخُلَيْفِــي   ).٦(ابــن أســامة بــن والبــة بــن الحــارث     

 ).١٢(وخَبَش. ؛ ولعله بطن من الجَنَد السابق ذكره) ١١(وشهران). ١٠(وخُنَاجِن). ٩(واألُهْجُور

 :ر في اإلسالمدخول المعاف

وانتــصر المــسلمون فــي   ، )م٦٢٩/ هـــ ٨( اإلســالم بفــتح مكــة   بعــد أن أعــز المــولى   
، أقبلـــت الوفـــود قاصـــدة المدينـــة المنـــورة فـــي العـــام التاســـع   ) م٦٣٠/ هــــ٩(غـــزوة تبـــوك 

حتى سمي العام التاسع للهجـرة       ،  يعلنون دخولهم في دين اهللا تعالى     ،  والعاشر الهجريين 
 .يث زاد عددها عن سبعين وافدًا،ح )١٣(بعام الوفود

                                     
المـــــصدر :  الزبيـــــدي،)٧٢ص :(المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسيوطي،)١٢٧ / ٥:(المـــــصدر الـــــسابق:  الـــــسمعاني) ١(

 ).١٠٠٨ / ٣:(المرجع السابق: ، عمر كحالة)٤٣٤ / ٣٩:(سابقال
القبائـل  : عبـد اهللا البـري    . ، د )٤٣ص  :( المـصدر الـسابق     : ، الـسيوطي  )٣/٢٥٢:(المصدر الـسابق  :  السمعاني ) ٢(

 ).٢٠٦ص(العربية في مصر،
: لمـصدر الـسابق  ا: ، الزبيـدي )٥٢ص :(المصدر السابق:  السيوطي،)٥٥٩ / ٣:(المصدر السابق:  السمعاني ) ٣(

 ).٦٥٢ / ٢:(المرجع السابق : ، عمر كحالة)٥٢٦ / ٣٢(
 .)٨١ص :( المصدر السابق:  السيوطي،)٤١٠ / ٥:(المصدر السابق:  السمعاني) ٤(
 .)٩٥ / ٥:(المصدر السابق:  السمعاني) ٥(
 ).٢٢٢ / ١٤:( تاج العروس) ٦(
 ).٢٠٥ص:( القبائل العربية في مصر:يعبد اهللا البر. ، د)١٧ص :( عجالة المبتدى:  الهمداني) ٧(
 ).٢٠٦ص:( المرجع السابق:عبد اهللا البري.  د،)١٩١ / ١:(المصدر السابق:  السمعاني) ٨(
 ).٢٠٧ص:(المرجع السابق:عبد اهللا البري. ، د)٢٣١ / ١:(المصدر السابق:  السمعاني) ٩(
 .)٤٠١ / ٢:(المصدر السابق:  السمعاني) ١٠(
 ).٦١٧ / ٢:(قبائل العربمعجم :  عمر كحالة) ١١(
 .)١٧٠ / ١٧:(المصدر السابق:  السمعاني) ١٢(
، ٢٠٥صم،  ٢٠١٢، القاهرة، الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة،         ٤السيرة النبوية، الطبعة األولى، جـ    : ابن هشام  ) ١٣(

حيـاء  ، دولـة لبنـان، دار إ  ٧الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام، الطبعة األولى، جـ         : السهيلي
إمتــاع األســماع بمــا للنبــي مــن األحــوال واألمــوال والحفــدة     : ، المقريــزي٤٤٣م، ص ٢٠٠٠التــراث العربــي،  

 ..٩٨م، ص ١٩٩٩، دولة لبنان، دار الكتب العلمية،٢والمتاع، الطبعة األولى، جـ
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وكان من أهم هذه الوفود أهل اليمن ؛ وبخاصة وفد حِمير، وكان على رأسـهم مالـك                
 أكـرم    )(وقـد أجمعـت المـصادر التاريخيـة علـى أن الرسـول            . بن مرارة الرّهاوي، والمعافر   
يـة مـن   أوضح فيـه كيفيـة أداء الزكـاة مـن المـسلمين، والجز         ) ١(وفادتهم، وكتب لهم كتابًا   

، )٣(ومالك بـن عبـادة    ،  )٢(يضم عبد اهللا بن زيد    ،  وبعث معهم وفدًا من أصحابه    . أهل الكتاب 
 . )٦(، وأمَّر عليهم معاذ بن جبل)٥(، ومالك بن مرة)٤(وعقبة بن نمر

                                     
 ).١(انظر الملحق رقم )  ١(
بْــن زيــد، مــن بنــى جــشم بــن الحــارث ابــن الخــزرج األَنْــصَارِيّ   عَبْــد اللَّــهِ بْــن زَيْــد بْــن ثعلبــة بْــن عَبْــد اللَّــهِ   : هــو)  ٢(

 األذان فِـي   رأى ، وهو الّذي     الخزرجي الحارثي، شهد العقبة، وشهد بدرًا وسائر المشاهد مع رَسُول اللَّهِ          
هِ  باللًا على مَا رآه عَبْد اللَّهِ بْن زَيْد هَذَا، وكانت رؤياه ذَلِكَ    النوم فأمر بِهِ رَسُول اللَّهِ      بعد بناء رَسُول اللـَّ

توفي بالمدينة سنة ثنتـين  . مسجده، يكنى أَبَا مُحَمَّد، وكانت معه راية بني الْحَارِث بْن الخزرج يَوْم الْفَتْح      
، وَرَوَى عَنْـهُ سَــعِيد بْــن المــسيب، وعبــد  وثالثـين وَهُــوَ ابْــن أربــع وســتين، وصـلى عَلَيْــهِ عُثْمَــان بــن عفــان   

د بْـن عبـد اهللا ابـن زيـد       الرحمن بْن أَبِي ل    االسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب،     :ابـن عبـد البـر   . يلـى، وابنـه مُحَمـَّ
أُسـد الغابـة  فـي معرفـة الـصحابة،      : ، ابـن األثيـر  ٩١٢ م، ص١٩٩٢، دولة لبنان، دار الجيل،      ٣الطبعة األولى، جـ  
اإلصــابة فــي : ، ابــن حجــر٣٤٨، ص ]بــدون ــــ تــاريخ  [، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ٢الطبعــة األولــى، جـــ

 .٨٤ص  م،١٩٩١، دولة لبنان، دار الجيل،٤اإلصابة في تمييز الصحابة، الطبعة األولى، جـ
ــيّ. مالــك بْــن عبــادة الهمــداني :  هــو) ٣( ــرَّةَ،   قــدم علــى النَّبِ ــرَّةَ، وعقبــة بْــن مُ  فِــي وفــد همــدان مــع مَالِــك بْــن مُ

 إلـى زرعـة بـن سـيف بـن ذي يـزن يوصـيه               الّذي كتبـه النبـيّ       له ذكر في الكتاب   :" قال ابن مَنده  . فأسلموا
: ، ابـن األثيـر    ١٣٥٣،ص  ٣المـصدر الـسابق، جــ     : ابـن عبـد البـر     ". بمعاذ بن جبـل، ومالـك بـن عبـادة وغيرهمـا           

 .٥٤٤، ص ٥المصدر السابق، جـ: ، ابن حجر٢٧، ص ٥المصدر السابق، جـ

ه    و. ابْـنُ مـر الهمـداني   : عقبة بْـن نمـر، وقيـل   :  هو ) ٤(  فِـي وفـد همـدان، وذكـره فِـي كتـاب       فـد عَلَـى رَسُـول اللـَّ
المــصدر : ابــن األثيــر.  إِلَــى زرعــة بْــن ذي يــزن، وهــو فِــي مغــازي بْــن إِسْــحَاق، عقبــة بْــن النمــر   رَسُــول اللَّــه
 .٤٣٥، ص ٤المصدر السابق ، جـ: ، ابن حجر٥٩، ص ٤السابق ، جـ

 فـي وفـد همـدان مـع مَالِـك بْـن عبـادة، وعقبـة بْـن نمَـر،                     رَسُـول اهللا   مالِكَ بْن مُرَّة الرّهاوي، وفد على     : هو)  ٥(
، ٤٥، ص ٥المــصدر الــسابق ، جـــ  : ، ابــن األثيــر ١٣٥٩، ص ٣المــصدر الــسابق ، جـــ  : ابــن عبــد البــر  . وأســلموا
 .٦٩٠، ص٢تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي

 ٣٩ص م  ٢٠٠٢المصرية العامة للكتـاب، ، القاهرة، الهيئة ١ ، جـ   الطبعة األولى  الطبقات الكبرى، : ابن سعد )  ٦(
 ).٧٦/ ١٨:(نهاية األرب في فنون األدب: ، النويري)٢/٥٨٨:(السيرة النبوية: ابن هشام  وما بعدها،
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،  وفد من جيشان برئاسة أبو وهب الجيشاني ونفر مـن قومـه             )(  كما وفد على النبي   
 ) ( فأجــابهمة أهــل الـيمن؟ وحكـم المــسكر منهـا؟   عــن حكـم أشـرب   ) (وسـألوا النبـي  

 ). ١"(كلّ مسكرٍ حرام:" بقوله
 ونجــح فــي نــشر اإلســالم  فقــد نــزل علــى قبيلــة الجَنَــد،أمــا عــن حــال معــاذ بــن جبــل 
". إني قاتلـت حتـى أجـابني أهـل الـيمن      ) :" (النبيثم كتب إلي  .  وبنى هناك مسجدًا   بينهم،

أي جاهدت في دعوتهم إلى     " قاتلت" فإن المراد بقوله    ،  اهوال يُحمل قول معاذ على غير معن      
ولــيس بحمــل الــسالح كمــا قــد يتبــادر إلــى بعــض   ، اإلســالم بالحكمــة والموعظــة الحــسنة 

ــا أن معــاذًا ومــن معــه مــن أصــحاب النبــي       ، األذهــان ــوا   ) (فمــن المعــروف تاريخيً ــم يحمل ل
 .سالحًا ضد أهل اليمن

ــى كــل، فقــد دعــا رســول اهللا    ــذين أحــسنوا اســتقبال وفــد     أل ) ( وعل هــل المعــافر، ال
 ).٢"(اللهم اغفر لهم:" بقوله ) (النبي

وصـار لهـم دورٌ كبيـرٌ فـي      ،  هكذا دخلت قبيلة المعافر في اإلسالم، وحسُن إسـالمهم        
 .وتاريخ مصر الحضاري خاصة، تاريخنا اإلسالمي عامة

 :خِطط المعافر وأماكن ارتباعهم
قبائـل العربيـة التـي صـحبت القائـد عمـرو بـن العـاص فـي                  كانت قبيلة المعافر إحدى ال      

حيـث لـم أعثـر ــــ مـع قلـة            ،  فتح مصر، ولكن يبدو أنها لم يكن لها دورٌ بارزٌ في عمليـة الفـتح              
يكون له دور بارز فـي معـارك الفـتح اإلسـالمي       ،  أو مقاتل ضاري  ،  علمي ـــ على فارس شجاع    

 .ة لباقي الجنود المسلمينولعلهم اكتفوا بتقديم المساعدة الحقيقي. لمصر
فبعد أن فرغ عمرو بن العـاص مـن فـتح اإلسـكندرية، عـاد مـرة ثانيـة         ،   وعلى كل حال  

ثـم نـزل النـاس حولـه، وابتنـى          ،  فأقـام فـسطاطه ونـزل بـه       ،  )٣(إلى القـرب مـن حـصن بـابليون        

                                     
: حــسن إبــراهيم حــسن. ، د) ٧٧/ ١٨:( المــصدر الــسابق:، النــويري) ٣٥٩/ ١:( المــصدر الــسابق:ابــن ســعد)  ١(

 ).١/١٢٢:(تاريخ اإلسالم
ص (م،١٩٩٩فتوح مـصر والمغـرب، الطبعـة األولـى، مـصر، الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة،           : حكمابن عبد ال  )  ٢(

 ).٢٠٧ص :(القبائل العربية في مصر: عبد اهللا البري. ، د) ١٧٤ ــ ١٧٣
وقيل هو اسم لموضع الفسطاط خاصة، وموضعه . هو اسم عامّ لديار مصر بلغة القدماء: حصن بابِلْيُونُ)  ٣(

وقـــد بنـــاه الرومـــان قـــديمًا للـــدفاع عـــن المدينـــة، وكـــان بنـــاؤه مـــن اآلجـــر  .  بمـــصر القديمـــةاآلن مـــا يُعـــرف
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وتـسارع النـاس فـي االختطـاط        ،  ]الجـامع العتيـق   [داره الصغرى التي هي بالقرب من جامعه      
، وتنافــست القبائــل فــي ذلــك، فــولى عمــرو علــى الخطــط معاويــة بــن حــديج التجيبــي،  حولــه

، وشــريك بــن ســمي العُطيفــي، وعمــرو بــن قحــزم الخــوالني، وحيــوة بــن ناشــرة المعــافري  
وفـي هـذا دليـل علـى أن القائـد عمـرو بـن العـاص قـد                   ،  ونلمح في هذه القائمة لقـب المعـافري       

 .ين القبائل العربية التي نزلت مصرشارك المعافر في عملية تقسيم الخطط ب
وأنزلـوا النـاس منـازلهم، فـاختطوا الخطـط          ،  وعلى كل حال، فقد فـصلوا بـين القبائـل           

ومـــن ثـــم فقـــد عرفـــت كـــل خِطـــة بالقبيلـــة أو الجماعـــة التـــي  ، ثـــم بنـــوا الـــدور والمـــساجد
ف خطـة لخـم، وجـذام، والـصد    : ومـن تلـك الخطـط    ). ١(اختطّتها، أو بصاحبها الذي اختطّها    
ــار، وثقيــف،  ، وخطــط خــوالن، وخزاعــة ، التــي كانــت تقــع بــين خطــط غــافق    وأســلم، وغِف

فــانفردوا ، ودوس، وأهــل الرايــة ؛ وهــم جماعــة مــن قــريش واألنــصار لــم ينتــسبوا إلــى قبيلــة  
وخطـة  ). ٢(بخطة وحدهم، وكانت من أعظم الخطـط وأوسـعها، كمـا يقـول القلقـشندي              

وضـعها بأنهـا كانـت تقـع بـالقرب مـن خطـة              والتـي حـدد المقريـزي م      : مهرة، وخطـة تجيـب    
وكانت تشغل المنطقة الواقعة مكان جامع أحمد بن طولون الحالي، والتي كانـت           ،  مهرة

 ). ٣(تعرف بدرب الممصوصة
فـأذاهم البعـوض   ،  حـول الجـامع      أما المعافر فقد نزلوا إلى جنـب عمـرو بـن العـاص            

، لبركة التـي أطلـق اسـمهم عليهـا       فنقلهم عمرو إلى الجبل المشرف على ا      ،  زمن الفيضان 

                                                                                   
المــسلمون بقيــادة القائــد  وقــد فتحــه. والحجــارة، وكــان محــيط األســوار علــى شــكل مربــع غيــر منــتظم 

يـاقوت  ). م٦٤٠/ هــ ١٩( فـي سـنة     وذلك في خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        عمرو بن العاص  
، ص ١مراصـد االطـالع علـى أسـماء األمكنـة والبقـاع، جــ            : ، البغـدادي  ٣١١، ص   ١جم البلـدان، جــ    مع: الحموي

هــ  ــــ   ١٤١٦، ٢محمد فريد أبو حديد، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، ط   : فتح العرب لمصر، ترجمة  : ، ألفرد بتلر  ١٤٥
 . وما بعدها٢٦٩م، ص ١٩٩٦

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثـار، الطبعـة     : زي، المقري )١٧١ص  :( المصدر السابق : ابن عبد الحكم  )  ١( 
صبح األعشى في صـناعة اإلنـشا، الطبعـة    : ، القلقشندي٣٧٣م، ص ١٩٩٦، مصر، مكتبة اآلداب،   ١األولى، جـ 
النجـوم الزاهـرة فـي      : ، ابن تغري بـردي    ٣٣١، ص ]بدون ــ تاريخ   [، دولة لبنان، دار الكتب العلمية،     ٣األولى، جـ 

 .٦٥م، ص٢٠٠٧، مصر، دار الكتب المصرية، ١، الطبعة األولى، جـملوك مصر والقاهرة
 ).٤٤٧ / ١:(المصدر السابق: القلقشندي )  ٢(

 .ولم أعثر على ترجمة وافية لهذا الدرب). ١/٣٧٣:(المصدر السابق : المقريزي ) ٣( 
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كمـا أصـبحوا    . وبذلك أصبحوا في موقع ممتاز يشبه في ارتفاعه مسكنهم القديم بـاليمن           
ـــ التــي كانــت تــسكن تحــت أقــدامهم حــول       ـــ وفيهــا قــريش ــ يــشرفون علــى قبائــل مــصر ــ

وشـواهد القبـور   ). ١(الجامع، وقد شاركهم بعض قبائل من حِمير في سـكنى هـذا المكـان            
ــاني والثالــــث         وأورا ــالل القــــرنين الثــ ــي مــــصر خــ ــسجل وجــــودهم فــ ــردي العربيــــة تــ ق البــ

 ).٢(الهجريين
كانـت األكثريـة    . كل خِطة تسكنها قبيلة   ،  قسمت مدينة الفسطاط إلى خِطط    ،    إذًا

وبمرور الوقـت انـدمج العـرب الفـاتحون مـع الـشعب             . العظمى من عرب الجنوب أو اليمنية     
ويًــا، كــان لــه أكبــر األثــر فــي نــشر الــدين اإلســالمي، واللغــة المــصري، وامتزجــوا بــه امتزاجًــا ق

 ).٣(العربية بين سكان مصر
  ومــن المــسلّم بــه أن الموجــة العربيــة اإلســالمية، مثلمــا بــدأت غــزوا ال هجــرة، بــدأت       

 ] م ٦٤٤ ــــــ    ٦٣٤/ هــ   ٢٣ ــــ    ١٣[وكانت سياسـة الخليفـة عمـر بـن الخطـاب          ،  بأعداد محدودة 
بينمـا كـان    ،  لتقليـد العـسكري للجنـد بعيـدًا عـن الزراعـة واألرض            تقوم على الحفـاظ علـى ا      

فكـان ينقـل العـرب كــل ربيـع إلـى الــصحراء      ، "االرتبــاع" عمـرو بـن العـاص هــو واضـع نظـام      
ــا علــى تقاليــد البــدو والبــداوة  وقــد ظلــت هــذه الــسياسة ســارية ونافــذة  ). ٤(ومراعيهــا حفاظً

 .رار بالتدريجثم بدأ التحول إلى الزراعة واالستق، عقب الفتح
وتعـدد بطونهـا ــــ كـانوا يتحركـون          ،  والجدير بالذكر، أن قبيلة المعـافر ـــــ نظـرًا لكبرهـا           

ــى مــرتبعهم فــي أتريــب    ــا  ) ٥(ســنويًا إل بمحافظــة كفــر  ) ٦(وســخا، بمحافظــة ســوهاج حاليً

                                     
 ).٢٦ص:(عربنهاية األرب في معرفة أنساب ال: ، القلقشندي) ١٧٣ص:(فتوح مصر:  ابن عبد الحكم)  ١(
 ).٢٠٤ص:(القبائل العربية في مصر: عبد اهللا البري. د ) ٢(
مصر في فجر اإلسالم من الفتح العربي إلى قيام الدولـة الطولونيـة، الطبعـة        : سيدة إسماعيل كاشف  . د ) ٣( 

 .٢٤٠م، ص١٩٩٩األولى، مصر، الهيئة المصرية للكتاب، 
 ).١٤١ص( :فتوح مصر: ابن عبد الحكم) ٤(
، محمـد   )٢٢٦/ ٢:(معجـم البلـدان   :  ، يـاقوت الحمـوي     ٤١م،ص  ١٨٩١البلدان، الطبعة األولى، ليدن،     : عقوبيالي) ٥(

ــزي ــى، جـــــ     : رمــ ــة األولــ ــصرية، الطبعــ ــبالد المــ ــي للــ ــاموس الجغرافــ ــصور   ٤القــ ــة لقــ ــة العامــ ــصر، الهيئــ ، مــ
 .٥م، ص٢٠١٠الثقافة،

المرجـع  : ، محمـد رمـزي  )٤٣٦/ ٢:( بقالمـصدر الـسا  : ، ياقوت الحمـوي   )٤٢ص:(المصدر السابق : اليعقوبي ) ٦(
 ).١٤١/ ٣:(السابق
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ــا  ــشيخ حاليًــ ــوف ، الــ ــا  ) ١(ومنــ ــة حاليًــ ــة المنوفيــ ــنهم   ، بمحافظــ ــر مــ ــب األكبــ ــان الجانــ وكــ
. أي مَنْ أخذ منـزالً نـزل فيـه        " أخائذ" وإنما كانت   ،  ؛ والتي لم يكن بها خطط     )٢(باإلسكندرية

ــوام    ــن العـــ ــر بـــ ـــ ٢٨[وقيـــــل إن الـــــصحابي الزبيـــ ـــ ٣٦ - ق هـــ ــتط ]  م٦٥٦ - ٥٩٤/  هـــ اخـــ
 ).٣(باإلسكندرية

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه، أن اإلســكندرية فــي هــذه الفتــرة المبكــرة للفــتح اإلســالمي    
فقــد أقطــع القائــد عمــرو بــن العــاص مــن أصــحابه لــربط   ، مــسلمينكانــت مرتبطــة بربــاط ال
والنـصف األخـر كـانوا مقيمـين معـه، وكانـت           ،  وربعًا في السواحل  ،  اإلسكندرية ربع الناس  

 ).٤(وهكذا، يعقبها ستة أشهر في الشتاء، مدة رباطهم ستة أشهر في الصيف
سـكنوها فـي   إن المـسلمين لمـا   :"  وعن سـكنى اإلسـكندرية يقـول ابـن عبـد الحكـم            

رباطهم ثم قفلوا ثم غزوا، ابتدروا، فكان الرجل يـأتي المنـزل الـذي كـان فيـه صـاحبه قبـل         
إنــي أخــاف أن تخربــوا المنــازل إذا كنــتم   : ذلــك فيبتــدره فيــسكنه، فلمــا غــزوا قــال عمــرو   

ســيروا علــى بركــة اهللا، فمــن ركــز   : قــال لهــم) ٦(، فلمــا كــان عنــد الكريــون )٥(تتعاورونهــا
دار فهي له ولبني أبيـه، فكـان الرجـل يـدخل الـدار فيركـز رمحـه فـي منـزل            منكم رمحه في    

منها، ثم يأتي اآلخر فيركـز رمحـه فـي بعـض بيـوت الـدار، فكانـت الـدار تكـون لقبيلتـين، أو                      

                                     
المرجـع  : ، ، محمـد رمـزي     )٤/١٧٦:(المـصدر الـسابق   : ، يـاقوت الحمـوي    )٤٢ص:(المصدر الـسابق  : اليعقوبي ) ١(

 ).٢٣٣/ ٣:(السابق

: ، القزوينـي  ) ٤٠ص(م،١٩٦٩المسالك والممالك، الطبعة األولـى، مـصر، دار الكتـب المـصرية،             : اإلصطخري ) ٢(
ــى، مــصر، الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة،        آ ــاد، الطبعــة األول ــبالد وأخبــار العب ــاقوت )٥٦ص(م،٢٠٠٣ثــار ال ، ي

 ).١/١٢١:(المصدر السابق: الحموي
 ).٢٤٨ص :( مصر في فجر اإلسالم: سيدة إسماعيل كاشف. د ) ٣(

إلــى العــصر الفــاطمي، المجتمــع فــي مــصر اإلســالمية مــن الفــتح اإلســالمي  : هويــدا عبــد العظــيم رمــضان. د ) ٤(
 .١١م، ص٢٠٠٦، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١الطبعة األولى، جـ

، دولــة ٤لــسان العــرب، الطبعــة األولــى، جـــ:  ابــن منظــورتعــاطوه و تــداولوه ،:  تعــاور واعتــور القــوم الــشيء  )٥(
 .٦١٢، ص)بدون ـ تاريخ( دار صادر، لبنان،

ــا   اســم موضــع قــرب اإلســكندرية ، و   ) ٦(  :يــاقوت الحمــوي . تقــع بمركــز كفــر الــدوار محافظــة البحيــرة حاليُ
 ).٣١٨/ ٣:(القاموس الجغرافي للبالد المصرية: ، محمد رمزي)٤٨١ / ٣:(معجم البلدان
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فكـان يزيـد بـن      . ثالث، وكانوا يسكنونها، حتى إذا قفلـوا سـكنها الـروم وعلـيهم مرمّتهـا              
وال يورّث وال يـورث منهـا شـيء، إنمـا           . شيء وال بيعها  ال يحلّ من كرائها     : أبى حبيب، يقول  

 ).١"(كانت لهم يسكنونها في رباطهم
   فإذا أضفنا إلى ذلك، ما ذكره المؤرخـون عـن كثـرة عـدد المعـافر فـي مـصر، تأكـد لنـا                   

إنهـم أكثـر   :" يقـول القـضاعي  . كثرة خططهم وأماكن ارتباعهم في طول البالد وعرضها   
المعـافر قبيـلٌ كبيـرٌ      :" ، ويـضيف ابـن خلكـان        )٢"(نوا عشرين ألفًـا     كا،  قبائل أهل مصر عددًا   

وخطــة المعــافر  :" وأخيــرًا، يقــول الــسخاوي  ، )٣"(ينــسب إليــه بــشرٌ كثيــرٌ عــامتهم بمــصر     
كل هذه النصوص تعكـس لنـا كثـرة وضـخامة هـذه القبيلـة وانتـشارها                 ). ٤"(معروفة بمصر 

 .في ربوع مصر المختلفة
ارتباع قبيلة المعافر كانـت متنـاثرة فـي محافظـات سـوهاج             أن أماكن   :    صفوة القول 
 ).٥(وكفر الشيخ، والمنوفية بالوجه البحري، واإلسكندرية، في الوجه القبلي

وذلــك يرجــع إلــى  ،   ونؤكــد علــى أن كثيــرًا مــن المــصريين قــد تقبلــوا العــرب الوافــدين    
، إنهم مـن    إحساسهم وإدراكهم بأنهم بعض أقاربهم وأصولهم وليسوا بغرباء عنهم        

الناحيـة الــشكلية يــشبهونهم، وهــذا قــد ســهل التقريــب بــين العنــصرين وشــجع االمتــزاج  
، ينــشرون اإلســالم ، فانــساح العــرب الفــاتحون فــي طــول الــبالد وعرضــها   . الكامــل بينهمــا 

ولــم نقــرأ ولــم نــسمع عــن هجــرات عربيــة تاركــة  . وينــدمجون مــع ســكان الــبالد األصــليين
 .التي ربما ال يعرفها بعضهم أحيانًا، ليةمصر عادة إلى أوطانها األص

                                     
 ).١٥٨ص :(فتوح مصر:   ابن عبد الحكم )١(
 ).٣٤٠/ ٤:(الخطط:  المقريزي )٢(
 .١٧٧، ص ٣ وفيات األعيان، جـ:ابن خلكان ) ٣(
تحفة األحباب وبغية الطـالب فـي الخطـط والمـزارات والتـراجم والبقـاع المباركـات، الطبعـة                   : خاويالس ) ٤(

 ).٢٩٤ص (م،١٩٨٦الثانية، مصر، مكتبة الكليات األزهرية، 
البيان واإلعراب فيمن نزل مصر من األعراب، الطبعـة األولـى، مـصر،           : رسائل المقريزي، رسالة  : المقريزي ) ٥( 

 ).٢٨ص (م،١٩٩٨دار الحديث،
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 إن الهجرة العربية هي أول وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحـة فـي               
: تاريخ مصر، ومن ثم فهي أهم وأخطر إضافة إلى تكوين الدم المصري، ولكـنَّ الحـقَّ يقـال                 

 فإن مصر قد مصرتهم، إذا كان العرب قد عربوا مصر ثقافيًا
تمـــصير ( تحـــول فـــي النهايـــة إلـــى تمـــصير ) تعريـــب المـــصريين( وإن التعريـــب،  جنـــسيًا

 ).١)(العرب
والشك أن هذه النظرية تنطبق علي قبيلـة المعـافر، التـي تـرك بعـض أهلهـا مكـانهم                  

فبعـضهم نـزل الـصعيد والـبعض اآلخـر          ،  األول بالفسطاط  ورحلوا  في طول البالد وعرضها        
وبمـرور الوقـت، عبـر بعـضهم الحـدود المـصرية       . سـط استقر في الدلتا وساحل البحـر المتو  

وكـان  . وواصل اآلخرون سيرهم حتى نزلوا فـي بـالد األنـدلس   ، واتجه غربًا ليستقر في برقة   
 ).٢"(المعافري"ومعظمهم يحمل لقب ، لهم دور كبير هناك

 :المنشآت الحضارية للمعافريين في مصر
فقـد أسـهمت   . فـي مـصر اإلسـالمية   هذا، وقد تركت قبيلة المعافر بصماتها الحضارية       

 :في بعض المنشآت الحضارية، ومن أهمها
ســفح جبــل ،  اتخــذ عمــرو بــن العــاص بعــد فتحــه لمــصر   :المعــافر) مقــابر( قرافــة  - أ

سـأل  وقد حدث ذلك ـــ كما قال ابن عبـد الحكـم ــــ عنـدما                ،  المقطم ليدفن فيه المسلمين   
ن ألف دينار، فعجب عمرو من    المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح  المقطم بسبعي         

: أكتب في ذلـك إلـى أميـر المـؤمنين، فكتـب بـذلك إلـى عمـر، فكتـب إليـه عمـر                    : ذلك، وقال 
. سله لم أعطاك به ما أعطاك وهـى ال تَـزدرع  وال يُـستنبط  بهـا مـاء، وال يُنتفـع بهـا فـسأله                       

مر، فكتب إليه فكتب بذلك إلى ع. إنّا لنجد صفتها في الكتب؛ أنّ فيها غراس الجنّة       : فقال

                                     
، مـصر، الهيئـة العامـة    ٢شخصية مصر، دراسـة فـي عبقريـة المكـان، الطبعـة األولـى، جــ               : جمال حمدان . د   ) ١( 

 .٣٠٦ ص م،٢٠١٣لقصور الثقافة،
 .من الصعب الحديث ــ هنا ــ عن دور المعافريين في بالد المغرب واألندلس ، فهذا يستحق بحثًا مفردًا ) ٢( 
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إنّا ال نعلم غراس الجنّة إال للمؤمنين، فـأقبر فيهـا مـن مـات قِبَلـكَ مـن المـسلمين، وال          : عمر
 ).١"(تبعه بشيء

واإلجماع على أنه لـيس فـي الـدنيا مقبـرة أعجـب منهـا وال أبهـى وال                   :" ويقول المقريزي 
نهــا الكــافور   أعظــم وال أنظــف مــن أبنيتهــا وقبابهــا وحجرهــا، وال أعجــب تربــة منهــا، كأ        

والزعفــران مقدســة فــي جميــع الكتــب، وحــين تــشرف عليهــا تراهــا كأنهــا مدينــة بيــضاء،   
 ). ٢"(والمقطم عال عليها كأنه حائط من ورائها

 وقد أجمعت المصادر التاريخيـة علـى أن مقبـرة القرافـة قـد أخـذت اسـمها منـذ الفـتح                      
ن المعـافر التـي مـر ذكرهـا منـذ      إحدى بطو، اإلسالمي وحتى يومنا هذا نسبة إلى قبيلة قرافة 

ــرتّ: "، فقيــل"عــامر"وإن أوّل مــن دفــن فيهــا رجــل مــن قبيلــة المعــافر، يقــال لــه   . قليــل ". عُمِ
 ). ٣(وقبره األن ـــ كما يقول المقريزي ـــ تحت حائط مسجد الفتح الشرقي

الـذين اسـتقروا بمـصر       ) (وقد دفـن فـي هـذه المقبـرة  كثيـر مـن أصـحاب رسـول اهللا                    
وعبد اهللا بـن حذافـة الـسهمي، وعبـد        ،  عمرو بن العاص  : لفتح اإلسالمي لها، ومنهم   عقب ا 

ثـم صـارت    . وغيـرهم ،  وعقبة بن عامر الجهني   ،  وأبو بصرة الغِفاري  ،  اهللا بن الحارث الزبيدي   
ومحــاذ ، وبهــا أبنيــة جليلــة :" حتــى قــال عنهــا يــاقوت الحمــوي  ، مقبــرة للمــصريين فيمــا بعــد 

وتـــرب المحـــابر يـــدل علـــى عظمـــة وجـــالل      ،  للـــصالحينوماهـــد، وســـوق قائمـــة ، واســـعة
 ).٤"(المكان

سُـمي  ،  ونظرًا التساع هذه الخطة فقد اتخذ المعافريون لهم بخطة مـسجدًا القرافـة          
كمـا كـان   ). ٥"(بني وقت الفـتح ، مجاب فيه الدعاء، إنه واسع:" ، قيل عنه    "الرحمة" بمسجد

ومسجد األندلس؛ هو مصلى   :" قوت  قال عنه يا  ،  "األندلس" لهم مسجد أخر سُمى بمسجد    

                                     
 ).١٨٤ ــ ١٨٣ص :(ح مصرفتو: ابن عبد الحكم ) ١(
 م،١٩٩٧ فضائل مصر المحروسة، الطبعة األولى، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :الكندي ) ٢(
 ).٢١٢ /٣:(الخطط: المقريزي، ١١ص 
 ).٢١٣/ ٣:(المصدر السابق: المقريزي ) ٣(
 ".القرافة" مادة ) ٧٣/ ٣:(معجم البلدان: ياقوت الحموي ) ٤(
 ).٢٥٢/ ٢٤:(تاج العروس: ، الزبيدي) ٣١٨/ ٢:(اية األرب في فنون األدبنه: النويري ) ٥(
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ولعلــه ). ١"(وكــان دكــة وعليــه محاريــب، وهــو مــا بــين النقعــة والربــاط، المعــافر علــى الجنــائز
ــمي بــذلك لكثــرة األندلــسيين الــذين ســكنوا فــي هــذه المنطقــة، ممــا يعكــس لنــا مــدى        سُ

، "القبـة " و   " األقدام" باإلضافة إلى مسجدي  . الترابط الشديد بين أبناء األندلس والمعافريين     
 ).٢(وكانا بخطة المعافر، وقد بُنيا عقب الفتح اإلسالمي لمصر

مقر سكن المعافر، فإن الماء لم ،  ونظرًا الرتفاع جبل المقطم:فِسْقيَّة المعافر  - ب
فـي خالفـة أبـي    ] م٧٦٧/ هــ  ١٥٠ت [لذا فقد قام الوالي يزيـد بـن حـاتم          ،  يصل إليهم إال قليالً   

، أثناء واليته على مصر فسقية للماء باسـمهم       ] م٧٦٩ ـــ   ٧٦١/ ـ  ه١٥٢ــ  ١٤٤[جعفر المنصور 
: وأجرى إليها الماء، وأنفق فيها ماالً عظيمًا حتـى عاتبـه الخليفـة أبـو جعفـر المنـصور بقولـه             

 ).٣!(لِمَ أنفقت مالي على قومك؟
ــ ٢٧٠ - ٢٢٠[   ثـــم حفـــر أحمـــد بـــن طولـــون      عينًـــا كانـــت تمـــر    ]  م٨٨٤ - ٨٣٥/  هــ

 :بقوله، تي ذكرها الشاعر سعيد بن العاص وهو يبكي الدولة الطولونيةوهي ال، بأرضهم
 وَشَعبانَ وَ األُخمور وَالحيّ من بِشر@@@ يَمُرّ عَلىَ أرْضِ المَعَافِر كُلّهَا 
 ).٤(وَال الَنّيلُ يَرْويِها وَال جَدْوّلٌ يجرِيُّ@@@ قَبائِلُ ال نَوْءُ السَّحَّابِ يَمدُّهَا 

 أن أحمد بن طولـون أنفـق علـى هـذه العـين مـا يقـرب مـن مائـة ألـف                        ويذكر المقريزي    
، لمـن كـان لـه غـالم أو جاريـة       ،  وكانت مفتوحة طول النهار لألخـذ منهـا       ،  وأربعين ألف دينار  

 ). ٥(فهي لهم حياة ومعونة. والليل كله للضعفاء والمستورين والمستورات 
التركـي الـذي    " باكبـاك    "  وفد أحمد بن طولون إلى مصر نائبًـا عـن          :قناطر المعافر   - ت

، واسـتغل ابـن طولـون ضـعف الخالفـة فـي بغـداد       ،  ولي إقطاعها من قِبـل الخالفـة العباسـية        

                                     
 ".األندلس" مادة) ١٨٠/ ١:(المصدر السابق: ياقوت الحموي ) ١(
 ).٢٨٦ ــ ٢٨٥/ ١:(المجتمع في مصر اإلسالمية: هويدا عبد العظيم رمضان . د ) ٢(

 .١٣٧م، ص ٢٠٠٥ثائق القومية،والة مصر، الطبعة األولى، مصر، دار الكتب والو: الكندي)  ٣(
 ).٢٧٦ص :(المصدر السابق: الكندي ) ٤(

 ).٤١٦ / ١: (الخطط: المقريزي ) ٥(
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ـ ٢٥٤[" الدولــة الطولونيــة " مؤســسًا بــذلك ، وأعلــن اســتقالله بمــصر ــ ــ ـ ٢٩٢ ــ ـ ٨٦٨/  هــ ــ ــ  والتــي ] م ٩٠٥ ــ
 . حكمت ما يقرب من ثمانية وثالثين عامًا 

ــى    ــة الطولونيــة     ولــست فــي حاجــة إل إنمــا ، وال أحــداثها،  أن أذكــر تفاصــيل قيــام الدول
قـدمت كثيـرًا مـن األعمـال     ، يشغلنا في المقام األول شخـصية بـارزة فـي عـصر هـذه الدولـة             

إنـه سـعيد ابـن كاتـب        ،  بيـد أنهـا لـم تأخـذ حقهـا فـي الـذكر واالنتـشار               ،  الجليلة لهـذا الـوطن    
ولألسـف الـشديد لـم تمـدنا     . د مـا وراء النهـر   إحـدى بـال   ،  المنسوب إلى بالد فرغانـة    ،  الفرغاني

، غير أنني أُرجـح نـسبه إلـى محمـد بـن كثيـر الفرغـاني               ،  المصادر التاريخية بشيء عن حياته    
ومـن ثـم فقـد عرفـت أسـرته  بأبنـاء الفرغـاني والـذي كـان          . الذي استوطن مصر حتـى وفاتـه   

 . منهم سعيد المذكور
وقـدم لمـصر أعمـاالً      . حمـد بـن طولـون       وكـان معاصـرًا أل    ،    كان سـعيد يعمـل مهندسًـا      

ومن ، ما زالت آثارها ماثلة للعيان  ،  معمارية رائعة تدل على عبقرية فذة وعلم ال يستهان به         
 هــ  ٢٥٩[التي أقامها أحمـد بـن طولـون عـام     ] عين الماء [أشهر هذه األعمال؛ قناطر المياه      

يكن لهـا نظيـرًا فـي ذلـك         والتي لم   ،  )١(بمنطقة المعافر جنوب شرق الفسطاط    ]  م   ٨٧٢/ 
عبــارة عــن بــرج للمأخــذ مــشيد مــن األجــر بداخلــه بئــر مفــرغ مفتــوح إلــى     " وكانــت . الوقــت
وينقسم البئر إلى قسمين ويسحب المـاء       ،  وعلى جانبيه غرفتان يغطيهما قبوان    ،  السماء

ثـم يــسير منــه فــي مجــرى  ، منهـا بواســطة ســاقيتين ترفعانــه إلـى المجــرى فــوق ظهــر البــرج  
اطر التي تخرج مـن البـرج فـي انحـراف يبلـغ أربـع عـشرة درجـة علـى جانـب البـرج             فوق القن 
ــرًا ينحــرف اتجــاه القنــاطر مــن الــشمال الغربــي إلــى        ، الــشمالي وبعــد نحــو ســبعة عــشر مت

متـرًا نحـو الـشمال بميـل         ] ١٢٢[ثم ينحرف مرة أخرى بعد      ،  الشمال بميل قليل نحو الغرب    
وعقـود  ، يم نحـو مئذنـة شـاهين أغـا الحلـواني     ويمتـد بعـد ذلـك فـي خـط مـستق          ،  إلى الشرق 

                                     
  ). ٣٣٨ /٤:( المصدر السابق:المقريزي  )١(
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أي إنهـا  ، هذه القناطر التي تهدم أغلبها مـن النـوع المـدبب وتـشبه عقـود الجـامع الطولـوني                 
 ).١"(عقود مدببة ذات مركزين 

تتماشـى مـع   ، مـع هندسـة معماريـة رائعـة    ،   وهذا يدل على عبقرية وضخامة هذا البنـاء      
 .طبيعة المكان الذي بنيت فيه 

ــتانبيما  - ث ــافر] مستــــشفى[رســ ــاء   : المعــ تميــــزت المــــدن العربيــــة فــــي مــــصر ببنــ
، البيمارستانات، فلم تكن موجودة قبل الفتح اإلسالمي، وإنما استحدث بناؤهـا بعـد الفـتح           

وكان الخليفة الوليد بـن عبـد الملـك         . وهذا يدل على عناية الدول اإلسالمية بصحة رعاياها         
ـــ٨٦[ ـــ٧٠٥/هـــ٩٦ ـ / هـــ ٨٨[البيمارســتان فــي اإلســالم فــي عــام    هــو أول مــن بنــى  ]م٧١٥ ـ

، وأمــر بحــبس المجــذومين لــئال يخرجــوا، وجعــل فيــه األطبــاء وأجــرى لهــم األرزاق، ]م٧٠٦
 .وأجرى عليهم وعلى العميان األرزاق

ومنهـا البيمارسـتان العتيـق الـذي بنـاه أحمـد        ،  وقد بُنِىَ في مصر عدد من البيمارستانات      
وهـــو أول ، ]م٨٧٤/ هــــ ٢٦١[وقيـــل فـــي ســـنة   ، ]م٨٧٢/ هــــ٢٥٩[بـــن طولـــون فـــي ســـنة    

ــصر   ــشيء بمـ ــتان أُنـ ــنة    . بيمارسـ ــشيدي سـ ــافور اإلخـ ، ]م٩٥٧/ هــــ ٣٤٦[وبيمارســـتان كـ
 .وبيمارستان المعافر

]  م٨٦١/ هــ  ٢٤٧ت [وهذا البيمارستان كـان فـي خطـة المعـافر بنـاه الفـتح بـن خاقـان            
 ).٢( وقد باد أثره]م٨٦١ ـــ ٨٤٦/ هـ ٢٤٧ ـــ ٢٣٢[في أيام المتوكل على اهللا 

، وجمــال وروعــة التــصميم،  تميــز أهــل المعــافر بدقــة الــصناعة:الثيــاب المعافريــة  - ج
الثيـاب  " فقد كانوا يمتلكـون صـناع مهـرة ينتجـون نوعًـا مـن الثيـاب التـي عُرفـت باسـمهم               

 .والتي اشتهروا بها في الجاهلية واإلسالم، "المعافرية

                                     
م، ١٩٩٣تاريخ وآثار مصر اإلسـالمية ، الطبعـة األولـى، مـصر، دار الفكـر العربـي،                : أحمد عبد الرازق أحمد     . د   ) ١(

 .١١٧ص 
تاريخ البيمارستانات في اإلسـالم، الطبعـة الثانيـة،    : أحمد عيسى. ، د)٢/٤٠٦ (: المصدر السابق  :مقريزيال ) ٢(

 .٦٧ ــ ٦٦م،ص ١٩٨١لدولة لبنان، دار الرائد العربي ، 
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وذلـك  . ة كـان مـن الثيـاب المعافريـة          أن أول كـساء للكعبـ     : فقد ذكر أصـحاب الـسير     
فكـسا  ،  في خبر طويل خالصته ؛ أن الملك تُبَّع مرّ بمكة المكرمة فأُخبر بفضلها وشرفها             

أن : ثم رأى فـي المنـام  مَـنْ يقـول لـه      . الكعبة الخَصفَ ؛ وهي حُصر تُصنع من خُوصُ النخل       
اكـسها  :  مَـنْ يقـول لـه       فرأى في المنـام   . فكساها ثياب األنطاع    !! اكسها أحسن من هذا     

 .فكان أفضل ثياب للكعبة المشرفة). ١(فكساها ثياب المعافر!! أفضل من ذلك 
أجاز أخذ الجزيـة منهـا،    ) (  وقد بلغت من شهرة هذا الثياب في اإلسالم أن الرسول    

ــر       ــى وفــد حمي ــه إل ــه مــن       " ....فقــد جــاء فــي كتاب ــصرانيّ فإنّ ــه مــن أســلم مــن يهــوديّ أو ن  إنّ
، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه ال يردّ عنها         ،  وعليه ما عليهم  ،  له ما لهم  ،  نالمؤمني

مــن قيمــة المعــافر أو  ، حــرٍّ أو عبــدٍ دينــارٌ وافٍ ، وعليــه الجزيــة علــى كــل حــالمٍ ذكــرٍ أو أنثــى   
ومن منعه فإنـه  ،  فإن له ذمّة اهللا وذمّة رسوله )(فمن أدّى ذلك إلى رسول اهللا    ،  عوضه ثيابًا 

، إلـى الـيمن    ) (بعثنـي رسـول اهللا    : "  قـال  وعـن معـاذ بـن جبـل       ). ٢ "( )(دوّ هللا ولرسوله  ع
 ).٣"(أو عدله من المعافر، وأمرني أن أخذ من كلِّ حالم دينارًا

أي بمـا   . وهكذا يتضح لنا ارتفـاع قيمـة هـذه الثيـاب، وغلـو ثمنهـا، حتـى كانـت تُأخـذ الجزيـة منهـا                        
 .قدار الجزية المفروضة على أهل الذمة في ظل الدولة اإلسالميةوهو م، يعادل دينارًا من الذهب

كــان للمعـافر دور هــام فـي الفــتح اإلسـالمي لمــصر، وفـي نــشر اإلسـالم واللغــة      ،  هكـذا 
، العربيــة بــين ســكانها، كمــا كــان لهــم دور هــام فــي المــساهمة فــي بعــض المنــشآت الحــضارية  

 .ت بعضها ماثلة إلى العيان حتى اآلنواألماكن األثرية في مصر اإلسالمية، التي ما زال
@  @  @ 

 

                                     
 ).٤٨٦ / ٣:(معجم البلدان: ، ياقوت الحموي)٢٣ / ١:(السيرة النبوية:  ابن هشام) ١(

 ).٧٦ / ١٨:(نهاية األرب في فنون األدب: ، النويري)٥٨٨  /٢:(المصدر السابق:  ابن هشام) ٢(
، المستدرك علـى الـصحيحين       )٢٤٠٧(رقم)١٧٣ / ٨:(، سنن النسائي  ) ٥٦٦(رقم) ١٦ / ٣:( سنن الترمذي  ) ٣(

 ٥:(، سـنن الـدارقطني  ) ١٦٦٨٢(رقـم )٤٢ / ١٥:(، المعجـم الكبيـر للطبرانـي    ) ١٤٠١(رقم)٤٨١ / ٣:(للحاكم  
إسـناده صـحيح، رجالـه    : ، تعليـق شـعيب األرنـؤوط        )١٢ /٢٣:(سند أحمـد بـن حنبـل      ، م ) ١٩٦٠(رقم) ١٨٢/ 

 .ثقات رجال الشيخين
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 الصحابة والتابعون: المبحث الثاني
عنـدما خــرج العـرب مــن شـبه الجزيــرة العربيـة لنــشر الـدين اإلســالمي، كـانوا يعلمــون       
أنهم سيفتحون بالدًا ذات حضارة عريقة، وما كاد يتم الفتح اإلسالمي لمـصر، حتـى أدرك                

 .لم يتعرضوا لعقيدته وتقاليدهالعرب أنهم أمام شعب أصيل، ف
ومنــذ الفــتح اإلســالمي لمــصر ازدهــرت أحوالهــا وعمهــا الرخــاء، وأمــن أهلهــا، ولــم يعــد   

ومن هـذا المنطلـق اعتبـرت مـصر عمـرًا           . يشكون من ثقل الضرائب الملقاة على أكتافهم      
 . منقذًا وفاتحًابن العاص

بسط جنـاح اإلسـالم فـي     وما لبث عمرو أن غرس بذور الحضارة اإلسالمية في مصر و 
وشــيد أول جــامع بمــصر، والــذي   . فأســس عاصــمة جديــدة للــبالد هــي الفــسطاط   . أرجائهــا

 .أصبح منارًا ساطعًا للعلم والثقافة
ــوالة     ـــ ٢١[   بــدأت الحركــة العلميــة فــي عــصر ال ـــ ٦٤١/ هـــ٢٥٤ ــ علــى أســاس  ] م٨٦٨ ــ

وا إلــى مــصر أثنــاء الفــتح الــدين، ونهــض بهــذه الحركــة فــي بــاديء األمــر الــصحابة الــذين وفــد
 .اإلسالمي وبعده فأخذوا يعلمون المصريين أمور دينهم

وكـان لهـم دور كبيـر فـي نـشر         ،   هذا، وقد شارك كثيرٌ من المعـافريين فـي فـتح مـصر            
. فقـد كـانوا النـواة الحقيقيـة لنـشر التعلـيم الـديني فـي مـصر         ، العلم والثقافة بين المـصريين   

 :ومن أشهرهم
ــيمن : معــافري  أوس بــن بــشير ال  ،  )(صــحب النبــي  . مــن قبيلــة جيــشان  ، مــن أهــل ال

واشـتهر بـذلك بـين      ،  وكان عالمًا في األديان؛ يقـرأ التـوراة واإلنجيـل         . وسمع عقبة بن عامر   
روى عنـه جماعـة   ". إنه كان يوازي عبـد اهللا بـن عمـر فـي العلـم     : " حتى قيل عنه    ،  المصريين

والجُـالح  ،  والليـث بـن سـعد     ،  واهـب بـن عبـد اهللا      و،  أبو قبيـل المعـافري    : من أهل مصر، منهم   
 ).١(وأبو صالح التميمي، وغيرهم، مولى عبد العزيز بن مروان

                                     
تـاريخ  : ، الـذهبي ١٩ص ، )بدون ــــ تـاريخ (، دولة سوريا، دار الفكر،٢، جـالطبعة األولى  التاريخ الكبير،: البخاري ) ١ (

 م، ١٩٩٣لة لبنان، دار الكتاب اإلسالمي،، دو٨اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، الطبعة الثانية، جـ
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وكـان عريفًـا علـى بطـن     ، ثابت بن مثوب القَبَضِيّ المعافري، شهد فـتح مـصر    :    ومنهم
، وأما حزم بن إسماعيل المعافري، فقد شارك في فتح اإلسـكندرية          ). ١(رُعَين من المعافر  

ــ ــه  ث ومــنهم كــذلك، حمــزة بــن عمــرو    ). ٢(روى عنــه بعــض أهــل العلــم  ، م اتخــذها ســكنًا ل
ثم رحل  ،  سكن بالمدينة المنورة فترة قليلة    ،  من أهل الحجاز  ]: م٦٨٠/ هـ  ٦١ت  [األسلمي

، دفـن  )٣(وكان مقالً فـي روايـة الحـديث   ، عُرف بين المصريين بالزهد والعبادة  . منها إلى مصر  
 ).٤(المقطمبمقابر المعافريين بجبل 

حـدث عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن       : حَيْويل بن شَرَاحيل المعـافري  ،  ومن أهل المعافر    
رأيـتُ اسـمه فـي ديـوان المعـافر          :" قـال ابـن يـونس     . أبو قُبيـل المعـافري    : حدث عنه   . العاص
، فقد شهد فتح مصر   : أما الصحابي، حَيْويل بن ناشِرَة بن عبد بن عامر المعافري         ). ٥"(بمصر

/ هــ ٣١[مع عبد اهللا بـن سـعد بـن أبـي سـرح سـنة                ) ٦(أعور ذهبت عينه في فتح دُنْقُلَة     وكان  

                                                                                   
، القـــاهرة، دار الفكـــر ١ المحاضـــرة فـــي تـــاريخ مـــصر والقـــاهرة، الطبعـــة األولـــى، جــــ حُـــسْن: ، الـــسيوطي٤٠ص

، دولـة لبنـان،   ١تـاريخ ابـن يـونس الـصدفي، الطبعـة األولـى، جــ        :  ابن يونس الصدفي   ،٨٨م، ص   ١٩٨٨العربي،
 .٥١م، ص ٢٠٠٠دار الكتب العلمية،

، ٤اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف فـي األسـماء والكنـى، الطبعـة األولـى، جــ      : ابن ماكوال )  ١(
 .٧٨، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٨٢م، ص ١٩٩٠دولة لبنان، دار الكتب العلمية،

 .١٢١ ، ص١حُسْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٨١ ــ ٨٠فتوح مصر، ص: ابن عبد الحكم ) ٢(

فوق ظهر كل بعير « : قال رسول اهللا :  قال    عن محمد بن حمزة بن عمر األسلمي ، عن أبيه          :منها)  ٣(
الـدر المنثـور فـي    : الـسيوطي » شيطان ، فإذا ركبتموه فاذكروا اسم اهللا ، ثم ال تقـصروا عـن حاجـاتكم            

 .٨٨، ص )ن ــ تاريخبدو( ، دولة سوريا، دار الفكر،٩التفسير بالمأثور، الطبعة األولى، جـ
تحفة األحباب وبغية الطـالب، ص  : ، السخاوي١١١، ص  ١االستيعاب في معرفة األصحاب، جـ      : ابن عبد البر  )  ٤(

 .  ٦٦، ص١حُسْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٢٩٣

 .١٤٣، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٦، ص ٢اإلكمال، جـ: ابن ماكوال )  ٥(

مدينة عظيمة من أبرز مدن المديرية الشمالية بجمهورية السودان، ويقال لها دمقلة، بقلب النون              : دُنْقُلةُ ) ٦(
كانت عاصمة مملكة دنقلة المسيحية     . ميمًا، وهي في قلب بالد النوبة إلى الشمال الغربي من الخرطوم          

وار عاليـة، مبنيــة  قـديمًا، وهـي مدينـة قديمـة كانـت منزلــة ملـوك النوبـة علـى شـاطئ النيــل، وكـان لهـا أسـ            
م، فــي خالفــة عثمــان بــن ٦٥١/ هـــ٣١ فــي ســنة غزاهــا عبــد اهللا بــن ســعد بــن أبــي ســرح. بــالحجر الــصلد
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روى . وكان من أهل مـصر الـذين شـهدوا حـرب صـفين مـع معاويـة بـن أبـي سـفيان               ،  ]م٦٥١
 ).١(عن عمرو بن العاص

والرأي ،   )(بالنبي) ٢(اختلف المؤرخون حول صحبته   : ومنهم، خالد بن أيمن المعافري    
رواه عنـه عمـرو بـن    ،  )(عـن النبـي  ) ٤(روى حـديثًا مرسـالً  ). ٣( من سـادة التـابعين     الراجح أنه 
 ).٥"(صدوق:" قال عنه سعيد المسيب. شعيب

: ومــن الــصحابة المغمــورين مــن قبيلــة المعــافر، الــصحابي ذاخــر بــن عــامر المعــافري        
 ).٦(روى عنه ابنه بَحير بن ذاخر. روى عن عمرو بن العاص، شهد فتح مصر

فكان من سـادات  ): م٦٨٤/ هـ٦٥ت :( عبد الرحمن بن موهب بن عامر المعافري  أما  
روى  . وعبـد اهللا بـن عبــاس  ، روى عـن معاويـة بـن أبـي سـفيان     ، شـهد فـتح مـصر   ، التـابعين 

                                                                                   
. ، د٣٩: آثـار الـبالد وأخبـار العبـاد، ص    : ، القزوينـي ٤٧٨، ص ٢معجم البلـدان ، جــ    : ياقوت الحموي . عفان

 .١٧٣م، ص ١٩٩٣، ١ربي، بيروت، طموسوعة المدن العربية واإلسالمية، دار الفكر الع: يحيى الشامي

 ، ابــن ١٨٨ ص ،٢ اإلصــابة فــي تمييــز الــصحابة، جـــ : ، ابــن حجــر٣٥، ص٢المــصدر الــسابق، جـــ  : ابــن مــاكوال)  ١(
 .١٤٤، ص ١المصدر السابق، جـ: يونس الصدفي

، مـصدر الـسابق   ال: ، ابـن حجـر    ٣٠١، ص ١أُسـد الغابـة، جــ     :  ابن األثير  ،١٢٩ ، ص    ١االستيعاب، جـ :  ابن عبد البر   ) ٢(
 .٣٢٤ ، ص ١جـ

ــر، جـــ  :  البخــاري) ٣( ــاريخ الكبي ــار،      : ، العينــي١٣٩ ، ص ٣الت مغــاني األخيــار فــي شــرح أســامي رجــال معــاني اآلث
 .٢٧ص  م، ٢٠٠٦، دولة لبنان، دار الكتب العلمية،٦الطبعة األولى، جـ

كَانَ أَهْلُ الْعَوَالِي يُصَلُّونَ فِي      [: نَ الْمَعَافِرِيِّ ، قَالَ      عَن خَالِدِ بْنِ أَيْمَ    ،عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ     : " نص الحديث )  ٤(
شـرح  : ابن بطال ].  أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ         فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ   مَنَازِلِهِمْ ، وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ    

شـرح معـاني    : ، الطحـاوي  ٤١٦م، ص ٢٠٠٣، مكتبة الرشد،  ، السعودية ٣صحيح البخاري، الطبعة الثانية، جـ    
المحلـى باآلثـار، الطبعـة      : ، ابـن حـزم    ٥٦م، ص   ١٩٩٤، دولـة لبنـان، عـالم الكتـب،        ٢اآلثار، الطبعـة األولـى، جــ      

 .٨٤٣، ص)بدون ــ تاريخ( ، دولة سوريا، دار الفكر،٢األولى، جـ
 مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة،   ، دولة الهند،٣، جـالجرح والتعديل، الطبعة األولى:  ابن أبي حاتم الرازي   ) ٥(

 .١٩٨م، ص١٩٧٥، دولة سوريا، دار الفكر، ٤الثقات، الطبعة األولى، جـ: ابن حبان ،٣٢٠، صم١٩٥٢
 .١٦٤، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ:  ، ابن يونس الصدفي٣٧٣، ص ٣اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٦(
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يغـضب لغـضبه عـشرون ألفًـا     ، مطاعًا فـيهم ، كان شريفًا في قومه . عنه أبو قبيل المعافري   
 ).١(من قومه، كما يقول المقريزي

ا عــن أشــهر المعــافريين، والــذي كــان لــه دورٌ كبيــرٌ فــي نــشر العلــم بــين المــصريين،  أمـ 
اختلـف العلمـاء فـي صـحة صـحبته      : أبـو سـالم الجيـشاني   ،  بن جبيرسُفْيَان بْن هَانِيء    : فهو

واتفـق البخـاري ومـسلم وابـن أبـي        ). ٢(أنـه صـحابي   : فذكر ابن حجر، وأبو نُعـيم       ،   )(بالنبي  
شهد فتح مصر، وصـحب أميـر المـؤمنين علـي     ) . ٣(حبان على أنه تابعيحاتم والعجلي وابن    

وعقبـة بـن    ،  وعبد اهللا بن عمرو بن العاص     ،  وعن أبي ذر الغِفاري   ،   وروى عنه  بن أبي طالب  
" في بلـدة تُـسمى  ،  عاش بالقرب من مدينة اإلسكندرية    ). ٤(وغيرهم،  وزيد بن خالد  ،  عامر
روى عنــه  ، عــداده فــي أهــل مــصر   :" ل ابــن حبــان قــا . ونــشر العلــم بــين ســكانها   ، )٥"(فُــوّة
وبكـر بـن    ،  ويزيد بن أبي حبيـب    ،  )٧(وحفيده سعيد بن سالم   ،  ابنه سالم : ، ومنهم   )٦"(أهلها
، وسـلم بـن أبـي مـريم    ، وعبـد اهللا بـن هبيـرة   ، وعبد اهللا بن جعفر، والحارث بن يزيـد      ،  سوادة

                                     
 .٧٩م، ص ١٩٩٦، دولة لبنان، دار الغرب اإلسالمي،٤ األولى، جـالمقفى الكبير، الطبعة: المقريزي ) ١(
، ١٩    م، ص١٩٩٨، الريـاض، دار الـوطن للنـشر،      ١٠معرفة الصحابة، الطبعة األولـى، جــ      : أبو نُعيم األصفهاني  )  ٢(

 .٤٨٩، ص ١اإلصابة، جـ: ابن حجر
 .٣١٩، ص ٤ثقات، جـال: ، ابن حبان٢١٩، ص٦الجرح والتعديل، جـ:  ابن أبي حاتم الرازي) ٣(
، مـصر، الـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة،      ٢تبـصير المنتبـه بتحريـر المـشتبه، الطبعـة األولـى، جــ           :   ابن حجر   ) ٤(

 .١٠٨ ، ص م١٩٨٤  دار الفكر، دولة سوريا،، ٤، جـتهذيب التهذيب، الطبعة األولى :  وكتابه ،٥٧م، ص١٩٦٧
بالضم ثم التـشديد،    : فُوّةُ  :" قال عنها ياقوت الحموي   . "الفَوّي" دة، ما ٤٠٩ ، ص    ٤األنساب، جـ :   السمعاني ) ٥(

نحـو خمـسة أو سـتة       ] المتوسـط  [بليدة على شاطئ النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحـر            
، وتقــع حاليًــا فــي محافظـــة    ٣٤٥، ص ٣معجــم البلــدان، جــــ   ". وهــي ذات أســواق، ونخـــل كثيــر   . فراســخ 

 .١١٣، ص ٣قاموس الجغرافي، جـال: البحيرة، محمد رمزي
عَنْ سَاِلمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَـنْ أَبِيـهِ عَـنْ أَبِـي ذَرٍّ     :" ومنها حديث.  ٣١٩، ص ٤ثقات، جـال: ابن حبان )  ٦(

حِـبُّ لِنَفْـسِي فَلَـا تَـأَمَّرَنَّ عَلَـى اثْنَـيْنِ        يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَـا أُ           قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ   : قَالَ
وحــول  ). ٢٤٨٤(رقــم) ٥٦ / ٨: (ســنن أبــي داود". تَفَــرَّدَ بِــهِ أَهْــلُ مِــصْرَ:" قَــالَ أَبُــو دَاوُد". وَلَــا تَــوَلَّيَنَّ مَــالَ يَتِــيمٍ

، سـنن أبـي     ) ٣٤٠٥(رقـم ) ٣٤٨ /٩(،  ) ٣٢٥٣(رقـم ) ١٣٥ / ٩:(صـحيح مـسلم   : المرويات الحديثية له ، انظر    
، المـــستدرك ) ٣٦٠٧(رقـــم) ٤٤٢ /١١:(، ســـنن النـــسائي ) ٢٤٨٤(رقـــم) ٥٦ / ٨(، ) ٣٣(رقـــم) ٥٤ / ١:(داود

، ) ٥١٤٤(رقـــم) ٢١٣ /٥:(، المعجـــم الكبيـــر للطبرانـــي) ٢٣٣٢(رقـــم) ٤٨١ /٥:(علـــى الـــصحيحين للحـــاكم
، مــسند ) ٦٥٧٤(رقــم) ٤٦٤ / ٢٦(، ) ٥٦٥٥(رقــم) ١٥٢ /٢٣(، ) ٤٩٨٨(رقــم) ٣١٨ /٢٠:(صــحيح ابــن حبــان

 ).١٧٠٩٦(رقم) ٢٨ /  ١٧( ، ) ٦٦٤٧(رقم) ٢٣٠ /٦:(أحمد بن حنبل تعليق شعيب األرنؤوط
 .سوف يأتي الحديث عنهما في المبحث القادم)  ٧(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٠٣

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم ددالع
 

/ هــ   ٨٥ ـــ    ٦٠[روان علـى مـصر      في والية عبد العزيز بـن مـ       ) ٢(توفي باإلسكندرية ). ١(وغيرهم
 ].م ٧٠٤  ـــ ٦٧٩

قـال  . ومن المغمورين، صُمَّل بن عوف المعافري الخُلَيْفي، أبو عُبادة، شهد فـتح مـصر               
فكان مـن أصـحاب النبـي       :  عُبيد بن مُخْمِر المعافري    وأما). ٣"(ما علمتُ له رواية   :" ابن يونس 

)) ( أبـو قُبيـل    : روى عنـه    ). ٦(لقرآن الكريم بمـصر   وهو أول مَنْ أقرأ ا    ،  )٥(شهد فتح مصر  ،  )٤
، )٩(  )(مــن أصــحاب الرســول): ٨(ومــنهم، عــسجدي بــن مــاتع السكــسكي). ٧(المعــافري

 .ولم تُعرف له رواية، )١٠(شهد فتح مصر

ولـه حـديث مرسـل عـن     ، )١١(لـه صـحبة  : ومن المغمورين كذلك، ابـن عـداس المعـافري        
فقـــد روى عـــن جـــابر بـــن : ان المعـــافري المـــصريوأمـــا أبـــو عَيّـــاش بـــن النعمـــ). ١٢ )((النبـــي 

                                     
، )بدون ـــ تاريخ ( ، دولة لبنان، دار القلم،٢، الطبعة األولى، جـ )رواية الدوري ( تاريخ ابن معين    :  يحيى بن معين   ) ١(

 ،٧٤ص م، ١٩٨٥ مؤسـسة الرسـالة،  ، دولـة لبنـان،  ٤ سير أعالم النبالء، الطبعة الثالثة، جـ    : الذهبي ،٣٧١ص  
 .١٠٨  ص،٤ جـ،تهذيب التهذيب: ابن حجر

 .٢١٤، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١١٨، ص ١٧تاج العروس، جـ: الزبيدي)  ٢(
 ابــن يــونس ،١٧عجالــة المبتــدي، ص :  الهمــدني،٢٨٣ ،ص ١تبــصير المنتبــه بتحريــر المــشتبه، جــ : ابـن حجــر )  ٣(

 .٢٨٣، ص ١ المصدر السابق، جـ:الصدفي

:  ابـن األثيـر  ،٣١٢ ، ص ١االسـتيعاب، جــ  : ، ابـن عبـد البـر   ٤١١ ، ص١٣معرفة الصحابة، جـ  : أبو نُعيم األصفهاني  )  ٤(
 .،٢٣٥ ، ص ٢أُسْد الغابة، جـ

 .٢١٨، ص ١حُسْن المحاضرة، جـ : سيوطي، ال٢٢٧، ص٧اإلكمال، جـ : ابن ماكوال)  ٥(

 .٦٨ ،ص ٣الخطط، جـ: المقريزي)  ٦(
 .٣٣٢، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي)  ٧(

: ، ابــن حجــر ١١٦ ، ص ١٦ معرفــة الــصحابة، جـــ :، أبــو نُعــيم األصــفهاني " عجــري" جــاء فــي بعــض المــصادر   )  ٨(
 .٢٤١، ص ٢اإلصابة، جـ

 .٤١٢ ، ص٢المصدر السابق، جـ: ، ابن حجر٢٦٩ ، ص ٢الغابة، جـأُسْد :  ابن األثير) ٩(
 .٣٤٢،ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١٧ ، ص٢ اإلكمال، جـ:ابن ماكوال)  ١٠(
 . ٢٦٦ ، ص ٣المصدر السابق، جـ: ، ابن األثير٤٤٠، ص٨التاريخ الكبير، جـ:  البخاري) ١١(

                                                           =                                                             : وهيوقد ورد هذا الحديث بصيغ مختلفة ،)  ١٢(



 

 
٣٠٤

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

روى عنـه يزيـد بـن       . ، وغيـرهم   سعد  وسهل بن ،  وأبي هريرة ،  وعلي بن أبي طالب   ،  عبداهللا
 ).١(وبكر بن سوادة، وغيرهما، وخالد بن أبي عمران، أبي حبيب

، ومن أشهر  من اشتغل بالعلم من المعافريين خالل هذه الفترة، فروخ بـن النعمـان                  
علــي بــن أبــي : مــنهم، روى عــن جمــع مــن الــصحابة): م ٧٠٨/هـــ ٩٠( يــاش المعــافريأبــو ع

 وجــابر بــن عبــد اهللا، وأبــي    طالــب، ومعــاذ بــن جبــل، وابــن مــسعود، وعبــادة بــن الــصامت،        
يزيد بن أبي حبيب، وبكـر بـن سـوادة، وخالـد            : روى عنه . حدث بمصر ). ٢( وغيرهم ،هريرة

، )٤(شــهد فــتح مــصر: بــن عبــد اهللا المعــافري مالــك وكــذلك،). ٣(بــن أبــي عمــران، وغيــرهم 
، ال يكثـر غمـك    ": فقـال   ،  عليـه :  يعني    )(مر النبي   :  قال   وانفرد بحديث عن أبي ذر الغِفاري     

                                                                                   
مــن كــان لــهُ ثــالث بنــات وصــبر علــيهِنَّ  : (  يقــولســمعت رســول اهللا :  قــال عــن عقبــة بــن عــامر= .١

 ].٧٦[حديث رقم) ١٩ص : ( األدب المفرد: البخاري). وكَسَاهُنَّ من جِدَتِه كُنَّ له حجابا من النار 
انَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَـاتٍ أَوْ ثَلَـاثُ أَخَـوَاتٍ أَوْ ابْنَتَـانِ أَوْ             مَنْ كَ :"" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :  قَالَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ    .٢

ــةُ     ــهُ الْجَنَّ ــيهِنَّ فَلَ ــهَ فِ ــى اللَّ ــحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَ ــسَنَ صُ ــانِ فَأَحْ ــبٌ   " أُخْتَ ــدِيثٌ غَرِي ــذَا حَ ــو عِيــسَى هَ ــالَ أَبُ ســنن . قَ
 ).١٨٣٩(حديث رقم) ١٥٠ / ٧:(الترمذي

مَنْ كَـانَ لَـهُ ثَلَـاثُ بَنَـاتٍ فَـصَبَرَ عَلَـيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُـنَّ               :"  يَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ   رٍقَالَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِ    .٣
ارِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ              حـديث  ) ٦٢ / ١١:(سـنن ابـن ماجـه     ". وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النـَّ

  ).٣٦٥٩(رقم
من كـان لـه ثـالث بنـات فـصبر علـى ألوائهـن وضـرائهن وسـرائهن           :"  قال   عن النبي ة  عن أبي هرير   .٤

أدخله اهللا الجنة بفضل رحمتـه إيـاهن فقـال رجـل أو اثنتـان يـا رسـول اهللا قـال أو اثنتـان فقـال رجـل أو                      
حــسن لغيــره وهــذا : قــال الــشيخ شــعيب األرنــؤوط فــي تعليقــه ". واحــدة يــا رســول اهللا قــال أو واحــدة

ــاني: وانظــر ). ٨٤٠٦(حــديث رقــم ) ١٢٧ / ٨: (مــسند أحمــد بــن حنبــل  . ضــعيفإســناد  السلــسلة : األلب
 ).٢٩٤(حديث رقم) ٢٩٣ / ١: (الصحيحة

 .٥٢٣، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢١٣، ص ١٢تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر)  ١(
 .٢٦٤، ص ١حاضرة، جـحُسْن الم: ، السيوطي١٦٩ ، ص٦تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي)  ٢(
 .٤٠٠،ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي١٩٤، ص ١٢تهذيب التهذيب، جـ : ابن حجر)  ٣(
، ١المـصدر الـسابق، جــ   : ، الـسيوطي ٢٨ ، ص ٣اإلصـابة، جــ  : ، ابـن حجـر  ٦٢ ، ص ٢ أسد الغابة، جــ   :ابن األثير )  ٤(

 .٢٣٢ص 
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أبـو  : مـنهم ، وقد روى عنه هذا الحديث جمع من المـصريين ). ١("وما رزق يأتك، ما يقدر يكن  
وأخيـرًا، مُـرَّة    ). ٣"(ر، وحديثـه عنـدهم    يعد في أهـل مـص     :" قال ابن عبد البر   ). ٢(قُبيل المعافري 

: ، روى عنـه روى عـن عبـد اهللا بـن عمـر    . وشهد فتح مصر    ،  له صحبة : بن لِيشَرْح المعافري  
 ).٤(أبو قبيل المعافري

حتى وصل عـددهم مـا يقـرب    ، أن المعافريين قد شاركوا في فتح مصر   : صفوة القول     
قيقيـــة لنـــشر الـــدين اإلســـالمي والعلـــم كـــانوا نـــواة ح، مـــن ثمانيـــة عـــشر صـــحابيًا وتابعيًـــا

وبمرور الزمن وجد في مصر طبقة من العلماء أخذوا عن الصحابة           ،  الشرعي في ربوع مصر   
 .وهذا ما سيتضح لنا في الصفحات اآلتية. والتابعين وعن تابعيهم

 
@  @  @ 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
، حــديث ٤٩٤م، ص١٩٩٤، الــسعودية، دار الرايــة،٤ األولــى، جـــاإلبانــة الكبــرى، الطبعــة :  ابــن بطــة العكبــري ) ١(

، ١١٨م، ص ١٩٩١ ، الـسعودية، دار الرايـة ،  ٨اآلحـاد والمثـاني، الطبعـة األولـى، جــ       : ، ابن أبي عاصم   )١٩٢١(رقم
 ، الـــسعودية، مكتبـــة الغربـــاء  ٦معجـــم الـــصحابة، الطبعـــة األولـــى، جــــ : ، ابـــن قـــانع)٢٤٧٦(حـــديث رقـــم

 ).١٥٦٩(، حديث رقم٧٩م، ص ١٩٩٧األثرية،
تعجيـل المنفعـة بزوائـد رجـال األئمـة األربعـة، الطبعـة              :  ابـن حجـر    ،٣١٢ ، ص  ٧ التاريخ الكبير، جــ    :البخاري)  ٢(

 .٣٢٤، ص)بدون ـــ تاريخ( ، دولة لبنان، دار الكتاب العربي، ١األولى، جـ
 .٤٢٥، ص١ونس، جـ تاريخ ابن ي:، ابن يونس الصدفي٤٢١، ص١االستيعاب، جـ: ابن عبد البر)  ٣(

 .٤٦٨، ص١المصدر السابق، جـ : ، ابن يونس الصدفي٢٨٦، ص ٦اإلصابة، جـ: ابن حجر)  ٤(
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 علوم القرآن الكريم: المبحث الثالث
. اءات، وعلـــم تفـــسير القـــرآن الكـــريم  مـــن أهـــم علـــوم القـــرآن الكـــريم؛ علـــم القـــر  

وقــد نــشأ . وبالنـسبة لعلــم القــراءات فإنـه يــدور حــول كيفيـة قــراءة ألفــاظ القـرآن الكــريم    
بسبب خاصية الخط العربي، إذ أن الرسم الواحد للكلمـة الواحـدة يُقـرأ بأشـكال مختلفـة       

من الـشعوب  كما أن تباين لهجات العرب والمسلمين . تبعًا للنقط فوق الحروف أو تحتها  
ثم إن القـرآن الكـريم يـشتمل        ،  المفتوحة أوجد اختالفًا في النطق بحروف القرآن الكريم       

وإن كانـت   ،  ـــ أصالً ـــ على ألفاظ القبائل العربية المختلفـة بمـا فيهـا مـن عدنانيـة وقحطانيـة                  
. ألفاظ قريش هي الغالبة، تليها هذيل وكنانة وحِمير وغيـرهم مـن قبائـل الجزيـرة العربيـة                 

أُيـدت  ،  أو ما سمي أيضًا بالتجويـد     ،  ولذلك اتفق بعد البحث واالستقصاء على قراءات معينة       
ــابعين، وقــصد مــن تنوعهــا التــسهيل    ، بأحاديــث نبويــة  وقــد يكــون  . وروايــات الــصحابة والت

بسبب اخـتالف القـراء فـي قـراءة القـرآن الكـريم ومـصاحف الـصحابة         ،  أساس التنوع أيضًا  
 الذي كان خاليًا من الـنقط والـشكل، حتـى إن            ان بن عفان  قبل أن يصلهم مصحف عثم    

وقد أصبحت هذه القـراءات عِلمًـا       . عثمان أطلق للناس القراءات علي أي حرف وأية لهجة          
واعتبـرت المعرفـة    ،  التي ربما صحبها الرسـم ألوضـاع الحـروف        ،  مدونًا توضع فيه المُصنَّفات   

 ).١(بها فرضًا

 :علم القراءات
وإبــراز ، ر فــي جميــع أرجــاء الــبالد اإلســالمية هــذه القــراءات بالــشرحتنــاول علمــاء كثيــ

قواعــدها وأحكامهــا، إذ كانــت كــل بلــد تأخــذ مــن القــراءات مــا يالئــم طبــع أهلهــا مثــل             
ت [قــراءة نــافع مــن المدينــة المنــورة     : وأشــهر القــراءات ؛ هــي  . المــذاهب الفقهيــة تمامًــا  

، مــن مكــة المكرمــة ]  م٧٣٨ - ٦٦٥ / هـــ ١٢٠ - ٤٥[وابــن كثيــر المكــي  ، ]م٧٣٠/ هـــ١١٧
=  هــ    ١٥٤ - ٧٠[وأبـي عمـرو بـن العـالء         ،  من الشام ]  م ٧٣٦ - ٦٣٠/  هـ   ١١٨ - ٨[وابن عامر 

، وحمـزة بـن     ] م ٧٤٥/  هــ    ١٢٧ت  [وعاصم بن أبـي النجـود       ،  من أهل البصرة  ]  م ٧٧١ - ٦٩٠

                                     
، مـصر ، الهيئـة المـصرية        ١المجتمع فـي مـصر اإلسـالمية، الطبعـة األولـى، جــ            : هويدا عبد العظيم رمضان     . د)  ١ (

 .١٣١ ــ ١٣٠م، ص٢٠٠٦العامة للكتاب، 
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ـــ ١٨٩ت [، والكــــسائي] م٧٧٣ - ٧٠٠/  هـــــ١٥٦ - ٨٠[حبيــــب القــــاريء  ــ)  م٨٠٥/ هــ ن مــ
 .الكوفة

ازدهارًا ملحوظًا في ] م٨٦٨ ــ ٦٤١/ هـ٢٥٤ ـــ ٢١[هذا، وقد شهدت مصر في عصر الوالة    
ـــ مــن أبنــاء    . ميــادين العلــوم الدينيــة فقــد تميــز هــذا العــصر بظهــور عــدد مــن أعــالم القــراء ــــ

ـــ الــذين كــان لهــم نــشاط مرمــوق فــي هــذا المجــال     ــد بــن  وكــان علــى رأس. المعــافر ــــ عُبيْ
، وقـد كـان أول   )١(وهو أحد الصحابة الذين شاركوا في فتح مصر       ،  أبو أمية المعافري  ،  مُخَمر

. ولألسف لم تذكر لنا المصادر التاريخية سنة وفاته       ،  شخصية علمت القرآن الكريم بمصر    
وممن يُرجـع إلـى رأيـه فـي         ،  فكان أحد القُراء بمصر   : وأما عتبة بن عمرو المعافري المصري     

 ).٢(روى عنه أبو قُبيل المعافري. جالً صالحًاكان ر. علم القراءات
، وقامت على أنقاضها الدولـة      )م٧٤٩/ هـ١٣٢( وبعد أن سقطت الدولة األموية في سنة      
وقــد اصــطلح المؤرخــون علــى تقــسيم الدولــة . العباســية التــي امتــد حكمهــا خمــسة قــرون

 ـــــ ١٣٢( ام العباســـية إلـــى عـــصرين متميـــزين، العـــصر العباســـي األول، وقـــد اســـتمر مائـــة عـــ 
، وتميـــزت فيـــه الدولـــة العباســـية بـــالقوة، وكانـــت حكومـــة بغـــداد )م٨٤٧ ـــــ ٧٤٩/ هــــ٢٣٢

 ـــ   ٢٣٢( أمـا العـصر العباسـي الثـاني       . حكومة مركزية، والخليفة يحكم دولته حكمًا مطلقًـا       
، فمن أهم مميزاته أن الخليفـة العباسـي لـم يعـد صـاحب الـسلطة                 )م١٢٥٨ ــ   ٨٤٧/ هـ٦٥٦

 .نقسمت الدولة إلى دول مستقلة تخضع للخليفة العباسي خضوعًا اسميًاالمطلقة، بل ا
.  وفي هذا العصر استفحل نفوذ األتراك، واستبدوا بالسلطة دون الخلفـاء العباسـيين            

لكــن هــؤالء كــانوا ال  ، وفــي تلــك الفتــرة كــان الخلفــاء يولــون حكــم مــصر لــبعض األتــراك   
مـسرح األحـداث الـسياسية، ويكتفـون        يفضلون االبتعاد عن بغـداد، خـشية إبعـادهم عـن            

( ومـن هـؤالء النـواب الـذين قـدموا إلـى مـصر سـنة               . بإرسال مَنْ ينوب عنهم في حكم مصر      
أحمــد بــن طولــون، الــذي نجــح فــي تأســيس أول دولــة مــستقلة فــي مــصر،    ) م٨٦٨/ هـــ٢٥٤

                                     
، ص ٣الخطط، جـ: ، المقريزي٢٣٥ ، ص ٢ أُسْد الغابة، جـ:، ابن األثير٣١٢، ص   ١عاب، جـ االستي: ابن عبد البر  )  ١(

 .٢١٨، ص ١حُسْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٦٨
 .٣٣٥، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١١١، ص ١اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٢(
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ــا   ـــ ٢٥٤( والتــي حكمــت مــصر ثمانيــة وثالثــين عامً ـــ ٨٦٨/ هـــ٢٩٢ ـ ، انتعــشت فيهــا )م٩٠٥ ـ
لـــبالد، وانتـــشر فـــي ربوعهـــا األمـــن واالســـتقرار والرخـــاء، وازدهـــرت أحوالهـــا االجتماعيـــة ا

 .واالقتصادية والعلمية
مواس :    وقد نبغ في عهد هذه الدولة عدد كبير من القراء المعافريين، من أشهرهم             

أخـذ القـراءة عرضًـا عـن     .  مقريء، مـشهور، ثقـة  :بن سهل، أبو القاسم المعافري المصري 
. وداود ابن أبـي طيبـة    ،  ) م   ٨٧٧ ـــ   ٧٨٧/ هـ٢٦٤ ـــ   ١٧٠( م يونس بن عبد األعلى الصدفي     اإلما

روى القراءة عنه عرضًا محمد بـن إبـراهيم األهناسـي، وعبـد اهللا بـن أحمـد البلخـي، ومحمـد              
كــان ثقــة، ضــابطًا، مــشهورًا فــي مــشيخة  :" قــال ابــن الجــزري. بــن عبــد الــرحيم األصــبهاني 

، كان شيخه اإلمام  يونس بن عبد األعلى يثني عليـه ). ١"(طبقته مثله المصريين لم يكن في     
إلـى يـونس بـن عبـد        ] مـن القـراء   [سار جماعـة  :" قال أبو بكر األصبهاني   . ويقدمه على أقرانه  

علــى قــراءة نــافع، ] الكــريم[فــسألوه أن يقــرئهم القــرآن. وأنــا حاضــرهم] الــصدفي[األعلــى
وهـذه شـهادة لهـا ثقلهـا        ). ٢"(تمعوا قراءتـه عليـه    أحـضروا مواسًـا ليقـرأ فاسـ       : وقال. فامتنع

ولكــن ممــا . خاصــة وهــي صــادرة مــن إمــام كبيــر فقيــه مثــل يــونس بــن عبــد األعلــى الــصدفي
يؤسف له أن المـصادر التاريخيـة لـم تـذكر لنـا سـنة وفـاة مـواس المعـافري، ولكـن يبـدو أنـه                

 .عاش ومات في ظل الدولة الطولونية
لمصريين علم القراءات، حتى قامت الدولة اإلخشيدية استمر المعافريون في تعليم ا   

؛ والتـي تنـسب إلـى محمـد بـن طغـج اإلخـشيد، مـن         )م٩٦٩ ــــ    ٩٣٥/ هـ٣٥٨ ـــ   ٣٢٣( في مصر 
اتـصل محمـد بـن طغـج بخدمـة أبـي منـصور تكـين           . أوالد ملوك فرغانة في بالد مـا وار النهـر         

تـي قـاموا بهـا لفـتح مـصر، وأبـدى         والي مصر، وشاركه في قتال الفاطميين أثناء المحاوالت ال        
شجاعة في الحروب التي خاضها ضدهم، واستطاع بذلك أن يحوز ثقـة الخالفـة العباسـية     

، وبــذلك )م٩٣٥/ هـــ٣٢٣( وتقــديرها، فكافــأه الخليفــة الراضــي بــأن واله حكــم مــصر ســنة  
 .قامت الدولة اإلخشيدية التي قدر لها أن تحكم مصر نحو أربعة وثالثين عامًا

                                     
 .٤١٦ ، ص ١غاية النهاية في طبقات القراء، جـ ) ١(
 .٤٧٦ ، ص٢٠تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٢(
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محمــد بــن عبــد اهللا  شــهر علمــاء القــراءات الــذين  ظهــروا  خــالل هــذه الدولــة،     ومــن أ
 أخذ القراءات عرضًا عن أبي بكر محمد بن حميد بـن            :أبو بكر المصري المقرئ   ،  المعافري
أخذ عنه القراءة عرضًا كثيرون، يأتي      . كان مجودًا معروفًا بارعًا في قراءة ورش      ). ١(القباب

والـذي أخـذ عنـه خمـس        ) ٢](م١٠١١/ هــ   ٤٠٢ت  [يم بـن خاقـان    في مقدمتهم؛ خلف بن إبراه    
، أي قبـل الفـتح الفـاطمي لمـصر     )٤](م٩٦٧/ هــ ٣٥٧[توفي بمصر في عـام      ). ٣(عشرة ختمة 
 .بعام واحد

 :علم تفسير القرآن الكريم •
لم يكن العرب في أول األمر بحاجة إلى تفسير القرآن الكريم، ذلك ألنه نزل بلغتهم         

، فكانوا كلهم يفهمونـه ويعلمـون معانيـه فـي مفرداتـه وتراكيبـه             ،  موعلى أساليب بالغته  
ثــم إنهــم فــي أول األمــر لــم يكونــوا    . وكــانوا علــى علــم بمناســبات نــزول آياتــه ومقاصــدها   

غير أن العلماء المـسلمين تخلـصوا مـن هـذا الحـرج فـي       ، يسمحون بتفسير القرآن الكريم   
اصـة أنهـم بعـدوا عـن وقـت ظهـور القـرآن              خ،  الثـامن المـيالدي   / أوائل القرن الثاني الهجري   

وخــصوصًا علــى ، ممــا جعــل مقاصــد ألفــاظ القــرآن الكــريم مبهمــة وغيــر مفهومــة، الكــريم
بحيــث كــانوا فــي حاجــة ملحــة إلــى تفــسير نــص    ، الــذين أســلموا مــن الــشعوب اإلســالمية 

 ).٥(القرآن الكريم
 حيـي بـن هـانئ       ة،  ومن أقدم مَنْ اشتغل بعلم التفسير من المعافريين في عصر الـوال           

نشأ بـاليمن، و كـان صـغيرًا يـوم          ): م٧٤٦/ هـ  ١٢٨ت( بن ناضر، أبو قُبْيل المعافري المصري     
ثــم قــدم إلــى مــصر فــي خالفــة معاويــة بــن أبــي  ، ]م٦٥٦/ هـــ٣٥[ مقتــل عثمــان بــن عفــان

                                     
م، ١٩٩٥ معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعــصار، الطبعــة األولــى، دولــة تركيــا ، اســتانبول،   :الــذهبي ) ١(

، دولـة لبنـان، دار الكتـب العلميـة،     ١غاية النهاية في طبقات القراء، الطبعـة األولـى، جــ   : ، ابن الجزري  ٣٣ص
 .٣٦٠م، ص ٢٠٠٦

 .٢٢، ص١المصدر السابق، جـ: بيالذه ) ٢(
 .١٣٤، ص ٦المقفى الكبير، جـ: المقريزي)  ٣(
 .٤٨٩ ، ص١حُسْن المحاضرة، جـ: السيوطي ) ٤(
 .١٣٤، ص ١المجتمع في مصر اإلسالمية، جـ: هويدا عبد العظيم رمضان . د)  ٥(



 

 
٣١٠

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

مع جنـادة بـن أبـى       ) ٢(، وشارك في غزو جزيرة رودس     )١] (م٦٨٠ ـــ   ٦٦١/ هـ٦٠ ــــ   ٤١[سفيان
و روى عـن جمـع   . ، ثـم اسـتقر بمـصر   )٣(، وفي فتح بالد المغرب مع حسان بـن النعمـان    أمية

 كبير من 
، وحى بن عـامر الزيـادي، وأبـى عـشانة حيـي بـن               )٤(حنظلة بن صفوان  : منهم،  الصحابة

، وعبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن      )٦(، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص      )٥(يومن المعافري 
أسـود بــن  : روى عنـه خلـق كثيــر، مـنهم   ). ٧( وآخــرينبـن العـاص  غـنم األشـعري، وعمــرو   

خير المعافري، وبكر بن مضر، وحرملـة بـن عمـران التجيبـي، وخُنَـيس بـن عـامر المعـافري،            

                                     
 .٣٢٤ ، ص٨ جـالمصدر السابق،:  الذهبي،٣٣٣ ، ص ٥ وجـ٢٥٢ ، ص ٣األنساب، جـ: السمعاني ) ١(
هــي جزيــرة  فــي البحــر المتوســط، مقابــل اإلســكندرية علــى ليلــة منهــا فــي البحــر، وهــي أوّل بــالد      : رُودِس ) ٢(

ــة بــن أبــي               ــوة، وذلــك فــي خالفــة معاوي ــة عن ــادة بــن أبــى أميّ ــشامية، افتتحهــا جن أفرنجــة، مــن الثغــور ال
 ما استعجم من أسـماء الـبالد       معجم: ، البكري ٧٨، ص   ٣معجم البلدان، جـ  : ياقوت الحموي . سفيان

 .٦٨٣، ص ٢والمواضع، جـ 

 ، دولـة لبنـان، دار      ٤ الوافي بالوفيـات، الطبعـة األولـى، جــ         :، الصفدي ٢١٤ ،ص   ٥سير أعالم النبالء، جـ   :  الذهبي  )٣(
 .٣٤٠م، ص٢٠٠٠إحياء التراث، 

 م، ص   ١٩٩١، مـصر، دار الوفـاء،     مشاهير علماء األمصار في أعالم فقهاء األقطار، الطبعة األولى        : ابن حبان  ) ٤(
 النجوم الزاهـرة فـي ملـوك    :، ابن تغري بردي٦٨ ، ص ٢تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، جـ    : ، ابن حجر  ١٩٤

 .٩٨م، ص ٢٠٠٧، مصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١مصر والقاهرة، الطبعة األولى، جـ
، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة،  ٢عــة األولــى، جـــ المنــتظم فــي تــاريخ األمــم والملــوك، الطب :  ابــن الجــوزي )٥(

(  ، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة،١العبــر فــي خبــر مَــنْ غبــر، الطبعــة األولــى، جـــ:  الــذهبي،٣٩٧م،ص ١٩٩٢
 دار الكتــب العلميــة، ، دولــة لبنــان،٣لــسان الميــزان، الطبعــة الثالثــة، جـــ: ، ابــن حجــر٣٠، ص )بــدون ـــــ تــاريخ

 .٢٠١ صم،٢٠٠٣
تهـــذيب :  المـــزي،٧٥ ، ص ٣التـــاريخ الكبيـــر، جــــ: ، البخـــاري٥١٢ ، ص ٧الطبقـــات الكبـــرى، جــــ: ابـــن ســـعد ) ٦(

 .٤٩٠م، ص ١٩٨٠، دولة لبنان، مؤسسة الرسالة، ٧الكمال في أسماء الرجال، الطبعة األولى، جـ
 م، ص١٩٩٥الكتـب العلميـة،   ، دولـة لبنـان، دار   ١ ميزان االعتدال في نقد الرجال، الطبعة األولـى، جــ      :الذهبي ) ٧(

، الــسعودية، دار ١ الطبعـة األولـى، جــ   الكاشـف فـي معرفـة مَـنْ لـه روايــة فـي الكتـب الـستة،        : ، وكتابـه ٦٢٤
 .٣٦٠ م، ص١٩٩٢القبلة للثقافة اإلسالمية، 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣١١

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم ددالع
 

وضــمام بــن إســماعيل، وعبــد اهللا بــن لهيعــة، والليــث بــن ســعد، ومالــك بــن خيــر الزيــادي،        
 ).١(ويحيى بن أيوب، ويزيد بن أبى حبيب، المصريون، وغيرهم

 :المرويات التفسيرية عند أبي قبيل

حفظت لنا كتب تفاسير القرآن الكريم مجموعـة ال بـأس بهـا مـن روايـات أبـي قبيـل                      
 :وهي كالتالي، في تفسير بعض آيات من كتاب اهللا تعالى

ا لِمَـا مَعَكُـمْ مِـنْ قَبْـلِ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقً       :  في قوله تعالى  
أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ الـسَّبْتِ وَكَـانَ أَمْـرُ اللَّـهِ         

شَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَـدِ  إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَ          @ مَفْعُولًا  
حدثنا حسن بـن موسـى، حـدثنا        : قال اإلمام أحمد  ] ٤٨ ـــ   ٤٧: النساء. [افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا  

سـمعت أبـا رهـم    : ابن لهيعة، حـدثنا أبـو قبيـل، عـن عبـد اهللا بـن ناشـر مـن بنـي سـريع قـال                  
 خـرج ذات يـوم   ن رسـول اهللا إ: سمعت أبا أيوب األنصاري يقول    : قاص أهل الشام يقول   

إن ربكم، عز وجل، خيرني بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوًا  بغيـر        : "إليهم، فقال لهم  
يا رسول اهللا، أيخبأ ذلك ربك؟ : فقال له بعض أصحابه ". حساب، وبين الخبيئة عنده ألمتي    

ألفـا  إن ربـي زادنـي مـع كـل ألـف سـبعين       : " ثـم خـرج وهـو يكبـر، فقـال       فدخل رسول اهللا  
 ؟ فأكلــه النــاس يــا أبــا أيــوب، ومــا تظــن خبيئــة رســول اهللا: قــال أبــو رهــم" والخبيئــة عنــده

دعـوا الرجـل عـنكم،      : فقـال أبـو أيـوب     !  ؟ ومـا أنـت وخبيئـة رسـول اهللا        : بأفواههم فقالوا 
 أن إن خبيئـة رسـول اهللا  .  كمـا أظـن، بـل كالمـستيقن    أخبركم عن خبيئة رسول اهللا  

ــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله مــصدقا     مــن شــهد أن ال إ : يقــول ــه إال اهللا وحــده ال شــريك ل ل
 ) .٢"(لسانه قلبه أدخله الجنة

                                     
 ، مـصر، دار ١ الطبعة الثانيـة، جــ    طبقات الشافعية الكبرى،  : ، السبكي ٤٢٥ ، ص    ٢المنتظم، جـ : ابن الجوزي  ) ١(

 .٢٦٧، ص ١مغاني األخيار، جـ:  العيني،٢٣م، ص ١٩٩٢هجر، 
ــر )  ٢( ــة، جـــ    : ابــن كثي ــة،  ٢تفــسير القــرآن العظــيم، الطبعــة الثاني ،  أحمــد بــن  ٣٢٨م،ص ١٩٩٩، مــصر، دار طيب

 .٤١٣ م، ص ٢٠٠١، دولة لبنان، مؤسسة الرسالة،٥مسند اإلمام أحمد بن حنبل، الطبعة األولى، جـ: حنبل



 

 
٣١٢

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

 فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْــدِهِمْ خَلْــفٌ أَضَــاعُوا الــصَّلَاةَ وَاتَّبَعُــوا الــشَّهَوَاتِ فَــسَوْفَ  :  وقــال تعــالى
ــا   ــوْنَ غَيًّـ ــالِحًا فَ    @ يَلْقَـ ــلَ صَـ ــنَ وَعَمِـ ــابَ وَآَمَـ ــنْ تَـ ــا مَـ ــونَ     إِلَّـ ــا يُظْلَمُـ ــةَ وَلَـ ــدْخُلُونَ الْجَنَّـ ــكَ يَـ أُولَئِـ

ــيْئًا ـــ ٥٩: مــريم[.شَ ] الــسمح[حــدثنا زيــد بــن الحبــاب حــدثنا أبــو    : قــال اإلمــام أحمــد ] ٦٠ ــ
إنـي أخـاف علـى      : "قـال رسـول اهللا    : أنه سمع عقبة بـن عـامر قـال        ،  التميمي، عن أبي قبيل   

ــين  ــبن  [القــرآن : أمتــي اثنت ــبن، أمــا الل ــ] والل ــف، ويتبعــون الــشهوات ويتركــون    فيتبع ون الرّي
 ).١"(الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون، فيجادلون به المؤمنين

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَـرَى الْعَـذَابَ   @ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ        : وقال تعالى 
ــأَكُونَ مِــنَ  ــتَكْبَرْتَ  @  الْمُحْــسِنِينَلَــوْ أَنَّ لِــي كَــرَّةً فَ ــا وَاسْ ــاتِي فَكَــذَّبْتَ بِهَ بَلَــى قَــدْ جَاءَتْــكَ آَيَ

ــافِرِينَ   ــنَ الْكَ ــتَ مِ حــدثنا حــسن، حــدثنا ابــن   : قــال اإلمــام أحمــد  ] ٥٨- ٥٦: الزمــر. [وَكُنْ
 مـولى  -سـمعت ثوبـان   : سمعت أبا عبـد الـرحمن المـري يقـول    : لهيعة، حدثنا أبو قُبْيل قال   

مـا أحـب أن لـي الـدنيا ومـا فيهـا بهـذه               : "يقـول سـمعت رسـول اهللا      :  يقول - رسول اهللا 
يـا  : فقـال رجـل   ،  إلـى آخـر اآليـة     ] ٥٣:الزمـر [ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَـى أَنْفُـسِهِمْ           : اآلية

 ).٢(ثالث مرات" أال ومن أشرك: " ثم قالرسول اهللا، فمن أشرك؟ فسكت النبي
ذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَـا وَتُنْـذِرَ يَـوْمَ                وَكَ : وقال تعالى 

وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَهُـمْ أُمَّـةً وَاحِـدَةً            @ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الـسَّعِيرِ          
] ٨ ـــ  ٧: الـشورى  [.مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَـا نَـصِيرٍ   وَلَكِنْ يُدْخِلُ   

حدثنا هاشم بـن القاسـم، حـدثنا لَيْـث، حـدثني أبـو قبيـل المعـافري، عـن                    : قال اإلمام أحمد  
ان،  وفـي يـده كتابـ      خـرج علينـا رسـول اهللا      :  قـال  شُفَيّ األصبحي، عن عبد اهللا بن عمرو      

 قـال للـذي فـي    ال إال أن تخبرنـا يـا رسـول اهللا   : قلنـا : قال" أتدرون ما هذان الكتابان؟ : " فقال
هذا كتاب من رب العالمين، بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم        : "يده اليمنى 

                                     
أظنــه أراد يتباعــدون عــن  : "، والمــراد بــاللبن كمــا قــال الحربــي  ٢٤٥، ص ٥المــصدر الــسابق، جـــ :  ابــن كثيــر  )١(

المــصدر : أحمــد بــن حنبــل". األمــصار وعــن صــالة الجماعــة، ويطلبــون مواضــع اللــبن فــي المراعــي والبــوادي 
  .١٥٦ ـــ١٤٦، ص ٤السابق، جـ

 .٣٨٥،ص٤مصدر السابق، جـال: ، أحمد بن حنبل١٠٦، ص ٧المصدر السابق، جـ: ابن كثير ) ٢(
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هــذا : "ثــم قـال للـذي فــي يـساره   " ال يـزاد فـيهم وال يــنقص مـنهم أبـدا    -أجمـل علـى آخــرهم   
ال يــزاد -هــل النــار بأســمائهم وأســماء آبــائهم وقبــائلهم، ثــم أجمــل علــى آخــرهم  كتــاب أ

فألي شيء إذًا نعمل إن كان هذا       : فقال أصحاب رسول اهللا   " فيهم وال ينقص منهم أبدا    
سَـدِّدُوا وقـاربوا، فـإن صـاحب الجنـة يخـتم لـه بعمـل         : "أمر قد فُرِغ منه؟ فقـال رسـول اهللا    

ثـم  " وإن عمـل أي عمـل  ،  وإن صـاحب النـار يخـتم لـه بعمـل النـار         وإن عَمِـلَ أي عَمـل،     ،  الجنة
ثــم قــال بــاليمنى فنبــذ بهــا " فــرغ ربكــم عــز وجــل مــن العبــاد: " قــال بيــده فقبــضها، ثــم قــال

 ).١"(فريق في السعير: "، ونبذ باليسرى فقال"فريق في الجنة: "فقال
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً      @  فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ      : وقال تعالى 

ــدَةً  ــةُ  @ وَاحِ ــذٍ وَقَعَــتِ الْوَاقِعَ ــةٌ @ فَيَوْمَئِ ــذٍ وَاهِيَ وَالْمَلَــكُ عَلَــى @ وَانْــشَقَّتِ الــسَّمَاءُ فَهِــيَ يَوْمَئِ
ــةٌ       ــذٍ ثَمَانِيَ ــوْقَهُمْ يَوْمَئِ ــكَ فَ ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ ــا وَيَحْمِ ــنْكُمْ    يَوْمَ@ أَرْجَائِهَ ــى مِ ــا تَخْفَ ــونَ لَ ــذٍ تُعْرَضُ ئِ

حـدثنا زيـد   ، حدثنا أبو سـعيد يحيـى بـن سـعيد     : قال ابن أبى حاتم   ] . ١٨ـــ١٣:الحاقة  [خَافِيَةٌ
أنه سمع عبد اهللا بن     : بن الحباب، حدثني أبو السمح البصري، حدثنا أبو قُبْيل حُيَي بن هانئ           

أحـدهم إلـى مـؤخر عينـه مـسيرة مائـة            حملـة العـرش ثمانيـة، مـا بـين مُـوق             :  يقـول  عمرو
 ).٢(عام

                                     
تفـسير القـرآن العظـيم، الطبعـة الثالثـة،          : ، ابـن أبـي حـاتم      ١٦٧، ص ٢المـصدر الـسابق، جــ     :  أحمد بـن حنبـل      )١(

ــزار مــصطفى البــاز ،   ١٢جـــ الكــشف والبيــان عــن تفــسير   : ، الثعلبــي١٩٦م، ص١٩٩٨، الــسعودية، مكتبــة ن
معـالم التنزيـل   : ، البغـوي ٤٠ م، ص٢٠٠٢لتـراث العربـي،  ، دولة لبنان، دار إحياء ا١٢القرآن، الطبعة األولى، جـ   

: ، القرطبـي ١٨٥م، ص  ١٩٩٩، دولـة لبنـان، دار إحيـاء التـراث العربـي،           ٧في تفسير القرآن، الطبعة األولى، جـ     
:  ابـن كثيـر  ،٢٣٧ م، ص١٩٦٤، مـصر ، دار الكتـب المـصرية،    ١٣الجامع ألحكـام القـرآن، الطبعـة الثانيـة، جــ          

الـسنن الكبـرى،    : ، النـسائي  )٢١٤١:(سـنن الترمـذي، حـديث رقـم         : ، الترمـذي  ١٩١ ص    ، ٧المصدر السابق، جــ   
 ).١١٤٧٣:(حديث رقم

 .٢١٢ ، ص ٨المصدر السابق، جـ: ابن كثير ) ٢(
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وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ            : وقال تعالى 
ضَـرَبَ عَبْـد اللَّـه    : ل  قَالَ أَبُو قَبِي  . مِنْ أَرْض الطَّائِف    : قِيلَ  ] ٨٢: النمل[كَانُوا بِآَيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ   

 ).١(مِنْ هُنَا تَخْرُج الدَّابَّة الَّتِي تُكَلِّم النَّاس:  أَرْض الطَّائِف بِرِجْلِهِ وَقَالَ بْن عَمْرو
الَّــــــذِينَ كَــــــذَّبُوا بِالْكِتَــــــابِ وَبِمَــــــا أَرْسَــــــلْنَا بِــــــهِ رُسُــــــلَنَا فَــــــسَوْفَ        : وقــــــال تعــــــالى 

لَـا أَحْـسِب الْمُكَـذِّبِينَ بِالْقَـدَرِ إِلَّـا الَّـذِينَ يُجَـادِلُونَ الَّـذِينَ          :"  قَبِيل   ، قَالَ أَبُو  ]٧٠:غافر[يَعْلَمُونَ
 ).٢"(آمَنُوا

 :ولي في النهاية مالحظتان
،  أن المعافريين كان لهم دورٌ كبيرٌ في إثراء علوم القرآن الكـريم فـي مـصر                :   أولهما

، ويكفــيهم شــرفًا أن أول مَــنْ أقــرأ فقــد أســهمت قبيلــة المعــافر بأربعــة مــن القــراء الكبــار
 .القرآن الكريم بمصر كان منهم

وقـد حفظـت لنـا تفاسـير     ، كان لهم دورٌ بارزٌ في علم التفسير  أن المعافريين :ثانيهما
، القــرآن الكــريم بكثيــرٍ مــن النــصوص تحمــل بــصمات واضــحة لإلمــام أبــي قُبيــل المعــافري   

ــا بعنــوان  تحتــاج ألحــد البــاحثين ليبحــث عنهــا وينــسقها وي    تفــسير أبــي قُبيــل  " خرجهــا لن
 .وهذا أقرب إلى عمل المفسرين منه إلى عمل المؤرخين، "المعافري

 
 

@  @  @ 
 
 
 
 

                                     
 .٢١٣، ص ١٦المصدر السابق، جـ: القرطبي )١(
 .٣٨١، ص ١٨ المصدر السابق، جـ:القرطبي ) ٢(
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 علم الحديث: المبحث الربع
   كانت دراسـة الحـديث فـي العـالم اإلسـالمي كلـه تقـوم فـي البدايـة علـى روايتـه عـن                         

، دأ العلمــاء يُعنــون بنقــد الرجــال    ثــم لمــا كثــر الوضــع فــي الحــديث بــ      ، الــصحابة والتــابعين 
كما وضعت أصول نقد المتن واستخالص السنن من األحاديث         ،  فوضعت أصول نقد السند   

 ).١(التي صحت
، بعـضهم نـال حظًـا مـن الـشهرة         ،  وقد  ظهر في مصر كثير من المحـدثين المعـافريين          

ع التـذكير؛ بأنـه   مـ . لم تذكر لنـا المـصادر التاريخيـة سـنة وفاتـه     ، والبعض اآلخر كان مغمورًا  
ولكنـه عـاش ومـات    ، قد يرد في القسم األول مَنْ حفظت لنا المصادر التاريخية سـنة وفاتـه     

ولكنه كان عَلمًـا مـن أعـالم        ،  والبعض اآلخر صمتت المصادر عن ذكر تاريخ وفاته       . مغمورًا
 .عِلْم الحديث في زمانه

 قد شـهدت نـشاطًا علميًـا    ]م٨٦٨ ـــ ٦٤١/ هـ٢٥٤ ـــ  ٢١[والواقع إن مصر في عصر الوالة     
بــارزًا، نهــض بــه علمــاء مــصريون وغيــر مــصريين، وصــارت مــصر مركــزًا الجتــذاب العلمــاء       
والطــالب مــن األقطــار المجــاورة، ويــأتي فــي مقــدمتها بــالد المغــرب واألنــدلس، فــأثرت مــصر 

 .على سكانها في العلوم الدينية، و التي يأتي في مقدمتها علم الحديث
ن الذين عاشوا في مصر في عصر الوالة، حَيّ بـن يُـؤْمِن بـن جُحَيْـل                  من أشهر المحدثي  

: مــنهم، روى عــن جمــع مــن الــصحابة: )م ٧٣٦/هـــ١١٨ت :(أبــو عُــشَّانَة المَعَــافِرِيُّ، المِــصْرِيُّ
روى ). ٢(، وغيـرهم عبداهللا بن عمرو، وعمار بن ياسر، وعقبة بن عامر، و رويفـع بـن ثابـت         

وثقـه اإلمامـان    ). ٣(يث بن سـعد، وعبـد اهللا بـن لهيعـة، وغيـرهم            عمرو بن الحارث، والل   : عنه
، وقـال تلميـذه   )٦"(صـالح الحـديث  :" ، وقـال أبـو حـاتم   )٥(، ويحيـى بـن معـين   )٤(أحمد بن حنبل  

                                     
 .١٣٦، ص ١في مصر اإلسالمية، جـالمجتمع : هويدا عبد العظيم رمضان. د ) ١ (
تـــاريخ : ، الـــذهبي٩٨م، ص ١٩٨٧المعـــارف، الطبعـــة األولـــى، دولـــة لبنـــان، دار الكتـــب العلميـــة،: ابـــن قتيبـــة ) ٢(

 .٥١٥ ، ص٧اإلسالم ، جـ
 .٣٣٣، ص ٥األنساب، جـ: ، السمعاني١١٩، ص ٣التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٣(
 .١٤٥، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٩٧ ، ص ٢المنتظم، جـ: ابن الجوزي ) ٤(
 .٦٣ ، ص ٣تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر ) ٥(
 .٢٧٦ ، ص ٣الجرح والتعديل، جـ ) ٦(
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، وذكره ابـن حبـان فـي الثقـات؛          )١"(حي بن يؤمن، رجل من أحبار اليمن      :" عبد اهللا بن لهيعة   
 ولما خرج حديثه في

ومــن المحــدثين ، )٣(، كمــا وثقــه الفــسوي)٢"(ثقــات أهــل مــصرمــن :" صــحيحه، قــال فيــه
 ).٥(، وروى له أصحاب السنن)٤(المعاصرين الشيخ األلباني

روى عـــن ): م ٧٣٨/ هــــ ١٢٠ت :(  القاســـم بـــن عبـــد اهللا المعـــافري المـــصري   ومـــنهم،
ــابعين  ــرحمن الحبلــي المعــافري       ، ســادات الت ــد ال ــال ســعيد بــن المــسيب، وأبــي عب ، مــن أمث

، يحيــى بــن أيــوب، وابــن لهيعــة    : روى عنــه). ٧(وثقــه علمــاء الجــرح والتعــديل   ). ٦(اوغيرهمــ
 ). ٩(وقد روى له اإلمام أحمد حديثًا واحدًا في مسنده). ٨(وغيرهما

 روى  المَعَـافِرِيُّ المِـصْرِيُّ،   ، أبـو مُـصَعبْ       وفي نفس العام توفي أيـضًا، مِـشْرَحِ بـنِ هَاعَـانَ           
بكـر  : مـن أمثـال  ،  عنه جمع من أعالم المدرسة المـصرية       وروى. عن عقبة بن عامر، وغيره    

                                     
 .٥١٢ ، ص ٧الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد ) ١(
 .١٩٧مشاهير علماء األمصار، ص : ، ابن حبان١٨٩، ص ٤الثقات ، جـ ) ٢(
التــاريخ : ، البخــاري٥٣٦م، ص ١٩٨٢بقــات، الطبعــة األولــى، الــسعودية، دار طيبــة،    الط: خليفــة بــن خيــاط   ) ٣(

 .٢٩٧م، ص ١٩٨٦، دولة لبنان، دار المعرفة ، ١الصغير، الطبعة األولى، جـ
، ١سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الطبعـة األولـى، جــ   : محمد ناصر الدين األلباني  ) ٤(

الثمر المستطاب فـي فقـه الـسُّنَّة والكتـاب،     : ، وكتابه٣٣٧ ــ ٤٠ م، ص  ١٩٩٥عارف،السعودية، مكتبة الم  
 .١٤٥م، ص ٢٠٠١الطبعة األولى، السعودية ، دار غراس، 

) ٢٥٨ / ١:(المعجـــم األوســـط : ، الطبرانـــي)١٤٢٤٢(حـــديث رقـــم) ٢٦٦ / ١٢:(المعجـــم الكبيـــر: الطبرانـــي ) ٥(
حـــديث ) ٨١ / ٩( ،)٢٠٧٤(حـــديث رقـــم ) ٦٧ / ٩( :صـــحيح ابـــن حبـــان  : ، ابـــن حبـــان )٢٥٩(حـــديث رقـــم 

تحفـة األشـراف بمعرفـة      : ، المـزي  )١٧٤٧٥(حديث رقم ) ١٣٦ / ١٧:(المسند: ، أحمد بن حنبل   )٢٠٨١(رقم
:( الـسنن : ، النسائي )١٢٠٣( حديث رقم ) ٢/٤:( السنن: ، أبي داود  ) ٩٩١٩(حديث رقم ) ٢٤٠ / ٩:(األطراف  

( حديث رقم) ١٢١٠/ ٢:( السنن: ، ابن ماجه ) ٩٣٧٤( يث رقم حد) ٣٥٣/ ٨( ،)١٦٤٢( حديث رقم ) ٢٤٧/ ٢
( حـــديث رقـــم) ٨١/ ٢( ،) ٧٦٦( حـــديث رقـــم) ٣٣١/ ١:( المـــستدرك علـــى الـــصحيحين: ، الحـــاكم) ٣٦٦٩
 ). ٨٧٠٤( حديث رقم) ٦١٥/ ٤( ، ) ٧٤٠٣( حديث رقم)٢١٢/ ٤( ، ) ٢٣٩٣

 .٢٨٣، ص ١منفعة، جـتعجيل ال: ، ابن حجر٢٠٤ ، ص٨تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٦(
 .١١٢، ص ١٠الجرح والتعديل، جـ: ، ابن أبي حاتم٣٣٣، ص ٧الثقات، جـ: ابن حبان ) ٧(
 .١٦٠ ، ص ٧التاريخ الكبير، جـ: البخاري) ٨(
اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمـد مـن الرجـال سـوى مَـنْ ذكـر فـي تهـذيب               :  الحسيني ٩)(

، ]بـدون ـــ تـاريخ    [، دولـة باكـستان، منـشورات جامعـة الدراسـات اإلسـالمية،       ١الكمال، الطبعة األولـى، جــ     
 ) .٧٠٦٤( ، حديث رقم٨٣ ، ص٧المسند اإلمام أحمد، جـ : ،  أحمد بن حنبل٦٥٧ص
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وثقـه ابـن معـين، و      . بن عمر، وعبد اهللا بن المغيرة، والليث بن سعد، وابـن لهيعـة، وآخـرون              
 ).١"(له مناكير:" لينه ابن حبان فقال
روى  : شُـرَاحِيْلَ بـنِ يَزِيْـد المَعَـافِرِي المِـصْرِيُّ          :فهـو ،  تـوفي فـي هـذا العـام         وأما ثالث مَـن   

عن أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري، ومحمد بن هديـة الـصدفي، ومـسلم بـن يـسار، وأبـي         
روى عنه عبد الرحمن بن شريح، وابن لهيعـة، ورشـدين بـن            ). ٢(علقمة الهاشمي، وغيرهم  

رأيتـه فـي ديـوان المعـافر فـي الجبـزا، والجبـزا بطـن مـن             :" قال ابن يونس  ). ٣(سعد، وجماعة 
 ).٦(، وروى له أصحاب السنن)٥(ابن حبان في الثقات، وذكره )٤"(المعافر

ومــن أشــهر أعــالم المدرســة المــصرية فــي علــم الحــديث خــالل هــذه الفتــرة، بَكْــرُ بــنُ  
حفظ القرآن الكـريم صـغيرًا، ثـم حُبـب إليـه            ) م  ٧٥٧/ هـ١٤٠ت  :(عَمْرٍو المَعَافِرِيُّ المِصْرِيُّ  

اهيم بن مسلم بن يعقوب القبطـي،       إبر: من أمثال ،  فسمع من أعالم عصره   ،  علم الحديث 
وبكيــر بــن عبــد اهللا بــن األشــج، وشــعيب بــن زرعــة، وأبــى عبــد الــرحمن عبــد اهللا بــن يزيــد      

، كـان بكـر حـسن الـصوت       ). ٧(الحبلى، وعبد الـرحمن بـن زيـاد بـن أنعـم اإلفريقـي، وآخـرين               

                                     
: ، ابـن يـونس الـصدفي   ٢٧٠، ص١حُـسْن المحاضـرة، جــ   : ، الـسيوطي ٤٧٠ ، ص ٧تاريخ اإلسـالم، جــ    : الذهبي ) ١(

 .٤٧٥، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ

 .٢٧٤، ص١المصدر السابق، جـ: ، السيوطي١٢٨، ص٨المصدر السابق، جـ: الذهبي ) ٢(

 .٢٨١ ، ص٤تهذيب التهذيب، جـ: ، وكتابه٤١٤، ص ١تقريب التهذيب، جـ: ابن حجر ) ٣(

 .٢٢٩، ص١تاريخ ابن يونس،جـ: ، ابن يونس الصدفي١٧٧ ، ص ٢اإلكمال، جـ: ابن ماكوال٤) (
ــا: ابـــن حبـــان ) ٥( ـــالثقـ ــر، جــــ : ، البخـــاري٤٥٠ ، ص٦ت، جـ ــاريخ الكبيـ ــاتم ٢٥٥ ، ص ٤التـ الجـــرح : ، ابـــن أبـــي حـ

 .٣٧٤ ، ص ٦والتعديل، جـ

حـــديث ) ٢٤ / ١:(صـــحيح مـــسلم: ، مـــسلم)٢٧٠(حـــديث رقـــم) ٢٨٣ص :( خلـــق أفعـــال العبـــاد: البخـــاري ) ٦(
 /  ١٩:(اكم، المــستدرك علــى الــصحيحين للحــ ) ٣٧٤٠(حــديث رقــم) ٣٦٢ / ١١:(، ســنن أبــي داود) ٨(رقــم
) ٢٩٣ / ١٤(، )١٢٣٩(حـــديث رقـــم  ) ٢٠٠ / ٣:(، المعجـــم األوســـط للطبرانـــي  ) ٨٧٣٩(حـــديث رقـــم ) ٤٩٧

 / ٦:(، مـشكل اآلثـار للطحـاوي      ) ٥٥١(حـديث رقـم   )٤٣٤ / ٢:(، تهـذيب اآلثـار للطبـري      ) ٦٧١٥(حديث رقـم  
 ).٦٦٣٧(حديث رقم) ٢٢٧ / ٦:(، مسند أحمد بن حنبل) ٢٤٨٤(حديث رقم) ٤٤٨

مغاني األخيـار،  : ، العيني٤٢٦، ص   ١تهذيب التهذيب، جـ  : ، ابن حجر  ٩١ ، ص    ٢المصدر السابق، جـ  : ريالبخا ) ٧(
 .١١٠، ص١جـ
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، أنه ــــ كما قال     يضاف إلى ذلك  . تولى إِمَامَة جَامِعِ عمرو بن العاص بالفُسْطَاطِ      ،  غزير العلم 
:"  وقـال ابـن يـونس   ).١"( ذا فضل وتعبد، محله الصدقثِقَةً، ثَبْتًا، فَاضِلًا، كَبِيْرَ القَدْرِ،    :" الذهبي ــــ   

 طـالب العلـم يرحلـون إليـه مـن آفـاق        كـل هـذه الـصفات جعلـت     ).٢"(كانت له عبادة وفـضل    
أســود بــن خيــر   : ى عنــهفــرو، واالهتــداء بــسمته قبــل علمــه   ، العــالم اإلســالمي لألخــذ عنــه   

المعافري، وحيوة بن شريح، وعبد اهللا بن لهيعة، ونافع بن يزيد، ويحيى بن أيوب، ويزيد بن            
مــات شــابًّا مــا أحــسبه  :" قــال الــذهبي). ٤(روى لــه أصــحاب الــسنن ). ٣(أبــى حبيــب، وغيــرهم 

 ).٥"(تكهل
تـى فُجِعـت مـصر بفقـد         ح  بَكْـرُ بـنُ عَمْـرٍو المَعَـافِرِيُّ،        ولم تكد تمـر سـنتان علـى وفـاة            

والــذي ) م٧٥٩/هـــ١٤٢ت :( عــالم آخــر، هــو محمــد بــن معاويــة بــن بَجيــر المعــافري المــصري  
 بـن   اشتغل بعلم الحديث، ثم أخذتـه الـسياسة عـن العلـم ؛ فقـد اسـتخلفه صـالح بـن علـي                      

علـــى الفـــسطاط لمّـــا تبـــع مـــروان بـــن  ]  م٧٦٨ - ٧١٤/  هــــ ١٥١ - ٩٦[عبـــد اهللا بـــن عبـــاس
ـــ  ١٣٢ - ٧٢[محمـــد ــاء الدولـــة األمويـــة  ، ] م٧٥٠ - ٦٩٢/ هـ ثـــم واله محمـــد بـــن  . آخـــر خلفـ

ثـم اسـتخلفه علـى الفـسطاط عنـدما خـرج إلـى              ،  ]م  ٧٥٩/ هــ ١٤٢[األشعث الشرطة سنة    
 ).٦(وبكر بن مضر، روىِ عنه عبد اهللا بن لهيعة. اإلسكندرية

                                     
 .٨٦، ص١حُسْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٢٥١ ، ص ١١سير أعالم النبالء ، جـ ) ١(
، ابـن يـونس   ١٩٨م، ص١٩٨٤، سـوريا، دار الفكـر،   ٢مختـصر تـاريخ دمـشق، الطبعـة األولـى، جــ         : ابن منظور  ) ٢(

 .٧٢، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: الصدفي
: ، أبــو الوليــد البــاجي ٣٩٠ ، ص ٢الجــرح والتعــديل، جـــ : ، ابــن أبــي حــاتم ١٠٣ ، ص ٦الثقــات، جـــ : ابــن حبــان  ) ٣(

، الـسعودية، دار اللـواء،   ١التعديل والتجريح لمن خرج لـه البخـاري فـي الجـامع الـصحيح، الطبعـة األولـى، جــ                   
 .٢٧٥م، ص ١٩٨٦

المــــستدرك علــــى ): ٥٢٦ /١: (، تفــــسير ابــــن كثيــــر  )٤١٥٣(حــــديث رقــــم) ٤٥٧ / ١٣:(صــــحيح البخــــاري ) ٤(
، المعجــم الكبيــر  )٨٨٠٦(حــديث رقــم) ٦٦ / ٢٠(،  )٢١٧٧(حــديث رقــم ) ٣٢٠ / ٥:(الــصحيحين للحــاكم

، مـسند   ) ٣٥٥(حـديث رقـم   ) ٤١٨ /١:(، مـشكل اآلثـار للطحـاوي      )١٤٢٤١(حـديث رقـم   )٢٦٥ / ١٢:(للطبراني
 ).١٧٣٥٨(حديث رقم) ١٠٦ / ١٧: (د بن حنبلأحم

 . ٣٨٧ ، ص٨تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٥(
 .٢٧٣، ص٧المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٦(
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 روي فقــد: )م٧٦٠/هــ ١٤٣ت :(أمـا حُيَـيُّ بــنُ عَبْـدِ اهللا الْمَعَــافِرِيُّ، أبـو عبـد اهللا المــصري        
، وروى عنــه الليــث بــن ســعد، وعبــد اهللا بــن لهيعــة). ١(عــن أبــي عبــد الــرحمن الحبلــي، وغيــره

صــالح :" اختلــف المحــدثون فــي الحكــم عليــه، قــال الــذهبي). ٢(وعبــد اهللا بــن وهــب، وآخــرين
  كــان مــن خيــار أهــل مــصر، ومتقنــيهم، وكــان  :"، وأثنــى عليــه ابــن حبــان بقولــه )٣"(الحــديث

:"  قال أحمد بـن حنبـل   على حين).٥"(ليس به بأس:"  وقال ابن معين ،)٤"(شيخًا جليالً فاضالً  
، ويبـدو لـي أن الحكـم للرجـل أكثـر مـن              )٧"(ليس بقوي :" قال النسائي ، و )٦"(أحاديثه مناكير 
 ). ٨(خاصة وقد روى له أصحاب السنن، الحكم عليه

ــدُ الــرَّحِيمِ بْــنُ      ــونٍوفــي نفــس العــام، تــوفي عَبْ ــافِرِيُّ ، مَيْمُ ــو مَرْحُــومٍ الْمَعَ ، أصــله مــن أَبُ
روى . وسكن الفسطاط في حي المعافر فنسب إليهم    ،  ، رحل إلى مصر   )٩(المدينة المنورة   

عن سهيل بن معاذ الجهني، ويزيد بن محمد القرشي، وعلي بن ربـاح، ومحمـد بـن يوسـف                   
ضــعيف  :"  بــن معــين قــال يحيــى ). ١٠(الدمــشقي، وإســحاق بــن ربيعــة بــن لقــيط، وغيــرهم      

                                     
 .٢٠١ ، ص ٣لسان الميزان، جـ: ، ابن حجر٧٦ ، ص ٣التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ١(
 .١٤٥، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٤٠، ص ٤الوافي بالوفيات، جـ: الصفدي ) ٢(
 .١١٩، ص ٩تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٣(
 .٢٩٨مشاهير علماء األمصار، ص : ، وكتابه٢٣٥ ، ص ٦الثقات، جـ : ابن حبان ) ٤(
 .٢٧٣، ص١حُسْن المحاضرة، جـ: السيوطي ) ٥(
، دولـة لبنـان،   ٢ الطبعـة األولـى، جــ   الضعفاء الكبير،: ، العقيلي٢٧١ ، ص٣الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم  ) ٦(

 .٤٠٥م، ص١٩٨٤دار الكتب العلمية، 
 .١٧١ م، ص١٩٨٦، دولة لبنان، دار المعرفة، ١، الطبعة األولى، جـالضعفاء والمتروكين: النسائي ) ٧(
ــي داود  ) ٨( ــنن أبـ ــم ) ٣٦٠ / ٨:(سـ ــديث رقـ ــذي )٢٧٠١(حـ ــنن الترمـ ــم ) ٨٩ / ٥:(، سـ ــديث رقـ ــنن ) ١٢٠٤(حـ ، سـ

حـــــــديث ) ٣٨٤ / ١٦(، ) ٥٣٨٠(حـــــــديث رقـــــــم) ٣٦٥ /١٦(،)١٨٠٩(حـــــــديث رقـــــــم) ٣٦٧  /٦:(النـــــــسائي
، مسند أحمـد بـن   )١٦٠٣(حديث رقم) ١٠٢ /  ٥( ،  ) ٤١٩(حديث رقم ) ١٦ / ٢:(، سنن ابن ماجه   )٥٣٩٢(رقم
 .موضعًا) ١٦:( حنبل

 .١٤٨، ص ٦الوافي بالوفيات، جـ:  ، الصفدي١٣٧مشاهير علماء األمصار، ص: ابن حبان ) ٩(
لــسان : ، وكتابــه٢٧٥،ص ٦تهــذيب التهــذيب، جـــ : ، وكتابــه٥٩٨ ، ص ١تقريــب التهــذيب، جـــ : ابــن حجــر  ) ١٠(

 .٢٢١ ، ص ٣الميزان، جـ
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أرجــو أنــه ال :" وقــال النــسائي). ٢"(يكتــب حديثــه وال يحــتج بــه:" وقــال أبــو حــاتم). ١"(الحــديث
سـعيد بـن أبـي      :  روى عنـه   ).٤"(زاهد يعـرف باإلجابـة والفـضل      :" وقال ابن ماكوال  ). ٣"(بأس به 

ب كمــا روى لــه أصــحا). ٥(أيــوب، ونــافع بــن يزيــد، ويحيــى ابــن أيــوب، وابــن لهيعــة، وغيــرهم   
 ).٦(السنن

ــافِرِيُّ          ــنِ حَيْوَئِيــلَ  الْمَعَ ــرَّحْمَنِ بْ ــدِ ال ــنِ عَبْ ــرَّةَ بْ ــضًا، قُ ــورة أي ــة المن ت :(ومــن أهــل المدين
، نشأ قُرَّةَ في أسرة علميـة . ، سكن مصر ونزل بحي المعافر فنسب إليهم     )م٧٦٤/ هـ١٤٧

حَبـبَّ إليـه علـم    و، فـاعتنى بتربيـة ولـده   ). ٧"(من ثقـات أهـل مـصر، وكـان يتـورع         " فأبوه كان   
اإلمـام  : مـن أمثـال  ، وسمع مـن أقطـاب المحـدثين فـي زمانـه        ،  فرحل الولد في طلبه   ،  الحديث

روى عنــه اإلمــام  ). ٨(الزهــري، وربيعــة الــرأي، ويحيــى وســعد بنــي ســعيد المــدني، وآخــرين        
ـــ وكــان مــن أقرانــه ــــــ  ، والليــث بــن ســعد، وعبــد اهللا بــن وهــب، ورشــد بــن ســعد  ، االوزاعــي ـــ

 ). ٩(موغيره

                                     
 .٢٦٢ ، ص ٢المعرفة والتاريخ، جـ: الفسوي) ١(
 .٣٣٩ ، ص ٨الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم ) ٢(
 .١٣٤ ، ص ٧الثقات، جـ: ابن حبان ) ٣(
 .٤٢٨، ص ٢٠مال، جـاإلك: ابن ماكوال) ٤(
 .١٠١ ، ص ٦التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٥(
) ٢٤٠٥(حـديث رقـم  ) ٢١ / ٩(، )١٩٤٤(حـديث رقـم  ) ٣١٥ / ٧(، )٤٧٢(حديث رقم) ٣٥٠ / ٢:(سنن الترمذي٦) (

ــم ) ٣٣ / ٩( ، ــديث رقــــ ــم ) ٦١ / ٩( ، )٢٤١٧(حــــ ــديث رقــــ ــم ) ٣٥٩ / ١١(، )٢٤٤٥(حــــ ــديث رقــــ ، ) ٣٣٨٠(حــــ
، ) ٧٤٧٨(حـديث رقـم   ) ٢١٩ /  ١٧(،  ) ١٨٢٣(حـديث رقـم   ) ٤١٦ / ٤:(لحـاكم المستدرك على الصحيحين ل   

) ١٠٨ /  ١٥(، ) ١٤٢٢٨(حـديث رقـم  ) ٢٦١ / ١٢(،) ١٤٢٢٨(حـديث رقـم  ) ٢٦١ / ١٢: (المعجـم الكبيـر للطبرانـي   
، مـشكل اآلثـار   ) ١٦٨٠١(حـديث رقـم  ) ١٠٩ / ١٥(، ) ١٦٧٩٩(حـديث رقـم   ) ١٠٨ / ١٥(،  ) ١٦٧٩٧(حديث رقم 
 / ١٥(،  ) ١٥٦٦٨(حديث رقم ) ١١٢ / ١٥: (، مسند أحمد بن حنبل    ) ٢٤٣٦(حديث رقم ) ٣٩٤  /٦:( للطحاوي

ــديث رقـــــم ) ١١٣ حـــــديث ) ٧ / ١٠:(، ســـــنن ابـــــن ماجـــــه  ) ١٥٦٧٦(حـــــديث رقـــــم ) ١١٤ / ١٥(، ) ١٥٦٦٩(حـــ
 ).٣٢٧٦(رقم

 .٣٠٠مشاهير علماء األمصار، ص : ابن حبان ) ٧(

 .٣٣٣، ٥األنساب، جـ: ، السمعاني٣٠١المصدر السابق، ص : ابن حبان ) ٨(

 .٢٧٧، ص١حُسن المحاضرة، جـ: ، السيوطي١٨٣ ، ص ٧التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٩(
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، حتى صـار مـن أخـص تالميـذه    ،   الزم قرة اإلمام محمد بن شهاب الزهري فترة طويلة     
علـى  ). ١"(أعلـم النـاس بـالزهري، قـرة بـن عبـد الـرحمن       :" قال يزيد بن الـسمط   . وراوية علمه 

كيف يكون قرة بن عبد الرحمن أعلـم النـاس   :" حين عقب ابن أبي حاتم على ذلك بقوله       
 عنــه ال يكــون ســتين حــديثًا، بــل أتقــن النــاس فــي الزهــري مالــك   بــالزهري وكــل شــيء روى

هـؤالء الـستة أهـل الحفـظ واالتقـان والـضبط       . ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينـة    
والمذاكرة وبهـم يعتبـر حـديث الزهـري إذا خـالف بعـض أصـحاب الزهـري بعـضًا فـي شـيء                  

كل أمر ذي بال لـم يبـدأ      " برواية حديث    فقد انفرد ،  وال يعد هذا طعنًا في رواية قرة      ). ٢"(يرويه
وهـذا  ،  هذا حديث لم يروه عن الزهـري إال قـرة         :" ، قال الخليلي    )٣("فيه بالحمد هللا فهو أقطع    

لـم  : "  كمـا رُوي عنـه قولـه   ).٤"(ليس عند عقيل وال غيره من المكثرين من أصـحاب الزهـري          
 دليـل علـى مـدى االتـصال         ، وفـي هـذا أكبـر      )٥"(يكن للزهري كتاب، إال كتاب فيه نسب قومه       

مـا ضـر قُـرة      ،  وأخيـرًا . الوثيق الذي كان بين قُرة وشيخه اإلمام الزهري حتى يقول عنه ذلك           
، وقــالوا )٦( أصــحاب الــسنن فــي مــصنفاتهمخاصــة وقــد روى لــه، مــا قالــه عنــه ابــن أبــي حــاتم 

 .بتوثيقه

                                     
 .٢٨٧ ، ص ٧الضعفاء الكبير، جـ: ، العقيلي٣٤٢ ، ص ٧الثقات، جـ: ابن حبان) ١(
 زرعـة الـرازي  دراسـة حـول قـول أبـي     : سعدي الهاشـمي . ، د١٣١ ، ص   ١٠الجرح والتعديل، جـ  : ابن أبي حاتم   ) ٢(

ــى، المدينــة المنــورة، مجلــة الجامعــة اإلســالمية       ] هـــ٢٦٤ت [ ـــ   [فــي ســنن ابــن ماجــه، الطبعــة األول بــدون ـ
 .٢١١ ، ص٢٦،جـ]تاريخ

 ).١٨٩٤:(، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، حديث رقم)٤٨٤٠:(كتاب األدب، حديث رقم: سنن أبو داود ) ٣(
تفـصيل المقـال علـى حـديث كـل أمـر ذي بـال، الـسعودية، مجلـة          : عبد الغفـور بـن عبـد الحـق البلوشـي       . د   ) ٤(

 . ١٩٦ ، ص٣٩البحوث اإلسالمية، جـ
مرويـات اإلمـام الزهـري فـي المغـازي،          : محمد بـن محمـد العـواجي      . ، د ١،٦٤١المعرفة والتاريخ، جـ  : الفسوي ) ٥(

 .١٥٤م، ص ٢٠٠٤، ]لم تذكر دار الطبع[، ١الطبعة األولى، جـ
) ٣٥٤ / ١٥:(، المـــستدرك علـــى الـــصحيحين للحـــاكم)٣٩٦٦(حـــديث رقـــم) ٤٧٢ / ١١:(ســـنن ابـــن ماجـــه ) ٦(

ــان  )٦٧٢٦(حــديث رقــم  ) ٣٩٠ / ٧:(، صــحيح ابــن خزيمــة  )٣٥٧٦(حــديث رقــم ) ١١ / ١٥:(، صــحيح ابــن حب
 ).٣٠٠٩(حديث رقم
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 تعــالى لومــة ال يخــاف فــي اهللا،  ومــن الجــدير بالــذكر، أن قُــرة كــان شــجاعًا قــواالً للحــق
] الخليفــة األمــوي [لمــا عمــل: ســمعت شــيوخ مــصر يقولــون :" الئــم، قــال يعقــوب الفــسوي 

ـــ ١٠٥[هــشام بــن عبــد الملــك  ـــ ٧٢٤/هـــ ١٢٥ ـ ــدُّه) ١(صــاعه] م٧٤٣ ــ أرســل بهمــا إلــى  ، )٢(ومُ
المسجد فداروا به على حِلْـق المـسجد، فلمـا انتهـوا بـه إلـى قـرة بـن                    ) ٣(مصر، فأدخل الصاع  

فلما قامت  ]. عنه[اسكتوا: فرُفِع ذلك إلى هشام فقال    ]. كَسَرَه[ به األرض  حيوئيل ضرب 
هذا قرة كاسـر الـصاع،     : ، فقيل ]إلى بغداد [الدولة العباسية خرج وفد من مصر وفيهم قرة         

هــل لــك أن تكــسر لنــا ]: م ٧٧٥ ــــ٧٥٤/هـــ ١٥٨ ـــــ ١٣٦[فقــال الخليفــة أبــو جعفــر المنــصور 
 ).٤"( إن بُعِثَ موتانا كسرتُ المختوم والصاعيا أمير المؤمنين: أُمدًا؟ فقال

 :لمعـافري، أبـو الفـرج األُهْجـوري      ومن المحدثين المعافريين كـذلك، نَهْـر بـن منـصور ا             
حـدث فـي مـسجد األُهْجـور مـن المعـافر، عـن عبـد اهللا بـن شــراحيل          ): م ٧٦٥/هــ  ١٤٨ت (

                                     
لــوم، مفــاتيح الع: الخــوارزمي. أربعــة أمــداد، عنــد أهــل المدينــة، وثمانيــة أرطــال عنــد أهــل الكوفــة    : الــصاع ) ١(

 رطــل بالمــصري، ٥ ⅓، أي يــساوي٢ م، ص٢٠٠٤ مــصر، الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة،،١الطبعــة األولــى، جـــ
 مـصر، مجمـع اللغـة العربيـة         ، الطبعـة األولـى،    الميزان فـي األقيـسة والمكاييـل واألوزان       : علي باشا مبارك  

الخــراج والــنظم : لــدين الــريسمحمــد ضــياء ا. د. قــدحًا وثلثًــا بــالوزن المــصري: ، أي يــساوي١٣٤م، ص ٢٠١١،
 .٣١٩م، ص ١٩٩٧المالية في الدولة اإلسالمية، الطبعة األولى، مصر، دار األنصار،

:  رطـل ، علـي باشـا مبـارك           ١⅓المصدر السابق، نفس الصفحة، أي يـساوي        : الخوارزمي. رطل وثلث : المُدَ ) ٢(
: محمــد ضــياء الــدين الــريس .  د قــدح بالكيــل المــصري ،⅓المرجــع الــسابق، نفــس الــصفحة ، أي يــساوي   

 .المرجع السابق، نفس الصفحة
ــثٌ، قــال          : الــصاعُ  ) ٣( ــلٌ وثُلُ ــدٍّ رِطْ ــدادٍ، كــلُّ مُ ــسْلمينَ، وهــو أربعــةُ أمْ ــدُورُ عليــه أحكــامُ المُ الــذي يُكــالُ بــه، وتَ

يِ الرَّجُـلِ الـذي لـيس          : مِعْيارُه الذي ال يَخْتَلِفُ   : الداوُودِيُّ يْنِ وال صَـغيرِهِما   أربـعُ حَفَنـاتٍ بكَفـَّ . بعَظـيمِ الكَفـَّ
ــادي  ــال الفيروزآبـ ــحيحًا   :" قـ ــه صـ ــك فَوَجَدْتُـ ــت ذلـ ــادي". وجَرَّبْـ ــوفى   :( الفيروزآبـ ــوب، المتـ ــن يعقـ ــد بـ : محمـ

، ويُقـدَّر اآلن بثالثـة   ٧٣٩:،ص)بـدون ـــ تـاريخ   (األولـى، بيـروت،     : القاموس المحـيط، الطبعـة    ): م١٤١٤/هـ٨١٧
ــا ــا تقريبً : معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، الطبعــة : د مختــار عبــد الحميــد عمــرأحمــ. د. عــشر كيلوجرامً

 .١٣٣٥، ص ٢ م، جـ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، عالم الكتب، بيروت،

 .٢٥٦، ص ٩تاريخ اإلسالم،جـ: الذهبي ) ٤(
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رأيتـه فـي ديـوان      :" ونسقال ابن ي  . روى عنه موسى بن سلمة، وعبد اهللا بن وهب        . المعافري
 ).١"(المعافر بمصر في بني حارف

/ هــــ ١٦٧ت ( اإلســكندراني أبــو شـــريح المعــافريّ  ، ومــنهم، عَبْــدُ الــرَّحْمَنِ بْـــنُ شُــرَيْحٍ    
أبــي قبيــل المعــافري، وموســى بــن  : حــدث عــن). ٢( اإلمــام، القــدوة، الربــاني، العابــد ):م ٧٨٤

كــان :" قــال الــذهبي ). ٣( المكــي، وجماعــة وردان، وأبــي هــانئ حميــد ابــن هــانئ، وأبــي الزبيــر   
). ٦(ال بـأس بـه    : وقـال أبـو حـاتم     ). ٥(وثقه يحيـى بـن معـين      ). ٤"(متألهًا، زاهدًا، مقبال على شأنه    

عبـد اهللا بـن المبـارك، وعبـد اهللا     : كمـا روى عنـه  ). ٧(وقد روى له الشيخان وأصـحاب الـسنن   

                                     
 ،٤٩٥، ص   ١تاريخ ابن يـونس، جــ     : ، ابن يونس الصدفي   " األُهْجوري"  مادة   ٢٣١ ،ص ١األنساب، جـ : السمعاني ) ١(

 .ولم أعثر علي ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر
، ابن العماد   ٢٩٤تحفة األحباب وبغية الطالب، ص      : ، السخاوي ٢٨١، ص ١حُسْن المحاضرة، جـ  : السيوطي ) ٢(

 .٢٦٣م،ص ١٩٨٥، سوريا، دار ابن كثير، ١شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب، الطبعة األولى، جـ: الحنبلي
 .١١٣، ص ١٢تهذيب التهذيب، جـ: ، وكتابه٥٧٣، ص ١قريب التهذيب، جـت: ابن حجر ) ٣(
 .١٨٢ ، ص ٧سير أعالم النبالء، جـ: ، الذهبي٢٩٦،ص ٥التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ٤(
، الــسعودية، ٢معرفــة الثقــات، الطبعــة األولــى، جـــ : ، العجلــى٥١٦ ، ص ٧الطبقــات الكبــرى، جـــ : ابــن ســعد ) ٥(

التعــديل والتجــريح لمــن خــرج لــه البخــاري فــي الجــامع الــصحيح،     : ، البــاجي٧٩، ص م١٩٨٥مكتبــة الــدار،  
 .١٨٥م، ص ١٩٨٦، السعودية، دار اللواء،٢الطبعة األولى، جـ

 .٣٧٠ ، ص٨الثقات، جـ: ، ابن حبان٢٤٤ ، ص ٨الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم الرازي ) ٦(
ــاري   ) ٧( ــحيح البخـ ــم ) ٢٧٩ / ٢٢:(صـ ــديث رقـ ــاري  ،) ٦٧٦٣(حـ ــاد للبخـ ــال العبـ ــق أفعـ ــديث ) ٢٨٣ص : (  خلـ حـ

، ) ١٢٩٩(حـديث رقـم   ) ٣١٦ / ٤:(، سنن أبي داود   ) ٣٥٣٧(حديث رقم ) ٢٦ / ١٠:(، صحيح مسلم  )٢٧٠(رقم
حـــــديث ) ٢١١ /٦: (، ســـــنن الترمـــــذي) ٣٧٤٠(حـــــديث رقـــــم) ٣٦٢ / ١١(، ) ١٣٠٦(حـــــديث رقـــــم) ٣٢٣ / ٤(

) ٢٣٩ / ١٠(،  ) ٣١١١(حـديث رقـم   ) ٢٣٨ / ١٠(،  ) ٣٠٦٦(حـديث رقـم   ) ١٦٧ / ١٠:(، سـنن النـسائي    )١٥٧٧(رقم
، ) ٢٧٨٧(حــديث رقــم ) ٣٠٦ / ٨: (، ســنن ابــن ماجــه ) ٣١١٦(حــديث رقــم ) ٢٤٦ /١٠(، ) ٣١١٢(حــديث رقــم 

، ) ٢٤٥٢(حـديث رقــم ) ٢٧٩ / ٧(، ) ٣٩٦(حـديث رقــم ) ٤٣١ /١(، ) ٩١(حـديث رقــم ) ١٠٥ / ١:(سـنن الــدارمي 
حــديث ) ٢١٨ / ٤:(، صــحيح ابــن حبــان  ) ٢٤٥٥(ديث رقــمحــ) ٢٨٢ / ٧(، ) ٢٤٥٥(حــديث رقــم ) ٢٨٢ / ٧(

 ٦(،  ) ٦٦٣٣(حـديث رقـم   ) ٢٢٦ / ٦:(، مسند أحمد بـن حنبـل      ) ٣٢٥٩(حديث رقم ) ٣٧٩ /١٣(،  ) ٨٦٤(رقم
 ).١٧٢٥٢(حديث رقم) ٧٤ / ١٧(، ) ٦٦٣٧(حديث رقم) ٢٢٧/ 
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، كان أبو شـريح يتفقـد طالبـه   ). ١(بن وهب، وعبد اهللا بن صالح، وهانئ بن المتوكل، وآخرون  
كنا عنـد أبـي   :" قال محمد بن عبادة المعافري، ويحثهم على الورع والخشية من اهللا تعالى    

قــد درنــت قلــوبكم، فقومــوا إلــى خالــد بــن :  فكثــرت المــسائل، فقــال–شــريح ــــــ رحمــه اهللا 
د العبــادة، حميــد المهــري اســتقلوا قلــوبكم، وتعلمــوا هــذه الرغائــب والرقــائق، فإنهــا تجــد    

ــوا المــسائل، فإنهــا فــي غيــر مــا نــزل تقــسي القلــب،          وتــورث الزهــادة، وتجــر الــصداقة، وأقل
 ).٣(مات أبو شريح في شعبان، وكان من العلماء العالِمين). ٢"(وتورث العداوة

فقــدت مــصر، المحــدث المــشهور، الْوَلِيــدِ بــن الْمُغِيــرَةِ     )  م ٧٨٨/ هـــ ١٧٢( وفــي ســنة  
أبو العباس المصري، روى عن مشرح بن هاعان، و واهـب بـن عبـداهللا المعـافري،        ،  الْمَعَافِرِيِّ

والحــارث بــن يزيــد الحــضرمي، وعبــد اهللا بــن بــشر الخثعمــي، وعبــد اهللا بــن هبيــرة الــسبائي،  
روى عنــه ابنــه عبدالحميــد، وعبــد اهللا بــن وهــب، وزيــد بــن الحبــاب، وأبــو ســلمة  ). ٤(وغيــرهم

وثقـه  ). ٦(، وعبد اهللا بـن أيـوب التنيـسي، وجماعـة      )٥"(ثبت منه لم أرَ بمصر أ   :" الخزاعي؛ وقال 
 ).٧(بعض أهل العلم، وروى له البخاري وبعض أصحاب السنن

ــصْرِيٌّ     ــافِرِيُّ المِ ــامِرِ بْــنِ يَحْيَــى الْمَعَ ــيْسُ بْــنُ عَ فقــد نــشأ ): م ٧٩٩/ هـــ ١٨٣ت :( أمــا خُنَ
. ه، ومـن أبـي قُبَيِـل المعـافري        فأباه كان أحد المؤرخين المصريين، فـسمع منـ        ،  نشأة علمية 

                                     
 .٩٣ ، ص٣المنتظم، جـ: ، ابن الجوزي٢٨١ ، ص ٤اإلكمال، جـ: ابن ماكوال ) ١(
 .٣١٨ ، ص ١٠تاريخ اإلسالم، جـ: ، الذهبي٢٥٦ ، ص ٢المعرفة والتاريخ، جـ: الفسوي)  ٢(
ــذهبي ) ٣( ــ : ال ــ  : ، الــصفدي٤٦ ، ص ١العبــر، جـ تــاريخ ابــن  :  ، ابــن يــونس الــصفدي  ٧١ ، ص٦الــوافي بالوفيــات، جـ

 .٣٠٥، ص١يونس، جـ
 .٥٠٣، ص ١السابق، جـالمصدر : ، ابن يونس الصفدي٢٨٢،ص ١حُسْن المحاضرة، جـ: السيوطي ) ٤(
 .١٣٦ ، ص ١١تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر) ٥(
 .٣٤٩ ، ص ٤ميزان االعتدال، جـ: الذهبي ) ٦(
 ٨٢(حــديث رقــم) ١٠٥ / ١:(، مراســيل أبــي داود ) ٢٧١(حــديث رقــم) ٢٨٤ / ١:(خلــق أفعــال العبــاد للبخــاري ) ٧(

، مــسند أحمــد بــن  )١٢٠٠(حــديث رقــم ) ٢٤ / ٢:(،المعجــم الكبيــر للطبرانــي  )٤٨١(حــديث رقــم ) ٩٠ /٢(،)
ــل ــديث ) ١٤٤ / ٤٤:(، مــــسند الــــصحابة فــــي الكتــــب التــــسعة  )١٨٩٧٧(حــــديث رقــــم ) ٢٦ / ١٩:(حنبــ حــ
ــاني )٢٢٧(رقــم حــديث ) ١٩٩ / ١:(، معجــم الــصحابة البــن قــانع   )٢١٤(حــديث رقــم ) ٢٥١ / ١:(، مــسند الروي
 ) .١١٧(رقم



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٢٥

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم ددالع
 

 وقـد انفـرد   ،)١(كان من الصالحين. عبد اهللا بن الحكم، ويحيى بن بكير، وجماعة   : روى عنه 
تفـرّد بـه خُنَـيْس،    :" قال الحافظ ابن كثير معقبًا على هذا الحـديث    ). ٢(برواية حديث الدجال  

 ).٣"(وما علمنا به جرحًا وإسناده صحيح
وايــــة فــــي الحــــديث، محمــــد بــــن معاويــــة بــــن جعفـــــر         ومــــن المعــــافريين قليــــل الر   

) . م٧٥٥/هــ ١٣٧ت [روى عن واهـب بـن عبـد اهللا الكعبـي           ): م٨٠٥/هـ١٩٠نحو  :(المعافري
 ).٤](م ٨٤١/ هـ٢٢٦ت [سعيد بن كثير بن عفير: روى عنه

 ومن المعافريين الذين غادروا مدينة الفسطاط ونزل بمدينة الْبُرُلُّس، لنشر العلم بن             
 روى عـن  :)م٨٢٧/ هــ  ٢١٢ت :( ، أبـو يَحيِـىَ الْمَعَـافِرِيُّ     )٥(عَبْدُ اللَّـهِ بْـنُ يَحْيَـى الْبُرُلُّـسِيّ        أبنائها،  

ــي، ويحيــى بــن شــريح، وســعيد بــن أبــى أيــوب، والليــث بــن ســعد،           ــة بــن يحيــى التُجِيب حرمل
روى عنه جعفر بن سنان التنيسي، والحسين بن عبـد العزيـز الجـروي، ومحمـد      ). ٦(وآخرين

                                     
ــ  : ابــن أبــي حــاتم   ) ١( ــ  : ي، الــذهب٣٩٤ ، ص٣الجــرح والتعــديل، جـ تــاج : ، الزبيــدي١٤٦ ، ص١٢تــاريخ اإلســالم، جـ

 .١٦٣ ، ص ٢العروس، جـ

قال يعقوب بن سليمان الفسوي في مسنده، حـدثنا يحيـى بـن بكيـر، حـدثني خنـيس بـن                   : " نص الحديث )  ٢(
 وهــو عـامر بــن يحيـى المعــافري، عـن أبــي ليلـى جبــارة بـن أبــي أميـة أن قومًــا دخلـوا علــى معـاذ بــن جبـل         

فأخذ بعض القـوم  . أجلسوني:  لم تنسه؟ فقال  حدثنا حديثًا سمعته من رسول اهللا     : لهمريض، فقالوا   
ما مِن نبِيّ وقد حذَّر أمّتَـه الـدجالَ وإنـي    : " يقول سمعت رسول اهللا  : بيده، فجلس بعضهم خلفه، فقال    

ه الكاتبُ وغيـر الكاتِـب،       ليس بأعوَرَ، مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ يقرؤُ       أحذِّرُكُمْ أمْرَهُ إِنَّهُ أعورً، وإِن ربي     
ــهُ نــار   ــةٌ وجَنَّتُ ــةٌ ونــارٌ فنــارُه جنّ أخبــار الــدجال، الطبعــة األولــى، مــصر ، دار    :عبــد الغنــي المقدســي ". معــه جنَّ

 ".إسناده جيد تفرد به خنيس وما علمت في خنيس جرحة:" ، قال٧٤م، ص ١٩٩٣الصحابة للتراث، 

 .١٠٥م، ص  ١٩٨٨ ، دولة لبنان، دار الجيل، ١لطبعة األولى، جـالنهاية في الفتن والمالحم، ا: ابن كثير ) ٣(
 .٢٧٤، ص ٧المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٤(
معجــم : مِـنْ جِهَــة الْإِسْــكَنْدَرِيَّة ، يـاقوت الحمــوي  ] المتوســط [بُلَيْـدَة عَلَــى شَـاطِئ نِيــل مِــصْر قُـرْب الْبَحْــر    ) ٥(

 . ٢٨٦، ص١جـ: البلدان
: ، الـسيوطي  ٢٤١ ، ص  ١٥تـاريخ اإلسـالم، جــ     : ، الـذهبي  "البرلـسي : مادة" ٣٢٨، ص     ١ساب، جـ األن: السمعاني ) ٦(

 .٢٨٦، ص١حُسْن المحاضرة، جـ
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قال أبو زرعـة وأبـو    ). ١(يمون المعافري، وأبو هريرة وهب اهللا بن رزق المصري، وآخرون         بن م 
، روى لـــه البخـــاري، وأبـــو داود،   )٣(، وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات    )٢"(ال بـــأس بـــه :" حـــاتم

 ).٤(وغيرهما

ــة القــرن الثالــث الهجــري    ــد فــي عــام    / ومــع بداي / هـــ ٢١٥( التاســع المــيالدي، وبالتحدي
 مـــصر، المحـــدث محمـــد بـــن عاصـــم بـــن حفـــص المعـــافري، أبـــو عبـــد اهللا    ، فقـــدت)م ٨٣٠

ضــمام بــن إســماعيل، ومفــضل بــن فــضالة، وعبــد الــرحمن بــن زيــد بــن     : روى عــن. المــصري
عبـدالرحمن بـن عبـداهللا    : روى عنـه  ). ٥(أسلم، ومالك بن أنس، وعبد اهللا بن نافع، وآخـرون         

قـال ابـن    ). ٦(ى الذهلي، وغيـرهم   بن عبد الحكم، ومحمد بن مخلد المالكي، ومحمد بن يحي         
محمـد بـن عاصـم المعـافري ثقـة،      :" ، وقـال أبـو بكـر الباغنـدي    )٧"(كَتبَ عنـه أبـي    :" أبي حاتم 

: حدثنا محمد بن عاصم بن حفص، وكان من ثقات أصحابنا، قال     :" ، وقال ابن عدي   )٨"(ثقة
 بـن  حـي فلـم أرَ أهـل المدينـة يـشكون أن إسـحاق بـن عبـد اهللا              ] بن أنـس  [حججت ومالك 

                                     
تـاريخ  : ، ابـن يـونس الـصدفي    ١٧٥ ، ص    ٣مغـاني األخيـار، جــ     : ، العيني ٢٣٢ ، ص    ٥التاريخ الكبير، جـ  : البخاري ) ١(

 .٢٩٠، ص١ابن يونس، جـ

 .٥٤٦ ، ص ١تقريب التهذيب، جـ: ، ابن حجر١٧١ ، ص ٢يح، جـالتعديل والتجر: الباجي ) ٢(
موسـوعة أقـوال أبـي الحـسن الـدارقطني          : محمـد مهـدي المـسلمي     . ، د ٣٣٩ ، ص    ٨الثقات، جــ  : ابن حبان  ) ٣(

 .٤٥، دولة لبنان، عالم الكتب، ص ٢في رجال الحديث وعلله، الطبعة األولى، جـ
) ٩٠/ ١:( ، ســنن أبــي داود) ٤٨٣٧( حــديث رقـم ) ١٣٥/ ٦( ،)٤٦٥٠( حـديث رقــم  ) ٦٢/ ٦:( صـحيح البخــاري  ) ٤(

 ٥(،  ) ٤٧٥٥(رقـم ) ٥٨ /٥:(، المعجـم الكبيـر للطبرانـي      )٣٤٦٢( حديث رقـم  ) ٣/٢٧٤( ،)٣٣١( حديث رقم 
ــم ) ٣٢٩/  ــديث رقــ ــديث رقــــم ) ٢٥٢ / ١٣(،)٥٤٣٦(حــ ــدارقطني ) ١٥٢١٠(حــ ــنن الــ حــــديث ) ٢٥٢ / ٢:(، ســ

، تحفــــة األشــــراف بمعرفــــة ) ٢٣٦٠(حــــديث رقــــم) ١٢٦ / ٧(:، مــــسند الــــشاميين للطبرانــــي) ٦٨٩(رقــــم
 ).٥٨٨٧(حديث رقم) ٢٤٨ / ٢:(، مسند البزار)١٦٤٠٠(حديث رقم) ٢٦ / ١٢:(األطراف

 .٣٧٣ ، ص ١٥ تاريخ اإلسالم، جـ:الذهبي ) ٥(

 .٢٨٧، ص ١حُسْن المحاضرة، جـ:  السيوطي )٦(
 .٤٦ ، ص ١١ الجرح والتعديل، جـ:ابن أبي حاتم ) ٧(
 .٢١٣ ، ص ٩ تهذيب التهذيب، جـ: ابن حجر )٨(
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ثقـة،  :" ، وقـال أبـو سـعيد بـن يـونس     )١"(فـي اإلسـالم  : فـيم ذا؟ قـال  : قلت لـه  . أبي فروة متهم  
توفي يوم األحد لخمس خلـون مـن صـفر، والمنيـة التـي بـالجيزة بفـسطاط مـصر المعروفـة                   

 ).٤(، وقد روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في سننه)٣"(هي التي كانت لجده) ٢(بمنية بني يناق
، دثين  المعافريين المغمورين؛ ذُؤَالَة بن عبد الملـك المعـافري، مـن المـوالي               ومن المح  

ومنهم أيضًا، محمد بـن عبـاد بـن زيـاد          ). ٥) (م٨٣٣/ هـ٢١٨( توفي في شهر ربيع األول، سنة     
عبد الرحمن بـن أبـي شـريح،    : المعافري اإلسكندراني، الذي توفي في نفس العام، روى عن     

 .، ولم أعثر لهما على رواية)٦(، وهانيء المتوكلأبو يحيى الوقاد: وروى عنه

هـــ ٢٢٧المتــوفى فــي :(  أمــا الْقَاسِــمُ بــن يَزِيــدَ بــن عَوَانَــةَ، أَبُــو صَــفْوَانَ الكالبــيّ المعــافريّ 
، وروى عـن    )٧(فقد سكن الفـسطاط، ثـم رحـل فـي طلـب العلـم، فنـزل دمـشق                 ): م  ٨٤٢/

حـسان بـن سـياه، وأحمـد بـن أبـي            : نـه روى ع ). ٨(يحيى بن كثير، وحسّان األزرق، وغيرهمـا      
ال بـأس بـه،   :" قال أبو إسماعيل الترمـذي    . الحواري، ومحمد بن إسماعيل التّرمذيّ، وجماعة     

 ).١٠(روى له الطبراني). ٩"(رأيته يفهم الحديث

                                     
م، ص ١٩٩٧، دولــة لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ١ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، الطبعــة األولــى، جـــ:ابــن عــدي ) ١(

ــال، الطبعــــة الرابعــــة ، جـــــ   :  المــــزي،١٨٥ ، دولــــة لبنــــان، مؤســــسة  ٢تهــــذيب الكمــــال فــــي أســــماء الرجــ
، ســوريا، دار ٢الطلــب فــي تــاريخ حلــب، الطبعــة األولــى، جـــ   بغيــة :  ابــن العــديم ،٤٤٩ صم،١٩٨٥الرســالة،
 .٢٩، ص]بدون ــ تاريخ [الفكر

 .لم اعثر على ترجمة وافية لهذه المحلة، فيما تحت يدي من كتب البلدان والجغرافيا والرحالت)  ٢(
 .٤٥٠، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٤٢٣ ، ص ٢٥المصدر السابق، جـ:  المزي )٣(
 ).٢٥٩٢( حديث رقم) ٨٦٤/ ٢:(  سنن ابن ماجة )٤(
 .١٦٤، ص ١المصدر السابق، جـ:  ، ابن يونس الصدفي٣٩١، ص ٣اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٥(

 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر٣٧٤، ص ١٥تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٦(
 .٣٠٠ ، ص ١معجم البلدان، جـ: ، ياقوت الحموي٣٢٣ ، ص ٦ مختصر تاريخ دمشق، جـ:ابن منظور ) ٧(
 .٣٤٧، ص ٧اإلكمال، جـ:  ابن ماكوال )٨(
 .٣٣٦، ص١٦تاريخ اإلسالم، جـ:  الذهبي )٩(
حــديث ) ١٢١ /٩:(، المعجــم األوســط للطبرانــي )٤٨٦(حــديث رقــم) ٢٤٣ / ١١:(المعجــم الكبيــر للطبرانــي  ) ١٠(

 ).٥٥ / ١:(تفسير ابن أبي حاتم، )٤٠٦٨(رقم



 

 
٣٢٨

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري

 محمود محمد السيد علي خلف.د

 .هؤالء هم أشهر المحدثين المعافريين الذين عاشوا في مصر في عصر الوالة   
 ــــ   ٨٦٨/ هــ ٢٩٢ ــــ    ٢٥٤[نيـة، ويـستقر أحمـد بـن طولـون         ولم تكد تقوم الدولـة الطولو        
عمارة بن الحكم بن عباد المعـافري،       ،  على عرش مصر، حتى فقدت مصر محدثها      ] م٩٠٥

ــ ٢٥٧ت :(أبــــو بكـــــر اإلســــكندراني المَـــــوْهِبي   مـــــن أهـــــل :" قـــــال الــــسمعاني ): م٨٧١/ هـــ
 كـــان صـــاحب :"، وأضـــاف المنـــاوي)١"(اإلســـكندرية، حديثـــه معـــروف، وكـــان فاضـــالً صـــالحًا

 .، غير أنه لم يذكر لنا أسماء مؤلفاته)٢"(تآليف

كـان  ): م٨٧٧/هــ ٢٦٤ت  :( وبعده بقليل، توفي  محمد بن الفضل بن صـالح المعـافري            
وفي نفس العام توفي أيضًا محمد بن هالل بن جعفـر           ). ٣(سمع من ابن وهب   ،  قليل الرواية 

. وغيره،  دث بها عن خالد بن نزار     وح،  بن عبد الرحمن، أبو الفضل المصري، ولد بالفسطاط       
وكـان صـدوقًا فـي الحـديث، مـن أهـل       . وتقلد الخراج بمصر بعـد أحمـد بـن محمـد بـن المـدبّر          

ــرم  ــود والكـ ــزي . الجـ ــال المقريـ ــا حتـــى دثـــرت     :" قـ ــزل قائمًـ ــر، لـــم يـ ــافر وخيـ ــار بالمعـ ــه آثـ ولـ
 ).٤"(المعافر

 مـــن المحـــدثين وهكـــذا يتـــضح لنـــا أن الدولـــة الطولونيـــة قـــد عـــاش فـــي ظاللهـــا ثالثـــة   
 .المعافريين، تقلد أحدهم أحد المناصب الهامة فيها وهي والية الخراج

بعــد ســقوط الدولــة الطولونيــة عــادت مــصر مــرة ثانيــة إلــى حكــم الخالفــة العباســية       
مباشــرة، وعــاد الــوالة يعينــون مــن قِبــل الخليفــة العباســي فــي بغــداد، وخــالل تلــك الفتــرة       

أبــو ،  علــي بــن الحــسن فريين المغمــوريين، مــنهم،ظهــرت مجموعــة مــن المحــدثين المعــا  
مــن بنــي كمونــة قــد جــرت  :" قــال عنــه ابــن يــونس ): م ٩١١/هـــ ٢٩٨ت :(الحــسن الكمــوني

وبعــده بعـام تــوفى، أحمـد بــن إبـراهيم بــن    ). ٥"(دعـوتهم فـي المعــافر، تـوفي فــي ذي الحجـة    

                                     
 ".المَوْهِبي" ، مادة ٤١٠ ، ص ٥األنساب، جـ: السمعاني ) ١(

م، ١٩٧٣، مـــصر، المكتبـــة التجاريـــة،٣فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الـــصغير، الطبعـــة األولـــى، جــــ: المنـــاوي ) ٢(
 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر٣٠٠ص

 .٥٢١، ص ٦المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٣(

 .٤٠٣، ص ٧المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ٤(
 ".الكموني:" ، مادة ٩٥ ، ص ٥األنساب، جـ: السمعاني ) ٥(
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، وهـارون بـن سـعيد       )١(، الذي روى عن حَرْمَلة بـن يحيـى        الحكم بن صالح، أبو دُجانة القِرَافِي     
، روى لـه اإلمـام      )٣( وثقه ابـن يـونس، وحـدث عنـه         . وجماعة سواه وعامتهم بمصر    ،)٢(األيْليِّ

ومنهم كذلك، بسام بن أحمد بـن بـسام بـن عمـران، أبـو الحـسن المعـافري،                 ). ٤(البيهقي
تـوفي  . كـان ثقـة فـي روايتـه    . وغيرهمـا ، ومحمـد بـن المقـرئ   ، روى عن يونس بن عبد األعلـى  

و كـــان آخـــرهم، محمـــد بـــن رمـــضان بـــن شـــاكر       ). ٥) (م٩١٤/هــــ٣٠٢( شـــوال ســـنة  فـــي
و وارث ، وكان أقرب تالمذته إليـه    ،  الجيشاني، أخذ العلم عن محمد بن عبد اهللا بن الحكم         

مـا علمـتُ عليـه إال       :" قال عنه الربيع بن سـليمان       . جلس في موضع شيخه بعد وفاته     ،  علمه
 ). م٩٣٣/هـ٣٢١(، توفي في المحرم سنة)٦"(خيرًا
وبقيــام الدولــة اإلخــشيدية ازدهــر علــم الحــديث فــي مــصر خــالل تلــك الفتــرة، فظهــر     

 أحمـد بـن إبـراهيم    :كثير من المحدثين المعافريين الذين اشتغلوا بعلـم الحـديث، ومـنهم          
علـي بـن معبـد،      : روى عـن   ):م٩٣٦/ هــ   ٣٢٤ت  :( أبـو جعفـر المعـافري المـصري       . بن كمونـة  

 نـصر  وفي نفس العـام تـوفي أيـضًا،   ). ٧( وثقه ابن يونس، وحدث عنه .ويونس بن عبد األعلى   
، والذي صمتت المصادر التاريخية عن ذكر شـيوخه وتالميـذه، سـوى أنـه دفـن فـي                   المعافري

 ).٨(مقابر المعافر بجبل المقطم

                                     
: ، الــذهبي٣٠عجالــة المبتــدي، ص: ، الهمــداني"القرافــي:" ، مــادة٤٦٥ ، ص ٤نفــس المــصدر، جـــ : الــسمعاني ) ١(

 .٥٥ ، ص ١لسان الميزان، جـ: ، ابن حجر٢٣٧ ، ص ٥تاريخ اإلسالم، جـ

 ".القرافة: " ، مادة٣٧٣ ، ص٣معجم البلدان، جـ: ، ياقوت الحموي٨٠ ، ص ١ميزان االعتدال، جـ: الذهبي ) ٢(

 تاريخ ابـن  : ابن يونس الصدفي،٤٥٩ ، ص    ٥مغاني األخيار، جـ  : ، العيني ٤١٩، ص   ٦اإلكمال، جـ : ابن ماكوال  ) ٣(
 . ٧، ص ١يونس، جـ

، معجــــم ابــــن )٧٩ / ٢:(المــــدخل إلــــى الــــسنن الكبــــرى:  البيهقــــي،)٤٠ / ١٠:(شــــعب اإليمــــان: البيهقــــي ) ٤(
 ).٩٣٠(حديث رقم) ٤٣١ / ٢:(األعرابي

 .٦٢، ص١المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي ) ٥(
 .٤٤٦ص ، ١المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي ) ٦(
 .١٤١ ، ص٢٤تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٧(
 .٢٩٣ صتحفة األحباب وبغية الطالب،: السخاوي ) ٨(



 

 
٣٣٠

 الدور العلمي للمعافريين في مصر
 منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري
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 /هــ  ٣٣٥ت (ومن المحدثين المعـافريين أيـضًا، إِبْـرَاهِيْمَ بـنِ مُحَمَّـدِ بـنِ خَلَـفٍ بـن قُدْيـد                  
لـم يكــن  :" قــال أبـو سـعيد بـن يـونس    .  سـمع الربيـع بـن سـليمان المـرادي، وغيـره      :)م ٩٤٧
): م٩٥٤/هـــ٣٤٣ت :(أبــو بكــر المعــافري ،  محمــد بــن أحمــد بــن هاشــم  ، ومــنهم،)١"(بــذلك

. حـدّث وكـان يكـذب     ،  كـان مخلطًـا   :" قال ابن يونس  . مولى عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح         
ــ). ٢"(وحـــدّث بنـــسخة موضـــوعة  الحـــسن بـــن علـــي بـــن الفـــضل، أبـــو بكـــر  رهم،وكـــان آخـ

ــه :)م٩٦٢/هـــ ٣٥١ت: (المعــافري ولــم تــذكر لنــا المــصادر التاريخيــة   ). ٣( المعــروف بــابن كُبَّ
 .شيء عنه

 هكــــذا يتــــضح لنــــا أن الدولــــة اإلخــــشيدية قــــد ظهــــر فيهــــا خمــــسة مــــن المحــــدثين   
ـــ كــانوا مــن المغمــوريين، الــذين لــ   ، المعــافريين ـــ والحــق يقــال ــ م يتركــوا لنــا أثــرًا ولكــنهم ــ

 .واضحًا في علم الحديث
فـي بـالد   ) م٩٤٥/ هـ٣٤١(  هذا، ولما تولى المعز لدين اهللا عرش الخالفة الفاطمية سنة         

المغرب العربي، اشتدت رغبته فـي فـتح مـصر،  فجهـز جيـشًا ضـخمًا بلـغ تعـداده مائـة ألـف                   
الدولــة اإلخــشيدية فــي مقاتــل، بقيــادة القائــد جــوهر الــصقلي؛ والــذي نجــح فــي القــضاء علــى   

، وأسس مدينة جديدة هـي القـاهرة، ولـم يمـضِ عامـان حتـى انتهـى              )م٩٦٩/ هـ٣٥٨( سنة
 .من تأسيسها وبناء جامعها األزهر

   ولما استقر األمر في مصر للقائد جوهر كتب إلـى الخليفـة المعـز لـدين اهللا يـستدعيه                   
انتقــل المعــز إلــى  ) م٩٧٣يوليــو / هـــ٣٦٢( ليتــولى بنفــسه حكــم مــصر، وفــي رمــضان ســنة    

 .وأصبحت مصر دار الخالفة الفاطمية، القاهرة على رأس أفراد أسرته
 وقد نجح الفاطميون في جعل مصر مقرًا للعلوم والفنون، ومركز إشـعاع جـذب إليـه                

لـم أعثـر   : أبـو عبـد اهللا المعـافري    ،   محمد بن القاسـم    يأتي في مقدمتهم،  ،  كثيرًا من العلماء  

                                     
 ، ١ميزان االعتدال، جــ : ، وكتابه١٢٢ ، ص ٢٥تاريخ اإلسالم، جـ  : ، الذهبي ١٠٣، ص   ٧اإلكمال، جـ : ابن ماكوال  ) ١(

 .٤٥، ص١لسان الميزان، جـ: ، ابن حجر٦٣ص 
 .٢٨٨، ص ٥المقفى الكبير، جـ: المقريزي ) ٢(
 .ة له فيما تحت يدي من مصادر، ولم أعثر على ترجمة وافي٥٢، ص ٢٦تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٣(
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) ١"(توفي يوم الجمعة النصف من جمـادى األولـى  :" غير قول المقريزي ، على ترجمة وافية له  
ولـم تقـدم   : أبو القاسـم المعـافري    ،  وكان آخرهم محمد بن عبد اهللا     ). م١٠٠٠/هـ٣٩١(سنة

مات يـوم الجمعـة ثالـث عـشر جمـادى           :" لنا المصادر التاريخية عنه شيئًا، إال قول المقريزي         
 ).م١٠٤٢/هـ ٤٣٤( سنة) ٢"(اآلخرة

 صفوة القول، أنه على الرغم من شهرة وقوة الدولة الفاطمية واهتمامها بالعلم، لـم                
تقــدم لنــا قبيلــة المعــافر خــالل حكــم هــذه الدولــة العتيــدة ســوى محــدثين اثنــين، ولألســف  

 . كانوا من المغموريين

 إلــى جانــب هــؤالء المحــدثين المعــافريين الــذين حفظــت لنــا المــصادر التاريخيــة ســنة      
إلــى جانــب هــؤالء ظهــرت  .  لــذا فقــد اســتطعتُ معرفــة الــدول التــي عاشــوا فيهــا    وفــاتهم،

مجموعة أخرى ـــ على الرغم مـن شـهرة بعـضهم ـــــ إال أن المـصادر التاريخيـة صـمتت عـن                       
ذكــر تــاريخ وفــاتهم، فكــان مــن الــصعب معرفــة أزمــانهم، لــذا فقــد رتبــتهم علــى حــروف      

 :وهم كالتالي، المعجم
روى عن أبيه، و وفد على عمر بـن  : راح المعافري المصريإبراهيم بن سعد بن شَ    .١

روى . روى عنـه محمـد بـن يزيـد المعـافري     . وروى عنه ] م٧٢٠ ـــ ٧١٧/ هـ١٠١ ـــ   ٩٩[عبد العزيز 
 ).٣(حديثه ابن وهب

. روى عــن أبــي يحيــى الوقــاد: إبــراهيم بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن يحيــى المعــافري .٢
 ).٤(روى عنه أبو جعفر بن كمونة

ورحــل إلــى المدينــة   ، طلــب العلــم صــغيرًا  : حمــد بــن خــازم المعــافري المــصري    أ .٣
محمد بن المنكـدر، وعمـرو بـن        : المنورة وإلى بالد الشام، فسمع من أئمة العلم، من أمثال         

                                     
 .١٦٦، ص٧المصدر السابق، جـ: المقريزي ) ١(

 ويبدو من تاريخ وفاته أنه مـن مواليـد القـرن الرابـع الهجـري ، لـذا           .١٣٥، ص   ٦المصدر السابق، جـ  : المقريزي ) ٢(
 .فهو يدخل في نطاق البحث

تـاريخ  :  ، ابـن يـونس الـصدفي       ١٦١، ص ١ـ جـ  المـصدر الـسابق،   : المقريـزي ،  ٤١٢، ص ٣األنـساب، جــ   : السمعاني) ٣(
 .٢٧، ص ١ابن يونس، جـ

 .٢٣٦، ص١ جـالمصدر السابق،:  المقريزي) ٤(
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دينار، وعبد اهللا بن دينار مولى عبد اهللا بـن عمـر، وعطـاء بـن أبـي ربـاح، وصـفوان بـن سـليم،                        
عبــد اهللا بــن : روى عنـه ). ١( شـراحيل المعــافري، وغيــرهم وصـالح مــولى التوءمـة، وعمــرو بــن  

نـسخة حـسنة الحـال      :" لهيعة نسخة يرويها عن صالح مولى التوءمة، قال عنها ابن حجـر           
ثم انتقل أحمـد بـن   . ، وغيرهما)٣(، ومحمد بن عمر الواقدي)٢"(لم يرو عنه سوى ابن لهيعة  

ذكــره ابــن يــونس فــي  . ة طويلــة، فأقــام فيهــا فتــر )٤(خــازم لنــشر علمــه فــي بــالد األنــدلس  
وأخــرج لــه أبــو الحــسن الــدار قطنــي ). ٥"(تــوفي باألنــدلس، وفيهــا ولــدُه:" المــصريين، ثــم قــال
 ).٦(حديثًا في السنن

ــعَيْب المعــافري    .٤ ــرَّ بمــصر   : أحمــد بــن شُ ــع البُ ــونس  ، كــان يبي كتبــتُ :" قــال ابــن ي
 ).٧"(عنه

 ).٨(أحنف الجَنَدي، روى عنه أبو قبيل المعافِري .٥

روى عــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــس،      : مَاعِيلَ بــن يَحْيَــى الْمَعَــافِرِيَّ المِــصْرِيٌّ   إِسْــ .٦
ذكره ابـن  ). ١٠(عبداهللا بن سليمان الطويل، و يحيى بن أيوب، وغيرهما       : روى عنه ). ٩(وغيره

 ).١٢(، وروى له أصحاب السنن)١١(حبان في الثقات

                                     
 .٦٣ ، ص ٩تاريخ اإلسالم، جـ:  الذهبي )١(
 .٦٨ ، ص ١ لسان الميزان، جـ:ابن حجر ) ٢(
 .٩٥ ، ص ١ميزان االعتدال، جـ:  الذهبي )٣(
 األندلس، الطبعة الثانيـة، مـصر، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،              جذوة المقتبس في ذكر والة    : الحُميدي)  ٤(

 .١٢٠م، ص ٢٠٠٨
 .٩، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ :  ابن يونس الصدفي )٥(
 ). ٣٧٣١(حديث رقم) ١٤٩ / ٤:(المعجم الكبير للطبراني ،)٢٣٤١(حديث رقم) ٨٠ / ٦:( سنن الدارقطني )٦(
 .١٢، ص ١ـالمصدر السابق، ج: ابن يونس الصدفي)  ٧(
 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر١٣عجالة المبتدي، ص : الهمداني ) ٨(
ـــ:ابـــن مـــاكوال ) ٩( ـــ: ، الـــسيوطي٢١٤ ، ص٣ اإلكمـــال، جـ تحفـــة :  الـــسخاوي،٢٦٥، ص١حُـــسْن المحاضـــرة، جـ

 .٢٩٤األحباب وبغية الطالب، ص
 .٢٩٣ ، ص ١تهذيب التهذيب، جـ: ن حجر، اب١٩٤ ، ص ٣لسان الميزان، جـ:  ابن حجر )١٠(
، ١تـاريخ ابـن يـونس، جــ    : ، ابن يونس الـصدفي ٢٠٤ ، ص ٢الجرح والتعديل، جـ: ، ابن أبي حاتم٣٨ ، ص    ٦ جـ  )١١(

 . ٤٤ص
 ١٦٨٣١(حديث رقـم  ) ١٢٢ / ١٥:(، المعجم الكبير للطبراني   )٤٨٨٣( حديث رقم ) ٢٧٠/ ٤:(  سنن أبي داود    )١٢(

إطـــراف المـــسند  :، ابـــن حجـــر العـــسقالني) ١٥٦٨٧(حـــديث رقـــم) ١١٧ / ١٥:(مـــسند أحمـــد بـــن حنبـــل ،)
 / ١٠: (تحفـة األشـراف   : ، الحـافظ المـزي    ) ٧١٣١(حديث رقم ) ٢٨٩ / ٥:(المعتلي بأطراف المسند الحنبلي   
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 فـي الـصحابة الـذين       مـر ذكـر أبيهـا     : أم القاسم بنت حَيْويل بن ناشِـرَة المعـافري         .٧
 ). ١(شاركوا في فتح مصر، وقد روت عنه الحديث

:  بكــار بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق، أبــو الحــسن المعــافري المــصري الزاهــد    .٨
 ).٢(حدث وسمع منه أبو القاسم يحيى بن أبي الطحان

سمع مـن محمـد بـن      : حجاج بن أحمد بن حجاج، أبو يزيد المعافري اإلسكندري         .٩
وجـدير بالـذكر، أن ابنـه عيـسى بـن حجـاج كـان مـن المحـدثين            ). ٣(غيرهحماد الظهراني، و  

كانـت لـه رحلـة    . وهو ابن سـتة أعـوام، وسـكن بمقبـرة قـريش       ) ٤(أيضًا، لكنه دخل قرطبة   
، وعـاش   )٦(عـاد بعـدها إلـى طليطلـة       ). ٥(إلى المشرق روى فيها عـن جماعـة مـن أهـل العلـم             

 .هناك فنسب إليها
روى عنـه محمـد بـن عمـر         .  عن عروة بن أُذَيْنَـه     روى: الحسين بن خازم المعافري    .١٠
 ).٧(الواقدي

                                                                                   
 :، الطبـري ) ١٥٢٢١(حـديث رقـم   ) ١٨٩ / ٥٠:(مسند الـصحابة فـي الكتـب التـسعة         ،) ١١٢٩١(حديث رقم ) ١٩١

 ).٧٨ / ١:(مذيل من تاريخ الصحابةالمنتخب من ذيل ال
 .٥٢٩، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٧، ص ٢اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ١(
 . ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر،٢٨٠ ، ص ٢٦تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي ) ٢(
 . على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر ولم أعثر،٢٠٣ ، ص ٢٤المصدر السابق، جـ:  الذهبي )٣(
هي أعظم بالدها، وخرّب أكثرها وقلّ أهلها فصارت : قيل. مدينة عظيمة باألندلس وسط بالدها    : قُرْطُبَةُ)  ٤(

مراصـد االطــالع ،  : ، البغـدادي ٣٢٤، ص ٤معجـم البلـدان، جـــ  : يــاقوت الحمـوي . كإحـدى المـدن المتوسـطة   
 .١٠٧٨، ص ٣جـ

م، ٢٠٠٨، مـصر، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ،      ١تاريخ علماء األندلس، الطبعة الثانيـة، جــ  : فرضي   ابن ال   )٥(
م ، ٢٠٠٨، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،     ١كتاب الصلة، الطبعة الثانية، جـ    : ، ابن بشكوال  ١٢٥ص  
 .١٣٩ص 

ل عملهـا بعمـل وادى الحجـارة، وكانـت     مدينـة كبيـرة ذات خـصائص محمـودة، باألنـدلس، يتـص      : طُلَيْطُلَـةُ )  ٦(
. قاعدة ملوك القرطبيين وموضـع قـرارهم، وهـى علـى شـاطئ نهـر باجـة ، وكـان عليهـا قنطـرة  عظيمـة            

 .٨٩٢، ص ٢المصدر السابق، جـ: ، البغدادي٣٩، ص ٤المصدر السابق، جـ: ياقوت الحموي
 .١٢٨، ص ١بن يونس، جـتاريخ ا:  ، ابن يونس الصدفي٢٨٩، ص٢اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٧(
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بلغني أن له روايـة  :" قال ابن يونس: الحسين بن زيد بن ذاخر الحميري المعافري       .١١
وكان صمل ممن شهد فـتح مـصر مـع    . عن  أبى عبادة صُمل بن عوف المعافري، وما رأيتها   

 ).١"(عمرو بن العاص

. ومحمـد بـن شـهاب     ،  يد بـن المـسيب    حـدث عـن سـع     : حميد بن نجيح المعافري    .١٢
 ).٢(وعبد اهللا بن لهيعة، روى عنه العطاف بن جندل، ويحيى بن أيوب

يروي عن محمود بـن وداعـة المعـافري، حـدث عنـه خالـد               : حي بن ماتع المعافري    .١٣
 ).٣(بن يزيد، كان ثقة

روى عنـه عبـد اهللا بـن يوسـف     : خالد بن عبد الرحمن بن زياد، أبو الدرّي المعـافري          .١٤
 ).٤(نيسيالتّ

روى عـن شـعيب بـن زرعـة المعـافري، ومـشرح بـن               : خالد بـن عبـد اهللا المعـافري        .١٥
 ).٧(وغيره، روى عنه حيوة بن شريح، )٦(حديثًا واحدًا) ٥(هاعان

حـدث عنـه   . حدث عن عبد الرحمن بـن زيـاد بـن أنعـم    : خالد بن عثمان المعافري  .١٦
 ).٨(جماعة من أهل العلم

                                     
 .١٣٠، ص١المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي، ٣٧٤ ، ص ٣المصدر السابق، جـ: ابن ماكوال ) ١(

 .٦٨١، ص ٣المقفى الكبير، جـ: المقريزي)  ٢(
 .٢٧٦ ، ص ٣الجرح والتعديل، جـ: ، ابن أبي حاتم١٧ ، ص ٢المصدر السابق، جـ: ابن ماكوال ) ٣(
 .٧٣٣، ص٣صدر السابق، جـالم: المقريزي)  ٤(

 .٢٩٤تحفة األحباب وبغية الطالب، ص: السخاوي ) ٥(

حـدثنا وهـب، أخبرنـي حيـوة بـن شـريح، عـن خالـد بـن عبـد اهللا المعـافري، عـن مـشرح بـن               :" نص الحديث  ) ٦(
: سمعت رسول اهللا ـــ صلى اهللا عليه وسلم ــــ يقـول        : سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول     : هاعان، قال 

التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن      : ابن عبد البـر ". علق تميمة فال أتم اهللا له ومن علق ودعة فال ودع اهللا له     من  "
، )٧٦٠٩(حــديث رقــم) ٣٥٩ /١٧:(،المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم )١٦٢ / ١٧:(المعــاني واألســانيد
، )١٧٤٥٨(حــديث رقــم ) ١٣٢ / ١٧:(، مــسند أحمــد بــن حنبــل  ) ٦١٩٣(رقــم) ٢٢٠ / ٢٥:(صــحيح ابــن حبــان  

 ).٤٩٢(حديث رقم) ٤٩١ / ١:(السلسلة الصحيحة: األلباني
 .٧٣٤، ص٣المصدر السابق، جـ: المقريزي ) ٧(
 .٧٣٤ ، ص٣المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ٨(
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حـدث عنـه عبـد اهللا بـن         . بـد اهللا بـن الزبيـر      حدث عن ع  : خالد بن عفري المعافري    .١٧
 ).١(شرّاح المعافري

 ).٢(رَوَى عَنْهُ أَبو قَبِيلٍ المعافري: خالِدُ بنُ نُعَيْمٍ الخَبَشِيِّ المَعَافِرِيِّ  .١٨
. روى عـن أبـي عبـد الـرحمن الحبلـي المعـافري، وغيـره       : رَاشِدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَـافِرِيُّ   .١٩

وحفظـت لـه    ، )٤(كان ثقـة ). ٣(رحمن بن زياد اإلفريقي، وآخرونروى عنه ابن لهيعة، وعبد ال   
 ).٥(كتب السُّنة بعض المرويات الحديثية

روى عنـه ابنـه إبـراهيم بـن      . روى عن سُوَيْد بـن عَفـرى      : سعد بن شرَاح المعافري      .٢٠
 ).٦(ويعقوب بن عمرو بن كعب المعافري، وغيرهما، مر ذكره، سعد

روى عنـه أيـوب بـن بُجَيْـد، وعبـد اهللا بـن              : فريسعيد بن أبي سعيد الحَجْري المعـا       .٢١
 ).٧(وغيرهما، هُبَيْرَة

كـــان أبـــوه مـــن كبـــار العلمـــاء بمدينـــة : ســـعيد بـــن موســـى بـــن وردان المعـــافري .٢٢
فأحــسن تربيــة ابنــه، وحبــب إليــه علــم الحــديث منــذ صــغره، فــروى ســعيد عــن   ، الفــسطاط

                                     
 .٧٣٥ ، ص٣المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ١(

: ، الزبيـدي ٢٤٦ ، ص ١تبه، جــ تبـصير المنتبـه بتحريـر المـش     : ، ابـن حجـر    ٢٣٩ ، ص    ٣اإلكمال، جـ : ابن ماكوال  ) ٢(
 .١٧٠ ، ص ١٧، جـ:تاج العروس

 .٢٧٤، ص١ حُسْن المحاضرة، جـ : السيوطي،١٢٣ ، ص ١تعجيل المنفعة، جـ:  ابن حجر )٣(

اإلكمال في ذكر من له رواية فـي مـسند اإلمـام أحمـد     : ، الحسيني٢٩٥ ، ص ٣ التاريخ الكبير، جـ  :البخاري ) ٤(
، دولـة باكـستان، منـشورات جامعـة     ١تهـذيب الكمـال، الطبعـة األولـى، جــ     من الرجال سوى من ذكر فـي     

 .١٣٦الدراسات اإلسالمية، ص 
غاية المقـصد فـي زوائـد       ) ٦٧٧٧(حديث رقم ) ١ / ٧(،)٦٦٥١(حديث رقم ) ٢٣١ / ٦:(مسند أحمد بن حنبل    ) ٥(

) ٢٥٧ / ١١:(طبرانــي،المعجــم الكبيــر لل)٢١٧ / ٢١:(المــسند الجــامع المعلــل: النــوري ،)٢٥٧٢ / ٢:(المــسند
حـــــديث ) ٤٧٥ /٢٢:(شـــــعب اإليمـــــان للبيهقـــــي ،)٤٥٨٠(حـــــديث رقـــــم) ١٣٤ / ١٠(،)٥٢٤(حـــــديث رقـــــم

 ).١١٨٣(حديث رقم) ٤٣٢ /٤( ،) ١١٨٢(حديث رقم) ٤٣١ / ٤:(مسند الشهاب القضاعي ،)١٠٦٤٩(رقم
 .٢٠٠، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٩١، ص ٤اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٦(
:  ، ابــن يــونس الــصدفي ١٧٩، ص٢األنــساب، جـــ:  ، الــسمعاني٨٤، ص٣المــصدر الــسابق، جـــ  : ابــن مــاكوال)  ٧(

 .٢٠٧، ص ١المصدر السابق، جـ 
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ه عـن جـابر بـن عبـد اهللا، و     كمـا روى عـن أبيـ   .  هشام بن أبى رقية، عن عبد اهللا بن عمرو   
نال ثقـة  ). ١(روى عنه حيوة بن شريح، ويحيى بن سعيد العطار، وغيرهم         . عن أبى هريرة    

 ).٣(، وروى له اإلمام الطبراني في معجمه)٢(العلماء

 ).٤(روى عن بكر بن سَوادة: سهل بن عَلْقَمة بن مُبَرْح المعافري .٢٣

 ).٥( بن لهيعةروى عنه عبد اهللا: سُويَدْ بن الخير المعافري .٢٤

روى عـن علـي بـن ربـاح، وأبـي           : شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شَرِيك الْمَعَافِرِيُّ المِـصْرِيٌّ        .٢٥
صــالح : "وقــال أبــو حــاتم ). ٧(وثقــه ابــن حبــان). ٦(عبــد الــرحمن الحبلــي المعــافري، وغيــرهم 

ن أبــي حيــوة بــن شــريح، وســعيد بــ: روى عنــه). ٨"(لــيس بــه بــأس:" وقــال النــسائي". الحــديث
، والبــاقون "األدب " روى لــه البخــاري فــي ). ٩(أيــوب، والليــث بــن ســعد، وابــن لهيعــة، وجماعــة

 ).١٠"(شرحبيل بن يزيد " سوى ابن ماجة، إال أن أبا داود سماه في روايته 
، )١١(روى عــن خُنًــيس بــن عــامر: شَــرَف بــن محمــد بــن الحَكــم المعــافري الجَنَــدي .٢٦

 ).١٢(فيّروى عنه العباس بن الوليد الزَّوْ

                                     
  .٥١٦، ص٣التاريخ الكبير، جـ: البخاري ) ١(
 .٣٧٣، ص ٦الثقات، جـ: ، ابن حبان٦٥ ، ص ٦الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم ) ٢(
 ).١٩٤(، حديث رقم١٩٣ ، ص ١المعجم األوسط، جـ: يالطبران ) ٣(
 .٢٢٥، ص١تاريخ ابن يونس، جـ:  ، ابن يونس الصدفي٢٠١، ص ٧اإلكمال، جـ : ابن ماكوال)  ٤(
 .٢٢٦، ص ١ ، جـ٢٠، ص٢المصدران السابقان على الترتيب، جـ)  ٥(
 .١٣٠ ، ص٨تاريخ اإلسالم، جـ:  الذهبي )٦(
 .٢٨٤ ، ص ٤، جـتهذيب التهذيب:  ابن حجر )٧(
 .٤٢٢ ، ص ١٢ تهذيب الكمال، جـ:المزي ) ٨(
 .٢٣٢، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٧٥، ص ١حُسْن المحاضرة، جـ:  السيوطي )٩(
) ١٠٩٠/ ٢:( ، صـــحيح مـــسلم )٦٤٣(رقـــم) ٤٢٣ / ٢(،)١١٥(حـــديث رقـــم) ١٧٩ص:( األدب المفـــرد للبخـــاري ) ١٠(

، ) ٢٨٦٦( حـــديث رقـــم) ١١٣/ ٣:( ، ســـنن أبـــي داود)١٨٨٣( حـــديث رقـــم) ١٥٠٠/ ٣( ،)١٤٦٧( حـــديث رقـــم
) ١٥/ ٦:( ، سـنن النـسائي    )٢٣٤٨( حـديث رقـم   ) ٥٧٥/ ٤( ،)١٩٤٤( حـديث رقـم   ) ٣٣٣/ ٤:( سنن الترمـذي  
 ).٣٢٣٢( حديث رقم) ٦٩/ ٦( ،)٣١١٩( حديث رقم

 .٥٢٤ ، ص ٧العروس، جـتاج : ، الزبيدي"الجَنَدي:" ، مادة٩٦ ، ص ٢األنساب، جـ: السمعاني ) ١١(
تــاريخ ابــن :  ابــن يــونس الــصدفي،١٣عجالــة المبتــدي، ص : ، الهمــداني٢٩٥، ص ٤ اإلكمــال، جـــ:ابــن مــاكوال)١٢(

 .٢٣٢، ص ١يونس، جـ
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روى . سمع من عقبة بن نافع المعـافري      : شُعيب بن أبي خَبِيَّة المصري المعافري      .٢٧
 ).١(عنه ربيعة بن علقمة المعافري

كــان أبــوه ممــن شــارك فــي فــتح : عُبَــادة بــن صُــمَّل بــن عَــوْف الخُلَيْفــيّ المعــافري .٢٨
فاسـتحق  ،   لهـا  ولد عُبادة بمصر بعـد الفـتح اإلسـالم        . مصر، وقد مر ذكره في المبحث الثاني      

معاويـة  " و وفد مع عتبة بن أبي سفيان علـى أخيـه   . ومن غيره ،  سمع من أبيه  . لقب المصري 
 .مقر الخالفة األموية) ٢(في دمشق" بن أبي سفيان

روى عنـه عبـد     . يـروى عـن أبيـه     : عبد الرحمن بن عتبة بن يَعْفُر بن غَنْم المعـافري          .٢٩
 ).٣(الرحمن ابن شريح، ولم يرو عنه غيره

ــلَيْم الجيــشاني المعــافري    عبــد ا .٣٠ يــروى عــن المفــضل بــن   : لعزيــز بــن عبيــد بــن سُ
 ).٤(روى عنه شعيب بن إسحاق بن يحيى. وعبد اهللا بن وهب، فضالة

ــصري    .٣١ ــافري المـ ــادة المعـ ــن جنـ ــد اهللا بـ ــي    : عبـ ــرحمن الحُبُلـ ــد الـ ــي عبـ ــن أبـ روى عـ
وثقـه ابـن    ). ٦(روى عنه يحيى بن أيوب، وسعيد بن أبي أيوب، وغيرهمـا          ). ٥(المعافري، وغيره 

 ).٩(، وروى له أصحاب السنن)٨(وابن أبي حاتم) ٧(حبان

                                     
 .١،٢٣٥ المصدر السابق، جـ: ابن يونس الصدفي )١(
، دولـة   ٢٦ة األولى،  جـ   تاريخ مدينة دمشق، الطبع   : ، ابن عساكر  ٢٨٦، ص ١المصدر السابق، جـ  : ابن ماكوال )  ٢(

المـــصدر : ، ابـــن يـــونس الـــصدفي١٧عجالـــة المبتـــدي، ص: ، الهمـــداني٢٠٨م، ص١٩٩٨ســـوريا، دار الفكـــر،
  .٢٥٧، ص١، جـالسابق

 .٣٠٨، ص١، جـالمصدر السابق: ، ابن يونس الصدفي١٨، ص١المصدر السابق، جـ: ابن ماكوال)  ٣(
ــ  : ابــن مــاكوال )  ٤( ــصدفي  ١٤٥، ص ٢األنــساب، جـــ : لــسمعاني، ا١٩١، ص ٢المــصدر الــسابق، جـ : ، ابــن يــونس ال

 .٣٢٠، ص ١، جـالمصدر السابق
 .٢٧٥، ص١حُسْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٦٢ ، ص ٥التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٥(
اإلكمـال فـي ذكـر مـن لـه روايـة فـي مـسند اإلمـام                  : ، الحسيني ٣٣٤ ، ص  ٥المصدر السابق، جـ  : السمعاني)  ٦(

 .٢٣١ ص  ،١أحمد، جـ
 .٢٣ ، ص ٧الثقات، جـ : ابن حبان)  ٧(
 .٢٦ ، ص ٨الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٨(

 / ٢٠:(،المعجـم الكبيـر للطبرانـي   )٧٩٩٥(حـديث رقـم  ) ٢٥٣ / ١٨:(المستدرك على الصحيحين للحاكم  )  ٩(
ثــــار تهــــذيب اآل ،)٨٩٧(حــــديث رقـــم ) ٣٩٦ / ٢:(،المعجـــم األوســــط للطبرانـــي  )١٤٢٣(حـــديث رقــــم ) ٩٥
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روى عنـه أَبـو قَبِيـلٍ    ). ١(رَوَى عـن أبـي أيـوب    : الخَبَـشِيِّ المَعَـافِرِيِّ   ،  عَبْدُ اهللاِ بنُ شَهْرٍ    .٣٢
 ).٢(المعافري

روى عنـه الحـارث   . يـروى عـن أبيـه   : عُبيد اهللا بن عبد الرحمن بن شُرَيْح المعافري   .٣٣
 ).٣(بن مسكين

يروى عـن عقبـة بـن عـامر، ومالـك بـن عبـد اهللا             : عتبة بن يَعْفُر بن غَنْم المعافري      .٣٤
 ).٤(روى عنه ابنه عبد الرحمن. وغيرهما، الخَثْعَمي

. روى عـن عبـد اهللا بـن عمـرو     : علقمة بن عاصم المعـافري، أبـو سـعيد القرافـي           .٣٥
 ).٥(روى عنه أبو قُبيل المعافري

كـان أبـوه أحـد المـؤرخين المـصريين، غيـر أن          : فريعلي بن بَحِير بـن ذاخـر المَعَـا         .٣٦
 ).٦(روى عنه إبراهيم بن نَشِيط. ولده لم ينل حظه من الشهرة مثل أبيه

. روى عــن الــصحابي عبــد اهللا بــن عمــر: عمــران بــن عبــد اهللا المعــافري المــصري .٣٧
 ).٧(ضعفه ابن معين. روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم

روى عــن مــسلم بــن يــسار، وعلــي بــن  : ري المــصريعمــرو بــن أبــي نعيمــة المعــاف  .٣٨
بكر بن عمرو المعافري، وأبو شـريح عبـدالرحمن بـن           : روى عنه . عثمان الطنبذي، وغيرهما  

                                                                                   
مــسند عبــد بــن  ،)٢٥٣٤(حــديث رقــم) ٤٣٠ / ٧:(ســنن الــدارمي ،)٢٢٩٧(حــديث رقــم) ١٨٩ / ٧:(للطبــري
 ).٦٨٥٥(حديث رقم) ٢٠ /٧:( مسند أحمد بن حنبل ،)٣٤٨(حديث رقم) ٣٨٤ / ١:(حميد

 .١٧٠ ، ص ١٧ تاج العروس، جـ:، الزبيدي"الخبشي:"  ، مادة٣٢١ ، ص٢األنساب، جـ:  السمعاني) ١(

، ٣إكمال اإلكمال، الطبعة األولى، جــ     : ، ابن نقطة  ٢٤٦ ، ص    ١ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، جـ     : حجر ابن)  ٢(
 .٢٣٩م، ص ١٩٨٩السعودية، جامعة أم القرى،

 .٣٣٣، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي٢٨٥، ص١اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٣(

 .٣٣٦، ص١، جـالمصدر السابق:  ابن يونس الصدفي،٤٣٥، ص٧المصدر السابق، جـ: ابن ماكوال)  ٤(

، ابــن "القرافــي:" ، مــادة٤٦٥، ص ٤األنــساب، جـــ: ، الــسمعاني٤١٩، ص٦، جـــالمــصدر الــسابق: ابــن مــاكوال)  ٥(
 .٣٥٣، ص١، جـالمصدر السابق: يونس الصدفي

 .٣٧٤ ، ص ٣جـإكمال الكمال، :  ابن نقطة،٣٣، ص١تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، جـ: ابن حجر)  ٦(

 تحفــة :، الــسخاوي٢٦١، ص١حُــسْن المحاضــرة، جـــ: ، الــسيوطي٣١٤ ، ص٦الــضعفاء الكبيــر، جـــ: العقيلــي)  ٧(
 .٢٩٤األحباب وبغية الطالب، ص
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وذكـره ابـن حبـان فـي        ). ٢"(مصري مجهـول يتـرك    :" قال الدارقطني ). ١(شريح اإلسكندراني 
:" قـال أحمـد بـن حنبـل    و). ٤"(وكـان امـرأ صـدق   ... كان من األئمـة  :" وقال الحاكم ). ٣(الثقات

وأرى أن  ). ٦"(كانت لـه عبـادة وفـضل      :" وقال ابن يونس  ). ٥"(شيخٌ:" وقال أبو حاتم  ". يُروي له 
 ). ٧(وقد روى له أصحاب السنن. الحكم للرجل أكثر من الحكم عليه

روى ،  يـروى عـن أبـي عبـد الـرحمن الحبلـي المعـافري             : عمرو بـن أسـعد المعـافري         .٣٩
 ).٨(لم أعثر على رواية له. عنه عبد الرحمن بن شريح

ــي المعــافري،      : عمــرو بــن شــراحيل المعــافري    .٤٠ ــد الــرحمن الحبل روى عــن أبــي عب
رحــل إلــى ). ٩(وغيرهمــا، وأحمــد بــن خــازم المعــافري ، روى عنــه أبــو وهــب الغــافقي . وغيــره

 ).١٠(وكان له بها أوالد، األندلس واستوطنها

                                     
 .٢٨٣، ص ١المصدر السابق، جـ: ، السيوطي٢٣٢ ، ص ٣لسان الميزان، جـ: ابن حجر)  ١(

 .٩٧ ، ص ٨تهذيب التهذيب، جـ: ن حجر ، اب٣٧٦ ، ص ٦التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٢(
 .٢٢٩ ، ص ٧جـ)  ٣(

 .٢٩٠ ، ص٣ميزان االعتدال، جـ: ، الذهبي٢٧٠ ، ص ٢٢تهذيب الكمال، جـ: المزي)  ٤(
 .٢٦٥ ، ص ٩الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٥(
 .٣٩٤، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي)  ٦(
حــديث ) ٣٤١ / ١:(المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم   ،) ٣١٧٢(ث رقــمحــدي) ٧١ /١٠:(ســنن أبــي داود )  ٧(

) ٣١٤ / ٩( ،) ٣٥٥(حـــديث رقـــم ) ٤١٨ / ١:(مـــشكل اآلثـــار للطحـــاوي   ،) ٣٢٢(رقـــم) ٣٤٢ / ١(، ) ٣٢١(رقـــم
ــد بــــن حنبــــل   ،) ٣٦٤٩(حــــديث رقــــم  ــديث ) ٢٠٦ / ٨( ،) ٨٢٤٩(حــــديث رقــــم ) ٨٧ / ٨:(مــــسند أحمــ حــ

) ٢٣٢ / ٣:(جامع بيان العلم وفضله البن عبـد البـر        ،) ٥( حديث رقم  )٦ / ١:(،أمالي ابن بشران  ) ٨٧٦١(رقم
مكـارم   ،) ٧٩(حـديث رقـم   ) ٩٩ / ١:(طرق حديث من كـذب علـي متعمـدًا للطبرانـي           ،)١٢٠٢٦(حديث رقم 

 ).٧٣٦(حديث رقم) ٢٨٩ / ٢:(األخالق للخرائطي
 .٣٦٩، ص ١، جـالمصدر السابق:  ، ابن يونس الصدفي٢٣٠، ص٣اإلكمال، جـ : ابن ماكوال)  ٨(

 .٣٧٣، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن يونس الصدفي٣٦٢، ص ١تاريخ علماء األندلس ، جـ: ابن الفرضي)  ٩(
بغية الملـتمس فـي تـاريخ رجـال أهـل األنـدلس، الطبعـة        : ، الضبي٥٠١، ص٢جذوة المقتبس، جـ  : الحُميدي ) ١٠(

 .٤٢٨ م، ص ١٩٦٧األولى، مصر، دار الكاتب العربي، 
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ى عنــه ســعيد بــن أبــى رو. روى عــن عبــد اهللا بــن عمــرو: عمــرو بــن مــاتع المعــافرى .٤١
، )٢(وثقه علماء الجـرح والتعـديل       ). ١(أيوب، وعبد اهللا بن سليمان، وخالد بن الوليد، وغيرهما        

 ).٣"(حديثه عن المصريين:" وقال البخاري

 ). ٤(رَوَى عن عَمْرِو بن قَيْسٍ اللَّخْمِيِّ، محدِّث:  عَمْرُو بن مُرَّة الثُّوْجَمِيُّ المصري .٤٢
هـارون بـن   : روى عنـه  . أبيـه : روى عـن  : لد المصري المعـافري   عيسى بن يزيد بن خا     .٤٣
 ).٥(كان باإلسكندرية. سعيد

أبــو جــزرة  المــصري، روى عــن أبــي أُمامــه بــن ســهل،  : قــيس بــن ســالم المعــافري .٤٤
يحيـى بـن أيـوب، وبكــر بـن مـضر، والليـث بــن       : روى عنـه ). ٦(وعمـر بـن عبـد العزيـز، وغيرهمــا    

اليـوم  " ، وروى له النسائي حديثًا في كتابه)٨(الثقاتذكره ابن حبان في ). ٧(وغيرهما،  سعد
 ).٩"(والليلة

                                     
 .٣٧٦، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ، ابن يونس الصدفي١٧ ، ص ٢اإلكمال، جـ: بن ماكوالا)  ١(

 .١٨٢، ص ٥الثقات، جـ: ، ابن حبان٢٥٩، ص ٩الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٢(
 .٣٦٨ ، ص ٦التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٣(

، ولم أعثر على ترجمة وافيـة لـه      ٣٥٢، ص ٣١ـتاج العروس، ج  :   الزبيدي  ،٥١٦، ص   ١األنساب، جـ :  السمعاني ) ٤(
 .فيما تحت يدي من مصادر

 .، ولم أعثر على ترجمة وافية له فيما تحت يدي من مصادر٢٢٣، ص ٢٢تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي)  ٥(
حُــــسْن : ، الــــسيوطي٢٠٦، ص ٨تــــاريخ اإلســــالم، جـــــ: ، الــــذهبي٢٤١، ص ٣٣اإلكمــــال، جـــــ: ابــــن مــــاكوال)  ٦(

 .٢٧٠، ص ١المحاضرة، جـ

ــ  : البخــاري)  ٧( ــ  : ، الــذهبي١٥٤ ، ص ٧التــاريخ الكبيــر، جـ تهــذيب : ، ابــن حجــر ٣٩٧، ص ٣ميــزان االعتــدال، جـ
 .٤٢٥ ، ص ١٠تاج العروس، جـ: ، الزبيدي٢٣٦ ،ص ٣لسان الميزان، جـ: ، وكتابه٣٥٣ ، ص ٨التهذيب، جـ

، ٤٦٩ ، ص٣الـضعفاء الكبيـر، جــ   : العقيلـي ، ١٠٠ ، ص    ١٠الجرح والتعديل، جــ   : ، ابن أبي حاتم   ٣١٣ ، ص    ٥جـ)  ٨(
ــ       : الــسخاوي ــى، جـ ــشريفة، الطبعــة األول ــاريخ المدينــة ال ــة لبنــان، دار الكتــب   ٢التحفــة اللطيفــة فــي ت ، دول

 .٨١م، ص١٩٩١٣العلمية، 

، ) ٧٦٦(حـديث رقـم  ) ٣٨٢ / ٢:(، الدعاء للطبرانـي )٥٥٣( حديث رقم) ٣٧٢ص:( النسائي في اليوم والليلة )  ٩(
ــ حـــديث ) ٣٧٢ / ٢:( مـــسند البـــزار ،)١٢١٨٩(حـــديث رقـــم) ٢٩٥ / ٩:(راف بمعرفـــة األطـــرافتحفـــة األشـ

 ).٧٦٢٨(رقم
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أبو عبد اهللا الـدوري الخُنَـاجِي ــــ إحـدى     ، محمد بن أحمد بن عبد اهللا  بن أبي الصقر  .٤٥

ــ   روى عنـه أبـو القاسـم     . حدث عـن أبـي العبـاس أحمـد بـن إبـراهيم األمـوي              : بطون المعافر ــ

 ).١(الشيرازي الحافظ

ــيْم بــن : حــدث عــن: رك بــن عبــد الملــك المعــافري المــصري  محمــد بــن المبــا  .٤٦ دُحَ

 ).٢(ابن يونس: روى عنه. اليتيم، وغيره

روى عنه اإلمـام محمـد   . روى عن معمر بن راشد    : محمد بن عبد الرحمن الجَندَي     .٤٧

 ).٣(بن إدريس الشَّافعي وغيره من المصريين

 ).٤(المهريّروى عنه خالد بن حميد : أبو هريرة المعافري، محمد بن عميرة .٤٨

روى عن إبراهيم بن أبي داود البرلـسيّ،  : محمد بن موسى بن أبي مالك المعافري    .٤٩

روى عنـــه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن العبـــاس  . وإبـــراهيم بـــن منفـــذ، وبحـــر بـــن نـــصر، وغيـــرهم 

 ).٥(اإلخميمي، ومحمد بن أحمد المهندس، والحسن بن رشيق، وغيرهم

روى عنــه حــي بــن  . ن عمــروروى عــن عبــد اهللا بــ: محمــود بــن وداعــة المعــافرى  .٥٠

 ).٧(وثقه ابن أبي حاتم). ٦(ماتع

                                     
 ".خُنَاجِنُ: "، مادة١٨٠ ، ص ٢ معجم البلدان، جـ:، ياقوت الحموي٤٠١ ، ص٢األنساب، جـ: السمعاني)  ١(

 .٤٦١، ص ١ـتاريخ ابن يونس، ج: ، ابن يونس الصدفي٦٤٢ ، ص٢٣تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي)  ٢(

 .١٣ عجالة المبتدي، ص :، الهمداني"الجند: " ، مادة١٨ ، ص ٢المصدر السابق، جـ: ياقوت الحموي)  ٣(

 .٤٦٢، ص ٦المقفى الكبير، جـ: المقريزي)  ٤(

 .٢١٨، ص ٧المصدر السابق، جـ: المقريزي)  ٥(

 .٤٠٣ ، ص ٧التاريخ الكبير، جـ: البخاري)  ٦(

بـدون   [، الهند، دائـرة المعـارف العثمانيـة،   ١طأ البخاري في تاريخه، الطبعة األولى، جـ   بيان خ : ابن أبي حاتم   ) ٧(

 .،٢٩٢ ، ص ١١الجرح والتعديل، جـ: ، وكتابه١١٩، ص ]ـــ تاريخ
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وروى عنـه يزيـد   . روى عن سالم بن عبـداهللا بـن عمـر      : مُنْصُورُ بْنُ وَرْدَان المعافري    .٥١
ذكـره ابـن   ). ١(والليث بن سـعد، وغيـرهم مـن المـصريين         ،  بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث     

 ).٣(خ مصر، وأثنى عليه ابن يونس في تاري)٢(حبان في الثقات
 ).٤(روى عنه كَثير بن جُبَيْر الحضرمي: واهب بن قُرَّة المعافري المصري .٥٢

 
@  @  @ 

                                     
، ابـن   ١٤٩ م، ص ١٩٩٧، دولـة لبنـان، دار القـادري،         ٢ الطبعـة األولـى، جــ       المتفق والمفترق،  :الخطيب البغدادي )  ١(

 .٢٨٠، ص ١٠يب، جـتهذيب التهذ: حجر
 .٢١٦ ، ص ٢تقريب التهذيب، جـ: ، ابن حجر١٨٠ ، ص ١١ الجرح والتعديل، جـ:، ابن أبي حاتم٤٧٥ ، ص ٧ جـ) ٢(

 .٩١ ، ص١حُسْن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٥٥٩ ، ص ٢٨تهذيب الكمال، جـ: المزي)  ٣(

 .٥٠١، ص ١ يونس، جـتاريخ ابن: ، ابن يونس الصدفي٣٨٤، ص ٧اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٤(
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 علم الفقه: المبحث الخامس
يعد الفقه من أبرز فروع العلوم الدينية التـي اشـتغل بهـا المـسلمون، فقـد احتـيج إليـه                     

م الشخـصية   لتسيير شئون المسلمين، ووضع الضوابط الحكيمة بـين الرعايـا فـي أحـواله             
 .ومعامالتهم الدينية

ــا:  ويُعَــرّف الفقــه لغــة، بأنــه  ــا أم غيــر دقيــق،  . الفهــم مطلقً ســواء كــان المفهــوم دقيقً
ــا لمــتكلم أم غيــره   العلــم باألحكــام الــشرعية  :" وفــي االصــطالح، هــو . وســواء كــان غرضً
 ). ١"(العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

رفــة أحكــام اهللا تعــالى فــي أفعــال المكلفــين،      هــو مع: "  ويعرفــه ابــن خلــدون بقولــه   
بالوجوب والحظر والندب والكراهة واإلباحـة، وهـي متلقـاة مـن الكتـاب والـسُّنة ومـا نـصبه                   

 ). ٢"(الشارع لمعرفتها من األدلة، فإذا استخرجت األحكام من تلك األدلة قيل لها فقه
العـرب فـي مـصر عـدد          وقد وجد الفقه في مصر منذ دخلها المسلمون، وقد عُرف بـين             

). ٣(من المجتهدين الذين أفتوا النـاس بمـا فـي القـرآن الكـريم والحـديث الـشريف بمـا رأوه                      
وأخـذ عـنهم كثيـر مـن     ، وقد سبق الحديث عن الصحابة الـذين نزلـوا مـصر واسـتقروا فيهـا       

، وهكــذا بمــرور الــزمن وجــدت فــي مــصر طبقــة مــن العلمــاء أخــذوا عــن الــصحابة      التــابعين
 .وعن تابعيهموالتابعين 

الثامن الميالدي، مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمـان  / وقد ظهر في القرن الثاني الهجري 
/ هـــ١٧٩( ، ومــذهب اإلمــام مالــك بــن أنــس المتــوفى ســنة    )م٧٦٧/ هـــ١٥٠( المتــوفى ســنة 

وكـذلك كـان الحـال فـي مـصر، فقـد            . ، فانحاز إلى كل مذهب فريق مـن المـسلمين         )م٧٩٥
، قسم تبع مذهب أبي حنيفة، وآخر تبع مـذهب مالـك، وحـدث              انقسم المصريون قسمين  

 .بين أتباع المذهبين نزاع ونقاش

                                     
م، ١٩٨٨تاريخ التشريع اإلسـالمي، الطبعـة األولـى، دولـة لبنـان، دار الكتـب العلميـة،                :  محمد الخضر حسين   )١ (

  .٩٦ص 
 .٩٤٧م، ص ٢٠٠٦، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٣المقدمة، الطبعة األولى، جـ: ابن خلدون ) ٢(
 .١٤٩، ص ٢ع في مصر اإلسالمية، جـالمجتم: هويدا عبد العظيم رمضان. د)  ٣(
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 عقبــة بـن نــافع المعــافري     ومـن أشــهر فقهـاء المالكيــة فـي مــصر خـالل عــصر الـوالة،     
اإلسكندراني، نـشأ بمدينـة الفـسطاط، وحفـظ القـرآن الكـريم صـغيرًا، ثـم أخـذ فـي طلـب             

ــه الرحلــة فــي     ــت ل ــدالرحمن؛      العلــم، وعنَّ ــد، وربيعــة بــن أبــي عب ــد بــن يزي ــه، فــسمع خال طلب
عـاد عقبـة مـرة      . ، وغيـرهم  )١(المعروف بربيعـة الـرأي، وعبـد المـؤمن بـن عبـد اهللا بـن هبيـرة                 

كان له شرف ومنزلة، وكان يـسكن  :" ثانية إلى مسقط رأسه بالفسطاط، قال ابن يونس    
م تطــل، بــل غادرهــا إلــى مدينــة ولكــن يبــدو أن إقامــة عقبــة بهــذه المدينــة لــ)  ٢"(بالفــسطاط

ــه، حتــــى عُــــرِف بـــــ    ــيته، وأرتفــــع نجمــ شــــيخ اإلســــكندرية "اإلســــكندرية، وهنــــاك ذاع صــ
عبـد اهللا بـن   : ومـن أشـهرهم  ، ، فرحل إليه طالب العلـم مـن اآلفـاق لألخـذ عنـه       )٣"(وفقيهها
 ). ٤) (م٧٨٠/ هـ١٦٣( توفى عقبة باإلسكندرية سنة. وهب

رحمن بـن شُـريح المعـافري، الـذي أشـتغل أيـضًا بعلـم                عبـد الـ    ومن هؤالء العلماء أيـضًا    
، عـاش ومـات بمدينـة    )٥"(كان ذا جالل وفـضل وعبـادة    :" الفقه المالكي، قال عنه السيوطي    

 ).م٧٨٤/ هـ١٦٧( اإلسكندرية سنة

فكـان مـن    . أما سعد بـن عبـد اهللا بـن سـعد، أبـو عمـر المعـافري، اإلسـكندراني الفقيـه                    
ــا :" نــس، قــال ابــن حــارث  كبــراء أصــحاب اإلمــام مالــك بــن أ   : روى عــن". كــان فاضــالً مأمونً

ابـن  : روى عنـه  . موسى بن علي بن ربـاح، ويحيـى بـن أيـوب، وأبـي معـشر الـسندي، وغيـرهم                   
:" قــال ابــن يــونس . القاســم، وابــن وهــب، وإســماعيل بــن بكيــر، وخالــد بــن نــزار، وغيــرهم    
قـال فـتح بـن     ). ٦"(بـه كانت له عبادة وفضل وفقه، وهو الذي أعان ابن وهب على تـصنيف كت             

                                     
 .٢١٠ ، ص ٣األنساب، جـ: ، السمعاني٥٣٥ ، ص ٤اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ١(
 .٣٤٩، ص ١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي)  ٢(
 .٣٦٣ ، ص ١٠تاريخ اإلسالم، جـ:  الذهبي) ٣(
 ".اللبواني:" ، ومادة١٢٧ ص ،٥، جـ" األعموقي: "، مادة١٩١ ، ص ١األنساب، جـ: السمعاني)  ٤(
 .٩٦ ، ص ١حُسن المحاضرة، جـ: السيوطي)  ٥(
، دولـة  ١ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، الطبعة األولى ، جـ  : القاضي عياض )  ٦(

 الــديباج المــذهب فــي معرفــة  الــديباج المــذهب:  ابــن فرحــون،١٠٥م، ص ١٩٩٨لبنــان، دار الكتــب العلميــة، 
 .٦٨م، ص ١٩٧٦، مصر، دار التراث، ١يان المذهب، الطبعة األولى، جـأع



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٤٥

 هـ١٤٣٨ الثاني واألربعون محرم ددالع
 

كيـف تركـت    : لقيت الليث بن سعد عند قدومي من اإلسكندرية، فقال لي         :" حماد المهدي 
فاســترجع وقــال لــو كــان فــي   . مــات ســعد بــن عبــد اهللا : إخواننــا باإلســكندرية؟  فقلــت لــه 

( توفي سعد في سـنة  ). ٣"(مليئًا) ٢(وكنت أنا وسعد في عدوة لرجوت أن أكون به  ) ١(عدوة
 ).م ٧٨٩/هـ ١٧٣

ومن أشهر تالميذ اإلمام مالـك بـن أنـس مـن المعـافريين؛ زيـن بـن شـعيب المعـافري،                      
عبد اهللا بن وهب، ومرة البرلسي، ويحيى بن بكيـر، وسـعيد            : أبو عبد اهللا المصري، روى عنه     

:" قـال الحـارث بـن مـسكين       ). ٥(وكان فقيهًا كبير القدر، فاضالً، عابدًا     ). ٤(بن تليد، وغيرهم  
كيـف الـشيخ   : كان مالك إذا فقـده، قـال  :" وقال ابن شعبان". ليْة أصحاب مالك كان من عِ  
حدَثني زين بن شعيب، وكـان  :" وكان تلميذه يحيى بن بكير، إذا حدث عنه قال !". الصالح؟

:" وأثنـى عليـه ابـن الجـوزي بقولـه       ). ٧"(مستقيم الحـديث  :" وقال عنه ابن حبان   ). ٦"(واهللا زيَنًا 
 ).٩)(م ٨٠٠/ هـ ١٨٤(مات كهالً ودفن باإلسكندرية سنة). ٨"(كانت له عبادة وفضل

ــي        ــا فـ ــام الـــشافعي إليهـ ــدم اإلمـ ــصر حتـــى قـ ــي مـ ــالكي منتـــشرًا فـ ــذهب المـ  ظـــل المـ
وقـد  . وتـوطن هـذا المـذهب فـي مـصر علـى إثـر ذلـك               ،  وصار له بها أتبـاع    ) م٨١٥/ هـ١٩٩(سنة

يين، تطورًا كبيرًا في علم     التاسع والعاشر الميالد  / شهد القرنان الثالث والرابع الهجريين    
الفقه، فقد استقر المذهب الشافعي في مصر وزاد انتشاره، وبالتـالي زاد الـصراع بينـه وبـين                  

                                     
، دولـة لبنـان،   ٤لسان العرب، الطبعة األولـى، جــ  : المكان المرتفع ، وشاطئ الوادي وجانبه ، ابن منظور   : هي ) ١(

 .٢٨٥٠، ص)بدون ــ تاريخ(دار صادر، 
 .١٤٨ ، ص ١محاضرة، جـ حُسن ال:، السيوطي١٣٠ ، ص١١تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي)  ٢(
فكــأن اإلمــام الليــث أراد االنفــراد بــه أطــول وقــت ممكــن ؛ لفقهــه   . الزمــان الطويــل، ومــدة العــيش : الَمَلِــي)  ٣(

 .٤٢٧٢، ٦لسان العرب، جـ: ابن منظور. وعلمه
 .٣١٣ ، ص٢األنساب، جـ: ، السمعاني٢١، ص ٤اإلكمال، جـ: ابن ماكوال)  ٤(
 .١٦٥ ، ص ١٢ جـتاريخ اإلسالم،:  الذهبي) ٥(
 .١٠٦ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ:  القاضي عياض) ٦(
 .٢٥٧ ، ص ٨ الثقات، جـ:ابن حبان)  ٧(
 .١٤٩ ، ص ٣المنتظم، جـ: ابن الجوزي)  ٨(
 .٢٠١، ص١ تاريخ ابن يونس، جـ:، ابن يونس الصدفي١٤٠ ، ص ١تبصير المنتبه، جـ: ابن حجر)  ٩(
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وأخــذ هــذا الــصراع أشــكالًا عــدة تتمثــل فــي المنــاظرات، والمحــاورات،      . المــذهب المــالكي 
والمؤلفـــات التـــي وضـــعها أئمـــة كـــل مـــذهب يـــدافعون فيهـــا عـــن مـــذهبهم ويـــردون علـــى   

ــى       . ذاهب األخــرىالمــ وال شــك أن هــذه المؤلفــات والمنــاظرات كانــت فــي النهايــة تــؤدي إل
 ).١(ظهور آراء فقهية جديدة

فقيـه  ):  م ٨١٩ - ٧٦٢/  هــ    ٢٠٤ - ١٤٥ (: كان اإلمام  أشهب بن عبد العزيز المعـافري        
حفظ القرآن . وكنيته أبو عمرو  ،  وأشهب لقبه ،  اسمه مسكين ). ٢(الديار المصرية في زمانه   

لكريم في صغره، وجوده وحسنه، ثم رحل إلى المدينة المنورة فأخذ القـراءة عرضًـا عـن         ا
ثـم أخـذ فـي طلـب علـم الحـديث، حتـى              ). ٣ ()م٧٨٥/ هــ   ١٦٩ت  (  بـن أبـي نعـيم      اإلمام نـافع  

 ).٤(وأبو جعفر الطحاوي، والنسائي، روى له أبو داود
، فقـد سـمع خـالل       ه  أما الشهرة الحقيقيـة لإلمـام أشـهب فقـد جـاءت فـي علـم الفقـ                 

رحلته إلـى المدينـة المنـورة ؛ اإلمـام مالـك بـن أنـس ــــ إمـام دار الهجـرة ــــ  والـذي حَبـبَ إليـه                           
كان أشهب فقيهًـا نبـيالً، حـسن النظـر، مـن المـالكيين        :" يقول القاضي عياض  . علم الفقه   

ى مـذهب  كان فقيهًا علـ :"  وقال الخطيب البغدادي).٥"(المحققين، ثقة فيما روى عن مالك     
وإلى جانب اإلمام مالك سمع من أساطين أهل العلـم فـي            ). ٦"(مالك، ثقة في الحديث، ثبتًا    

وعبـد اهللا بـن   ، الليـث ابـن سـعد، والفـضيل بـن عيـاض، وسـليمان بـن بـالل         : مـن أمثـال  ،  زمانه
قــال ). ٧(لهيعـة، ويحيـى بــن أيـوب، وبكـر بــن مـضر، والمنــذر بـن عبـد اهللا الحزامــي، وغيـرهم        

 ).٨"( تفقه بمالك وبالمدنيين والمصريين:"الشيرازي

                                     
 .١٩٢لعربية في مصر ، ص القبائل ا: رضوان محمد الجناني)  ١(
 .٣٣٣ ، ص ١األعالم، جـ: ، الزركلي٥٠٠ ، ص ٩سير أعالم النبالء، جـ: الذهبي)  ٢(

 .١٦١ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ:  القاضي عياض) ٣(

 .٣١٤ ، ص ١تهذيب التهذيب، جـ: ، ابن حجر٢٦٣ ، ص٣الوافي بالوفيات، جـ:  الصفدي) ٤(

 . نفس الجزء، ونفس الصفحة،ترتيب المدارك:  القاضي عياض) ٥(

 .١١١م، ص ٢٠٠١تاريخ بغداد، الطبعة األولى، دولة لبنان، دار الغرب اإلسالمي، :الخطيب البغدادي)  ٦(
 .٢٠٢ ، ص ١النجوم الزاهرة، جـ: ، ابن تغري بردي١١٣ ، ص ٤األنساب، جـ:  السمعاني) ٧(
 .١٥٠ ص م،١٩٧٠، دار الرائد العربي، الطبعة األولى، دولة بيروتطبقات الفقهاء،: الشيرازي)  ٨(
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 ومـن الجـدير بالــذكر أن اإلمـام أشـهب كــان عـاف اللـسان، كثيــر الـذكر والثنـاء علــى         
كـان لـه كـل يـوم أربعـة مجـالس يجلـس        :" قـال فـي حـق شـيخه الليـث بـن سـعد        . شيوخه

غـشاه  في نوائبـه وحوائجـه، وكـان الليـث ي        ] الوالي[فيجلس ليأتيه السلطان  : فيها، أما أولها  
. السلطان فإن أنكر من القاضي أمرًا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيـه العـزل                

نجحــوا أصــحاب الحوانيـت فــإن قلــوبهم معلقــة  : ويجلـس ألصــحاب الحــديث، وكـان يقــول  
ويجلـس لحـوائج النـاس ال يـسأله       . ويجلس للمسائل يغشاه النـاس فيـسألونه      . بأسواقهم

وكــان يُطعــم النــاس فــي الــشتاء  : قــال.  حاجتــه أو صــغرتأحــد مــن النــاس فيــرده، كبــرت 
 ).١"(الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز بالسكر

مهيبًا، أزرق العينين، فإذا كلمه إنسان في مـسألة يرفـع عينيـه             "  كان أشهب  :وصفه   
أنهـاهم  وكـان آمـرهم بمعـروف،       . وكـان يلـبس قلنـسوة سـوداء       . إليه إذا تعـذرت المـسألة     

يبــث العلــم بــين النــاس جميعًــا، وخاصــة بــين تالمذتــه، قــال لــه يومًــا ابــن عبــد  ). ٢"(عــن منكــر
ولـو فعلـت ذلـك لكنـتُ أجـلَّ فـي            . لقـد علمـت الـذي تقـول       : قـال . لو أمسكت قلـيالً   : الحكم

عيــون النــاس، ولقطعــت بعــض كالمهــم، ولكــن واهللا ال أعمــل شــيئًا أبــدًا إال أريــد بــه وجــه    
وقعـت  : قـال عنـه تلميـذه سـحنون    ، )٤(ن جوادًا كريمًا  ذا مال وحشمة وجاللة  وكا). ٣"(اهللا

ويتـصدق بمـا كـان معـه مـن       . بمصر مجاعة فحضرته يتصدق بالـدنانير مـن الغـدوة إلـى الليـل             
 ).٥(وذكر عنه أيضًا، أنه رآه يتصدق في يوم واحد بألف دينار. طعام

                                     
سير : ، الذهبي٣٩٠ ، ص٦مختصر تاريخ دمشق، جـ: ، ابن منظور١٣١ ، ص ٤وفيات األعيان، جـ:  ابن خلكان) ١(

 .١٥٠ ، ص٨أعالم النبالء، جـ
 .١٦٢ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ: القاضي عياض)  ٢(

 .٢٥١ ، ص٣المنتظم، جـ:  ابن الجوزي،٦١ ، ص١المعرفة والتاريخ، جـ:  الفسوي) ٣(
، دولـة  ١ مرآة الجنان وعبرة اليقظـان فـي معرفـة مـا يعتبـر مـن حـوادث الزمـان، الطبعـة األولـى، جــ                  : اليافعي ) ٤(

، دولـة لبنـان،     ١١، الطبعـة األولـى، جــ        البدايـة والنهايـة   :  ابن كثير  ،  ٢٢٢م، ص ١٩٩٧لبنان، دار الكتب العلمية،     
 .٢٥٤ صم،١٩٨٨دار إحياء التراث العربي، 

 .٢٣٨ ، ص١وفيات األعيان، جـ: ابن خلكان)  ٥(
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ة بعــد عودتــه مــن المدينــة  عــال صــيت اإلمــام أشــهب فــي ســماء مــصر، خاصــ :   تالمذتــه
فرحـل إليـه طـالب العلـم مـن          . المنورة، وأخذه العلم عن إمام دار الهجـرة؛ مالـك بـن أنـس             

 :مختلف أنحاء العالم اإلسالمي ليأخذوا عنه، ولينهلوا من خُلقه وعِلمه، وكان من أبرزهم

مولى سـبأ ويقـال     ): م  ٨٥٩/ هـ٢٤٥ت  (إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمرو البرقي        - أ
ى رعين، حدث عن أشهب بـن عبـد العزيـز، تـوفي بمـصر يـوم االثنـين لـست خلـون مـن                       مول

 ). ١(شعبان

ــان األندلـــسي   - ب ــو عثمـ ـــ ٢٣٦ت(  أبـ ــدث، رحـــل فـــسمع مـــن   ): م ٨٥١/هـ ــه محـ فقيـ
 ).٢(أشهب بن عبد العزيز، وعبد اهللا بن عبد الحكم، وغيرهما من أصحاب مالك بن أنس

مـن أهْـل قُرطُبـة؛      ) م  ٨٤٧/ هـ٢٣٢ت( قعبد الملِك بن الحَسَن بن مُحمد بن زُرَي         - ت
ــا فــي أيّــام األميــر هِــشام بــن عبــد الــرّحمن،  : كــانَ. بزُونــان: أبــا مَــروان، ويُعْــرَف: يُكنّــى مُفْتيً

 ).٣(من أشْهب بن عبد العزيز: وأيّام عبد الرّحمن بن الحَكَم، ولهُ رِحلَةٌ سمع فيها

مــام، ذكــره ابــن  ابــن اإل): م٨٦٣/ هـــ٢٤٩ت(محمــد بــن أشــهب بــن عبــد العزيــز     - ث
 ).٤(روى عن أبيه: يونس وقال

مـــولى الحكـــم بـــن ): م٨٧٤/ هــــ٢٦٠ت (محمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــسان الـــصائغ  - ج
مــن أبيــه، ومــن يحيــى بــن يحيــى، وعبــد الملــك بــن حبيــب   : ســمع. هــشام، مــن أهــل قُرْطُبَــة

من أشهب بن عبد العزيز، وعبد اهللا بن نافع، وعبـد اهللا بـن عبـد        : رحل فسمع . ونظرائهم
 ).٥(حَكَم، ثُم قدم األنْدَلُس فعاجلته منيتهال

                                     
 .٣٢٤ ، ص ١األنساب، جـ: السمعاني ) ١(
 .٨٢ ، ص ١جذوة المقتبس، جـ: الحُميدي ) ٢(
 .١٠٠ ، ص ١تاريخ علماء األندلس، جـ: ابن الفرضي ) ٣(
 .تحت يدي من مصادر، لم أعثر على ترجمة وافية له فيما ١٦٥ ، ص ١الديباج المذهب، جـ: ابن فرحون ) ٤(
 الطبعـة األولـى،   نفح الطيب من غصن األندلس الرطيـب،    : ، المقري ٢١ ، ص    ١جذوة المقتبس، جـ  : الحُميدي ) ٥(

 .١٤٠م، ص ١٩٦٨، دولة لبنان، دار صادر، ٢جـ
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من أهـل قُرْطُبَـة، كـان فقيهًـا فـي المـسائل علـى مَـذْهب مَالـك                 : موسى بن الفَرَج    - ح
 ).١(بن أنس، وروى عن أشهب بن عبد العزيز

روى عـن أشـهب   . فقيـه محـدث  ) م٨٥٢/هــ ٢٣٨ت ( هـارون بـن سـالم األندلـسي      - خ
 ). ٢(بن عبد العزيز

 ـــ   ٧٨٦/ هــ   ٢٥٣هــ ـــ     ١٧٠( هيثم السعدي، أبو جعفـر األيلـى      هارون بن سعيد بن ال      - د
 ).٣(، روى عن أشهب بن عبد العزيز، وكان ثقة]فلسطين[، من أهل أيلة )م ٨٦٧

أبَـا بكـر، كانـت لـه       : يَحيى بن مَعْمر بن عمران بن مُنِيـر، مـن أهْـلِ إشْـبِيليَّة؛ يُكَنَّـى                 - ذ
وكـان مـالكي    . وسمع منه ومـن غيـره     رحلة إلى المشرق، لقي فيها أشهب بن عبد العزيز،          

 ). ٤(المذهب، ورعًا، زاهدًا، فاضالً

، روى )م ٨٧٨/ هـــ ٢٦٤ت (يــونس بــن عبــد األعلــى الــصدفى، أبــو موســى المــصري   - ر
 ). ٥(عن أشهب بن عبد العزيز

 ذاعت شهرة اإلمام أشهب ليس في مدينـة الفـسطاط وحـسب،             :   التنافس العلمي 
فكـان مـن الطبيعـي أن تقـوم المنافـسة بينـه وبـين        . ميبل تعـدتها إلـى سـائر العـالم اإلسـال         

، كـان األول منهمـا فقيهًـا مالكيًـا        ،  ويأتي في مقدمتهم عالِمان شهيران    . أقرانه من العلماء  
 .إمامًا شافعيًا: والثاني

   أما الفقيه المالكي؛ فهو اإلمـام ابـن القاسـم؛ عبـد الـرحمن بـن القاسـم بـن خالـد بـن                    
ــادة العتقــي المــصري    وتفقــه . جمــع بــين الزهــد والعلــم  ).  م٨٠٦ - ٧٥٠/  هـــ١٩١ - ١٣٢(جن

فـي سـتة عـشر جـزءًا،        ) المدونـة   (لـه كتـاب     . مـصري المولـد والوفـاة     . باإلمام مالـك ونظرائـه    
ومـن الطبيعـي أن تكـون    ). ٦(وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن اإلمام مالك بن أنـس    

                                     
 .١٢١ ، ص١المصدر السابق، جـ: ، الحُميدي١٩٣ ، ص ١تاريخ علماء األندلس، جـ: ابن الفرضي ) ١(

 .٣٧٦ ، ص ١٧تاريخ اإلسالم، جـ: ، الذهبي٢٥المقتبس من أنباء األندلس، ص : ن القرطبيابن حيا ) ٢(

 .١٩٨ ، ص ٥مغانى األخيار، جـ: العيني ) ٣(
 .١٦، ص ١المصدر السابق، جـ: ، ابن حيان القرطبي٢٠٤ ، ص ١تاريخ علماء األندلس، جـ: ابن الفرضي ) ٤(
 .٣٠٩ ، ص ٥المصدر السابق، جـ: العيني ) ٥(

 .١٢١، ص ١حُسن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٢٧٦، ص ١وفيات األعيان، جـ : ابن خلكان ) ٦(
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. نْ يلـي زعامـة المـذهب المـالكي فـي مـصر      المنافسة بين الفقيهين المالكيين شديدة في مَ      
لذا فقد عُقدت بينهما كثير من المناظرات، كانت في الغالب تنتهي بتفوق اإلمام أشهب،            

مـا كـان أحـد ينـاظر أشـهب، إال اضـطره بالحجـة            :" يقـول سـحنون   . وإذعان ابـن القاسـم لـه      
صــول العلــم، ولقــد كــان يأتينــا فــي حلقــة ابــن القاســم فيــتكلم فــي أ . حتــى يرجــع إلــى قولــه

كان فقيهًا :" وقال ابن عبد البر). ١"(ويفسّر ويحتج، وابن القاسم ساكت ما يرد عليه حرفًا    
بــل إن ). ٢"(حــسن الــرأي والنظــر، وقــد فــضله ابــن عبــد الحكــم علــى ابــن القاســم فــي الــرأي  

). ٣"(أشــهب أفقــه مــن ابــن القاســم مائــة مــرة   :" محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد الحكــم قــال   
 . ح لنا تفوق اإلمام أشهب على قرينه المالكيوهكذا، يتض

   أما المنـافس الثـاني، بـل المنـافس الحقيقـي لإلمـام أشـهب، فكـان اإلمـام الـشافعي                     
ـــ ٢٠٤ - ١٥٠( ــة       ) م٨٢٠ - ٧٦٧/  هـ ــي مدينـ ــام فـ ــه المُقـ ــتقر بـ ــصر واسـ ــى مـ ــل إلـ ــذي رحـ ، الـ

الـشافعي وأشـهب    كـان   : " وقد بدأت العالقة بين اإلمامين طيبة، يقول الـذهبي        . الفسطاط
وبمـرور الوقـت ذاع صـيت       ،  )٤"(يتصاحبان بمصر ويتذاكران الفقـه، وكـان مـا بينهمـا متقاربًـا            

فـالتف النـاس حولـه يـستمعون لـه،       ،  وطغت شهرته في سماء الفسطاط    ،  اإلمام الشافعي 
:".... فإذا تذكرنا حب اإلمام أشهب لمذهبه، وتذكرنا ما قاله عنـه ابـن حبـان   . ويأخذون عنه 

وقـول القُـضاعي فـي كتابـه ـــ المفقـود ــــ              ). ٥"(قيهًا على مذهب مالك متبعًا له ذابًا عنه       كان ف 
، ومـال جزيـل، وكـان مـن أنظـر أصـحاب             ]مصر[كان ألشهب رياسة في البلد    :" خطط مصر 

مـا  :" وتذكرنا تلكم المنـاظرات التـي دارت بينهمـا، حتـى قـال الـشافعي                ،  )٦"(مالك بن أنس  
، وفـي  )٨"(مـا أخرجـت مـصر أفقـه مـن أشـهب      :" وفي روايـة ثانيـة   ،  )٧"(رأيتُ أفقه من أشهب   

                                     
 .١٦٣ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ: القاضي عياض ) ١(
 .٣١٤ ، ص ١تهذيب التهذيب، جـ: ، ابن حجر٥٠٠ ، ص ٩سير أعالم النبالء، جـ: الذهبي ) ٢(
 .٢٠٢ ، ص ١النجوم الزاهرة، جـ: ردي، ابن تغري ب١١٣ ، ص ٤األنساب، جـ: السمعاني ) ٣(
 .المصدر السابق، ونفس الجزء، ونفس الصفحة: الذهبي ) ٤(
 .١٣٦ ، ص ٨الثقات، جـ: ابن حبان ) ٥(
 .٢٣٨، ص١وفيات األعيان، جـ: ابن خلكان ) ٦(
 .١٦١ ، ١ترتيب المدارك، جـ: ، القاضي عياض١٥٠طبقات الفقهاء، ص : الشيرازي ) ٧(
 .٢٠٢ ، ص ١النجوم الزاهرة، جـ: ، ابن تغري بردي٦٤ ، ص ١عبر في خبر مَنْ غبر، جـال: الذهبي ) ٨(
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ــة  ــة ثالثـ ــه    :" روايـ ــصريين مثلـ ــن المـ ــدًا مـ ــرت أحـ ــا نظـ ــذه   ). ١"(مـ ــل هـ ــضًا أن كـ ــذكرنا أيـ وإذا تـ
المناظرات كانت تنتهي دائمًا لصالح اإلمام الشافعي، علمنا مقـدار المنافـسة الـشديد التـي      

 . كانت بين اإلمامين
ي هذه المنافسة العلمية مكـسب كبيـر لعلـم الفقـه، وفيـه إثـراء                وال يخفى علينا، أن ف    

ومع ذلك، فقد ظـل المـذهبان؛ المـالكي والـشافعي يتنافـسان علـى مركـز الـصدارة                   . للفكر
 ).٢(في مصر

ــ         : مُــصَنَّفاته "  ألــف اإلمــام أشــهب كتــابين فــي الفقــه المــالكي، يعــرف األول منهمــا بـ
وهـو كتـاب ــــ كمـا يقـول ابـن       . ن الصائغ، وغيـره     ، رواه عنه تلميذه سعيد بن حسا      "المدونة

وكتـاب واحـد    ،  "اخـتالف القـسامة   " وله أيضًا كتـاب   ) . ٣"(جليلٌ كبيرٌ كثير العلم   :" النديم ــــ   
ولألسف الشديد لم تـصل إلينـا هـذه    ". في فضائل عمر بن العزيز    "  يحمل عنوان    ،  في التاريخ 

ولعلهـا فُقـدت مـع مـا        ،  م أشـهب فـي التـأليف      للوقـوف علـى طريقـة اإلمـا       ،  المُصنَّفات الهامـه  
 .فقدنا من تراثنا الفكري والحضاري

 عــاش اإلمــام أشــهب حياتــه كلهــا مــن أجــل العلــم، حتــى كــان آخــر عهــده     :وفاتــه   
دخلـت علـى أشـهب      : قـال يـونس بـن عبـد األعلـى         . بالدنيا كتبه التي ألفها لينفع بها الطالب      

انظر ما هاهنا وأشار إلى كتبه، : قال. قلت لبيك. سيا يون: في مرضه الذي مات فيه، فقال لي 
وكانـت كتبـه فـي زنبيـل     : قـال . فإذا جمعت من الحجج على هذا البدن الضعيف ما أسـتريح    

وتوفي بمصر سنة أربع ومائتين في رجب، وقيل لثالث وعشرين ليلة خلت من             . بجلد كبير 
وقيـل  . ثمانيـة عـشر يومًـا   : روقال ابن عبد الب . بعد الشافعي بشهر  : قال الشيرازي . شعبان

 ).٤(وهذا هو المشهور من تاريخ وفاته. بثالثة وعشرين يومًا

                                     
 .٢٣٨ ، ص١وفيات األعيان، جـ: ابن خلكان ) ١(
ــ :المقريــزي ) ٢( ــردي  ١٥٦، ص ٤ الخطــط ، جـ ـــ٩٤ ، ص٤النجــوم الزاهــرة، جـــ   :  ، ابــن تغــري ب :  ، الــسيوطي٩٨ ــ

 . ٥١٩ ، ص٢حُسن المحاضرة، جـ

 .٢٥٢م، ص ١٩٩٧الفهرست، الطبعة الثانية، دولة لبنان، دار المعرفة،: يمابن الند ) ٣(

 .١٦٢ ، ص١ترتيب المدارك، جـ: القاضي عياض ) ٤(
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ــا       هكــذا كانــت حيــاة اإلمــام الفقيــه المــالكي أشــهب بــن عبــد العزيــز المعــافري، محبً
متحمالً األذى في سبيل تبليغه، والصبر على نشره حتى استحق أن يُطلـق  ، ناشرًا له،  للعلم
 ).١"(ر، وذوي رأيهاأحد فقهاء مص:" عليه

 أن معظــم الفقهــاء المعــافريين كــانوا خــاملي الــذكر، لــم يــسطع فــي   :  صــفوة القــول
ــز     ــد العزيـ ــام أشـــهب بـــن عبـ ــر اإلســـالمي ســـوى اإلمـ ــا يرجـــع ذلـــك إلـــى  . ســـماء الفكـ ربمـ

التي عُقدت بينه وبين اإلمام الشافعي، حيث كان كل منهما ينتصر           )٢(المناظرات الفقهية 
فمـصر لهـا   ، ع ذلك أيضًا إلى سُكنى اإلمام أشهب في مدينـة الفـسطاط      وربما يرج . لمذهبه

دور فاعل في إضفاء الشهرة على مَنْ وطئت أقدامه تراب أرضها، فضالً عن أن يكون أحـد                 
 .أبنائها

وإلى جانب هؤالء الفقهاء األعالم، ذكرت لنا المصادر التاريخية، مجموعة أخرى، غير            
 :ولم أعثر على ترجمة وافية لهم، وهمأنها اكتفت بذكر أسمائهم فقط، 

أبـو عثمـان وأخـوه حـاتم وأخـوه أبـو طالـب أبنـاء عثمـان                  : أبناء عثمـان المعـافري     .١
لهم سماع مـن ابـن أنعـم، ومـن مالـك            :" قال القاضي عياض  . المعافري؛ المعروف باالبزاري  

روى عـنهم داود بـن يحيـى الـصدفي،       . بن أنس، وأحسب أن رحلـتهم كانـت مـع ابـن غـانم             
ينبغي للقاضي أن يحتـرس مـن النـاس، بـسوء          : سمعت مالكًا يقول  : قال أبو عثمان  . غيرهو

: وســمعته يقــول: قــال. فرايتــه يأكــل بثالثــة أصــابع] مالــك[أكلــت معــه: وقــال حــاتم. الظــن
 ). ٣"(حياة الثوب طيّه، وعيبه قصر أكمامه

 ).٤(حيي بن ماتع المعافري، من جلة أهل مصر .٢

                                     
 .٤٦، ص١تاريخ ابن يونس، جـ: ابن يونس الصدفي ) ١(
 .٢٥٤ ، ص١١البداية والنهاية، جـ: ، ابن كثير٢٣٨ ، ص١وفيات األعيان، جـ: ابن خلكان ) ٢(

 .١٧٧ ، ص ١ترتيب المدارك، جـ: عياضالقاضي )  ٣(
 .٢٩٨مشاهير علماء األمصار، ص : ابن حبان)  ٤(
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روى عـن عُبيـد اهللا بـن أبـي جعفـر،            : يّ المعـافري المـصري    عمر بـن مالـك الـشَّرْعَبِ       .٣
وضــمام بــن إســماعيل،   ، روى عنــه حيــوة بــن شــريح   ). ١(وخالــد بــن أبــي عمــران، وغيرهمــا    

 ).٤(وثقه علماء الجرح والتعديل). ٣"(كان فقيهًا:" قال ابن يونس). ٢(وغيرهما
 ).٥(عمران بن يحيى المعافري، من جلة المصريين .٤

عـــــافري، ذكـــــره ابـــــن شـــــعبان فـــــي أصـــــحاب مالـــــك       محمـــــد بـــــن يحيـــــى الم   .٥
 ).٦(اإلسكندرانيين

@  @  @ 
 

  

                                     
 .٢٨١، ص ١حُسن المحاضرة، جـ: ، السيوطي٥٤٥ ، ص ٩تاريخ اإلسالم، جـ: الذهبي)  ١(
 .٧٢٥ ، ص ١تقريب التهذيب، جـ: ابن حجر)  ٢(
 .٤٣٤، ص ٧يب، جـتهذيب التهذ: ، ابن حجر٤٩٣، ص ٢١تهذيب الكمال، جـ: المزي)  ٣(
 .١٣٥ ، ص ٩الجرح والتعديل، جـ: ابن أبي حاتم)  ٤(

 .١٣٥ ، ص ٩المصدر السابق، جـ: ابن أبي حاتم)  ٥(
F٦EאW،א١א،١٦K 
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 :الخاتمة ونتائج البحث
 :   هذه خاتمة أحاول أن أبلور فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، وهي

أثبت البحث أن قبيلة المعافر؛ قبيلـة عريقـة تـضرب بجـذورها فـي أعمـاق التـاريخ،                   : أوالً
وبعـد ظهـور   . رجع إلى بـالد الـيمن الواقعـة فـي جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة            وأن أصولهم ت  

 في العام التاسـع      )(اإلسالم كانت قبيلة المعافر من أوائل القبائل التي وفدت على النبي          
 .للهجرة؛ وهو المعروف بعام الوفود، فأسلمت وحسن إسالمها

لفـتح اإلسـالمي لمـصر، ونظـرًا        أثبت البحث أن قبيلة المعافر شاركت في عملية ا        : ثانيًا
لــضخامة حجــم القبيلــة، فقــد كانــت أمــاكن ارتباعهــا متنــاثرة فــي محافظــات ســوهاج فــي   
الوجه القبلي، واإلسكندرية، وكفر الشيخ، والمنوفية بالوجه البحري، وكان لهـم دور هـام        
 في نشر اإلسالم واللغة العربية بين سكان مصر، كما كـان لهـم دور بـارز فـي المـساهمة             
ببعض المنشآت الحضارية؛ واألماكن األثرية في مصر اإلسالمية، التي مـا زال بعـضها ماثلـة       

 .إلى العيان حتى اآلن
أن المعــافريين كــان لهــم دورٌ كبيــرٌ فــي إثــراء علــم القــراءات فــي مــصر، فقــد           : ثالثًــا

لقـرآن  أسهمت قبيلة المعافر بأربعة من القراء الكبـار، ويكفـيهم شـرفًا أن أول مَـنْ أقـرأ ا          
 .ولكن دورهم في علم التفسير كان ضئيلًا. الكريم بمصر كان منهم

أثبت البحث كثرة عدد المحدثين المعافريين في مصر، فقد وصـل عـددهم إلـى               :  رابعًا
وهو عدد يفـوق بـاقي المحـدثين فـي القبائـل العربيـة         . محدثًا] خمسة وثمانين [ما يقرب من  

. لى  عددهم في سائر العلوم الشرعية األخـرى         األخرى التي استقرت بمصر، كما يتفوق ع      
وفي هذا داللة كبرى على ولع المعافريين بعلم الحديث، وكـانوا يتـصفون بالـصدق واألمانـة       

 ".الثقة" في رواية للحديث، بل إن معظمهم قد يحمل على لقب
ــة        : خامــسًا ــرة فــي رواي ــة كانــت لهــا إســهامات كبي أثبــت البحــث أن المــرأة المعافري

وتشارك قومها في نشر ،  فهذه أم القاسم بنت حيويل، تروي الحديث عن أبيها        .الحديث
 .هذا العلم الشريف بين المصريين
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خلُصت الدراسة إلى أن مدينة اإلسكندرية كانت ـــــ إلـى جانـب الفـسطاط ـــــ             : سادسًا
. ومــن ثــم فقــد قامــت الحركــة العلميــة فــي هــذه المدينــة علــى عــاتقهم     . مقــر للمعــافريين

، ممـا يعكـس     "اإلسـكندراني " أو  " اإلسكندري" رًا ما نقرأ من ألقاب المعافرييين لقب      فكثي
 .لنا مدى استقرار وكثرة المعافريين في هذه المدينة

فهــذا  . أثبــت البحــث قويــة العالقــات الثقافيــة بــين المعــافريين واألندلــسيين       : ســابعًا
" األندلـسي " هـذا لقـب   و". األنـدلس " مسجد يقام في حي المعـافر بالفـسطاط يحمـل اسـم             

كان يحمله كثير من أبناء المعافر الـذين رحلـوا مـن مـصر لنـشر علمهـم فـي غـرب العـالم                       
 .مع أن الكثير منهم مصري المولد والنشأة، اإلسالمي
أن عـدد الفقهـاء المعـافريين قـد وصـل ـــــ خـالل فتـرة البحـث ـــــ إلـى أربعـة عـشر                : ثامنًا

ــا، وهــي نــسبة ليــست بالقليلــة،   مــن هــؤالء  .  مقارنــة ببــاقي العلــوم اإلســالمية األخــرى  فقيهً
ــا ال بــأس بــه مــن الــشهرة، وخمــسة لــم تمــدنا المــصادر التاريخيــة،      تــسعة علمــاء نــالوا حظً

 .وكتب طبقات المالكية بمعلومات وافية عنهم
أن معظم الفقهاء المعافريين قد اتخـذوا مـن مدينـة اإلسـكندرية مقـرًا لهـم،        :  تاسعًا

إن الحركــة الفقهيــة قــد قامــت فــي هــذه المدينــة علــى        : أســتطيع القــول ومــن ثــم فــإنني   
أكتافهم، وعـن طـريقهم انتقـل الفقـه المـالكي إلـى الـبالد المجـاورة وخاصـة بـالد المغـرب              

 .واألندلس
أن الفقــه المــالكي كــان هــو المــذهب الــسائد بــين الفقهــاء المعــافريين، ولــم     : عاشــرًا

 أن الفقهـاء المعـافريين كـانوا قليـل التــصنيف،     إال. ينافـسه فـي ذلـك أي مـذهب فقهـي أخـر      
فلــم تــذكر لنــا كتــب التــراجم والطبقــات ســوى أســماء مؤلفــات اإلمــام أشــهب بــن عبــد       

 .العزيز، ولألسف لم تصلنا هي األخرى
أن كثيــر مــن الفقهــاء المعــافريين قــد ولــوا منــصب القــضاء، وخاصــة فــي  : حــادي عــشر

لة كبرى على ثقة الحكام في علمهم وعـدلهم  مدينة اإلسكندرية واألندلس، وفي هذا دال    
 .وأماناتهم، لذا فقد أسندوا إليهم هذا المنصب الهام

 
@  @  @ 
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 الـمالحــق
 )١(ملحق رقم 

 خريطة شبه الجزيرة العربية قبيل اإلسالم
 ٢٩شوقي أبو خليل، ص : نقالً عن أطلس التاريخ العربي واإلسالمي، للدكتور
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 )٢(ملحق رقم
  ألهل المعافريكتاب النب

رســــول ملــــوك حميــــر بكتــــابهم ،  مالــــك بــــن مــــرارة الرّهــــاويقــــدم علــــى رســــول اهللا
، وذلــك فــي شــهر رمــضان ســنة تــسع مــن الهجــرة عنــد مقدمــه مــن تبــوك ، وإســالمهم

، ومعـافر ، والنّعمـان قيـل ذي رعـين   ، ونعيم بـن عبـد كـالل   ، الحارث بن عبد كالل   : وهم  
 .وهمدان 

ه زرعـة ذو يـزنٍ مالـك بـن مـرّة الرّهـاويّ فكتـب إلـيهم رسـول               وبعـث إليـ   : قال ابـن إسـحاق      
مـن محمـد رسـول اهللا إلـى الحـارث بـن عبـد كـالل              . بسم اهللا الرحمن الرحيم     : " اهللا

 أما بعـد ذلكـم    -وإلى النعمان قيل ذي رعينٍ ومعافر وهمدان        ،  وإلى نعيم بن عبد كالل    
 فإنه قد وقع بنـا رسـولكم منقلبنـا    -عد  أما ب- فإني أحمد اهللا إليكم الذي ال إله إال هو     -

ــن أرض الـــروم  ــلتم بـــه   ، فلقينـــا بالمدينـــة ، مـ وأنبأنـــا ، وخبّـــر مـــا قـــبلكم  ، فبلّـــغ مـــا أرسـ
وأنّ اهللا قد هـداكم بهـداه إن أصـلحتم وأطعـتم اهللا             ،  بإسالمكم وقتلكم المشركين  

وســهم ، وأقمــتم الــصالة وآتيــتم الزكــاة وأعطيــتم مــن المغــانم خمــس اهللا   ، ورســوله
مـن العقـار عـشر مـا سـقت العـين       ، ومـا كتـب علـى المـؤمنين مـن الـصّدقة      ، نبيّ وصفيّه ال

، و إن في اإلبل األربعين ابنـة لبـون  ، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر  ،  وسقت السماء 
وفـي كـل عـشر      ،  وفـي كـل خمـس مـن اإلبـل شـاة           ،  وفي ثالثين من اإلبل ابن لبون ذكر      

وفي كل ثالثين مـن البقـر تبيـع جـذع           ،  ر بقرة وفي كل أربعين من البق    ،  من اإلبل شاتان  
وأنّها فريضة اهللا التي فـرض      ،  وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاةٌ       ،  أو جذعة 

وأشــهد علــى ، ومــن أدّى ذلــك، فمــن زاد خيــرا فهــو خيــر لــه ، علــى المــؤمنين فــي الــصّدقة
وعليــه مــا ، لــه مــا لهــم، فهــو مــن المــؤمنين، وظــاهر المــؤمنين علــى المــشركين، إســالمه

وإنّــه مــن أســلم مــن يهــوديّ أو نــصرانيّ فإنّــه مــن       ، علــيهم ولــه ذمّــة اهللا وذمّــة رســوله    
ومـن كـان علـى يهوديتـه أو نـصرانيته فإنـه ال يـردّ           ،  وعليه ما علـيهم   ،  له ما لهم  ،  المؤمنين
مــن قيمــة  ، حــرٍّ أو عبــدٍ دينــارٌ وافٍ ، وعليــه الجزيــة علــى كــل حــالمٍ ذكــرٍ أو أنثــى    ، عنهــا

،  فـإن لـه ذمّـة اهللا وذمّـة رسـوله           فمـن أدّى ذلـك إلـى رسـول اهللا         ،  أو عوضه ثيابًـا   المعافر  
ــه عــدوّ هللا ولرســوله     ــ  : ابــن هــشام : نقــال عــن [".ومــن منعــه فإن ــة، جـ ــسيرة النبوي ، ٢ال

 ].٣٥٦، ص ١الطبقات الكبرى، جـ: ، ابن سعد٥٨٨ص
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  إلى زرعة ذي يزن باليمنكتابا النبي

فإن رسول اهللا محمدًا النبيّ أرسل إلى زرعـة ذي يـزن            : أما بعد :" ء فيه الكتاب األول، جا   •
ومالـك بـن   ، وعبد اهللا بن زيـد    ،  معاذ بن جبل  : أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرًا        

وأن اجمعــوا لــه مــا عنــدكم مــن  ، وأصــحابهم، ومالــك بــن مــرّة، وعقبــة ابــن نمــر، عبــادة
ــصّدقة ــة مــن مخــالفيكم  ، ال وأنّ أميــرهم معــاذ بــن جبــل فــال    ، رســليوأبلغوهــا ، والجزي

 ".ينقلبنّ إال راضيا
 فــإن محمــدًا يــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأنّــه عبــده      -أمــا بعــد  :" الكتــاب الثــاني، جــاء فيــه    •

ثم إن مالك ابن مرّة الرّهاويّ قـد حـدّثني أنـك أسـلمت مـن أوّل حميـر وقتلـت                     ،  ورسوله
فــإنّ رســول  ،  تخونــوا وال تخــاذلوا وال، وآمــرك بحميــر خيــرًا ، فأبــشر بخيــر ، المــشركين

إنمـا هـي   ، وأنّ الصّدقة ال تحـل لمحمـدٍ وال ألهـل بيتـه           ،    هو مولى غنيّكم وفقيركم     اهللا
وحفـظ  ،  وأن مالكًـا قـد بلّـغ الخبـر        ،  زكاة يزكّى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل       

 وأولــي وأنّــي أرســلت إلــيكم مــن صــالحي أهلــي وأولــي ديــنهم  ، الغيــب وآمــركم بــه خيــرًا
ــرا  ، علمهــم ــيهم  ، وآمــركم بهــم خي والــسالم علــيكم ورحمــة اهللا   ، فــإنهم منظــور إل
نهايـة األرب فـي   : ، النـويري ١٤٦، ص٤الـسيرة النبويـة، جــ    : ابن كثير : نقلًا عن [".وبركاته  

 ].٧٧، ص١٨فنون األدب، جـ
 

@  @  @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر العربية: أوالً 

أُسـد الغابـة فـي معرفـة     ) : م١٢٣٣/هـ ٦٣٠عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ت       : (رابن األثي  .١
 ] .بدون ــ تاريخ [لبنان، ، ، دار الكتب العلمية١الشيخ علي محمد معوض، وآخر، ط: الصحابة، تحقيق

سيد الـ : التـاريخ الكبيـر، تحقيـق   ):م٨٠١/هــ ٢٥٦محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفـي ت    :( البخاري .٢
 ).بدون ـــ تاريخ(، دار الفكر، سوريا، ١هاشم الندوي، ط

 . م ١٩٨٦، لبنان، ، دار المعرفة١ط، محمود إبراهيم زايد: التاريخ الصغير، تحقيق.............. : .٣

ــد الملــك ت    :(ابــن بــشكوال  .٤ ـــ ٥٧٨أبــي القاســم خلــف بــن عب ــصلة ):م١١٨٢/ هـ ــة ٢ط، كتــاب ال ، الهيئ
 .م٢٠٠٨ المصرية العامة للكتاب، مصر،

النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مـصر     ):م١٤٦٩/ هــ ٨٧٤أبو المحاسن يوسف األتابكي ت  :(ابن تغرى بردى   .٥
 .م٢٠٠٧، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ١والقاهرة، ط

غايــة النهايــة فــي  ):م١٤٢٩/ هـــ٨٣٣محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي الدمــشقي ت   :(ابــن الجــزري .٦
 .م٢٠٠٦، ، دار الكتب العلمية، لبنان١سر، طبرجسترا: طبقات القراء، تحقيق

المنتظم في تـاريخ األمـم   ): م١٢٠٠/ هــ ٥٩٧أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ت        :(ابن الجوزي  .٧
 .م١٩٩٢، دار الكتب العلمية، لبنان،١محمد عبد القادر عطا، ط: والملوك، تحقيق

/ هــ   ٣٢٧إدريـس بـن المنـذر التميمـي ت          عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن               :(ابن أبي حـاتم الـرازي      .٨
ــديل، تحقيـــق ): م٩٣٨ ــاني، ط   : الجـــرح والتعـ ــد الـــرحمن بـــن يحيـــى المعلمـــي اليمـ ــرة  ١عبـ ، مجلـــس دائـ

 .م١٩٥٢المعارف العثمانية، الهند،

: الثقات، تحقيـق ): م٩٦٥/ هــ٣٥٤أبي حاتم محمد بن حاتم بن أحمد التميمي البستي ت     :( ابن حبان  .٩
 .م١٩٧٥، ، دار الفكر، سوريا١ طالسيد شرف الدين أحمد،

، دار  ١مـرزوق علـى إبـراهيم، ط      : مشاهير علمـاء األمـصار فـي أعـالم فقهـاء األقطـار، تحقيـق              .............. :  .١٠
 . م١٩٩١الوفاء، مصر، 

اإلصــابة فــي تمييــز الــصحابة،   ): م١٤٤٩/ هـــ٨٥٣أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالني ت    :( ابــن حجــر  .١١
 .م١٩٩١، دار الجيل، لبنان،١علي محمد البجاوي، ط: تحقيق

،  الــدار المــصرية للتــأليف ١علــي محمــد البجــاوي، ط: تبــصير المنتبــه بتحريــر المــشتبه، تحقيــق ...............:  .١٢
 .م١٩٦٧والترجمة، مصر، 

 .م١٩٨٥، دار الرشيد، سوريا، ١محمد عوامة، ط: تقريب التهذيب، تحقيق..............:  .١٣

 .م١٩٨٤، دار الفكر، سوريا،١ب، طتهذيب التهذي.............. :  .١٤

 ).بدون ــ تاريخ ( ، دار الكتاب العربي، لبنان،١تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، ط.................:  .١٥
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جمهرة أنساب العرب،   ): م١٠٦٣/ هـ  ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي ت          :( ابن حزم  .١٦
 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، لبنان،٢ط

، الهيئـة  ١عبـد المـنعم عـامر، ط   : فتـوح مـصر والمغـرب، تحقيـق      ): م٨٧١/ هــ   ٢٥٧ت  :(ابن عبد الحكم   .١٧
 .م١٩٩٩العامة لقصور الثقافة، مصر،

جذوة المقتبس في ذكـر   ): م١٠٩٥/ هـ  ٤٨٨محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا األزدي ت           :( الحُميدي .١٨
 .م٢٠٠٨اب، مصر، ، الهيئة المصرية العامة للكت٢والة األندلس، ط

بـشار عـواد    . د: تحقيـق ،  تاريخ بغـداد  ): م١٠٣٧/ هـ  ٤٦٣أبو بكر أحمد بن ثابت ت       :( الخطيب البغدادي  .١٩
 .م٢٠٠١، دار الغرب اإلسالمي، لبنان،١معروف، ط

وفيات األعيان وأنباء أبنـاء  ): م ١٣٨٣/ هـ ٦٨١أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ت      :(ابن خلكان  .٢٠
 .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، لبنان، ١مريم قاسم طويل، ط.  د:الزمان، تحقيق

فـان  : مفاتيح العلوم، تحقيق  ):م٩٨٨/هـ٣٨٧أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن يوسف ت        :( الخوارزمي .٢١
 .م٢٠٠٤، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ١فلوتن، ط

ــذهبي .٢٢ ــذهبي ت    : ( الـ ــد الـ ــد بـــن أحمـ ــدين محمـ ـــ ٧٤٨شـــمس الـ ــاري):م١٣٤٨/ هــ ــات  تـ ــالم ووفيـ خ اإلسـ
 .م١٩٩٣، دار الكتاب اإلسالمي،٢عبد السالم تدمري، ط. د: المشاهير واألعالم، تحقيق

 .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، لبنان، ١زكريا عميرات، ط: تذكرة الحفاظ، تحقيق...........:  .٢٣

 .م١٩٨٥ان،، مؤسسة الرسالة، لبن٣شعيب األرناؤوط، ط: سير أعالم النبالء، تحقيق...........: .٢٤

، دار الكتـب العلميـة،      ١محمـد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول،ط         : تحقيـق ،  العبر فـي خبـر مَـنْ غبـر        ...........: .٢٥
 ].بدون ـــ تاريخ [لبنان، 

، اســتانبول، ١طيــار آلتــي قــوالج، ط. د: معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعــصار، تحقيــق .............:  .٢٦
 .م١٩٩٥تركيا، 

، دار الكتــب  ١الــشيخ علــي محمــد معــوض، ط   : ميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقيــق     .: ............... .٢٧
 .م١٩٩٥العلمية، لبنان، 

تـاج العـروس مـن جــواهر    ): م ١٧٩٠هــ ــــ   ١٢٠٥محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الــرزّاق الحـسيني ت       :(الزَّبيـدي  .٢٨
 ].بدون ـــ تاريخ[، دار الهداية، الكويت،١القاموس، ط

 تحفـة األحبـاب وبغيـة الطـالب     ):م ١٤٩٦/هــ ٩٠٢دين محمد بـن عبـد الـرحمن ت    شمس ال :( السخاوي .٢٩
 .م١٩٨٦، مكتبة الكليات األزهرية، مصر، ٢في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات، ط

علــى . د: الطبقـات الكبيــر، تحقيـق  ):م٧٨٢./هــ ٢٣٠محمــد بـن سـعد بــن منيـع الزهــري ت    :( ابـن سـعد    .٣٠
 .م٢٠٠٢لمصرية العامة للكتاب، مصر، ،الهيئة ا١محمد عمر، ط

عبد اهللا : األنساب، تحقيق): م١١٦٦/ هـ ٥٦٢عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ت      :(السمعاني .٣١
 .م١٩٨٨، دار الكتب العلمية، لبنان،١عمر البارودي، ط
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صر حُسن المحاضرة في تـاريخ مـ       ):م١٥٠٥/هــ٩١١جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت         :(السيوطي .٣٢
 .م١٩٨٨، دار الفكر العربي، مصر،١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: والقاهرة، تحقيق

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، لبنان، ١ذيل طبقات الحفاظ، ط.............:  .٣٣

. د: طبقات الفقهاء، تحقيـق ):  م١٠٨٣/ هـ٤٧٦أبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف ت      :(الشيرازي .٣٤
 .م١٩٧٠ئد العربي، مصر،، دار الرا١إحسان عباس، ط

: الــوافي بالوافيــات، تحقيــق ):م١٣٦٢/ هـــ ٧٦٤صــالح الــدين خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهللا ت   :(الــصفدي  .٣٥
 .م٢٠٠٠، دار إحياء التراث، لبنان، ١أحمد األرناؤوط، ط

بغيـة الطلـب فـي تـاريخ     ) : م١٢٦٢/  هــ  ٦٦٠كمال الدين عمر بـن أحمـد بـن أبـي جـرادة ت            :( ابن العديم  .٣٦
 ].بدون ــ تاريخ[، دار الفكر، سوريا، ١سهيل زكار، ط. د: حقيقحلب، ت

تـاريخ مدينـة    ): م١١٢٥/ هــ ٥٧١علـي بـن الحـسن ابـن هبـة اهللا بـن عبـد اهللا الـشافعي ت                    :(  ابن عساكر  .٣٧
 .م١٩٩٨، دار الفكر، سوريا، ١علي شيري، ط: دمشق، تحقيق

، مجمـع   ١ط،  أحمـد فـؤاد باشـا     . د: قيـق  الميزان في األقيـسة والمكاييـل واألوزان، تح        :علي باشا مبارك   .٣٨
 .م٢٠١١مصر،، اللغة العربية

ــ ١٠٨٩عبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ت            :( ابن العماد الحنبلي   .٣٩ شـذرات الـذهب فـي أخبـار     ): م١٦٧٨/هــ
 .م١٩٨٥، دار ابن كثير، سوريا، ١عبد القادر األرناؤوط، ط: من ذهب، تحقيق

ترتيـب المـدارك وتقريـب    ): م١١٤٩/هـ ٥٤٤بي ت أبي الفضل عياض بن موسى اليحص ( :القاضي عياض  .٤٠
ــالم هاشـــم، ط : المـــسالك لمعرفـــة أعـــالم مـــذهب مالـــك، تحقيـــق   ــة، ١محمـــد سـ ، دار الكتـــب العلميـ

 .م١٩٩٨لبنان،
. د: الــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان المــذهب، تحقيــق ): م١٣٩٦/هـــ ٧٩٩المــالكي ت :(ابــن فرحــون .٤١

 .م١٩٧٦مصر، ، دار التراث، ١محمد األحمدي أبو النور، ط

تـاريخ علمـاء األنـدلس،      ): م١٠١٢/هــ ٤٠٣أبي الوليد عبد اهللا بـن محمـد بـن يوسـف األزدي              :( ابن الفرضي    .٤٢
 .م٢٠٠٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ٢ط

خليـــل : المعرفـــة والتـــاريخ، تحقيـــق):م٩٥٨/هــــ٣٤٧أبـــي يوســـف يعقـــوب بـــن ســـفيان ت :(الفـــسوي .٤٣
 ).بدون ـــ تاريخ( لبنان،، دار الكتب العلمية، ١منصور، ط

، دار الكتــب ١المعــارف، ط):م٨١٥/هـــ٢٧٦أبــي محمــد عبــد اهللا بــن مــسلم الــدينوري ت      :( ابــن قتيبــة  .٤٤
 .م١٩٨٧العلمية، لبنان، 

، الهيئة العامة   ١صبح األعشى في صناعة األنشا، ط     ):م١٤١٨/هـ٨٢١أبي العباس أحمد ت     :( القلقشندي .٤٥
 .م٢٠٠٦لقصور الثقافة، مصر،

ــاني،  ٢إبــراهيم األبيــاري، ط : نهايــة األرب فــي معرفــة أنــساب العــرب، تحقيــق   : ......... .٤٦ ، دار الكتــاب اللبن
 .م١٩٨٠لبنان،
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علي شيري،  : البداية والنهاية، تحقيق  ): م ١٣٦٤/  هـ٧٧٦عماد الدين إسماعيل بن عمر ت       :( ابن كثير  .٤٧
 .م١٩٨٨، دار إحياء التراث العربي، لبنان،١ط

 .م١٩٩٩، دار طيبة، السعودية، ٢سامي محمد سالمة، ط: العظيم، تحقيقتفسير القرآن ..........:  .٤٨
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The Scientific Role of Al-Mu`aafireen in Egypt Fromthe Islamic Conquest to 

the Fourth Century AH 
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Abstract: 

This research is concerned with the scientific role of Al-Mu`aafireentribe in 

Egypt from the Islamic conquest till the fourth century AH. The research is 

dividedinto five main sections and a conclusion. In the first section, “The history 

of Al-Mu`aafireen between the pre-Islamic period (AlJaahilia) and Islam”is 

discussed in terms of their origin, the branches of their tribe, their conversion to 

Islam, the places of their residence in Egypt. The section is concluded by 

mentioning their most important cultural establishments in Egypt.  The second 

section deals with the companions ofTheProphet-peace be upon him- and their 

followers who belonged to Al-Mu`aafireen tribe,andinhabited the land of Egypt 

and had a significant role in disseminating religious knowledge among the 

people of Egypt. The third section discusses the effort of Al-Mu`aafireen in the 

sciences of the Holy Quran, in the forefront the science of the recitations of the 

Quran, which honors the Al-Mu`aafreen for being the first people who recited 

the Holy Quran in Egypt. The fourth section discusses the most famous 

MuHadditheen (narrators of Hadeeth) of Al-Mu`aafireen in Egypt. The fifth 

section,is about their efforts in jurisprudence. The most famous jurisprudents 

from Egypt were Imam Al-Maliki and Ash-hab Ibn Abdulaziz Al-Mu`aafiri. In 

conclusion, the researcher presents the most important results in his research. 

Praise be to Allah, Lord of All. 
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