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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
التعريف باجمللة

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،باللغتين
العربية واإلنجليزية ،كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها ،وملخصات
الرسائل العلمية ،وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية ،وتصدر مرتين في السنة (يناير ـ يوليو).
الرؤي ـ ــة

الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة ،وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.
الرس ــالـة

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.
أهداف اجمللة
)1
)2
)3
)4

أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية ،وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع.
تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة.
شروط قبول البحث

)1
)2
)3
)4
)5
)6

األصالة واالبتكار ،وسالمة المنهج واالتجاه.
االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.
الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
سالمة اللغة.
أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر ،وأن يشير الباحث
إلى أنه ٌّ
مستل من رسال ٍة علمي ٍة.
هـ

للمراســلة
رئيس تحرير مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية ،جامعة الحدود الشمالية،
ص.ب  ،1321عرعر ،91431المملكة العربية السعودية
هاتف - 0146615499 :فاكس0146614439 :
اإللكترونيh.journal@nbu.edu.sa ::
البريد اإللكتروني

اإللكترونيhttp:// www.nbu.edu.sa ::
الموقع اإللكتروني

االشرتاك والتبادل

مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة ،جامعة الحدود الشمالية ،ص.ب ،1321 .عرعر 91431

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة  40 :ريا ًال سعودياً أو  20دوالراً أمريكياً (شام ً
ال البريد).

www.nbu.edu.sa

و

إرشادات للمؤلفني
ال  -ضوابط النص المقدم للنشر :
أو ً
)1
)2

)3
)4
)5
)6

)7

الدراسات السابقة.
العرض :ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية
البحث ،واألدوات والطرق التي تخدم الهدف،
وترتب المعلومات حسب أولويتها.
النتائج والـمـنــاقـشــة :ويـجــب أن تـكــون واضحة
موجزة ،مع بيان دالالتها دون تكرار.
الخاتمة :وتتضمن تلخيصاً موج اًز للموضوع،
وما توصل إليه من نتائج ،مع ذكر التوصيات
والمقترحات.
 )8أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية
في النص ،وتكون باللونين األبيض واألسود،
وت ــرق ــم تــرقـيـمـاً مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أسـمــاؤهــا
والمالحظات التوضيحية أسفلها.
 )9أن تــدرج الـجــداول في النص ،وترقم ترقيماً
مـتـسـلـسـاً ،وتـكـتــب أس ـمــاؤهــا أع ــاه ــا ،وأمــا
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـتــوض ـي ـح ـيــة ف ـت ـك ـتــب أس ـفــل
الجدول.
 )10وضــع نماذج من صــور الكتاب المخطوط
المحقق في مكانها المناسب.
 )11ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس ،وتقوم
بحذفها عند طباعة المجلة.
 )12أن يـ ـ ارع ــى ف ــي م ـن ـهــج تــوث ـيــق ال ـم ـصــادر
وال ـم ـ ارجــع داخـ ــل ال ـنــص ن ـظــام جمعية علم
النفس األمريكية ( ،)APAاإلصـدار السادس،
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل
المتن ،وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخــل
ال ـنــص ،وتــوثــق ال ـم ـصــادر وال ـم ـ ارجــع داخــل
الـمـتــن بـيــن قــوسـيــن حـســب األم ـث ـلــة اآلت ـيــة:
يــذكــر اســم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة،

أال تزيد صفحاته عن ( )45صفحة من القطع
العادي (.)A4
أن يحتوي على ع ـن ـوان وملخص باللغتين
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة ،بحيث
ال يزيد عــن ( )200كلمة لكل ملخص ،وأن
ٍ
مفتاحية دالــ ٍـة على
يتضمن الـبـحــث كـلـمــات
التخصص الدقيق للبحث باللغتين ،ال يتجاوز
عــددهــا ( )6كـلـمــات ،تــوضــع بـعــد نـهــايــة كل
ملخص.
أن يذكر اســم المؤلف وجهة عمله وعنوان
المراسلة بعد عنوان البحث مباشرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
أن ت ـق ــدم األبـ ـح ــاث ال ـع ـرب ـيــة م ـط ـبــوعــة بخط
( ،)Simplified Arabicبحجم ( )14للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )12للهوامش.
أن تـقــدم األب ـحــاث اإلنجليزية مطبوعة بخط
( )Times New Romanبحجم ( )12للنصوص
في المتن ،وبالخط نفسه بحجم ( )9للهوامش.
كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة،
مع ترك مسافة  1.5سم بين السطور ،وتكون
الـحـواشــي  2.54ســم على الـجـوانــب األربـعــة
للصفحة ،بما يعادل  1.0إنش (بوصة واحدة).
التزام الترتيب الموضوعي اآلتي:
المقدمة :وتـكــون دالــة على مــوضــوع البحث،
والهدف منه ،ومنسجمة مع ما ِ
يرُد في البحث
مــن مـعـلــومــات وأف ـكــار وحـقــائــق علمية ،كما
تشير باختصار إلــى مشكلة البحث ،وأهمية

ز

االقتباس من كتاب:

فسنة النشر ،مثال( :خيري1985 ،م) .وفي
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة
مـبــاشـرة بـعــد تــاريــخ الـنـشــر ،م ـثــا( :خ ـيــري،
1985م ،ص .)33:أمــا إذا كــان للمصدر
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة،
مثال( :القحطاني والعدناني1426 ،هـ) .إو�ذا
زاد عددهم عن اثنين تذكر أسماء عوائلهم
أول مرة ،مثال( :زهران والشهري والدوسري،
1995م) ،إو�ذا تكرر االقتباس من المصدر
نفسه يـشــار إلــى اســم عائلة الـمــؤلــف األول
فقط ،ويكتب بعده وآخـ ــرون ،مثل( :زه ـران
وآخرون1995 ،م) ،على أن تكتب معلومات
النشر كاملة في قائمة المصادر.
 )13بــالـنـسـبــة ألب ـحــاث ال ـع ـلــوم الـشــرعـيـ ة واألدبـ ـي ــة،
ح بترقيم المصادر والمراج ع داخ ل المتن،
فيسم 
مع وضع حاشية أسفل الصفحة ،ويشار إليها
برقم أو نجمة ،ويكون الخط فيها بحجم ()12
للعربي و( )9لإلنجليزي.
ن :قال الذهبي:
مثالذلك؛ كأن يكتبفيالمت 
ـأجـ ُّـل كتب
« وأم ــا جــامــع ال ـب ـخــاري الـصـحـيــح ،فـ َ

الجوير ،إبراهيم مبارك2009( .م) .األسرة والمجتمع:
د ارس ـ ــات ف ــي عـلــم االج ـت ـمــاع ال ـعــائ ـلــي .ط،1.
الرياض :دار عالم الكتب.
الشيرازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف.
(1403ه ــ) .المهذب في فقه اإلمــام الشافعي،
تـحـقـيــق :حـبـيــب الــرح ـم ـ ــن األع ـظ ـم ـ ــي .ط،2.
بيروت :دار الكتب العلمية.

االقتباس من دورية:

ع ــودة ،أحـمــد2011( .م) .معايير ضمان الجودة
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة:
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والج ــودة .المجــلة
األردنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في العل ـ ـ ـ ــوم التربوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة،)2(7 ،
.193 -163

االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:

ال ـقــاضــي ،إي ـمــان ع ـبــداهلل1429( .ه ـ ـ ــ) .النباتات
الطبيعية للبيئة الساحلية بـيــن أرس ــي تـنــورة
والملوح بالمنطقة الشرقية :دراسة في الجغرافيا
النباتية وحماية البيئة .رســالــة دك ـت ـواره غير
منشورة ،كلية اآلداب للبنات. ،الدمام :جامعة
الملك فيصل.

اإلسالم ،وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى»()1
.
وفى الحاشية يكتب هكذا:

 ) (1إرشــاد الـســاري في شــرح صحيح البخاري ،ج،1:
ص.29:

االقتباس من الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 )14تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي:
(صحيح البخاري ،ج ،1:ص ،5:رقــم الحديث
.)511
 )15توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث
مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اســم العائلة ،ووفــق
نظام ( ،)APAوبحجم  12للعربي و 9لإلنجليزي،
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي:

مثال لالقتباس من كتاب:
المزروعي ،م .ر ،.و المدني ،م .ف2010( .م).
المعرف
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العاليِّ .
الرقـمي )،(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشعبي (http://
) ،www....أو الرقم المعياري الدولـ ـ ــي للكتاب
)(ISBN: 000-0-00-000000-0

ح

.

ومثال لالقتباس من مقالة في دورية:

ال ـمــدنــي ،م .ف2014( .م) .مفهـوم ال ـحـ ـ ـوار في
ت ـق ـريــب وج ـه ــات ال ـن ـظــر .الـمـجـلــة الـبـريـطــانـيــة
المعرف
لتكنولوجيا التعليم.260-225 ،(6)11 ،
ِّ
الرقمي )(DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x
أو برتوكول نقل النصوص التشـعبي (http://

ثانياً  -المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
)1
)2
)3

)onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111

)4

أو الـرقــم المعياري التسلـسلي الــدولــي للمجلة

). (ISSN: 1467-8535

 )16يـلـتــزم الـبــاحــث بترجمة أو (روم ـن ــة) أسـمــاء
الـ ـمـ ـص ــادر وال ـ ـم ـ ـ ارجـ ــع ال ـع ـرب ـي ــة إل ـ ــى ال ـل ـغــة
اإلنـجـلـيـزيــة إو�ضــاف ـت ـهــا إل ــى قــائـمــة الـمـصــادر
والمراجع .مثال:
الـجـبــر ،سليمان1991( .م) .تقويم طرق
تــدريــس الجغرافيا ومــدى اختالفها باختالف
خـبـرات المدرسين وجنسياتهم وتخصصاتهم
ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـمـتــوسـطــة بــالـمـمـلـكــة الـعـربـيــة
السـعودية .مجلة جامعة الملك سـعود -العلوم
التربويـة.170-143 ،)1(3 ،

نسخة إلكترونية من البحث بصيغة (.)Word
السيرة الذاتية للباحث ،متضمنة اسمه باللغتين
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جامعة الحدود الشمالية

) هـ1438/08/25  وقبل للنشر يف، هـ1438/08/18 (قدم للنشر يف
 وعـرض البحـث لتعريف لفظتي. وبيان حجيتهـا ومكانتها عنـد العلامء، واحلديث عـن أبرز مسـائلها، هيـدف البحـث للتعريف هبـذه الداللـة:ملخـص
 ويف فصل مسـتقل كان الكالم. وأعقب ذلـك الكالم عىل مصطلح «داللة اإلشـارة» مـاذا يعنى به،الداللـة واإلشـارة لغـة واصطالحـ ًا ويف القـرآن الكريم
 عقب ذلك، وكوهنا حجة عنـد أكثر العلماء، «مهامت يف داللة اإلشـارة» حيـث حتدث البحـث عن حجية داللـة اإلشـارة:على مسـائل عـدة نظمهـا اسـم
، يف اخلطأ يف داللة اإلشـارة- وعقد مطلبـا –بعد ذلـك، وكيف تناوهلا املؤلفـون يف علوم القـرآن،حتـدث الباحـث عـن هـذه الداللة يف كتب علـوم القـرآن
 وهو، تاله القسـم التطبيقي، هذا القسـم النظـري. ثـم ختم هـذا الفصل باحلديث عن الفرق بني داللة اإلشـارة والتفسير اإلشـاري،وزلـل بعضهـم فيهـا
 بني الباحث يف دراسـتها وجه عدهـا من داللة،يف دراسـة بعـض االسـتنباطات املدونـة يف كتب األصوليين وعلوم القـرآن ويشء من اسـتدالالت الفقهاء
. أم ال؟ ثم ختـم الباحث بالنتائـج والتوصيات، ثـم هل يصـح هذا االسـتنباط،اإلشـارة
*****

. تطبيق ًا،  تنظري ًا، داللة اإلشارة:كلامت مفتاحية
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مقدمة:

البحــث املعنــون لــه بـ«داللــة اإلشــارة يف القــرآن

الكريــم تنظــر ًا وتطبيقــ ًا».

َّ
إن احلمــد هلل؛ نحمــده ،ونســتعينه ،ونســتغفره،

وأحســب أن هــذا البحــث-إن شــاء اهلل تعــاىل-

ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا،
َّ
مضــل لــه ،ومــن ُيضلــل؛ فــا
َمــن هيــده اهلل؛ فــا

يعالــج النقــص املشــار إليــه يف كتــب علــوم القــرآن

حــول مباحــث هــذه الداللــة.

هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك

لــه ،وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله.

كــا أن يف البحــث هــذا ،دراســة لبعــض

أمــا بعــد؛ فــا خيفــى عــى أهــل العلــم مــا ملباحــث

االســتنباطات التــي هــي مــن قبيــل داللــة اإلشــارة،

العاليــة ،فهــي طريــق مــن طــرق اســتنباط جليــل

والتطبيــق ،وال خيفــى فائــدة هــذا األمــر؛ فيجتمــع

حتــى ال تكــون دراســة جمــردة عــن التمثيــل

دالالت األلفــاظ مــن األمهيــة البالغــة ،واملكانــة

التنظــر والتطبيــق.

الفوائــد ،واســتخراج كريــم العوائــد ،وهــي دليــل

وعمــديت يف مجــع هــذه األمثلــة مــا مثــل بــه

مــن دالئــل ســعة الكتــاب العظيــم ،وبرهــان ســاطع

األصوليــون يف كتبهــم هلــذه الداللــة ،فجمعتهــا مــن
ِّ
جــل كتــب األصول-عــى اختــاف مذاهبهــم،-

مــن براهــن عظمــة القــرآن الكريــم ،وصــدق اهلل إذ
ٓ
ــر َء ۡ َ
(قۚ َو ۡٱل ُق ۡ
جيــد) (ق.)١:
قــال:
ِ
ان ٱلم ِ

وكــذا املؤلفــون يف علــوم القــرآن ،وزدت عليهــا

وإن أحــد أفــراد دالالت األلفــاظ مــا يســمى عنــد

بعــض اســتدالالت الفقهــاء التــي هــي مــن قبيــل

العلــاء بـ«داللــة اإلشــارة» ،داللــة عنــي هبــا العلــاء،

هــذه الداللــة ،فكانــت عــرة مواضــع ،وفيهــا ثالثــة

واحتفــى هبــا األلبــاء ،واســتعملها الفقهــاء ،وهلــج هبــا

عــر اســتنباط ًا.

املفــرون ،وأطنــب يف ذكرهــا األصوليــون ،وذكرهــا
يف مصنفاهتــم املعتنــون بعلــوم القــرآن ،غــر َّ
أن أهــل

واســتيعاب مــا قيــل :إنــه مــن داللــة اإلشــارة فيــه

صعوبــة بالغــة- ،ولــو قيــل بتعــذره مل يكــن بعيــد ًا-

األصــول كانــوا أكثــر هلــا طرقـ ًا ،وأشــد بحثـ ًا ،وأســد

خاصــة يف أبحــاث كهــذه.

قيـاً.

ولعــل الناظــر يف هــذه األمثلــة جيــد بغيتــه يف

وأمــا املصنفــون يف علــوم القــرآن فقــد أقلــوا فيهــا

اســتيضاح هــذه الداللــة ،والوقــوف عــى حقيقتهــا،

الذكــر ،وأوجــزوا احلديــث ،واختــروا الــكالم،

ومعرفــة مــا يصــح منهــا ،ومــا ال يصــح.

فجــاءت مباحثهــا لدهيــم ال تفــي بالغــرض ،وال تلــم

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

باملقصــود.

	-داللــة اإلشــارة إحــدى ســبل اســتنباط األحــكام

ومــن هنــا؛ جــاءت فكــرة مجــع مــادة علميــة

واحلكــم مــن اآليــات القرآنيــة.

قرآنيــة يف هــذه الداللــة الطيبــة املباركــة ،فــكان هــذا
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	-اســتعامل العلــاء لداللــة اإلشــارة مــن غــر نكــر

وأســباب اختيــاره وأهدافــه وخطتــه واملنهــج املتبــع يف

	-ال خيلــو كتــاب أصويل-غالبـ ًا -صغــر أم كــر مــن

أمــا القســم األول فــكان يف التنظــر والدراســة

كتــب األصــول إنــا هــي تقعيــد ألدلــة الفقــه

الفصــل األول :يف تعريــف داللــة اإلشــارة لغــة

يــرز لنــا أيضـ ًا أمهيتهــا ومكانتهــا.

كتابتــه.

لداللــة اإلشــارة ،وفيــه فصــان اثنــان:

ذكــر هــذه الداللــة واإلشــارة إليهــا ،ومعلــوم أن

واصطالحــا :وفيــه متهيــد وأربعــة مطالــب:

يف ديــن اهلل تعــاىل ،فهــذا يــرز لنــا أمهيــة هــذه

التمهيد يف فضل اإلشارة.

الداللــة.

املطلب األول :تعريف الداللة لغة واصطالحا.

	-قلــة كالم املصنفــن يف علــوم القــرآن يف هــذه

املطلب الثاين :أنواع الداللة.

الداللــة ،وعــدم اإلملــام بمباحثهــا ،ولعــل هــذا

املطلب الثالث :تعريف اإلشارة لغة واصطالح ًا.

البحــث يلبــي حاجــة القــارئ يف علــوم القــرآن.

املطلــب الرابــع :تعريــف داللــة اإلشــارة

	-ومــن أســباب اختيــاري للكتابــة يف هــذا

ا صطال حــ ًا .

املوضــوع :أهنــا خدمــة لكتــاب اهلل تعــاىل ،وإنــه –

وأيــم اهلل -لــرف للعبــد أن خيــدم بقلمــه كتــاب

الفصــل الثــاين :مهــات يف داللــة اإلشــارة ،وفيــه

ربــه .D

أهداف املوضوع:

مدخــل وأربعــة مطالــب:

مدخل يف أقسام الدالالت اللفظية.

	-التعريف بمصطلح «داللة اإلشارة».

املطلب األول :حجية داللة اإلشارة.

	-إبراز مكانة هذه الداللة وبيان أمهيتها.

	-التمييــز بــن صحيــح االســتدالل بداللــة اإلشــارة

املطلب الثاين :داللة اإلشارة يف علوم القرآن.

	-إيضــاح الفــرق بــن داللــة اإلشــارة والتفســر

املطلــب الرابــع :داللــة اإلشــارة والتفســر

	-دراســة بعــض األمثلــة لداللــة اإلشــارة مــن

ثــم يتلــوه القســم الثــاين يف ذكــر أمثلــة لداللــة

املطلب الثالث :اخلطأ يف داللة اإلشارة.

وباطله.

اإلشــاري.

اإلشــاري.

اإلشــارة مــن القــرآن الكريــم ،ودراســتها مــن جهــة

القــرآن الكريــم ومناقشــتها.

خطة البحث:

كوهنــا داللــة إشــارة أم ال؟ ومــن جهــة صحــة
االســتنباط مــن عدمــه.

تكون هذا البحث من مقدمة وقسمني وخامتة.

أمــا املقدمــة :فقــد بينــت فيهــا أمهيــة املوضــوع

ثم اخلامتة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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الدراسات السابقة:

النصــوص الرشعيــة والقانونيــة ،د .حممــد

الرحيــل ،جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم

مــن خــال النظــر يف فهــارس املكتبــات

وحمــركات البحــث مل أجــد بحثـ ًا يف موضوعنــا هــذا:

االقتصاديــة والقانونيــة ،املجلــد( ،)20العــدد

داللــة اإلشــارة يف القــرآن الكريــم ،ومل أجــد بحثــ ًا

الثــاين2004 ،م.

متخصصــ ًا يــدرس فيــه مــا اســتنبط بطريــق داللــة

وهذا كسابقه ،بحث أصويل قانوين.

	-داللـــة اإلشـــــــــارة وتطبيقاهتـــا عنـــد

اإلشــارة ،ويناقــش فيــه املســتدل ،ويبحــث فيــه عــن

األصوليني(دراس ــة مقارن ــة) ،رس ــالة ماجس ــتري

أقــوال العلــاء اآلخريــن ،ويقــارن بينهــا ،ثــم يرجــح

للطالـــب حممـــد عـــي أبـــو شـــعلة ،اجلامعـــة

أحدهــا.

األردنيــــــة2005 ،م.

وغايــة مــا وجــدت مــن ذلــك :إمــا كالم ألهــل

وهذا بحث أصويل أيض ًا.

األصــول ضمــن مصنفاهتــم ،وهــذا يعنــى فيــه أربابــه

	-داللــة اإلشــارة يف التقعيــد األصــويل والفقهــي

باجلانــب التنظــري هلــذه الداللــة .وقــل هــذا يف

دراســة تأصيليــة تطبيقيــة ،تأليــف :د .حممــد بــن

كتــب علــوم القــرآن الكريــم.

ســليامن العرينــي ،دار التدمرية1437،هـــ.

وإمــا بحــث أصــويل عنــي ببحــث مســألتنا

وهــذا بحــث موســع جــد ًا لداللــة اإلشــارة،

مــن جهــة أصوليــة ،أطــال يف ذيوهلــا ،وأطنــب

ومــا يتعلــق هبــا مــن جهــة األصــول والقواعــد

يف تشــقيقها ،وأصــاب وأحســن عــى أصحــاب

الفقهيــة والفقــه ،كــا تنــاول اإلشــارة باليــد

األصــول.

والعــن ونحوهــا .وأصلــه رســالة دكتــوراه

لكــن تبقــى حاجــة أهــل القــرآن قائمــة؛ فــا

تقــدم هبــا الباحــث إىل قســم أصــول الفقــه يف

كل مباحــث أهــل األصــول ،وال مجيــع حجاجهــم

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود؛ لنيــل درجــة

حيتاجهــا أهــل القــرآن ،فمــن هــذه األبحــاث:

الدكتــوراه.

	-داللــة اإلشــارة عنــد احلنفيــة وتطبيقاهتــا يف

	-وبحثــي هــذا هــو يف داللــة اإلشــارة وتطبيقاهتــا

الفقــه اإلســامي وقانــون العقوبــات األردنيــة،

يف القــرآن الكريــم ،وبنــاء عــى هــذا ،فــكل مــا

أ.د .عبــد اهلل حممــد الصالــح ،املجلــة األردنيــة

ال خيــدم النــص القــرآين فــإين أعــرض عنــه ،كــا

يف الدراســات اإلســامية ،مــج( ،)10ع(،)4

أين أدرس األمثلــة القرآنيــة دراســة متأنيــة ،وهذا

1436هـ.

مــا يميــز هــذا البحــث عــن غــره ،وال أعنــي

وهذا بحث أصويل قانوين.

تفضيــل عمــي ،معــاذ اهلل ،ولكــن أريــد أن أبــن

	-إشــارة النــص ومــدى االســتدالل هبــا يف
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أن هــذا البحــث خيــدم علــوم القــرآن ،كــا خــدم

	-اعتنيــت يف البحــث بذكــر مذهــب مــن خالــف

ولــكل وجهــة ،واهلل نســأل أن يتقبــل منــا أمجعني،

صحيــح ،مــع العــزو للمصــادر األصليــة.

القصــد والعمــل ،إن ربنــا جــواد كريــم.

ملصادرهـــا املعتمـــدة.

ورد هــذا االســتنباط -إن وجــد ،-واعتــره غــر

إخــواين اجلانــب األصــويل والفقهــي.

	-خرجـــت األحاديـــث النبويـــة ،وعزوهتـــا

وأن يســتعملنا يف مرضاتــه ،ويرزقنــا حســن

وبعــد ،فهــذا جهــد املقــل ،فــا كان فيــه مــن

منهج البحث:

صــواب ،فمحــض فضــل اهلل تعــاىل وتوفيقــه ،ومــا

اخــرت املنهــج االســتقرائي والتحليــي يف

كان فيــه مــن زلــل أو خطــل ،فــإين أســتغفر اهلل منــه،

األصــول واملؤلفــون يف علــوم القــرآن حــول داللــة

واهلل املســئول أن يتجــاوز عنــا ،وأن يغفــر لنــا

واهلل منــه بــريء ورســوله.

هــذا البحــث ،حيــث قمــت بجمــع مــا كتبــه أهــل

خطأنــا وإرسافنــا يف أمرنــا ،وأن يتقبــل منــا إنــه هــو

اإلشــارة يف اجلانــب النظــري والتطبيقــي ،واملقارنــة

الســميع العليــم.

بــن عبارهتــم ،وتدويــن مــا يرتجــح منهــا ،مــع

واحلمد هلل أوالً وآخر ًا ،وظاهر ًا وباطن ًا.

التعليــل والتدليــل مــا أمكــن ،ومثلــه صنعــت يف

دراســة االســتنباطات.

وكانــت الطريقــة املتبعــة يف دراســة االســتنباطات

القســم األول :التنظــر والدراســة لداللــة

	-رتبــت االســتنباطات عــى اآليــات القرآنيــة،

الفصــل األول :يف تعريــف داللــة اإلشــارة لغــة

اإلشــارة ،وفيــه فصــان اثنــان:

مــن اآليــات القرآنيــة عــى النحــو اآليت:

واصطالحــا :وفيــه متهيــد وأربعــة مطالــب:

فجعلــت اآليــة هــي األصــل ،واملعتمــد يف

التمهيد يف فضل اإلشارة.

الرتتيــب ترتيــب اآليــات حســب مصحــف

املطلب األول :تعريف الداللة لغة واصطالحا.

املدنيــة النبويــة.

	-حــددت موضــع الداللــة مــن اآليــة ،إال أن

املطلب الثاين :أنواع الداللة.

	-بينــت وجــه االســتنباط ،وكيــف كان مــن داللــة

املطلب الرابع :تعريف داللة اإلشارة اصطالح ًا.

	-ذكــرت مــن وافــق مــن أهــل العلــم عــى عــد

تع ــد اإلش ــارة إح ــدى الط ــرق يف التعب ــر ع ــن

املطلب الثالث :تعريف اإلشارة لغة واصطالح ًا:

تكــون اآليــة قصــرة ،فــا أصنــع ذلــك.

متهيد:

اإلشــارة.

املعنـــى ،ويقـــي هلـــا البيانيـــون أهنـــا مـــن حماســـن

هــذا االســتنباط مــن داللــة اإلشــارة.
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والشـــك أن إدراك هـــذا النـــوع مـــن الداللـــة

الـــكالم البليـــغ ،وأهنـــا جاريـــة عـــى طـــرق أهـــل

حيتـــاج إىل إعـــال ذهـــن ،وصفـــاء قلـــب ،وجـــودة

العربيـــة وســـننهم .وهـــذا مـــن ثـــراء لغـــة القـــرآن

عقـــل ،وســـعة علـــم ،مـــع ديـــن متـــن ،وإيـــان

اللغـــة العربيـــة.

وإذا كان ابـــن رشـــيق يعـــي مـــن شـــأن بعـــض

قويـــم ،فهـــي ميـــدان مـــن مياديـــن التاميـــز ،وإال

عس ــانا نق ــول ع ــن كالم ربن ــا ال ــذي بل ــغ الغاي ــة يف

فيـــه األذكيـــاء ،وهلـــذا كان لعـــي وابـــن عبـــاس

ف ــإن الظاه ــر يس ــتوي يف فهم ــه العل ــاء ،وال يتامي ــز

الش ــعراء؛ الس ــتعامهلم اإلش ــارة يف ش ــعرهم ،ف ــاذا

واألكابـــر مـــن صحابـــة رســـول اهلل H

الفصاحــة والبالغــة ،يقــول (ابــن رشــيق1401،هـ،

قصـــب الســـبق فيـــه ،فهـــا هـــو عـــي يســـتنبط

ج ،1:ص« :V )302:واإلش ــارة م ــن غرائ ــب

مـــن ضميمـــة آيتـــن حكـــ ًا ال ينتبـــه لـــه أكابـــر

الشـــعر وملحـــه ،وبالغـــة عجيبـــة ،تـــدل عـــى

الصحاب ــة ه ــو م ــن قبي ــل دالل ــة اإلش ــارة (انظ ــر:

بع ــد املرم ــى وف ــرط املق ــدرة ،ولي ــس ي ــأيت هب ــا إال

املوضـــع الثامـــن مـــن األمثلـــة) ،ويقـــول -ملـــا

الشـــاعر املـــرز ،واحلـــاذق املاهـــر ،وهـــي يف كل

ســـئل هـــل خصكـــم رســـول اهلل H

ن ــوع م ــن ال ــكالم ملح ــة دال ــة ،واختص ــار وتلوي ــح

بـــيء ســـوى القـــرآن؟:-ال...،إال فهـــ ًا يؤتيـــه اهلل

يع ــرف جممــ ً
ا ومعن ــاه بعي ــد م ــن ظاه ــر لفظ ــه».
ك ــا أهن ــا إح ــدى دالئ ــل إعج ــازه ،حي ــث ُي َبل ـ ُ
ـغ

رجـــ ً
ا يف القـــرآن (البخـــاري،ج،1:ص ،69:رقـــم
احلديـــث.)111

املطلـــوب ،و ُيعـــر عـــن املقصـــود بأوجـــز كلمـــة،

وهـــي كثـــرة يف كتـــاب اهلل تعـــاىل ،األمـــر

وأخ ــر عب ــارة ،وألط ــف إش ــارة ،وم ــن هن ــا كان

الـــذي جيعـــل اإلملـــام هبـــا ومعرفتهـــا أمـــر مهـــم،

العلـــاء الفطنـــاء ،والفقهـــاء األذكيـــاء يدركـــون

يقـــول األمـــر الصنعـــاين يف معـــرض كالمـــه

مرامـــي النـــص الرشيـــف ،ويلحظـــون مقاصـــد

عنها(الصنعـــاين1986 ،م ،ص « :)238:األمثلـــة

الوحـــي الكريـــم ،ويفهمـــون مطلـــوب الـــرب

مـــن القـــرآن كثـــرة يف ذلـــك».

تعـــاىل ،عـــى تفـــاوت بينهـــم يف ذلـــك.

املطلب األول :تعريف الداللة لغ ًة واصطالح ًا.
أوالً :تعريف الداللة لغة:

يقول السيوطي(السيوطي1404 ،هـ،ص:)322:

«وقد استنبطت هبذه القاعدة أحكاما من عدة آيات».
وإن ِمن َفتْح اهلل عىل عبده ،وإرادة اخلري به أن يلم

الداللــة مأخــوذة مــن الفعــل الثالثــي َّ
دل يــدل

داللــة ،بكــر الــدال وفتحهــا وضمهــا ،فهــي مثلثــة

بيشء من مكنونات النصوص ،ويطلع عىل بعض

الــدال.

خفايا األدلة ،فيغوص يف أعامقها ،ويستخرج دررها،

ويظهر شيئ ًا من حكمها وأحكامها.

كــا قــال اجلوهــري (اجلوهــري1407 ،هـــ ،ص:
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َّ
ودل ُيدل إذا من بعطائه ،واألدل :املنان بعمله.

وابــن فــارس.

ومن الثاين :قوهلم تدلدل اليشء ،إذا اضطرب.

فهذه مندرجة حتت هذا املعنى.

يف هــذه اللفظــة ،منهــم اخلليــل والفــراء وابــن قتيبــة

ودالل املــرأة ،جرأهتــا يف تغنــج وشــكل ،كأهنــا

(الفراهيــــــــــــدي(،د.ت)،ج،8 :ص،)8 :

خمالفــة ،وليــس هبــا خــاف ،وذلــك ال يكــون إال

و(ابـــن السكيـــــت1423،هـ،ص ،)88:و(ابـــن

بتاميــل ،واضطــراب.

قتيبـــة(د.ت)،ص ،)550:و(األزهـــري 2001،م،

ثاني ًا :تعريف الداللة اصطالح ًا:

ج،14:ص ،)48:و(ابــن فارس1416،هـ،ص.)319:

ثمــت تعريفــات متقاربــة جــاءت يف نصــوص

بــل إن ابــن ســيدة (ابــن ســيدة1421،هـ،

أهــل العلــم ،فمنهــا:

ج،9:ص )271:مل يذكــر إال الكــر ،حيــث قــال:

الداللة :كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه للعلم

«ودليــل بــن الداللــة ،بالكــر ال غــر».

قــال العالمــة الشنقيطي(الشــنقيطي1426،هـ،

بوضعه.كام نجده عند الزركيش(الزركيش1414،هـ،

فتحهــا ،ثــم كرسهــا ،وأردأهــا الضــم».
وقــد جــاءت يف اللغــة عــى معـ ٍ
ـان عــدة ،أرجعهــا

وقال بعضهم :داللة اللفظ :ما يقتضيه عند إطالقه.كام

يف (القرايف1994،م ،ص ،)23:و(السبكي1416،هـ،

إىل أصلــن اثنــن :أحدمهــا :إبانــة الــيء ،واآلخــر

أو يقال :الداللة :هي كون اليشء بحالة يلزم من

ج،2:ص.)268:

ص« :)27:اعلــم أن الداللــة مثلثــة الــدال ،واألفصح

ج،1:ص ،)204:و(الشنقيطي1426،هـ ،ص.)27:

ابــن فارس(ابــن فارس1399،هـــ،ج،2:ص)259:

العلم به العلم بيشء آخر.

اضطــراب يف الــيء.

وعــى املعنــى األول جــاء قوهلــم :دللتــه الطريــق،

فالــيء األول هــو الــدال ،والثــاين هــو املدلــول،

ودللته عىل اليشء أدله سددته إليه.

وهــذه التعريفــات متقاربــة ،ومعناهــا يــدور عــى

كــا يف (اجلرجاين1403،هـــ ،ص.)104:

داللــة ودلولــة ،أي ابنتــه لــه ،وهديتــه إيــاه.

والدليــل :مــا يســتدل بــه ،ويطلــق عــى الــدال،

يشء واحــد ،هــو َّ
أن اللفــظ إذا أطلــق فهــم منــه

ودليل بني الداللة ،أي واضحها.
ُّ
والدل اهلدي.

هــو داللــة اللفــظ ،فــإذا قلــت :هــذا زيــد ،فهــم

أمــر مــا ،هــذا املفهــوم هــو مــا دل عليــه اللفــظ ،أو

يقــال :دليلنــا إىل مكــة فــان.

املخاطــب َّ
أن املشــار إليــه رجــل لقبــه زيــد ،فاللفــظ
دال ،والرجــل مدلــول عليــه ،وفهمــك داللــة خاصــة

والــدالل (كشــداد) ،وهــو السمســار ،وحرفتــه

باللفــظ.

الداللــة.
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واعلــم أن هــذا خــاص بداللــة اللفــظ ،وإنــا كان

احلديــث فيهــا؛ ألننــا نتعامــل مــع ألفــاظ الكتــاب
العزيــز ،وإال فــإن الداللــة تنقســم إىل أنــوا ٍع عــدة،

إليــك ذكرهــا باختصــار.

املطلب الثاين :أنواع الداللة:

تنقســم الداللــة باعتبــار الــدال إىل ســتة أقســام،

وذلــك َّ
أن الــدال إمــا أن يكــون لفظــ ًا ،أو يكــون

غــر ذلــك ،ثــم داللــة كل مــن هذيــن النوعــن إمــا

أن تكــون بالطبــع أو بالوضــع أو بالعقــل ،فهــذه ســتة
أقســام ،وبياهنــا:
أوالً :داللة اللفظ ،أو الدال اللفظي:

الالفــظ وحياتــه ،فهــي إذا داللــة لفظيــة تنشــأ

بســبب العقــل يــدرك فيهــا تالزمـ ًا بــن اللفــظ الــدال
واملدلــول عليــه.

ثاني ًا :الداللة غري اللفظية ،أو الدال غري اللفظي:

وهــي داللــة مــا ســوى اللفــظ عــى املعنــى ،مثــل

داللــة الدخــان عــى النــار ،وداللــة املخلــوق عــى
اخلالــق ،وداللــة األثــر عــى املســر.

وهــذا النــوع مــن الداللــة يكــون بالطبــع أو الوضــع

أو العقــل.

فمثــال داللــة غــر اللفــظ طبعــ ًا :كداللــة امحــرار

الوجــه عــى اخلجــل ،واصفــراره عــى اخلــوف ،وهبــذا

النــوع عــرف النــاس املتكــر بمشــيته ،والشــجاع

يفهــم ممــا ســبق أن اللفــظ يــدل عــى احلقيقــة

برضبــه.

أمــا داللــة اللفــظ بالطبــع ،فكداللــة اللفــظ

عرصنــا؛ فإهنــا تــدل عــى معــاين يفهمهــا أرباهبــا ،وهــي

األنــن دال عــى املــرض ،والبــكاء بنــرة احلــزن دال

التــي جتعــل عــى الطــرق؛ ليهتــدي هبــا قائــد املركبــة مــن
انعطــاف الطريــق يمينــا أو شــاالً ونحــو ذلــك.

بالطبــع أو بالوضــع أو بالعقــل.

اخلــارج عنــد الســعال عــى أمل يف الصــدر ،وكــذا

عــى أمل الفــراق ،فهــذا ممــا اقتضــاه طبــع اإلنســان
وعادتــه بحيــث إذا ســمع مثــل تلــك األلفــاظ فهــم

منهــا عــادة مــا تــدل عليــه.

فهــي إذ ًا :تلــك التــي يكــون منشــأها طبــع

اإلنســان أو عاداتــه.

ومثــال الداللــة بالوضــع :كلمــة النخلــة تــدل عىل

الشــجرة املثمــرة ،وكداللــة الرجــل عــى اإلنســان

الذكــر ،واملــرأة عــى األنثــى ،وهكــذا.

ومثــال داللــة اللفــظ عقــاً :داللــة اللفــظ عــى

وأمــا الداللــة الوضعيــة :فمثاهلــا لغــة اإلشــارة يف

ممــا اصطلــح عليــه فئــة مــن النــاس ،ومثلهــا العالمــات

وأمــا العقليــة ،فكداللــة املصنــوع عــى الصانــع،

والدخــان عــى النــار.

واألمثلة عىل هذه األنواع كثرية.

واعلــم َّ
أن املقصــود مــن هــذه األقســام الســتة هــو

ـب عليهــا كالم
داللــة اللفــظ وضعـ ًا ،وهــي التــي انصـ َّ

العلــاء ،وقســموها إىل أقســام عــدة عــى اختــاف

بينهــم يف تقســيمها وعدهــا ،كــا ســيأيت بحــول اهلل

تعــاىل.
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واستشاره :طلب منه املشورة.

واصطالحـــا:
أوالً :تعريف اإلشارة لغة:

وعليــه شــورة حســنة :بالضــم ،اجلــال واحلســن،

ويقــال هلــا أيض ـ ًا :الشــارة ،وهــي اهليئــة.

اإلشــارة مصــدر مــن الفعــل الرباعــي أشــار يشــر

وشار الدابة يف املشوار :عرضها للبيع.

ومادهتــا الشــن والــواو والــراء ،قــال ابــن

وبعضه حمتمل للباب اآلخر.

فهذا من الباب األول الذي ذكره ابن فارس.

إشارة.

فـــــــارس(ابن فـارس1399،هـ ،ج ،3:ص:)226:

ومــن البــاب اآلخــر :قوهلــم :رشت العســل

منهــا :إبــداء يشء وإظهــاره وعرضــه ،واآلخــر :أخــذ

«قـــال بعـــض أهـــل اللغـــة :مـــن هـــذا البـــاب

أشــوره.

« الشــن والــواو والــراء أصــان مطــردان ،األول

ش ــاورت فالن ــا يف أم ــري .ق ــال :وه ــو مش ــتق م ــن

يشء».

ش ــور العس ــل ،ف ــكأن املستش ــر يأخ ــذ ال ــرأي م ــن

يقــال :أشــار وشــور إليــه :أومــأ ،ويكــون بالكــف

غريه»(اب ــن فارس1399،هـــ،ج،3:ص.)227:

والعــن واحلاجــب ،ويفيــد التعبــر عــن معنــى مــن

ثاني ًا :تعريف اإلشارة اصطالح ًا:

املعــاين كاإلقبــال واالنــراف ،والدخــول واخلــروج.
وهذا املعنى هو املراد غالب ًا عند االستعامل.

لفظــة اإلشــارة مرســلة غــر مضافــة مل تــأت

لكــن ،ثمــت فــرق دقيــق بــن اإلشــارة واإليــاء،

بمعنــى اصطالحــي عنــد أهــل العلــم مــن املفرسيــن

«غــر أنــه يشــبه أن اإليــاء أعــم مــن اإلشــارة ،بــأن

معناهــا يف اللغــة ،وهــذا نجــده يف بعــض املصطلحات

أو الفقهــاء أو األصوليــن ،بــل معناهــا عندهــم هــو

قــال الطويف(الطويف1407،هـــ،ج ،2:ص:)707:

العلميــة املركبــة ،فمثــا :أصــول الفقــه ،نجــد للفقــه

تكــون اإلشــارة خمتصــة باليــد ،واإليــاء إشــارة

معنــى يف اللغــة ويف االصطــاح ،بينــا األصــول نجــد

باليــد وغريهــا ،فــكل إشــارة إيــاء ،وليــس كل إيــاء

هلــا معنــى يف اللغــة دون االصطــاح ،فــا ضــر؛ ألنــه

إشــارة».

ومنــه يف احلديــث« :فأشــار إليهــم :أن اجلســوا،

ليــس كل كلمــة يف العربيــة هلــا اصطــاح خــاص.

(البخاري،ج،1:ص ،139:رقم احلـــديث،)688

(1423هـ،ج،4:ص:)277:

جـــــاء يف املوســـوعـــــة الفقهيـــــة الكويتية

فجلســوا».

« واإلشــارة يف اصطــاح الفقهــاء مثلهــا يف اللغة،

ومسلم ج،1:ص ،309:رقم احلديث)412من حديث

ويســتعملها األصوليــون يف مبحــث الدالالت».

أيب هريرة .)I
شار عليه بكذا :نصحه ،ومنه الشورى.
و َأ َ

وكــا َّ
أن اإلشــارة مل ختــرج -عنــد العلــاء -عــن
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معناهــا العــريب ،فكذلــك هــي يف كتــاب اهلل ،فقــد

داللــة اللفــظ عــى الزم غــر مقصــود مــن اللفــظ،

املشــهور ،وهــو اإليــاء إىل الــيء يف آيــة واحــدة،
َََ َ ْ َ
َ ُ
َ َ
ـارت إِلْــهِ ۖ قالــوا كيْــف
وهــي قولــه تعــاىل( :فأشـ
ْ
ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ
ــن كن ِف ال َم ْهــ ِد َصب ِ ًّيــا) (مريــم)٢٩:
نكل ِــم م

كام ذكره الغزايل(الغزايل1413،هـ،ج، 2:ص.)193:

جــاء لفــظ اإلشــارة يف القــرآن الكريــم بمعناهــا

«أي :بيدهــا ،قــال قتــادة :أمرهتــم بكالمــه»( .حييــى
ابــن ســام1425،هـ ،ج ،1:ص.)222:

ال يتوقــف عليــه صــدق الــكالم وال صحتــه.

هــذا هــو التعريــف املشــهور هلــذا النــوع مــن

الداللــة ،وكلــات أهــل األصــول -وإن تباينــت-

تــدور عــى أجــزاء هــذا التعريــف.
رشح التعريف:

وملــا كان هــذا املعنــى واضح ـ ًا بين ـ ًا مل يــزد أكثــر

نســتطيع القــول بــأن التعريــف مكــون مــن ثالثــة

دون أن يفرسوهــــــــــــا ،وذلــك؛ لوضوحهـــــا

داللــة اللفــظ ،عــى معنــى الزم غــر مقصــود ،ال

املفســـــــرين عــى ذكــر هـــــــذه اللفظـــــــــة
(الطـــــــــــــربي1422 ،هـ،ج،15:ص،)526:

و(القـــــــــــــييس1429،هـ ،ج ،7:ص،)4531:
و(الواحـــــــــــدي1415،هـ ،ج ،3:ص،)182:
و(السمعــــاين1418،هـ ،ج،3:ص ،)289:و(ابــن
عطية1422،هـــ ،ج،4:ص.)14:

أمــا مشــتقات هــذه املــادة (ش و ر) وورودهــا يف

القــرآن ،فــا ورد منهــا مل خيــرج -أيضـ ًا -عــن معنــاه
ﮋو َشــاو ْر ُه ْم ف ْالَ ْ
العــريب ،كقولــه تعــاىلَ :
ـر ۖ) (آل
ـ
م
ِ
ِ
ِ
عمــران.)١٥٩:
َ
ً
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
وقولــه( :فَـإن أ َرادا ف ِصــال عــن تـ َ
اض مِن ُه َمــا
ـر ٍ
ِ
َََ ُ ََ َُ َ َ َ
ْ
َ
وتشــاو ٍر فل جنــاح علي ِهما) (البقــرة.)٢٣٣:
ور ٰ ْ
وقوله(:وأَ ْم ُر ُه ْم ُش َ
َ
ى بَي َن ُه ْم) (الشورى.)٣٨:
فهذه بمعناه املعروف لغة.

املطلــب الرابــع :تعريــف داللــة اإلشــارة

ا صطال حــ ًا :

يعرف أهل العلم داللة اإلشارة بقوهلم:

أجــزاء رئيســة ،هــي:

يتوقــف عليــه صحــة الــكالم وال صدقــه.

وبياهنــا :أن الــكالم يف أحايــن كثــرة يــدل عــى

معنــى ،هــذا املعنــى مل يســق الــكالم ألجله ،لكنــه الزم

لــه « ،فكــا أن املتكلــم قــد يفهــم بإشــارته وحركتــه يف
أثنــاء كالمــه مــا ال يــدل عليــه نفــس اللفــظ ،فيســمى
إشــارة ،فكذلــك قــد يتبــع اللفــظ مــا مل يقصــد بــه،
ويتنبــه إليه»(الغزايل1413،هـــ ،ج،2:ص.)193:

فقولنــا :داللــة اللفــظ :بيــان َّ
أن هــذا املعنــى

مســتنبط مــن النــص ،ليــس قياسـ ًا ،بــل أفــاده النــص
ودل عليــه.
وقولنــا :عــى الزم ،أي هنــاك ارتبــاط بــن املعنــى

املســتفاد مــن عبــارة النــص ،وهــو املعنــى الرصيــح
الواضــح الــذي نطــق بــه النــص ،وبــن هــذا املعنــى

الــذي دلنــا عليــه النــص ،فالبــد مــن ارتبــاط بينهــا،
وهــذا هــو اللــزوم.
وقولنــا :غــر مقصــود مــن اللفــظ ،أي مل يســق

12

علي بن جريد العنزي :داللة اإلشارة يف القرآن الكرمي تنظريا وتطبيقًا

58-3

الــكالم ألجــل الداللــة عليــه ،بــل الــكالم ســيق لتحقيــق

اللفــظ عــى معنــى غــر أصــي ،أو عــى معنــى

وهــو مــا يســمى بداللــة اإلشــارة.

إليهــا اإلشــكال املذكــور .وهــذا اســتعامل صاحــب

معنــى آخــر ،غــر أنــا فهمنــا مــن النــص معنــى إضافي ـ ًا،

تابــع ،ونحــو ذلــك مــن العبــارات التــي ال يتوجــه
املوافقات(الشــاطبي1417،هـ).

لكــن ههنــا معارضــة لبعــض العلــاء ،وإشــكال

وقولنــا :ال يتوقــف عليــه صــدق الــكالم وال

حــول اعتبــار القصــد ،فقــد اعــرض اإلمــام الصنعــاين،

حيــث قــال( :الصنعــاين1986 ،م ،ص«)238:واعلــم َّ
أن

صحتــه.

هــذا القيــد؛ إلخــراج داللــة االقتضــاء ،فربــا دل

جعلهــم الــازم يف داللــة اإلشــارة غــر مقصــود للمتكلــم

الــكالم عــى حمــذوف البد مــن تقديــره ،وإال مل يســتقم

حمــل نظــر ،وكيــف حيكــم عــى يشء يؤخــذ مــن كالم اهلل

الــكالم ،فهــذا يســمى داللــة االقتضــاء ،أمــا داللــة

أنــه مل يقصــده تعــاىل ،وتثبــت بــه أحــكام رشعيــة ،ومــن

اإلشــارة فليســت مــن بــاب التقديــر يف الســياق،

أيــن االطــاع عــى مقاصــد عــام الغيــوب».

ولكنهــا مــن بــاب املعــاين املســتلهمة مــن النــص.
ولنــرب مثــاالً يتبــن فيــه معنــى هــذا الــكالم،
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ّ َ ِ َّ َ ُ
الصيــام الرفــث
فقولــه تعــاىل( :أ ِ
حــل لكــم للــة ِ
َ
ُ ْ ُ َّ لِ َ ٌ َ ُ
ــم لِ َــاسٌ
ــم َو َأنْ ُت ْ
ك ْ
إ ِ ٰل ن َِســائِكم ۚ هــن ــاس ل
َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
ـكمْ
لهــن ۗ علِــم الل أنكــم كنتــم تتانــون أنفسـ
ََ َ َ َْ ُ ْ َ ََ َ ْ ُ
كـ ْ
فتــاب عليكــم وعفــا عن
ـم) (البقــرة.)١٨٧:

وهــذا إشــكال يف حملــه ،لكــن ،لعــل اإلجابــة عنــه

تبــدو مــن التعريــف ومــن رشوح أهــل العلــم لــه
وإشــاراهتم ،فإهنــم  Xمل يقولــوا :غــر مقصــود
مطلقــ ًا ،بــل قالــوا :غــر مقصــود مــن اللفــظ ،أي
اللفــظ ال يــدل عليــه أصالــة ،وإنــا تبع ـ ًا ،فهــذه التبعيــة،

اصطلحــوا عــى تســميتها أو وصفهــا أهنــا غــر مقصــودة

ففــي اآليــة أجــاز ربنــا إصابــة الــزوج امرأتــه

مــن ظاهــر اللفــظ.

يف مجيــع أجــزاء الليــل ،فــإذا طلــع الفجــر منــع مــن

وال يظــن بأهــل العلــم أهنــم أرادوا هبــذا احلكــم عــى
َْ
مــا يف نفــس اهلل تعــاىل وإرادتــهَ (ۚ ،ت ْعلَـ ُ َ
ـي
ـم مــا ِف نفـ ِ
َ
َْ
َ
َو َل أ ْعلَ ُ
ــم َمــا ِف نفسِــك ) (املائــدة ،)١١٦:وإنــا

ذلــك ،ســيقت هــذه اآليــة لبيــان هــذا احلكــم ،لكــن
هنــاك حكــم ظهــر لنــا وهــو مــن الزم هــذا النــص،
وليــس مــن عبارتــه ،أال وهــو صحــة صــوم اجلنــب

دفعهــم إىل التســامح يف اللفــظ :أن احلــد يــراد بــه تقريــب

إذا طلــع عليــه الفجــر ومل يغتســل؛ ألنــه ملــا أبــاح اهلل

املحــدود إىل األذهــان.

اجلــاع إىل آخــر جــزء مــن الليــل ،لــزم منــه أن يطلــع

ويبقــى اإلشــكال قائ ـ ًا( ،)1فليتهــم ،قالــوا :داللــة

الفجــر عــى الرجــل املجامــع وهــو جنــب ،ومــع هــذا

 1 .ذكــر األمــر الصنعــاين بعــد هــذا اإليــراد أنــه ذاكــر
بعــض شــيوخه هبــذا ،ومــن يتوســم فيــه اإلدراك ،قــال:
«فــا وجــدت مــا يشــفي ،مــع هــذا االتفــاق مــن أئمــة
األصــول عليــه».

مل يذكــر اهلل  Eوجــوب القضــاء عليــه ،أو
وجــوب الغســل قبــل الفجــر.
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فداللــة النــص عــى صحــة صــوم اجلنــب إذا طلــع

ويمثــل هلــا :بداللــة لفظــة البيــت عــى مجيــع

وســيأيت  -إن شــاء اهلل تعــاىل -يف اجلانــب التطبيقي

أمــا داللــة التضمــن :فهــي داللــة اللفــظ عــى

عليــه الفجــر ،تســمى داللــة إشــارة.

زيــادة أمثلــة يتضــح هبــا هــذا التعريف.

مســاه.

بعــض مــا وضــع لــه.

ٍ
جــزء منــه،
ويمثــل هلــا بداللــة البيــت عــى

الفصــل الثــاين :مهــات يف داللــة اإلشــارة ،وفيــه

كالغرفــة ،واحلائــط ،فهــي بعــض أجزائــه.

مدخل يف أقسام الدالالت اللفظية.

خــارج الزم للمنطــوق بــه.

مدخــل وأربعــة مطالــب:

املطلب األول :حجية داللة اإلشارة.

املطلب الثاين :داللة اإلشارة يف علوم القرآن.
املطلب الثالث :اخلطأ يف داللة اإلشارة.

املطلــب الرابــع :داللــة اإلشــارة والتفســر

اإلشــاري.

وداللــة االلتــزام :هــي داللــة اللفــظ عــى معنــى

كداللة لفظ البيت عىل صانعه.

ويف العلــوم يمثــل هلــذه الــدالالت بأمثلــة كثــرة،

منهــا :داللــة أســاء اهلل تبــارك وتعــاىل عــى الــذات
والصفــة واملعنــى الــازم ،فمثــا :اســم اهلل اخلالــق،

يــدل عــى ذاتــه املقدســة ،وعــى صفــة اخللــق بداللــة
املطابقــة ،ويــدل عــى أحدمهــا بداللــة التضمــن،

مدخل يف أقسام الدالالت اللفظية:

ويــدل عــى صفــة أخــرى الزمــة ،وهــي القــدرة

ذكــر أهــل العلــم (انظــر :ابــن الدهان(1422هـ)،

عاجــز ،وال حيســنه مــن هــو جاهــل.

تنقسم الدالالت إىل ثالثة أقسام:

الــرازي (1418هـــ) ،وابــن قدامــة (1423هـــ) أن
اللفــظ يف داللتــه عــى املعنــى إمــا أن تعتــر داللتــه

بالنســبة إىل متــام مســاه ،أو بالنســبة إىل مــا يكــون
داخ ـ ً
ا يف املســمى ،أو بالنســبة إىل مــا يكــون خارج ـ ًا

عــن املســمى الزمــ ًا للفــظ ،فــاألول هــو املطابقــة
والثــاين التضمــن والثالــث االلتــزام.
وعىل هذا نقول:

داللــة املطابقــة :هــي داللــة اللفــظ عــى متــام مــا

وضــع لــه.

والعلــم بداللــة االلتــزام؛ ألنــه ال خيلــق مــن هــو
ثــم اعلــم أن داللــة اإلشــارة هــي قســم مــن

أقســام داللــة االلتــزام ،حيــث يقســم أهــل العلــم

داللــة االلتــزام إىل ثالثــة أقســام ،هــي:

داللــة االقتضــاء ،وداللــة اإلشــارة ،وداللــة

اإليــاء والتنبيــه.

وممــا يتمــم بــه احلديــث يف هــذه املقدمــة أن يقــال:

هــل داللــة اإلشــارة مــن قبيــل املنطــوق ،أم مــن قبيــل
املفهوم؟

فهــذا ممــا اختلفــت فيــه كلمــة أهــل العلــم عــى
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قولــن اثنــن ،مهــا:

58-3

داللــة اإلشــارة ،وســواء قلنــا هــي مــن قبيــل املنطــوق

األول :أن داللــة اإلشــارة مــن قبيــل املنطــوق غــر

أم مــن قبيــل املفهــوم ،فهــي حجــة ،وبعــض املفهــوم

وإىل هـــذا ذهـــب ابـــن احلاجـــب وابـــن مفلـــح

املوافقــة ،والــذي يســمى فحــوى اخلطــاب.

(األصفهــــــــاين1406،هـ ،ج،2:ص،)431:

البينــة ،فــا أجــدين مرجح ـ ًا ألحدمهــا ،واهلل املســئول

الرصيــح:

أوىل باحلكــم مــن املنطــوق ،كــا يف مفهــوم األوىل مــن
واحلــق َّ
أن كال القولــن لــه وجهــه احلســن وحجتــه

وابـــن النجـــار الفتوحـــي احلنبـــي والشـــوكاين.

أن يفتــح عــى مغاليــق قلوبنــا ،وأن هيــب لنــا مــن

و(البابرتــــــي1426،هـ ،ج،2:ص ،)352:و(ابـــن

لدنــه رشــد ًا ،إنــه ســميع قريــب.

مفلح1423،هـــ ،ج،3:ص ،)1056:و(الفتوح ــي،

1418هـ ،ج،3 :ص ،)473:و(الشوكاين1419،هـ،

املطلب األول :حجية داللة اإلشارة:

ج،2 :ص.)36

وجعلــه ابــن الســبكي(1418هـ ،ج،1:ص) 340

يعــد مجهــور علــاء األصــول داللــة اإلشــارة مــن

ورشحــه مجــع ومل يتعقبــوه ،وهــو مذهــب األحنــاف.

األحــكام الرشعيــة ،وإن الباحــث يف كتــب األصوليني

مــن قبيــل املنطــوق ،ومل يفصــل بــن الرصيــح وغــره،
الثاين :أهنا من قبيل املفهوم:

وإىل

هــــــــــذا

ذهب

األدلــة الصحيحــة ،والطــرق الســليمة يف اســتنباط
ليلحــظ بــكل جــاء قبــول أرباهبــا هلــذه الداللــة،
الســيام أصحــاب املذاهــب األربعــة املتبوعــة.

الغـــــــــزايل

بــل إنــك لتجــد كثــرا مــن أهــل األصــول

(الغزايل1413،هـ ،ج ،2:ص ،)193:وتبعـــــه

حــن تعرضــوا لداللــة اإلشــارة ،وحتدثــوا عنهــا ،مل

ابن قدامــــــــــــــــة (ابن قدامة1423هـ ،ج،2:

يتعرضــوا ملســألة كوهنــا حجــة ،وكأهنــا مــن املســلامت

ص ،)111:والطـــــــــويف (الطــــويف1407،هـ،

عندهــم ،فهــم ال يزيــدون عــى بياهنــا وإيضاحهــا،

ج ،2:ص ،)704:والزركيش(الزركشــي1414،هـ،

والتمثيــل هلــا ،وكوهنــا مــن داللــة االلتــزام ،ونحــو

ج ،5:ص،)123:وهــــــو ظاهــــــــــــــر صنيع

هــذا مــن متعلقاهتــا ،ال يذكــرون خالفــ ًا يف قبوهلــا،
مــع أهنــم ربــا ذكــروا مثــاالً هلــا ،وخترجيــ ًا لبعــض

البيضاوي(اجلاربردي1416 ،هـ،ج،1:ص.)414:

قـــال األســـنوي (األســـنوي1420،هـ،ج،2 :

فــروع املذهــب عــى هــذا األصــل ،ممــا يفيــد بوضــوح

ص« :)202:احلنفي ــة ق ــد جعل ــوا الدالل ــة االلتزامي ــة

ال يكتنفــه غمــوض ،أو خيالطــه لبــس أن داللــة

مـــن املنطـــوق ،واملصنـــف جعلهـــا مـــن املفهـــوم».

اإلشــارة طريــق الســتنباط األحــكام الفقهيــة مــن
األدلــة الرشعيــة ،كــا نجــده يف قولــه تعاىل(:ل ِلْ ُف َقـ َ
ـراءِ

واخلــاف بــن الفريقــن قريــب ،ذلــك؛ ألن

اجلميــع مــن أربــاب املذاهــب املتبوعــة يقــول بحجيــة
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َ َّ َ ُ ْ
ـن دِيَارهـ ْ َ ْ
خر ُجــوا ِمـ ْ
ُْ َ
ـم َوأم َوال ِ ِه ْم)
ِِ
المها ِ
ج ِريــن الِيــن أ ِ

(احلــر )٨:عــى أن الكافــر إذا تســلط عــى مــال
املسـ�لم ملكـ�ه.

انظر( :ابن مفلح1420،هـ ،ج ،3:ص،)1056:

و(صفي الدين اهلندي1416،هـ ،ج ،5:ص،)2032:

و(العراقي1425،هـ ،ص ،)119:و(ابن أمري حاج،

1403هـ ،ج ،1:ص ،)111:و(الفتوحي 1418،هـ،

ج ،3:ص ،)476:و(الشنقيطي2001 ،م ،ص.)281:
هــذا مــع نــص بعضهــم عــى أنــه ربــا كانــت داللة

اإلشــارة يف إفــادة اليقــن مســاوية يف ذلــك لعبــارة
النــص ،وأنــه ال خــاف يف قبوهلــا ،قــال البخــاري

احلنفي(البخــاري ،ج،1:ص« :)110:فاحلاصــل

َّ
أن اإلشــارة قــد تكــون موجبــة ملوجبهــا قطع ـ ًا مثــل
َُ
َ ََ َْ ُْ
العبــارة ،مثلهــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ وع المولــودِ ل
ر ْز ُق ُه َّ
ــن ﮊ (البقــرة ،)٢٣٣:وقــد ال توجــب قطعــ ًا،
ِ
وذلــك عنــد اشــراك معنــى احلقيقــة واملجــاز مــراد ًا
بالــكالم ،فأمــا كوهنــا حجــة فــا خــاف فيــه».

وحينــا نســتعرض كتــب األصــول عنــد حديثهــا

عــن داللــة األدلــة الرشعيــة نجــد غالبهــم يذكــر
تسلســ ً
ا منطقيــ ًا عقليــ ًا هلــذه املســألة.

وهــاك نص ـ ًا ألحــد عمــد كتــب األصــول يف هــذا

الشــأن ،مل ينفــرد عــن غــره بــا ســأنقله ،وإنــا هــو
مثــال لغــره مــن أهــل األصــول .قــال ابــن النجــار
الفتوحي(الفتوحي1420،هـــ،ص:)173:

«الداللــة تنقســم إىل منطــوق ،وهــو مــا دل عليــه

فإن ُو ِض َع له فرصيح ،وإن لزم عنه فغريه.
فــإن ُق ِصــد ،وتوقــف الصــدق عليــه ...فداللــة

اقتضــاء .وإن مل ُيقصــد ،فداللــة إشــارة».

ومــن أبــرز األدلــة عــى قبوهلــاَّ :
أن الصحابــة

اســتعملوا هــذه الداللــة وقبلوهــا ،ومل يقــع بينهــم
خــاف يف القــول هبــا ،ومــن ذلــك مــا جــاء أن عثــان

ـم برجــم امــرأة وضعــت محلهــا حيــا لســتة
 Iهـ َّ

أشــهر ،فقــال ابــن عبــاس :إن خاصمتكــم بكتــاب اهلل
خصمتكــم ،ثــم ذكــر آيتــن واســتخرج منهــا أن أقــل

احلمــل ســتة أشــهر ( .أخرجــه عبــد الــرزاق( ،ج،7:
ص )351:وســعيد بــن منصــور (ج ،2:ص،)93:
وابــن شــبة يف تاريــخ املدينــة (ج ،3:ص.)978:

قــال عــاء الديــن البخــاري احلنفي(البخــاري،

ج،1:ص:)72:

«وهــذه إشــارة غامضــة ،وقــف عليهــا عبــد اهلل

ابــن عبــاس بدقــة فهمــه ،وقــد خفــي هــذا احلكــم

عــى الصحابــة ،فلــا أظهــره قبلــوا منــه».

وســيأيت احلديــث عــن هــذا املثــال يف موضعــه مــن

البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.

لكــن ،ذكــر الشــاطبي يف املســألة رأيــ ًا آخــر ًا،

ومذهب ـ ًا خمالف ـ ًا ،ثــم ذهــب إليــه ورجحــه ،أال وهــو

َّ
أن داللــة اإلشــارة ال تســتقل ببيــان األحــكام ،وإنــا
يكــون املعنــى تبعيــ ًا خادمــ ًا للمعنــى األصــي ،أمــا

حكـ ًا زائــد ًا عــى املعنــى األصــي ،فــا ،قــال V

(الشــاطبي1417،هـ ،ج ،2:ص:)163-151:

«إذا ثبــت أن للــكالم مــن حيــث داللتــه عــى

لفــظ يف حمــل نطــق.
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املعنــى اعتباريــن :مــن جهــة داللتــه عــى املعنــى

والناظــر يف األدلــة التــي ســاقها V

الــذي هــو خــادم لألصــي ،كان مــن الواجــب أن

اجلمهــور ،وإنــا هــي تعليــات مقابلــة بمثلهــا،

األصــي ،ومــن جهــة داللتــه عــى املعنــى التبعــي

لــرد هــذه األدلــة يراهــا ال ترقــى ملقابلــة أدلــة

ينظــر يف الوجــه الــذي تســتفاد منــه األحــكام ،وهــل

فقوله(الشــاطبي1417،هـ ،ج ،2:ص «:)157:هــذه

خيتــص بجهــة املعنــى األصــي؟ أو يعــم اجلهتــن معا؟

اجلهــة إنــا هــي بالفــرض خادمــة لــأوىل وبالتبــع

اعتبارهــا يف الداللــة عــى األحــكام بإطــاق...

مؤكــدة لــأوىل ،ومقويــة هلــا» ،هــل هــذا إال موطــن

أمــا جهــة املعنــى األصــي ،فــا إشــكال يف صحــة

هلــا ،فداللتهــا عــى معنــى إنــا يكــون مــن حيــث هــي

وأمــا جهــة املعنــى التبعــي ،فهــل يصــح اعتبارهــا

النــزاع إن ســلم ثمــت نــزاع ،ثــم ليــس مقصــد

معــان زائــدة عــى املعنــى األصــي أم ال؟ هــذا حمــل

املــراد أهنــا مل تقصــد أصالــة مــن الســياق ،وإنــا جــاء

يف الداللــة عــى األحــكام مــن حيــث يفهــم منهــا

العلــاء بالتبــع أهنــا تابعــة للمعنــى األصــي ،كال ،بــل

تــردد ،ولــكل واحــد مــن الطرفــن وجــه مــن النظــر.

احلكــم لتقريــر غريهــا ،ثــم إن النــص دعــا لزامــا إىل

وبعد سوق اخلالف قال:

اســتنباط أحــكام جديــدة ،فأخــذ الفقهــاء مــن قولــه

«فاحلاصــل أن االســتدالل باجلهــة الثانيــة عــى

تعــاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

فالصواب إذا القول باملنع مطلقا ،واهلل أعلم».

اســتوىل عليــه مــن مــال املســلم؛ ألن اهلل تعــاىل ســاهم

األحــكام ال يثبــت ،فــا يصــح إعاملــه البتــة...

ﯘﮊ (احلــرَّ )٨:
أن الكافــر احلــريب يملــك مــا

ثم أكد هذا ،فقال بعد أن ختم املسألة:

فقــراء مــع وجــود بيوهتــم وأمواهلــم ،فــدل عــى عــدم

«قــد تبــن تعــارض األدلــة يف املســألة ،وظهــر أن

ملكهــم هلــا ،وجــاءت الســنة تقــرر هــذا احلكــم،

أن اجلهــة الثانيــة وهــي الدالــة عــى املعنــى التبعــي ال

واســتقالال ،وإنــا جــاء -والعلــم عنــده تعــاىل-؛

األقــوى مــن اجلهتــن جهــة املانعــن ،فاقتــى احلــال

ولعلــك تلحــظ أن هــذا احلكــم مل يــأت بــه أصالــة

داللــة هلــا عــى حكــم رشعــي زائــد البتــة».

لتقريــر فضــل املهاجريــن.

وهــذا غريــب من اإلمــام الشــاطبي ،حيــث خالف

فهــو إذ ًا ،مل يكــن خادمــ ًا للمعنــى األصــي ،بــل

مجهــور العلــاء ،ومل يذكــر مــن ســبقه إىل هــذا القــول،

هــو مســتقل عنــه ،وهــذا هــو مــا عنــاه األصوليــون

ســوى وصفــه ملــن قــال بــه باملانــع ،يف حــن أنــه يف

بالتبعيــة.

مــرد أدلــة املحتجــن هبــا ذكــر أن العلامء(هكــذا)

واإلمــام األملعــي الشــاطبي كثــرا مــا ردد رضورة

قــد اعتربوهــا ،واســتدلوا عــى األحــكام مــن جهتهــا

كــون املعنــى تابــع خــادم للمعنــى األصــي ومؤكــد

يف مواضــع كثــرة.

لــه.
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ولذلــك انطلــق مــن هــذا الدليــل إىل الدليــل

ظاهــر ًا وباطنــ ًا ،ويقصــد بالباطــن الفهــم عــن اهلل

الثــاين ،قائالً(الشــاطبي1417،هـ ،ج ،2:ص:)159:
ِ
قــرر
موضــع
«لــو كان هلــا
ُ
خصــوص حكــ ٍم ُي ُ

شــبيه إىل حــد كبــر بــا نحــن فيــه ،ومــع هــذا قبلــه

تقريــر ذلــك املعنــى مقصــود بحــق األصــل ،فتكــون

يف قبولــه ،بخــاف املعنــى الباطــن ،فهــو بعيــد حيتــاج

رشع ـ ًا دون األوىل لكانــت هــي األوىل ،إذ كان يكــون
العبــارة عنــه مــن اجلهــة األوىل ال مــن الثانيــة ،وقــد

مــراده ،وهــو معنــى بعيــد ال يدركــه كل أحــد .وهــذا

اإلمــام ،فاملعنــى الظاهــر واضــح الداللة ،وال إشــكال
إىل غــوص ،كــا مثل(الشــاطبي1417،هـ ،ج،4:ص:

فرضنــاه مــن الثانيــة ،هــذا خلــف ال يمكــن».
وهــذا ال ُي َس ـ َّلم ،فــا املانــع منــه؟ وأي يشء يمنــع

قــرب أجــل النبــي ( .Hالبخــاري ،رقــم

مانــع يف هــذا الســيام إذا علمنــا أهنــا جاريـ ٌة عــى ســنن

فالــذي يقبــل هــذا النــوع مــن االســتنباط يلزمــه

أن يكــون للــكالم قصــد أصــي ،ومعنى تبعــي؟!! .أي

 )210يف اســتنباط ابــن عبــاس مــن ســورة النــر
احلديــث ،)3627(،ج،4:ص.)204:

العربية وقواعدها (املســعودي1422،هـ ،ص.)167:

أن يقبــل داللــة اإلشــارة ،وإال تناقــض.

االســتدالل عــى اللفــظ الظاهــر واملعنــى األصــي،

اإلشــارة أقــوى منــه عنــد أكثــر العلــاء ،أو

هــذا ،وقــد عــاب العلــاء عــى الظاهريــة قرصهــم

دون إشــارته وإيامئــه ،قــال العالمــة ابــن القيــم (ابــن

القيــم1423 ،هـــ ،ج ،3:ص )99:يف بيــان أخطــاء
الظاهريــة:

«اخلطــأ الثــاين :تقصريهــم يف فهــم النصــوص؛
فكــم مــن ُحكــم َد َّل عليــه النــص ،ومل يفهمــوا داللتــه

عليــه ،وســبب هــذا اخلطــأ حرصهــم الداللــة يف جمــرد

ويقبــل اإلمــام املفهــوم ،مــع َّ
أن داللــة

مســاوية لــه عنــد اآلخريــن ،فــكان قبــول

داللــة اإلشــارة أوىل (الزركيش1418،هـــ،ج،3:
ص )524:و(العراقـــــــي 1425،هـــ ،ص)680:
و ( ا لعر يني 1 4 3 7 ،هـــ ،ص . )3 4 4 :

املطلب الثاين :داللة اإلشارة يف علوم القرآن.

تعــد داللــة اإلشــارة مــن أنــواع الــدالالت

ظاهــر اللفــظ ،دون إيامئــه وتنبيهــه وإشــارته و ُعرفــه
َ َ
عنــد املخاطبــن ،فلــم يفهمــوا مــن قولــه :ﮋ فــا
َ ُ َّ
ُّ
تقــل ل ُه َمــا أ ٍف ﮊ (اإلرساء )٢٣:رض ًبــا وال سـ ًبا وال

عــى املؤلفــن يف علــوم القــرآن ذكرهــا بام جيــي كنهها،

ـروا يف اعتبــار امليــزان».
قـ َّ

القــرآن الكريــم بغيتــه يف تواليــف متخصصــة يف هــذا

ـروا يف فهــم الكتــاب كــا
إهانــة غــر لفظــة أف ،فقـ َّ
عــى َّ
أن اإلمــام ( Vالشــاطبي1417،هـ،

ج،4ص ،208 :ج،4:ص )231:يثبــت َّ
أن للقــرآن

التــي يتأكــد عــى طالــب علــم التفســر اإلملــام هبــا،
والوقــوف عــى حدهــا ،وفهــم مضموهنــا ،فــكان حق ًا
ويــرز حقيقتهــا ،وحيــدد معاملهــا؛ فيجــد طالــب علوم

الشــأن .غــر أين مل أجــد يف كتــب علــوم القــرآن مــا
يشــبع هنمــة مــن يريــد الوقــوف عــى داللــة اإلشــارة،
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ولعــل القــارئ الكريــم يشــاطرين الــرأي بعــد هــذه

ص )163:فلــم يســتطرد يف بحثهــا ،بــل كان احلديــث

اإلشــارة ،أمــا التــي مل تتعــرض هلــا ،فلــم أذكرهــا،

املنطــوق مــن علــوم القــرآن الكريــم ،ومل يــزد عــى

عنهــا مقتضبــ ًا جــد ًا ،فقــد أوردهــا ضمــن مباحــث

اجلولــة يف كتــب علــوم القــرآن التــي تناولــت داللــة

تعريفهــا ،والتمثيــل هلــا بمثــال واحــد.

وهــي أكثــر كتــب علــوم القــرآن ،وعــى رأســها كتاب

ومــن املعارصيــن الذيــن تعرضــوا هلــا :الشــيخ

الربهــان للزركــي -والــذي يعــد أحــد دعائــم هــذا

منــاع القطان(القطان1421،هـــ ،ص،)258:فقــد

الفــن -حيــث خــا مــن ذكرهــا واحلديــث عنهــا.

َّ
يتــأن يف
أوردهــا عــى عجالــة ،مل يقــف عندهــا ،ومل

يــأيت يف مقدمــة الكتــب التــي اعتنــت بداللــة

طرحهــا.

اإلشــارة كتــاب :التحبــر يف علــم التفســر

ومــن الكتــب املعــارصة التــي تناولــت هــذه

للســيوطي( 1404هـ):

جعــل الســيوطي يف كتابــه هــذا (ص )322:نوعـ ًا

الداللــة صاحــب كتــاب «نفحــات مــن علــوم

القرآن»(معبــد1426 ،هـــ ،ص .)89 :مل يــأت فيهــا

للمفهــوم ،وذكــر فيــه املنطــوق ،ثــم ذكــر داللتــن

بجديــد عــى اختصــار كبــر يف الطــرح.

لــه :داللــة االقتضــاء وداللــة اإلشــارة ،وحتــدث

ونلحــظ يف املوســوعة القرآنيــة املتخصصة(املجلس

عــن داللــة اإلشــارة بــكالم موجــز ،لكنــه مفيــد،
فقــد عرفهــا ،ثــم ذكــر هلــا مثــاالً يوضحهــا ،وذكــر

األعــى للشــئون اإلســامية بمرص1423،هـــ،

واحــدة.

يذكروهــا يف صلــب الكتــاب ،وإنــا يف حاشــيته.

مثــاالً آخــر ملــا فيــه نظــر ،كل هــذا مل يتجــاوز صفحــة

ص )143:مــرور ًا رسيع ـ ًا عــى هــذه الداللــة ،بــل مل

ويف كتاب «اإلتقان» (السيوطي ،اإلتقان1426،هـ،

كل هــذا جيعلنــا بحاجــة ماســة إلعــادة قــراءة

ومفهومه» نجد مرور ًا رسيع ًا جد ًا عىل داللة اإلشارة يف

الداللــة ،واســتخراج مــا يتعلــق منهــا باالســتنباط

كتــب األصوليــن؛ فهــم أوســع مــن تكلــم عــن هــذه

ج ،3 :ص )104:يف النوع اخلمسني «يف منطوقه

مــن الكتــاب العزيــز؛ ليتــم تدوينــه يف كتــب علــوم

ثالثة أسطر.

القــرآن.

وبمثل هذه العجالة بل وبنفس الكلامت تناوهلا يف

وأرجــو –إن شــاء اهلل تعــاىل -أن أكــون وفيــت

كتابه «معرتك األقران» يف الوجه السادس عرش من

هــذا املقــام حقــه.

وجوه إعجازه( :االستدالل بمنطوقه أو بمفهومه)

(السيوطي 1408،هـ ،ج،1:ص.)170:

املطلب الثالث :اخلطأ يف داللة اإلشارة.

ويف مجيعها جعلها السيوطي من باب املنطوق.

ال يعنــي كــون داللــة اإلشــارة ســبيل مــن ســبل

أمــا ابــن عقيلة(،ابــن عقيلــة1427 ،هـــ ،ج،5:
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االســتنباط ،وطريــق مــن طــرق فهــم النــص صحــة

جتــوز رؤيتهــا باتفــاق؛ فــا جيــوز ســاع كالمهــا»

شــأهنا شــأن باقــي األدلــة ،واخلطــأ -إن كان -فليــس

ج ،4:ص.)196:

مــا اســتنبط وال ســامة مــا اســتخرج مــن خالهلــا،

يف الدليــل ،ولكنــه يف املدلــول ،وتبعتــه عــى مســتنبطه
والقائــل بــه ،وال حتمــل األدلــة خطــأ مــن أخطــأ.

(عبــد اهلل دراز ،التعليــق عــى املوافقــات1417 ،هـــ،
والــرد –بحمــد اهلل -ســهل ويســر ،فأيــن إشــارة

اآليــة إىل هــذا املعنــى؛ ألن داللــة اإلشــارة تعنــي

ولــو رددنــا األدلــة خلطــأ مســتعملها لــردت جــل

وجــود الزم للفــظ ،فأيــن هــذا الــازم الــذي ال

غــر وجهــه ،وكــم مــن ســنة محلــت عــى غــر مــراد

ثــم إن القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة يــردان

أدلــة الرشيعــة ،فكــم مــن نــص قــرآين فهــم عــى
صاحبهــا  ،Hوكــم مــن إمجــاع حكــي مل
يكــن عــى بنــاء صحيــح ،والقيــاس أرسف أنــاس يف

اســتعامله ،حتــى عارضــوا بــه النصــوص املحكمــة،
وقــل مثــل هــذا يف ســائر أدلــة الرشيعــة ،فاخلطــأ ال

يعنــي إلغــاء الدليــل أبــد ًا.

ينفــك عــن اللفــظ؟!!!.

هــذا االســتنباط ،ففــي القــرآن خماطبــة موســى

 Sلبنــت صاحــب مديــن ،وفيــه قصــة املجادلة
للنبــي  Hيف شــأهنا ،وكالمهــا دال عــى

اجلــواز ،والســنة مليئــة بمخاطبــة النبــي H

للنســاء ،ويف حديــث عائشــة َّ
«أن هند امرأة أيب ســفيان

ويف داللــة اإلشــارة وقــع خطــأ مــن بعــض أهــل

جــاءت إىل النبــي  Hوقالــت :يــا رســول

ليــس هلــا ،ويف بعضهــا يتضــح اخلطــأ ،ويبــن اخلطــل،

مــن النفقــة مــا يكفينــي ،فقــال :H

العلــم ،محلــت فيــه مــا ال حتتمــل ،وألبســت لبوســ ًا

ويف بعضهــا احتــال للصــواب ،واملوفــق مــن وفقــه اهلل

لفهــم مــراده ومــراد نبيــه .H

اهلل ،إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح ال يعطينــي وولــدي

«خــذي مــن النفقــة مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف»

( البخــاري ،رقــم( ،)2211ج ،3:ص ،)79:ومســلم

ومــن هــذه األمثلــة مــا ذكــره الشــاطبي V
عــن بعضهــم مــن منــع ســاع املــرأة اســتدالالً بداللــة

. )J

ﯔ ﯕ ﮊ (األعــراف.)١٤٣:

ج ،11:ص« :)188:قــال أصحابنــا :ويف هــذا اخلــر

اإلشــارة مــن قولــه تعــاىل :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ورشح هــذا« :ملــا رتــب موســى  Sطلــب

النظــر عــى تكليــم اهلل تعــاىل لــه ،فهــم هــذا البعــض

رقــم(،)1714ج،3:ص 338:مــن حديــث عائشــة
قــال العمــراين الشــافعي (العمــراين1421 ،هـــ،

فوائــد:

السادسةَّ :
أن للمرأة أن تستفتي العلامء.
السابعةَّ :
أن صوت املرأة ليس بعورة».

أن موســى بنــى هــذا عــى أن مــن جيــوز ســاع كالمــه
جيــوز النظــر إليــه وبالعكــس ،وحيــث َّ
إن املــرأة ال

وانظـــر يف اجلــــواز عنـــد األحنـــــاف:
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(الطحطـــاوي1418 ،هـــ ،ص( ،)242:ابـــن

(وقد عزاه الشــاطبي (1417هـ ،ج ،4:ص)195:

املالكيـــــــــة( :اخلــريش(،د.ت) ،ج ،1:ص،)275 :

احلافــظ ،حممــد بــن عمــر بــن يوســف( ،ت419:هـــ)

البــن الفخــار القرطبــي املالكــي ،وهو:أبــو َع ْبــد اهلل

عابديـــن1412 ،هـــ ،ج ،1:ص ،)406:وعنـــد

كان عــامل األندلــس يف عــره .انظــر ترمجتــه يف

(الدســـوقي(،د.ت) ،ج،1:ص ،)195:وعنـــد

(الذهبي1405،هـــ ،ج ،17:ص.)372:

الشـــافعية( :األنصـــاري(،د.ت) ،ج،1:ص،)176:

وكأن هــذا البعــض فهــم مــن اآليــة أن املنافقــن
حركوهــا يمينــا وشــاالً ،فــا ينبغــي التشــبه هبــم،

(قليـــويب وعمـــرة1415 ،هـــ ،ج،1:ص،)201 :
وعن ــد احلنابلــــ ــة( :البهويت1418،هـــ ،ج ،2:ص:

 ،)627و(الرحيباين1415،هـــ ،ج ،5:ص.)22 :

فمــن أراد التعبــر عــن وفاقــه أو امتناعــه ،فــا

اســتدالل مجــع مــن الشــافعية واحلنابلــة بقولــه تعــاىل:
(و َل َ ْت َسـ َب َّن ا َّل ِذيـ َن ُقتِ ُلــوا ِف َســبِ ِ
يل اللَِّ َأ ْم َوا ًتــا ۚ َب ْل
َ
ِ
ـم ُي ْر َز ُقـ َ
ـونﮊ(آل عمــران )١٦٩:عىل
َأ ْح َيــا ٌء عنــدَ َر ِّبِـ ْ

وهــذا اســتنباط بعيــد؛ فحركــة يل الــرأس تــدل

حركــة جمــردة حتــى يقــال :فيهــا تشــبه باملنافقــن ،ثــم

للميــت ،وليــس للحــي ،والشــهيد حــي وليــس

يمنــع منــه أحــد.

يشــاهبهم يف هــذه احلركــة.

ومــن األمثلــة التــي يمكــن إدراجهــا بــكل وضوح

عــى االســتهزاء واالســتكبار والعنــاد ،فليســت

َّ
أن الشــهيد ال يغســل ،وال يصــى عليــه؛ ألن الغســل

هــذه احلركــة ال ختتــص باملنافقــن ،ومــا كان كذلــك مل
ويقــال أيضــ ًا :هــذا التفصيــل ال يســعفه النــص

بميــت ،فــا يغســل.

وهــذا اســتدالل غريــب ،واســتنباط مــردود ،فأيــن

القــرآين ،فأيــن يف اآليــة اإلشــارة إىل أولويــة احلركة إىل

بعــدم قســم مالــه وحتريــم تــزوج نســائه؛ ألنــه حــي،

فليســت هــذه الفائــدة مــن لــوازم النــص ،فعفــا اهلل

جانــب عنــد اإلبــاء ،واإليــاء ســفال عنــد اإلجابــة؟!!

الــازم مــن اللفــظ حتــى نقــول بــه ،وهــل ســيقولون:

عمــن اخرتعهــا.

وســيأيت –إن شــاء اهلل تعــاىل -مناقشــة هذا االســتنباط

ومــن أغــرب االســتدالل اســتدالل أيب بكــر

يف موضعــه.

ومــن الغرائــب أيضــ ًا :أن بعضهــم اســتنبط مــن
ــم َي ُصــدُّ َ
ون
وس ُ
قولــه تعــاىلَ ( :ل َّ
ــه ْم َو َر َأ ْيت َُه ْ
ــو ْوا ُر ُء َ
ْبونﮊَ (املنافقــون )٥:عــى أن اإليــاء
َو ُهــم ُّم ْســ َتك ِ ُ

الشــبيل الصــويف ،فقــد نــزع هبــذه الداللــة إىل أن مــن

لبــس ثوبـ ًا ينبغــي لــه خــرق يشء منــه ،وكان إذا لبــس
ثوبـ ًا خرقــه ،وكان حيــرق اخلبــز واألطعمــة ،فقــال لــه
ابــن جماهــد املقــرئ املشــهور :أيــن يف العلــم إفســاد مــا
ـق
ـي ۖ َف َط ِفـ َ
ينتفــع بــه؟ فقــال :قولــه تعــاىلُ (:ر ُّد َ
وهــا َعـ َ َّ
ــوق َو ْالَ ْعن ِ
ــحا بِالس ِ
َــاقﮊ (ص ،)٣٣:فســكت
َم ْس ً
ُّ

بالــرؤوس إىل جانــب عنــد اإلبايــة ،واإليــاء هبــا
ســف ً
ال عنــد اإلجابــة أوىل ممــا يفعلــه املشــارقة مــن
خــاف ذلــك.
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ابن جماهــد (البغدادي1422،هـــ ،ج ،16:ص،)563:

وهــذا مــا رصح بــه القائلــون بــأن معنــى املســح

الصـــــــــــاح1992 ،م ،ج ،1:ص ،)489:و(ابن

وعليه؛ فال دليل يف اآلية.

و(ابــن اجلـــوزي1421،هـ ،ج ،1:ص ،)11:و(ابــن
فرحــون ،ج ،1:ص.)362:

ففهــم مــن ثنــاء اهلل عــى نبيــه ســليامن أن مــن

شــغل بــيء مــن متــاع الدنيــا ،فليتلفــه؛ إلخراجــه
مــن قلبــه.

وهــذا اســتدالل باطــل ،واآليــة ال حتتملــه بوجــه،

والنــص ال يســعفه ،بــل قــال ابــن اجلــوزي (ابــن

اجلوزي1421،هـــ ،ج ،1:ص« :)12:وهــذا يف غايــة

القبــح».

وشكك يف صحتها ،فقال (ابن اجلوزي1421،هـ،

ص« :)182:أنا مرتاب بصحتها؛ ألن احلسن بن غالب

كان ال يوثق به».

وسبب قبحه أمران اثنان:

أوهلــا :أن ســليامن Sمل يتلفهــا ويفســدها،

وال يظــن بنبــي اهلل  Sهــذا األمــر ،بــل أكل مــن

حلمهــا ،فــا يقــاس عليــه حمــض اإلتــاف واإلفســاد.
فــإن قيــل :ال يوجــد دليــل عــى األكل ،وكل ذلــك

مــن أخبــار بنــي إرسائيــل؟

القتــل.

وهــذا عــى القــول بأنــه قتــل اخليــل ملــا شــغلته

عــن صــاة العــر ،كــا هــو مذهــب أكثــر

املفرسين(الســمعاين1418 ،هـــ ،ج ،4:ص)440:
و(البغوي1417،هـــ ،ج ،7:ص )89:و(ابن اجلوزي،

1414هـــ ،ج ،3:ص ،)572:و(أبــو حيان1420،هـ،
ج ،9:ص ،)154:و(الشـــــــوكاين1414،هـ ،ج،4:

ص.)495:

وأمــا عــى قــول مجــع مــن املحققــن فإنــه مل يقتلها،

بــل مســح عــى نواصيهــا وقوائمها.

كــا هــو اختيــار ابــن جرير(الطربي1422،هـــ،

ج ،20:ص )87:ومكــي (القيــي1429 ،هـ ،ج،10:
ص ،)6242:والــرزاي (الــرازي1421 ،هـــ،ج،26:
ص.)391:

وثانيهــا :ال جيــوز يف رشيعتنــا الغــراء إتــاف مــال

وإفســاد طعــام مــن غــر مــرر رشعــي ،وهــل هــذا إال

مــن بــاب كفــران النعمــة؟!! وعــدم شــكرها؟!!.

وقــد هنــى النبــي  Hعــن إضاعــة

فيقــال :اخلــر إذا كان موافقــ ًا ألصــل رشعــي،

املــال( .البخــاري ج،8:ص ،100:رقــم احلديــث

األنبيــاء ،فإنــه ال يظــن بنبــي كريــم أن يقتلهــا ،ويرمــي

 593مــن حديــث املغــرة« :وكان ينهــى عــن قيــل

ال مانــع مــن قبولــه ،وهــذا األكل موافــق لعصمــة
بلحمهــا ال يســتفاد منــه.

فــإن أبــى املنــازع هــذا ،قلنــا :فلعلــه كان جائــزا يف

رشيعتــه وال بــد.

،6473ومســلم،ج،3:ص ،1341:رقــم احلديــث
وقــال ،وكثــرة الســؤال ،وإضاعــة املــال» .ويف لفــظ:

«كــره لكــم ثالثــ ًا».

وأكمــل اهلــدي هــدي حممــد  Hملــا
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صــى يف مخيصــة هلــا أعــام ،قــال« :اذهبــوا بخميصتي

ص.)3735 :

أهلتنــي آنفــا عــن صــايت» (البخــاري،ج،1:ص، 84:

اإلشــاري:
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املطلــب الرابــع :داللــة اإلشــارة والتفســر

هــذه إىل أيب جهــم وأتــوين بأنبجانيــة أيب جهــم ،فإهنــا

لعــل مــن املناســب جــد ًا البحــث يف هــذه اجلزئيــة،

رقــم احلديــث ،373ومســلم،ج،1:ص ، 391 :رقــم

وهــي هــل ثمــت ارتبــاط أو تشــابه بــن داللــة

احلديــث ،556مــن حديــث عائشــة .J

اإلشــارة وبــن التفســر اإلشــاري؟ الســيام وأن ك ً
ال

ومل يتلفها ،ومل حيرقها .H

منهــا يشــرك يف كلمــة اإلشــارة.

ومــا صنعــه الشــبيل ومــا شــاهبه هــو أحــد مســاوئ

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال البــد مــن تصــور

كتــاب حليــة األوليــاء التــي جعلــت ابــن اجلــوزي

التفســر اإلشــاري ،فأقــول مســتعين ًا بــاهلل تعــاىل:

يصنــف «صفــة الصفــوة»؛ ليخــي كتابــه منهــا (ابــن

يع ــرف التفس ــر اإلش ــاري بأن ــه :تأوي ــل الق ــرآن

اجلوزي1421،هـــ ،ج ،1:ص.)11:

بغـــر ظاهـــره؛ إلشـــارة خفيـــة تظهـــر ألربـــاب

واملــراد :أن تنــزل هــذه الداللــة منزلتهــا ،فــا يغىل

الســـلوك والتصـــوف ،يمكـــن اجلمـــع بينهـــا وبـــن

فيهــا ،وال حتمــل األلفــاظ الرشعيــة مــا ال حتتمــل،

الظاه ــر (الزرق ــاين( ،د.ت) ،ج ،2:ص ،)78:وع ــى

وليتــق اهلل رجــل مــن هــذا الفعــل املشــن.

هـــذا تـــدور كلـــات أهـــل العلـــم يف بيـــان تفســـر

واالعتبــار يف هــذا بالنظــر إىل اللفــظ ،فــإن كان
املعنــى الزمـ ًا لــه لزومــا ال انفــكاك لــه ُقبِــل ،وإال ر َّد،

الصوفيــة( .ابــن تيمية1416،هـــ ،ج ،13:ص،)241:

انظـــر( :اخلضـــــــــري1398،هـ ،ص،)121:

و(األلوســ ــي1415،هـ ،ج ،1:ص ،)8:و(الذهب ــي،

فنســتبعد مــا مل يكــن الزم ـ ًا أو لزوم ـ ًا بعيــد ًا.

و(ابـــن القيـــــــــم1423،هـ ،ج ،2:ص،)389:

(د.ت) ،ج ،2:ص.)261 :

و(العبيــــــــــــدان2002،م،ص،)287 ،112 :

وهــذا التفســر منــه مــا هــو صحيــح ،ومنــه مــا

و(الباحســـن1434،هـ ،ج ،2:ص.)420:

وأيضـ ًا :أال ختالــف نصـ ًا ثابتـ ًا ،فإن خالفتــه ردت؛

هــو باطــل.

فمن أمثلة التفسري الباطل:

ألنــا تبينــا باملخالفــة خطــأ هــذا الفهــم عــى النــص؛ إذ
ومــن هنــا قــدم أهــل العلــم داللــة االقتضــاء عــى

تفســر بعضهــم قولــه جــل شــأنه(:إِ َّن اللََّ َي ْأ ُم ُرك ُْم
َأن ت َْذ َب ُحــوا َب َقـ َـر ًة ۖﮊ (البقــرة )٦٧:هــي النفــس.
ِ
ــو َنﮊ (طــه)٢٤:
ــب إِ َ ٰل ف ْر َع ْ
وقولــه تعاىل(:ا ْذ َه ْ

ج ،4:ص ،)254:وانظــر( :القــرايف1994،م ،ج،8:

وهبذيــن املثالــن مثــل شــيخ اإلســام (ابــن

النصــوص ال تتعارض.

داللــة اإلشــارة عنــد التعــارض؛« لرتجحهــا بقصــد

هــو القلــب.

املتكلم هلــا بخالف داللــة اإلشــارة»(اآلمدي1402،هـ،
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تيمية1416،هـــ ،ج،13:ص ،)241:ثــم قــال« :مــن

قــال هــذا هــو املــراد فقــد كــذب عــى اهلل إمــا متعمــد ًا
وإمــا خمطئــ ًا».

ومثــال الصحيــح :قــول مــن قــال :قولــه تعــاىل:
َّ
ــر َ
ونﮊ (الواقعــة : )٧٩:هــو
(ل َي َم ُّســ ُه إِ َّل ا ُْل َط َّه ُ
اللــوح املحفــوظ أو املصحــف ،وكــا أن اللــوح

املحفــوظ الــذي كتــب فيــه حــروف القــرآن ال
يمســه إال بــدن طاهــر ،فمعــاين القــرآن ال يذوقهــا إال
القلــوب الطاهــرة ،وهــي قلــوب املتقــن.

وصحــح شــيخ اإلســام(ابن تيمية1416،هـــ،

ج ،13:ص ،)242 :هــذا املعنــى ،وقــال «:وهلــذا

يــروى هــذا عــن طائفــة مــن الســلف».

لكــن هــذا الصحيــح -كــا تــرى -ليــس تفســر ًا

وال بيانــا للفــظ القــرآين ،ولكنــه قيــاس عــى املعنــى
املســطور.

ص )242 :عــن هــذا النــوع« :هــذا مــن نــوع
القيــاس».

وتلميذه األملعي-ابن القيم -عىل هذا أيض ًا ،فكان

يقول(ابن القيم1429،هـ ،ص )124:عند بيان أنواع

التفسري«:وتفسري عىل اإلشارة والقياس ،وهو الذي
ٌ
كثري من الصوفية وغريهم».
ينحو إليه ٌ

وهلــذا أنكــر شــيخ اإلســام ابــن تيميــة V

عــى مــن قــال عــن هــذا املعنــى املســتنبط بالتطريــق

اإلشــاري :إنــه املــراد بلفــظ اآليــة ،وعــده مــن
االفــراء عــى كتــاب اهلل .D

قـــال ( Vابن تيميـــــة1416،هـ ،ج،13:

ص« :)241:وهذان قسامن:

« أحدمهــا » أن يقــال :إن ذلــك املعنــى مــراد

باللفــظ ،فهــذا افــراء عــى اهلل...

و«القســم الثــاين» أن جيعــل ذلــك مــن بــاب

وقــد تــوىل اإلجابــة عــن ســؤالنا املذكــور آنفــ ًا

االعتبــار والقيــاس ال مــن بــاب داللــة اللفــظ ،فهــذا

أن التفســر اإلشــاري ليــس تفســر ًا ملعنــى اللفــظ

هــو الــذي تســميه الصوفيــة إشــارة وهــذا ينقســم إىل

شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  ،Vحيــث قــرر
القــرآين ،ولكنــه مــن بــاب القيــاس واالعتبــار
للمعــاين املذكــورة يف اآليــة ،كــا هــو احلــال يف هــذا
املثــال.

مــن نــوع القيــاس ،فالــذي تســميه الفقهــاء قياســا
صحيــح وباطــل كانقســام القيــاس إىل ذلــك».

فأنــت تلحــظ اعتبــار الشــيخ أن هــذا االســتنباط

ليــس مــن بــاب داللــة اللفــظ ،وإنــا هــو مــن بــاب

قــال العالمــة ابــن القيــم (ابــن القيم1423،هـــ،

القيــاس ،وحينئــذ يتبــن لــك -إن شــاء اهلل تعــاىل-

تيميــة  -قــدس اهلل روحــه  -يقــول :الصحيــح منهــا ما

داللــة اللفــظ ،كــا ســبق بيانــه ،بحيــث يكــون اللفــظ
داالً عــى املعنــى ،وذلــك بلزومــه ،كــا مـ َّـر كثــر ًا.

ج ،2:ص« :)390:وســمعت شــيخ اإلســام ابــن

يــدل عليــه اللفــظ بإشــارته مــن بــاب قيــاس األوىل».
وقــال ابــن تيميــة (ابــن تيمية1416،هـــ ،ج،13:

الفــرق بــن املصطلحــن ،فداللــة اإلشــارة مــن بــاب

وأمــا التفســر اإلشــاري ،فهــو مــن بــاب القيــاس،
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علي بن جريد العنزي :داللة اإلشارة يف القرآن الكرمي تنظريا وتطبيقًا

وفــرق بــن األمريــن.

58-3

ويثبــت اهلل فيهــا أهنــم أحيــاء عنــده تعــاىل ،وليســوا

وعليــه؛ فــا فعلــه بعــض الفضــاء مــن حــر

بأمــوات كــا يظــن النــاس ،فموضوعهــا الذي ســيقتا

اإلشــارة يعــد فع ـ ً
ا جمانب ـ ًا للصــواب؛ لكونــه يوهــم

اآليتــان –عنــد مجــع مــن العلــاء -إىل َّ
أن الشــهيد ال

لــه هــو فضــل الشــهادة يف ســبيل اهلل تعــاىل ،وتشــر

بعــض األمثلــة للتفســر اإلشــاري يف بــاب داللــة
َّ
أن باهبــا واحــد ،وليــس كذلــك.

يغســل وال يصــى عليــه؛ ألن الغســل للميــت وليــس

للحــي ،والشــهيد حــي وليــس بميــت ،فــا يغســل.

( ا لعبيـــــــد ا ن 2 0 0 2 ،م  ،ص )2 8 8 :

وقـــل مثـــل هـــذا يف الصـــاة عليـــه (انظـــر:آل

و ( ا جلز ا ئـــــر ي 1 4 2 6 ،هـ  ،ج  ،2 :ص )6 2 8 :

بورنو1424،هـــ ،ج ،8:ص.)728:

و ( ا لبا حســـن 1 4 3 4 ،هـ  ،ج  ،2 :ص . )4 2 0 :

وقــد اســتدل املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة هباتــن

لكن يشرتكان يف نقطتني اثنتني ،مها:

اآليتــن عــى مذهبهــم ،ونزعــوا منهــا هــذه الداللــة.

أوهلــا :كالمهــا حيتــاج إىل إعــال ذهــن ،وصفــاء

قــال احلنابلــة يف الشــهيد«:ال يغســل؛ لقولــه
(و َل َ ْت َسـ َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِف َســبِ ِ
يل اللَِّ َأ ْم َواتًا
تعاىلَ :
ِ
ـم ُي ْر َز ُقـ َ
ـونﮊ (آل عمران)١٦٩:
ۚ َبـ ْـل َأ ْح َيــا ٌء عندَ َر ِّبِـ ْ
واحلــي ال يغســل».

قلــب ،فهــا مــن التدبــر الــذي يمتــدح فاعلــه إن
أصــاب وجــه احلــق.

ثانيهــاَّ :
أن كليهــا خــارج عــن التفســر ،فاملعنــى

قــد بــان واتضــح لقــارئ القــرآن الكريــم ،فــا يضــر

انظـــر( :البهوتــــي1414،هـ ،ج ،1:ص،)344 :

القــارئ املبتــدئ جهلــه هبــا.

و(الرحيباين1415،هـــ،ج ،1:ص.)845 :

القســم الثــاين :دراســة بعــض مــا اســتنبط بطريــق

قــال املــــــــــاوردي (املاوردي1419،هـ ،ج،3:

ﭨ(و َل َت ُقو ُلــوا َلِــن ُي ْق َتـ ُـل
املوضــع األول :ﭧ
َ
ِف َســبِ ِ
ات ۚ َبـ ْـل َأ ْح َيــا ٌء َو َٰل ِكــن َّل ت َْشـ ُع ُر َ
ونﮊ
ـو ٌ
يل اللَِّ َأ ْمـ َ

«والداللــة عــى أهنــم ال يغســلون وال يصــى
ـاىل(:و َل َ ْت َس ـ َب َّن ا َّل ِذي ـ َن ُقتِ ُلــوا ِف
عليهــم قولــه تعـ
َ
ِ
َســبِ ِ
ـم ُي ْر َز ُقـ َ
ـونﮊ
يل اللَِّ َأ ْم َوا ًتــا ۚ َبـ ْـل َأ ْح َيــا ٌء عنــدَ َر ِّبِـ ْ

داللــة اإلشــارة.

ص:)34:

(البقرة.)١٥٤:

ﭨ(و َل َ ْت َســ َب َّن ا َّل ِذيــ َن ُقتِ ُلــوا ِف َســبِ ِ
ﭧ
يل
َ
ِ
اللَِّ َأ ْم َواتًــا ۚ َب ْ
ــم ُي ْر َز ُق َ
ــونﮊ (آل
ــل َأ ْح َيــا ٌء عنــدَ َر ِّبِ ْ

(آل عمــران )١٦٩:فأخــر بحياهتــم ،واحلــي ال
يغســل وال يصــى عليــه» انظر(:الدَّ ِمريي1425،هـــ،
ج ،3:ص.)68:

عمــران.)١٦٩:

وهبــذا اســتدل املالكيــة -أيض ـ ًا -عــى مذهبهــم.

بيان داللة اإلشارة من اآليتني:

(املــازري2008 ،م ،ج،1:ص.)1187:

تنــص اآليتــان الكريمتــان عــى فضــل الشــهداء،
25
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لكــن هــذا االســتدالل فيــه نظــر ال خيفــى ،ذلــك؛

أمواهلــم ،فليــس كــون أرواحهــم حيــة عنــد اهلل ،بامنــع

أحكامهــا التــي تناســبها ،فهــي تؤخــذ مــن الكتــاب

عــى ســائر املؤمنــن ،وإن كانــت حلياهتــم مزيــة بأهنــم

ألن اهلل تعــاىل ذكــر حياهتــم ،واملــراد حيــاة برزخيــة هلــا
والســنة؛ ألهنــا حيــاة غيبيــة ال يدخلهــا القيــاس ،وال

يمكــن فيهــا إعــال العقــل ،والغســل والصــاة مــن
أحــكام الدنيــا ،وليســت مــن أحــكام الــرزخ حتــى
نلحقهــا هبــا.

وأيض ـ ًا :لــو أعملنــا هــذا الدليــل الــذي أعملــوه،

وهــو أن الشــهيد حــي ،لقلنــا :إذ ًا ال يقســم مالــه ،وال

تنكــح زوجتــه؛ ألنــه حــي ،وقســم املــال وانقطــاع
النــكاح لألمــوات ،وليــس لألحيــاء ،وهــذا مــا مل
يقــل بــه أحــد مــن العقــاء ،فضــ ً
ا عــن العلــاء،
وهــو إلــزام ال حميــد عنــه وال انفــكاك منــه.

وهلــذا؛ فقــد انتقــد هــذا االســتنباط غــر واحــد

مــن العلــاء ،ال ســيام بعــض علــاء املالكيــة ،وهــم

ممــن يذهبــون إىل عــدم تغســيل الشــهيد وال الصــاة
عليــه ،وأمــا األحنــاف فلكــون مذهبهــم الصــاة عــى

الشــهيد ،فقــد اعرتضــوا هــذا الدليــل بــا ذكــرت

آنف ـ ًا.

انظــر(:الكاســـــاين1406 ،هـ،ج،1 :ص:

مــن الصــاة عليهــم ،كــا ال يمنــع ذلــك مــن الصــاة

عنــد رهبــم يرزقــون ،ويأكلــون يف اجلنــة وينعمــون،
وعنــد النفــخ يف الصــور ال يفزعــون ،وال خيمــدون،
وال يصعقــون».

انظر( :املازري2008،م ،ج ،1:ص.)1187 :

فهــذه الداللــة غــر صحيحــة ،وأنــت خبــر َّ
أن

بطــان الدليــل ال يعنــي بطــان املدلــول.

املوضــع الثــاين :ﭧ ﭨ ( ُأ ِح َّ
ُــم َل ْي َلــ َة
ــل َلك ْ
ِ
ِ ِ
الر َفـ ُ
ـم
ـث إِ َ ٰل ن َســائك ُْم ۚ ُه ـ َّن ل َبـ ٌ
ِّ
ـم َو َأن ُتـ ْ
ـاس َّل ُكـ ْ
الص َيــا ِم َّ
ِ
ِ
تتَا ُنـ َ
ـم َ ْ
ـون َأن ُف َس ـك ُْم
ل َبـ ٌ
ـم كُن ُتـ ْ
ـم اللَُّ َأ َّن ُكـ ْ
ـاس َّل ُ ـ َّن ۗ َعلـ َ
ِ
ـم ۖ َفـ ْ
وهـ َّن َوا ْب َت ُغوا
اش ُ
َف َتـ َ
ـم َو َع َفــا َعن ُكـ ْ
ـاب َع َل ْي ُكـ ْ
ـال َن َب ُ
ـم
ـى َي َت َبـ َّ َ
َمــا َك َتـ َ
ـن َل ُكـ ُ
اش ُبــوا َح َّتـ ٰ
ـب اللَُّ َل ُكـ ْ
ـم ۚ َو ُك ُلــوا َو ْ َ
ــض ِمــن ْ ِ
ــو ِد ِمــ َن ا ْل َف ْج ِ
ْ
الَ ْي ُ
ــر
ــط ْالَ ْب َي ُ
الَ ْيــط ْالَ ْس َ
َ
ِ
ِ
الص َيــا َم إِ َل ال َّل ْي ِ
ُــم
اش ُ
ــم َأتُّــوا ِّ
وهــ َّن َو َأنت ْ
ۖ ُث َّ
ــل ۚ َو َل ُت َب ُ
َع ِ
ـون ِف ا َْلسـ ِ
ـك ُحــدُ و ُد اللَِّ َفـ َ
اك ُفـ َ
ـاج ِد ۗ تِ ْلـ َ
وهــا
ـا َت ْق َر ُب َ
َ
ــن اللَُّ آياتِ ِ
ِ
ــم َي َّت ُق َ
ۗ ك ََٰذلِ َ
ــونﮊ
ــه لِلن
ــك ُي َب ِّ ُ
َ
َّــاس َل َع َّل ُه ْ

(البقــرة.)١٨٧:

،)324و(العيني1420 ،هـــ،ج،3 :ص.)270 :

ِ
وهــ َّن
اش ُ
موضــع داللــة اإلشــارةَ (:ف ْال َن َب ُ
َّــى
َوا ْب َت ُغــوا َمــا َكت َ
اش ُبــوا َحت ٰ
َــب اللَُّ َلك ْ
ُــم ۚ َو ُك ُلــوا َو ْ َ
ـض ِمـن ْ ِ
ـم ْ
الَ ْيـ ُ
ـو ِد ِمـ َن
ـط ْالَ ْب َيـ ُ
َي َت َبـ َّ َ
الَ ْيــط ْالَ ْسـ َ
َ
ـن َل ُكـ ُ
ا ْل َف ْج ِ
ــرﮊ.

عــداد املوتــى ،ووجــب أن تنكــح نســاؤهم ،وتقســم

والــرب واجلــاع إىل طلــوع الفجــر ،وهــذا يلــزم منــه

يقــول أبــو الوليــد ابــن رشــد (ابــن رشــد،

1408هـــ ،ج ،2:ص ،)300:عــن هــذا التعليــل:
«وهــذا اعتــال فيــه نظــر ،إذ ال شــك يف أهنــم

قــد ماتــوا ،وخرجــوا مــن الدنيــا ،وصــاروا يف

بيــان داللــة اإلشــارة :قالــوا :أبــاح اهلل تعــاىل األكل
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أن مــن فــرغ مــن مجــاع أهلــه آخــر الليــل ،ســيطلع

فراغه من اجلامع طلوع الفجر أنه يصبح جنب ًا ،وقد حكم
ِ
الص َيا َم إِ َل ال َّل ْي ِلﮊ»
اهلل بصحة صيامه بقوله( ُث َّم َأتُّوا ِّ

اجلــاع إىل آخــر حلظــة مــن الليــل ،وألوجــب اهلل عــى

و(الكيــــا اهلرايس1405،هـ،ج،2:ص،)467:و(ابن

عليــه الفجــر ،وهــو جنــب ،فنســتفيد صحــة صــوم

انظــر( :ابــن العريب1424،هـــ،ج،1:ص،)576:

اجلنــب؛ ألنــه لــو كان صــوم اجلنــب باطـاً ،ملــا أبيــح

عادل1419،هـــ ،ج ،3:ص.)315 :

مــن أراد الصــوم االمتنــاع عــن الــوطء قبــل الفجــر

وملــا ذكــر النــووي  Vخــاف مــن خالــف

بوقــت يســع االغتســال.

وخالصــة القــول :أن اآليــة تشــر إىل صحــة صــوم

مــن أهــل العلــم ،وأن مــن أصبــح جنبــ ًا مل يصــح

وهــذا مــا اســتنبطه ابــن عبــاس  Lوربيعــة

ص )308:يف احلجــة عليهــم:

صومــه ،قــال النــووي (النــووي( ،د.ت).ج،6:

ا جلنب .

«دليلنــا نــص القــرآن قــال اهلل تعــاىلَ ( :ف ْ
ــال َن
ِ
اش ُبوا
اش ُ
وهـ َّن َوا ْب َت ُغــوا َمــا َك َتـ َ
ـب اللَُّ َل ُكـ ْ
ـم ۚ َو ُك ُلــوا َو ْ َ
َب ُ
ـض ِمـن ْ ِ
ـم ْ
الَ ْيـ ُ
ـو ِد
ـط ْالَ ْب َيـ ُ
ـى َي َت َبـ َّ َ
الَ ْيط ْالَ ْسـ َ
َ
ـن َل ُكـ ُ
َح َّتـ ٰ
ـر ۖ ُثـ ِ
ِ
الص َيــا َم إِ َل ال َّل ْيـ ِ
ـل ۚ ﮊ ويلــزم
ـم َأتُّــوا ِّ
م ـ َن ا ْل َف ْجـ ِ َّ
بالــرورة أن يصبــح جنبــ ًا إذا بــارش إىل طلــوع

الــرأي والشــافعي.

انظــر( :ابــن بطال1423،هـــ ،ج ،4:ص،)50:

و(ابــن العريب1424،هـــ ،ج ،1:ص.)576:

وعليــه تــواردت كلــات العلــاء ومذاهبهــم

اســتدالال هبــذه اآليــة الكريمــة ،وعليــه إطبــاق

الفجــر».

كلمــة أهــل األصــول والتفســر مــن غــر منازعــة وال

وانظــر -رمحــك اهلل -كيــف جعــل النــووي

ممانعــة.

قــال ابــن قدامــة (ابــن قدامــة( ،د.ت) ،ج ،3:ص:

 Vهــذا االســتنباط مــن نــص القــرآن ،وهــذا

ثــم يغتســل ،ويتــم صومــه ،يف قــول عامــة أهــل

وكــذا كان العلــاء يــردون مذهــب مــن أبطــل

يؤكــد أن داللــة اإلشــارة مــن بــاب اللفــظ القــرآين.

« :)148اجلنــب لــه أن يؤخــر الغســل حتــى يصبــح،

صــوم مــن أصبــح جنبــا مــن مجــاع أهلــه هبــذه اآليــة،

العلــم».

يقــول ابــن عبــد الرب(ابــن عبــد الرب1421،هـــ ،ج،3:

يقول أبو بكر اجلصاص(اجلصاص1405،هـ،ج،1:

ص:)291:

ص«:)241 :وأما اجلنابة ،فإهنا غري مانعة من صحة
ِ
َب اللَُّ
اش ُ
وه َّن َوا ْب َت ُغوا َما َكت َ
الصوم؛ لقولهَ ( :ف ْال َن َب ُ
ي َلك ُُم ْ
الَ ْي ُط ْالَ ْب َي ُض ِم َن
اش ُبوا َحت َّٰى َي َت َب َّ َ
َلك ُْم ۚ َو ُك ُلوا َو ْ َ
الي ِ
ط ْالَ ْس َو ِد ِم َن ا ْل َف ْج ِرﮊ فأطلق اجلامع من أول الليل
َْْ
إىل آخره ،ومعلوم أن من جامع يف آخر الليل ،فصادف

«قــد ثبــت عــن النبــي يف الصائــم يصبــح جنبـ ًا مــا

فيــه غنــاء واكتفــاء عن قــول كل أحــد ،ودل كتــاب اهلل

تعــاىل عــى مثــل مــا ثبــت عــن النبــي  Hيف
ذ لك :
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ِ
قــال اهلل تعــاىلَ ( :ف ْ
وهــ َّن َوا ْب َت ُغــوا َمــا
اش ُ
ــال َن َب ُ
ُــم
َّــى َي َت َب َّ َ
َكت َ
ــن َلك ُ
اش ُبــوا َحت ٰ
َــب اللَُّ َلك ْ
ُــم ۚ َو ُك ُلــوا َو ْ َ
ــض ِمــن ْ ِ
ــو ِد ِمــ َن ا ْل َف ْج ِ
ْ
الَ ْي ُ
ــرﮊ
ــط ْالَ ْب َي ُ
الَ ْيــط ْالَ ْس َ
َ

املوضــع الثالــث :ﭧ ﭨ ( ِّل َّل ِذي ـ َن ُي ْؤ ُلـ َ
ـون ِمــن
ِ
ِ
ــه ٍر ۖ َفــإِن َفــا ُءوا َفــإِ َّن اللََّ
ــص َأ ْر َب َعــة َأ ْش ُ
ن َِّســائ ِه ْم ت ََر ُّب ُ
ِ
يــمﮊ (البقــرة.)٢٢٦:
ــور َّرح ٌ
َغ ُف ٌ
موضــع داللــة اإلشــارة يف اآليةَ (:فــإِن َفــا ُءوا َفــإِ َّن
ِ
ـمﮊ.
ـور َّرحيـ ٌ
اللََّ َغ ُفـ ٌ
ورشحهــا :أن اهلل تعــاىل ملــا ذكــر فيئــة املــويل مل

قــال الواحــدي (الواحدي1430،هـــ،ج ،3:ص:

والرمحــة ،وهــذا يقتــي أنــه إذا فــاء ،فــا تبعــة عليــه

اجلنــب إذا أصبــح قبــل االغتســال مل يكــن لــه صــوم؛

هكــذا انتــزع بعــض العلــاء هــذا الوجــه مــن

(البقــرة )١٨٧:فــإذا أبيــح اجلــاع واألكل والــرب
حتــى يتبــن الفجــر ،فمعلــوم أن الغســل ال يكــون

إال بعــد الفجــر ،وقــد نــزع هبــذا مجاعــة مــن العلــاء

منهــم ربيعــة والشــافعي وغريمهــا».

« :)608ويف هــذا مــا يدفــع قــول مــن يقــول :إن
ألن املبــارشة إذا كانــت مباحــة إىل انفجــار الصبــح مل

يمكنــه االغتســال إال بعــد انفجــار الصبــح».

ولــو ذهبــت أتتبــع اســتدالل العلــاء مــن فقهــاء

وحمدثــن ومفرسيــن وأصوليــن هبــذا الدليــل لطــال

بنــا املقــام.

يرتــب عليهــا حكــ ًا إنــا وصــف نفســه باملغفــرة
مــن كفــارة وال غريهــا.

هــذا الدليــل ،وهــو مــن داللــة اإلشــارة ،كــا قــال
الســيوطي (الســيوطي1404 ،هـــ ،ص .)322:فــإن

مــن الزم املغفــرة والرمحــة عــدم مطالبــة احلالــف

بكفــارة وال غريهــا.

وهــذا مذهــب احلســن والنخعــي وأحــد قــويل

انظر( :اجلصاص1414،هـ ،ج ،4:ص ،)18:و(ابن

الشــافعي يف القديــم ،وهبــذا التعليــل علــل العلــاء

ج ،1:ص،)352:و(الباجي1332 ،هـ ،ج ،2:ص:

انظــــــــــر( :الشيـــــرازي(،د.ت)،ج،3:ص،)59:

بطال1423،هـ ،ج ،4:ص ،)50 :و(اجلرجاين1429،هـ،
 ،)45و(اآلمدي،ج ،3:ص ،)65:و(النووي1392،هـ،

ج ،7:ص ،)221:و(ابن عادل1419،هـ ،ج ،3:ص:
 ،)315و(الطيبــــي1417 ،هـ: ،ج ،5ص،)1591:
و(الصنعاين1986 ،م ،ص.)238 :

واحلاصــل :أن هــذا االســتدالل اســتدالل صحيح

ســليم ال غبــار عليــه ،وهــو مــا يســمى بداللــة
اإلشــارة.

هلــذا القــول.

و(البغوي1418،هـــ،ج،14:ص ،)388:و(العمـــ ــراين،

1421هـــ،ج،10:ص ،)31:و(الرافعــــــــي1417،هـ،
ج،9:ص ،)199:و(الشـــــــربيني1415،هـ ،ج،5:
ص ،)28:و(قليـــويب وعميــــــرة1415 ،هـــ ،ج،4:

ص ،)15:و(الشـــــــوكاين(،د.ت) ،ج ،1:ص.)267:
قــال ابــن كثــر (ابــن كثري1420،هـــ ،ج،1:
ــور
ص« :)604:وقولهَ (:فــإِن َفــا ُءوا َفــإِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
ِ
يــمﮊ فيــه داللــة ألحــد قــويل العلــاء -وهــو
َّرح ٌ
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القديــم عــن الشــافعي :-أن املــويل إذا فــاء بعــد

إن اهلل غفــور رحيــم جعــل لــك مــا تكفــر بــه يمينــك،

وأيــدوا هــذا االنتــزاع بــأن اهلل تعــاىل ملــا ذكــر حــد

وأيض ـ ًا :املغفــرة والرمحــة ملــا عــى بــه ربــه مــن

-رصحيــا -إســقاط احلــد عنهــم ،ولكنــه ذكــر بــدالً

وهـــذا مـــا نجـــد أهـــل التفســـر يدونونـــه يف رس

ســقوط احلــد عنهــم بذلــك كــا ســيأيت إن شــاء اهلل

انظـــــر( :الطـــــــــــري1422،هـ ،ج ،4:ص:

وترجــع إىل زوجــك.

األربعــة األشــهر أنــه ال كفــارة عليــه».

اإليــاء يف تلــك املــدة مضــارة لزوجتــه.

احلرابــة ذكــر التائبــن قبــل القــدرة عليهــم ،ومل يذكــر

ختـــم اآليـــة الكريمـــة باســـمي الغفـــور الرحيـــم.

مــن ذلــك اســميه الغفــور الرحيــم ،ففهــم العلــاء

 ،)51و(القيســـــي1429،هـ ،ج ،1:ص،)757:

تعــاىل.

و(الواحـــــــــــدي1430،هـ ،ج ،4:ص،)206:

انظر( :ابــن الرفعــة2009،م ،ج ،14:ص،)253:
و(الدَّ ِمريي1425،هـ ،ج ،8 :ص.)44:

و(الزخمشـــــري1407 ،هـ،ج،1 :ص،)269 :

والرمحــة ليســت متجهــة إىل الكفــارة ،بــل إىل اليمــن

و(الكلبي1403،هـــ ،ج ،1:ص ،)122 :و(ابـــن

و(الـــرازي،

وهــذا االســتنباط فيــه نظــر بــن؛ ألن املغفــرة

ولزومهــا ،فــإن لليمــن حقــ ًا ،وهــو الوفــاء هبــا،

1421هـــ،

ج،6:

ص،)429:

عاشـــور1884،هـ ،ج ،2 :ص.)386:

يؤكــد هــذا :أن اهلل -تعــاىل -ملــا ذكــر اليمــن قبــل

وعــدم اإلخــال بمقتضاهــا ،ولــوال رمحــة اهلل لكانــت

هــذه اآليــة ختمهــا بالغفــور احلليــم ،ومل يكــن هــذا
مفيــد ًا إللغــاء الكفــارة عمــن حنث ،قــال تعــاىلَّ :
(ل
ـو ِف َأيمنِ ُكــم و َٰل ِكــن ي َؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُكــم بِـ َـا
ُ
ْ َ
ـم اللَُّ بِال َّل ْغـ ِ ْ َ
ُي َؤاخ ُذ ُكـ ُ
ِ
ـمﮊ (البقرة،)٢٢٥:
ـور َحليـ ٌ
ـم ۗ َواللَُّ َغ ُفـ ٌ
ك ََسـ َب ْت ُق ُلو ُب ُكـ ْ
قــال الرازي(الــرازي1421 ،هـــ،ج،6:ص:)428:

الزمــة ،ال ينفــك احلالــف عــا حلــف ،وإال حنــث
حنثــ ًا عظيــ ًا ،لكَّــن مغفــرة اهلل ورمحتــه الواســعة

اقتضــت التوســعة عــى العبــاد يف عــدم لــزوم الوفــاء

باليمــن ،وجعــل اهلل الكفــارة تكفــر ًا ملــا يصيــب
اإلنســان مــن احلنــث بمخالفتهــا.

ومــن هنــا قــال بعــض العلــاء يف هــذا املوضــع:

«الغفــور ،مبالغــة يف ســر الذنــوب ،واهلل غفــور يف

انظر(:ابــن مفلــح1418 ،هـــ ،ج ،6:ص،)435:

ص.)268:

فهــذا -والعلــم عنــده تعــاىل -ســبب ربــط الفيئــة

(اجلويني1428،هـــ ،ج ،14:ص )389:يف إيضــاح

إســقاط عقوبتهــا» .انظر(:الزخمرشي1407،هـ،ج،1:

«وإنــا يدخــل الغفــران يف احللــف بــاهلل تعــاىل».

ولقــد أحســـــن اإلمــام اجلوينــــــــــي

و(البهويت1414،هـــ ،ج ،3:ص.)157:

وجــه ربــط هذيــن االســمني الكريمــن بالفيئــة،

باملغفــرة والرمحــة ،وحتــى ال يتــذرع الــزوج بيمينــه،

فقــال:

فيقــول :حلفــت أال أطــأ ،فالرجعــة حــرام ،فيقــال لــه:
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«ليــس يف القــرآن مــا يوجــب نفــي الكفــارة،
وإنــا املقصــود مــن قولــهَ ( :فــإِن َفــا ُءوا َفــإِ َّن اللََّ
ِ
ــرم باليمــن عــى
ــور َّرح ٌ
َغ ُف ٌ
يــمﮊ أن الفيئــة ال َ ْت ُ
االمتنــاع منهــا ،وقــد خيطــر للمؤمــن املع ِّظــم اعتقــا ُد

حتريــم الفيئــة ،وقــد صــار إىل ذلــك أبــو حنيفــة ،فاآلية

بظاهرهــا تــدل عــى نفــي احلــرج والتحريــم عــن
الفيئــة» انظــر( :الشــرازي(،د.ت) ،ج ،3:ص،)59:

و(الرشبيني1415،هـــ ،ج ،5:ص.)28:

وهلــذا؛ كان مذهــب مجهــور العلــاء ،ومنهــم

الشــافعي يف اجلديــد لــزوم الكفــارة عليــه إذا فــاء إىل
زوجــه.

احلديــث  ،1652مــن حديــث عبــد الرمحــن بــن

ســمرة .)I

ـذ ِه ِ
وإ َّنــا سـ ْق ُت هـ ِ
األد َّلــة لِبيـ ِ
ـان َّ
أن َد َل َلـ َة َ
ـار ِة
َ
ََ
اإلشـ َ
ُ
ههنَــا فيهــا َن َظــر؛ َّ ِ
ـارض ،و َلــو َقدَّ ْر َنــا
َ
ألن األد َّلـ َة ال َت َت َعـ َ
ـإن النَّــص وال َّظ ِ
صحتَهــاَ ،فـ َّ
اهـ َـر ُم َقــدَّ ٌم َع َل ْي َهــا.
َّ
َ
وأمــا مــا اســتدلوا بــه مــن التشــابه بــن هــذا
املوضــع وموضــع ســقوط حــد احلرابــة عــن التائــب

قبــل القــدرة ،فيقــال:

هــذا يســمى عنــد العلــاء بقيــاس الشــبه ،وهــو

قيــاس ضعيــف.

وأيضــ ًا :يظهــر الفــرق بــن الصورتــن ،ففــي

وعــدَّ قتــاد ُة قــول احلســن خمالف ـ ًا للنــاس ،وهــذا

ـص عــام ال نســتطيع تركــه ملــا هــو
الكفــارة يوجــد نـ ٌ

انظــر( :ابــن قدامــة(،د.ت)،ج ،7:ص،)558 :

نــص.
ٌ

يظهــر لنــا قلــة مــن ذهــب إىل قــول احلســن.

و(ابــن أيب قدامة1415،هـــ ،ج ،23:ص،)206 :

(ابــن مفلــح1418 ،هـــ ،ج ،6:ص.)451:

دونــه يف القــوة ،بخــاف حــد احلرابــة ،فــا يوجــد
ويقــال أيضــ ًا :يف حــد احلرابــة مل تســقط ســائر

احلقــوق؛ إعــاال الســمي اهلل الغفــور الرحيــم ،فالذي

ودليــل اجلمهــور :قــول النبــي H

ســقط حــق اهلل تعــاىل ،ومل يســقط حــق املخلــوق عــن

احلانــث ،واملــويل حالــف بدليــل قولــه تعــاىل:
( ِّل َّل ِذيــ َن ُي ْؤ ُلــونﮊ فســمى اهلل اإليــاء يمينــ ًا ،فــإذا
حنــث وجــب عليــه الكفــارة؛ لقولــه تعاىلَٰ (:ذلِ َ
ــك

إىل حــد مســألتنا :فالكفــارة واجبــة ،وإنــا أســقط اهلل
وملــا عــرض الســيوطي لقــول مــن قــال بســقوط

قولــه « :Hإذا حلفــت عــى يمــن،

ومــا كان كذلــك مل تســقط بالتوبــة ،ودعــا إىل تأمــل

وعمــوم األدلــة التــي تقــي بلــزوم الكفــارة عــى

ِ
ـم ۚﮊ (املائــدة ،)٨٩:وعمــوم
ـم إِ َذا َح َل ْف ُتـ ْ
ـار ُة َأ ْي َمن ُكـ ْ
َك َّفـ َ

فرأيــت غريهــا خــرا منهــا ،فــأت الــذي هــو خــر،

وكفــر عــن يمينك»البخــاري ج ،8:ص ،127 :رقــم
احلديــث  ،6622ومســلم ج،3:ص ،1273 :رقــم

املحــارب التائــب ،بــل هــو مطالــب فيــه ،وهــذا يشــبه

العقوبــة واإلثــم بالتوبــة املتمثلــة بالفيئــة.

الكفــارة رده بــأن الكفــارة تعلــق فيهــا حــق آلدمــي،

هــذا املحــل؛ فإنه نفيــس جــد ًا (الســيوطي1404 ،هـ،

ص.)322:

عــى أين مل أجــد مــن تطــرق إىل نقــض هــذا
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الدليــل ،واهلل أعلــم بالصــواب.

58-3

أن لــه فائــدة ،ومــن فائدتــه فيــا يظهر-والعلــم عنــد

ات
املوضــع الرابــع :قولــه
تعاىل(:وا ْل َوالِــدَ ُ
َ
ــن ك ِ
َام َل ْ ِ
ُي ْر ِض ْعــ َن َأ ْو َل َد ُهــ َّن َح ْو َل ْ ِ
ــن ۖ َلِــ ْن َأ َرا َد َأن
ِ
ِ
ِ
الر َضا َع ـ َة ۚ َو َعـ َ
ـو ُ ُت َّن
ـى ا َْل ْو ُلــود َل ـ ُه ِر ْز ُق ُه ـ َّن َوك ْسـ َ
ـم َّ
ُيتـ َّ
بِا َْلعــر ِ
ــار
وف ۚ َل ُت َك َّل ُ
ــف َن ْف ٌ
ــس إِ َّل ُو ْســ َع َها ۚ َل ت َُض َّ
ْ ُ
ـى ا ْلــو ِار ِ
والِــدَ ٌة بِو َل ِدهــا و َل مو ُلــود َّل ـه بِو َلـ ِ
ـد ِه ۚ َو َعـ َ
ث
َ
َ َ َ َْ ٌ ُ َ
َ
َــر ٍ
ــك ۗ َفــإِ ْن َأ َرا َدا فِ َص ً
ِم ْث ُ
ــل َٰذلِ َ
ــا
اض ِّمن ُْه َ
ــال َعــن ت َ
ـاو ٍر َفـ َ
ـر ِض ُعوا
ـا ُجنَـ َ
َوت ََشـ ُ
ـاح َع َل ْي ِهـ َـا ۗ َوإِ ْن َأ َردت ُّْم َأن ت َْسـ َ ْ
ُــم َف َ
ُــم إِ َذا َســ َّل ْمتُم َّمــا آ َت ْيتُــم
ــا ُجن َ
َــاح َع َل ْيك ْ
َأ ْو َل َدك ْ
ِ
ــا َت ْع َم ُل َ
ــون
ــروف ۗ َوا َّت ُقــوا اللََّ َوا ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ بِ َ
بِا َْل ْع ُ
ِ
ــرﮊ (البقــرة.)٢٣٣:
َبص ٌ
ــى ا َْلو ُل ِ
ــود َلــ ُه
(و َع َ ْ
موضــع داللــة اإلشــارةَ :
ِر ْز ُقهــن و ِكســو ُتن بِا َْلعــر ِ
وفﮊ.
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ

انظــــر( :الـــرازي1421 ،هـــ،ج،6:ص،)461:

األب -وهــو املولــود لــه -عليــه رزق األم وكســوهتا،

و(النســــــــــــــــفي2005 ،م ،ج،1:ص،)194:

اهلل تعــاىل -اإلشــارة ملعنــى االنتســاب بالــام املفيــدة
هلــذه املعنــى ،كــا تقــول :هــذا البيــت لزيــد ،وهــذا
املقــال لعمــرو ،أي هــو منســوب إليــه.

ولعــل أول مــن فتــق هــذا املعنــى وأبــرزه

الزخمــري حيــث قال(الزخمرشي1407،هـــ،ج،1:
ص« :)279:فــإن قلــت مل قيــل( :ا َْلو ُلـ ِ
ـود َلـ ُه ﮊ دون
ْ

الوالــد؟

قلــت :ليعلــم أن الوالــدات إنــا ولــدن هلــم؛

ألن األوالد لآلبــاء ،ولذلــك ينســبون إليهــم ال إىل

األمهــات».

وتتابع العلامء عىل هذا.

داللــة اإلشــارة يف اآليــة :تنــص اآليــة عــى َّ
أن

و(البيضـــــــــــــــاوي (،د.ت) ،ج،1:ص،)144:

وهــذا حكــم واحــد ،يف حــن أهنــا تشــر إىل أحــكام

و(أبو حيـــــــــــــان1420 ،هـ ،ج،2:ص،)500:

ثــاث ،هــي:

و(الطيبـــــــي1417 ،هـــ ،ج،10:ص،)3189:

	-أن نســب الولــد لــأب؛ َّ
ألن اهلل B

و(ابـــن عادل1419،هـــ،ج،4:ص.)174:

	َّ -
أن لألب والية التمليك يف مال ولده.

«وتسمى هذه اإلشارة إدماج ًا عند أهل البديع ،وإشارة

نســبه إليــه ،فالــام للملــك.

قال األلويس(األلويس1415،هـ،ج،1:ص:)539:

	-أن نفقــة االبــن عــى أبيــه ال يشــاركه يف

النص عندنا».

هــذا الوجــوب أحــد.

فهــي إذ ًا مــن داللــة اإلشــارة ،وهكــذا نجــد أهــل

أمــا الفائــدة األوىل ،فوجههــاَّ :
أن اهلل تعــاىل عــدل

األصــول -وعــى وجــه اخلصــوص األحنــاف منهــم-

يف اآليــة الكريمــة عــن لفــظ األب والوالــد مــع

يرضبــون هبــذه اآليــة وهبــذا االســتنباط مثــ ً
ا عــى

كونــه أخــر وأظهــر للداللــة عــى علــة الوجــوب
ــى ا َْلو ُل ِ
ــود َلــ ُه ﮊ وهــذا العــدول ال شــك
(و َع َ ْ
إىل َ

داللــة اإلشــارة.

انظــر( :احلنفــي(،د.ت) ،ج،2:ص ،)211:و(ابــن
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أمــر حــــــــاج1403،هـ ،ج،1:ص ،)107:و(أمري

بادشــــاه1351 ،هـ ،ج،1:ص.)88:

وأمــا الفائــدة الثانيــة -وهــي :أن لــأب التملــك

مــن مــال ابنــه ،وليــس ذلــك لغــره مــن أخ أو قريب-

فوجههــا ظاهــر عنــد التأمــل ،وهــي أن اهلل ملــا أضــاف
الولــد لــأب بالــام التــي لشــبه التمليــك ،أفــاد

أن األب يملــك ولــده ،وملــا مل يكــن املــراد أن األب

يملــك االبــن ،كــا يملــك احلــر العبــد ،أفــاد ذلــك أن

لــه التملــك مــن مــال ابنــه مــا شــاء مــن غــر أن يــر
بــه .انظــر( :أبــو حيان1420،هـــ،ج،2:ص،)500
و(عضيمــة( ،د.ت) ،ج،2:ص.)433:

وأنــت تلحــظ َّ
تنــص عــى
أن اآليــة الكريمــة مل
َّ

هــذا األمــر ،لكــن ،ملــا أضافــه اهلل إىل أبيــه نتــج هــذا
املعنــى.

وهــذا مــا نوهــت بــه كتــب أصــول األحنــاف

وشــاركهم فيــه قليــل مــن املفرسيــن ،يقــول عــاء

والبيهقــي(ج ،7:ص.)489:

واحلديــث صححــه ابــن القطــان يف بيــان الوهــم

واإلهيــام (ج ،5 :ص ،)102:وابــن الرتكــاين يف

اجلوهــر النقــي (ج ،7 :ص ،)481:واأللبــاين يف إرواء

الغليــل (ج ،3 :ص.)323:

يقـــــــول أبو حيــــــــان (أبو حيــان1420 ،هـ،

ج،2:ص« :)500:ومل يـــأت بلفـــظ الوالـــد ،وال

بلفـــظ األب ،بـــل جـــاء بلفـــظ :املولـــود لـــه ،ملـــا يف
ذل ــك م ــن إع ــام األب م ــا من ــح اهلل ل ــه وأعط ــاه،
إذ ال ــام يف :ل ــه ،معناه ــا ش ــبه التملي ــك ...ولذل ــك

يت ــرف الوال ــد يف ول ــده ب ــا خيت ــار ،وجت ــد الول ــد يف
الغال ــب مطيعــ ًا ألبي ــه ،ممتث ــا م ــا أم ــر ب ــه ،منف ــذا

مـــا أوىص بـــه ،فـــاألوالد يف احلقيقـــة هـــم لآلبـــاء».
وأمــا داللــة اآليــة عــى الفائــدة الثالثــة :فبياهنــا :أن

يف اآليــة إشــارة مــن أوجــه ثــاث:

أحدهــا :ملــا أضافــه اهلل إليــه بالــام أفــاد هــذا

الديــن البخاري(احلنفــي(،د.ت) ،ج،2:ص:)211:

املعنــى ،فــكأن اهلل يقــول :هــذا ولــدك هبــة لــك

ولــده ،وأنــه ال يعاقــب بســببه كاملالــك بمملوكه».

عليــك ،إىل مــن تدعــه؟!!.

«وفيــه إشــارة إىل أن لــأب واليــة التمليــك يف مال

وهــذه الفائــدة هلــا مــا يؤيدهــا مــن قــول النبــي:

«أنــت ومالــك ألبيــك».

ومنحــة ،فكــا أن خــره وبــره لــك ،فنفقتــه وكســوته

قـال ابـن عــــــــادل (ابـن عادل1419،هــ،
ج،4:ص« :)174:ذكـر الوالـد بلفـظ (ا َْلو ُل ِ
ـود َلـ ُهﮊ
ْ

(أمحــد (ج ،11:ص )261:برقــم( )6678وأبــو

تنبيهـ ًا عىل َّ
أن نفقتـه عائد ٌة إليه ،فيلزمـه رعاية مصاحله،
كما قيـل :ك ُّلـه لـك ،وك ُّلـه عليك».

ولــه شــاهد مــن حديــث جابــر عنــد ابــن ماجــه

االبــن عــى أبيــه ،وهــو َّ
أن اهلل تعــاىل أوجــب عــى

داود ( )3530وابــن ماجــه ( )2292مــن حديــث

عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده.

( )2291والطــراين يف األوســط (ج ،4:ص)31:

وثانيهــا :وهــو دال داللــة أكيــدة عــى لــزوم نفقــة

األب النفقــة عــى املرضعــة مــن أجــل إرضاعهــا هلــذا
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إمجـــاع يف اجلملـــة( .ابـــن املنذر1415،هـــ،ص:

وثالثهــا :ملــا قــدم اخلــر أفــاد احلــر كــا هــو

 ،)23و(ابـــن حـــــــــزم(،د.ت)،ص،)79:و

ونجــد كتــب التفســر –وكــذا األصــول -تتابــع

القطـــان1424 ،هـــ ،ج،2:ص ،)55:و(ابـــن

قال القرطبــي (القرطبي1384،هـــ،ج،3:ص:)163:

فانظر-رمحــك اهلل -كيــف اســتفدنا هــذه األحــكام
مــن اســتعامل كلمــة واحدة(ا َْلو ُل ِ
ــود َلــ ُه ﮊ ،ولربــا
ْ

(ابـــن قدامـــــــة(،د.ت)،ج،8:ص ،)212:و(ابـــن

معلــوم ،أي :حــر النفقــة عــى األب.

اهلمـــــــــام(،د.ت) ،ج،8:ص.)396:

عــى ذكــر هــذه الفائــدة املشــار إليهــا باللفــظ القــرآين،
«ويف هــذا دليــل عــى وجــوب نفقــة الولــد عــى

خفيــت علينــا أشــياء أخــرى مل تبلغهــا فهــوم العلــاء

الوالــد».

الفطنــاء ،وال حامــت حوهلــا ظنــون الفقهــاء األلبــاء،

يقـــــول البيضــــاوي (البيضـــاوي(،د.ت)،

فســبحان مــن أودع كالمــه عل ـ ًا ال ينقــي.

ج،1:ص:)144:

«وتغيــر العبــارة؛ ِ
لإلشــارة إىل املعنــى املقتــي
لوجــوب ِ
اإلرضــاع ومــؤن املرضعــة عليــه».

َّ
ُــم
املوضــع اخلامــس :ﭧ
ﭨ(ل ُجن َ
َــاح َع َل ْيك ْ
ــوه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضــوا
ُــم الن َِّســا َء َمــا َل ْ َت َ ُّس ُ
إِن َط َّل ْقت ُ
ــى ا ُْل ِ
وهــ َّن َع َ
وســ ِع َقــدَ ُر ُه
َلُــ َّن َف ِر َ
يضــ ًة ۚ َو َم ِّت ُع ُ
ــر َقــدَ ره متَا ًعــا بِا َْلعــر ِ
ــى ا ُْل ْق ِ ِ
وف ۖ َح ًّقــا َع َ
َو َع َ
ــى
ْ ُ
ُُ َ
ني ﮊ(البقرة.)٢٣٦ :
ا ُْل ْح ِســنِ َ
موضــع داللــة اإلشــارةَّ :
ُــم
(ل ُجن َ
َــاح َع َل ْيك ْ
ــوه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضــوا َلُــ َّن
ُــم الن َِّســا َء َمــا َل ْ َت َ ُّس ُ
إِن َط َّل ْقت ُ
يضــ ًةﮊ .
َف ِر َ

انظــر( :احلنفــي(،د.ت) ،ج،2:ص ،)211:و(أبــو

الســعود(،د.ت) ،ج،1:ص.)230:

ورشح هــذا الــكالمَّ :
أن اهلل تعــاىل عــدل عــن

اســتعامل لفــظ الوالــد أو األب إىل املولــود لــه؛ ليدلنــا

عــى العلــة املوجبــة للنفقــة والكســوة ،وهي الــوالدة؛
فكأنــه تعــاىل قــال :ألجــل أنــه َو َلــدٌ لــه ومنســوب
إليــه ،فنفقــة املرضعــة وكســوهتا عليــه ،ومــن بــاب

بيــان داللــة اإلشــارة :هــذه اآليــة مــن أوضــح مــا

أوىل نفقــة هــذا الولــد.

يمثــل هبــا عــى داللــة اإلشــارة ،وبيــان ذلــك:

انظر :حاشيــــــة حمي الدين شيـــــخ زاده عىل

َّ
أن اآليــة فيهــا النــص عــى نفــي اجلنــاح -وهــو

البيضاوي(ج ،2:ص( ،)567:أبو السعود(،د.ت)،

اإلثــم -عــن طــاق املــرأة قبــل املســيس ،أو قبــل
فــرض املهــر ،هــذا نــص اآليــة الكريمــة َّ
ـاح
(ل ُجنَـ َ
ـوه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضــوا
ـم الن َِّســا َء َمــا َل ْ َت َ ُّسـ ُ
ـم إِن َط َّل ْق ُتـ ُ
َع َل ْي ُكـ ْ
يضــ ًةﮊ ،ويســتفاد مــن اآليــة -بداللــة
َلُــ َّن َف ِر َ

ج،1:ص( ،)230:اخلفاجي( ،د.ت) ،ج،2:ص.)319:
وم ــن هن ــا نج ــد الفقه ــاء يق ــررون ل ــزوم نفق ــة

الولـــد عـــى أبيـــه أخـــذ ًا مـــن هـــذه اآليـــة ،ومـــا يف

معناهـــا مـــن اآليـــات واألحاديـــث ،وهـــو حمـــل
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اإلشــارة -صحــة النــكاح إذا مل يســم فيــه مهــر املــرأة،

قدامــة(،د.ت)،ج،7:ص )237:لعامــة أهــل العلــم.

يفــرض مهــرا ،وهــذا يــدل عــى صحــة الطــاق،

تقريــر هــذا القــول ،كــا مــر يف كالم ابــن رشــد آنفـ ًا.

وذلــك َّ
ألن اهلل تعــاىل رفــع اجلنــاح عمــن طلــق ،ومل
وبالتــايل صحــة النــكاح؛ ألنــه لــو كان النــكاح باطـاً،

ملــا كان للطــاق أثــر؛ ألنــه يقــع عــى غــر حمــل،
أرأيــت مــن طلــق امــرأة مل يتزوجهــا ،هــل نســمي

طالقــه طالقــ ًا؟!!.

فلــا نفــى اهلل اجلنــاح عمــن طلــق زوجتــه قبــل

أن يســمها ومل يفــرض هلــا مهــرا ،دل هــذا لزام ـ ًا عــى
ـم فيــه املهــر.
صحــة هــذا النــكاح الــذي مل ُيسـ َّ

ونجــد الفقهــاء يســتدلون هبــذه اآليــة الكريمــة يف

قـــال السمعــــاين(السمعــــــــاين1418،هـ،

ج،1:ص« :)241:ويف اآلية دليل عىل جواز إخالء

النكاح عن تسمية املهر».

وانظـــ ــر( :املاوردي1419،هـ،ج،9:ص،)472:

و(ابـــن حـــــــــزم(،د.ت)،ج،9:ص ،)50:و(ابـــن
املنجى1424،هـــ ،ج،3:ص.)691:

ويبــن اإلمــام الشــافعي  Vوجــه االســتدالل

وعــى هــذا أكثــر أهــل العلــم ،ومنهــم املذاهــب

باآليــة الكريمــة ،فيقول(الشــافعي ،ج،5:ص،)83:

«وأمجعــوا عــى أن نــكاح التفويــض جائــز ،وهــو
أن يعقــد النــكاح دون صــداق؛ لقولــه تعــاىلَّ :
(ل
ــوه َّن َأ ْو
ُــم الن َِّســا َء َمــا َل ْ َت َ ُّس ُ
ُجن َ
ُــم إِن َط َّل ْقت ُ
َــاح َع َل ْيك ْ
يضــ ًةﮊ.
َت ْف ِر ُضــوا َلُــ َّن َف ِر َ
انظــر( :ابــن رشــد1408،هـ ،ج،3:ص،)51:

دل ذلــك عــى أن النــكاح ثابــت؛ ألن الطــاق ال يقــع

ج،2 :ص.)274 :

ويشــكل عــى هــذا مــا حــكاه ابــن حــزم (ابــن

ج،2:ص« :)530:وظاهــر اآليــة يــدل عــى صحــة

األربعــة ،بــل نقــل فيــه اإلمجــاع ،قــال ابــن رشــد:

و(ابــن القطــان1424 ،هـــ ،ج،2:ص،)22:
حــزم(،د.ت)،ص ،)79:وابــن مفلــح (ابــن مفلــح،
1418هـــ ،ج،6:ص )191:أن الطحــاوي ذكــر أن

كثــر ًا مــن أهــل املدينــة يبطلــون هــذا النــكاح إذا

خوصــم فيــه قبــل الدخــول ،هلــذا قــال ابــن حــزم
يف املراتــب :ومل يتفقــوا أن النــكاح جائــز بغــر ذكــر

صــداق.

وعــــــــزاه ابــن قدامـــــــــــــة (ابــن

ج،5:ص«:)63:فلــا أثبــت اهلل عــز وجــل الطــاق

إال مــن نــكاح ثابــت فأجزنــا النــكاح بــا مهــر».

انظــــــــــــــر( :املــــــــاوردي1419،هـ،

ج،9:ص( ،)393:الكاســــــــــــــاين1406،هـ،
قــال أبــو حــــيان (أبــو حـــــيان1420،هـ،

نــكاح التفويــض ،وهــو جائــز عنــد فقهــاء األمصــار»
انظــر( :ابــن اجلوزي1404،هـــ ،ج،1:ص،)212:

و(ابــن عادل1419،هـــ ،ج،4:ص.)213:

لكــن يشــكل عــى هــذا :أن النــكاح الفاســد أيضـ ًا

يقــع فيــه الطــاق.

ويــرد هــذا ،بــأن األصــل يف األلفــاظ الرشعيــة

محلهــا عــى الصحــة ،وليــس الفســاد ،فالطــاق ههنــا
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حيمــل عــى الطــاق الصحيــح ،وكــذا النــكاح حيمــل

املوضــع الســادس :ﭧ ﭨ (إِ َّنـ َـا َجـ َـزا ُء ا َّل ِذي ـ َن
ي ِ
ــون اللََّ َو َر ُســو َل ُه َو َي ْســ َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ار ُب َ
ض َف َســا ًدا
َُ
ِ
ــم َو َأ ْر ُج ُل ُهــم
َأن ُي َق َّت ُلــوا َأ ْو ُي َص َّل ُبــوا َأ ْو ُت َق َّط َ
ــع َأ ْيدهيِ ْ
م ـن ِخـ َ ٍ
ـوا ِم ـ َن ْالَ ْر ِ
ض ۚ َٰذلِـ َ
ـم ِخـ ْـز ٌي
ـاف َأ ْو ُين َفـ ْ
ِّ ْ
ـك َلُـ ْ
ِ
ِ
ــر ِة َع َ
يــم ( )33إِ َّل
ــذ ٌ
اب َعظ ٌ
ــم ِف ْالخ َ
ِف الدُّ ْن َيــا ۖ َو َل ُ ْ
ِ
ا َّل ِذيـ َن تَا ُبــوا ِمــن َق ْبـ ِ
ـم ۖ َفا ْع َل ُمــوا َأ َّن
ـل َأن َت ْقــد ُروا َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
يــمﮊ (املائــدة.)٣٤-٣٣:
ــور َّرح ٌ
اللََّ َغ ُف ٌ
موضــع داللــة اإلشــارة( :إِ َّل ا َّل ِذيــ َن تَا ُبــوا ِمــن
ِ
َق ْب ِ
ــور
ــم ۖ َفا ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
ــل َأن َت ْقــد ُروا َع َل ْي ِه ْ
ِ
يم ﮊ(املائــدة.)٣٤-٣٣:
َّر ح ٌ
ورشحهــا :أن مــن تــاب مــن املحاربــن قبــل

ج،18:ص)260:؛ ألنــه املــراد عند متقدمي الشــافعية.

َّ
أن اآليــة مل تــرح هبــذا ،فــإن اهلل أخــر عــن حكــم

و(أبــو حيــــــان1420،هـ،ج،2:ص ،)530:و(ابــن

اهلل غفــور رحيــم ،ومــن الزم اســم الغفــور والرحيــم

وجيــاب عــن هــذا بــأن يقــال :األصــل فيــا صــح

تــاب قبــل القــدرة عليــه فــإن اهلل يغفــر لــه ويرمحــه،

ذلــك ،ووقــوع الطــاق يف زمــن احليــض مــع حرمتــه،

بالتوبــة ،فــا يقــام احلــد عليهــم إن هــم تابــوا قبــل

عــى الصحيــح.

وقريــب مــن هــذا-وإن كان خــارج بحثنــا-

اعــراض مــن اعــرض مــن أهــل العلــم أن اآليــة ال

تــدل عــى اجلــواز ،وإن دلــت عــى الصحــة؛ ألنــه ال
يلــزم مــن الصحــة اجلــواز ،بدليــل أن الطــاق يقــع

يف احليــض مــع حتريمــه ،فالنــكاح صحيــح ،والفعــل

حمــرم.

وقــد نقلــه الــرازي وغــره عــن القــايض هكــذا

مهم ـاً ،والــذي يظهــر أنــه القــايض أبــو عــي حســن
ابــن حممــد بــن أمحــد ،شــيخ الشــافعية بخراســان،تويف

القــدرة عليــه مل يقــم عليــه احلــد ،بــل يعفــى عنــه ،مــع

ســنة (462هـــ) ،انظـــــــــر( :الذهبي1405،هـــ،

رشعــي ،وهــو أن مــن تــاب قبــل القــدرة عليــه فــإن

وانظـــــــر( :الــرازي1421 ،هـــ،ج،6:ص،)475:

وقــوع أثرمهــا ،وهــي الرمحــة واملغفــرة ،أي :فمــن

عادل1419،هـــ،ج،4:ص.)213:

ومــن رمحتــه ومغفرتــه ســقوط حقــه E

ونفــذ اجلــواز ال التحريــم إال أن يــدل دليــل عــى غــر

القــدرة عليهــم .قــال العالمــة ابــن عثيمــن( ابــن

قــد دل عليــه الدليــل ،هــذا إذا قلنــا بوقوعــه ،واملســألة

عثيمني1421،هـــ ،ص:)10:

جــار فيهــا اخلــاف -كــا هــو معلــوم -والرجــوع إىل

«اســتدلوا عــى ذلــك بقولــه تعــاىل(:إِ َّل ا َّل ِذيــ َن
ِ
تَا ُبــوا ِمــن َق ْب ِ
ــم ۖ َفا ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ
ــل َأن َت ْقــد ُروا َع َل ْي ِه ْ
ِ
يــمﮊ ؛ ألن مقتــى هذيــن االســمني أن
ــور َّرح ٌ
َغ ُف ٌ
يكــون اهلل تعــاىل قــد غفــر هلــم ذنوهبــم ،ورمحهــم

األصــول والقواعــد ممــا يضبــط بــه العلــم ،ويعــرف بــه

الصــواب.

واحلاصــل :أن هــذه الداللــة داللــة صحيحــة

ســليمة ،وهلــذا كان القــول هبــا قــول عامــة أهــل العلم.

بإســقاط احلــد عنهــم».
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انظــر :الــرح املمتــع عــى زاد املســتقنع (ج،14:

ص.)381 :

قـــــــــال السيــــــــوطي (السيــــــوطي،

1404هــ ،ص«:)322:أشـار بجـواب الشرط بأنـه
غفـور رحيـم إىل أن التوبـة إنما تسـقط احلـق املتعلق به

ِ
تَا ُبــوا ِمــن َق ْب ِ
ــم ۖ َفا ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ
ــل َأن َت ْقــد ُروا َع َل ْي ِه ْ
ِ
يــمﮊ فعــى هــذا يســقط عنهــم حتتــم
ــور َّرح ٌ
َغ ُف ٌ
القتــل والصلــب ،والقطــع والنفــي ،ويبقــى عليهــم
القصــاص يف النفــس واجلــراح ،وغرامــة املــال والديــة

ملــا ال قصــاص فيــه».

تعـاىل دون املتعلـق باآلدمـي؛ ألن التوبـة ال تسـقطه».

انظـــــــر( :الثعلبـــــي( ،د.ت) ،ص،)1367:

الكريمــة ،مــا كتبــه العالمــة الســعدي ،حيــث نظــم

و(العمــــــــــراين1421 ،هـــ ،ج،12:ص،)511:

ومــن أحســن مــا رأيــت تعليقــا عــى هــذه اآليــة

قاعــدة يف ختــم اآليــات بأســاء اهلل احلســنى ،ثــم
علــق عــى هــذا املوضــع بقولــه (الســعدي1420،هـ،
ص:)56 :

«وكذلــك ملــا قــال يف ســورة املائــدة( :إِ َّل ا َّل ِذي ـ َن
ِ
تَا ُبــوا ِمــن َق ْبـ ِ
ـم ۖ ﮊ مل يقــل :فاعفــوا
ـل َأن َت ْقــد ُروا َع َل ْي ِهـ ْ
عنهــم ،أو اتركوهــم ونحوهــا ،بــل قــالَ ( :فا ْع َل ُمــوا
ِ
يــمﮊ يعنــي :فــإذا عرفتــم ذلــك
ــور َّرح ٌ
َأ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
وعلمتمــوه ،عرفتــم أن مــن تــاب وأنــاب فــإن اهلل

يغفــر لــه ويرمحــه ،فيدفــع عنــه العقوبــة».

وهــذا حمــل وفــاق بــن العلــاء ،قــال ابــن

قدامة(ابــن قدامــة(،د.ت)،ج،9:ص ،)151:شــارحا

لــكالم اخلرقــي احلنبــي:

«فــإن تابــوا مــن قبــل أن يقــدر عليهــم ،ســقطت

عنهــم حــدود اهلل تعــاىل ،وأخــذوا بحقــوق اآلدميني»،

قــال:

«ال نعلــم يف هــذا خالفــ ًا بــن أهــل العلــم ،وبــه

قــال مالــك ،والشــافعي ،وأصحــاب الــرأي وأبــو
ثــور .واألصــل يف هــذا قــول اهلل تعــاىل( :إِ َّل ا َّل ِذي ـ َن

و(الشيــــــــــــرازي(،د.ت)،ج،3:ص،)368:

و(الكاســــــــــــــاين1406،هـ ،ج،7:ص،)96:
و(القرطبــــــــــــي1384،هـ ،ج ،6 :ص،)158:
و(ابــــن أيب قدامـــــــــة1415،هـ،ج ،2:ص،)30:

و(ابـــن

مفلـــــــح1418،هـ،ج،7:ص،)463:

و ( ا لقا ســـمي 1 3 7 6 ،هـ  ،ج  ،4 :ص ، )1 2 2 :

واملوســـــوعة الفقهيــة الكويتيــة (ج ،17:ص.)164:
اتـ َ
(و َقا ُلــوا َّ َ
ح ُن
الر ْ َٰ
املوضــع الســابع :ﭧ ﭨ َ
ـذ َّ
َو َلــدً ا ۗ ُسـ ْب َحا َن ُه ۚ َبـ ْـل ِع َبــا ٌد ُّمك َْر ُمـ َ
ـونﮊ (األنبيــاء.)٢٦:
داللــة اإلشــارة يف اآليــة :تــدل اآليــة عــى أن

الولــد ال يملــك عــى أبيــه ،وأنــه بمجــرد دخولــه
يف ملــك أبيــه يعتــق عليــه ،ألن اهلل ملــا أبطــل قــول

املرشكــن ونســبتهم املالئكــة إىل اهلل بناتــ ًا ،وذلــك

باحلــرف« :بــل» الــذي هــو لــإرضاب اإلبطــايل ،بــن
حــال املالئكــة ،وأهنــم عبــاد مكرمــون.

فــدل هــذا عــى تنــايف البنــوة والعبوديــة ،وأهنــا ال

جيتمعــان.

وهبــذا اســتدل مجــع مــن العلــاء عــى أن االبــن
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وقــد اعــرض ابــن حــزم عــى هــذا االســتدالل،

َّ
بــأن اآليــة ليــس فيهــا إال اإلخبــار بحــال املالئكــة،

قــال ابــن رشـــــــــــــــد(ابن رشــــــــد،

وأهنــم عبيــد ال أوالد ،فــا جيــوز االســتدالل هبــا عــى

1408هـــ،ج،3:ص« :)134:وليــس جيــوز بقاء ملك

مــا ذكــر.

الولــد عــى والــده ،وال ملــك الوالــد عــى ولــده؛ ألنه

يتنــاىف أن يكــون ابنـ ًا عبــد ًا ،أو أبـ ًا عبــد ًا ،بدليــل قــول
اتـ َ
(و َقا ُلــوا َّ َ
حـ ُن َو َلــدً ا ۗ ُسـ ْب َحا َن ُه
الر ْ َٰ
اهلل عــز وجــلَ :
ـذ َّ
ۚ َبـ ْـل ِع َبــا ٌد ُّمك َْر ُمـ َ
ـونﮊ (األنبيــاء.»)٢٦:
ويقول القرايف(القرايف1994،م ،ج،11:ص،)151:
مستدالً باآلية هلذا القول «:فأخرب بعدم الولدية؛ ألجل

احلــق جمــردا عــن ســلطانه ،ثــم يطالــب بقبولــه،

وهكــذا علــاء الشــافعية نجدهــم يتحفوننــا هبــذا

اآليــات التــي ســبقت هــذه اآليــة الكريمــة ،فقــد أبطل

وجيــاب عــن هــذا االعــراض :بــأن اآليــة ســيقت

إلبطــال هــذه الدعــوى ،فــا بــد مــن تضمنهــا لدليــل
يقنــع اخلصــم ،ويفحــم املخالــف ،والقــرآن الكريــم

كتــاب حجــة وبرهــان ،ال يكتفــي بإعطــاء النــاس
الســيام يف قضيــة جوهريــة كهــذه ،وهــذا مــا نجــده يف

ثبوت العبودية ،فدل عىل أهنام متنافيان».

اهلل فيهــا دعــوى املرشكــن الرشيــك هلل E

الدليــل عــى هــذا املذهــب ،بــل هــم أكثــر علــاء
املذاهــب اســتدالالً هبــذه اآليــة الكريمــة.

باحلجــة والربهــان ،فكذلــك هــذه اآليــة ،ودليلهــا أن

و(العمـــــــــــــراين1421،هـ ،ج،8:ص،)351:

أهنــا ال جيتمعــان».

يقــال« :أبطــل إثبــات الولديــة بإثبــات العبوديــة فعلــم

انظــــــر( :املاوردي1419،هـ ،ج،18:ص،)71:

(الفتوحي1418،هـ،ج،3:ص.)472:

و(الشـــــربينـــــــــي1415،هـ ،ج،6:ص،)458:

ويؤيــد صحــة هــذا االســتدالل إتيانــه يف القــرآن

و(احلصنـــي1994،م ،ص.)577:

الكريــم يف عــدد مــن اآليــات القرآنيــة ،كقولــه
ـم ۚ إِ َّنـ َـا
تعــاىلَ :
ـرا َّل ُكـ ْ
(و َل َت ُقو ُلــوا َث َل َث ـ ٌة ۚ انت َُهــوا َخـ ْ ً
اللَُّ إِ َٰلــه و ِ
احــدٌ ۖ ُســ ْب َحا َن ُه َأن َيك َ
ُــون َلــ ُه َو َلــدٌ ۘ َّلــ ُه َمــا
ٌ َ
ِف الســاو ِ
ات َو َمــا ِف ْالَ ْر ِ
ــى بِــاللَِّ َو ِك ً
يــا
َّ َ َ
ض ۗ َو َك َف ٰ
َنك َ ِ
(َّ )171لــن يس ـت ِ
ـيح َأن َي ُكـ َ
ـون َع ْبــدً ا لَِِّّ َو َل
ف ا َْلسـ ُ
َْ
ا َْل َل ِئكَــ ُة ا ُْل َق َّر ُب َ
ــون ۚﮊ(النســاء.)١٧٢-١٧١:
وكأن ربنــا يف هــذه اآليــة يقــول :إن املالئكــة

وهــذا االســتدالل واضــح بــن ،يقــول العالمــة

الشنقيطي(الشــنقيطي1415،هـ ،ج،4:ص:)139:

«أخــذ بعــض العلــاء مــن هــذه اآليــة الكريمــة

وأمثاهلــا يف القــرآن أن األب إذا ملــك ابنــه عتــق عليــه

بامللــك ،ووجــه ذلــك واضــح؛ ألن الكفــار زعمــوا

أن املالئكــة بنــات اهلل ،فنفــى اهلل تلــك الدعــوى

بأهنــم عبــاده وملكــه ،فــدل ذلــك عــى منافــاة امللــك

ليســوا أبنــاء هلل ،بــل هــم عبــاد ،فالبنــوة وصــف،

للولديــة ،وأهنــا ال يصــح اجتامعهــا ،والعلــم عنــد اهلل

كــا أن العبوديــة وصــف ،ومهــا وصفــان متغايــران،

تعــاىل».
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واالبــن أرفــع وأعــى مــن العبــد ،واملالئكــة عبــاد هلل

مالــكا جلميعهــا».

وتأمــل كيــف رد اهلل عــى النصــارى فريتهــم بقوله:
ُــون َلــه و َلــدٌ ۘ َّلــه مــا ِف الســاو ِ
ات
َّ َ َ
(ســ ْب َحا َن ُه َأن َيك َ ُ َ
ُ َ
ُ
َو َمــا ِف ْالَ ْرضﮊِ ليــس لــه ولــد ،بــل اجلميــع عبيــده

و(الزخمــــــري1407 ،هـ،ج،1 :ص،)594 :

ال يســتنكفون مــن هــذا الوصــف.

وملكــه.

وهــذا مشــعر بقـ ٍ
ـوة َّ
أن البنــوة وامللــك والعبوديــة
ٌ

ال جتتمــع ،وهــذا مــا اســتنبطه كثــر مــن املفرسيــن
عنــد الــكالم عــى هــذه اآليــة ،بــل ذكــره الــرازي
والشــنقيطي قانونـ ًا عامـ ًا يف القــرآن لــرد فريــة الولــد،

قال الرازي(الــرازي1421 ،هـــ ،ج ،11:ص:)272:
«واعلــم أنــه ســبحانه يف كل موضــع نزه نفســه عن

الولــد ذكــر كونــه ملــك ًا ومالــك ًا ملــا يف الســموات ومــا
يف األرض ،فقــال يف مريــم(:إِن ك ُُّل مــن ِف الســاو ِ
ات
َّ َ َ
َ
ح ِ
َو ْالَ ْر ِ
ــن َع ْبــدً اﮊ (مريــم)٩٣:
الر ْ َٰ
ض إِ َّل ِآت َّ
واملعنــى :مــن كان مالــك ًا لــكل الســموات واألرض

ولــكل مــا فيهــا كان مالــكا لعيســى وملريــم؛ ألهنــا

كانــا يف الســموات ويف األرض ...وإذا كانــا مملوكــن

لــه فكيــف يعقــل مــع هــذا توهــم كوهنــا لــه ولــد ًا
وزوجــة».

قـــــال األلوســـــي(األلوســــــي1415،هـ،
ج،3:صَ ( «:)211:لــه مــا ِف الســاو ِ
ات َو َمــا ِف
َّ َ َ
ُ َ
ْالَ ْر ِ
ضﮊ مجلــة مســتأنفة مســوقة؛ لتعليــل التنزيــه،
وبيــان ذلــك :أنــه ســبحانه مالــك جلميــع املوجــودات

علوهيــا وســفليها ال خيــرج مــن ملكوتــه يشء منهــا،
ولــو كان لــه ولــد لــكان مثلــه يف املالكيــة فــا يكــون

وانظـــــر( :الطربي1422،هـ ،ج،7:ص،)707:

و ( ا لنســـــــــفي 2 0 0 5 ،م  ،ج  ،1 :ص ، )4 1 9 :

و(الشــــــــــــــــوكاين( ،د.ت) ،ج،1:ص،)624:

و(القاســـــــــــــمي1376،هـ ،ج،3:ص،)481:
و(ابـــن عاشـــور1884،م ،ج،6:ص.)58:

قـــال الشنقيطــــي (الشنقيطــــــي1426،هـ،

َّ
بــأن
ج،2:ص« :)36:وجــرت العــادة يف القــرآن:

اهلل يــرد عــى الكفــرة يف ادعــاء الولــد بأنــه مالــك كل

يشء ،وأن اخللــق عبيــده».

وتأمــل قولــه تعــاىل( :ب ِديــع الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض
َ ُ َّ َ َ
ُــون َلــه و َلــدٌ و َل َتكُــن َّلــه ص ِ
ــق
اح َبــ ٌة ۖ َو َخ َل َ
ُ َ
َّــى َيك ُ ُ َ
ۖ َأن ٰ
َ ْ
ك َُّل َش ٍء ۖ و ُهــو بِــك ُِّل َ ٍ ِ
يــمﮊ (األنعــام)١٠١:
ْ َ َ
شء َعل ٌ
ْ
ـن َأن يت ِ
َّخـ َ
ـذ
(و َمــا َين َب ِغــي لِ َّلر ْ َٰ
حـ ِ َ
وكــذا قولــه تعــاىلَ :
و َلــدً ا ( )92إِن ك ُُّل مــن ِف الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض إِ َّل ِآت
َّ َ َ
َ
َ
ح ِ
ــن َع ْبــدً اﮊ (مريــم.)٩٣-٩٢:
الر ْ َٰ
َّ
جتد هذا املعنى واضح ًا ،واهلل تعاىل أعلم.

وإذا تبني هذا ،تبني لك وضوح هذا االستدالل

وسالمته.

املوضــع الثامــن :ﭧ ﭨ( َو َو َّص ْينَــا ْ ِ
نس َ
ــان
ال َ
بِوالِدَ ي ِ
ــى َو ْه ٍ
ــن َوفِ َصا ُلــ ُه
ــه َ َ
َ ْ
ح َلتْــ ُه ُأ ُّمــ ُه َو ْهنًــا َع َ ٰ
ِ
ِف َعا َم ْ ِ
ــن َأ ِن ْاشــك ُْر ِل َولِ َوالِدَ ْي َ ِ
ــرﮊ
ــك إ َ َّل ا َْلص ُ
(لقــان.)١٤:
ــان بِوالِدَ ي ِ
ﭧ ﭨ ( َو َو َّص ْينَــا ْ ِ
ــه إِ ْح َســانًا
نس َ َ ْ
ال َ
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ح ُلــ ُه َوفِ َصا ُلــ ُه
ح َلتْــ ُه ُأ ُّمــ ُه ك ُْر ًهــا َو َو َض َعتْــ ُه ك ُْر ًهــا ۖ َو َ ْ
ۖ ََ
َث َل ُث َ
ــغ َأ ُشــدَّ ُه َو َب َل َ
َّــى إِ َذا َب َل َ
ــن
ــغ َأ ْر َب ِع َ
ــون َش ْ
ــه ًرا ۚ َحت ٰ
َســنَ ًة َق َ
ــال َر ِّب َأ ْو ِز ْعنِــي َأ ْن َأ ْشــك َُر نِ ْع َمت َ
َــك ا َّلتِــي
ِ
ــى َوالِــدَ َّي َو َأ ْن َأ ْع َم َ
الــا
َأ ْن َع ْم َ
ــل َص ً
ــي َو َع َ ٰ
ــت َع َ َّ
ِ
ــت إِ َل ْي َ
ــك َوإِ ِّن
ــح ِل ِف ُذ ِّر َّيتِــي ۖ إِ ِّن ُت ْب ُ
ت َْر َضــا ُه َو َأ ْصل ْ
ِمــن ا ُْلس ِ
نيﮊ (األحقــاف.)١٥:
ــل ِم َ
َ ْ
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معنــى مشــهور عنــد علــاء األصــول ،وبــه مثلــوا

لداللــة اإلشــارة ،كــا هــو مشــهور عنــد الفقهــاء
واملفرسيــن ،ومل يتعــرض لــه أحــد باالنتقــاد أو
االعــراض.

وهــذا مــن دقيــق االســتنباط ولطيفــه ،وأقــدم مــن

ـص عليــه الصحــايب اجلليــل عــي يف واقعــة وقعــت
نـ َّ

يف عــر عمــر  Iأنــه جــيء بامــرأة وضعــت

اســتنبط العلــاء مــن هاتــن اآليتــن :قولــه
(وفِ َصا ُلــ ُه ِف َعا َم ْ ِ
ــنﮊ ويف معناهــا قولــه
تعـ�اىلَ :
ات ُي ْر ِض ْعــ َن َأ ْو َل َد ُهــ َّن َح ْو َل ْ ِ
ــن
(وا ْل َوالِــدَ ُ
تعــاىلَ :
ِ
ح ُلــ ُه
(و َ ْ
كَام َل ْيﮊ(البقــرة )٢٣٣:مــع قولــه تعــاىلَ :
ـه ًرا ۚ َّ
َوفِ َصا ُلـ ُه َث َل ُثـ َ
ﮊأن أقــل مــدة احلمــل ســتة
ـون َشـ ْ

لســتة أشــهر ،فشــاور يف رمجهــا ،فقــال لــه عــي :ليــس
ح ُلــ ُه
ذاك لــك :إن اهلل عــز وجــل يقــول يف
كتابه(:و َ ْ
َ
َوفِ َصا ُل ـ ُه َث َل ُثـ َ
ـه ًرا ۚ ﮊ(األحقــاف.)15:
ـون َشـ ْ
(موطــأ مالــك كــا يف روايــة أيب مصعــب الزهــري

أشــهر« ،وإن مل يكــن ذلــك مقصــود ًا مــن اللفــظ».

(ج ،2:ص )19:وعبــد الــرزاق يف مصنفــه (ج،7:

و(الشاطبـــــي1417،هـ،ج،2:ص ،)154:و(ابن

ص ،)93:والبيهقــي يف معرفــة الســنن واآلثــار

ص )349:وســعيد بــن منصــور يف ســننه (ج،2 :

انظـــــــــر( :اآلمدي1402،هـ،ج،3:ص،)65:

(ج ،11:ص ،)228:ويف الســنن الصغــر (ج،3:

أمـــــــــري حـــــــاج1403 ،هـ،ج،1:ص،)111:
و(املـــــرداوي1421،هـ،

ج،6:

ص )168:والســنن الكــرى (ج ،7:ص.)727:

ص،)2870:

قـــال الشـــاطبي عـــن هـــذا االســـتدالل

و ( ا ملــــــــر د ا و ي 1 4 2 1 ،هـ  ،ج  ،1 :ص ، )9 3 :

(الشــاطبي1417،هـ،ج،4:ص« :)193:ومــن نــوادر

و(الفتوحي1418،هـ،ج،3:ص ،)476:و(الشنقيطـــي،

االس ــتدالل الق ــرآين م ــا نق ــل ع ــن ع ــي» .وانظ ــر:

2001م ،ص ،)283:و(الباحســــــــني1414،هـ،

(ابـــن عاشـــور1884،م ،ج،26:ص.)30:

ص.)195 :

وهذا يدل عىل عمق فهم السلف الصالح.

ووجــه ذلــك :أن اهلل تعــاىل جعــل مــدة احلمــل

وجــاء -أيضــ ًا -عــن ابــن عبــاس  Lيف

جمموعــا إىل مــدة الفصــال ثالثــن شــهر ًا ،كــا يف آيــة

واقعــة مشــاهبة يف عــر عمر ويف بعــض الروايـــــات

األحقــاف ،ثــم دلنــا يف آيــة لقــان عــى أن فطامــه

ـم برمجهــا ،فقال
–وهــو األقــرب -يف عهــد عثــان ،فهـ َّ

حــوالن كامــان ،فــإذا مــا رفعــت هــذه املــدة تبقــى

ابــن عبــاس :إن خاصمتكــم بكتــاب اهلل خصمتكــم،

منهــا ســتة أشــهر ،هــي أقــل مــدة احلمــل.

ثــم ذكــر هاتــن اآليتــن واســتخرج منهــا أن أقــل

وهــذا املعنــى املســتنبط مــن اآليتــن الكريمتــن
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احلمــل ســتة أشهر(.ســبق خترجيــه يف ص.)17:

وهــذا مذهــب اجلمهــور مــن العلــاء والفقهــاء،

قــال املــاوردي (املــاوردي(،د.ت)،ج،5:ص:)276:
«قالــه الشــافعي ومجهــور الفقهــاء» ،بــل حكــى

عليــه اإلمجــاع ،فإنــه عقــب نقلــه قصــة ابــن عبــاس،

قــال« :فعجــب النــاس مــن اســتخراجه ،ورجــع
عثــان ومــن حــر -ريض اهلل تعــاىل عنهــم -إىل

قولــه ،فصــار إمجاعــ ًا».

وقالمكي(القييس1429،هـ،ج،11:ص:)6841:

«وهذا مما استدل به العلامء عىل أن أقل احلمل ستة

أشهر».

قــال العالمــة ابــن القيــم (ابــن القيــم1429 ،هـــ،

ص« :)509:وأمــا أقــل مــدة احلمــل ،فقــد تظاهــرت

الرشيعــة والطبيعــة عــى أهنــا ســتة أشــهر».
ثم ذكر هاتني اآليتني.

املوضــع التاســع :ﭧ ﭨ (لِ ْل ُف َقــر ِاء ا ُْل َه ِ
اج ِري ـ َن
َ
ِ
ا َّل ِذيــن ُأ ْخ ِرجــوا ِمــن ِدي ِ ِ
ــم َي ْب َت ُغ َ
ــون
َ
ُ
َ
ــم َو َأ ْم َوال ْ
اره ْ
ِ
نــر َ
َف ْض ً
ون اللََّ َو َر ُســو َل ُه ۚ
ــا ِّمــ َن اللَِّ َور ْض َوانًــا َو َي ُ ُ
ــك هــم الص ِ
ِ
اد ُق َ
ــونﮊ (احلــر.)٨:
ُأو َٰلئ َ ُ ُ َّ
بيــان داللــة اإلشــارة :نصــت اآليــة عــى فضــل
املهاجريــن ،وأخــر اهلل أهنــم آثــروا اآلخــرة عــى

قـــــــال الشنقيطـــي(الشنقيطــي1415،هـ،

الدنيــا ،وأخرجــوا مــن ديارهــم وأمواهلــم ابتغــاء مــا

كام نجد املفرسين قد نصوا عىل هذا كاجلصاص

الكفــار يملكــون أمــوال املســلمني باالســتيالء؛ ألن

ج ،7:ص« :)223 :وال خالف يف ذلك بني العلامء».

والواحدي والسمعاين والزخمرشي والرازي والبيضاوي

والشوكاين والسعدي.

عنــد اهلل ،لكــن اآليــة تــدل بطريــق اإلشــارة عــى أن
اهلل وصــف املهاجريــن بكوهنــم فقــراء ،مــع أن هلــم
ديــارا وأمــواالً ،لكنهــا ســلبت منهــم ،فــا ملــك هلــم

انظ ــر( :اجلصــــ ــاص1405،هـ ،ج،2:ص،)116:

عليهــا حقيقــة ،وإال ملــا وصفهــم اهلل بوصــف الفقــر،
فـ َّ
ـدل هــذا عــى أن مــن ســلبها منهــم -وهــم الكفــار

و(الزخمرشي1407،هـ ،ج،4:ص ،)302:و(الــــرازي،

قــــــال الزركشــــي(الزركشــــــي1414،هـ،

و ( ا لو ا حــــــد ي 1 4 3 0 ،هـ  ،ص ، )9 9 5 :

و ( ا لسمعـــــا ين 1 4 1 8 ،هـ  ،ج  ،1 :ص ، )2 3 6 :
1421هـ ،ج،28:ص ،)15:و(البيضــــــاوي(،د.ت)،
ج ،5 :ص ،)113:و(الشـــــــــــوكاين(،د.ت)،
ج،5:ص ،)22:و(السعــــــدي1420،هـ ،ص.)104:
قــال

ابــن

كثري(ابــن

كثري1420،هـــ،

ج،7:ص ،)280:عــن هــذا االســتنباط« :وهــو

اســتنباط قــــــوي صحيــــــح».

الذيــن اســتولوا عليــه -ملكهــا ملــكا تام ـ ًا.

ج،5:ص « :)123:ﮋ ﮱ ﯓﮊ فإنــه يــدل

عــى َّ
أن الكفــار يملكــون أمــوال املســلمني باالســتيالء
بطريــق اإلشــارة إليــه ،أي :بطريــق التبعيــة مــن غــر

قصــد إىل بيانــه».

ونــص عليــه
وقــد ارتــى هــذا االســتنباط،
َّ

كداللــة إشــارة مجــع غفــر مــن األصوليــن.
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علي بن جريد العنزي :داللة اإلشارة يف القرآن الكرمي تنظريا وتطبيقًا

انظر( :الشـــــــــايش(،د.ت) ،ص،)101:

58-3

ديارهــم وأمواهلــم بغــر حــق حتــى صــاروا
فقــراء بعــد أن كانــوا أغنياء».انظــر( :ابــن

و(اجلصــــــــاص1414 ،هـ،ج،4 :ص،)218 :

تيميــة  ( ،د  .ت )  ،ص . )1 5 4 :

و(السمعــــــاين1418،هـ ،ج،1:ص ،)260:و(ابن

ومل أجــد  -بعــد البحــث -مــن اعــرض عــى هــذا

الدهان1422 ،هـ ،ج،4:ص ،)537:و(احلنفي(،د.ت)،

االســتدالل ،ســوى ابــن حــزم ،ومــا ذكــره الزركــي،

ج،1:ص.)69:

-ويبــدو أنــه أخــذه مــن ابــن حــزم -أمــا ابــن حــزم،

وهــو اســتدالل احلنفيــة واملالكيــة يف هــذه املســألة

فقــد انتقــد هــذا االســتنباط وأغلــظ كعادتــه -ســاحمه

الفقهيــة ،وهــي مســألة اســتيالء الكفــار عــى أمــوال

اهلل -حتــى عــده آبــدة مــن األوابــد!!! ،وقال(ابــن

املســلمني.

حــزم(،د.ت)،ج،5:ص« :)367:كان ينبغــي أن

انظر( :الرسخســــــي1414هـ،ج10:ص،)52:

يردعــه احليــاء عــن هــذه املجاهــرة القبيحــة ،وأي

(الزيلعـــــــي1313،هـ ،ج،3:ص ،)261:و(ابن

إشــارة يف هــذه اآليــة إىل مــا قــال؟!!.

عـــــادل1419،هـ ،ج،2:ص ،)784:و(البغدادي،

بــل هــي دالــة عــى كذبــه يف قولــه؛ ألنــه تعــاىل

1420هـ ،ج،2:ص ،)934:و(الثعلبـــــي( ،د.ت)،

أبقــى أمواهلــم وديارهــم يف ملكهــم ،بــأن نســبها

ص.)608 :

إليهــم ،وجعلهــا هلــم ،وع َّظــم باإلنــكار إخراجهــم

وأمــا املفــرون فلــم أر مــن نــص منهــم عــى

ظلــ ًا منهــا.

هــذا غــر النســفي احلنفــي ،حيــث قال(النســفي،

ونعم ،هم فقراء بال شك؛ إذ ال جيدون غنى».

2005م،ج،3:ص« :)458:وفيــه دليــل عــى أن

وهبــذا ضعــف الزركــي االســتدالل باآليــة،

الكفــار يملكــون باالســتيالء أمــوال املســلمني؛ ألن

(الزركيش1414،هـــ،ج،5:ص.)124:

اهلل تعــاىل ســمى املهاجريــن فقــراء مــع أنــه كانــت هلــم

واجلــواب عــن هــذا االعــراض أن يقــال :إن اهلل

ديــار وأمــوال».

وملــا عــرض ابــن تيميــة هلــذه املســألة ،ورجــح قول

نســبها إليهــم باعتبار مــا مــى وكان ،أمــا اآلن-،وهو

مــن أبــرز األدلــة هــذه اآليــة ،فقــال« :ويكفــي يف ذلك

يقــال :هــي هلــم ،بحيــث يســتطيعون اســردادها ،هلذا

موضــع الشــاهد -فليســت مــن ملكهــم ،وال يمكن أن

األحنــاف واملالكيــة عــزاه جلامهــر العلــاء ،وجعــل

أن اهلل ســبحانه قــال :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

جــاء وصــف اهلل هلــم بكوهنــم فقــراء ،يؤيــد هــذا :أن

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ

النبــي  Hمل يــرد عــى أحــد -ممــن أخــرج
مــن داره بعــد الفتــح واإلســام -دارا وال مــاالً.

(احلــر...)٨:

وهــو معنــى مــا جــاء عــن اخللفــاء الراشــدين.

فبــن اهلل ســبحانه أن املســلمني أخرجــوا مــن
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انظر( :البيهقي1412،هـ ،ج،8:ص.)213:

انظــر( :ابــن تيميــة(،د.ت)،ص.)155:

وملــا ســطا عقيــل عــى دور بنــي هاشــم ،وقيــل

قال املاوردي (املاوردي1419،هـ،ج،5:ص:)386:

«وهــل تــرك لنــا عقيــل مــن دار؟» (البخــاري،

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ) (احلرش ،)٨:فأضاف

للنبــي  Hأتنــزل يف دارك ،قــال النبــي:
ج،2:ص ،147:رقــم احلديــث ،1588ومســلم
ج،2:ص ،984:رقــم احلديــث ،)1351مــن حديــث

أســامة بــن زيــد).

فهذا الدليل دليل صحيح ،واستنباط قويم.

«والداللة عىل جواز بيعها قوله تعاىل :ﮋ ﮱ ﯓ
الديار إليهم ،كإضافة األموال إليهم ،ثم ثبت َّ
أن أمواهلم
كسائر أموال الناس يف متليكها ،وجواز بيعها ،فكذلك

الديار».

وانظر( :العمـــــــراين1421 ،هـ ،ج،5:ص،)62:

ويف هــذه اآليــة داللــة إشــارة أخــرى ،وهــي :أهنــا

و(الدمريي1425،هـ،ج،9:ص.)365:

أن اهلل تعــاىل أضــاف الــدور إىل املهاجريــن وهــم

ج،3:ص )450:لإلمام ابن خزيمة ،ومل يعزه للشافعي

بيــوت مكــة متلــك ،وإذا ثبــت ملكهــا جــاز ملالكهــا

وممن ذكر هــــذا االستدالل وأقـــــــــره :البغوي

تــدل عــى متلــك ربــاع مكــة ،وبيــان ذلــك:

أهــل مكــة ،وأثبــت ملكهــم هلــا ،فهــذا يــدل عــى أن
بيعهــا وإجارهتــا.

وهذا االستنباط نسبه ابن حجر (ابن حجر1379،هـ،

مع شهرته عنه.

(البغوي1403،هـ،ج،11:ص ،)154:والشـــــنقيطي

واآليــة مل تســق لتقريــر هــذا احلكــم ،لكنــه فهــم

(الشنقيطي1415 ،هـ ،ج،2:ص.)74:

وهــذا اســتدالل الشــافعي يف مناظــرة جــرت بينــه

كتــب التفســر عــى وضوحــه وبيانــه وشــهرته عــن

مناظــرات الســلف فيــا بينهــم ،وكان إســحاق بــن

عــى مــا كتبــه الفقهــاء مــن فوائــد مجــة تتعلــق باآليات

مــن النــص.

وبــن إســحاق بــن راهويــه ،وهــي إحــدى روائــع

راهويــه ســأل الشــافعي عــن كــراء دور مكــة ،فأجابــه
الشــافعي باجلــواز ،ثــم اعــرض عليــه إســحاق بــرأي

بعــض التابعــن ،فقــال الشــافعي :قــال اهلل عــز وجــل:

ومل أجــد هلــذه الداللــة وهــذا االســتنباط ذكــر ًا يف

اإلمــام الشــافعي ،وهــذا يرشــد إىل أمهيــة االطــاع

القرآنيــة ،فــا أكثــر مــا نجــد مــن ذلــك ممــا ال نحظــى

بــه يف كتــب التفســر.

كــا مل أجــد مــن اعــرض عليــه ،أو نفــى تعلقــه

ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ

باآليــة ،وهــذا يــدل داللــة بينــة عــى صحــة هــذا

املالكــن؟ قــال إســحاق :إىل املالكــن.

يســمى-كام أســلفنا -داللــة اإلشــارة.
املوضــع العــارش :ﭧ ﭨ ﮋ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن

(احلــر ،)٨:فنســب الديــار إىل املالكــن أو إىل غــر
فسكت إسحاق ،وسكت عنه الشافعي.

االســتدالل ،وقـــــوة هــــــذا االســتنباط الــذي
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ِ
ـودي لِلصـ َ ِ ِ
ِ
اس ـ َع ْوا
ـاة مــن َيـ ْ
آ َمنُــوا إِ َذا ُنـ َ َّ
ال ُم َعــة َف ْ
ـو ِم ْ ُ
ِ
إِ َ ٰل ِذ ْكـ ِ
ـم
ـر اللَِّ َو َذ ُروا ا ْل َب ْيـ َ
ـم إِن كُن ُتـ ْ
ـر َّل ُكـ ْ
ـع ۚ َٰذل ُكـ ْ
ـم َخـ ْ ٌ
َت ْع َل ُم َ
ــونﮊ (اجلمعــة.)٩:
داللــة اإلشــارة يف اآليــة الكريمــة :تــدل اآليــة

ج،2:ص ،)433:و(الشـــــريازي2003،م،ص)25:

البيــع ،هــذا نــص اآليــة ،فاســتنبط بعــض العلــاء مــن

وكأين بالشــاطبي  Vيريــد هبــذا أن يوضــح

وصفــه القائــم بــه أفــاد بطالنــه ،بخــاف مــا إذا اجتــه

خلــارج عنــه ،فإنــه يفيــد احلظــر دون البطــان.

انظــــــــــــر( :أبـــو يعـــــــــى1410 ،هـــ،

و(الشـــنقيطي2001،م،ص.)34:

بمنطوقهــا عــى وجــوب الســعي إىل ذكــر اهلل وتــرك

للطالــب وجــه اســتدالل العلــاء بقاعــدة النهــي

اآليــة بطــان البيــع إذا وقــع مــع النــداء الثــاين ،مــع

يقتــي الفســاد ،ومــن أيــن جــاء هــذا الفهــم؟ ومــا

أن اآليــة مل تنــص عــى هــذا ،واملقصــود منهــا إجيــاب

أصلــه؟ فهــو يقــرر أن النهــي يقتــي الفســاد مــن

الســعي ال بيــان فســاد البيــع.

بــاب اإلشــارة ،ثــم تضافــرت األدلــة مــن خــارج عىل

وهــذا مــا يســمى بداللــة اإلشــارة ،هكــذا

قــال

اإلمــام

ج  ،2 :ص . )1 5 6 :

هــذا األصــل حتــى قــوي وظهــر ،وصــار االســتدالل

الشاطبي(الشــاطبي1417،هـ،

بــه أقــوى وأقطــع حلجــة املنــازع .ثــم هــذا ليــس
خاص ـ ًا بــا نحــن فيــه ،بــل هــو عــام يف كل مــا هنــى

وهــذا يعنــي :أن مــن قــال بفســاد البيــع ،فقــد

اهلل تعــاىل عنــه.

اســتدل بداللــة اإلشــارة ،لكــن ،ال نجــد هــذا

ولنعد إىل مسألتنا ،فنقول:

االســتدالل عنــد مــن قــال بــه ،وال أملــح إليــه ،بــل

إذا ثبــت هــذا ،فالنهــي عــن البيــع املأخــوذ مــن
ــعﮊ قــد اجتــه إىل ذات
قولــه تعــاىل :ﮋ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َ

نجدهــم يســتدلون بالقاعــدة األصوليــة املعروفــة،

وهــي النهــي يقتــي الفســاد ،فالنهــي عــن البيــع

البيــع ،وهــذا يفيــد بطالنــه ،وهــو الزم النــص ،فهــو

يــدل عــى فســاده.

مــن بــاب داللــة اإلشــارة.

واحلق أن هذا هو داللة اإلشارة ،وبيانه:

أن اهلل إذا هنــى عــن يشء دل عــى فســاده ،مــع أن

وهــو مذهــب احلنابلــة واملشــهور عنــد املالكيــة

الزم النــص؛ فــإن اهلل جــل شــأنه إذا هنــى عــن يشء

انظـــــــ ــر( :الثعلبــــ ــي( ،د.ت) ،ص،)307:

والظاهريــة.

الدليــل ليــس فيــه إال النهــي ،لكــن احلكــم بالفســاد

و(البغــــــــــــدادي1420،هـ،ج،1:ص،)336:

لــزم مــن ذلــك بطالنــه؛ ألنــه ال يمكــن أن نصحــح

و(ابن حـــــــــــــــــزم( ،د.ت)،ج،3:ص،)290:

مــا هنــى اهلل عنــه ،فهــذا مضــادة هلل تبــارك وتعــاىل،

و(ابـــن رشـــــد1425،هـ،ج،3:ص ،)186:و(ابـــن

ومــن هنــا ،فقــد اتفقــت كلمــة العلــاء –وإن اختلفــوا

اجلـــــــوزي1404،هـ،ج،4:ص ،)283:و(ابـــن

يف التطبيــق -عــى أن النهــي إن اجتــه لــذات الــيء أو
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املنجــــــــــى1424،هـ،ج،2 :ص.)409:

للتنبيــه عليــه.

وال نجــد بخصــوص هــذه املســألة دلي ـ ً
ا يعضــد

وقــد يتوقــف يف كــون النهــي هنــا اقتــى الفســاد

وهلــذا؛ فقــد نــازع مجهــور العلــاء يف هــذه املســألة،

إىل الــذات اقتــى الفســاد ،وإن عــاد إىل أمــر خــارج

اإلثــم ،كــا هــو مذهــب األحنــاف والشــافعية وكثــر

الثــاين ،ال األول ،بدليــل التعليــل بالتشــاغل ،فتأمــل،

هــذا القــول ســوى هــذا الدليــل ومــا يســتنبط منــه.

فلــم يــروا بطــان البيــع ،واختــاروا صحتــه مــع

مــن املالكيــة ،وهــو روايــة أو قــول عنــد احلنابلــة.

مــع القاعــدة املقــررة عندهــم مــن أن النهــي إن عــاد
اقتــى التحريــم ،والــذي يظهــر أن النهــي هنــا مــن

ومتهــل!».

(الشريازي(،د.ت)،ج،1:ص،)207:

لكــن ،حينــا نتأمــل النــص نجــد َّ
أن اهلل تعــاىل

و(املرغينــاين(،د.ت)،ج،3:ص ،)54:و(الشـــــربيني،

البيــع ولعينــه ،ليــس لوصفــه ،وال لــي خــارج عنــه،

انظــــــر:

و ( ا لز خمشــــر ي 1 4 0 7 ،هـ  ،ج  ،4 :ص ، )5 3 6 :
1415هـ ،ج،1:ص ،)566:و(املـــــرداوي1415،هـ،

ج،11:ص.)164:

هنــى عــن البيــع وقــت اجلمعــة ،فالنهــي توجــه لــذات
بــل لذاتــه ،فهــو حمــرم وفاســد ،وكيــف نصحــح
عقــد ًا هنــى اهلل تعــاىل عنــه ،حتــى َّ
إن مجع ـ ًا مــن أهــل

قـــال القسطالين(القســـطالين،ج،2:ص:)174:

العلــم يــرون هــذا ظاهــر اآليــة الكريمــة ،وهــذا بــى

ملعن ــى يف العق ــد داخ ــل وال الزم ،ب ــل خ ــارج عن ــه».

قـــال العالمــــــــــــــة ابـــن كثري(ابـــن

«ويصـــح البيـــع عنـــد اجلمهـــور؛ ألن النهـــي ليـــس

انظـــــــــر( :الشــرازي(،د.ت)،ج،1:ص،)207:

و(الرشبينــي 1415،هـــ ،ج،1:ص.)566:

شــك أقــوى مــن داللــة اإلشــارة.

كثري1420،هـــ ،ج،8:ص« :)122:واختلف ــوا :ه ــل

يصـــح إذا تعاطـــاه متعـــاط أم ال؟ عـــى قولـــن،

وهــؤالء بــا شــك يمنعــون كــون الفســاد

وظاهـــر اآليـــة عـــدم الصحـــة كـــا هـــو مقـــرر يف

بداللــة اإلشــارة وحيتجــون هبــا ،ويؤكــد هــذا :قــول

انظر( :أبو حيـــــان1422،هـ ،ج،10:ص،)175:

الزم للنهــي يف هــذه الصــورة؛ فهــم ممــن يقــول
القســطالين الســابق ،فالنهــي إذا مل يتجــه لعــن الــيء

أو لوصفــه القائــم بــه ،مل يــدل عــى فســاده.

وكان بعــض احلنابلــة -مــع كــون مذهــب إمامــه

فســاد البيــع يف هــذه الصــورة -ناقــش دليــل أصحابه،
فقال( :اخللويت1432،هـــ ،ج،2:ص:)582:

« أمــا التحريــم فاآليــة رصحيــة فيــه ،فلــم حيتــج

موضعـــه ،واهلل أعلـــم».

و(ابن قاســــــم1397 ،هـ ،ج،4:ص ،)372:و(ابن
عثيمني1426،هـ ،ج،5:ص.)160:

قـــال القرطبـــــــــــي(القرطبي1384،هـ،ج:

 ،18ص« : )108:والصحيـــح فســـاده وفســـخه،

لقولـــه عليـــه الصـــاة والســـام« :كل عمـــل
ليـــس عليـــه أمرنـــا فهـــو رد» أي :مـــردود»
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البخـــاري ج،3:ص ،184:رقـــم احلديـــث،2697

ـ اســتعمل بعــض العلــاء داللــة اإلشــارة
اســتعامالً خاطئــ ًا ،غــر َّ
أن هــذا ال يعنــي إلغــاء

واملــراد مــن هــذا أن نعــرف هــل هــذا االســتدالل

ـ األصــل الــذي جيــب مراعاتــه يف صحتــه

ولعلــه تبــن لــك اجلــواب عــن هــذا ،وبــاهلل تعــاىل

الزمــ ًا للفــظ ،فــإن مل يكــن الزمــ ًا؛ فليــس مــن

ومســلم،ج،3:ص ،1343:رقـــــم احلديــث ،1718

داللــة اإلشــارة خلطــأ عــامل مــن العلــاء.

مـــن حديـــث عائشــــــة .)J

االســتدالل بداللــة اإلشــارة كــون املعنى املســتنبط

مــن قبيــل داللــة اإلشــارة؟.

قبيــل داللــة اإلشــارة.

التوفيق.

ـ جيــب مراعــاة عــدم معارضــة داللــة اإلشــارة

للنــص ،فــإن عارضــت نصــ ًا عرفنــا خطــأ

خامتة:

االســتدالل.

أمحــد اهلل وأثنــي عليــه بــا هــو أهلــه عــى كل نعمــة

ـ هنــاك فــرق واضــح بــن داللــة اإلشــارة

أنعــم هبــا ،وتفضــل هبــا ،وعــى مــا م ـ ّن بــه مــن متــام

والتفســر اإلشــاري املســتعمل لــدى الصوفيــة

هــذا البحــث ،وأصــي وأســلم عــى نبينــا حممــد وعــى
آلــه وصحبــه والتابعــن ،أمــا بعــد ،فأقــول مســتعين ًا

مــن داللــة اإلشــارة تابعــة للفــظ ،أمــا التفســر
اإلشــاري فهــو مــن بــاب القيــاس.

بــاهلل تعــاىل:

ـ أمهيــة اإلشــارة يف اللغــة العربيــة ،وكوهنا أســلوب ًا

ـ الحظــت قلــة تنــاول كتــب علــوم القــرآن هلــذه

ـ اإلشــارة جــاءت يف القــرآن الكريــم كثــر ًا

املســألة.

ـ داللــة اإلشــارة هــي مــن قبيــل داللــة اللفــظ

واخلفــاء ،فبعضهــا واضــح ال يمكــن رده،

قبيــل املنطــوق ،وهــذا يفيــد قــوة داللــة اإلشــارة.

نظــر العلــاء يف بعضهــا.

عربي ًا .

الداللــة ،األمــر الــذي حيــوج للكتابــة يف هــذه
ـ تتفــاوت داللــة اإلشــارة مــن جهــة الوضــوح

واســتدل هبــا العلــاء.

وبعضهــا يمكــن رده ،ومــن هنــا تباينــت وجهــات

عــى املعنــى ،وهلــذا عدهــا كثــر مــن العلــاء مــن

ختامــ ًا أويص بدراســة داللــة اإلشــارة عنــد

ـ داللة اإلشارة حمل إمجاع املذاهب األربعة.

املفرسيــن ،فلــم أر مــن بحثهــا عــى وجــه االســتقالل،

ـ وجــد يف حجيــة داللــة اإلشــارة خــاف لكنــه

خــاف مرجــوح ،ولــو قلنــا بضعفــه ملــا أبعدنــا.

واألمــر  -يف نظــري -بحاجــة ،واألبحــاث يف هــذا

االلتــزام.

مفتوحــ ًا.

امليــدان قليلــة ،فــا يــزال املجــال رحبــ ًا ،والبــاب

ـ داللــة اإلشــارة هــي نــوع مــن أنــواع داللــة
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واحلمد هلل رب العاملني.

املصادر واملراجع:
أو ًال /املراجع العربية:

القرآن الكريم.
ابــن أيب قدامــة ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد 1415 (.هـــ) .الــرح
الكبــر ،حتقيــق :الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن.
ط ،1.القاهــرة :هجــر للطباعــة والنــر.
ابــن اجلــوزي ،عبــد الرمحــن بــن عــي1421( .هـــ) .صفــة
الصفــوة ،حتقيــق :أمحــد بــن عــي .ط ،1.القاهــرة :دار
احلديــث.
ابــن اجلــوزي ،عبــد الرمحــن بن عــي1404( .هـــ) .زاد املســر يف
علــم التفســر .ط،3 .بــروت :املكتــب اإلســامي.
ابــن اجلــوزي ،عبــد الرمحــن بــن عــي1420( .هـــ) تلبيــس
إبليــس .ط ،1 .بــروت :دار الفكــر للطباعــة النــر.
ابــن الدهــان ،حممــد بــن عــي1422( .هـــ) .تقويــم النظــر يف
مســائل خالفيــة ذائعــة ،ونبــذ مذهبيــة نافعــة ،حتقيــق:
صالــح اخلزيــم .ط ،1.الريــاض :مكتبــة الرشــد.
ابــن الرفعــة ،أمحــد بــن حممــد2009( .م) .كفايــة النبيــه يف رشح
التنبيــه ،حتقيــق :جمــدي حممــد .ط ،1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
ابــن الســكيت ،أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق1423( .هـ).
إصــاح املنطــق ،حتقيق:حممــد مرعــب .ط ،1.بــروت:
دار إحيــاء الــراث.
ابــن الصــاح ،عثــان بــن عبــد الرمحــن1992( .م) .طبقــات
الفقهــاء الشــافعية ،حتقيــق :حميــي الديــن نجيــب .ط،1.
بــروت :دار البشــائر اإلســامية.
ابــن القطــان ،أبو احلســن عيل بــن حممــد1424( .هـــ) .اإلقناع يف
مســائل اإلمجــاع ،حتقيــق :حســن فــوزي الصعيــدي.ط،1.
مــر :الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنرش.
ابــن القيــم ،حممــد بــن ايب بكــر1423( .هـــ) .اعــام املوقعــن
عــن رب العاملــن ،دراســة وحتقيــق :مشــهور بــن
حســن.ط ،1.الريــاض :دار ابــن اجلــوزي.
ابــن املنجــى ،زيــن الديــن املنجــى1424( .هـــ) .املمتــع
يف رشح املقنــع ،دراســة وحتقيــق :عبدامللــك بــن

عبــداهلل.ط(،3 .د.م).
ابــن املنــذر ،حممــد بــن إبراهيــم1425( .هـــ) .اإلمجــاع ،حتقيــق:
فــؤاد عبــد املنعــم أمحــد .ط ،1.الريــاض :دار املســلم
للنــر والتوزيــع.
ابــن اهلــام ،حممــد بــن عبــد الواحــد(.د.ت) .فتــح القديــر.
بــروت :دار الفكــر.
ابــن أمــر حــاج ،شــمس الديــن حممــد1403( .هـــ) .التقريــر
والتحبــر .ط ،2.دار الكتــب العلميــة.
ابــن بطــال ،عــي بــن خلــف1423( .هـــ) .رشح صحيــح
البخــاري ،حتقيــق :يــارس بــن إبراهيــم .ط ،2.اململكــة
العربيــة الســعودية :مكتبــة الرشــد.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــم(.د.ت) .الصــارم املســلول
عــى شــاتم الرســول ،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن .اململكــة
العربيــة الســعودية :احلــرس الوطنــي الســعودي.
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس1416 (.هـ) .جمموع الفتاوى،
حتيق :عبد الرمحن بن قاسم .املدينة املنورة :جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الرشيف.
ابــن حجــر ،أمحــد بــن عــي1379( .هـــ) .فتــح البــاري رشح
صحيــح البخــاري ،حتقيــق :حمــب الديــن اخلطيــب.
بــروت :دار املعرفــة.
ابــن حــزم ،عــي بــن أمحــد( .د.ت) .مراتــب اإلمجــاع .بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
ابــن حــزم ،عــي بــن أمحــد بــن ســعيد(.د.ت) .املحــى باآلثــار.
بــروت :دار الفكــر.
ابــن رشــد ،حممــد بــن أمحــد1408( .هـــ) .البيــان والتحصيــل
والــرح والتوجيــه والتعليــل للمســائل املســتخرجة،
حتقيــق :حممــد حجــي وآخــرون .ط ،2.بــروت :دار
الغــرب اإلســامي.
ابــن رشــيق ،أبــو عــي احلســن القــرواين1401( .هـــ) .العمــدة
يف حماســن الشــعر وآدابــه ،حتقيــق :حممــد حميــي الديــن
عبــد احلميــد .ط ،5.بــروت :دار اجليــل.
ابــن ســيده ،عــي بــن إســاعيل1417(.هـ) .املخصــص،
حتقيق:خليــل إبراهــم جفــال .ط ،1.بــروت :دار إحيــاء
الــراث.
ابــن ســيده ،عــي بــن إســاعيل1421(.هـ) .املحكــم واملحيــط
األعظــم ،حتقيــق :عبــد احلميــد هنــداوي .ط ،1.بــروت:
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دار الكتــب العلميــة.
ابــن شــبة ،عمــر بــن زيــد بــن عبيــدة النمــري البــري.
(1399هـــ) .حتقيــق :فهيــم حممــد شــلتوت .جــدة.
ابــن عــادل ،رساج الديــن عمــر بــن عــي1419( .هـــ) .اللبــاب
يف علــوم الكتــاب ،حتقيــق :عــادل عبــد املوجــود وعــي
معــوض .ط ،1.بــروت:دار الكتــب العلميــة.
ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر1884( .م) .التحريــر والتنويــر.
تونــس :الــدار التونســية للنــر.
ابــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممد1421(.هـــ).
االســتذكار ،حتقيــق :ســامل حممــد عطــا وحممــد عــي
معــوض .ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن عثيمــن ،حممــد بــن صالــح1426( .هـــ) .رشح ريــاض
الصاحلــن .ط ،1.الريــاض :دار الوطــن للنــر.
ابــن عثيمــن ،حممــد بــن صالح1421(.هـــ) .القواعــد املثــى
يف صفــات اهلل وأســائه احلســنى.ط ،3.املدينــة املنــورة:
اجلامعــة اإلســامية.
ابــن عطيــة ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب1422 ( .هـــ).
املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،حتقيــق :عبــد
الســام عبــد الشــايف حممــد .ط ،1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
ابــن عقيلــة ،حممــد بــن أمحــد1427( .هـ).الزيــادة واإلحســان يف
علــوم القــرآن ،حتقيــق :جمموعــة باحثــن .ط ،1.الشــارقة:
مركــز البحــوث والدراســات بالشــارقة.
ابــن فــارس ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا1399( .هـــ) .مقاييس
اللغــة ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هارون.بــروت :دار
الفكــر.
ابــن فــارس ،أمحــد بــن فــارس1406( .هـــ) .جممــل اللغــة،
حتقيــق :زهــر عبــد املحســن .ط ،2.بــروت :مؤسســة
الرســالة.
ابــن فرحــون ،إبراهيــم بــن عــي( .د.ت) .الديبــاج املذهــب يف
معرفــة أعيــان علــاء املذهــب ،حتقيــق :حممــد أبــو النــور.
القاهــرة :دار الــراث.
ابــن قاســم ،عبــد الرمحــن بــن حممد1397(.هـــ) .حاشــية
الــروض املربــع رشح زاد املســتقنع .ط.1.
ابــن قتيبــة ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم( .د.ت) .أدب
الكاتــب ،حتقيــق :حممــد الــدايل .بــروت :مؤسســة
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الرســالة.
ابــن قدامــة ،موفــق الديــن عبــد اهلل1423(.هـــ) .روضــة الناظــر
وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــه عــى مذهــب اإلمــام أمحــد
بــن حنبــل .ط ، 2.مؤسســة الر ّيــان.
ابــن قيــم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر( .د.ت) .مــدارج
الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني،
حتقيــق :حممــد املعتصــم بــاهلل البغــدادي .بــروت :دار
الكتــاب العــريب.
ابــن قيــم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر1429( .هـــ) .التبيــان يف
أيــان القــرآن ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن ســامل .ط ،1.مكــة
املكرمــة :دار عــامل الفوائــد.
ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إســاعيل1420 ( .هـــ) .تفســر القــرآن
العظيــم  ،حتقيــق :ســامي ســامة .ط ،2 .الســعودية :دار
طيبــة.
ابــن مفلــح ،إبراهيــم بــن حممــد1418( .هـــ) .املبــدع يف رشح
املقنــع .ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن مفلــح ،حممــد بــن مفلــح بــن حممــد1420( .هـــ) .أصــول
الســدَ َحان .ط،1.
الفقــه ،حتقيــق :فهــد بــن حممــد َّ
الريــاض :مكتبــة العبيــكان.
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم بــن عىل1414(.هـــ) .لســان
العــرب .ط ،3.بــروت :دار صــادر.
أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف بــن عــي1420( .هـــ) .البحــر
املحيــط يف التفســر ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل .ط،1.
بــروت ،لبنــان :دار الفكــر.
أبــو الســعود .حممــد بــن حممــد( .د.ت) .إرشــاد العقــل الســليم
إىل مزايــا القــرآن الكريم.بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب.
أبــو يعــى  ،حممــد بــن احلســن1410( .هـــ) .العــدة يف أصــول
الفقــه ،حتقيــق :د .أمحــد املباركــي .ط( ،2.د.م).
األزدي ،عــي بــن احلســن اهلُنائي1409(.هـــ) .املنتخــب مــن
غريــب كالم العــرب ،حتقيــق :حممــد بــن أمحــد العمــري.
ط ،1.اململكــة العربيــة الســعودية :جامعــة أم القــرى.
األزهــري ،حممــد بــن أمحــد2001( .م) .هتذيــب اللغــة ،حتقيــق:
حممــد عــوض .ط ،1.بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
األســنوي ،عبــد الرحيــم بــن احلســن بــن عــي1420( .هـــ).
هنايــة الســول رشح منهــاج الوصــول .ط ،1.بــروت :دار
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الكتــب العلميــة.
األصفهــاين ،أبــو القاســم احلســن بــن حممد(1412هـــ).
املفــردات يف غريــب القــرآن ،حتقيــق :صفــوان عدنــان
الــداودي .ط ،1.دمشــق :دار القلــم.
األصفهــاين ،حممــود بــن عبــد الرمحــن1406( .هـــ) .بيــان
املختــر رشح خمتــر ابــن احلاجــب ،حتقيــق :حممــد
مظهــر بقــا .ط ،1.اململكــة العربيــة الســعودية :دار
املــدين.
آل بورنــو ،حممــد صدقــي بــن أمحد1424(.هـــ) .موســوعة
القواعــد الفقهيــة.ط ،1.بــروت :مؤسســة الرســالة.
األلــويس ،شــهاب الديــن حممود1415(.هـــ) .روح املعــاين
يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،حتقيــق:
عــي عبــد البــاري عطيــة .ط ،1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
اآلمــدي ،أبــو احلســن ســيد الديــن1402( .هـــ) .اإلحــكام يف
أصــول األحــكام ،حتقيــق :عبــد الــرزاق عفيفــي.ط،2.
بــروت :املكتــب اإلســامي.
أمــر بادشــاه ،حممــد أمــن بــن حممــود1351( .هـــ) .تيســر
التحريــر .القاهــرة :مصطفــى البــايب احللبــي.
األنصــاري ،زكريــا بــن حممــد بــن زكريــا( .د.ت) .أســنى
املطالــب يف رشح روض الطالــب( .د.ط) ،بــروت :دار
الكتــاب اإلســامي.
األنصــاري ،زكريــا بــن حممــد بــن زكريا1411(،هـــ) ،احلــدود
األنيقــة والتعريفــات الدقيقــة ،حتقيــق :مــازن املبــارك.
ط ،1.بــروت :دار الفكــر املعــارص.
البابــريت ،حممــد بــن حممود1426(.هـــ) .الــردود والنقود رشح
خمتــر ابــن احلاجب،حتقيــق :ضيــف اهلل العمــرى.
ط،1.الريــاض :مكتبــة الرشــد.
الباجــي ،ســليامن بــن خلــف بــن ســعد(1332هـ) .املنتقــى
رشح املوطــأ .ط ،1.مــر :مطبعــة الســعادة.
الباحســن ،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب بــن يوســف.
(1414هـــ) .التخريــج عنــد الفقهــاء واألصوليــن.
الريــاض :مكتبــة الرشــد.
الباحســن ،يعقــوب بــن عبــد الوهاب1434(.هـــ).دالالت
األلفــاظ يف مباحــث األصوليــن.ط ،1.الريــاض:
التدمريــة.

البخــاري ،أبــو املعــايل برهــان الديــن حممــود1424( .هـــ).
حميــط الربهــاين يف الفقــه النعــاين ،حتقيــق :عبــد الكريــم
ســامي اجلنــدي .ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
البغــدادي ،أمحــد بــن ثابــت1422( .هـــ) .تاريــخ بغــداد،
حتقيــق :بشــار عــواد معــروف .ط ،1.بــروت ،لبنــان:
دار الغــرب اإلســامي.
البغــدادي ،عبــد الوهــاب بــن عــي1420( .هـــ) .اإلرشاف
عــى نكــت مســائل اخلــاف ،حتقيــق  :احلبيــب بــن
طاهــر .ط ،1.بــروت :دار ابــن جــزم.
البغــوي ،احلســن بــن مســعود (1418هـــ) .التهذيــب يف فقــه
اإلمــام الشــافعي ،حتقيــق :عــادل أمحــد .ط .1.بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
البغــوي ،احلســن بــن مســعود1403( .هـــ) .رشح الســنة،
حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط .ط ،2.بــروت :املكتــب
اإلســامي.
البغــوي ،احلســن بــن مســعود147( .هـــ) .معــامل التنزيــل يف
وآخر ْيــن،
تفســر القــرآن ،حتقيــق :حممــد عبــد اهلل النمــر
َ
ط ،4.الريــاض :دار طيبــة.
البهــويت ،منصــور بــن يونس1414(.هـــ) .دقائــق أويل النهــى
لــرح املنتهــى املعــروف بـــ رشح منتهــى اإلرادات.
ط ،1.بــروت :عــامل الكتــب.
البيضــاوي ،نــارص الديــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد.
(1418هـــ) .أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل .ط،1.
بــروت ،لبنــان :دار الــراث العــريب.
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن1412( .هـــ) .معرفــة الســنن
واآلثــار ،حتقيــق :عبداملعطــي أمــن .ط ،1.جامعــة
الدراســات اإلســامية (كراتــي  -باكســتان).
الثعلبــي ،عبــد الوهــاب بــن عــي .املعونــة عــى مذهــب عــامل
املدينــة ،حتقيــق :محيــش عبــد احلــق .مكــة املكرمــة:
املكتبــة التجاريــة.
اجلاربــردي ،أمحــد بــن حســن1416(.هـ) .الــراج الوهــاج
يف رشح املنهــاج ،حتقيــق :د.أكــرم بــن حممــد.ط،1.
الريــاض :دار املعــراج.
اجلرجــاين ،عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن 1429( .هـــ).درج
الــدرر يف تفســر اآلي والســور ،دراســة وحتقيــق :وليــد
ابــن أمحــد وإيــاد القيــي.ط ،1.بريطانيــا :جملــة احلكمــة.
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اجلرجــاين ،عــي بــن حممــد ( 1403هـــ) .التعريفــات ،حتقيــق :الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة( .د.ت).حاشــية
الدســوقيعــىالــرحالكبــر،القاهــرة:دارالفكــر.
مجاعــة مــن العلــاء .ط ،1.بــروت :دار الكتــب
الذهبــي ،حممــد بــن أمحــد بــن عثامن1405(.هـــ) .ســر أعــام
العلميــة.
النبــاء ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف
اجلزائــري ،عبــد الرمحــن عبــد املجيد1426(.هـ).اختيــارات
الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط.ط ،3.بــروت :مؤسســة
ابــن القيــم األصولية.ط،1.اجلزائــر :دار ابــن باديــس.
الرســالة.
اجلصــاص ،أمحــد بــن عــي1414( .هـــ) .الفصــول يف
األصــول .ط ،2.الكويــت :وزارة األوقــاف الكويتيــة .الذهبــي ،حممــد بــن الســيد (د.ت) .التفســر واملفــرون،
القاهــرة :مكتبــة وهبــة.
اجلصــاص ،أمحــد بــن عــي 1405 (.هـــ) .أحــكام القــرآن.
حتقيــق :حممــد صــادق القمحــاوي(.د.ط) ،بــروت:دار الــرازي ،حممــد بــن عمــر1421( .هـ).مفاتيــح الغيــب.ط،1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
إحيــاء الــراث العــريب.
اجلوهــري ،أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد1407( .هـــ) .الــرازي ،حممــد بــن عمر1418(.هـــ) املحصــول  ،حتقيــق :طــه
فيــاض .ط ،3 .مؤسســة الرســالة.
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،حتقيــق:
أمحــد عبــد الغفــور عطــار .ط ،4 .بــروت :دار العلــم الرحيباين،مصطفــى بــن ســعد بــن عبده1415(.هـــ) .مطالــب
أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى.ط ،2.بــروت:
للماليــن.
املكتــب اإلســامي.
اجلوينــي ،عبــد امللــك بــن عبــد اهلل1428 (.هـــ) .هنايــة املطلب
يف درايــة املذهــب ،حتقيــق :أ .د /عبــد العظيــم حممــود .الزبيــدي ،حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق .تــاج العــروس
مــن جواهــر القامــوس .حتقيــق :جمموعــة مــن املحققني،
ط ،1.الســعوية :دار املنهــاج.
دار اهلدايــة.
احلصنــي ،حممــد بــن عبــد املؤمــن1994( .م) .كفايــة األخيــار
يف حــل غايــة االختصــار ،حتقيــق :عــي عبــد احلميــد .الزرقــاين ،حممــد عبــد العظيــم( .ب.د) .مناهــل العرفــان يف
علــوم القــرآن.ط ،3.مطبعــة عيســى البــايب احللبــي
ط ،1.دمشــق :دار اخلــر.
ورشكاه.
احلنفــي ،أمحــد بــن حممــد1418 ( .هـــ) .حاشــية الطحطــاوي
عــى مراقــي الفــاح رشح نــور اإليضــاح ،حتقيــق :الزركــي ،حممــد بــن عبــد اهلل1998(.م)  .تشــنيف املســامع
بجمــع اجلوامــع لتــاج الديــن الســبكي ،حتقيــق :ســيد
حممــد عبــد العزيــز اخلالــدي .ط ،1.لبنــان ،بــروت :دار
عبــد العزيــز وعبــد اهلل ربيــع .ط ،1.مكتبــة قرطبــة
الكتــب العلميــة.
للبحــث العلمــي وإحيــاء الــراث.
احلنفــي ،عبــد العزيــز بــن أمحــد( .د.ت) .كشــف األرسار رشح
الزركــي ،حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر1414( .هـــ) .البحــر
أصــول البــزدوي .بــروت :دار الكتــاب اإلســامي.
املحيــط يف أصــول الفقــه .ط ،1.دار الكتبــي.
احلنفــي ،حممــد أمــن بــن عمــر عابديــن1412( .هـــ).رد
املحتــارعــىالــدراملختــار.ط،2.بــروت:دارالفكــر .الزخمــري ،حممــود بــن عمرو1407(.هـــ) .الكشــاف عــن
حقائــق غوامــض التنزيــل .ط ،3.بــروت  :دار الكتــاب
اخلراســاين ،ســعيد بــن منصــور1403( .هـــ) .ســنن ســعيد
العــريب.
ابــن منصــور ،حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ،ط،1.
الزيلعــي ،عثــان بــن عــي1313( .هـــ) .تبيــن احلقائــق رشح
اهلنــد :الــدار الســلفية.
كنــز الدقائــق وحاشــية ِّ
الشـ ْلبِ ِّي .ط ،1.القاهــرة :املطبعــة
اخلفاجــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عمــر(.ب.د) .حاشــية
الكــرى األمرييــة.
الشــهابعــىتفســرالبيضــاوي،بــروت:دارصــادر.
اخللــويت ،حممــد بــن أمحد1432(.هـــ) .حاشــية اخللــويت عــى الســبكي ،تقــي الديــن أبــو احلســن 1416( .هـــ) .اإلهبــاج يف
رشح املنهــاج .بــروت ،لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
منتهــى اإلرادات ،حتقيــق :الدكتــور الصقــر والدكتــور
الرسخــي ،حممــد بــن أمحــد1414( .هـــ) املبســوط .بــروت:
حممــد اللحيــدان .ط ،1.ســوريا :دار النــوادر.
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دار املعرفــة.
الســعدي ،عبــد الرمحــن بــن نارص1420(.هـــ) .تيســر الكريم
الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن
معــا .ط ،1.بــروت :مؤسســة الرســالة.
الســعدي ،عبــد الرمحــن بــن نــارص1420( .هـ).القواعــد
احلســان لتفســر القــرآن .ط ،1.الريــاض :مكتبــة
الرشــد.
الســمرقندي ،نــر بــن حممــد  .تفســر الســمرقندي ،حتقيــق:
حممــود مطرجــي ،بــروت :دار الفكــر.
الســمعاين ،أبــو املظفــر منصور1418(.هـــ) .تفســر القــرآن
للســمعاين ،حتقيــق :يــارس إبراهيــم وغنيــم عبــاس.
ط ،1.اململكــة العربيــة الســعودية  ،الريــاض :دار
الوطــن.
الســمعاين ،منصــور بــن حممــد .قواطــع األدلــة يف األصــول،
حتقيــق :حممــد حســن .ط ،1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
الســمني احللبــي ،أمحــد بــن يوســف(.د.ت) .الــدر املصــون
يف علــوم الكتــاب املكنــون ،حتقيــق :أمحــد اخلــراط.
دمشــق :دار القلــم.
الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر1408( .هـــ) .معــرك
األقــران يف إعجــاز القــرآن .ط ،1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر1426( .هـــ) .اإلتقــان
يف علــوم القــرآن ،حتقيــق :مركــز الدراســات القرآنيــة.
ط ،1.اململكــة العربيــة الســعودية :جممــع امللــك فهــد
لطباعــة املصحــف الرشيــف.
الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر1404( .هـــ) .التحبــر
يف علــم التفســر ،حتقيــق ودراســة :الطالــب زهــر نــور،
رســالة مقدمــة لقســم الكتــاب والســنة يف جامعــة أم
القــرى لنيــل درجــة املاجســتري.
الشــايش ،أمحــد بــن حممد(.د.ت).أصــول الشــايش  .بــروت:
دار الكتــاب العــريب.
الشــاطبي ،إبراهيم بن موســى1417( .هـــ) .املوافقات،حتقيق:
أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن .ط،1.الســعودية :دار
ابــن عفــان.
الشــافعي ،حممــد بــن إدريس1410(.هـــ) .األم( ،د.ط).

بــروت :دار املعرفــة.
الشــافعي ،حممــد بــن موســى بــن عيســى1425( .هـــ) .النجم
الوهــاج يف رشح املنهــاج ،حتقيق:جلنــة علميــة .ط،1.
جــدة :دار املنهــاج.
الرشبينــي ،حممــد بــن أمحــد1415( .هـــ) .مغنــي املحتــاج
إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج .ط ،1.بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد املختــار1415( .هـــ).
أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن( .د.ط).
بــروت – لبنــان :دار الفكــر.
الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد املختــار1426( .هـــ).
آداب البحــث واملناظــرة .حتقيــق :ســعود العريفــي .مكــة
املكرمــة :دار عــامل الفوائــد.
الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد املختار1426(.هـــ).
العــذب النمــر مــن جمالــس الشــنقيطي يف التفســر،
حتقيــق:خالــدالســبت.ط،2.مكــة:دارعــاملالفوائــد.
الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد املختــار2001(.م).
مذكــرة يف أصــول الفقــه .ط ،5.املدينــة املنــورة :مكتبــة
العلــوم واحلكــم.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي1419( .هـــ) .إرشــاد الفحــول إىل
احلــق مــن علــم األصــول ،حتقيــق :أمحــد عــزو .ط،1.
بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي( .د.ت) .فتــح القديــر اجلامــع بــن
فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر .بــروت :دار
الفكــر.
الشــرازي ،إبراهيــم بــن عــي2003( .م) .اللمــع يف أصــول
الفقــه .بــروت  :دار الكتــب العلميــة.
الشــرازي ،إبراهيــم بــن عــي( .د.ت ) .املهــذب يف فقــة اإلمــام
الشــافعي(.د.ط) ،بــروت :دار الكتــب العلمية.
صفــي الديــن اهلنــدي ،حممــد بــن عبــد الرحيــم1416( .هـــ).
هنايــة الوصــول يف درايــة األصــول ،حتقيــق :د .صالــح
اليوســف ود .ســعد الســويح.ط ،1.مكــة املكرمــة:
املكتبــة التجاريــة.
الصنعــاين  ،عبــد الــرزاق بــن مهــام1410( .هـــ) .تفســر
القــرآن ،حتقيــق :مصطفــى مســلم حممــد .ط،1.
الريــاض :مكتبــة الرشــد.
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علي بن جريد العنزي :داللة اإلشارة يف القرآن الكرمي تنظريا وتطبيقًا
الصنعــاين ،عبــد الــرزاق بــن مهام1403(.هـ).املصنــف،
حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي .ط ،2.بــروت:
املكتــب اإلســامي.
الصنعــاين ،حممــد بــن إســاعيل1986( .م) .إجابــة الســائل
رشح بغيــة اآلمــل ،حتقيــق :حســن الســياغي وحســن
األهــدل .ط ،1.بــروت :مؤسســة الرســالة.
الطــري ،حممــد بــن جرير1422(.هـــ) .جامــع البيــان عــن
تأويــل آي القــرآن ،حتقيــق :عبــد اهلل الرتكــي .ط،1.
القاهــرة :مركــز هجــر للبحــوث.
الطــويف ،ســليامن بــن عبــد القوي1407(.هـــ).رشح خمتــر
الروضــة ،حتقيــق :عبــد اهلل الرتكــي .ط ،1.بــروت:
مؤسســة الرســالة.
العبيــدان ،موســى بــن مصطفــى 2002(.م).دالالت تراكيــب
اجلمــل عنــد األصوليــن .ط،1.دمشــق :األوائــل.
العراقــي ،ويل الديــن أبــو زرعــة1425( .هـــ) .الغيــث اهلامــع
رشح مجــع اجلوامــع ،حتقيــق :حممــد حجــازي .ط،1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
العرينــي ،د .حممــد بــن ســليامن1437(.هـ) .داللــة اإلشــارة يف
التقعيــد األصــويل والفقهــي دراســة تأصيليــة تطبيقيــة.
ط ،2.الريــاض :دار التدمريــة.
عضيمــة ،حممــد عبــد اخلالــق(.د.ت) .دراســات ألســلوب
القــرآن الكريــم(.د.ط) ،القاهــرة :دار احلديــث.
عمر،أمحــد خمتــار1403( ،هـــ) .معجــم اللغــة العربيــة
املعــارصة ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
العمــراين ،حييــى بــن أيب اخلــر بــن ســامل1421( .هـــ) .البيــان
يف مذهــب اإلمــام الشــافعي ،حتقيــق :قاســم حممــد
النــوري .ط ،1.اململكــة العربيــة الســعودية ،جــدة :دار
املنهــاج.
العينــي ،أبــو حممــد بــن حممــود1420( .هـــ) .البنايــة رشح
اهلدايــة .ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الغــزايل ،أبــو حامــد حممــد بــن حممد1413(.هـــ) .املســتصفى،
حتقيــق :حممــد عبــد الســام .ط ،1.بــروت :دار الكتــب
العلميــة.
الفتوحــي ،أبــو البقــاء حممــد بــن أمحــد1418( .هـــ) .رشح
الكوكــب املنــر ،حتقيــق :حممــد الزحيــي ونزيــه محــاد.
ط ،2.الريــاض :مكتبــة العبيــكان.
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الفراهيــدي ،اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو(.د.ت) كتــاب
العني،حتقيــق :د .مهــدي املخزومــي و د .إبراهيــم
الســامرائي .مكتبــة اهلــال.
القاســمي ،حممــد مجــال الديــن1376( .هـــ) .حماســن التأويل،
حتقيــق :حممــد عبــد الباقــي .ط ،1 .دار إحيــاء الكتــب
العربيــة.
القــرايف ،أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن1994(.م).
الذخــرة .حتقيق:حممــد حجــي وآخريــن .ط،1.
بــروت :دار الغــرب اإلســامي.
القرطبــي ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر1384( .هـــ) .اجلامــع
ألحــكام القــرآن .ط ،2 .حتقيــق :أمحــد الــردوين
وإبراهيــم أطفيــش .القاهــرة :دار الكتــب املرصيــة.
القســطالين ،أمحــد بــن حممد1323(.هـــ) .إرشــاد الســاري
لــرح صحيــح البخــاري.ط ،7.مــر :املطبعــة
الكــرى األمرييــة.
القطــان ،منــاع بــن خليل1421(.هـــ) .مباحــث يف علــوم
القــرآن .ط ،3.الريــاض :مكتبــة املعــارف.
قلعجــي ،قنيبــي و حممــد رواس ،حامــد صــادق1408( .هـــ).
معجــم لغــة الفقهــاء .ط ،2.األردن:دار النفائــس.
القليــويب ،أمحــد ســامة وعمــرة ،أمحــد1415( .هـــ) حاشــيتا
قليــويب وعمــرة .بــروت :دار الفكــر.
القيــي ،مكــي بــن أيب طالــب األندلــي1429( .هـ).اهلدايــة
إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره
وأحكامــه ،حتقيــق :جمموعــة باحثــن بــإرشاف الشــاهد
البوشــيخي .ط ،1.الشــارقة :جامعــة الشــارقة.
الكاســاين احلنفــي ،عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن
أمحــد1406( .هـــ) .بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائع.
ط ،2.بــروت:دار الكتــب العلميــة.
الكلبــي ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد الغرناطــي1403( .هــــ).
التســهيل لعلــوم التنزيــل ،بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الكيــا اهلــرايس ،عــي بــن حممــد بــن عيل1405(.هـــ) .أحــكام
القــرآن ،حتقيــق :موســى حممــد وعــزة عبــد عطيــة.ط،2.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــازري ،حممــد بــن عبــد اهلل2008(.م).رشح التلقني،حتقيــق:
الســامي.ط ،1.املغــرب:
حممــد املختــار ّ
ســاحة الشــيخ َّ
دار الغــرب ِ
اإلســامي.
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املالكــي ،حممــد بــن عبــد اهلل(.د.ت) .رشح خمتــر خليــل.
بــروت :دار الفكــر للطباعــة.
املــاوردي ،عــي بــن حممــد1419( .هـــ) .احلــاوي الكبــر يف
فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي .حتقيــق :عــي حممــد
معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود .ط ،1.بــروت -
لبنــان :دار الكتــب العلميــة.
املــاوردي ،عــي بــن حممــد .النكــت والعيــون ،حتقيــق :الســيد
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الكتــب العلميــة.
املــرد ،حممــد بــن يزيــد1417( .هـــ) .الكامــل يف اللغــة
واألدب ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل .ط ،3.القاهــرة:
دار الفكــر العــريب.
املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية بمــر1423( .هـــ).
املوســوعة القرآنيــة املتخصصــة .مــر.
جممــع اللغــة العربيــة(.ب.د) .املعجــم الوســيط ،مجــع :إبراهيم
مصطفــى وأمحــد الزيــات وحامــد عبــد القــادر وحممــد
النجــار .القاهــرة :دار الدعــوة.
املــرداوي ،عــاء الديــن عــي بــن ســليامن1421( .هـــ).
التحبــر رشح التحريــر يف أصــول الفقــه ،حتقيــق :عبــد
وآخريــن .ط ،1.الريــاض :مكتبــة
الرمحــن اجلربيــن
َ
الرشــد.
املــرداوي ،عــي بــن ســليامن1415( .هـــ) .اإلنصــاف يف معرفة
الراجــح مــن اخلــاف ،حتقيــق :الدكتــور عبــد اهلل
الرتكــي و الدكتــور عبــد الفتــاح احللــو .ط ،1.القاهــرة:
هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــان.
املرغينــاين ،عــي بــن أيب بكــر .اهلدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي،
حتقيــق :طــال يوســف .بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب.
املســعودي ،منال1422(.هـــ) .ســبل االســتنباط عنــد
األصوليــن وصلتهــا باملنهــج البالغــي ،رســالة
ماجســتري ،جامعــة أم القــرى ،كليــة اللغــة العربيــة.
معبــد ،حممــد أمحــد حممــد1426( .هـــ) .نفحــات مــن علــوم
القــرآن.ط ،2.القاهــرة :دار الســام.
النســفي ،أبــو الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد2005( .م) .مــدارك
التنزيــل ،حتقيــق :مــروان حممــد الشــعار .بــروت :دار
النفائــس.

النملــة ،عبــد الكريــم بــن عــي1420( .هـــ) .املهــذب يف علــم
أصــول الفقــه املقــارن .ط ،1.الريــاض :مكتبــة الرشــد.
النملــة ،عبــد الكريــم بــن عيل1420(.هـ).اجلامــع ملســائل
أصــول الفقــه وتطبيقاهتــا عــى املذهــب الراجــح .ط،1.
الريــاض :مكتبــة الرشــد.
النــووي ،حميــي الديــن حييــى بــن رشف(.د.ت) .املجمــوع
رشح املهــذب .بــروت :دار الفكــر.
النــووي ،حميــي الديــن حييــى بــن رشف1392(.هـ).املنهــاج
رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج.ط ،2.بــروت :دار
إحيــاء الــراث.
الواحــدي ،أبــو احلســن عــي بــن أمحــد1430( .هـــ) .التفســر
البســيط ،حتقيــق :جمموعــة مــن الباحثــن يف جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود .ط ،1 .اململكــة العربيــة
الســعودية ،جامعــة اإلمــام حممــد بن ســعود اإلســامية،
عــادة البحــث العلمــي.
وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية بالكويــت-1404(،
1427هـ).املوســوعة الفقهية الكويتيــة .ط ،1.الكويت:
دار السالســل.
حييــى بــن ســام ،بــن أيب ثعلبــة1425 (.هـــ) .تفســر حييــى
ابــن ســام ،حتقيــق :د .هنــد شــلبي .ط ،1.بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
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 النوستاجليا اجلاهلية أمنوذجًا: املعرفة التكوينية وأثرها يف تفسري النص الشعري القدمي:مصطفى حممد تقي اهلل بن مايابا

:المعرفة التكوينية وأثرها في تفسير النص الشعري القديم
ًالنوستالجيا الجاهلية أنموذجا
)*( مصطفى محمد تقي اهلل بن مايابا
جامعة الملك عبدالعزيز
) هـ1440/02/20  وقبل للنشر يف، هـ1439/08/15 (قدم للنشر يف
 ويك ــون هل ــذه اخل ــرة واملعرف ــة دور مؤث ــر يف توجي ــه قراءت ــه، باخل ــرة العلمي ــة واملعرف ــة الت ــي اكتس ــبها يف مراح ــل حيات ــه املختلف ــة-كغ ــره-  يتأث ــر الناق ــد:ملخ ــص البح ــث
 وتش ــكل ه ــذه املعرف ــة أساســ ًا مل ــا أطل ــق علي ــه ع ــامل النف ــس ج ــان بياجي ــه «املعرف ــة التكويني ــة» وط ــوره بع ــد ذل ــك الناق ــد املع ــارص م ــراد م ــروك يف مفهوم ــه،للن ــص األديب
 هت ــدف الدراس ــة إىل حتلي ــل األبع ــاد املعرفي ــة الت ــي كان ــت وراء تفاع ــل ع ــدد م ــن النق ــاد املعارصي ــن م ــع عن ــر، ويف ض ــوء هذي ــن املصطلح ــن.»ح ــول «الرؤي ــة التكويني ــة
 ك ــي تثب ــت أن املعرف ــة التكويني ــة واخل ــرة العلمي ــة للناق ــد الت ــي اكتس ــبها يف مراح ــل حيات ــه املختلف ــة-بوصف ــه أنموذجــ ًا للن ــص الش ــعري القدي ــم- النوس ــتاجليا يف املعلق ــات
.تؤث ــر يف طريق ــة تلقي ــه وتفس ــره للن ــص الش ــعري وتدفع ــه إىل ترش ــيح ق ــراءة واس ــتبعاد أخ ــرى
. جان بياجيه، التأويل، الرؤية التكوينية، املعرفة التكوينية، النوستاجليا:كلامت مفتاحية

*****
The genetic epistemology and its impact on the interpretation of
the ancient poetic text: The Pre-Islamic nostalgia as a model
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Abstract: Literary critic, like others, is influenced by the knowledge and literary experience that he/she has acquired during the different stages
of their life. Their experience and knowledge play an infiluential role in directing their reading of the literary text. This genetic knowledge
builds the base to what psychiatrist Jean Piaget calls “the Genetic epistemology”. Genetic epistemology was developed by contemporary
literary critic Murad Abdul Rahman Mabruk in what he calls “the genetic vision” that he applies to the poetic text. Based on these two terms,
this study analyses the epistemological dimenstions behind the interpretation of the nostalgic section in al-Mualaqat poems, as a model of the
old poetic text, by a number of contemporary literary critics. This study tries to prove that the genetic knowledge and the experience of the
literary critic during the different stages of his/her life have an impact on his/her perception and interpretation of the poetic text.
Keywords: nostalgia, genetic epistemology, genetic vision, interpretation, Jean Piaget

www.nbu.edu.sa

DOI: 10.12816/0054671

:(*) للمراسلة
(*) Corresponding Author:
Associate Professor, Department of Arabic Language
 جامعة الملك، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية،أستاذ مشارك
and Literature, Faculty of Arts and Humanities, King
، جدة،21589 : رمز بريدي،80200 : ص ب،عبدالعزيز
AbdulAziz University, Jeddah, P.O. Box: 80200,
.المملكة العربية السعودية
Code:21589, Kingdom of Saudi Arabia.
e-mail: mmayaba@kau.edu.sa

59

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

الدراسات السابقة:

مقدمة:

تتشـــابه مرحلـــة إنتـــاج النـــص النقـــدي مـــع

تعــددت الدراســات التــي تتنــاول املعرفــة

يولـــدان بعـــد مرحلـــة ســـابقة وخفيـــة تتكـــون

تلــك التــي حتلــل النوســتاجليا يف الشــعر العــريب القديــم،

نظريهتـــا يف النـــص اإلبداعـــي يف أن كال النصـــن
فيهـــا معرفـــة كل مـــن الناقـــد واألديـــب قبـــل أن
يولـــد النـــص ويظهـــر إىل الوجـــود ،وهـــي مرحلـــة

ســـيكولوجية تكـــون يف الغالـــب غـــر واعيـــة تتحـــد
فيهـــا العوامـــل النفســـية واالجتامعيـــة واملعرفيـــة يف

تكويـــن رؤيـــة متيـــز الناقـــد أو األديـــب عـــن غـــره
مـــن النقـــاد أو األدبـــاء ،واملعرفـــة التـــي تتكـــون
خـــال هـــذه املرحلـــة هـــي التـــي توجـــه الناقـــد يف

تفاعلـــه مـــع النـــص األديب ويف اختيـــاره لتفســـر
دون آخـــر ،فالتفســـر الـــذي خيتـــاره الناقـــد للنـــص

هـــو يف أحـــد أبعـــاده تفســـر ذايت وليـــس -دائـــ ًا-

تفس ــر ًا حقيقيــ ًا وهنائيــ ًا للن ــص ،ك ــا أن ــه ال يمك ــن
جتاه ــل العوام ــل الس ــيكولوجية الت ــي دفع ــت الناق ــد

الختيـــار تفســـر دون آخـــر.

وهتـــدف الدراســـة إىل إثبـــات أن الناقـــد ينتـــج

رؤيتـــه النقديـــة انطالقـــ ًا مـــن معرفـــة تكوينيـــة تـــم

تشـــكيلها مـــن خـــال تفاعـــل الناقـــد مـــع املناهـــج
النقدي ــة الت ــي تأث ــر هب ــا يف مراح ــل تعليم ــه املختلف ــة،

التكوينيــة  the genetical epistemologyكــا تعددت
ولكــن الدراســة املقرتحــة -التــي تنتمــي إىل حقــل «نقــد

النقــد» -ختتلــف عــن تلــك الدراســات يف أهنــا تتنــاول

األبعــاد املعرفيــة يف توجيــه طريقــة تفاعــل النقــاد مــع

النــص الشــعري .وقــد حــاول الباحــث يف دراســة
ســابقة (غــر منشــورة) أن يثبــت -مســتخدم ًا مفهــوم
«الرؤيــة التكوينية»-تأثــر العوامــل النفســية واالجتامعيــة

والعلميــة التــي شــكلت رؤيــة الناقــد عــى صياغتــه

للنــص النقــدي ولكنهــا مل تســلط الضــوء عــى البعــد
اإلبيســتمولوجي يف تكويــن الــذات الناقــدة .لــذا ،جــاءت

الدراســة احلاليــة لتضيــف مفهومـ ًا جديــد ًا لســابقتها وهــو
مفهـ�و م

 »ogyعنــد جــان بياجيــه ،ولتثبــت أن املعرفــة التكوينيــة

التــي تتشــكل خــال املراحــل العمريــة املختلفــة

للناقــد تؤثــر يف عمليــة اختياراتــه للمعنــى ،وتفســره
للنــص الشــعري ،وترشــيحه واختيــاره لقــراءة معينــة،
واســتبعاده للقــراءات األخــرى.
النظرية والتطبيق:

وتطف ــو ه ــذه املعرف ــة التكويني ــة للناق ــد ع ــى الس ــطح

عن ــد تفاعل ــه م ــع الن ــص األديب ،وتؤث ــر يف ترش ــيحه

لتفســـر دون آخـــر كـــا تؤثـــر يف تكوينـــه العقـــي
واملعـــريف منـــذ الطفولـــة وهـــو مـــا أشـــار إليـــه عـــامل

النف ــس ج ــان بياجي ــه (ش ــهيد2017 ،م ،ص.)125:

«املعرفــة التكوينيــة �the genetical epistemol

•

النظريــة :بــن املعرفــة التكوينيــة والرؤيــة

ا لتكو ينيــة :

أجــرى عــامل النفــس اإلبيســتمولوجي الســويرسي

جــان بياجيــه  Jean Piagetجمموعــة مــن األبحــاث
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الطبيعيــة التــي أثــرت بشــكل عميــق عــى فهمنــا

إىل إثبــات كيــف أن طريقــة اكتســاب املعرفــة تؤثــر

تطــور املعرفــة يف الكائنــات البرشيــة ،وأثــرت خلفيتــه

اكتسـ�اهبا ،ويركـ�ز بياجيـ�ه اهتاممـ�ه عـلى الـ�ذات

عــى صحتهــا كــا هيــدف إىل ربــط املعرفــة بطريقــة

لنمــو اإلنســان ،وقــد ركــز بياجيــه اهتاممــه عــى كيفيــة

 selfأكثــر مــن النــص أو العوامــل األخــرى التــي

يف علمــي األحيــاء والفلســفة عــى تشــكيل رؤيتــه

تقــدر أمهيتهــا بقــدر ارتباطهــا وتأثريهــا يف الــذات،

حــول املعرفــة  .knowledgeونتــج عــن اهتــام جــان

وكــا تــرى هيــا شــهيد فـ«ينطلــق (بياجيــه) يف

بياجيــه بالعالقــة بــن علــم املعرفــة وعلــم النفــس

إبيســتمولوجيته مــن الــذات العارفــة ،واملعرفــة لديــه

أن نشــأ حقــل جديــد يرتبــط بعلــم نفــس النمــو

عمليــة تتشــكل بنــا ًء عــى التأثــر املتبــادل والقائــم

 Developmental psychologyويســمى «املعرفــة

بــن الــذات واملوضــوع عــى أســاس أن الكائــن

التكوينيــة»  the genetical epistemologyحيــث

البــري كائــن متفاعــل مــع بيئتــه ،مســتوعب للعــامل

هيتــم بدراســة املعرفــة مــن منظــور ســيكولوجي يتعلق

اخلارجــي الــذي يشــكل يف الوقــت نفســه جمــاالً

بنمــو اإلنســان (.)Winkelman, 1996, p:224-225

لفاعليــة الكائــن البــري ،إذ ينتــزع اإلنســان جتربتــه

وقــد اعتمــد بياجيــه يف بنائيتــه املعرفيــة –كــا تالحــظ

مــن حمتواهــا يف العــامل فيغــدو كائنـ ًا متفاعـ ً
ا اجتامعيـ ًا
بــدالً مــن ذلــك املشــاهد املنفعــل» (شــهيد2017 ،م،

هيــا شــهيد« -منهجـ ًا مزدوجـ ًا يرتبــط يف جانــب منه
بالتحليــل التارخيــي النقــدي أو التكويني للــذات ،ويف

ص ،)125:وتشــكل هــذه املنهجيــة يف حتليــل الــذات

جانبــه اآلخــر بالتحليــل املنطقــي الصــوري للمعرفــة

جوهــر احلقــل الــذي أسســه عــامل النفــس جــان

ولكنهــا ال تــؤول إىل أي منهــا» (شــهيد2017 ،م،

بياجيــه و أطلــق عليــه مصطلــح «املعرفــة التكوينيــة»

ص .)125:ويعتقــد بياجيــه أن فهمنــا للمعرفــة

 .the genetic epistemologyفنظريــة بياجيــه حــول

 knowledgeجيــب أن يرتكــز عــى األشــخاص
الفعليــن (اإلنســان منــذ مرحلــة الطفولــة) بــدالً مــن

«املعرفــة التكوينيــة» هــي يف جوهرهــا نظريــة نفســية

عــى حدســنا كأشــخاص راشــدين كــا هــو املنهــج

حتــى البلــوغ وهتتــم بســر املعرفــة عامــة واملعرفــة

هتتــم باملراحــل التــي يمــر هبــا الطفــل منــذ الــوالدة

النظــر إىل املعرفــة باعتبارهــا فلســفة جمــردة تعتمــد

العلميــة عــى وجــه اخلصــوص عــى أســاس تارخيهــا

التقليــدي لدراســة املعرفــة ،فاملعرفــة -يف رؤيــة

وتكوهنــا االجتامعــي والنفــي.

بياجيــه -تتعلــق بالبيولوجيــا  biologyكــا تتعلــق

بعلــم النفــس Winkelman, 1996,( psychology

ولعــل الناقــد مــراد مــروك قــد تأثــر برؤيــة

وهتــدف نظريــة بياجيــه حــول املعرفــة التكوينيــة

مفهومــه حــول «الرؤيــة التكوينيــة» the genetical

بياجيــه حــول «املعرفــة التكوينيــة» وطورهــا يف

.)p:224-225
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 visionضمــن إطــار أوســع وأشــمل أطلــق عليــه

«نظريـ�ة االتصـ�ال األديب» theory of the literary

عــن املعرفــة التكوينيــة ثــم جــاء مــراد مــروك بمفهوم
الرؤيــة التكوينيــة يف ســياق حتليــل النــص الشــعري

 communicationيركــز فيــه عــى ثالثيــة املرســل
واملســتقبل والرســالة بــدالً مــن أحاديــة الــذات عنــد

احلاليــة تنقــل هذيــن املفهومــن إىل حتليــل النــص

ختتلــف عــن املعرفــة التكوينيــة عنــد بياجيــه يف أن

النفســية واالجتامعيــة والفكريــة التــي شــكلت

جــان بياجيــه .فالرؤيــة التكوينيــة عنــد مــراد مــروك
األخــرة ترتبــط بعلــم النفــس ومادهتــا هــي اإلنســان

بينــا صــاغ مــراد مــروك مفهومــه لدراســة النــص
الشــعري كــا فعــل يف حتليلــه لشــعر حممــد عفيفــي

مطــر وجعــل هــدف رؤيتــه هــو املؤلــف املبــدع أو

الشــاعر (مــروك2015 ،م ،ص.)145:

لريكــز عــى املؤلــف املبــدع أو الشــاعر فــإن الدراســة
النقــدي باعتبــار أن الناقــد إنســان يتأثــر بالعوامــل
شــخصيته النقديــة يف مراحــل عمــره املختلفــة ،وهــذه
املعرفــة هــي التــي تشــكل رؤيــة الناقــد وتفاعلــه مــع

النــص األديب وطريقــة تفســره لذلــك النــص .فالرؤية
التكوينيــة للناقــد تتكــون نتيجــة ملؤثــر خارجــي يؤثــر
بصــورة تدرجييــة ومعقـــدة ويتغلــب عــى كل الــرؤى

فــكل التجــارب التــي يكتســبها الشــاعر ســواء

واملؤثــرات الســابقة ،فتتشــكل املعرفــة التكوينيــة

التكوينيــة» ( the genetical visionمربوك2015 ،م،

الــذات الناقــدة ،ومــع مــرور الزمــن شــكلت هــذه

كانــت جتــارب نصيــة أو غــر نصيــة تشــكل «الرؤيــة
ص ،)147-144:وكــا الحــظ مــراد مــروك فـ«يعد
املبــدع أو املؤلــف أو املنتــج للنــص مركــز العمليــة

اإلبداعيــة مــن حيــث كونــه يشــكل املكونــات اجلنينية

للنــص حتــى يشــب عــن الطــوق ويصــل إىل املتلقــي؛

أي أن املبــدع هــو املســؤول الرئيــس عــن عمليــة ختلــق
النــص وتكوينــه ،ولذلــك يعــد جتاهلــه وجتــاوزه إىل

النــص أو املتلقــي بمعــزل عــن الســياق قصــور ًا
يف الرؤيــة النقديــة للنــص» (مــروك2015 ،م،
ص .)144:فالرؤيــة التكوينيــة تؤثــر يف صاحبهــا،

وتدفعــه إىل ترشــيح معنــى أو صــورة شــعرية دون

غريهــا.

وإذا كان بياجيــه جعــل مــن اإلنســان هدفـ ًا ملفهومه

نتيجــة ملجموعــة مــن املكونــات التــي كونت شــخصية
املكونــات الوعــي الكتــايب هلــذه الــذات ومــن هــذه

املكونــات مــا هــو نفــي ،ومنهــا مــا هــو اجتامعــي،
أو دينــي ،أو حـــضاري أو فلســفي .وهــذه املكونــات

تدفــع الناقــد -يف الغالــب -إىل تقديــم رؤيــة أو قــراءة

معينــة ،وتأخــر رؤيــة أو قــراءة أخــرى.
•

التطبيــق :املقدمــة النوســتاجلية وتفســرها يف

ضــوء املعرفــة التكوينيــة:

لقدــ ص��اغ الطبي��ب الس��ويرسي جوهان��س هوف��ر

 Johannes Hoferمصطلــح النوســتاجليا  nostalgiaيف

هنايــة ســبعينيات القــرن العرشيــن ليــدل عــى احلنــن
الشــديد إىل الزمــن املــايض ،وارتبــط املصطلــح يف
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بدايتــه بحالــة نفســية مرضيـــــــة psychological

الســابقة ،وتصنــف أكثــر الدراســات القديمــة ضمــن

إىل املـ�ايض مـ�ا يؤثـ�ر عـلى اندماجـ�ه يف الواقـ�ع �(Wil

يتجــاوز الرؤيــة اللغويــة ويفــر النــص تفســرات

ليــدل بشــكل عــام عــى فكــرة احلنــن إىل املــايض.

والســيكولوجية.

هــذه الرؤيــة .ويف املقابــل )2( ،يــرز اجتــاه آخــر

 conditionيعــاين فيهــا اإلنســان مــن احلنــن املفــرط

شــتى أبرزهــا التفســرات السياســية وامليثولوجيــة

) son, 2005, p:21ثــم تطــور املصطلــح بعــد ذلــك

ولعــل أشــهر النصــوص الشــعرية العربيــة املتعلقــة

االجتــاه األول :تفســر عنــر النوســتاجليا يف ضــوء

بموضــوع النوســتاجليا هــي تلــك املقدمــة الطلليــة

املعرفة السياســية:

التــي يبكــي فيهــا الشــاعر العــريب ماضيــه مــع

تفاعــل عــدد مــن النقــاد مــع االفتتاحيــة

حمبوبتــه يف مطلــع القصيــدة اجلاهليــة بطريقــة دراميــة

النوســتاجلية للمعلقــات باعتبارهــا نصــ ًا تارخييــ ًا

مســتخدم ًا الكثــر مــن الرمــوز والصــور واألخيلــة

يــروي فيــه الشــاعر أحداثــ ًا سياســية أثــرت يف

التــي ذهــب النقــاد املحدثــون مذاهــب شــتى يف

حياتــه وحيــاة قبيلتــه ،فهــي-يف رأي أولئــك النقــاد-

تفســرهم هلــا ،وربطهــا بعضهــم بالعالقــــــــة بــن

الثقافــــــة والطبيعـــــة ).(Stetkevych, 1993, p:18

تتحــدث عــن معــارك وحتالفــات وانتصــارات ومــآس

للجــزء النوســتاجلي يف مقدمــة املعلقــات -باعتبارهــا

شـــاعر القبيلــة بطريقــة غــر مبــارشة ،وبألفــاظ حتمــل

عاشــتها القبيلــة العربيــة قبــل اإلســام ،ووصفهــا

وعــى الرغــم مــن تعــدد تفســرات النقــاد

نموذجــ ًا للنــص الشــعري القديــم -إال أن الباحــث

دالالت يصفهــا بعــض النقــاد بأهنــا دالالت رمزيــة

ذات أبعــاد سياســية تتعلــق بتاريــخ القبيلــة ورصاعهــا

يف آراء النقــاد حــول تلــك املقدمــة واملعرفــة التكوينيــة

مــع خصومهــا.

ألولئــك النقــاد يلحــظ أهنــم مــع اختالفهــم يف

وجتــدر اإلشــارة إىل أن النــص النقــدي -مثلــه

التفســر والتأويــل يمكــن أن تُصنــف آراؤهــم حتــت

مثــل النــص األديب اإلبداعــي -لــه مظهــران :مظهــر

رؤيتــن )1( :رؤيــة لغويــة بحتــة ولــج أصحاهبــا إىل

اســتقاليل يقابلــه يف اجلانــب اآلخــر مظهــر تواصــي،

النــص النوســتاجلي ال هبــدف القــراءة النقديــة أو

وال يمكــن االكتفــاء بأحــد املظهريــن وإلغــاء

التأويــل أو حتــى التفســر وإنــا هبــدف حــل الرمــوز

اآلخــر ،وكــا يؤكــد ســعيد يقطــن «فاالســتقالل

اللغويــة ورشح النــص ،ويف هــذا الصنــف مــن القراءة

النــي مــروط بالتطــور السوســيو تارخيــي،

ال يمكــن احلديــث عــن رؤيــة تكوينيــة شــكلت وعــي

وبذلــك يتموقــف النــص مــن املجتمــع ،ينتقــده

الناقــد ودفعتــه إىل ترشــيح قــراءة معينــة ،وذلــك ألن

مــن خــال وجــوده ،وهــو يلــح عــى هــذا البعــد،

الناقــد مل يضــف داللــة مــن ذاتــه وإنــا مــن حمفوظاتــه
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وهــو إىل جانــب ذلــك يرتبــط بســياق عــام للظواهــر

وينطلــق فيــه الناقــد مــن احلقيقــة اللغويــة التــي تقــول

الســائدة يف عــره ،وهــو حيوهلــا بواســطة وضعيتــه

 surface levelيــدل عــى املعنــى األويل للكلمــة خارج

االجتامعيــة ،ويشــهد كأي وثيقــة تارخييــة القيــم

املحاكاتيــة حيــال اللغــة إىل صــور ،إنــه التصــور نفســه
الــذي نجــده عنــد مجاعــة فرانكفــورت» (يقطــن،

2001م ،ص .)26:ولكــن الفــرق يف هــذا الســياق
بــن النصــن النقــدي واإلبداعــي يتمثــل يف أن اللغــة
يف النــص األخــر هــي لغــة إحيائيــة بينــا يعكــس
النــص النقــدي كأي وثيقــة تارخييــة القيــم الســائدة يف

عــره ولكــن بلغــة علميــة.

إن ل��كل كلم��ة مس��تويني داللي�ين :مس��توى س��طحي
السـ�ياق ،ومسـ�توى عميـ�ق  deep levelيُعنــى بالكلمة
يف الســياق ،ومــا حتملــه مــن احتــاالت دالليــة غــر
مبــارشة.

فالناقــد الــذي يصــدر يف تكوينــه مــن املصــدر

األول لــن يفــر املقدمــة النوســتاجلية للمعلقــات
-يف الغالــب -تفســر ًا سياســي ًا ،فهــو ال يتفاعــل

إال مــع املســتوى الســطحي للداللــة ،واألطــال يف

وعــى الرغــم مــن أن تأويــل النــص النوســتاجلي

املعلقــات ال تتحــدث يف مســتواها الســطحي عــن

إىل الواقــع التارخيــي عــى أنــه مرجعيــة حلــل دالالت

يعتمــد يف تكوينــه علـــى املصــدر الثــاين دون األول

يف املعلقــات مــن زاويــة سياســية يقــوم عــى النظــر

ذلــك النــص الشــعري ،فيســتحرض الناقــد تاريــخ
امــرئ القيــس ورصاعــه مــع بنــي أســد؛ ليفــر

مقدمــة معلقتــه ،ويربــط أطــال معلقــة زهــر

بأحــداث حــرب داحــس والغــراء ،إال أنــه ال يســتقيم

تصنيــف هــذا التفســر عــى أنــه تفســر ســطحي
واقعــي ،وعلــة ذلــك أنــه ينظــر إىل تاريــخ العــرب
ورصاعاهتــم قبــل اإلســام عــى أنــه مضمــر داليل

يتضمنــه النــص النوســتاجلي ،وحيتــاج إىل قــراءة

عميقــة حلــل شــفرات ذلــك املضمــر الــداليل.

أحــداث تارخييــة أو سياســية ،كــا أن الناقــد الــذي

ســيبحث عــن الــدالالت العميقــة يف النــص ،وجيــد
يف الظعينــة والرحلــة والـــرياح دالالت أعمــق مــن

الــدالالت الســطحية ،ولكــن ابتعــاده عــن املصــدر
األول التارخيــي ســيدفعه إىل ترشــيح معنــى آخــر

-قــد يكــون أســطوري ًا أو رمزيــ ًا ...إلــخ -يتناســب

وتكوينــه .وإذا كان االجتــاه الســيايس هبــذا املفهــوم
يعتمــد عــى العنرصيــن أو املصدريــن الســابقني فــإن

قلــة مــن النقــاد مــن تفاعــل مــع النــص النوســتاجلي
ا سياســي ًا تارخييـ ًا ِ
يف املعلقــات تفاعـ ً
ووصفــت رؤيتــه

أمــا تكويــن الناقــد ذي االجتــاه الســيايس فيعتمــد

بأهنــا رؤيــة سياســية ،ويف مقدمــة هــؤالء النقــاد نجــد

بتاريــخ العــرب وحروهبــم وتنافســهم الســيايس

إن مؤلفــات وأبحــاث نجيــب البهبيتــي تــدل -يف

عــى مصدريــن :أوهلــا تارخيــي ،فيكــون الناقــد مهتـ ًا
يف تلــك احلقبــة ،أمــا املصــدر اآلخــر فهــو لغــوي،

نجيــب البهبيتــي.

منهجهــا وعناوينهــا -عــى أنــه كان مؤرخــ ًا وأديبــ ًا
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وناقــد ًا ،ويمكــن اجلمــع بــن هــذه احلقــول فيقــال إنــه

َ
َيـــك َأو َقـــدَ ت ِهنـــدٌ النـــار
َوبِ َعين
َأصيـــ ً
ليـــاء
ا تُلـــوي ِبـــا ال َع
ُ
(التربيزي1997 ،م ،ص)291:

التاريــخ واألدب العربيــن) ،و(املعلقــة األوىل أو عنــد

ينســب بأســاء وهبنــد ،وحقيقــة األمــر ليســت كذلك،

كان مؤرخـ ًا لــأدب ،عــى أن تكوينــه التارخيــي تغلب

عــى تكوينــه األديب ،ففــي (تاريــخ الشــعر العــريب)،
و(املعلقــات ســرة وتارخيــ ًا) ،و(املدخــل إىل دراســة

فــرى نجيــب البهبيتــي أن «ظاهــر الشــعر أن احلــارث
وإنمـــا (أســاء) هــذه شــخصية خياليــة تذكــر أيض ًا يف

جــذور التاريــخ) فــر البهبيتــي جــل مــا تطــرق لــه

مــن ظواهــر بــارزة يف األدب العــريب تفســر ًا تارخيي ـ ًا

قصــة حــب املرقــش األكــر البكــري الــذي خــرج عىل

درامي ـ ًا معتمــد ًا عــى الــراع الســيايس.

ملــوك املنــاذرة ،وثــار عــى قومــه مــن بكــر ممــن أخــذ

وقــد انتقــل معــه تكوينــه التارخيــي والســيايس يف

صــف أولئـــك امللــوك ،وهنــد لقــب جــرى عــى بنات

فاعتــر قصــص غـــرام امــرئ القيـــس ،وقصــة غــرام

اخلــاص ،ولكنهــا تلقــب أبــد ًا هبنــد» (البهبيتــي،

ملــوك املنــاذرة ،كانــت إحداهــن تســمى باســمها

تفاعلــه وتفســره للمقدمــة النوســتاجلية يف املعلقــات،

1982م ،ص .)101:إذ ًا فأطــال معلقــة احلــارث بــن

عنــرة مــع عبلــة مــا هــي إال «لــون مــن ألــوان

حلــزة -يف رؤيــة نجيــب البهبيتــي -تشــر يف معناهــا

التصويــر الرمــزي لوقائــع تارخييــة تتصــل بحيــاة كل

الســطحي  surface levelإىل فــراق املحبوبــة وخــراب

منهــا ،وتبــن مواقعهــم مــن تاريــخ أمتهــم ،وتتعلــق

الديـ�ار وتشـ�تت القبيلـ�ة ،ولكنهـ�ا يف مسـ�تواها العميـ�ق

بمطامــع هلــم كانــوا جيــرون وراء حتقيقهــا ،فخابــوا

 deep levelتتحــدث عــن بنــي بكــر قبيلــة الشــاعر،

فيهــا وأصابــوا» (البهبيتــي1982 ،م ،ص.)99:
وبعبــارة أخــرى فــإن ك ً
ال مــن أم احلويــرث ،وفاطمــة

ورصاعهــا مــع القبائــل األخــرى.

والنــار التــي نســبها احلــارث بــن حلــزة إىل (هنــد)

وأم الربــاب يف معلقــة امــرئ القيــس حتمــل دالالت

يف البيــت األخــر ليســت هــي النــار املعروفــة وإنــا

تارخييــة أبعــد مــن دالالهتــا املبــارشة عــى النســاء،

هــي -يف رأي البهبيتــي« -نــار أوقــدت يف وقعــة

فهــي تتعلــق باألحــداث والرصاعــات السياســية التــي

خــزازى ،وهــي واقعــة انتصــف فيهــا عــرب الشــال

عاشــها امــرؤ القيــس .أمــا (أســاء وهنــد) وغريمهــا

مــن عــرب اجلنــوب ،وحتــرروا فيها مــن حكــم اليمن،

مــن أســاء النســاء يف معلقــة احلــارث بــن حلــزة

كـقوله:
ِ
ســـاء
آ َذنَتنـــا بِ َبينهـــا َأ
ُ
ومنها:

وكانــت قيادهتــم عــى كليــب التغلبــي ،وكانــت فيهــا

تغلــب وبكــر تعمــان يف وحــدة رائعــة ،وقــد ســاعد

ثـــاو يم ُّ ِ
ـــواء
ُر َّب ٍ ُ َ
ـــل منـــ ُه ال َث ُ

العــرب الشــاليون يف هــذه الوقعــة املنــاذرة ،متشــي ًا

م��ع سياس��تهم يف إضع�اـف نف��وذ اليمني�ين []...
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فهــذه األســاء وهــذه النــران ،إنــا أريــد هبــا إثــارة

بتتبــع تارخيهــا ،فأوجــدت يف نفســه حبـ ًا دائـ ًا وشــغف ًا

مــن بكــر وتغلــب ،ومل يــرد هبــا الغــزل» (البهبيتــي،

بــا حتمــل تلــك اآلثــار املوغلــة يف القــدم والتــي ضــاع

كل هــذه املعــاين يف نفــوس هــؤالء اإلخــوة املتحاربــن
1982م ،ص.)101:

ويســلم البهبيتــي بــا أمــاه عليــه تكوينه الســيايس

التارخيــي خاصــة يف قراءتــه للمقدمــة النوســتاجلية يف
القصيــدة اجلاهليــة ويقــول «ال مــراء عنــدي يف أنــه

قــد مــر يف اجلاهليــة يف كل عصورهــا مــن الشــعراء
مــن قــال يف الغــزل اســتجابة لعاطفــة أخــذت بنفســه،
ولكــن شــعر اجلاهليــة كلــه مل يصلنــا ،وإنــا احتفظــت
األمــة منــه بقلــة يــكاد يفــر كل غــزل فيهــا تفســر ًا

سياســي ًا يطابــق الواقــع التارخيــي الــذي ســاق إىل قول
القصيــدة ،أو يذهــب مذهبـ ًا تقليديـ ًا رصفـ ًا وذلــك يف

الشــعر اجلاهــي الســابق مبــارشة لإلســام ،وعنــدي

أن األمهيــة التقليديــة التــي ُجعلــت هلــذا الغــزل يف
اســتفتاح القصائــد ترجــع يف جــزء كبــر منهــا إىل
رمزيتــه تلــك» (البهبيتــي1982 ،م ،ص .)144:ومــن
القــراءات التــي نحــت منحــى تارخييــ ًا يف تفســرها

للمقدمــة النوســتاجلية تلــك القــراءة التــي قدمهــا
عبــد اهلل الفيفــي يف كتابــه (مفاتيــح القصيــدة اجلاهلية:

نحــو رؤيــة نقديــة جديــدة عــر املكتشــفات احلديثة يف
اآلثــار واملثولوجيــة) ،وعنــد البحــث يف تكويــن عبــد
اهلل الفيفــي ُيلحــظ أنــه قــد نشــأ يف جبــال فيفــا جنــوب

جزيــرة العــرب ،وهــي املرتفعــات املليئــة باآلثــار
والنقــوش ،وقــد كونــت هــذا البيئــة ناقدهــا تكوين ـ ًا

خاصــ ًا فجعلتــه مغرمــ ًا بتتبــع آثارهــا ونقوشــها أي

يف البحــث عــن اآلثــار والنقــوش والتاريــخ ،وولع ـ ًا
بعضهــا ،وال زالــت قريــة فيفــا التــي نشــأ فيهــا الناقــد
حتتفــظ ببعــض آثارهــا األخــرى.

ومل تكــن البيئــة العامــل الوحيــد يف التكويــن

الســيايس التارخيــي للفيفــي ،وإن كانــت العامــل

األبــرز ،فقــد تأثــر بــآراء مــن ســبقه مــن نقــاد املنهــج

الســيايس التارخيــي ،بعــد أن تتبعهــا ووافقــت هــوى
يف نفســه ،ولكنــه مل يقــف عنــد حــد اإلعجــاب
بتلــك اآلراء بــل جتــاوزه إىل اإلضافــة والتطويــر،

حتــى غــدت أبحاثــه نقلــة نوعيــة للمنهــج التارخيــي

يف دراســة الشــعر العــريب القديــم ،وخاصــة املنهــج

التارخيــي املمــزوج باألســطورة.

وليمهــد عبــد اهلل الفيفــي لرؤيته السياســية التارخيية

ســعى إىل إقنــاع قارئــه بــأن يقــرأ التاريــخ واملثولوجيــة
مــع قراءتــه للنص الشــعري قبــل اإلســام ،وأن يبتعد

عــن اختــاذ الشــعر وثيقــة ،وذلــك -كــا يقــول« -ألن
أي حماولــة الختــاذ الشــعر وثيقــة جغرافيــة أو تارخييــة
أو ســرية حماولــة تفســد الشــعر واجلغرافيــا والتاريــخ

يف آن؛ ألهنــا تقــوم عــى افــراض ال حمــل لــه مــن

طبيعــة الشــعر ،مــن حيــث هــو رضب مــن اإلحيــاء
والتخييــل والتصويــر ،يقــول مــا ال واقــع فعليــ ًا لــه

بالــرورة؛ ألجــل هــذا فــإن مــن حــق القــارئ أن
جيــد يف هــذه األســاء اخلمســة حممــوالت ُأخــر عــن

مادهتــا اللغويــة (ســقط-لوى-دخل-وضح-قرا)»
66

مصطفى حممد تقي اهلل بن مايابا :املعرفة التكوينية وأثرها يف تفسري النص الشعري القدمي :النوستاجليا اجلاهلية أمنوذجًا

85-59

(الفيفــي2001 ،م ،ص ،)41:وهــو بذلــك يمهــد

الكريمــة املعطــاءة (املقــراة) ال تســقط ،وال تعفــي

تناســب معرفتــه التكوينيــة.

(الفيفــي2001 ،م ،ص ،)44:وهنــا يوظــف الفيفــي

رســمها الريــاح واألحــداث (مــن جنــوب وشــال)»

لقــراءة مقدمــة معلقــة امــرئ القيــس قــراءة سياســية
وبعــد أن يبحــث الفيفــي يف اشــتقاق مفــردات

اللغــة يف التأســيس لرؤيتــه قبــل أن يوظــف مــا بلغنــا

معلقــة امــرئ القيــس يســتنتج مــن اإلحيــاءات التــي

ويف قــراءة الفيفــي لــراع الريــاح بــن ريــاح

مــن تاريــخ كنــدة.

(الدخــول ،وحومــل ،وتوضــح ،واملقــراة) يف مقدمــة

اجلنــوب التــي تطمــس الطلــل وريــاح الشــال التــي

تتضمنهــا تلــك املفــردات أن الداللــة فيهــا «تــراءى

تكشــف الطلــل انتهــى إىل أن «(للجنــوب والشــال)

صــوب مضمــر داليل -يموهــه ظاهــر الوقــوف
والبــكاء مــن ذكــرى (حبيــب و منــزل) كــا ُفهــم

هنــا داللــة عــى تعــدد ريــاح الغــزو ،كالغــزو مــن

قبــل (شــعر أوتر-ملــك ســبأ ،ثــم ملــك ســبأ وذي

مــر القــراءات -بحيــث حتيــل القصيــدة إىل
عــى ّ
نــص ســيايس ،يبــدو متعلق ـ ًا حتديــد ًا بموقــف امــرئ

ريــدان) كــا تشــر إىل ذلــك كتــب التاريــخ أو كتابــات

الفــاو والنقــوش اليمنيــة ،كتلــك املحفــورة عــى

القيــس بعــد مقتــل أبيــه يف بنــي أســد ،أو ربــا كان

نصــب ،مــن حمــرم بلقيــس (مــأرب) -يعــود إىل عــر

وقوفــه عــى ســقوط لــواء مملكتــه األوىل يف كنــدة

ملــوك ســبأ وذي ريــدان (املرحلــة التبعيــة اهلمدانية)-

القديمــة بقريــة الفــاو» (الفيفــي2001 ،م ،ص.)43:

حيــث تشــر إىل محلــة حربيــة ُشــنت عــى قريــة (ذات

فالفيفــي يقــدم إحيــاءات النــص النوســتاجلي إىل

كاهــل) حــارضة كنــدة يف وادي الــدوارس ،ضــد

األمــام ،ويعيــد الــدالالت الظاهــرة إىل اخللــف،
وجيــد يف النــص -بدالالتــه وإحياءاتــه -نصـ ًا سياســي ًا

ملكهــا (ربيعــة ذي آل ثــور) املوصــوف بأنــه ملــك

كنــدة وقحطــان ،وهــو مــا عمــل بالتعاقــب عــى

يشــبه املذكــرات التــي يكتبهــا السياســيون يف العــر

تقويــض مملكــة كنــدة يف اجلنــوب ،كــا عملــت فيــا

احلديــث .فمقدمــة معلقــة امــرئ القيــس توحــي

بعــد ريــاح الغــزو الشــالية مــن قبــل (املنــذر الثالــث)

لعبــد اهلل الفيفــي بــأن «هنــاك إيــاءة إىل لــواء إمــارة

والقبائــل املنتفضــة عــى تقويــض ســلطان كنــدة يف

يســقط يف مؤامــرة غــادرة ،بــن دعــي غــادر (دخول)،

الشــال» (الفيفــي2001 ،م ،ص ،)44:فالفيفــي

وحامــل ســاح خائــن رشس ككلبــة (حومــل)،

يرســم الطريــق الــذي يقرتحــه ملتلقــي النــص العــريب

مدمــر كالســحاب األســود ،أو الســيل الــذي يصــور

قبــل اإلســام ،فعليــه أن يســتحرض التاريــخ واآلثــار

خرابــه للديـــار يف هنايــة املعلقــة ،بيــد أن نصاعـــة احلق

يف ذلــك العــر كــي حيــل إشــارات النــص ،ويصــل

-كــا يقــول يف البيــت الثــاين -وماجــد الذكــرى

إىل نقطـ�ة التلقـ�ي التفاعـلي.

البيضــاء ،املضيئــة ،كرايــة بيضــاء (توضــح) ،والســرة
67

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

االجتــاه الثــاين :تفســر عنــر النوســتاجليا يف ضوء

أيضــا حــول موضــوع الصــورة الشــعرية والبعــد

عندمــا جــاء اإلســام وألغــى جــل العقائــد

وقــد تأثــر جــل النقــاد الذيــن تفاعلــوا مــع النــص

العقــول ثــم يف بطــون الكتــب عــى أهنــا متثــل الواقــع

احلديثــة يف املثولوجيــة والتاريــخ بعــد أن بــرزت

املعرفــة امليثولوجية:

التــي آمــن هبــا العــرب ُدونــت تلــك املعتقــدات يف
اجلاهــي للعــرب قبــل اإلســام ،وعندمــا تطــورت

الدراســات املثولوجيــة ،وبــرز مصطلــح األســطورة
باعتبــاره مصطلح ـ ًا علميـ ـ ًا ،واكتُشفـــت الكثــر مــن
اآلثــار القديـــمة يف جزيــرة العــرب والشـــام -وهــي

األقاليــم التــي ســكنها العــرب قديـ ًا -عــاد كثــر مــن

املؤرخــن والنقــاد إىل مدونــة العــر اجلاهــي ليبحثــوا

عــن األســاطري التــي انتــرت بــن العــرب يف ذلــك
العــر ،وليكشــفوا عــن مصــادر تلــك األســاطري،

ومــن هنــا تفاعــل كثــر منهم مــع املقدمــة النوســتاجلية
واعتربهــا نصــ ًا شــعري ًا ذا أبعــاد ميثولوجيــة.

وعالقــة الناقــد بالنــص النوســتاجلي يف هــذه

االجتــاه امليثولوجــي تشــبه عالقــة الرســام بــا يــراه
يف املــرآة ،فالرســام -كــا يالحــظ جــان بياجيــه« -ال

يستنســخ مــا يــراه ،إنــه يرتجــم موضوعــه ،وقبــل

أن يبــدأ بالصــورة .ويف الصــورة ال يذهــب الفنــان
إىل مــا يــراه ولكــن مــا يعرفــه أيضــا حــول موضــوع

الصــورة ،فالرســام اجليــد يوســع مــن معنــى احليــاة
ألنــه حيمــل معلومــات أكثــر ممــا تظهــره خيــال
املــرآة» (الكنــد1974 ،م ،ص13:؛ شــهيد2017 ،م،
ص .)126:وكذلــك الناقــد ذو املنهــج امليثولوجــي

فإنــه ال يستنســخ مــا يقولــه النــص ولكــن مــا يعرفــه

امليثولوجــي هلــا ،ويوســع معنــى تلــك الصــورة.

النوســتاجلي تفاعــ ً
ا ميثولوجيــ ًا باملناهــج األوروبيــة

اجتاهــات نقديــة أوروبيــة تعتــر األســطورة مرجعـ ًا ال

بــد مــن العــودة إليــه لفهــم النصــوص القديمــة ،كــا
ـوص األدبية القديمـــة
اعتــرت تلــك االجتاهات النصـ َ
-ســواء كانــت نصوصـ ًا شــعرية أو نثريــة -مرجعـ ًا ال

بــد مــن العــودة إليــه للبحــث عــن األســاطري مثلهــا
مثــل الصـــخور واآلثــار والنقــوش.

وقــد وجــد أتبــاع املنهــج امليثولوجــي ضالتهــم يف

النــص النوســتاجلي قبــل اإلســام لعوامــل عــدة يف
مقدمتهــا التكويــن الــداليل لذلــك النــص والغمــوض

الــذي حييــط بــه ،فالنــص ذو الداللــة املكشــوفة ال
يــرك ملتلقيــه جمــاالً ليعــدد قراءاتــه ،بخــاف النــص

ذي الداللــة الغامضــة فهــو يقبــل تعــدد التفســرات
واالحتــاالت ،إضافــة إىل أن اطــراد املقدمــة

النوســتاجلية يف أكثــر القصائــد ،وتكــرار العنــارص
نفســها يقلــان مــن مصداقيــة االفــراض القائــل بــأن
النــص النوســتاجلي مــا هــو إال تقليــد فنــي توارثــه

الشــعراء.

ومــن أهــم األســباب التي دفعــت بعــض املحدثني

إىل ترشــيح املنهــج امليثولوجي دون غريه من املناهــــج

يف تفسيــــر النــص النوســتاجلي تلــك اإلشكالـيـــة
التــي آثارهـــــا مرجليــوث  Margoliouthيف مقالتــه
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عـ�ن أصـ�ول الشـ�عر العـ�ريب (Margoliouth, 1925,

املنهــج امليثولوجــي احلديــث يف تفســر الشــعر ،وقــد

عــن احليــاة اجلاهليــة يف هــذا األدب أو الشــعر -أي يف

نرشهــا يف ســتينيات وســبعينيات القــرن العرشيــن ،ثم

ظهــر شــغفه باألســاطري يف كتاباتــه املبكــرة التــي

) p:417ومــن بعــده طــه حســن يف قولــه بــأن «البحــث

يف كتابــه (األســاطري) الــذي اع ُتــر مرجعـ ًا أساســي ًا يف

عــر مــا قبــل اإلســام -الــذي يضــاف إىل اجلاهليني

موضوعــه ،ومل يقــف شــغفه باألســاطري عنــد التفســر

فيظهــر لنــا حيــاة غامضــة جافــة ،بريئــة أو كالربيئة من

امليثولوجــي للشــعر القديــم قبــل اإلســام بــل جتــاوزه

الشــعور الدينــي القــوي ،والعاطفــة الدينيــة املتســلطة

إىل (التفســر األســطوري للشــعر احلديــث) .،وقــد

عــى النفــوس ،واملســيطرة عــى احليـــاة العمليــة وإال
فأيــن نجــد شــيئ ًا مــن هــذا يف شــعر امــرئ القيــس

مهــد أمحــد كــال زكــي لرؤيتــه عندمــا اعتــر أن تكرار

أو طرفــة أو عنــرة؟ -ثــم يتســاءل -أو ليــس عجيب ـ ًا

املقدمــة النوســتاجلية يف املعلقــات وغريهــا ال حيمــل

قيمــة أســلوبية بالغيــة ومــن ثــم يمكــن احلكــم عليــه

أن يعجــز الشــعر اجلاهــي كلــه عــن تصويــر احليــاة

باجلمــود وإنــا «هــذا الــرب مــن التكــرار مســتند

الدينيــة للجاهليــن؟» (حســن1962 ،م ،ص.)73:

إىل قيمــة أســطورية» (زكــي1981 ،م ،ص.)123:

فجــاء نقــاد املنهــج امليثولوجــي ليؤكــدوا -بطريقــة

غــر مبــارشة -أن هــذا النقــص ليــس نقصـ ًا يف النــص

وقــد رأى زكــي فيــا تضمنتــه معلقــة زهــر مــن

رحلــة ملحبوبــة الشــاعر أم أوىف ،وكيــف ســارت

الشــعري نفســه وإنــا اإلشــكالية يف متلقيــه ،فالشــعر

هــذه الرحلــة مــن الــرق إىل الغــرب ،وفــوق جبــال

العــريب قبــل اإلســام -يف رأهيــم -مــيء باإلشـــارات

خمتلفــة ،معتــر ًا أن تلــك الرحلــة يصعــب قراءهتــا

الدينيــة ،ولكنهــا إشــارات ال تُــدرك إال بالتلقــي

العميــق الــذي يتجــاوز ظاهــر النــص بعيــد ًا عــن

قــراءة واقعيــة ،فــا يمكــن يف رأيــه «تصــور امــرأة
مجيلــة تســافر عــن حبيبهــا فرحــة ،وهــو يف حزنــه

التلقــي الســطحي الــذي يقــف عنــد املعنــى اللفظــي

يتغنــى بفرحهــا ،إال أن يكــون البديــل أن هــذه رحلــة

يف النــص ،وهــو التلقــي الــذي اتبعــه طــه حســن .ويف

الشــمس يوميــ ًا منــذ أن تــرز مــن خدرهــا إىل أن

مقدمــة النقــاد الذيــن تفاعلــوا مــع النص النوســتاجلي

تغيــب وراء األفــق يف البحــر العظيــم ،ومــا أكثــر

يف املعلقــات مــن زاويــة ميثولوجيــة كل مــن أمحــد

قصــص اجلاهليــن عــن الشــمس الغاربــة وعــن

كــال زكــي وإبراهيــم عبــد الرمحــن ،وهــي رؤيــة

رحلــة اإلنســان مــن ورائهــا ،حيــث تغيــب يف عــن

تعــود لتكوينهــا الثقــايف فقــد اشــتهرا بدراســاهتام

محئــة ،ثــم ختــرج مــن الــرق مــن جديــد» (زكــي،

امليثولوجيــة عــى املســتويني األديب والنقــدي ،أو عــى

1981م ،ص.)123:

مســـتوى الدراســات النظريــة التارخييــة لألســطورة.

ويف قول زهري بن أيب سلمى يف مقدمة معلقته:

ُينظــر إىل أمحــد كــال زكــي عــى أنــه مــن رواد
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ـــر َخليـــي َهـــل تَـــرى ِمـــن َظعائِ ٍ
ـــن
ت َب َّ
َ َتمل ــن بِالعلي ـ ِ
ـاء ِم ــن َف ـ ِ
ـوق ُجر ُث ــم
َّ َ َ

يعرفــه زيــدان عبــد الباقــي« -قــد يكــون حيوانـ ًا -من

يتســاءل الناقــد أمحــد كــال زكــي عــدة تســاؤالت

يكــون مظهــر ًا مــن مظاهــر الطبيعــة ،أو مــا يعــر عــن

قناعاتــه الســابقة ،ويقــول «أفنظــن أن هــذه الرحلــة

مــا يشــر إىل اخلصائــص املميــزة جلامعــة إنســانية ،يف

(التربيزي1997 ،م ،ص)130:

موجهــة إىل قــارئ نصــه هبــدف إثــارة الشــك يف
وراء الــكأل حق ـ ًا بعــد إقفــار منــزل؟ وفيــم إذا زينــة

الظعــن وأهبــى احللــل والشــاعر حزيــن يســمع
الغنــاء ،ويشــم العطــور؟ أهكــذا يســتقبل اخلــراب
والفـــراق حتـى ال يكون هنـــاك إال الذكـرى احلزيــنة
وبقايـــا احليــاة املنزليــة -كالنــؤى واألثــايف -التــي

طاملــا أحبهــا وألفهــا؟ ثــم ملــاذا خيــرج املوكــب مــن
الــرق إىل الغــرب ،حيــث املــاء الكثــر كــا قــال
زهــر وقــال غــره ،وحيــث يكــون الــورود مســاء»

(زكــي1981 ،م ،ص.)123:

وقــد أضــاف أمحــد كــال زكــي إىل رؤيتــه بعديــن

مقدمــة معلقتــه يتعلــق بأســطورة الطوطــم الــذي -كام
أي نــوع -أو نباتـ ًا ،أو جــزء ًا من حيــوان أو نبات ،وقد
هــذه الظاهــرة أو تلــك ،والتوتــم -يف جوهــره -هــو
مقابــل اجلامعــات األخــرى يف شــكل اجتامعــي آخــر،
وربــا داخــل جمتمــع أكــر لنفــس التوتــم» (عبــد

الباقــي1981 ،م ،ص .)236:فقــد أراد طرفــة مــن
وصفــه للناقــة -يف وجهــة نظــر زكــي -أحــد أمريــن:

«إمــا أنــه يريــد أن يقابــل هبــا ناقــة الســاء املثاليــة مــن
منطلــق وحــدة الوجــود عنــد الشــاعر اجلاهــي ،وإمــا

أنــه يريــد الســيطرة التامــة عليهــا فرصدها جــزء ًا جزء ًا

رصــد ًا ســحري ًا كــا يفعــل صنــوه بنقــش احليــوان
الــذي يريــد صيــده عــى احلجــر ،ويف كلتــا احلالتــن مل

يغــب عــن ذاكرتــه اخلالقــة املنتجــة البعد األســطوري

جديديــن عندمــا َّأول قــول طرفــة بــن العبــد:
ِ ِ
ـدو ًة
ـدوج املالك َّي ــة ُغ ـ َ
ك ََأ َّن ُح ـ َ
َواص ِ
ـــفني بِالن ِ
َخاليـــا َس ٍ
ـــف ِمـــن َد ِد
(التربيزي1997 ،م ،ص)75:

إطــار املقدمــة النوســتاجلية ،ووصــف الناقــة -مــع

تصــور األســاطري الشــمس ســفينة تســر يف بحــر،

الظليــم أحيان ـ ًا -إنــا هــو تقليــد شــعري لــه أصولــه

بــأن الســفينة هنــا هــي الشــمس« ،فمــن قديــم
وقــد حــرص الشــاعر اجلاهــي يف كثــر مــن األحيــان

عــى تصويــر الظعــن باخلاليــا أي الســفن العظيمــة»

(زكــي1981 ،م ،ص.)123:

كــا اعتــر زكــي بــأن وصــف طرفــة للناقــة يف

للناقــة» (زكــي1981 ،م ،ص .)123:وينتهــي الناقــد
مــن قراءتــه للمقدمــة النوســتاجلية بيقــن تــام ال لبــس
فيــه ،ويقــول «والــذي ال شــك فيــه أن الظعــن يف

ربطهــا بالبقــرة أو الثــور الوحــي أو احلــار اآلبــد أو
املثولوجيــة ،وليــس تعبــر ًا عــن واقــع ُيفــرض أن

اجلاهليــن كلهــم عاشــوا يف خيــام ،وأنفقــوا أيامهــم
يف الرحلــة ،والقنــص ،واحلــرب» (زكــي1981 ،م،

ص.)122:
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ويف عــام 1982م -أي بعــد عــام مــن نــر أمحــد

فــا فهمنــا تلــك الصــور إال يــوم فهمنــا املعتقــد

القديــم) -ظهــر كتــاب (الصــورة الفنيــة يف الشــعر

ففهــم النــص النوســتاجلي يتطلــب تفســر ًا ميثولوجيـ ًا

الفرعــوين» (عبدالرمحــن1982 ،م ،ص .)5:وبالتــايل،

كــال زكــي لبحثــه (التفســر األســطوري للشــعر

للصــور الــذي يتضمنهــا ذلــك النــص.

اجلاهــي يف ضــوء النقــد احلديــث) لنــرت عبــد
الرمحــن ،بمعنــى أن األخــر قــد يكــون متأثــر ًا يف كتابه

و انتهــى نــرت عبــد الرمحــن يف رصــده لظاهــرة

حضــور املــرأة يف أطــال املعلقــات إىل أن أســاء

بــا توصــل إليــه ســلفه أمحــد كــال زكــي مــن آراء

النســاء يف تلــك النصــوص حتمــل دالالت ميثولوجيــة

وتأويــات ميثولوجيــة تناســب معرفتــه التكوينيــة،

ورمزيــة متباينــة ،فـ«املــرأة هــي عنــر الطلــل

خاصــة أن دراســته اقرتبــت يف كثــر مــن نتائجهــا مــن

الرئيــس ،ونــكاد ال نجــد يف الشــعر اجلاهــي أطــاالً

النتائــج التــي قدمتهــا دراســة زكــي.

بغــر امــرأة :فامــرؤ القيــس ينســب أطاللــه إىل ســلمى

وقــد قــدَّ م نــرت عبــد الرمحــن يف مطلــع كتابــه

وهندــ و الرب��اب [ ]...وزهــر يــرد أطاللــه إىل أم أوىف

(الصــورة الفنيــة يف الشــعر اجلاهــي يف ضــوء النقــد
احلديــث) تســاؤالً جديــر ًا باالهتــام يتعلــق بالناقــد

[ ]...واملــرأة قــد رحلــت فــأدى رحيلهــا إىل إقفــار

«فمــن الغريــب أن نــدرس الشــعر اجلاهــي منفص ـ ً
ا

باملــرأة ،أو علقــوا حياهتــم هبــا ،يبقــون يف الديــار

الدياــر [ ]...فــكأن الشــعراء قــد ربطــوا اخلصــب

املتلقــي ونظرتــه للشــعر العــريب قبــل اإلســام ،يقــول

إذا بقيــت ،ويرحلــون عنهــا إذا مــا رحلــت» (عبــد

ع��ن نظ��رة الش��عراء إىل الكـ�ون [ ]...فنظــرة الشــاعر
إىل الكــون ال يســتغنى عنهــا أبــد ًا يف نقــد الشــعر؛ ألن

الرمحــن1982 ،م ،ص .)127:وأمــا بــكاء الشــعراء
الدائــم عــى الطلــل وعــى احلبيبــة املفقــودة فإنــا هــو

تلــك النظــرة هــي التــي تنــر الطريــق أمــام الناقــد،

-يف رأي نــرت عبــد الرمحــن -بــكاء عــى الشــمس

فــا جتعلــه خيبــط يف ليــل مظلــم» (عبــد الرمحــن،

التــي رحلــت فــأدى رحيلهــا إىل خــراب الديــار« ،فــا

1982م ،ص.)16:

وإذا كان أمحــد كــال زكــي قــد اهتــم باألســاطري

مــن امــرأة حقيقيــة تُقفــر ديــار قومهــا إذا مــا رحلــت،

نــرت عبــد الرمحــن اتفــق معــه يف هــذا املســلك

التــي يــؤدي رحيلهــا إىل إقفــار الديــار ،فالشــمس

ولكنهــا الشــمس التــي كان يعبدهــا اجلاهليــون هــي

أكثــر مــن دراســة النــص الــذي هــو اهلــدف ،فــإن

رمــز اخلصــب عنــد اإلنســان» (عبــد الرمحــن،

فبالــغ يف البحــث عــن األســاطري عــى حســاب

1982م ،ص .)131:وإذا كان نــرت عبــد الرمحــن

النــص الشــعري ،حتــى إنــه اعتــر «الفصــل بــن

قــد عــر عــن رؤيتــه الســابقة بعبــارات تتضمــن نوعـ ًا

صــور الشــعر اجلاهــي كالفصــل بــن الصــور التــي

مــن الذاتيــة التــي تقــرب يف بعــض األحيــان مــن

متــأ املعابــد الفرعونيــة واملعتقــد الفرعــوين القديــم،
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االنطباعيــة فصــدر رأيــه الســابق بعبــاريت (يبــدو يل)

ـت لِر ِ
بعـ ــها
َف َل ـ ّـا َع َرف ـ ُ
ـدار ُقل ـ ُ َ
ـت ال ـ َ
ِ
ـع َواسـ َلم»
الربـ ُ
َأال عــم َصباحـ ًا َأ ُّيــا َ
(عبد الرمحن1982 ،م ،ص)200:

اعتــر نــرت عبــد الرمحــن أن العالقــة التــي

أثارهــا النــص النوســتاجلي ملعلقــة زهــر «أوهلــا:

عالقــة توافقيــة واســطتها املوضــوع ،فـ«البنــاء

مالكــة للديــار؟ (ديــار هلــا) والــام تفيــد امللكيــة،

و(قــد تبــدو) إال أنــه عندمــا أراد أن يفــر األطــال
يف معلقــة زهــر اســتخدم لغــة جازمــة ،وكأنــه وجــد

ضالتــه يف تلــك املعلقــة.

تربــط الشــعر العــريب قبــل اإلســام باألســطورة
التوافقــي يف الشــعر اجلاهــي هــو أن تتفــق عالقــة

الشــاعر باملوضــوع مــع عالقــة اآلهلــة بــه» (عبــد
الرمحــن1982 ،م ،ص ،)199:ثــم يؤكــد عــى فكــرة

ثــم يرصــد نــرت عبــد الرمحــن عــدة تســاؤالت
ملــاذا نســب الديــار إىل أم أوىف ،بــل ملــاذا جعــل أم أوىف
وهــل يعقــل أن متلــك امــرأة حقيقــة ديــار ًا؟ وثانيهــا:

أيمكــن أن تكــون كل هــذه الديــار املتســعة :حومانــة
الــدراج ،املتثلــم ،الرقمتــن المــرأة أو حتــى لقبيلــة إذا

البنــاء التوافقــي التــي قدمهــا بمعلقــة زهــر بــن أيب
ســلمى مثــاالً عــى هــذا البنــاء ،ويقــول «فاملوضــوع

املدينــة ،واألخــرى قــرب البــرة) وثالثهــا يقــول :إنه

بــن القبيلتــن ،وأن هــذا الســام قــد جــاء نتيجــة

فيــه أن يــرى مــا يقــع عليــه بــره ،فهــل يســتطيع أن

الــذي أراد زهــر أن يقــول فيــه هــو حلــول الســام
حلكمــة مــن ســعيا إىل دفــع ديــات القتــى حقنــ ًا

للدمــاء ،قــال:
َأ ِمـــن ُأ ِّم َأوىف ِدمنَـــ ٌة َل َتكَـــــ َّل ِم
ِ
َــــــة الـــدُ ّراجِ َفا ُمل َت َث َّلـــم
بِ َحومان
قمت ِ
َـــن ك ََأنَّــــــها
الر َ
دار َلـــا بِ َ
َو ٌ
َم ِ
ِِ
ـــع َوشـــ ٍم يف ن
َـــواش ِمعصـــم
راج ُ
مشـــن ِخل َفـــ ًة
ـــن َواآلرآ ُم َي
َ
ِبـــا ال َع ُ
ـن ِم ــن ك ُِّل جم َث ــم
َو َأطالؤُ ه ــا َي َنهض ـ َ
ِ ِ
ِ
ـن ِح َّجـ ًة
َو َقفـ ُ
ـت ِبــا مــن َبعــد عرشيـ َ
ـو ّهم
َف َليــ ًا َع َرف ـ ُ
ـدار َبع ــدَ التَـ ـ َ
ـت ال ـ َ
أثـــاف ســـفع ًا يف معـــر ِ ِ
رج ٍ
ــــل
سم َ
ُ َ َّ
ِ َّ ُ
َونُؤيـــ ًا ك ِ
ِ
َجـــذ ِم َ
ــــوض َل َي َت َث َّلـــم
احل

أخذنــا مــا يقولــه ثعلــب (والرقمتــان إحدامهــا قــرب
وقــف بديارهــا واملوقــف مــكان حمــدد يســتطيع املــرء
يــرى مــن موقفــه كل هــذه الديــار؟» (عبــد الرمحــن،
1982م ،ص .)200:خيلــص الناقــد بعــد ذلــك

إىل أن «هــذه التســاؤالت تثــر الشــكوك يف أم أوىف
املــرأة احلقيقيــة ،واإلجابــة عنهــا جمتمعــة تــؤدي إىل
اســتبعاد أن تكــون امــرأة مــن حلــم ودم ،وإىل اســتبعاد

أن يكـ�ون زهـير أماــم طل��ل حقيقــي []...وأعتقــد

أن هــذا املوقــف مناجــاة لســيدة اخلصــب واحلكمــة،
وهــو يف العالقــة بــن زهــر واآلهلــة التــي هجــرت

الديــار ،فشــاع اليــأس طــوال عرشيــن عام ـ ًا» (عبــد
الرمحــن1982 ،م ،ص.)200:

وبعــد جيــل أمحــد كــال زكــي ونــرت عبــد

الرمحــن بــدأ جيــل آخــر تتلمــذ عــى اجليــل الســابق
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وتأثــر بمنهجيتهــم امليثولوجيــة ،وبأســلوهبم يف

التحديــد عــن االنطباعيــة التــي ال تؤمتــن يف نتائجهــا

منهــم مــن كــرر النتائــج التــي توصــل إليهــا اجليــل

ذلــك فقــد انزلــق إليهــا نــرت عبــد الرمحــن يف

األخــرة ،وهــي مغامــرة حمفوفــة باملخاطــر ،ومــع

التفاعــل مــع النــص النوســتاجلي القديــم ،بــل إن

كتابــه (الصــورة الفنيــة يف الشــعر اجلاهــي) يف الفصــل

األول ،ولكــن هــذا التأثــر مل يطمــس ذاتيتهــم النقديــة،

الــذي عقــده لدراســة األســاء الرمزيــة لألســاء،

ويف مقدمــة نقــاد هــذا اجليــل يقــف عــي البطــل.

فربــاب إهلــة املوســيقى ،وأم أوىف ربــة احلكمــة ،وهــر

كان للناقــد إبراهيــم عبــد الرمحــن -الــذي ُعــرف

رب�ةـ اجلنس...إلـ�خ [ ]...فهــو أمــر ال يعــدو أن يكــون
خيــاالً ال ســند لــه مــن علــم ،وانطباعــ ًا ذاتيــ ًا ال

باهتامماتــه امليثولوجيــة يف دراســة األدب اجلاهــي كــا
يتضــح يف كتابــه (قضايــا الشــعر يف النقــد العــريب)-

أســاس لــه مــن حقيقــة» (البطــل1983 ،م ،ص.)69:

األثــر األبــرز يف التكويــن النقــدي لعــي البطــل ،فبعــد

وكأن البطــل يريــد أن ينقــل املدرســة امليثولوجيــة التي

أن تتلمــذ عليــه يف مقاعــد الدراســة بــدأ إبراهيــم

ينتمــي إليهــا نقلــة نوعيــة عندمــا انتقــد نــرت عبــد

عبــد الرمحــن يف تكويــن الرؤيــة امليثولوجيــة للبطــل،

الرمحــن رصاحــة ،وأســتاذه إبراهيــم عبــد الرمحــن

فــأرشف عليــه يف رســالته لنيــل درجــة املاجســتري

ضمنــ ًا يف إطــاق الــدالالت دون االعتــاد عــى أي

والتــي كتبهــا حتــت عنــوان (الرمــز األســطوري يف

حقيقــة علميــة أو تارخييــة.

شــعر بــدر شــاكر الســياب) ،ثــم انتقــل معــه إىل

ويــورد عــي البطــل يف كتابــه (الصــورة يف الشــعر

مرحلــة الدكتــوراه ليــرف عــى بحثــه املعنــون

العــريب حتــى آخــر القــرن الثــاين اهلجــري) -والــذي

بـ(الصــورة يف الشــعر العــريب حتــى آخــر القــرن الثاين

نــره عــام 1983م -جــزء ًا مــن وصــف طرفــة

اهلجــري :دراســة يف أصوهلــا وتطورهــا) ليصبــح بعــد

ذلــك عــي البطــل امتــداد ًا لنقــاد املنهــج امليثولوجــي

ملحبوبتــه يف مقدمــة معلقتــه حــن يقــول:
ِ
َويف َ
ـــي َأحـــوى َين ُف ُ
شـــاد ٌن
ـــض ا َملـــر َد
احل ِّ
ِ
ـــر ِســـم َطي ُلؤ ُل ٍ
ـــؤ َو َز َبرجـــد
ُمظاه ُ
ٌ
بـربــــ ًا بِخَ ميــــ َل ٍة
َخ
ـــذول تُراعـــي َر َ
الب ِ
يـــر َوتَرتَـــدي
َنـــاو ُل َأ
َ
طـــراف َ
ت َ
ِ
َ
َـــور ًا
ـــم َعـــن َأملـــى ك
َــــــأ َّن ُمن ِّ
َوتَبس ُ
ـل حــر الرمـ ِ ِ
ـص َل ـ ُه َنــدي
ـل دعـ ٌ
َ َت َّلـ َ ُ َّ َ
ـــمس إِ ّل لِثاتِ ِ
ِ
َس َقتـــــ ُه إِيــــا ُة َ
ــــه
الش
َكــــدم ع َل ِ
ِ
ُأ ِس َّ
يـــه بإثمــِـــد
ـــف َو َل ت
َ

يف قــراءة النــص الشــعري القديــم.

وقــد حــاول البطــل أن يضــع حــدود ًا تضبــط

التفســر امليثولوجــي للشــعر القديــم فأخــذ عــى

نــرت عبــد الرمحــن حتديــده لــدالالت األماكــن
واملــرأة يف املقدمــة النوســتاجلية كالربــاب وأم أوىف

وغريمهــا حيــث يقــول «ال نســتطيع أن نغامــر فنحــدد
هــذه الداللــة مــا مل تتوفــر املكتشــفات التــي تــيء
طريــق هــذا التحديــد ،أمــا بغــر هــذا فــا خيــرج
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َو َوجـــ ٌه ك َ
َــــأ َّن َ
ـــمس َح َّلـــت ِرداءهـــا
الش َ
ِ ِ
ِ
ـــون َل َيــــتَخَ دَّ د
ـــي ال َل
َع َليـــــه نَق ُّ
(التربيزي1997 ،م ،ص)77:

معــ ًا بوصفهــا رمزيــن مقدســن هلــا» (البطــل،
1983م ،ص.)71:

االجتــاه الثالــث :تفســر عنــر النوســتاجليا يف

ثــم يقــرأ النــص قــراءة ميثولوجيــة حتاكــي منهجيــة

ضــوء املعرفــة الســيكولوجية:

زكــي ونــرت عبــد الرمحــن ،فطرفـــة -يف رؤيــة

الســيكولوجية إىل الشــاعر ليقــف عــى األبعــاد

أســتاذه إبراهيــم عبــد الرمحــن والناقديــن أمحــد

عــي البطــل« -يضعنــا أمــام صــورة تتحقــق فيهــا
الصــورة املثــال للمــرأة ،بعــدة تشــبيهات تربطهــا

بالنظائــر املقدســة للشــمس يف الديــن القديــم مثــل
الظبــي ،أحـــوى وهــي ظبيــة أم خــذول ،وأخــر ًا

فالشــمس قــد ألقــت رداء الضــوء والنضــارة عــى
وجههــا ،وبــن الشــمس والغــزال صلــة دينيــة وثيقــة،
فهــا يشء واحــد أو صورتــان ملعنــى واحــد معبــود

هــو معنــى األمومــة ،ثــم حييــط الشــاعر هــذا الرمــز
املفــدى -وهــو أســاس الصــورة -بمظاهــر اخلصوبــة

املتعــددة ،فالظبــي يرعــى يف مخيلــه ،وحييــط بــه شــجر
األراك» (البطــل1983 ،م ،ص)70:

.

وبعــد تفصيــل طويــل للصــورة الفنيــة يف تلــك

األبيــات يســتدرك عــي البطــل قـــائ ً
ال «ولكــن تظــل

الصــورة يف هنايــة األمــر مشــرة إىل أصلهــا الدينــي
مصــورة املــرأة الشــمس ،الغــزال أي املعبــودة األم

[ ]...فالصــورة -أي صــورة الظبــي -ذات مســتويني

يف داللتهــا ،الداللــة األوىل وهــي الظاهــرة صــورة
الظبــي ،والثانيــة وهــي املســترتة واملقصــودة هــي
صــورة املــرأة ،وجيمــع إىل ذلــك صــورة الشــمس
التــي تــرق مــن البيــت األخــر جامعــة الصورتــن

يتوجــه نظــر الناقــد ذي املعرفــة التكوينيــة

النفســية التــي شــكلت وعيــه ،ويلحــظ ســلوكه
ولكــن مــن خــال النــص ،وجيعــل مــن العامــل
الســيكولوجي حمــرك ًا للشــاعر ودافعــ ًا لــه نحــو

الكتابــة .فالشــاعر عنــد أصحــاب هــذا االجتــاه يكتب

قصيدتــه بدافــع نفــي a psychological motivation

دون أن يشــعر ،وإن مل يكتبهــا بدافــع ســيكولوجي

فــإن الناقــد الســيكولوجي ينظــر إىل النــص األديب

عــى أنــه مدخــل لتحليــل شــخصية املبــدع كــا فعــل
فرويــد  Freudمــع األســطورة اليونانيــة القديمــة

أوديــب  Oedipusحيــث حلــل شــخصية أوديــب
حتليــ ً
ا نفســي ًا عميقــ ًا يف كتابــه (تفســر األحــام)

The interpretation of dreams (Freud, 1913,

) p:222-223ثــم صــاغ الحقــ ًا مصطلــح «عقــدة
أوديـ�ب»  Oedipus complexليشــر إىل العقــد
النفســية املكبوتــة عنــد الذكــر الــذي تربطــه بأمــه

عالقــة حــب يف مقابــل عالقــة الغــرة عــى األم
والكــره جتــاه األب كــا رشح ذلــك وفصلــه يف مقالتــه

التــي ُنــرت بعنــوان (نــوع خــاص الختيــار األشــياء
عنــد الرجــال)

A special type of choice of

)،object made by men ( (Freud, 2010, p:163
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فاملنتَــج األديب عنــد أصحــاب هــذا االجتــاه «مظهــر

والبحــث إن كان النــص هــو مــن رشــح هــذه الرؤيــة

املنتــج بشــخصية صاحبــه ،عــى أســاس أنــه يعــر

ســلوكية وحتليليــة ووجوديــة وغريهــا شــكلت املعرفة

للناقــد أم أن النظريــات الســيكولوجية احلديثــة مــن

مــن مظاهــر الســلوك ولــذا ال بــد مــن ربــط هــذا

التكوينيــة عنــد أولئــك النقــاد ودفعتهــم إىل التفســر

بطريقــة رمزيــة عــن هــذه الشــخصية ،وخاصــة عــن

الســيكولوجي للنوســتاجليا يف املعلقــات.

بعــض دوافــع الســلوك الشــعورية وغــر الشــعورية»

مــن النقــاد مــن أحــر النظريــات الســيكولوجية

(غانــم2004 ،م ،ص .)23:فــا بــد أن تتوفــر لــدى

احلديثــة قبــل تفســره للمعنــى يف النــص النوســتاجلي

القــارئ القــدرة عــى التأمــل واحللــم كــي يســتطيع أن

وبتوجــه مســبق إىل هــذا االجتــاه دون غــره ،فتمثلــت

يــدرك البعــد الســيكولوجي يف املقدمــة النوســتاجلية

وظيفتــه يف البحــث عــا يوافــق تلــك النظريــات

للقصيــدة اجلاهليــة ،وكــي يقــرأ النــص مــن خــال

مــن النصــوص النوســتاجلية قبــل اإلســام ،أي أنــه

الزمــن الســيكولوجي للشــاعر.

وقــد تفاعــل عــدد مــن النقــاد يف القــرن العرشيــن

اقتبــس هــذه النصــوص واعتربهــا شــواهد توافــق

تفاع ـ ً
ا نفســي ًا ،و علــل عبــد الســام املســدي كثــرة

بأفكارهــا .ويقابــل هــذا الناقــد ناقــد آخــر ولــج إىل

مــا تقــول بــه املدرســة الســيكولوجية التــي يؤمــن

مــع املقدمــة النوســتاجلية خاصــة ومــع الشــعر عامــة

النــص بذاتيتــه وبتكوينــه وانتهــى يف تلقيــه إىل التفســر

القــراءات الســيكولوجية للشــعر عنــد النقــاد العــرب

الســيكولوجي ،وعنــد البحــث يف املكونــات املعرفيــة

يف القــرن العرشيــن يف قولــه «لقــد انصاعــت الذائقــة

هلــذا الناقــد يــرز مفهــوم التكويــن أكثــر وضوحــ ًا

النقديــة عندنــا إىل التحليــل النفــي يف جمــال األدب

وموازنــة بالناقــد األول ذي الرؤيــة املتحيــزة ،وقــد

بحكــم مــا هتيــأ عــى يــد بعــض رواد احلركــة النقديــة
منــذ بدايــات القــرن العرشيــن انطالق ـ ًا مــن االهتــام

ُينظــر للناقــد براونــه عــى أنــه مثــال بــارز للناقــد ذي
الرؤيــة والتكويــن الســيكولوج َّيني.

بتحليــل ظاهــرة الفــن األديب إلدراجــه يف دائــرة

ُيعتــر األملــاين فالــر براونــه مــن أهــم نقــاد املذهب

اجلــال الفنــي عامــة» (املســدي2004 ،م ،ص-55:

الوجــودي  Existentialismيف عــره ،وهــو املذهب
الــذي راج يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن
نتيجــة للحــرب العامليــة التــي عارصهــا براونــه .وعــن
عالقــة الفلســفة الوجودية -التي يـــؤمن هبا براونـــه-
بعلــم النفــس «فيمكـــن -كــا يقــول عبــد الســتار
إبراهيــم -حتديــد مخــس مــدارس كــرى يف علــم

 .)56و تفا َعــل عــدد مــن النقــاد مــع املقدمــة

النوســتاجلية يف املعلقــات تفاعــ ً
ا ســيكولوجي ًا،
فاعتــر بعضهــم األطــال مثــر ًا  stimulusوالنــص
النوســتاجلي اســتجابة  responseأو أن الشــاعر كتــب
النــص ملراعــاة حــال الســامع واملتلقــي ،عــى أن تعــدد

الــرؤى الســيكولوجية عنــد النقــاد يدفــع إىل التســاؤل
75

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

النفــس هــي املدرســة الســلوكية ،واملدرســة التحليليــة
النفســية ،واملدرســة املعرفيــة ،واملدرســة الوجوديــة،
وأخــر ًا هنــاك التيــار اإلنســاين» (إبراهيــم1985 ،م،
ص ،)58:وقــد أضــاف أصحــاب االجتــاه الوجــودي

فيهــا بذكــر الديــار والدمــن واآلثــار ،فبكــى وشــكا،

ديفيــد لينــج  Ronald David Laingورولــو مــاي

ســبب ًا لذكــر أهلهــا الظاعنــن عنهــا ،إذ كان نازلــة

كجــان بــول ســارتر  Jean-Paul Sartreورونالــد
 Rollo Mayالكثــر إىل الدراســات الســيكولوجية،
وأسســوا ملذهــب يف الدراســات النفســية ُعــرف فيــا

بعــد بـ«املذهــب الوجــودي» .Existentialism

يتضمنــه مــن ذكــر لألطــال والديــار قريــب مــن

النفــوس ،وذلــك يف قولــه« :قــال أبو حممد :وســمعت

بعــض أهــل األدب يذكــر أن مقصــد القصيد إنــا ابتدأ
وخاطــب الربــع ،واســتوقف الرفيــق؛ ليجعــل ذلــك

العمــد يف احلـــلول والظعــن عــى خــاف مــا عليــه
ـاء إىل مـ ٍ
نازلــة املــدر ،النتقاهلــم عــن مـ ٍ
ـاء ،وانتجاعهــم
الــكأل ،وتتبعهــم مســاقط الغيــث حيــث كان ،ثــم

كان التفكــر الوجــودي حــارض ًا يف ذهــن فالــر

وصــل ذلــك بالنســيب ،فشــكا شــدة الوجــد ،وأمل

اإلســام عــام 1963م يف املركــز الثقــايف بدمشــق حتت

القلــوب ،ويــرف إليــه الوجــوه ،وليســتدعي بــه

براونــه عندمــا ألقــى حمارضتــه عــن الشــعر قبــل

عنــوان (الوجوديــة يف اجلاهليــة) ،وربــط موضــوع
النســيب والطلــل باألزمــات الســيكولوجية التــي

عانــى منهــا الشــاعر قدي ـ ًا نتيجــة تســاؤالته الدائمــة
عــن الوجــود واملصــر ،ملــاذا؟ وأيــن؟ وكيــف؟
ومتــى؟ و َمــن؟ واعتــر براونــه أن «املوضــوع الــذي

حــرك اإلنســان يف كل زمــان ،هــو املوضــوع الــذي
يــرده عــن وعيــه ،والــذي ينســاه اإلنســان مــن حــن
إىل حــن ،وهــو املوضــوع الــذي يســرجع فيــه إنســان

اليــوم وزنــه وأمهيتــه ،وهــذا املوضــوع هــو اختبــار

القضــاء والفنــاء والتناهــي» (براونــه1963 ،م،
ص.)159:

وقــد انتقــد براونــه اب ـ َن قتيبــة يف تفســره لظاهــرة

األطــال عــى أهنــا قيلــت لتلفــت نظــر املتلقــي،

ولتســتدعي إصغــاء الســامعني؛ ألن التشــبيب ومــا

الفــراق ،وفــرط الصبابــة والشــوق ،ليميــل نحــوه
قريــب مــن
إصغــاء األســاع إليــه؛ ألن التشــبيب
ٌ

ٌ
الئــط بالقلــوب ،ملــا قــد جعــل اهلل يف
النفــوس،

تركيــب العبــاد مــن حمبــة الغــزل ،وإلــف النســاء،
فليــس يــكاد أحــدٌ خيلــو مــن أن يكــون متعلق ـ ًا منــه
ـبب ،وضاربـ ًا فيــه بســه ٍم ،حـ ٍ
بسـ ٍ
ـال أو حــرا ٍم» (ابــن

قتيبــة2000 ،م ،ص .)20:وقــد اعتــر براونــه هــذا

التفســر قــارص ًا وبعيــدا ً،فقائلــه حــري يعيــش يف

جمتمــع بعيــد عــن البــداوة غايــة البعــد ،مســتند ًا إىل
أن ابــن قتيبــة مل يعــش احلالــة النفســية التــي عاشــها
الشــاعر البــدوي؛ لــذا كان مــن الطبيعــي أن يفــر
الظاهــرة تفســر ًا غــر واقعــي بعيــد ًا عــن طبيعــة

حيــاة الشــاعر البــدوي.

ويستشــهد براونــه بقــول عبيــد بــن األبــرص يف

مقدمــة معلقتــه:
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و ُبدِّ لـــت مـــن َأه ُلهـــا ُوحوشـــ ًا
حالـــا ُ
َـــرت َ
طـــوب
اخل
ُ
َوغ َّ َ
َأ ٌ
عـــــــوب
َوار ُثـهــــــا ُش
ُ
رض ت َ

85-59

تلــك الظاهــرة بالوجــود ،فقــد ابتعــد عــن التفســر
الظاهــري للنــص النوســتاجلي يف املعلقــات ،وعلــل

ســخرية أيب نــواس مــن أطــال امــرئ القيــس يف

ـــروب
َوك ُُّل َمـــن َح َّلهـــا َم
ُ
إِ ّمـــا َقتيـــ ً
ا َوإِ ّمــــا هـالِكـــــــاً
الش ــيب َش ـ ِ
ـيب
ٌ
َو َ ُ
ـن َل ــن َيش ـ ُ

موقـ�ف اإلنس��ان [أي الش��اعر] وخيطــئ فهــم كالم

عــى أن الشــاعر قبــل اإلســام ف ّكــر فيــا يفكــر فيــه

يقــرأ يف هــذا الشــعر ،أليس مــا يقولــه الشــاعر اجلاهيل

الوجــودي الــذي حتدثــت عنــه املدرســة الوجوديــة،

هل��ا [ ]...إن نظرنــا إىل املعنــى اللفظــي وحــده كان

معلقتــه بــأن املــرء إذا نــي الســؤال األخــر عــن

القضــاء والفنــاء والتناهــي «فإنــه ال يســتطيع إدراك

شــعره ،وربــا يضحــك كــا يضحــك أبــو نــواس ممــا

(التربيزي1997 ،م ،ص)365:

مضحــك ًا؟ هــذا البــكاء املتــوايل عــى أطــال ال قيمــة

الوجوديــون يف العــر احلديــث ،وحتــدث عــن القلــق

موضوعـ ًا جديــر ًا بالضحــك منــه» (براونــه1963 ،م،

ويتســاءل براونــه «هــل هــذه األبيــات لشــاعر قديــم؟

ص .)159:وجيــد براونــه مــا يوافــق تفســره يف معلقة

أم ألحــد الشــعراء الوجوديــن يف وقتنــا هــذا؟ أمــا

عمــرو بــن كلثــوم عندمــا يتغنــى بكأســه:
َأس َقـــد َ ِ
َوك ٍ
بـــت بِ َبع َل َب ٍّ
ـــك
ش
ُ
ـق و ِ
ِ
قاصينــا
َو ُأخــرى يف د َمشـ َ َ

نعــرف صــوت هــذه الرصخــة يف الشــعر العــري
حقيـــقة؟» (براونــه1963 ،م ،ص )159:وينتهــي من

تســاؤالته إىل أن «غــرض تلــك األبيــات هــو الغــرض

(الشنتمري2001 ،م ،ج 1:ص)159:

الــذي يســأله إنســان اليــوم ،والــذي كان يســأله

فـــهذا البيــت يصــف جانبـ ًا واحــد ًا فقــط ،وهو يشــر

اإلنســان يف ســالف األزمــان ،وهــذا هــو الســؤال

إىل نصــف احلقيقــة فحســب ،ويــي هــذا البيــت مــا

الدائــم الــذي يســأله اإلنســان مهــا نســيه ورده

يتــم احلقيقــة فالشــاعر يقــول :
ـــوف ت ِ
ُدركُنـــا ا َملنايـــا
َوإِنّـــا َس
َ

عــن وعيــه ،الســؤال يف اختبــار القضــاء ،والفنــاء،
والتناهــي» (براونــه1963 ،م ،ص .)159:فعبيــد بــن

ُم َقـــدَّ َر ًة َلنــــا َو ُم َقدَّ رينـــا

األبــرص يف رؤيــة براونــه هــو إنســان قبــل أن يكــون

شــاعر ًا جاهليــ ًا.

هــذا هــو اجلانــب اآلخــر ،وهــذا البيــت الثــاين

إن التفكــر الفلســفي الوجــودي املرتبــط

يوضــح احلقيقــة التامــة التــي يشــعر هبــا الشــاعر،

التفســر الســطحي ألي ظاهــرة ،ويبحــث يف العمــق

مــا يضايــق اإلنســان ويقلــق الشــاعر اللطيــف احلــس

باملعرفــة التكوينيــة عنــد براونــه يبتعــد دائــ ًا عــن

ومــن يقــرأ أوصــاف املشــاهد الفرحــة بتدقيــق يــدرك

واملضمــون عــن قرينــة -غامضــة غالبــ ًا -تربــط

من خمــاوف الوجــود» (براونــه1963 ،م ،ص.)160:
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وألن براونــه وجــودي يف تكوينــه ،فقــد اســتدعى

النفــي  Psychoanalysisعنــد فرويــد - Freudالتــي

ليؤكــد تفســره الســيكولوجي الوجــودي للنــص.

 unconsciousإىل منطقـ�ة الشـ�عور conscious

عنــر املنيــة واملــوت يف البيــت األخــر البــن كلثــوم

تؤمــن بــأن التحليــل النفــي يبــدأ بنقــل الالشــعور

وقــد تركــت الرؤيــة التكوينيــة الوجوديــة عنــد
فالــر براونــه أثــر ًأ فيمــن حتــدث بعــده مــن النقــاد عن

فكتــب -يف العــام الــذي ألقــى فيــه براونــه حمارضاته-

النقــاد الذيــن ابتدعوا القــراءة النفســية للنوســتاجليا يف

عــى االجتاهــات التفســرية األخــرى مــن اجتامعيــة

ظاهــرة األطالل باعتبــاره من أوائــل -إن مل يكن أول-
القصيــدة اجلاهليــة ،وكان أثــره أقــوى يف رؤيــة الناقــد

عــز الديــن إســاعيل ،فقــد تشــابه مضمــون الرؤيتــن،
واقــرب موقــف الناقديــن يف رفضهــا لتفســر ابــن

قتيبــة ،وخرجــت الرؤيتــان برؤيــة واحــدة حتـــى إن

أحــد النقــاد املعارصيــن هلــا اعتبـــر -وإن بطريقــة
غــر مبــارشة -أن العالقــة بــن النصــن تقــوم عــى

تناقــل األفــكار ال عــى تــوارد اخلواطــر (الكرمــي،
1964م ،ص .)153:فلقــد شــغل اإلنســان وقضايــاه
حيــز ًا كبــر ًا فيــا كتبــه عــز الديــن إســاعيل خاصــة يف

كتاباتــه األوىل كـ(قضايــا اإلنســان يف األدب املرسحــي
املعــارص دراســة مقارنــة) ،و حتــدث يف هــذا الكتــاب

عــن حقيقــة اإلنســان ،وعــن وجــوده ،وعالقتــه
بالزمــان واملــكان ،وخــاض يف مغامــرات اإلنســان
ورصاعــه يف احليــاة ،كــا كتــب (الفــن واإلنســان)

وبحــث يف هــذا املؤلــف عــن عالقــة اإلنســان القديــم

بالفــن يف مراحــل الوجــود األوىل.

) (Chao, 2015, p:57عــى وجــه اخلصــوص،
(التفســر النفــي لــأدب) مرجحــ ًا هــذا التفســر
وميثولوجيــة وغريهــا ،يقــول «إنــه ليبــدو يل متعــذر ًا
فهــم هــذا العمــل أو ذاك دون االعتــاد عــى هــذه

احلقائـــق -أي حقائــق التحليـــل النفــي-أو تلــك»

(إســاعيل1963 ،م ،ص ،)14:أمــا الفائــدة التــي
حيققهــا األدب مــن نتائــج التحليـــل النفــي فهي -يف

رأي عــز الديــن إســاعيل« -فائــدة حيققهــا الناقــد
ال الفنــان ،وهــو حيققهــا عندمــا يســتفيد مــن تلــك
النتائــج يف إلقــاء املزيــد مــن الضــوء عــى العمــل

الفنــي ،واستكشــاف أبعــاد التجربــة والتجــارب
التــي يقدمهــا ،وتفســر الــدالالت املختلفــة التــي

تكمــن وراء األعــال الفنيــة» (إســاعيل1963 ،م،
ص .)25:كل هــذا يــدل عــى أن رأي عــز الديــن

إســاعيل املفــر لظاهــرة األطــال تفســر ًا نفســي ًا
رأي صــادر مــن تكوينــه املعــريف ،وليــس منقــوالً مــن
مقــال براونــه ،إال أن يكــون رأي براونــه وافــق هــوى

يف نفســه فتأثــر بــه وكلتــا النتيجتــن تــدالن عــى تأثــر

شــغل اإلنســان وقضايــاه اهتــام عــز الديــن

املعرفــة التكوينيــة الســيكولوجية يف قــراءة عــز الديــن

الســيكولوجية احلديثــة عامــة ونظريــة التحليــل

ويف حتليلــه لعنــر احلنــن للمحبوبــة يف مقدمــة

إســاعيل حتــى وجــد ضالتــه يف النظريــات

إســاعيل للنــص الشــعري.
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املعلقــات ،يتحــدث عــز الديــن إســاعيل عــن موقفني

الديــن إســاعيل -هــو حــدث نفــي بالدرجــة األوىل

حلــزة وعمــرو بــن كلثــوم ،ففــي أطــال املعلقــة

عــى الرغــم مــن أن جــل النقــاد ينظــرون إىل مقدمة

كــا هــو احلــدث يف مقدمــة معلقــة عمــرو بــن كلثــوم.

نفســيني متناقضــن يف أطــال معلقتــي احلــارث بــن

معلقــة عمــرو بــن كلثــوم عــى أهنــا خالفــت املعلقات

األوىل ومطلعهــا:
ســـاء
آ َذنَتنـــا بِ َبينِهـــا َأ
ُ

األخــرى يف مقدمتهــا اخلمريــة ال الطلليــة املألوفــة

ثـــاو يم ُّ ِ
ـــواء
ُر َّب ٍ ُ َ
ـــل منـــ ُه ال َث ُ
(التربيزي1997 ،م ،ص)291:

ـر
فــإن عــز الديــن إســاعيل يــرى رؤيــة مغايـــرة ،يعـ ِّ
عنهــا بقولــه «والواقــع أن هــذه الصــورة وإن بــدت يف

يلــوح مهــدد ًا ألمنــه النفــي ورضــاه ،وهــو فــراق

مقابلــة متامـ ًا للصــورة املألوفــة .ويكفــي أن نتنبــه هنــا

ظاهرهــا خارجــة عــى املألــوف ليســت ســوى صــورة

يقــول «فاحلــارث يف هــذه القطعــة حيدثنــا عــن خطــر

إىل أن الشــاعر قــد ذكــر لنــا األماكــن -أماكــن هلــوه

حمبوبتــه أســاء بعــد عهــد طويــل مــن االســتمتاع

ومتعتــه بــرب اخلمــر -كــا صنــع غــره دائــ ًا يف

بالقــرب منهــا والتنقــل معهــا مــن منطقــة إىل أخــرى.

ذكــر األماكــن التــي نزلــت هبــا املحبوبــة؛ فاألمــر يف

وإن هــذه األماكــن التــي كانــت تعــج مــن قبــل باحلياة

احلالــن ال يعــدو تصويــر شــعور اإلقبــال عــى احليــاة،

هــي نفســها األماكــن التــي شــهدت غــرام الشــاعر

واالســتمتاع هبــا ،حتــى يــرز النقيــض وهــو املــوت»

وحبــه ،فــاذا حــدث اآلن؟ أو مــاذا ســيحدث بعــد

(إســاعيل1964 ،م ،ص ،)14-13:وينتهــي إىل أن

أن أبلغــت أســاء شــاعرنا بالفــراق؟» (إســاعيل،

املقدمــة النوســتاجلية كانــت متنفســ ًا للشــاعر قبــل

1964م ،ص )11:ويبحــث عــز الديــن إســاعيل عن

اإلســام ليعــر عــن أزمتــه يف ذلــك العــر ،وعــن

إجابــة التســاؤل األخــر يف نظريــة التحليــل النفــي

موقفــه مــن الكــون والوجــود وخوفــه مــن املجهــول

«فــإذا نحــن رجعنــا إىل حتليــل فرويــد ملعنــى احلــب

(إســاعيل1964 ،م ،ص ،)14:كــا أن اســتدعاءه

وجدنــا أنــه مجــع حتــت هــذا املفهــوم مــا كان يعــرف

للمــوت يؤكــد تأثــره باملنهــج الوجــودي يف تفســر

بغريــزة حفــظ الــذات وغريــزة حفــظ النــوع .فاحلــب

النــص الشــعري.

هبــذا املعنــى هــو ضــان حليــاة اإلنســان عــى األرض

ويتفاعــل عــز الديــن إســاعيل مــع عنــر النســيب

واســتمرار هــذه احليــاة .ومــن ثــم كان الفــراق الــذي

وذكــر الديــار يف مقدمــات القصائــد قبــل اإلســام

أعلنتــه أســاء بمثابــة التهديــد املبــارش الــذي يتجــه

باعتبــاره يمثــل اجلــزء الــذايت مــن القصيــدة ،والــذي

إىل ذلــك احلــب» (إســاعيل1964 ،م ،ص.)11:

يعــر فيــه الشــاعر عــن نفســه ويتحــدث عــن ذاتــه

فاحلــدث الــذي يقــع يف االفتتاحيــة النوســتاجلية

بلســانه قبــل أن يتحــدث بلســان قبيلتــه ،فقطعــة

ملقدمــة معلقــة احلــارث بــن حلــزة -يف رؤيــة عــز
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النســيب يف رأيــه تقــوم عــى عنــري الوقــوف عــى

لكثــر مــن قصائــد الشــاعر تفســر ًا ســيكولوجي ًا ،ومل

ص .)8:فالشــاعر -يف ضــوء الرؤيــة النفســية عنــد

وقصصـ ًا تؤيد تفســره الســيكولوجي ،وبــذات املنهج

األطــال وذكــر املحبــوب (إســاعيل1964 ،م،

عــز الديــن إســاعيل -مل جيمــع بــن عنــري
الوقــوف عــى األطــال وذكــر املحبــوب يف صــورة
واحــدة عبثـ ًا بــل مجــع بينهــا لريمــز إىل احليــاة واملــوت

(إســاعيل1964 ،م ،ص.)9:

تتجاهــل دراســته البعــد التارخيــي فاســتحرض مواقــف
والتفســر درس الكفــراوي شــخصية ابــن املعتــز يف

مؤلــف مســتقل بعنــوان (عبــد اهلل بــن املعتــز حياتــه
وشــعره) لريكــز عــى األبعــاد الســيكولوجية يف حيــاة
ابــن املعتــز ،كــا يفــر الكفــراوي يف كتابــه (الشــعر

وإذا كان عــز الديــن إســاعيل فكَّــر بطريقــة

العــريب بــن اجلمــود والتطــور) الكثــر مــن ظواهــر

الكفــراوي فــر النوســتاجليا يف املعلقــات تفســر ًا

قبــل اإلســام -تفســر ًا نفســي ًا معتمــد ًا يف أكثــر مــن

التحليــل النفــي ورصح بذلــك ،فــإن حممــد
ســيكولوجي ًا -وذلــك يف كتابــه (الشــعر العــريب بــن
اجلمــود والتطــور) الــذي نــره بعــد نــر عمــي كل

مــن براونــه وعــز الديــن إســاعيل بخمســة أعــوام
وبالتحديــد عــام 1969م -دون أن يــرح بمنهجــه

الســيكولوجي .فقــد فــر الناقــد حممــد عبــد العزيــز

الكفــراوي النوســتاجليا يف القصيــدة اجلاهليــة مــن
زاويــة ســيكولوجية تارخييــة وم ّثــل لذلــك بأطــال
معلقتــي احلــارث بــن حلــزة وامــرئ القيــس ،وهــو

منحــى يوافــق تكوينــه ،ففــي مؤلفاتــه الثالثــة التــي

نرشهــا بــرز االجتــاه التارخيــي مقرتنــ ًا باالجتــاه
الســيكولوجي ،وكتابــه (أســطورة الزهــد عنــد أيب
العتاهيــة) يمــزج االجتاهــن الســيكولوجي والتارخيــي
وإن كان حضــور األول أبــرز مــن اآلخــر ،فقــد وقــف
الكفــراوي عنــد شــخصية الشــاعر ،وعواطفــه،

وعقــده النفسيـــة واحلــب املركب واملعقد يف شــخصيته
خاصــة يف كهولتــه ،وتأثــره النفــي بالســجن مفــر ًا

األدب العــريب -ومنهــا ظـــاهرة األطــال يف الشــعر
موضــوع عــى البعــد التارخيــي الــذي يوحــي بــه

عنــوان الكتــاب ،مــا يــدل عــى أن تكوينــه يدفعــه إىل
اعتــاد املنهــج الســيكولوجي املدعــم ببعــد تارخيــي

كمنهــج رئيــس يف تفســر النــص الشــعري.

فمعلقــة امــرئ القيــس بأطالهلــا تعكــس -يف

رؤيــة الكفــراوي -نفســية صاحبهــا فهــي «صــورة

مكــرة لذلــك النــوع الــذي مل يفكــر فيــه الشــاعر فيــا
وراء نفســه ،ومل يشــتغل بــا وراء عواطفــه ،وهــذه
املعلقــة -يف رأيه-تعتــر فريــدة مــن هــذه الناحيــة بــن

بقيــة املعلقــات» (الكفــراوي1969 ،م ،ص.)35:
فالشــاعر العــريب يف رأي الكفــراوي مل يكــن يبكــي

حمبوبتــه لبعدهــا فحســب ومل يكــن يرثــي عشــقها
فقــط ،بــل محــل بــكاؤه بعــد ًا ســيكولوجي ًا متثــل يف
إحساســه بالغربــة واالغــراب ،فقــد كُتــب عــى
الشــاعر وأمثالــه مــن البــدو «أال يزالــوا متنقلــن عــى

رقعــة الصحــراء كأهنــم قطــع الشــطرنج ،تاركــن يف
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كل مــكان فلــذة مــن أكبادهــم ،وقطعــة مــن تارخيهــم،

األماكـــن يف مطلـــع قصيـــدة احلـــارث بـــن حلـــزة

فمعانــاة الشــاعر -يف رؤيــة الكفــراوي -هــي معانــاة

لذاهت ــا ،وإن ــا اإلرساف يف ذك ــر األماك ــن واملواض ــع

فهــم دائ ـ ًا غربــاء» (الكفــراوي1969 ،م ،ص.)34:

حيمـــل داللـــة مغايـــرة ،فاملقصـــود ليســـت األماكـــن
فيـــه داللـــة عـــى أن للشـــاعر غايـــة مـــن ورائهـــا

نفســية قبــل أن تكــون جتربــة حــب زائــل.

أس ــمى وأعم ــق م ــن املحافظ ــة ع ــى بن ــاء القصي ــدة،

وترتبـــط معانـــاة الشـــاعر عنـــد الكفـــراوي

«وأكـــر الظـــن -يف رأي الكفـــراوي -أن احلـــارث
ابـــن حلـــزة مل يكـــن مشـــغوالً أثنـــاء تعـــداده هلـــذه

بمعان ــاة امل ــرأة قب ــل اإلس ــام الت ــي مل يق ــف دوره ــا

عنـــد اإلنجـــاب واحلضانـــة ،بـــل «إن املـــرأة متثـــل

األماكـــن بحبيبتـــه أســـاء رغـــم الربـــط الظاهـــري
بينه ــا وب ــن تل ــك الدي ــار ،ب ــل كان مش ــغوالً بقوم ــه

يف حيـــاة العـــريب بعامـــة والبـــدوي بخاصـــة عنـــر

االس ــتقرار الس ــيكولوجي واحل ــي ال ــذي كان ي ــود

وقبيلتـ��ه ،ولعل ــه [ ]...كان يش ــر إىل م ــا م ــى م ــن

بجـــدع األنـــف أن لـــو أدركـــه يف بيئتـــه املضطربـــة

زم ــن كان ــت تغل ــب وبك ــر في ــه أخوي ــن متواصل ــن

القلقـــة ،أليـــس خباؤهـــا هـــو املـــكان الوحيـــد

غ ــر متقاطع ــن ،متقارب ــن غ ــر متدابري ــن ،ويؤك ــد

ال ــذي ي ــأوي إلي ــه م ــن تل ــك الصح ــراء العريض ــة»

هـــذا قولـــه يع ِّقـــب عـــى ذلـــك :
ـدت فيهــا َف َأبكــي الـــ
ال َأرى َمــن َع ِهـ ُ

(الكفـــراوي1969 ،م ،ص ،)34:فصـــورة املـــرأة يف
املقدمـــة النوســـتاجلية تعكـــس واقعـــ ًا نفســـي ًا عاشـــه

ـكاء
َي ــو َم َدهلــ ًا َوم ــا َي ـ ُـر ُّد ال ُب ـ ُ
فـــإن الالشـــعور قـــد فضحـــه يف هـــذا البيـــت

الشـــاعر وليســـت جمـــرد حمبوبـــة غائبـــة.

ويف رأي الكفـــراوي فـــإن حـــرص احلـــارث بـــن

أراد أم مل يـــرد» (الكفـــراوي1969 ،م ،ص،)38:

حلـــزة وغـــره مـــن الشـــعراء عـــى ذكـــر الديـــار

واألطـــال حيمـــل بعـــد ًا ســـيكولوجي ًا ،ألن ذكـــر

فالكفــــــــــراوي يــقــــــــرأ النـــص قـــراءة
سيكولوجـ ــية تارخيي ــة معتمــــ ــد ًا ع ــى مفهومـ ــي

الطلـــل -يف رأيـــه« -يقـــوي انفعالـــه ويذكـــي

الالشـــــــعور  unconsciousوالتحليــــل النفــي

شاـــعريته [ ]...وخيـــدر الســـامعني ويســـحرهم

.psychoanalysis

بتلـــك العواطـــف اإلنســـانية العامـــة التـــي يـــرى

خامتة:

فيهـــا الســـامع صـــورة مـــن عواطفـــه ومغامراتـــه،

ســلطت الدراســة الضــوء عــى تلقــي أربعــة مــن

فتأخـــذه هـــزة ونشـــوة تنســـيه املنطـــق اجلـــاف،

النقــاد العــرب يف القــرن العرشيــن -كنــاذج لنقــاد

بـــل والوقـــار والتعقـــل ،وجتعلـــه أداة طيعـــة يف يـــد

العــر احلديــث -للمقدمــة النوســتاجلية يف معلقــة

الشـــاعر يوجهـــه هبـــا كيفـــا شـــاء» (الكفـــراوي،

امــرئ القيــس -باعتبارهــا أنموذجـ ًا للشــعر اجلاهيل-

1969م ،ص .)35:ويـــرى الكفـــراوي أن تعـــدد
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وقراءهتــم لذلــك النــص بطــرق ومنهجيــات خمتلفــة،

ميثولوجيــة -عــى ســبيل املثــال -يتفاعــل مع

يف تفاعلهــم مــع النــص الشــعري وأن قراءاهتــم

النــص قــراءة نفســية ،فكثــر مــن القــراءات

النــص اجلاهــي تفاعــ ً
ا ســيكولوجي ًا ويقــرأ

كــا ب ّينــت كيــف ذهــب النقــاد يف أكثــر مــن اجتــاه

النقديــة ال تعتمــد يف تفســرها عــى النــص

ال تلتــزم باملعنــى الظاهــر يف اجلــزء النوســتاجلي يف

الشــعري اجلاهــي ذاتــه وإنــا يكــون النــص

مقدمــة القصيــدة عــى الرغــم مــن ثبــات ذلــك النــص

فيهــا أداة تدعــم رؤيــة الناقــد التــي هــي -يف

الشــعري ووضــوح معانيــه .ويمكــن تلخيــص أهــم

الغالــب -نابعــة مــن معرفتــه التكوينيــة.

النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة بعــد حتليــل

• أن النــص النقــدي ليــس -بالــرورة -نص ـ ًا

قــراءات أولئــك النقــاد يف النقــاط التاليــة:

• أن املعرفــة التكوينيــة للناقــد التــي تشــكلت

علميــ ًا بحتــ ًا وإنــا هــو خاضــع -بدرجــة

يف تفســره للصــور الشــعرية يف مقدمــة معلقــة

تشــكلت مــن خــال املعرفــة التكوينيــة التــي

كبــرة -إىل ميــول الناقــد الفكريــة التــي

مــن خــال قراءاتــه ودراســاته الســابقة أثــرت

اكتســبها مــن جتاربــه العلميــة الســابقة.

امــرئ القيــس ،فجــاءت قــراءة كل ناقــد

• أن التشــابه واالنســجام بــن املعرفــة التكوينيــة

منســجمة مــع املنهــج الــذي يميــل إليــه ،فنجد

عنــد الناقــد مــن جهــة ،والتزامــه -إىل حــد

الناقــد ذا املعرفــة التكوينيــة الســيكولوجية

كبــر -بمنهــج واحــد يف تفســره للنــص

-عــى ســبيل املثــال -والــذي يميــل يف

الشــعري القديــم مــن جهــة أخــرى يدفــع

مؤلفاتــه إىل اتبــاع املنهــج الســيكولوجي
يفــر عنــارص مقدمــة امــرئ القيــس تفســر ًا

إىل تســاؤل إن كان الناقــد اســتخدم النــص

ســيكولوجي ًا وينتــج قــراءة خمتلفــة عــن قــراءة

الشــعري ليؤكــد صحــة املنهــج الــذي يتبعــه

يف قــراءة النــص القديــم وبالتــايل فــإن املنهــج

نظــره ذي املعرفــة التكوينيــة األســطورية.

كان حــارض ًا يف ذهنــه قبــل عمليــة القــراءة

فاملعرفــة التكوينيــة للــذات الناقــدة تلعــب
دور ًا مه ـ ًا يف تفســر الناقــد للنــص الشــعري

أم أنــه تفاعــل مــع النــص بطريقــة حمايــدة
وجــاءت معرفتــه التكوينيــة لتوجــه قراءتــه

وتوجيــه قراءتــه لــه.

للنــص بطريقــة غــر واعيــة.

• قــوة تأثــر املعرفــة التكوينيــة عــى قــراءة
الناقــد للنــص الشــعري جتعــل مــن القــراءة
املحايــدة هدف ـ ًا يصعــب حتقيقــه باعتبــار أنــه

يصعــب أن نجــد ناقــد ًا ذا معرفــة تكوينيــة

•

ويف ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا

الدراســة يــويص الباحــث بــا يــي:
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تنبيهات اب ِن خروف في شرحه (تنقيح األلباب)
ُ
ِ
سخ (الكتاب)
إلى اختالف نَ ِّ
ص سيبويه بين نُ َ
عبداهلل بن عثمان اليوسف (*)
جامعة الحدود َّ
الشماليَّة
(قدم للنشر يف  1440/02/05هـ ،وقبل للنشر يف  1440/04/19هـ)
قعـــدت للغـــة العربيـــةَ ،
كثـــر مـــن العلـــاء واهتمـــوا بـــه ،فكانـــت ملشـــاهري العلـــاء
رشحـــه
ٌ
ملخـــص البحـــث :كتـــاب ســـيبويه مـــن أقـــدم الكتـــب التـــي ّ
ـرت ُن َس ـ ُ
وغريه ــم ُن َس ـ ٌ
ـخ ُه بع ــد ظه ــور نس ــخة األخف ــش ،وزاد ُن َّس ــاخه واملع ِّلق ــون علي ــه واملحشّ ــون في ــه ،وم ــع م ــرور
ـخ من ــه يع ــودون إليه ــا ،وق ــد كث ـ ْ
َ
نص ــه ب ــن تل ــك الن َُّس ــخ الكث ــرة ،وكان اب ــن خ ــروف ( 609هـــ) مم ــن
الزم ــن -وكث ــرة ن ْس ــخ ه ــذا الكت ــاب امله ــم بص ــورة أك ــر  -ظه ــرت االختالف ــات يف ّ
اهت ــم بالتنبي ــه إىل تل ــك االختالف ــات يف رشح ــه لكت ــاب س ــيبويه ال ــذي أس ــاه (تنقي ــح األلب ــاب يف رشح غوام ــض الكت ــاب) ،فج ــاء ه ــذا البح ــث اللتق ــاط
ـص ال ــذي أراده س ــيبويه
تل ــك التنبيه ــات ،ودراس ــتها ،ومقارنته ــا ب ــا ورد يف بع ــض خمطوط ــات كت ــاب س ــيبويه واملطب ــوع من ــه ،ث ــم حماول ــة الوص ــول إىل الن ـ ِّ
م ــن خ ــال تل ــك املقارن ــة ،مضا ًف ــا إليه ــا الرج ــوع إىل م ــا نقل ــه َّ
رشاح الكت ــاب ،أو م ــا نقل ــه النحوي ــون يف كتبه ــم م ــن نص ــوص س ــيبويه .وق ــد اتبع ــت
املنه ــج الوصف ــي املق ــارن ب ــن النص ــوص؛ هاد ًف ــا إىل تس ــليط الض ــوء ع ــى كت ــاب س ــيبويه ال ــذي انبن ــت علي ــه قواع ــد العربي ــة بع ــد ذل ــك.
ص ،سيبويه ،ابن خروف.
كلامت مفتاحية :تنبيهاتُ ،ن َسخَ ،ن ّ
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Notifications of Ibn Kharouf in his explanation (Tankeeh Alalbab) to
the difference of Sibawaih’s text between (Al Kitaab) manuscript
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Abstract: Seebawaih`s book is one of the oldest and the most important Arabic grammar books. A lot of grammarians explained it because of its importance. Many editions
of the book had emerged after Alakhfash’s edition was released. As the number of readers of the book increased, the number of editions increased too. Lots of differences
emerged in these editions too. Ibn Kharouf 609H was the one of the scholars who noticed these differences in his Tankeeh Alalbab. This research studies these differences and
notifications and compares them with the original manuscript of Sibawaih. In this study, the researcher tries to reach to the text that Sibawaih wants to reach. This study uses
the descriptive-comparative approach to achieve the comaprisons between the different manuscripts.
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مقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى

خاتــم األنبيــاء واملرســلني ،نبينــا حممــد وعــى آلــه
وصحابتــه أمجعــن ،أ َّمــا بعــد:

بحــر حــاول أن
فكتــاب ســيبويه – رمحــه اهلل -
ٌ

بــن الن َُّســخ ،كــا فعــل الســرايف (ت  368هـــ) يف

(رشح كتــاب ســيبويه) ،والفــاريس (ت  377هـــ) يف
(التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه) ،واألعلــم الشــنتمري

(ت  471هـــ) يف (النكــت يف تفســر كتــاب ســيبويه)،
ثــم جــاء بعدهــم ابـ ُن خــروف (أبــو احلســن عــي بــن

ـر مــن النحويــن ،لكنــه صعــب املنــال إال
يركبــه كثـ ٌ
ملــن و َّطــن نفســه عــى الصــر الشــديد؛ َلِــا فيــه مــن

فــرح كتــاب ســيبويه بكتابــه الــذي أســاه( :تنقيــح

جعــل النــاس يلتفتــون إليــه أكثــر مــن غــره ،وصعوبة
ِ
ِ
ـر حجمــه فحســب؛ بــل
هــذا الكتــاب مل تــأت مــن كـ َ
مــن ترتيبــه الــذي أراده لــه ســيبويه رمحــه اهلل! وزاد
مــن تلــك الصعوبــة أن ســيبويه مل يقــرأه عــى أحـ ٍ
ـد،

التنبيهــات إىل ن َُســخ (الكتــاب) واالختــاف بينهــا يف
ٍ
بغريــب عليــه،
نــص ســيبويه الواحــد ،وليــس هــذا
ّ
ـم بِن َُسـ َ
ـخ ِه،
فهــو مولـ ٌ
ـع هبــذا الكتــاب اجلليــل ،ومهتـ ٌّ
حيــث ن َّبــه عنــد رشحــه لــه إىل كثـ ٍ
ـر مــن النُّســخ التــي

ـرا ،وهــذا مــا
أمــواج علميــة متالطمــة ،فلقــد ُولــد كبـ ً

ومل يقــرأه عليــه أحــدٌ  ،و ُيضــاف إىل هــذا أنــه مل تكــن

منــه  -عنــد وفــاة ســيبويه  -إال نســخة واحــدة كانــت

عنــد األخفــش رمحــه اهلل! فلــا أخــرج األخفــش

حممــد بــن عــي احلرضمــي اإلشــبييل ت  609هـــ)،
األلبــاب يف رشح غوامــض الكتــاب) ،وأكثــر فيــه مــن

كانــت بــن يديــه ،ومنهــا :الن َُّســخ الرشقيــة ،والنســخة
الرباحيــة ،ونســخة أيب عــي الفــاريس ،ونســخة
أيب نــر القرطبــي ،ونســخة األســتاذ ِ
(اخلــدَ ّب)،
أصحابــا ،وقــد
ـم
َ
وكذلــك بعــض النســخ التــي مل ُيسـ ِّ

تلــك النســخة ذاعــت بــن النــاس ،وحــرص العلــاء
ٍ
عــى أن تكــون عنــد ّ
واحــد منهــم نســخ ٌة منــه،
كل

بلغــت تنبيهاتــه إىل تعــدد الن َُّســخ ــــــ عــى الرغــم من

فكثــرت ن َُسـ ُ
ـخ ُه ،وأصبحــت لــدى أشــهر النحويــن،

يبــن مقــدار مــا أصــاب
مــرةً ،وهــذا عــد ٌد كبــر ِّ
َّ

فاستنســخوه بأيدهيــم ،أو طلبــوه مــن الن َُّّســاخ،
ومــن تلــك النســخ املشــهورة :نســخة املــرد ،ونســخة

الســرايف ،ونســخة ثعلــب ،ونســخة ابــن درســتويه،
ونســخة ابــن خــروف ،...وغريهــا ،ومــن الطبيعــي
ـاف بني تلــك الن َُســخ ،فالن َُّّســاخ
أن يكــون هنــاك اختـ ٌ

ـر يعرتهيــم اخلطــأ
مــن النحويــن أو مــن غريهــم بـ ٌ
والنســيان ،فو َّلــد هــذا االختــاف اهتام ًمــا عنــد

بعــض النحويــن بمحاولــة تبيــن ذلــك االختــاف

قلــة مــا وصلنــا مــن رشحــه ــــــ أكثــر مــن أربعــن
بعضــه ابـ ُن خــروف
كتــاب ســيبويه مــن تغيــر ،أظهــر َ

يف رشحــه لـ(الكتــاب) املســمى بـ(تنقيــح األلبــاب يف

رشح غوامــض الكتــاب).

أمهية البحث وأسباب اختياره:

أمهيــة البحــث تتمثــل يف أنــه غــر مســبوق حســب
علــم الباحــث ،مــع َّ
أن لــه صل ـ ًة وثيق ـ ًة ب َع َلمــن مــن
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أقسام البحث:

أعــام النحــو العــريب مهــا :ســيبويه وابــن خــروف،
وقــد دفعــت الباحـ َ
ـباب هــي:
ـث للكتابــة فيــه أسـ ٌ
ـات كثـ ٍ
1 .وجــود تنبيهـ ٍ
ـرة إىل ن َُســخ كتاب ســيبويه
يف رشح ابــن خــروف ،وهــو الــذي كان يملــك

َــت أمهيــة البحــث وأســباب
مقدمــة :وفيهــا ُب ِّين ْ

تُعــدّ مــن أقــدم الن َُّســخ املهمــة التــي وصلــت

املبحــث األول :اهتــام ابــن خــروف بِن َُســخ كتــاب

جــاء هــذا البحــث يف مقدمــة ،ومبحثــن ،وخامتة،

وذلــك عــى النحــو التايل:

نســخ ًة نفيسـ ًة مــن كتــاب ســيبويه خ َّطهــا بيده،

اختيــاره.

ســيبويه اخلطيــة والفــروق بينهــا ،وفيــه ثامنيــة مطالب:

إلينــا ،حيــث كتبــت قبــل 609هـــ وهــي ســنة

املطلــب األول :الترصيــح أو عدمــه بأســاء

وفاتــه.

أصحــاب الن َُّســخ اخلطيــة.

نــص ســيبويه
2 .أمهيــة التنبيــه إىل االختــاف يف ّ

املطلــب الثــاين :عــزو الشــاهد الشــعري غــر
قائلـ ِ
املنســوب يف بعــض النُّســخ اخلطيــة إىل ِ
ـه يف نســخة
َ
رصح بقائلها.
َّ

الواحــد بــن ن َُســخ كتابــه املتعــددة يف تبيــن مــا
قــد يكــون ن ُِقــل خطـ ًـأ عــن ســيبويه ،ممــا أ َّثــر يف
احلكــم عــى آراء ســيبويه النحويــة والرصفيــة

املطلــب الثالــث :التنبيــه إىل االختــاف بــن

عنــد النحويــن ،وهــو مــا أ ّدى إىل اختــاف

الن َُّســخ اخلطيــة يف عــزو الشــعر إىل أكثــر مــن شــاعر.

نقلهــم عــن ســيبويه يف املســألة الواحــدة ،ممَّــا قد

يكــون ســب ًبا يف َّ
أن بعــض الباحثــن املعارصيــن

نــص
املطلــب الرابــع :التنبيــه إىل التغيــر يف
ِّ
الشــاهد الشــعري بــن الن َُّســخ اخلطيــة.

يظنَّونــه تناقضــا بــن أقــوال ســيبويه.

3 .حماولــة إظهــار مــا أشــار إليــه ابــن خــروف
ٍ
اختــاف بــن ن َُســخ كتــاب ســيبويه،
مــن
وهــو ممــا جيعلنــا ال نسـ ّلم دائــا بـ ِّ
ـكل مــا ُينقــل

املطلــب اخلامــس :التنبيــه إىل اختــاف أربــع ن َُسـ ٍ
ـخ
ٍ
ـص واحــد.
خطيــة يف َنـ ٍّ
ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب الســادس :التنبيــه إىل

بعــد التدقيــق والتمحيــص ،فقــد يكــون مــا يف

املطلــب الســابع :التنبيــه إىل تصحيــح الشــاهد

رصح هبــا مــن زادهــا.
الن َُّســخ اخلطيــة َّ

عــن األســاف  -يف خمتلــف العلــوم  -إال
بعــض النُّســخ تعلي ًقــا أو حاشــي ًة أو زيــادة مــن

القــرآين يف بعــض الن َُّســخ اخلطيــة.

املطلــب الثامــن :التنبيــه إىل مــا يف بعــض الن َُّســخ
اخلطيــة مــن تغيـ ٍ
ـص ســيبويه.
ـر يف نـ ِّ

أصحاهبــا أو مــن ن َُّســاخها.

مهــم
4 .مشــاركة املكتبــة العربيــة بموضــو ٍع
ٍّ
جديـ ٍ
ـر بالبحــث ،والباحــث  -حســب علمــه -

املبحــث الثــاين :نصــوص ســيبويه يف (الكتــاب)

بــن الن َُّســخ اخلطيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف

ال يعلــم دراســة قامــت هبــذا املوضــوع.
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والن َُّســخ املطبوعــة ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب األول :التنبيــه إىل

ســيبويه املنتــرة حــول العــامل.

َ 3 .عـ ْـرض تلــك النصــوص عــى مــا يف املطبــوع
مــن كتــاب ســيبويه ،وتوضيــح الفــرق بــن
ٍّ
كل منهــا.

الن َُّســخ اخلطيــة مل تــرد يف املطبوعــة.

ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب الثــاين :التنبيــه إىل

4 .الرتجيــح بــن النصــوص؛ ملحاولــة الوصــول

الن َُّســخ اخلطيــة قــد وردت يف املطبوعــة.

املطلــب الثالــثَ :ن ْقــص مــا يف الن َُّســخ اخلطيــة

ـص الــذي أراده ســيبويه.
إىل النـ ِّ

5 .توثيــق مجيــع النصــوص املنقولــة مــن

الرشقيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف عــن املطبوعــة.

مصا د ر هــا .

خامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

6 .توثيــق الشــواهد القرآنيــة مــن القــرآن

ســار البحــث عــى املنهــج الوصفــي التحليــي
جــع مــا ن َّبــه إليــه ابــن خــروف مــن نصـ ٍ
ـوص
َْ1.

مظانــا النحويــة.
أصحاهبــا ومــن
ّ
قائمــة مفص ٍ
ٍ
لــة  -يف آخــر البحــث -
َ 7 .و ْضــع
َّ
باملصــادر واملراجــع.

اخلطيــة ،و ُيشــار هنــا إىل أن طبيعــة البحــث

املبحــث األول :اهتــام ابــن خــروف بِن َُســخ كتــاب

منهج البحث:

الكريــم ،والشــواهد الشــعرية مــن دواويــن

املقــارن وفــق مــا يــأيت:

يف كتــاب ســيبويه قــد اختلفــت فيهــا الن َُّســخ

تقتــي املقارنــة بــن نصــوص كتــاب ســيبويه
يف نُسـ ِ
ـخه اخلطيــة واملطبوعــة بنقــل النصــوص
َ
بألفاظهــا وتــرك النقــل باملعنــى ،كــا أن هــذا

البحــث ليــس مــن شــأنه  -إال ما يســتوجب-
مناقشــة املســائل النحويــة والرصفيــة بــن

النحويــن أو بينهــم وبــن ســيبويه ،وذلــك
حتــى ال خيــرج عــن املســار الــذي ُحــدِّ د لــه،
وإ َّنــا ارتكــز عــى املقارنــة بــن مــا ن ُِقــل مــن

نــص ســيبويه الواحــد املختلــف فيــه بــن
ّ

ن َُســخ الكتــاب اخلطيــة واملطبوعــة.
2 .الرجــوع إىل جمموعـ ٍ
ـة مــن خمطوطــات كتــاب

ســيبويه اخلطيــة والفــروق بينهــا:

املطلــب األول :الترصيــح أو عدمــه بأســاء

أصحــاب الن َُّســخ اخلطيــة:
أوال :الترصيح بأسامء أصحاب الن َُّسخ:

كان ابــن خــروف عنــد رجوعــه إىل ن َُســخ كتــاب

حريصــا  -إال مــا نــدر – عىل تســمية
ســيبويه املختلفــة
ً
أصحــاب تلــك الن َُّســخ؛ ملــا لذلــك مــن أمهيــة كــرى،
وبخاصــة إذا كان صاحــب النســخة ممــن ُيشــار إليهــم

باالهتــام بســيبويه وكتابــه ،كأيب عــي الفــاريس ،وأيب
نــر القرطبــي ،وغريمهــا ،وممــا جــاء يف ذلــك مــا
يــأيت:
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ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

111-87

1 .نســخة حممــد بــن حييــى الرباحــي ،كقولــه:

و 290و 292و 295و 315و 325و329

أيضــا :ص:
1425ه��ـ ،ص ،165 :و ُينظــر ً

يف بعــض ن َُســخ الرشقيــة)) (ابــن خــروف،

و 345و 348و 359و 406و(( .)413وقــع

((ووقــع يف الرباحيــة)) (ابــن خــروف،

1425ه��ـ ،ص.)347 :

 217و  270و  274و 293و 296و315

2 .بعــض الن َُّســخ ،كقولــه(( :وقــع يف بعضهــا))

و .)329

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص،)164 :

2 .نســخة أيب عــي الفــاريس ،كقولــه(( :وقــع

((وقــع يف بعــض الن َُّســخ)) (ابــن خــروف،

بعــده يف نســخة الفــاريس)) (ابــن خــروف،
1425ه��ـ ،ص.)159 :

.

3 .نســخة أيب نــر القرطبــي ،كقولــه(( :وقــع
أيضــا يف نســخة أيب نــر)) (ابــن خــروف،
ً

1425ه��ـ ،ص.)164 :

4 .نســخة األســتاذ ،وهــو أبــو بكــر ِ
اخلــدَ ّب،

1425ه��ـ ،ص 212 :و  239و.)345

3أكثــر الن َُّســخ ،كقولــه(( :ويف أكثــر الن َُّســخ))

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص.)259 :

املطلــب الثــاين :عــزو الشــاهد الشــعري غــر
ـه يف نُسـ ٍ
املنســوب يف بعــض النُّســخ اخلطيــة إىل قائلِـ ِ
ـخة
َ
رصح بصاحبهــا:
َّ

كقولــه(( :وقــع يف كتــاب األســتاذ)) (ابــن
خــروف1425 ،ه��ـ ،ص.)259 :

للشــاهد الشــعري أمهيـ ٌة كــرى يف إرســاء قواعــد

ثانيا :عدم الترصيح بأسامء أصحاب الن َُّسخ:

كبــرا،
اهتــم بــه النحويــون اهتام ًمــا
العربيــة ،وقــد
َّ
ً

عــى الرغــم مــن اهتــام ابــن خــروف بالترصيــح

فهــو أحــد األدلــة املهمــة يف األحــكام النحويــة ،ومــن

عــى هــذا املنهــج يف كل تنبيهاتــه ،فقــد كان يشــر إىل

إثبــات نســبة الشــاهد الشــعري إىل قائلــه،
الشــاهد
ُ
وقــد اكتشــف ابــن خــروف َّ
أن بعــض مــا ُذ ِكــر

قديــا وحدي ًثــا  -يف هــذا
ضمــن اهتــام الباحثــن -
ً

بأســاء بعــض أصحــاب النســخ ،إال أنــه مل يســتمر
الن َُّســخ أحيانــا دون ذكــر أصحاهبــا ،ومــن ذلــك مــا

جمهــول القائــل يف كتــاب ســيبويه قــد ُعـ ِ
ـز َي إىل قائلــه

يــأيت:

يف إحــدى نُســخ كتــاب ســيبويه التــي كانــت بــن

يســم
1 .الن َُّســخ الرشقيــة أو بعضهــا  -ومل
ِّ
أصحاهبــا  -كقولــه(( -:وقــع يف الرشقيــة))

يديــه ،ومــن ذلــك مــا يــأيت:

قال الشاعر:
ُ ِ
ـــم َأ ْن كِ َلنَـــا
َاش ُه َو َأ ْع َل ُ
أك ُ
ِ
َع َ
يــص
ــاء َصاح َبــ ُه َح ِر ُ
ــى َمــا َس َ

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص 164 :و190
و 201و 203و 217و 240و 264و270
و 271و 272و 273و 274و 276و277
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لعـــدي بـــن زيـــد يف ســـيبويه1988 ،م،
(البيـــت
ّ

يمكـــن أن تكـــون عـــدم نســـبته ،أو نســـبته إىل غـــر

ج ،3:ص ،74:والنحـــاس1986 ،م ،ص.166 :

ســـهوا وقـــع مـــن النقلـــة الن َُّســـاخ.
األعشـــى
ً

ص ،65:وبـــا نســـبة يف املـــرد( ،د .ت) ،ج،3 :

اخلطيــة يف عــزو الشــعر إىل أكثــر من شــاعر:

ولعمـــرو بـــن جابـــر احلنفـــي يف البحـــري2007،م،

ص ،241:وابـــن الشـــجري1992 ،م ،ج ،1:ص:

 ،291وابـــن يعيـــش( ،د .ت) ،ج ،1 :ص.)54:

عنـــد البيـــت الســـابق قـــال ابـــن خـــروف:

((ومعنـــى البيـــت معلـــو ٌم ،ووقـــع بعـــده يف نســـخة
الفــاريس :وهــو األعشــى)) (ابــن خــروف1425 ،هـ�ـ،
ص ،)159 :يعنـــي قبـــل ِذكْـــر البيـــت الســـابق قـــال
ســـيبويه( :وقـــول الشـــاعر) ثـــم ذكـــر البيـــت دون

نســـبة ،لكـــن يف نســـخة الفـــاريس زاد بعدهـــا قولـــه:
النـــص البـــن خـــروف
(وهـــو األعشـــى) ،ويف هـــذا
ِّ

ـح يف نس ــبة البي ــت الس ــابق إىل األعش ــى
جه ــدٌ واض ـ ٌ

اعتـــا ًدا عـــى نســـخة أيب عـــي الفـــاريس بعـــد أن كان

املطلــب الثالــث :التنبيــه إىل االختــاف بني الن َُّســخ
نفسـ ِ
تضطــرب النُّســخ أحيا ًنــا يف عــزو البيــت ِ
ـه
َ

إىل أكثــر مــن شــاعر ،ومــن ذلــك:
َأبـــا مالِ ٍ
ـــل ُْلتَنِـــي ُم ْ
ـــك َه ْ
ـــذ َح َض ْضتَنِـــي
َ َ
ـل َلمنِــي َلـ َ ِ
ـى ال َق ْتـ ِ
َعـ َ
ـم
ـك َلئـ ُ
ـل َأ ْم َهـ ْ َ
(البيــت لزفــر بــن احلــارث يف :ســيبويه1988 ،م،

ج ،3 :ص ،176:و2015م ،ج ،4 :ص.324 :

ولرؤبــة ـ كــا زعــم يونــس ـ يف ســيبويه1881 ،م،

ج ،1 :ص ،435:و 1316هـــ ،ج ،1 :ص،486 :
الســ َلمي يف ابــن الســرايف،
َّ
وللجحــاف بــن حكيــم ُّ

1996م ،ج ،2 :ص ،42 :واجلمحي1980 ،م ،ج،2 :
وصححــه األعلــم للجحــاف يف ســيبويه،
ص،481:
َّ

جمه ــول النس ــبة يف غريه ــا ،ويلف ــت النظ ــر َّ
أن البي ــت
نفســـه ُع ِ
ـــزي يف كتـــاب ســـيبويه املطبـــوع إىل عـــدي
َ

نســبة يف الفــاريس2004 ،م ،ص ،213 :وأيب حيــان،

وأشـــار املحقـــق األســـتاذ عبدالســـام هـــارون يف

ق ــال اب ــن خ ــروف(( :وق ــع يف رواي ــة الرباح ــي

بـــن زيـــد (ســـيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص 73 :و،)74
احلاشـــية إىل أنـــه مل يـــرد يف ديـــوان عـــدي بـــن زيـــد

وال يف ملحقات ـ�ه (الس ـ�ابق ،احلاش ـ�ية ( ،)5وبن ــاء علي ــه
رجـــح أن يكـــون البيـــت لألعشـــى كـــا يف نســـخة
ُي َّ

الفـــاريس التـــي ذكرهـــا ابـــن خـــروف ،ويؤيـــد هـــذا
ـت م ــع:
أن ــه بالع ــودة إىل دي ــوان األعش ــى ُو ِج ــدَ البي ـ ُ
ـعر غ ــر موج ـ ٍ
(جمموع ــة م ــا أنش ــدوا ل ــه م ــن ش ـ ٍ
ـود

يف ديوانـــه) (األعشـــى1927 ،م ،ص ،)247 :لذلـــك

1316ه��ـ (احلاشــية الســفىل) ،ج ،1 :ص .486:وبال

1998م ،ج ،4 :ص).2009 :

لِ ُز َفـــر بـــن احلـــارث ،ويف الرشقيـــة :وزعـــم يونـــس

أنـــه ســـمع رؤبـــة يقـــول :قالـــوا :والصـــواب أنـــه
الســ َلمي ،يقول ــه لألخط ــل،
َ
للج َّح ــاف ب ــن حكي ــم ُّ
وكنيتـــه أبـــو مالـــك))( .ابـــن خـــروف1425 ،هـــ
ص ،)270 :و ُي ْلحـــظ اضطـــراب الن َُّســـخ يف نســـبة

ـص اب ــن خ ــروف الس ــابق ،فه ــو لزف ــر
البي ــت يف َن ـ ِّ
اب ــن احل ــارث يف النس ــخة الرباحي ــة ،وأ َّم ــا يف الن َُّس ــخ

92

ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

111-87

املشـــار إليهـــا يف حاشـــية مطبوعـــة (باريـــس) ،فقـــد

فصوب ــه رؤب ــة – ك ــا ح ــدّ ث عن ــه يون ــس
الرشقي ــة َّ

اجلحـــاف بـــن حكيـــم))...
جـــاء فيهـــا(( :قـــال َّ

اب ــن حبي ــب – للجح ــاف ب ــن حكي ــم ،ويب ــدو أن يف

(ســـيبويه1881 ،م ،احلاشـــية املتعلقـــة بالســـطر(،)6

ـص  -يف بع ــض املطب ــوع م ــن كت ــاب س ــيبويه -
الن ـ َّ

ج ،1:ص.)435 :

ســ ْق ًطا ع ـ َّـا أثبت ــه اب ــن خ ــروف يف الن َُّس ــخ الرشقي ــة،

املطلــب الرابــع :التنبيــه إىل التغيــر يف ن َِّص الشــاهد

الســ ْقط جع ــل البي ــت فيه ــا ُينس ــب لرؤب ــة،
وه ــذا َّ

الشــعري بــن الن َُّســخ اخلطية:

النـــص
فمطبوعتـــا (باريـــس) ،و(بـــوالق) ورد
ُّ
والصـــواب أنـــه
فيهـــا عـــى النحـــو اآليت( :قالـــوا:
ُ

ق ــال اب ــن خ ــروف(( :ووقـــع يف الرشقيـــة قـــول أ ِّم
الزبـــر ،وهـــي:
َك ْي َ
يت َز ْب َرا
ف َر َأ َ
َأإِ ِق ًطا َأو َت ْ َرا؟
َأ ْم ُق َر ِش ًّيا َص ِ
ار ًما ِه َز ْب َرا؟

للجح ــاف ب ــن حكي ــم الس ــلمي ،يقول ــه لألخط ــل،
َّ
وكنيتـــه أبـــو مالـــك) ،فجـــاء البيـــت فيهـــا بعـــد

قـــول ســـيبويه( :وزعـــم يونـــس أنـــه ســـمع رؤبـــة
ـم ذل ــك أن البي ــت لرؤب ــة ( ُينظ ــر:
يق ــول ،)...فأوه ـ َ

(الرج ــز لصفي ــة بن ــت عبداملطل ــب ــــــ ريض اهلل

ســـيبويه1881 ،م ،ج ،1:ص ،435 :وســـيبويه

عنهـــا ــــــ يف ســـيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،182:

أيضـــا1316 ،ه���ـ ،ج ،1:ص ،)486:و ُي َر َّجـــح ْ
أن
ً

وامل ــرد( ،د .ت) ،ج ،3 :ص ،303:واب ــن الس ــرايف،

يكـــون البيـــت للجحـــاف بـــن حكيـــم؛ الحتـــال
الســـ ْقط الـــذي ُأشـــر إليـــه آن ًفـــا ،ويضـــاف إليـــه
َّ

1996م ،ج ،2 :ص ،136 :وابـــن الشـــجري،
1992م ،ج ،3 :ص .)111:و ُيــروى يف الرشقيــةَ ( :أ ْم
ُق َر ِشــ ًّيا َص ْق ـ َـرا؟) ،والرواي ــة الصحيح ــة م ــا ثب ــت يف
الرباحيـــة ،وللفـــاريس يف الرشقيـــة؛ ألهنـــا أرادت
الســـجع ومل ت ِ
ُـــر ِد الرجـــز ،وكذلـــك رواه املـــرد))

ّ
أن روايـــة أصحـــاب الن َُّســـخ الرشقيـــة أقـــرب  -يف

رأيـــي  -مـــن روايـــة الرباحـــي األندلـــي؛ وذلـــك
َّ
ألن هلـــم ن َُس ً
ـــخا عـــدَّ ة ،بينـــا نســـخة الرباحـــي

أيضـــا التصويـــب الـــذي
واحـــدة،
ويقـــوي ذلـــك ً
ّ

(اب ــن خ ــروف1425 ،هـــ  ،ص 273 :و.)274

ورد يف نســـبة البيـــت يف النســـخة ( )Cاملشـــار إليهـــا

اختلفـــت الن َُّســـخ الرشقيـــة فيـــا بينهـــا يف قـــول

يف حاشـــية مطبوعـــة (باريـــس) بأنَّـــه للجحـــاف،

أم الزبـــر صفيـــة ــــــ ريض اهلل عنهـــا ــــــ عـــى

فقـــد جـــاء فيهـــا(( :وقـــال زفـــر بـــن احلـــارث،

روايتـــن ،ووافقـــت الرباحيـــ ُة إحدامهـــا ،وهـــي
ِ
ـــرا) ،وع َّللـــه الفـــاريس
روايـــة( :أ ْم ُق َرشـــ ًّيا َص ْق َ

جلحـــاف بـــن حكيـــم الســـلمي))
والصحيـــح أنـــه َّ

(ســـيبويه1881 ،م ،احلاشـــية املتعلقـــة بالســـطر(،)6

وصحـــح ذلـــك
ـــج َع ال الرجـــز،
َّ
الس ْ
بكوهنـــا أرادت َّ

أيضـــا
ج ،1:ص ،)435:ويزيـــد يف قـــوة الرتجيـــح ً
أنـــه ن ُِســـب رصاحـــ ًة للجحـــاف يف النســـخة ()H

ابـــ ُن خـــروف (ابـــن خـــروف1425 ،هـــ ،ص:
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مطبوعـــات الكتـــاب األربـــع
 .)274وقـــد وافقـــت
ُ

حرضمـــوت)) (ابـــن الســـرايف1996 ،م ،ج،2 :

الرباحيــ َة وم ــا يف الرشقي ــة منس ــو ًبا للف ــاريس ،وه ــو

س ــيبويه يف (الكت ــاب) ه ــي م ــا ثب ــت يف الرباحي ــة،

(باريـــس وبـــوالق وهـــارون والبـــكَّاء) النســـخ َة

ص .)136:ويظهـــر -واهلل أعلـــم  -أن روايـــة

صوب ــه اب ــن خ ــروف  -ك ــا م ـ َّـر  -فق ــد ج ــاء
ال ــذي َّ
ذل ــك يف الكت ــاب (ه ــارون) ،لك ــن بمج ــيء ح ــرف
العطـــف ( َأ ْو) مـــكان (الـــواو) يف قولـــه :أإق ًطـــا َأ ْو

األعلـــم الشـــنتمري ،وابـــن الشـــجري ،وبترصيـــح
ِ
املهتـــم بكتـــاب
الشـــاعر
املعـــري
أيب العـــاء
ِّ
ِّ

(املـــرد( ،د .ت) ،ج ،3 :ص ،)303:وأمـــا األعلـــم

املطلــب اخلامــس :التنبيــه إىل اختــاف أربــع ن َُســخ

متـــرا (ســـيبويه (تـــح :هـــارون) ج ،3 :ص،)182:
وأورده املـــر ُد بــِ( َأ ْم) مـــكان ( َأ ْو) :أإقطـــا َأ ْم متـــرا
الشـــنتمري فـــرواه( :أم قرشـــيا صارمـــا هزبـــرا).

(الشـــنتمري1999 ،م ،ج ،2 :ص ،)425:وذكـــر

وللف ــاريس يف الرشقي ــة ،ألن ذل ــك مؤ َّي ــدٌ بترصي ــح

ســـيبويه.

ـص واحــد:
خطيــة يف َنـ ٍّ

عند قول الشاعر:
َو َمـــا َذ َ
ـــن َع ِّمـــي َو َل َأ ِخـــي
اك َأ ْن ك َ
َان ا ْب َ
َ ِ ِ
ِ
ـع
ـر َأ ْن َفـ ُ
َو َلكـ ْ
ـن َم َتــى َمــا أ ْملــك الـ ّ َّ
(البيــت للعجــر الســلويل يف ســيبويه1988 ،م،

ابـــن الشـــجري أن هـــذه هـــي روايـــة ســـيبويه،
َّ
وأن( :أم قرشـــ ًّيا صقـــرا) هـــي روايـــة غـــره( .ابـــن

الشـــجري1992 ،م ،ج ،3 :ص ،)111:وكان أبـــو
ـم بكت ــاب
الع ــاء املع ــري الش ــاعر ــــــ وه ــو مهت ـ ٌّ

ســـيبويه ــــــ قـــد ذكـــر أن الروايـــة الصحيحـــة يف
(الكتـــاب) هـــي:

َأ ْم ُق َر ِش ًّيا َب ِ
از ًل ِه َز ْب َرا

غيها إىل:
وأن بعض الناس َّ
َأ ْم ُق َر ِش ًّيا َص ْق َرا
ِِ
ـــر البيتـــن
رغبـــ ًة يف إصـــاح الـــوزن ،لق َ
أصـــح
األو َلـــن ،وطـــول الثالـــث ،وقـــال(( :هـــي
ُّ
َّ
و َأ ْو َز ُن))( .املعـــري1984 ،م ،ص ،)431 :ورواه

ابـــن الســـرايف روايـــ ًة خمتلفـــ ًة عـــن ّ
كل مـــا ســـبق
هـــيَ :أم ح ْ ِ
ـــر
ـــرا ،وقـــال(( :أرادت َّ
الص ْ َ
ضم ًّيـــا ُم َّ
ْ َ َ
احلرضمـــي ،يعنـــي :الـــذي ُيمـــل مـــن ناحيـــة
َّ

ج ،3 :ص ،78 :وابــن الســرايف1996 ،م ،ج:

 ،2ص ،114 :والبغــدادي1989 ،م ،ج ،9 :ص:

 ،66وبــا نســبة يف ابــن الــراج1988 ،م ،ج،2 :
ص ،194 :والنحــاس1986 ،م ،ص .)167 :قــال

حــل (لكــن) عــى إضــار
ابــن خــروف(( :شــاهده َ ْ
مبتــدأ ،ورفــع (أنفــع) عــى خــره ،و(أملــك) جمــزوم
ـذوف يـ ُّ
ـدل عليــه (أنفــع) ،وهــو
بـ(متــى) ،وجوابــه حمـ ٌ

عــى التقديــم والتأخــر ،ووقــع يف الرشقيــة :ويكــون
(أملــك) واقعــا عــى (متــى) وعــى موضــع اجلــزاء
و(مــا) لغــو ،ووقــع أيضــا يف نســخة أيب نــر :ويكون

(أملــك) رفعــا عــى أن تكــون (متــى) اســتفهاما
وهــي متعلقــة بـ(أملــك) .ووقــع يف الرباحيــة :ويكون
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(أملــك) عــى (متــى) يف موضــع جــزاء رف ًعــا عــى أبــو العبــاس :أنــا وضعتهــا يف الكتــاب)) (ابــن
أن (متــى) يف موضــع املبنــي عليــه ،...ووقــع يف خــروف 1425،هـــ ،ص ،)203 :وهــذه اآليــة

رصح أبــو العبــاس املــرد يف الن َُّســخ الرشقيــة
بعضهــا :وال يكــون (أملــك) رف ًعــا))( .ابــن خــروف ،التــي َّ
1425ه��ـ ،ص 164 :و.).165

بأنــه زادهــا يف كتــاب ســيبويه وهــي ليســت مــن

ـص الــذي أورده ابــن خــروف لســيبويه أصلــه ،قــد وردت يف نســخة الزخمــري (ســيبويه،
هــذا النَّـ ُّ

خمتل ًفــا يف أربــع ن َُسـ ٍ
ـخ مــن أكــر األدلــة عــى التغيــر خمطــوط ،جــوروم باشــا 141/3 ،أ) ،ويف املطبوعــة
ٍ
رجــح
الــذي دخــل عــى الكتــاب،
وبخاصــة أن املطبوعــة (ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)103:و ُي َّ
َّ
رواية خامسـ ٍ
ٍ
ـة ،أهنــا مــن الزيــادات التــي ليســت مــن ســيبويه ،يـ ّ
ـدل
منــه مل توافــق أ ًّيــا منهــا ،فصــارت عــى
جــاء يف كتــاب ســيبويه (هــارون)(( :ويكـ ُ ِ
يضمنوهــا
رشاح (الكتــاب) مل ِّ
ـون ( َأ ْمل ْك) عــى هــذا أن مشــاهري َّ

ـص ســيبويه ( ُينظــر مثـ ً
ـا :الســرايف2008 ،م،
عــى ( َم َتــى) يف موضع جــزاء ،و(مــا) لغو)) (ســيبويه ،يف َنـ ِّ
رجــح أن يكــون ما ج ،3 :ص ،307:والر َّمــاين1998 ،م ،ج ،6 :ص:
1988م ،ج ،3 :ص 78:و ،)79و ُي َّ

ـص . ،)1048
يف الرباحيــة  -وهــو مــا ورد يف املطبوعــة  -هــو َنـ ُّ
املطلــب الســابع :التنبيــه إىل تصحيــح الشــاهد
ســيبويه ،يؤيــد ذلــك أن أبــا عــي الفــاريس ،وهــو
صاحــب نسـ ٍ
ـخة مــن الكتــاب ،قــد نقلــه عــن ســيبويه القــرآين يف بعــض الن َُّســخ اخلطيــة:
قــال ابــن خــروف(( :وقــع يف مجيــع الن َُّســخ
 كــا ورد يف الرباحيــة واملطبوعــة  -يف التعليقــة عــىُــم َفا ْع ُبــدُ ْو ِن)
كتــاب ســيبويه ( ُينظــر :الفــاريس1992 ،م ،ج ، 2 :الرباحيــة والرشقيــةَ :
(و َأنَــا َر ُّبك ْ

يغيهــا أحــدٌ مــن
ص.)185:
(األنبيــاء ،مــن اآليــة  ،)92ومل ِّ
ــو ِن) يف
األئمــة ،وأثبتوهــا كذلــك ،والتــاوةَ ( :فا َّت ُق ْ
املطلــب الســادس :التنبيــه إىل زيــادات يف بعــض هــذه اآليــة)) (ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص،)217 :

رصح هبــا مــن زادهــا:
الن َُّســخ اخلطيــة َّ
ِ ِ
ـر ْو َن
ـو َ
عنــد قــول اهلل تعــاىل( :إِ َّن ا َملـ ْ
ت ا َّلــذي تَفـ ُّ
ِ
ِ
ُــم) (اجلمعــة ،مــن اآليــة ،)8
منْــ ُه َفإِنَّــ ُه ُم َلق ْيك ْ
قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الكتــاب مت ً
َّصــا
ِ
ُــم) :ومثــل ذلــك قولــه( :إِ َّن
بقولــهَ ( :فإِنَّــ ُه ُم َلق ْيك ْ
ا َّل ِذيــن َف َتنُــوا ا ُمل ْؤ ِمنِــن وا ُمل ْؤ ِمن ِ
َــات) (الــروج ،مــن
َْ َ
ْ
ْ َ
اآليــة  ...)10اآليــة ،ووقــع يف الرشقيــة :قــال

وصححــه هــو مــا ورد يف
ومــا أثبتــه ابــن خــروف
َّ

املطبوعــة (باريــس) و(هــارون) ( ُينظــر :ســيبويه،
1881م ،ج ،1 :ص ،413 :و1988م ،ج ،3 :ص:

 ،)126وقــد أشــار األســتاذ عبدالســام هــارون
رمحــه اهلل  -يف احلاشــية إىل أن مــا يف النســختني (أ)و(ب) هــوَ ( :فا ْع ُبــدُ ْو ِن) (ســيبويه1988،م  ،ج،3 :
موافــق للن َُّســخ
ص ،126 :احلاشــية ( ،))4وهــذا
ٌ
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الرباحيــة والرشقيــة ،ويبــدو  -واهلل أعلــم َّ -
أن ابــن

مطبوعــة (باريــس) (ســيبويه1881 ،م ،ج:

خــروف أراد َّ
صحيحــا يف نســخة (الكتاب)
أن مــا ورد
ً
ـو ِن) التــي وردت يف اآليــة ( )52مــن ســورة
هــو ( َفا َّت ُقـ ْ

رجــح أن يكــون مــا يف
 ،1ص ،)423 :و ُي َّ

هــذه الن َُّســخ األخــرة التــي وافقتهــا مطبوعــة

(هــارون) هــو األقــرب؛ ألن إقحــام (ك َ
َان)

(املؤمنــون) ،ويؤيــد ذلــك أن أبــا نــر القرطبــي نقــل

رر ،ويؤ ّيــد هــذا
هنــا يف اجلملــة غــر ُمــ َّ

ـص
رشح النَّـ َّ
ـص ســيبويه وفيــه (فاتقــون) ،وعندمــا َ
َنـ َّ
قــال(( :التقديــر  -واهلل أعلــم  -فاتقــوين)) (القرطبــي،

أيضــا
عــدم جميئهــا يف نســخة اإلســكوريال ً

(ســيبويه ،خمطــوط 130 ،أ) ،وجتــدر اإلشــارة

1984م ،ص.)188 :

هنــا إىل جميئهــا يف نســخة الزخمــري (ســيبويه،

املطلــب الثامــن :التنبيــه إىل مــا يف بعــض الن َُّســخ
ٍ
النــص:
تغيــر يف
اخلطيــة مــن
ّ

خمطــوط ،جــوروم باشــا 158 /3 ،ب).

2 .عند قول الشاعر مالك بن الريب:
ِ
ـــت ِشـــ ْع ِري َه ْ
الر َحـــى
َأ َل َل ْي َ
َـــرت َّ
ـــل َتغ َّ َ
َر َحــى َ
َــا ِه َيــا
احلــز ِْن َأ ْو َأ ْض َح ْ
ــت بِ َف ْلــجٍ ك َ

1 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف بعــض
الن َُّســخ :مل يكــن إال الكــر))( .ابــن خــروف،

1425هـــ ،ص ،)239 :يقصــد يف قــول

ســيبويه( :لــو قــال :أشــهد أنــت ذاهــب،

(البيــت ملالــك بــن الريــب يف ديوانــه1969 ،م،

ص ،94 :ويف ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،178 :

ومل يذكــر الــام ،مل يكــن إال الكــر) ،وقــد
ِ
املطبوعــات مــا ورد يف بعــض
خالفــت
ُ

ج ،11 :ص .)294 :قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف

النــص عــى النحــو
مطبوعــة (باريــس) ورد
ُّ

أنــاس :أم أضحــت( ))...ابــن
مــن العــرب ،وقــال
ٌ

الن َُّســخ التــي أشــار إليهــا ابــن خــروف ،ففــي
اآليت(( :لــو قــال أشــهد أنــت ذاهــب ،ومل

يذكــر الــام ،ك َ
َان ال يكــون إال االبتــداء)).

( ســيبويه1881 ،م ،ج ،1 :ص ،)423:ويف

مطبوعــة (هــارون)(( :لــو قــال أشــهد أنــت
ذاهــب ،ومل يذكــر الــام ،مل يكــن إال ابتــداء)).

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)151 :
ووافقــت مطبوعــ ُة (هــارون) مــا يف النُّســخ

( ،)Bو( ،)Cو( )Hاملشــار إليهــا يف حاشــية

واهلــروي1993 ،م ،ص ،127 :والبغدادي1989 ،م،

الرشقيــة بعــد هــذا البيــت :فهكــذا ســمعناه ُي َ
نشــد

خــروف1425 ،ه��ـ ،ص ،)271:مــا وقــع هنــا يف
الرشقيــة زائــدً ا بعــد البيــت ،ورد يف املطبوعــة بتغيـ ٍ
ـر
النــص ،إ ْذ جــاء فيهــا(( :فهــذا ســمعناه ممــن
يف
ّ
ـت)).
ـاس :أم أضحـ ْ
ينشــده مــن بنــي عمــه ،وقــال أنـ ٌ

رجــح أن
(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)178:و ُي َّ
ـص لســيبويه وليــس مقحـ ًـا؛ لــوروده
يكــون هــذا النـ ّ
يف بعــض الن َُّســخ اخلطيــة ،مثــل نســخة الزخمــري

(ســيبويه ،خمطــوط ،جــوروم باشــا 168/3 ،ب)،
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ونســخة راغــب باشــا (ســيبويه ،خمطــوط ،راغــب

 ،3ص 180 :و ،)181ويبــدو أن مــا يف املطبوعــة

يف نســخة األســكوريال ( ُينظــر :ســيبويه ،خمطــوط،

ورد يف نســختي نــور عثامنيــة (ســيبويه ،خمطــوط ،ص:

نــص ســيبويه ،إ ْذ
مواف ًقــا للرباحيــة هــو األقــرب إىل ّ

باشــا 159 ،أ) ،و ُيشــار هنــا إىل أن هــذه الزيــادة مل تــرد

 253أ و  254ب) ،والســليامنية (ســيبويه ،خمطــوط،

 133ب).

ص 59 :ب).

 .3قــال ابــن خــروف(( :وقولــه( :هــل يكــون
ٌ
متصــل مــا مل
يشء مــن هــذه األفعــال) مجيــع هــذا
تنـ ِ
ـف وتعــد حــرف النفــي ،ووقــع يف الرشقيــة متصـ ً
ـا

ف؛ ألنــه ْ
وإن كانــت
ص َ
(ومــن قــال :ت ُْرت ٌ
ُــبَ َ ،

مــا يف الرباحيــة إىل بيــت حســان( :فــإن أردت أن

(ابــن خــروف1425 ،هـــ ،ص ،)290:وهــذا

 .4قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة:

فيــه زيــادة ،فإنــه قــد خــرج مــن شــبه الفعــل)))

بقولــه( :هــل يكــون يشء مــن هــذه األفعــال) عــوض

َّــص يف املطبوعــة ورد بــيء مــن التغيــر ،قــال
الن ُّ

ـت :أتــرب زيــدً ا أم تشــتم
هــذه األفعــال تكــون؛ قلـ َ

ُــب ،رصف؛ ألنــه ْ
وإن
ســيبويه(( :ومــن قــال :ت ُْرت ٌ

عمـ ًـرا أم تُكلــم خالــدً ا ،ومثــل ذلــك :أتــرب زيــدً ا
ْ

كان أولــه زائــدً ا ،فقــد خــرج مــن شــبه األفعــال))

ــرا أو تــرب خالــدً ا ،إذا أردت هــل
عم ً
أو تــرب ْ
ٍ
ض ِ
واحــد مــن هــؤالءْ ،
وإن
ب
يكــون يشء مــن َ ْ

(ســيبويه1988،م ،ج ،3 :ص .)196:و ُيلحــظ أنــه
ُأشــر يف حاشــية هــذه املطبوعــة (هــارون) إىل ُّ ِ
تغــر

رضب هــؤالء يكــون ،قلــت( :أم) ،ومثــل
أردت ّ
أي ْ

النــص متا ًمــا يف النســختني (أ) ،و(ب) ،فجــاء
هــذا
َّ

ذلــك قــول الشــاعر حســان) ،...إىل هنــا ثبــت يف

فيهــا عــى النحــو اآليت(( :وإنــا هــو مــن الراتــب،

الرشقيــة عــوض مــا يف الرباحيــة)) (ابــن خــروف،

وذلــك املعنــى تريــد)) (ســيبويه1988 ،م ،احلاشــية

1425ه��ـ ،ص  ،)273:ومــا ورد يف املطبــوع مــن

ـص كامـ ً
ـا يف النســختني
( ،).)4فعــى هــذا يكــون النـ ُّ

ثبــت يف الرشقيــة ،حيــث قــال
خمالــف ملــا
الكتــاب
ٌ
َ

أيضا:
(أ) و(ب) جــاء عــى النحــو اآليت( :ومــن ذلــك ً

ســيبويه(( :هــل يكــون يشء مــن هــذه األفعــال؟ فأ َّمــا

ـب ،وإنــا هــو
ـب ،وقــد ُيقــال ً
أيضــا :ت ُْر ُتـ ٌ
ـب ،وت ُْر َتـ ٌ
ت َْر ُتـ ٌ

إذا ا َّدعيــت أحدهــا ،فليــس إال :أجتلــس أم تذهــب أم

مــن الراتــب ،وذلــك املعنــى تريــد).

تــأكل؟ كأنــك قلــت :أي هــذه األفعــال يكــون منــك؟

 .5قــال ابــن خــروف(( :وقــول ســيبويه يف روايــة
الرباحــي يف آخـــر املســألةُّ ،
ذكــرت؛
يــدل عــى مــا
ُ
ــى ،أو فِ ْع َ
قلــت :ك ُُّل َف ْع َ
شــئت
ألنــه قــال( :وإن
ــى،
َ
َ
ٌ
ْ
شــئت
فــإن
مثــال،
َــون؛ ألن هــذا احلــرف
َ
فلــم ُتن ِّ

ــرا أم تكلــم
وتقــول :أتــرب زيــدا أم تشــتم َع ْم ً
خالــدا؟ ومثــل ذلــك :أتــرب زيــدً ا أو تــرب

َع ْمـ ًـرا أو تــرب خالــدً ا؟ إذا أردت :هــل يكــون يشء
مــن رضب واحـ ٍ
رض ِ
ب
ـد مــن هــؤالء؟ وإن
َ
أردتُّ :
أي ْ
ْ
ـتَ ( :أ ْم))) (ســيبويه1988 ،م ،ج:
هــؤالء يكــون؟ قلـ َ

شــئت
وجعـــــلت األلــف للتأنيــث ،وإن
ــت،
َ
َ
أ َّن ْث َ
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األلــف لغــر التأنيــث))) (ابــن خــروف،
جعلــت
َ
َ

ـــت وجعلـــت األلـــف
ص ْف َ
شـــئت َ َ

َّــص زيــاد ًة
يف مطبوعــة (هــارون) فيــه تغيــر يف الن ِّ
ـت :ك ُُّل
ونقصــا ،وذلــك عــى النحــو اآليت ،...(( :قلـ َ
ً
ـى ،أو فِ ْعـ َ
َف ْعـ َ
ـون؛ ألن هــذا احلــرف مثــال،
ـى ،فلــم ُينَـ َّ
فــإن شــئت أنثتــه وجعلــت األلــف للتأنيــث ،وإن

حاشـــية املطبوعـــة (هـــارون) إىل

1425ه��ـ ،ص ،)296 :وباملقارنــة نــرى َّ
أن مــا ورد

شــئت رصفــت وجعلــت األلــف لغــر التأنيــث)).

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)205:والتغيــرات
التــي حصلــت فيــه هــي:
أ ـ مل َيـ ِ
ـر ْد يف املطبوعــة (هــارون) قو ُلـ ُه -
النــص:
يف روايــة الرباحــي  -يف بدايــة
ّ

(وإن شــئت).

ُ
الفعـــل
ب ـ ورد يف روايـــة الرباحـــي

املضـــارع مبن ًّيـــا للمعلـــوم ،مبـــدو ًءا
ُ

لغـــر التأنيـــث) ،وقـــد أشـــر يف
جمـــيء مـــا يوافـــق روايـــة الرباحـــي
يف النســـختني (أ) ،و(ب)( .ســـيبويه،
1988م؛ احلاشـــية (.))7

 .6قــال ابــن خــروف عنــد رشحــه حديــث
ِ
ســيبويه عــن َّ
االســم
جتعــان
أن األلــف والــام ال
َ
حكايــة(( :ويريــد بقولــه( :وال جتعــل األشــياء
حكايــة) أن اإلضافــة ال جتعــل األســاء حكايــة ،كــا

أن األلــف والــام كذلــك ،ووقــع يف الرشقيــة( :وال

جتعــل االســم حكايــة))) (ابــن خــروف1425 ،هـ�ـ،
النــص ُي ْلحــظ مــا يــأيت:
ص .)413 :ويف هــذا
ِّ
أ ـ اختلفـــت الن َُّســـخ الرشقيـــة عـــن

غريهـــا يف الكلمـــة الواقعـــة بعـــد

بتـــاء املضارعـــة يف قولـــه( :فلـــم

قولـــه( :وال جتعـــل)؛ فهـــي (االســـم)

َـــون) ،وأمـــا يف املطبوعـــة (هـــارون)
ُتن ِّ

يف الرشقيـــة ،ويف غريهـــا( :األشـــياء)،

فالفعـــل مبنـــي للمجهـــول مبـــدو ًءا

ووافقـــت املطبوعـــ ُة (هـــارون)

َـــون).
بيـــاء املضارعـــة( :فلـــم ُين َّ

الرشقيـــ َة يف هـــذه الكلمـــة.

جـــ ـ ورد يف روايـــة الرباحـــي الفعـــل
ـــت) ،ومعـــه ضمـــر
املـــايض ( َأ َّن ْث َ

ب ـ يف الرشقيـــة وغريهـــا ورد الفعـــل

املضـــارع الواقـــع قبـــل (األشـــياء/

الرفـــع فقـــط ،بينـــا ورد يف املطبوعـــة

االســـم) للمخاطـــب املفـــرد( :وال

(هـــارون) ومعـــه ضمـــرا الرفـــع
والنصـــبَ ( :أ َّن ْثتَـــ ُه).

وتغـــر هـــذا الفعـــل يف
جتعـــل)،
َّ

ـــت) ،ومل يـــردا يف
(ص ْف َ
والفاعـــل َ َ

للغائبـــن(( :ال جيعـــان االســـم

املطبوعـــة (هـــارون) ،فقـــد ورد

د ـ زاد يف املطبوعـــة (هـــارون) الفعـــل

حكايـــة)) (ســـيبويه1988 ،م ،ج،3 :

روايـــة الرباحـــي ،يف قولـــه( :وإن
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ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

111-87

االمــر
الــذي ورد قو ُلــه(( :وســألته عــن :آيت
َ
ـص ،فقــال :اجلــزا ُء ههنــا َخ َطـ ٌ
ـأ،
ـع اللـ َّ
ال يقطـ ُ

ص.)334 :

املبحــث الثــاين :نصــوص ســيبويه يف (الكتــاب)

بــن الن َُّســخ اخلطيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف

ال يكــون اجلــزاء أبــدً ا حتــى يكــون الــكال ُم
ُ
ـاعر ،وال
ـر واجــب ،إال أن ُيضطـ َّـر شـ ٌ
األول غـ َ
ٍ
شــعر ال َبتَّــ َة)) (ســيبويه،
نعلــم هــذا جــاء يف
ُ

والن َُّســخ املطبوعــة:

ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب األول :التنبيــه إىل

1988م ،ج ،3 :ص ،)101 :ومل َي ِ
ــر ْد بعــد

الن َُّســخ اخلطيــة مل تــرد يف املطبوعــة:

1 .جــاء يف تنقيــح األلبــاب ً
نقــا عــن ســيبويه:

كلمــة (البتــة) مــا ورد يف الن َُّســخ الرشقيــة ،بــل
هــي آخــر عبــارة ســيبويه ،و ُي ْلحــظ هنــا أن

((وال نعلــم هــذا جــاء يف الشــعر ال َبتَّــ َة،...

كلمــة( :الشــعر) ،املعرفــة ،الــواردة يف (تنقيــح
األلبــاب)جــاءتنكــرةِ :
(شــ ْعر)يفاملطبوعــة.
2 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف بعــض النســخ

ووقــع بعــد قولــه (البتــة) :قــال الشــاعر:
َل َطا َلا َح َّ ْ
اها َل ت َِر ْد
ل ُت َ َ

(مل أمتكن من معرفة قائله ،وورد بعده:
والس َ
جال َت ْب َ ِت ْد
َفخَ ِّل َي َ
اها ِّ

بعــد قولــه( :ألنــك ال تقــول :يكــون هــذا

أمــر)( :والنحويــون قــد جيــرون
إذا زيــدٌ
ٌ

ومهــا بــا نســبة يف املفضــل الضبــي :ديــوان

عــى هــذا فيقولــون :يكــون هــذا يــو َم زيــدٌ
ـر) وقــد خ َّطــأه ســيبويه)) (ابــن خــروف،
أمـ ٌ

املفضليــات1920 ،م ،ص ،356 :والفــراء،

1983م ،ج ،2 :ص ،284:وابــن جنــي،

1425ه��ـ ،ص ،)212 :هــذه الزيــاد ُة التــي

1954م ،ج ،3 :ص ،49:واألزهــري،

فــوق اخلــط الــوارد ُة يف بعــض الن َُّســخ ،مل
َتـ ِ
ـر ْد يف املطبوعــة ،جــاء يف (هــارون)(( :فـ ْ
ـإن

1964م ،ج ،5 :ص( 237 :حــا) ،وابــن
ســيده( ،د .ت) ،ج ،9 :ص ،164 :وابــن

أمــر ،كان
قلــت :يكــون هــذا يــو َم زيــدٌ
َ
ٌ
ً
يونــس عــن العــرب؛
خطــأ ،حدَّ َثنــا بذلــك
ُ

منظــور( ،د .ت) ،ج ،2 :ص( 955 :حــأ)،
تأخريهــا عنــه،
وحتلئــ ُة اإلبــل عــن املــاء:
ُ
ـر ْد) ،فـــ :ال َتـ ِ
وح ْب ُســها؛ حتــى ال َتـ ِ
ـر ْد ،ليــس
َ

ـر))
أل َّنــك ال تقــول :يكــون هــذا إذا زيــدٌ أمـ ٌ

بمجــزو ٍم ،ولكـ َّن الشــعر مق َّيــدٌ  ،ومعنــاه :لئــا
ت ِ
َــر َد ،كــا َّ
اللــص :لئــا
يقطــع
أن معنــى :ال
َّ
ُ

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)119:
ويظهــر  -واهلل أعلــم  -أن هــذه اجلملــة مــن

الزيــادات ،إ ْذ مل تــرد يف النســخة احلمزاويــة

ـت يف الن َُّســخ
ـص .هــذا الــكالم ثابـ ٌ
ـع اللـ َّ
يقطـ َ

(ســيبويه ،خمطــوط ،ص ،)148:وال فيــا

الرشقيــة)) (ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص:
 .)201هــذه الزيــادة مل َتـ ِ
ـر ْد يف املطبوعــة ،وإنــا

َــص ســيبويه ( ُينظــر:
نقلــه الســرايف مــن ن ِّ
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ص ،136 :وأيب حيــان1998 ،م ،ج،3 :

الســرايف2008 ،م ،ج ،3 :ص.)330:

ص )252:قــال ابــن خــروف(( :جــاء بــه عــى

3 .قــال ابــن خــروف يف تعليــل حــذف الــام من
(أن)َّ (( :
(أن) املخففــة مــن َّ
خــر ْ
ألن الــام ال
ُتــذف البتــة مــن ْ
(أن) املبطلــة للعمــل .ووقــع

ملــكان (أ ْم) املعادلــة( ،كــا جــازت املســألة).

ذكــرت لــك يف الدعــاء) وأبدلــه مــن هــذا

خــروف1425 ،هـــ ،ص )264 :هــذه الزيــادة

حــدّ ســواء إتيانــك يف كل حــن ،وجــاز ذلــك
ووقــع يف الرشقيــة :يعنــي يف االســتفهام)) (ابن

يف كتــاب األســتاذ( :إال يف هــذا املوضــع ملــا

التــي وردت يف الرشقيــة مل تــرد يف املطبــوع،

املوضــع .ويف أكثــر النســخ :مــن الدعــاء،
وجعلهــا تبيينًــا لِـ(مــا))) (ابــن خــروف،

جــاء يف كتــاب ســيبويه (هــارون)(( :وجتــوز

أ ـ مــا ذكــره ابــن خــروف وار ًدا يف

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص )171:ويبــدو

النســخ ،مل يــرد يف املطبوعــات ،وأشــار

5 .قــال ابــن خــروف يف أثنــاء حديثــه عــن
رشح جمــيء ( َأ ْو) بمعنــى الــواو(( :ووقــع يف

كــا جــازت املســألة .ومثــل ذلــك))...

1425ه��ـ ،ص.)259 :

تفســر لــكالم ســيبويه.
ـ واهلل أعلــم ـ أهنــا
ٌ

(اخلــدب) ،وأكثــر
نســخة األســتاذ
ّ

املحقــق يف حاشــية كتــاب ســيبويه

الرشقيــة بعــد قولــه( :بــا عـ َّـز وهـ َ
ـان) :قــال

(هــارون) إىل جميئــه يف النســختني (أ)،

ابــن أمحــر:
ـف َثالِ ـ ٍ
ـه َر ْي ِن َأ ْو نِ ْص ـ َ
ـث
َأ َل َفا ْل َب َث ــا َش ـ ْ
ِ
ِ
إِ َل َذ َ
ابــا
اك َمــا َقــدْ َغ َّي َبتْنــي غ َي َ َ
ـف ثالــث))
يريــد :البثــا شــهرين ،أو شــهرين ونصـ َ

و(ب) (ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص:
168؛ احلاشــية (.))3

ِ
ب)
ب ـ يف نســخة األســتاذ (اخلــدَ ّ

ورد حــرف اجلــر (يف) يف قولــه( :ملــا
ذكــرت لــك يف الدعــاء) ،وحـ َّ
ـل مكانه
ِ
ــن ) يف أكثــر الن َُّســخ.
احلــرف (م ْ
4 .عند قول الشاعر:
ِ
ي ِح ـ ْ ٍ
ـن َأ َت ْي َتــ ُه
ـو ٌاء َع َل ْي ــه َأ َّ
َس ـ َ
َأ َســا َع َة ن َْح ٍ
ــس ُت َّت َقــى َأ ْم بِ َأ ْســ ُع ِد

(البيــت لزهــر بــن أيب ســلمى يف ديوانــه،

2008م ،ص .168 :وبــا نســبة يف املــرد( ،د.
ت) ،ج ،3 :ص ،288 :واملالقــي2002 ،م،

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص ،277 :والبيــت

لعمــرو بــن أمحــر الباهــي يف ديوانــه( ،د .ت)،
ص ،171:واألخفــش1990 ،م ،ج ،1:ص،34:

وابــن الشــجري1992 ،م ،ج ،3 :ص .75:وبــا

نســبة يف ابــن جنــي( ،د .ت) ،ج ،2 :ص .)460:مــا
ورد يف الرشقيــة مــن زيــادة مل َتـ ِ
ـر ْد يف كتــاب ســيبويه
املطبــوع ،قــال(( :ومــن العــرب مــن يقــول :خــذه
واهلــنُّ ،
َ
وكل
وهــان ،أي :خــذه بالعزيــز
عــز
بــا َّ
ِّ
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واحــدة منهــا جتــزئ عــن أختهــا))( .ســيبويه،

7 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة
ــل ُخ َج َ
وج ٌ
ٌ
ــأةٌ):
بعــد قولــه:
(رجــل َر ْب َعــ ٌةَ َ ،

(أم)( ))...ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص186 :

ور ْب َعــ ٌة،
خــروف1425 ،هـــ ،صَ .325 :

ـص ســيبويه،
أن قــول الشــاعر ابــن أمحــر مل يــرد يف َنـ ِّ
رجــح أن يكــون ُأقحــم ،ويقــوي ذلــك أنــه مل يــرد
و ُي َّ

بالقصــر .ابــن منظــور( ،د .ت) ،ج ،3ص:
َح ـ ٌة،
ور ُجـ ٌـل ُخ َجـ ّـأةٌ ،أيُ :نك َ
( 6651ربــع)َ .

1988م ،ج ،3 :ص ،)185:وقــال(( :وإن شــاء

أدخــل الــواو كــا قــال :بــا عـ َّـز وهــان .وقــد تدخــل
النصــن الســابقني مــن املطبــوع
و ،)186ف ُيلحــظ يف َّ

يف املخطوطــة وال املطبوعــةُ ( .ينظــر ً
مثــا :ســيبويه،
خمطــوط ،األســكوريال 134 ،أ ،وراغــب باشــا،
160أ ،وســيبويه1881 ،م ،ج1 :ص ،)438:كــا مل
يــرد يف رشح كتــاب ســيبويه للســرايف (الســرايف،

2008م ،ج ،3 :ص.)438 :

6 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة:
َ
أفعــل زيــدٌ  ،مثــل :أكــر َم زيــدٌ )) (ابــن
خــروف1425 ،هـــ ،ص.)295 :

بعــض مــا يف الن َُّســخ
َســ َقط مــن املطبوعــة
ُ

الرشقيــة ،وهــو قولــه( :مثــل :أكــر َم زيــدٌ )،
فجــاء فيهــا (هــارون)(( :فقولــك :هــذا
أفعــل ،بمنزلــة قولــك :أ ْف َع َ
ُ
ٌ
ــل زيــدٌ .
رجــل
فــإذا مل تذكــر( ))...ســيبويه1988 ،م ،ج،3 :

ص ،)402:ويظهــر  -واهلل أعلــم  -أن التمثيــل
النــص،
بـــ (أكــر َم زيــدٌ ) زيــادة دخلــت يف
ّ
ويقــوي هــذا أهنــا مل تــرد يف نســخة الزخمــري

(ســيبويه ،خمطــوط ،جــوروم باشــا 5 /3 ،ب)
أيضــا (ســيبويه،
وال يف مطبوعــة (باريــس) ً
1885م ،ج ،2:ص.)5:
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واملباض َعــة))) (ابــن
ـراب
َ
(وهــو الكثــر الـ ِّ
َو َر َب َع ـ ٌة ،أي :مربــوع اخللــق ،ال بالطويــل وال

كثــر النــكاح .ابــن منظــور( ،د .ت) ،ج:
ُ
 ،2ص( 1105 :خجــأ) .).هــذا التفســر
لـ ُ
ِ(خ َجـ َـأ ٍة) الواقــع يف الن َُّســخ الرشقيــة مل يــرد

ـرت إىل
يف املطبوعــة ،كــا أن كلمــة َ َ
(جــل) ُغـ ِّ
ـص فيهــاَ (( :ر ُجـ ٌـل َر ْب َعـ ٌة،
(ر ُجــل) ،فجــاء النـ ُّ
َ
ورجــل ُخ َج َ
ٌ
َّ
فــكأن هــذا املؤنــث))...
ــأةٌ،

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)732:
ويبــدو  -واهلل أعلــم  -أن هــذه مــن الزيــادات
التــي زادهــا املع ِّلقــون عــى كتــاب ســيبويه

ويرجــح هــذا َّ
أن
وهــم يطالعــون رشوحــه؛
ِّ

رشحــا للســرايف عــى
تلــك العبــارة جــاءت ً
نــص لســيبويهُ ( .ينظــر :الســرايف2008 ،م،
ٍّ

ـص
ج ،4:ص ،)7 :ويؤيــده عــدم جميئهــا يف نـ ِّ
مطبوعــة باريــس (ســيبويه1885 ،م ،ج،2:
ص.)20 :

8 .قــال ابــن خــروف(( :وبعــد قولــه( :ال تقــول:
َل ْ َألِــف) ،وزاد يف الرشقيــة( :فتحــذف األلــف
مــن الم ،ســمعنا مــن العــرب مــن يقــول)
وأنشــد البيــت)) (ابــن خــروف1425 ،هـــ،
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مضارعــا مســبوقا بســاع مــن
جــاء
ً

ص.)348 :
مــا ِز ْيــدَ يف الن َُّســخ الرشقيــة مل يــر ْد يف املطبوعــة

العــرب( :ســمعنا مــن العــرب مــن
يقــول) ،ويف املطبوعــة ماض ًيــا:

ـص فيهــا عــى النحــو
(هــارون) ،فقــد جــاء النـ ُّ

(قــال) ،وســقطت مجلــة( :ســمعنا

ـاف ال ْم ،قــال:
ـف وقـ ْ
اآليت(( :تقــول :ال ْم ألـ ْ
ُت َك ِّت َب ِ
ان يف ال َّط ِر ِ
يق َل َم الِ ْ
ف))

مــن العــرب).

 .9يف أثنــاء رشح ابــن خــروف حلديــث ســيبويه

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص ،662:والبيــت

عــن اتفــاق أهــل احلجــاز وبنــي متيــم يف بنــاء
ً
معــدول عــن حــدِّ ِه مــن املؤنــث
مــا جــاء
كـ(ح َض ِ
ــار)
عــى الكــر إذا كان آخــره را ًء،
َ

أليب النجــم العجــي يف املــرد( ،د .ت).
ج ،1:ص ،732:وابــن جنــي( ،د .ت) .ج:

 ،3ص ،792:وابــن منظــور (،د .ت) ،ج،5:

و(ســ َق ِ
ار) ،واختالفهــم فيــا آخــره غــر
َ

ص( 6183 :كتــب) ،وبــا نســبة يف ســيبويه،

الــراء ،قــال(( :ووقــع يف الرشقيــة :واحلجازيــة
هــي األُوىل ال ُقدْ َمــى ،وعليهــا املعنــى))( .ابــن

1988م ،ج ،3:ص ،266:والبغــدادي،

1989م ،ج ،1:ص.)99:

ـص مــن النصــوص التــي حصــل فيهــا
هــذا النَّـ ُّ

خــروف1425 ،هـــ ،ص ،)359 :وقد سـ َ
ـقط

أثبتــه زائــدً ا يف الرشقيــة ـ واملطبوعة (هــارون)،

مهــم؛
املعنــى) ،وهــذا الســ ْق ُط لــه تأثــر
ٌّ
يتبــن ترجيــح ســيبويه لِ ُّلغــة
إ ْذ بوجــوده
ّ

مــن املطبوعــة (هــارون) قولــه( :وعليهــا

ـرا بني مــا نقله ابــن خــــــروف ـ مما
التغيــر كثـ ً
وتلــك التغيــرات جــاءت عــى النحــو اآليت:

احلجازيــة ،فبنــو متيــم يرفعــون مــا ليــس

أ ـ ســقطت (ال) مــن املطبوعــة يف

آخــره راء وينصبونــه ،نحــو :هــذه َق َطــا ُم،

قولــه( :ال تقــول).
تغــر رســم َ
(ل ْ َألِــف) إىل (الم
بـ
َّ

وهــذه َح َ
ــذا ُم ،وشــاهدت حــذا َم وقطــا َم،

وأهــل احلجــاز يبنــون عــى الكــر دو ًمــا:

ألــف) يف املطبوعــة.

ـاف
جـــ ـ زاد يف املطبوعــة قولــه( :وقـ ْ

وشــاهدت َح َ
ــذا ِم ،ومــررت
هــذه حــذا ِم،
ُ
بحــذا ِم .وقــد أجــاز ســيبويه ـ عــى ٍ
قلــة ـ

األلــف مــن الم) ،وســقط مــن

( ُينظــر :ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص:

ألــف).
ال ْم) بعــد قولــه( :ال ْم
ْ

د ـ زاد يف الرشقيــة قولــه( :فتحــذف

أيضــا.
الرفــع
والنصــب فيــا آخــره الــراء ً
َ
َ

املطبوعــة.

رجــح َّ
أن عبــارة (وعليهــا
 278و )279و ُي َّ

تعليــق مــن صاحــب النســخة أو
املعنــى)
ٌ

ـر فعــل القــول ،ففــي الرشقية
هـــ ـ تغـ َّ
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مــن الناســخ ،فعنــد العــودة إىل نســخة ابــن

يرجــح
َــص ســيبويهِّ ،
زيــادة وإنــا هــو مــن ن ِّ

ـص ( ُينظــر :ســيبويه ،خمطــوط  -نســخة
يف النَّـ ّ

وفيهــا(( :مل جيــز هنــا إال( أم) ألنــك إنــا تســأل

ّ
بخــط يــده ال نجدهــا
خــروف التــي كتبهــا
ابــن خــروف  ،ص 60 :أ( ،كــا أهنا يف نســخة
املــرد كذلــك ،حيــث أشــار ابــن خــروف يف

احلاشــية إىل مــا ورد يف تلــك النســخة وفيهــا:

هــذا أهنــا وردت كذلــك يف نســخة الزخمرشي،

عــن صاحــب الفضــل)) (ســيبويه ،خمــطوط -
أيضــا
جــوروم باشــا ج169/2 :أ) ،وكذلــك ً

يف نســخة األســكوريال (ســيبويه ،خمطــوط،

((واحلجازيــة هــي اللغــة األوىل القدمــى))

 133ب) ،ولكــن بس ـ ْقط كلمــة (صاحــب)،

 60أ ،احلاشــية اليــرى( ،و ُيلحــظ االختالف

خــروف يف النَّــص غــر موجــود يف النســختني

(ســيبويه ،خمطــوط  -نســخة ابــن خــروف،
ـص بــن نســخة ابــن خــروف
البســيط يف النـ ِّ
ونســخة املــرد ،ومــع ذلــك مل تــرد يف

و ُيشــار هنــا إىل أن بعــض مــا أورده ابــن

الســابقتني ،وهــو قولــه( :عــن أفضلهــا،
ولســت تســأل) ،ولكــن ُأشــر يف حاشــية

النســختني عبــارة (وعليهــا املعنــى).
ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب الثــاين :التنبيــه إىل

(ســيبويه ،خمطــوط،ص 133 :ب ،احلاشــية

1 .قــال ابــن خــروف عنــد حديثــه عــن مثــال

2 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة بعــد

وردت يف املطبوعــة:
الن َُّســخ اخلطيــة قــد
ْ

األســكوريال إىل وروده يف نســخة املــرد
اليمنــى).

ســيبويه( :أزيــدٌ أفضــل أم عمــرو)(( :وقولــه:
(مل جيــز هنــا إال ( َأ ْم) ألنــك إنــا تســأل عــن

عــى حــال)( :و ُيــروى عــن بعــض العــرب:

قولــه( :ولســت تســأل عــن الفضــل) ،ثبتــت

1425هـــ ،ص 267 :و.)277

أفضلهــا ،ولســت تســأل عــن الفضــل).

هــذه الزيــادة يف الرشقيــة)) (ابــن خــروف،
1425ه��ـ ،ص .).272 :الزيــادة التــي أشــار
ابــن خــروف أهنــا ثبتــت يف الرشقية ،قــد ثبتت

أيضــا يف املطبوعــة (هــارون) بزيــادة كلمــة

(صاحــب)(( :ولســت تســأل عــن صاحــب

الفضــل)) (ســيبويه ،1988 ،ج ،3 :ص:

 ،)179ويظهــر أن مــا ورد يف الرشقيــة ليــس
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قولــه( :خــذه هبــذا أو هبــذا ،أي :ال يفوتنَّــك

عــز وهــان)) (ابــن خــروف،
خــذه بــا َّ
وافقــت املطبوعـ ُة مــا وقــع يف الن َُّســخ الرشقيــة مــن
ـار واملجــرور
الزيــادة ،لكــن بإقحــام (ك ُّل) بــن اجلـ ّ

(عــى حــال) ،وتغيــر قولــه( :يــروى عــن
العــرب) إىل( :ومــن العــرب مــن يقــول) :جــاء
يف املطبوعــة (هــارون)(( :خــذه هبــذا أو هبــذا،
أي :ال يفوتنَّــك عــى ِّ
كل حــال ،ومــن العــرب مــن

يقــول :خــذه بــا عـ َّـز وهـ َ
ـان)) (ســيبويه1988 ،م،
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ــار ٍ
ب) ،ثــم ح َّقرتَــه ،فقلــت:
نحــو( :ت ََض ُ
ت َُض ْ ِ
ــر ُب ،مل ت ْ ِ
َص ْفــ ُه؛ ألنــه يصــر بمنزلــة
ِ
ــب) ،وخيــرج إىل مــا ال ينــرف))...
( َت ْغل َ
(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)200:وذكــر

ـص
ج ،3 :ص 184:و ،)185وقــد جــاء هــذا النَّـ ُّ
عــى صيغــة ثالثــة يف نســخة األســكوريال(( :خــذه
َ
هــان ،كأنــك قلــت :هبــذا أو هبــذا،
بــا عــز أو

ومــن العــرب مــن يقــول :خــذه بــا عــز وهــان))

أن مــا ورد يف الن َُّســخ الرشقيــة ،هــو عــوض مــا

(ســيبويه ،خمطــوط ،ص 134 :أ )،فســقط قولــه:

يف النسخـــــة الرباحيــة ،ويبـــدو ـ واهلل أعلــم ـ

(أي :ال يفوتنّــك عــى حــال) ،وزاد قولــه (بــا عـ ّـز
أو هـ َ
ـان ،كأنــك قلــت) قبــل قولــه( :هبــذا أو هبذا)،

أن مــا يف الرباحيــة هــو مــا وضعــه األســتاذ

(ومــن العــرب مــن يقــول :خــذه بــا عـ ّـز وهــان)

مث َب ًتــا يف مطبوعــة (باريــس) ( ُينظــر :ســيبويه،

عبدالســام هــارون ـ رمحــه اهلل ـ بــن معقوفــن

النــص هــو الراجــح عنــدي ،ألن قولــه:
وهــذا
ُّ

1885م ،ج ،2:ص ، )4:ومهــا موضعــان مــن

يــدل عــى أن بعضهــم اآلخــر يقــول( :بــا عـ ّـز أو

ـص؛ أوهلــا( :كــا ختــرج هنــدٌ يف التحقــر،
النـ ِّ

هــان) ،ويؤيــد هــذا وروده يف نســخة راغــب باشــا

بــوالق (ســيبويه 1316 ،هـــ ،ج ،1 :ص.)498:

إذا قلــتُ :هنَ ْيــدَ ةُ ،إىل مــا ال ينــرف)،
واآلخــر( :إذا حقرتــه يصــر ُأجي ِ
ــد َل ،مثــل
َْ
ِ
بـ(هـ ِ
ـح ،وإن ســميت رجـ ً
ـرقَ) قلــت:
ـا َ
ُأ َم ْيلـ َ

(ســيبويه ،خمطــوط ،ص 160 :أ) ويف مطبوعــة

ختــرج هنــدٌ يف التحقــر إذا قلــتُ :هنَ ْيــدَ ةُ؛

4 .قــال ابــن خــروف(( :وقــع هنــا يف روايــة

3 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة بعــد

ــق قــد جــاء ،ال تــرف).
هــذا ُه َر ْي ُ

قولــه( :وخيــرج إىل مــا ال ينــرف)( :كــا

الرباحــي( :وذلــك البنــاء معرفــة ،كذلــك

إىل مــا ال ينــرف البتــة يف مجيــع اللغــات،
وكذلــكُ :أج ِ
ــاد ُل :اســم رجــل ،إذا ح َّقرتــه
َ
ِ
ِ
ســميت
ــح ،وإن
يصــر ُأ َج ْيــد َل ،مثــل ُأ َم ْيل َ
َّ

جــرى هــذا الــكال ُم) ...ويف الرشقيــة:
(كذلــك جــرى يف هــذا الــكال ُم))) (ابــن

جــاء ،ال تــرف) .ثبــت فيهــا عــوض مــا يف

َّــص عــن
كان حديــث ســيبويه قبــل هــذا الن ِّ

بـ(ه ِ
ً
ــق قــد
ــر َق) قلــت :هــذا ُه َر ْي ُ
رجــا َ

خــروف1425 ،هـــ ،ص.)315 :

صف مــا جــاء عــى ( ُف َعــل) أو عــدم رصفــه،
َ ْ
فذكــر أن َّ
اســا معرو ًفــا يف
كل مــا جــاء منــه
ً
ٍ
و(ج َعـ ٍ
ـل) ،أو صفـ ًة نحــو:
ــ(صد) ُ
الــكالم ،كـ ُ َ
ـروف ،ثــم ذكر أن
ـم ،فهــو مـ
ٌ
هــذا َر ُجـ ٌـل ُح َطـ ٌ

الرباحيــة))( .ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص:

.).293

مــا ذكــره ابــن خــروف واق ًعــا يف الن َُّســخ

الرشقيــة؛ َق َصــدَ بــه مــا جــاء بعــد قــول
رجــا ب( َت َفا ُع ٍ
ً
ــل)
يت
ــم َ
ســيبويه(( :إذا َس َّ

و(ز َفـ َـر) غــر مرصوفــن؛ ألهنــا خالفا
( ُع َمـ َـر) ُ
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ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

111-87

و(زافــر)،
(عامــر)
بناءمهــا يف األصــل ومهــا
ٌ
ٌ
فهــا حمــدودان عــن البنــاء الــذي هــو َأ ْو َل هبــا،

ت إِ َّن ْه)).
ـر َت َف ُقـــــــــــــ ْل ُ
َك َو َقــدْ َكـ ِ ْ
(ابن خــروف1425 ،هـــ ،ص  240:و،)241

يشــبهه ــــــ ال جيــيء حمــدو ًدا عــن البنــاء الذي
هــو َأ ْو َل بــه إال وذلــك البنــاء معرفــة( ،قــال

ديوانــه1986 ،م ،ص  ،66:وورد فيــه البيــت
األول:

ُع َمـ ٌـر ،أي :كثــر العمــران ،رصف َتــه يف املعرفــة

ص ،248:وابــن الشــجري1992 ،م ،ج،2 :

والبيتــان لعبيــداهلل بــن قيــس الرقيــات يف

وهــو بناؤمهــا يف األصــل ،و(عمــر) ــــــ ومــا

ِ ِ
ِ
وم ُهنَّ ْه
َبك ََر ْت َع َ َّل َع َواذيل َي ْلحينَني َو َأ ُل ُ
أيضــا يف :ابــن الســرايف1996 ،م ،ج،2 :
ولــه ً

رجــا بـ( ُع َم ٍ
ً
الزجــاجْ (( :
ــر)،
ســميت
فــإن
َ
ـر ٍة) ،أو بـ( ُع َمـ ٍ
مجــع ( ُع ْمـ ِ
ـر) مــن قولــك :رجـ ٌـل

ص .65:وبــا نســبة يف ســيبويه1988 ،م ،ج:

والنكــرة)) .الزجــاج1971 ،م ،ص ،)39 :ثــم

 ،3ص ،151:والنحاس1986 ،م ،ص،173 :

ـص باجلملــة التــي ورد فيهــا
ختــم ســيبويه النـ َّ

وابــن يعيــش( ،د .ت) ،ج ،3 :ص.)130:

حــرف اجلــر ( -يف)  -يف النُّســخة الرشقيــة،

وقــد وافقــت املطبوعــ ُة (هــارون) ـ يف إيــراد

وقــد وافقتهــا املطبوعــة ،وتلــك اجلملــة هــي

قولــه(( :كذلــك جــرى يف هــذا الــكال ُم))

هــذا الشــعر ـ مــا ورد يف الن َُّســخ الرشقيــة

( ُينظــر :ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص،)151:

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص ،)223:وهــو

نــص ســيبويه
رجــح أن يكــون الرجــز يف ِّ
و ُي َّ

الراجــح وروده عــن ســيبويه ،فقــد جــاء ذلــك

مقحــا ،لــوروده يف بعــض النســخ
وليــس
ً

(يف) يف نســخة الزخمــري (ســيبويه ،خمطــوط

ً
مثــا :ســيبويه،
اخلطيــة واملطبوعــة ( ُينظــر

 -جــوروم باشــا 13/ 3 ،ب) ،ويف نســخة

خمطوط  -جوروم باشــا 159 /2 ،أ ،وســيبويه،

راغــب باشــا (ســيبويه ،خمطــوط  166ب)،
و ُيشــار هنــا إىل َّ
أن حــرف اجلــر (يف) ســقط مــن

1881م ،ج ،1:ص ،422 :وســيبويه1316 ،

هـــ ،ج ،1:ص ،)475:و ُيشــار هنــا إىل أن هــذا

نســخة األســكوريال (ســيبويه ،خمطــوط ،ص:

الرجــز مل يــرد يف نســخة األســكوريال ( ُينظــر:

 139ب).

ســيبويه ،خمطــوط 130 ،أ و ب).

5 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة بيــت
هنــا وهــو:

ِ
الص ُبو
َب َكـ َـر ال َع َواذ ُل ِف َّ
ِ
وم ُهــــــــــــــــنَّ ْه
ح ِ َي ُل ْمنَنــــي َو َأ ُل ُ
ب َقدْ َعـــــــــــ َـا
ـن َش ـ ْي ٌ
َو َي ُق ْلـ َ

املطلــب الثالــثَ :ن ْقــص مــا يف الن َُّســخ اخلطيــة

الرشقيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف عــن املطبوعــة:
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قــال ابــن خــروف يف رشحــه حديــث ســيبويه عــن
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ــر فيهــا األســاء عــن حاهلــا يف
احلكايــة التــي ال ُت َغ َّ

و ُي ْل َحــظ االختــاف بــن الن َُّســخ

اآلخــر:

(هــارون) عــى النحــو اآليت:

اخلطيــة

الــكالم(( :ووقــع يف الرشقيــة( :ال تنكحوهنــا) ،وقــول

الرشقيــة،

واملطبوعــة

َو َجدْ َنــا ِف كِت ِ
َاب َبنِــي َتِي ٍم
الرك ِ
ِ
ــق َ
اخل ْي
ار))
َأ َح ُّ
ْــض املـُــ َع ُ
ــــل بِ َّ

وردت منــه يف الن َُّســخ الرشقيــة مجلــة (ال

يف املتــن بعــد قليــل ،والبيــت لبــر بــن أيب خــازم،

ب ـ ســقطت مــن الن َُّســخ الرشقيــة مجلــة( :وعــى
هــذا يقــول :بــدأت بِـــ :احلمــدُ هلل رب

ً
كامــا يف املطبوعــة ،بينــا
أ ـ ورد الشــاهد األول
تنكحوهنــا) فقــط.

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص ،406 :ويشــر
ٍ
شــاهد شــعري ســيأيت
بقولــه( :ال تنكحوهنــا) إىل

العاملــن) ،يف حــن وردت هــذه اجلملــة يف

1960م ،ص  .8:وبــا نســبة يف ســيبويه1988 ،م،

املطبوعــة.
جـــ ـ ُســبِ َق الشــاهد الثــاين يف النُّســخ الرشقيــة

ج ،3 :ص ،327:والزجــاج1971 ،م ،ص،125 :
والنحــاس :رشح أبيــات ســيبويه ،ص،1981:

ــر يف املطبوعــة
بقولــه( :وقــول اآلخــر) ،و ُغ ِّ

والبغــدادي :خزانــة األدب ج ،9 :ص.)168:

إىل( :وقــال الشــاعر).

َّــص يف املطبوعــة (هــارون) عــى
وقــد جــاء الن ُّ

النحـ�و اآليت(( :وقــال الشــاعر:
ِ
ِ
ونَــا
ُــم َو َب ْيــت اهللِ َل َتنْك ُح َ
ك ََذ ْبت ْ
ِ
ــب
َــر َ ْ
ــاب َق ْرن َ
َبنــي َش َ
وت ُل ُ
َاهــا ت ُ ُّ
(البيــت لألســدي يف ابــن منظــور (.د .ت) ،ج،5:

مــا أملــح ابــن خــروف إىل أنــه ورد يف غــر الن َُّســخ

ج ،3 :ص ،326:واملــرد( ،د .ت) ،ج ،9 :ص،4:

ـور الــوزن لــو
وال َ
ينهــى ،ثــم إن البيــت ســيكون مكسـ َ

ص( 3609:قــرن) ،وبــا نســبة يف ســيبويه1988 ،م،
والزجــاج1971 ،م ،ص  ،20وابــن يعيــش( ،د .ت)،

ج ،1:ص.)28:

وعــى هــذا يقــول :بــدأت بِـــ :احلمــدُ هلل رب

العاملــن ،وقــال الشــاعر:
َو َجدْ نَــا ِف َكت ِ
َــاب َبنِــي َتِيــ ٍم
الرك ِ
اخل ْي ِ
ــق َ
ْــض ا ُمل َعــار))
َأ َح ُّ
ـــل بِ َّ
(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)326:

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن النحــاس عندمــا رشح

أبيــات ســيبويه أورد اجلملــة (ال تنكحوهــا) مــن
َ

غــر النــون (النحــاس1986 ،م ،ص ،)120 :وهــو
ـوح ألن الشــاعر يف البيــت ينفــي
الرشقيــة ،وهــو مرجـ ٌ
ورد عــى غــر روايــة الن َُّســخ الرشقيــة ،ويؤيــد ذلــك

أنــه ورد كذلــك يف نســخة الزخمــري ،ولكــن بتغيــر

(ال تنكحوهنــا) إىل (ال هتتدوهنــا) (ســيبويه ،خمطــوط،
 52 /3ب).
خامتة:

ـياء مهمـ ٌة،
تب َّينَـ ْ
ـت بعــد دراســة هــذا املوضــوع أشـ ُ
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ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

تتلخــص فيــا يــأيت:

وكلياهتــا واملراكــز التــي ختــدم اللغــة العربيــة

 1 .تنبيــه ابــن خــروف إىل بعــض ن َُســخ كتــاب

وتراثهــا.

ســيبويه اخلطيــة واالختــاف بينهــا جعــل

املصادر واملراجع:

ملحــة؛ لكشــف مــا
التنقيــب عنهــا رضورة َّ
َ

اعــرى بعــض كتــاب ســيبويه مــن التغيــر.
ٍ
اختــاف بــن ن َُســخ كتــاب ســيبويه
2 .وجــو ُد
اخلطيــة ِ
أنفســها ،وبينهــا والن َُّســخ املطبوعــة.
3 .االختــاف بــن الن َُّســخ يف كتــاب ســيبويه
مؤثــر – بــا شــك – يف أحــكام ســيبويه
ٌ

النحويــة والرصفيــة.
4 .مــا ظهــر مــن اختـ ٍ
ـاف بــن الن َُّســخ  -اخلطيــة
واملطبوعــة  -يف هــذا البحــث قــد يكــون
مــؤرشا لدفــع هتمــة التناقــض التــي أثارهــا
ً

بعــض الباحثــن يف مذهــب ســيبويه يف بعــض
املســائل النحويــة والرصفيــة.

 5 .إثبــات نســبة بعــض الشــواهد الشــعرية
جمهولــة القائــل إىل أصحاهبــا مــن خــال
ورود هــذه النســبة يف بعــض الن َُّســخ التــي

أظهرهــا ابــن خــروف ،وهــي مل تكــن منســوبة
مــن قبــل.

6 .يــويص الباحــث بمراجعــة كتــاب ســيبويه،
والبحــث عــن الن َُّســخ اخلطية لــه حــول العامل،

ومقارنتهــا باملطبوعــة؛ لتتضــح الفــوارق أكثر،

ًــص األصــي
ــم الوصــول إىل الن ِّ
ومــن َث َّ

لـ(الكتــاب) ،وهــذا يتطلــب جهــو ًدا مشــركة

تقــع عــى عواتــق أقســام اللغــة العربيــة

111-87

 - 1املراجع العربية:
َّأو ًل :املخطوطات:

سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب ،كتاب سيبويه:
ِّ
(بخــط ابــن خــروف
نســخة مصــورة عــن نســخة خ ّطيــة
ومقابلتــه) حمفوظــة يف املكتبــة الوطنيــة بباريــس ،برقــم
(.)ARABE 6499
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة األســكوريال ،برقــم
(.)1321 /629
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة جــوروم باشــا برتكيــا،
يف أربعــة أجــزاء؛ األول برقــم ( ،)2562والثــاين برقــم
( ،)2563والثالــث برقــم ( ،)2564والرابــع برقــم
(.)2565
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة راغــب باشــا برتكيــا ،برقــم
(.)1376
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة الزاويــة احلمزاويــة
بالربــاط ،برقــم (.)48
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة الســليامنية برتكيــا ،برقــم
( 1105و.)1106
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة نــور عثامنيــة برتكيــا ،برقــم
(.)4628
ثان ًيا :الرسائل العلمية:
الرماين ،أبو احلسن عيل بن عيسى1998( .م) .رشح كتاب
سيبويه (رسالة دكتوراه) .إعداد :سيف بن عبدالرمحن بن
نارص العريفي .كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام بن حممد
سعود اإلسالمية بالرياض.
ثال ًثا :املطبوعات:
األخفــش ،أبــو احلســن ســعيد بــن مســعدة1990( .م).
معــاين القــرآن ،حتقيــق :د .هــدى حممــود قراعــة .ط،1.
القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي .
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األزهــري ،أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد1964( .م) .هتذيــب
اللغــة ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن .املؤسســة
املرصيــة العامــة للتأليــف واألنبــاء والرتمجــة ،الــدار
املرصيــة للتأليــف والرتمجــة.
ــمى
األعشــى ،ميمــون بــن قيــس1927( .م) .ديوانــه ا ُمل َس َّ
(الصبــح املنــر يف شــعر أيب بصــر) .بيانــة  :مطبعــة
أدلــف هلزهوســن .
الباهــي ،عمــرو بــن أمحــر( .د .ت) .ديوانــه ،حتقيــق د .حســن
عطــوان .مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق.
البحــري ،أبــو عبــادة الوليــد بــن عبيــد2007( .م) .احلامســة،
حــور وأمحــد حممــد عبيــد.
حتقيــق :د .حممــد إبراهيــم ّ
هيئــة أبــو ظبــي للــراث والثقافــة.
البغــدادي ،عبدالقــادر بــن عمــر1989( .م) .خزانــة األدب
ولــب لبــاب لســان العــرب ،حتقيــق :عبدالســام
هــارون .ط ،2.القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
اجلمحــي ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن سـ َّ
ـام1980( .م) .طبقــات
فحــول الشــعراء .قــرأه ورشحــه :حممــود حممــد شــاكر،
القاهــرة  :مطبعــة املــدين .
ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان(.د .ت) .اخلصائــص ،حتقيــق:
حممــد عــي النجــار ،بــروت :دار الكتــاب العــريب.
(1954م).
ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان .املنصــف (رشح كتــاب
الترصيــف للــازين) ،حتقيــق :إبراهيــم مصطفــى
وعبــداهلل أمــن .ط ،1.وزارة املعــارف العموميــة – إدارة
إحيــاء الــراث القديــم.
أبــو حيــان األندلــي ،أثــر الديــن حممــد بــن يوســف.
(1998م) .التذييــل والتكميــل يف رشح كتاب التســهيل،
حتقيــق :د .حســن هنــداوي .ط ،1.دمشــق :دار القلــم .
أبــو حيــان األندلــي1998( .م).ارتشــاف الــرب،
حتقيــق :د .رجــب عثــان حممــد ،ومراجعــة د .رمضــان
عبدالتــواب .ط ،1.القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
ابــن أيب خــازم ،بــر1960( .م) .ديوانــهُ .عنــي بتحقيقــه:
دِ .عــزة حســن .دمشــق :مطبوعــات مديريــة إحيــاء
الــراث القديــم .
ابــن خــروف ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد 1425( .مــن ميــاد
الرســول صــى اهلل عليــه وســلم) .تنقيــح األلبــاب يف

رشح غوامــض الكتــاب (رشح كتــاب ســيبويه) ،حتقيــق:
د .خليفــة حممــد خليفــة بديــري .ط ،1.طرابلــس
(ليبيــا) :منشــورات كليــة الدعــوة اإلســامية وجلنــة
احلفــاظ عــى الــراث اإلســامي .
الرقيــات ،عبيــداهلل بــن قيــس1986( .م) .ديوانــه ،حتقيــق
ورشح :د .حممــد يوســف نجــم .بــروت :دار صــادر .
ابــن الريــب ،مالــك1969( .م) .ديوانــه ،ضمــن دراســة عــن
(حياتــه وشــعره) ،حتقيــق :د .نــوري محــودي القيــي.
جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة (مــج  ،15جـــ.)1
الزجــاج ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد1971( .م) .مــا
ينــرف ومــا ال ينــرف ،حتقيــق :هــدى حممــود
قراعــة ،القاهــرة :جلنــة إحيــاء الــراث اإلســامي .
ابــن أيب ســلمى ،زهــر2008(.م) .رشح ديــوان زهــر بــن أيب
ســلمى .صنعــة أيب العبــاس ثعلــب ،حتقيــق :د .فخــر
الديــن قبــاوة .ط ،3.دمشــق :مكتبــة هــارون الرشــيد .
ابــن الــراج ،أبــو بكــر حممــد بــن الــري1988( .م).
األصــول يف النحــو ،حتقيــق :د.عبداحلســن الفتــي.
ط ،3.بــروت  :مؤسســة الرســالة .
ســيبويه ،أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر1881( .م) -
(1885م) .كتــاب ســيبويه  ،حتقيــق :هرتويــغ درنــرغ،
باريــس :املطبــع العامــي .
(1316هـــ)  .القاهــرة  :املطبعــة األمرييــة الكــرى –
بــوالق.
(1988م) .حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون .ط،3.
القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
(2015م) .حتقيــق :د .حممــد كاظــم ال َبــكَّاء .ط،1.
بــروت  :مكتبــة زيــن احلقوقيــة .
ابــن ســيده ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل .املخصــص،
بــروت :دار الكتــب العلميــة .
الســرايف ،أبــو ســعيد احلســن بــن عبــداهلل2008( .م) .رشح
كتــاب ســيبويه ،حتقيــق :أمحــد حســن مهــديل وعــي
ســيد عــي .بــروت :دار الكنتــب العلميــة .
ابــن الســرايف ،حممــد بــن احلســن1996( .م) .رشح أبيــات
ســيبويه ،حتقيــق :د .حممــد الريــح هاشــم .ط،1.
بــروت :دار اجليــل .
الســيوطي ،جــال الديــن عبدالرمحــن1987( .م) .مهــع
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عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ
اهلوامــع ،حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون ود .عبــد
العــال ســامل مكــرم ،يف اجلــزء األول ،وانفــرد األخــر
بتحقيــق بقيــة األجــزاء .ط ،2.بــروت :مؤسســة
الرســالة  ،وســاعدت جامعــة الكويــت عــى نــره.
ابــن الشــجري ،هبــة اهلل بــن عــي1992( .م) .أمــايل ابــن
الشــجري ،حتقيــق :د .حممــود حممــد الطناحــي .ط،1.
القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
الشــنتمري ،األعلــم يوســف بــن ســليامن1999( .م).
النكــت يف تفســر كتــاب ســيبويه ،حتقيــق :أ .رشــيد
بلحبيــب ،اململكــة املغربيــة  :وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية .
الضبــي ،املفضــل بــن حممــد1920( .م) .ديــوان املفضليــات.
ُعنــي بطبعــه ومقابلــة ن َُســخه :كارلــوس يعقــوب
اليــل .بــروت  :مطبعــة اآلبــاء اليســوعيني .
الفــاريس ،أبــو عــي احلســن بــن أمحــد بــن عبدالغفــار.
(1992م) .التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه  ،حتقيــق :د.
عــوضبــنمحــدالقــوزي.ط،1.مــر:داراملعــارف.
 املســائل املنثــورة1992( .م) ،حتقيــق :د .رشيــفعبدالكريــم النجــار ،عـ َّـان :دار عــار .
الفــراء ،أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد1983( .م) .معــاين
القــرآن ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار وأمحــد يوســف
نجــايت .ط ،3.بــروت :عــامل الكتــب .
القرطبــي ،أبــو نــر هــارون بــن موســى1984( .م) .رشح
عيــون كتــاب ســيبويه ،حتقيــق :د .عبدربــه عبداللطيــف
عبدربــه .ط ،1.القاهــرة :مطبعــة حســان .
املالقــي ،أبــو جعفــر أمحــد بــن عبدالنــور2002( .م) .رصــف
املبــاين يف رشح حــروف املعــاين ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد
اخلــراط .ط ،2.دمشــق :دار القلــم .
املــرد ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد( .د .ت) .املقتضــب،
حتقيــق :حممــد عبداخلالــق عضيمــة .بــروت :عــامل
الكتــب .
املعــري ،أبــو العــاء أمحــد بــن عبــداهلل1984( .م) .رســالة
الصاهــل والشــاحج ،حتقيــق :د .عائشــة عبدالرمحــن
(بنــت الشــاطئ) .ط ،2.مــر :دار املعــارف.
ابــن منظــور ،أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم( .د .ت) .لســان
العــرب ،حتقيــق :عبــداهلل عــي الكبــر ،وحممــد أمحــد
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حســب اهلل ،وهاشــم حممــد الشــاذيل .القاهــرة .دار
املعــارف .
النحــاس ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد1986( .م) .رشح
أبيــات ســيبويه ،حتقيــق :د .زهــر غــازي زاهــد .ط،1.
بــروت  :عــامل الكتــب ،ومكتبــة النهضــة العربيــة.
اهلــروي ،عــي بــن حممــد1993( .م) .األزهيــة يف علــم
احلــروف ،حتقيــق :عبداملعــن امللوحــي .ط ،2.دمشــق:
جممــع اللغــة العربيــة.
ابن يعيش ،أبو البقاء يعيش بن عيل( .د .ت) .رشح املفصل.
بريوت  :عامل الكتب .
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أثر تقديم أنشطة إثرائية بمقرر الثقافة اإلسالمية لتعزيز قيم
التعايش المجتمعي لدى طالبات السنة التحضرية بجامعة جدة
حبه بنت أحمد محمد سعيد أكرم (*)

ُ

جامعة جدة

(قدم للنشر يف  1438/12/17هـ ،وقبل للنشر يف  1439/05/14هـ)
ملخ ــص البح ــث  :هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إىل معرف ــة أث ــر تقدي ــم أنش ــطة إثرائي ــة بمق ــرر الثقاف ــة اإلس ــامية لتعزي ــز قي ــم التعاي ــش املجتمع ــي ل ــدى
طالب ــات الس ــنة التحرضي ــة بجامع ــة ج ــدة .واس ــتخدمت الباحث ــة املنه ــج ش ــبه التجريب ــي ذا املجموع ــة الواح ــدة .وأع ــدت الباحث ــة أنش ــطة إثرائي ــة لقي ــم
التعاي ــش املجتمع ــي (حري ــة املعتق ــد ،احل ــوار ،التواص ــل ،التع ــاون ،التضام ــن) .واش ــتملت أدوات الدراس ــة مقياس ــا لقي ــم التعاي ــش املجتمع ــي .وتوصل ــت
الدراس ــة إىل النتائ ــج التالي ــة:
وج ــود أث ــر لتقدي ــم األنش ــطة اإلثرائي ــة يف تعزي ــز قي ــم التعاي ــش املجتمع ــي ،وذل ــك بوج ــود ف ــروق دال ــة إحصائي ــة ب ــن متوس ــطي درج ــات الطالب ــات يف
التطبي ــق القب ــي والبع ــدي ملقي ــاس قي ــم التعاي ــش املجتمع ــي.
كلامت مفتاحية :أنشطة إثرائية،قيم التعايش املجتمعي  ،مقرر الثقافة اإلسالمية ،طالبات السنة التحرضية.
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Abstract: This study aimed to find out the effect of introducing enrichment activities in the Islamic culture course to promote the values of communal coexistence
among students of the Preparatory Year at the University of Jeddah. The researcher used the quasi-experimental design. The study tools included a measure of the
values of communal coexistence. The results showed the existence of an effect for the provision of enrichment activities in promoting the values of community
coexistence, with statistically significant differences between the average scores of female students in the pre and post-application of the communal coexistence
values measure.
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مقدمة:
تشــكل القيــم عــى مــر األزمــان إطــار ًا مرجعي ـ ًا
حيكــم ســلوك أفــراد املجتمــع ويوجــه ترصفاهتــم،
لذلــك فــإن النظــام الرتبــوي ألي جمتمــع يلعــب
دور ًا فاع ـ ً
ا يف بنــاء القيــم اإلجيابيــة ،وحــذف القيــم
الســلبية مــن عقــول وســلوك الناشــئة مــن أبنــاء
املجتمــع ،مــن خــال وســائل وأســاليب متعــددة،
األمــر الــذي أدى بالرتبيــة ومؤسســاهتا إىل أن
تتحمــل املســؤولية يف غــرس قيــم التعايــش لــدى
أفرادها(العبــادي2004،م).
فالتعايــش قيمــة دينيــة أخالقيــة ســلوكية اجتامعيــة
يف املقــام األول ،وهــي  -بال شــك  -مرتبطة بالتســامح
والتضامــن ،واحلريــة ،والتواصــل وغريهــا مــن القيــم
التــي حــرص االســام عــى تقويــة أوارصهــا يف
املجتمــع الواحــد ،وأيضـ ًا مــع املجتمعــات األخــرى،
وهــذا مــا نالحظــه مــن خــال أحــكام وتعاليــم
الديــن االجتامعيــة ،فجعــل اهلل تعــاىل عالقــات البــر
فيــا بينهــم مبنيــة عــى أســاس األخــوة واأللفــة
َّــا ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُــون
بعيــد ًا عــن التعصــب قــال تعــاىل ﴿إِن َ
ُــم
ــو ٌة َف َأ ْص ِل ُحــوا َب ْ َ
إِ ْخ َ
ُــم َوا َّت ُقــوا اللََّ َل َع َّلك ْ
ــن َأ َخ َو ْيك ْ
ح َ
ــون﴾ (احلجــرات.)10،
ت ُْر َ ُ
وقــد مثلــت وثيقــة املدينــة أول دســتور ألول دولة
إســامية قامــت عــى أســس ومرتكــزات التعايــش
الســلمي املجتمعــي ،فعندمــا هاجــر الرســول (ﷺ)
وجــد يف املدينــة نســيج ًا اجتامعيــ ًا خمتلفــ ًا عرقيــ ًا
ودينيــ ًا ،فعمــل عــى إرســاء دعائــم جمتمــع جديــد
قوامــه املحبــة والتفاهم(عــاوي2010،م).
ويؤكــد الرســول (ﷺ)عــى قيــم التعايــش
املجتمعــي بقولــه(ﷺ)َ ( :م َث ُ
ــل املؤمنــن يف ت ََوا ِّدهــم

ُ
مثــل اجلســد ،إِذا اشــتكى
وتراحهــم وتعا ُطفهــم:
ُ
ــه ِر
منــه عضــو :تَدَ ا َعــى لــه
بالس َ
ســائر اجلســد َّ
ُ
واحلُ ِّمــى) (صحيــح البخــاري  ،ج ،8:ص ،10:رقــم
احلديــث.)6011
يتضــح ممــا ســبق أن التعايــش املجتمعــي قيمــة
دينيــة أخالقيــة ســلوكية ،تســعى لســمو األخــاق
والتآلــف يف املجتمــع ،ونبــذ العصبيــة والتضامــن
بــن أفــراد املجتمــع الواحــد وإن اختلفــت أفكارهــم
ومعتقداهتــم وثقافتهــم ،ويقصــد هبــا «أن تعيــش مــع
اآلخــر أو اآلخريــن املخالفــن لــك فكــر ًا ،واعتقــاد ًا،
وثقافــة بقبــــول وســلم ودون أن يتعـــــرض أي
طــــرف لآلخــر بــا هيــدد الســلم املحــي أو العاملــي».
).(Azyadi, 2015
ومــن هــذا املنطلــق تبنــت اململكــة مفهــوم قيــم
التعايــش املجتمعــي ،وســعت إىل نــر ثقافتهــا مــن
خــال لقــاءات مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار
الوطنــي الــذي كان أحــد عناوينهــا(دور مؤسســات
التعليــم يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي ،املنعقــد
يف الريــاض يف الفــرة  29صفــر  2-ربيــع األول
1438هـ).
لذلــك تعــد اجلامعــة مؤسســة تعليميــة ذات
وظيفــة تربويــة اجتامعيــة ،ومتثــل األنشــطة الرتبويــة
إطــار ًا مــن اخلــرات واملواقــف التــي يتمكــن مــن
خالهلــا النظــام التعليمــي مــن تزويــد الطــاب
بوســائل لتدريبهــم عــى ممارســة العالقــات االجتامعية
الســليمة ،وإكســاهبم اخللــق القويــم وتنميــة اجتاهاهتم
(البوهــي وحمفــوظ2008،م).
وتوصــل البــزم (2010م) أن األنشــطة الالصفيــة
هلــا دور فعــال يف تنميــة القيــم االجتامعيــة واحتلــت
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املرتبــة األوىل بــوزن نســيبي مرتفــع ،وأكــدت دراســة
النهــدي(2001م) أن للمعلــم دور ًا يف تنميــة بعــض
القيــم االجتامعيــة يف نفــوس الطلبــة بلغــت نســبتها
 ، %70.6ويــويص كل مــن القــايض وعبدالغنــي
ونــوح (2012م) بأمهيــة االهتــام باألنشــطة التــي
تتيــح للطــاب اكتســاب بعــض القيــم االجتامعيــة
عــن طريــق املامرســة العمليــة.
وأوىص املؤمتــر الثــاين للمعهــــــد العـــــايل
جامعــــة آل البيــت (2012م) الــذي عقـــــد بتاريــخ
/11-10نيســــــان2012/م ،املوافــق/20-19
مجــادى االول1433هـــ بتأهيــل املؤسســات املســؤولة
عــن الرتبيــة الفاضلــة الســتعادة دورهــا يف إيصــال
القيــم االجتامعيــة املثــى ،وبنــاء الشــخصية وعــاج
القضايــا واملشــكالت املعــارصة.
وممــا ســبق تتمركــز فكــرة الدراســة حــول تعزيــز
ثقافــة املشــاركة واحلــوار والتســامح والتضامــن
والتعايــش مــع االختــاف لــدى طالبــات الســنة
التحرضيــة بجامعــة جــدة.
مشكلة الدراسة:
تنبــع أمهيــة هــذه الدراســة مــن أمهيــة موضــوع
قيــم التعايــش املجتمعــي الــذي تناولــه اللقــاء الوطني
ملركــز امللــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي «التعايــش
املجتمعــي وأثــره يف تعزيــز اللحمــة الوطنيــة» يف
جلســته اخلتاميــة يــوم اخلميــس  2ربيــع األول
1438هـــ ،املوافق  1ديســمرب 2016م ،بعنــوان (دور
مؤسســات التعليــم يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي)
حيــث خــرج اللقــاء إىل تفعيــل دور مؤسســات
التنشــئة ،واملؤسســات التعليميــة واملعلــم واألســتاذ
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اجلامعــي ،وكذلــك تفعيــل دور املناهــج الدراســية
واجلامعيــة يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي ،ومــن هنــا
تولــد اإلحســاس لــدى الباحثــة بــرورة إنجــاز
دراســة تعنــى بالــدور املنــوط لألســتاذ اجلامعــي
وتفعيــل منهــج الثقافــة اإلســامية يف تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي .ويف ضــوء ذلــك تــم حتديــد
مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس التــايل:
مــا أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة
اإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى
طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال البــد مــن اإلجابــة
عــن األســئلة الفرعيــة التاليــة:
1 .مــا قيــم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزم
تعزيزهــا لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة
بجامعــة جــدة؟
2 .مــا حمتــوى االنشــطة اإلثرائيــة التــي تعــزز
قيــم التعايــش املجتمعــي؟
 3 .مــا أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة
اإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي
لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة
جــدة؟
فروض الدراسة:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى 0.05 ≤ α  بــن متوســطي درجــات
طالبــات الســنة التحضرييــة يف مقيــاس قيــم التعايــش
املجتمعــي القبــي والبعــدي.
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أهداف الدراسة :
هتدف الدراسة احلالية التعرف عىل:
 1 .قائمــة قيــم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزم
تعزيزهــا لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة
بجامعــة جــدة.
 2 .حمتــوى األنشــطة اإلثرائيــة لقيــم التعايــش
املجتمعــي.
 3 .أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة
اإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي
لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة
جــدة.
أمهية الدراسة:
1 .تعــد هــذه الدراســة اســتجابة ملعظــم اللقــاءات
واملؤمتــرات وتوصيــات الدراســات الســابقة
التــي أجريــت يف جمــال القيــم وتعزيزهــا.
2 .تســاعد يف وضــع قائمــة بأهــم قيــم التعايــش
املجتمعــي.
3 .إمكانيــة االســتفادة مــن تعميــم تلــك األنشــطة
اإلثرائيــة عــى اجلامعــات وكليــات الرتبيــة.
4 .تعتــر الدراســة أول دراســة شــبه جتريبيــة -عىل
حــد علــم الباحثــة -تقــدم أنشــطة إثرائيــة يف
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات
الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة.
5 .تقــدم هــذه الدراســة مقياســ ًا لقيــم التعايــش
املجتمعــي ،والــذي يمكــن أن يكــون إضافــ ًة
وإثــرا ًء ملــا هــو موجــود مــن مقاييــس.
6 .تفيــد نتائــج هــذه الدراســة مركــز امللــك
عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي.

متغريات الدراسة:
املتغري املستقل :األنشطة اإلثرائية.
املتغــر التابــع :قيــم التعايــش املجتمعــي (حريــة
املعتقــد ،احلــوار ،التواصــل ،التعــاون ،التضامــن).
حدود الدراسة:
اقترصت الدراسة احلالية عىل ما ييل:
حــدود موضوعيــة :مقــرر الثقافــة اإلســامية
( ،)101وقيــم التعايــش املجتمعــي (حريــة املعتقــد،
احلــوار ،والتواصــل ،التعــاون ،والتضامــن).
حــدود برشيــة :طالبــات الســنة التحضرييــة
بجامعــة جــدة ،وتــم اختيــار هــذه املرحلــة ألمهيتهــا
حيــث يــراوح عمــر الطالبــة بــن  19-17عامــ ًا،
وهــي مرحلــة إعــداد ،وحتتــاج لتعزيــز القيــم لرتبــى
أجيــال املســتقبل عليهــا.
حــدود زمانيــة :أجريــت الدراســة احلاليــة يف
الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس
1438هـــ.
حدود مكانية :جامعة جدة.
مصطلحات الدراسة :
األثر ()Effect
يعــرف بأنــه «حمصلــة تغيــر مرغــوب أو غــر
مرغــوب فيــه حيــدث يف املتعلــم نتيجــة لعمليــة
التعليــم» (شــحاتة والنجــار2003 ،م ،ص.)22:
التعريــف اإلجرائــي :وتعــرف الدراســة احلاليــة
(األثــر) بأنــه قــدرة األنشــطة اإلثرائيــة املقدمــة مــن
خــال مقــرر الثقافــة اإلســامية ( )101يف تعزيــز
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
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التحضرييــة ،والــذي يســتدل عليــه مــن خــال
نتائــج مقيــاس القيــم بفــروق دالــة إحصائيــة لصالــح
املقيــاس البعــدي.
األنشطة اإلثرائية )(Enrichment activities

عرفــت بأهنــا «جمموعــة مــن األنشــطة التــي
توجــه إىل الطــاب وهتــدف نمــو قدراهتــم عــى فهــم
املــادة الدراســية والتعمــق فيهــا ،وتتــم حتــت إرشاف
وتوجيــه مــن املعلــم كاأللغــاز واأللعــاب الرياضيــة
والطرائــف العلميــة والنــوادر التارخييــة » (اللقــاين
واجلمــل2013،م ،ص.)56-55 :
التعريــف اإلجرائــي :هــي جمموعــة األنشــطة
املعــدة يف مقــرر الثقافــة اإلســامية ( )101لتعزيــز
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
التحرضيــة حتــت إرشاف عضــو هئيــة التدريــس .
تعزيز ()Reinforcement

عــرف بأنــه هــو «اإلجــراء الــذي يــؤدي إىل
التأكيــد عــى الســلوك اإلجيــايب وإزالــة أي توابــع
ســلبية ،األمــر الــذي يرتتــب عليــه زيــادة احتــال
حــدوث الســلوك اإلجيــايب يف املســتقبل يف املواقــف
املامثلة»(قشــان2010،م،ص.)7:
التعريــف اإلجرائــي :هــو عمليــة التأكيــد عــى
الســلوك اإلجيــايب الــذي ســتقوم بــه طالبــة الســنة
التحضرييــة ،نحــو قيــم التعايــش املجتمعــي نتيجــة
حــدوث الوعــي ،والتثقيــف مــن خــال األنشــطة
اإلثرائيــة التــي متــر هبــا مــن خــال مقــرر الثقافــة
اإلســامية ( ،)101ممــا يزيــد احتــال التقيــد بالقيــم
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يف املســتقبل.
التعايش املجتمعي ( )Societal coexistence

عــرف بأنــه « اجتــاع جمموعــة مــن النــاس يف
مــكان معــن تربطهــم وســائل العيــش مــن املطعــم
واملــرب ،وأساســيات احليــاة ،بغــض النظــر عــن
الديــن ،واالنتــاءات األخــرى ،يعــرف كل منهــا
بحــق اآلخــر دون اندمــاج وانصهــار «(شــحاته
والنجــار2003 ،م ،ص.)16:
التعريــف اإلجرائــي :تتبنــى الباحثــة هــذا
ا لتعر يــف .
أدبيات الدراسة:
تعد األنشــطة مــن أهــم مقومــات العمليــة الرتبوية
ملــا هلــا مــن دور فعــال يف تربيــة النــشء تربيــة متكاملــة
يف مجيــع املراحــل الدراســية ،وملــا هلــا مــن إســهامات
يف تعزيــز القيــم بمختلــف أشــكاهلا ،لذلــك البــد
مــن الوقــوف عــى مفهومهــا ووظائفهــا ،وأمهيتهــا،
وتصنيفاهتــا ،ودور األســتاذ اجلامعــي يف تفعيلهــا
وهــي عــى النحــو التــايل:
مفهوم األنشطة اإلثرائية :
النشــاط يف اللغــة يعــود إىل« فعــل نشــط فيقــال
نشــط الرجــل بالكــر وبالفتــح نشــيط ًا أي طابــت
نفســه للعمــل وغــره » (ابــن منظــور1994 ،م،
ص .)76:أمــا أصــل كلمــة اإلثــراء يعــود« للفعــل
ثــر أي الغــزارة والكثــرة » (جممــع اللغــة العربيــة،
2011م).
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وعرفــت اصطالحــ ًا « هــو كل نشــاط يقــوم بــه
املعلــم أو املتعلــم أو كالمهــا معـ ًا أو مــا يقــوم بــه زائــر
أو متخصــص لتحقيــق األهــداف الرتبويــة أو التعليمية
لتحقيــق النمــو الشــامل املتكامــل للمتعلــم ســواء
تــم داخــل الفصــل أو خارجــه ،داخــل املدرســة أو
خارجهــا طاملــا أنــه يتــم حتــت إرشاف املدرســة »
(عمــرة2004،م ،ص.)1:
وعرفــت أيضــ ًا بأهنــا « توفــر خــرات تعليميــة
للطــاب بحيــث تزيــد مــن عمــق واتســاع عمليــة
التعلــم لدهيــم وجيعلهــا أكثــر جاذبيــة هلــم» (اخلالدي،
2008م ،ص.)77:
ويتضــح ممــا ســبق أن األنشــطة اإلثرائيــة
هــي نــوع مــن األنشــطة التعليميــة ،تثــر فعاليــة
الطــاب للتعلــم ،وإجيابياهتــم ،وتعــزز فيهــم القيــم
واالجتاهــات ،مــن خــال مــا تتيــح هلــم مــن خــرات
جديــدة غــر روتينيــة.
وظائف األنشطة االثرائية :
تقــوم األنشــطة اإلثرائيــة بوظائــف عــدة أمجلهــا
البوهــي وفــاروق ( 2001م) يف التــايل:
•تنمية مها رات معرفية لدى املتعلم:
فاملتعلــم حينــا يشــرك يف مواقــف تعليميــة،
تتطلــب منــه نشــاط ًا آمنــ ًا نوعــا مــا ،نجــد أنــه
يســتغل كافــة طاقاتــه ،ومهاراتــه املعرفيــة ،فالنشــاط
يثــر االهتــام ،ويدفــع إىل التســاؤل ،ممــا يعــد بدايــة
للنشــاط العقــي ،وأســلوب ًا جديــد ًا لتعليــم الفــرد
كيفيــة التفكــر.
•تنمية ميول واجتاهات وقيم:
هــذه اجلوانــب ال حتظــى يف التعليــم التقليــدي

بجانــب كبــر مــن االهتــام ،ومــن ثــم فــإن االهتــام
هبــا وتوجيههــا عــى نحــو ســليم يعــد مــن قبيــل بنــاء
اإلنســان مــن الداخــل ،والنشــاط املــدريس يعتــر
فرصــة حقيقيــة لتنميــة هــذه اجلوانــب.
•الربط بني النظرية والتطبيق:
الكثــر ممــا يدرســه املتعلــم داخــل جــدران الفصل
الــدرايس يظــل دون داللــة أو معنــى حتــى يثبــت لــه
صحتــه أو خطئــه ،والســبيل لذلــك أن يشــاهد املتعلــم
مــا يــدل عــى مــا قــدم لــه مــن معــارف.
•تنمية مهارات االتصال:
فاملتعلــم يف املوقــف التعليمــي التقليــدي ال تتــاح
لــه الفرصــة إلنــاء تلــك املهــارات ألنــه يكــون يف
موقــف ســلبى ،ولذلــك فــإن النشــاط املــدريس
بمختلــف أشــكاله ،يســاعد املتعلــم عــى ممارســة
مهــارات االتصــال والتدريــب عليهــا حيــث ســيكون
يف حاجــة للقــراءة و الكتابــة والتحــدث واالســتامع.
•تعلم التخطيط والعمل يف فريق:
فهنــاك مرشوعــات يقــوم هبــا املتعلمــون ،وهنــاك
زيــارات ومقابــات ودراســات يقــوم املشــاركون
بالتخطيــط هلــا والعمــل عــى حتقيــق أهدافهــا التــي
شــاركوا يف حتديدهــا وصياغتهــا ،عــى أن تعلــم هــذه
املهــارات ال يتــم فقــط مــن خــال توجيــه املتعلمــن
إىل خطــوات أو إجــراءات معينــة جيــب القيــام هبــا،
ولكــن بجانــب ذلــك جيــب أن يعيــش املشــاركون
يف النشــاط مواقــف يلمســون فيهــا عائــد التخطيــط
الســليم والعمــل اجلامعــي.
تصنيفات األنشطة اإلثرائية:
تصنــف اإلنشــطة التعليميــة عامــة كــا ذكرهــا
118

حُبه بنت أمحد أكرم:أثر تقدمي أنشطة إثرائية مبقرر الثقافة اإلسالمية لتعزيز قيم التعايش اجملتمعي لدى طالبات السنة التحضرية...

(البوهــي وفــاروق2001،م ،وعمــرة2004،م) عــى
النحــو التــايل:
أ  -النشاط املصاحب للمقررات الدراسية.
هــو نشــاط يــارس داخــل مقــرر درايس ،ويســعى
لتحقيــق أهدافــه وحتكمــه مطالبــة مثــل احلصــول
عــى معلومــات أو تفســرها أو تأكيدهــا أو كســب
اجتاهــات أو تكويــن عــادات أو تعزيــز قيــم ،ولقــد
اعتمــدت الباحثــة يف دراســتها عــى التصنيــف الســابق
لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي.
ب  -النشاط املتم أو املكمل للمقررات الدراسية .
هــو نشــاط غــر مقيــد بمقــرر درايس ،ويــارس
خــارج الفصــل ،ويطلــق عليــه النشــاط احلــر.
وتشــر بعــض الدراســات اىل أمهيــة األنشــطة
اإلثرائيــة ومنهــا:
دراســة احلــدايب وغليــون وعقــان (2013م)
والتــي هدفــت إىل معرفــة أثــر تنفيــذ أنشــطة إثرائيــة
علميــة يف مســتوى التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي
لــدى املوهوبــن مــن تالميــذ الصــف التاســع
األســايس ،تكونــت عينــة الدراســة مــن  20تلميــذا
موهوب ـ ًا ،تــم اختيارهــم بالطريقــة القصديــة ،واتبــع
التصميــم شــبه التجريبــي ذا املجموعــة الواحــدة،
وتكونــت أدوات الدراســة مــن اختبــار حتصيــي،
واختبــار تورانــس الشــكيل واللفظــي ،وأســفرت
النتائــج عــن وجــود فــرق دال إحصائــي لصالــح
التطبيــق البعــدي.
أجــرت طاهــر (2010م) دراســة هدفــت إىل
معرفــة أثــر األنشــطة اإلثرائيــة يف مــادة األحيــاء
عــى تنميـــة الـــتفكري اإلبداعــي لــدى طالبــات
الصــف األول الثانــوي يف مــدارس أمانــة العاصمــة
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صنعــاء ،تكونــت عينــة الدراســة مــن  120طالبــة
مـــن طالبــات الصــف األول الثانــوي ،قســمت إىل
جمموعتــن جتريبيــة  60طالبــة ،وضابطــة  60طالبــة،
اتبعــت الدراســة املنهــج شــبة التجريبي ،واســتخدمت
الدراســة اختبــار التفكــر اإلبداعــي الصــورة (ب)
وبعــد معاجلــة نتائــج اختبــار التفكــر اإلبداعــي
إحصائيــا ،تــم التوصــل إىل عــدد مــن النتائــج ،مــن
أمههــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــن متوســطات
درجــات طالبــات املجموعــة الضابطــة ،ومتوســطات
درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق
البعــدي الختبــار التفكــر اإلبداعــي يف كل املهــارات
(طالقــة ،مرونـــة ،أصالــة ) والدرجــة الكليــة الختبار
التفكــر اإلبداعــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
قــام ســـتيورت و رول و جيوردانو Stewart and
) Rule and Giordano (2007بدراسـة هـدفت إىل
التعــرف عــى أثــر األنشــطة التــي تســتخدم املهــارات
احلركيـــة الدقيقـــة فـي حتســـن درجـــة انتباه األطفال
يف أمريــكا ،وقــد تــم اســتخدام املـــنهج التجريبـــي،
وطبقـــت الدراســـة علـى عينـــة من  68طف ً
ال وطفلة
مــن مخســة فصــول يف إحــدى املـــدارس العامـــة فـــي
الضـــاحية ،وقـــد تـــم اختيار العينة بطريقة عشــوائية،
وتـم تقسـيم العينـة إلـــى جمموعـة جتريبيـة بلغت،36
وجمموعــة ضابطــة بلغــت  ،32وقـــد تلقـــى مجيـــع
األطفـــال األنشـــطة التقليديـــة مثل الرســم والتلوين،
والكتابــة ،ولعـــب مـــع أنشـــطة وحـــدات صـــغرية.
وتلقـــت املجموعـــة التجريبيــة عــدد ًا مــن األنشــطة
اإلضـافية مثـل اسـتخدام املالقـط واملالعـق الصـغرية
لنقـــل األشــياء وتنظيمهــا مثالً ،ثــم تم تطبيق اختبـــار
درجـة االنتبـاه علـــى املجمـوعتني .وأظهـرت النتائج

119

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

حتسن ًا يف انتباه املجموعـــة التجريبيـــة عـــن املجموعـة
الضـــابطة وفـــي الطالبـــات اإلناث بشــكل أفضل من
الذكــور.
ممــا ســبق يتبــن أن لألنشــطة اإلثرائيــة أثــر ًا يف
تنميــة التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي كــا أثبتتــه
دراســة احلــدايب وغليــون وعقــان(2013م)،
ودراســة طاهر (2010م) ،و دراسة ســـتيورت و رول
و جيوردانــو Stewart and Rule and Giordano
) (2007بأثــره يف حتســن درجــة انتبــاه األطفــال،
وانفــردت الدراســة احلاليــة بقيــاس أثــر تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي مقــرر الثقافــة اإلســامية لــدى
طالبــات الســنة التحضرييــة.
قيم التعايش املجتمعي:
القيــم االجتامعيــة هــي التــي هتتــم بالفــرد
واملجتمــع فهــي مــن أبــرز العوامــل املؤثــرة يف ترابــط
املجتمــع ومتاســكه وتوحيــده ،بحيــث تشــكل ركنــ ًا
أساســي ًا يف تكويــن قيــم التعايــش املجتمعــي.
أمهية قيم التعايش املجتمعي:
1.تعــد أحــد الدعامــات األساســية التــي يقــوم
عليهــا املجتمــع إذا كانــت قويــة ،ومتامســكة
فســتعمل عــى ثبــات املجتمــع أمــام الغــزو
الفكــري( .أبوالعينــن2008،م).
2.تــزود أفــراد املجتمــع بالصيــغ التــي يتعامــل هبــا
مــع العــامل ،وبطبيعــة العالقــات التــي جيــب أن
تســود بينــه وبــن املجتمعــات األخــرى.
3.تســاعد عــى مواجهــة التغــرات الســلبية التــي
قــد تطــرأ عليــه ،وذلــك بإعطــاء بدائــل حكيمــة
تســهل عــى أفــراد املجتمــع التعامــل معهــا،
كــا تقــي املجتمــع مــن النزعــات العدوانيــة.

(حســن1981،م).
أنواع قيم التعايش املجتمعي:
التعايــش املجتمعــي حيــد مــن تطــرف الرصاعــات
العرقيــة ،ويكــر مــن شــوكة التعصــب القبــي،
ويزيــل احلواجــز النفســية بــن طبقــات املجتمــع
املختلفــة ،وينمــي الشــعور باألخوة اإلنســانية ،ويقيض
عــى احلقــد والضغينــة ،ويشــيع املحبــة والتعــاون بــن
النــاس ،ويقــوي العالقــات بــن األفــراد .هــذا النــوع
مــن التعايــش لــه أثــر كبــر يف العالقــة بــن اإلســام
واآلخــر ،لذلــك رأت الباحثــة حتليــل وثيقــة املدينــة
املنــورة واســتخالص القيــم التــي أرســاها الرســول
(ﷺ) باملدينــة املنــورة وهــي عــى النحــو التــايل:
.1حرية املعتقد:
ويقصــد هبــا لغويـ ًا :أن كلمــة « احلــر مــن كل يشء
هــي أعتقــه وأحســنه وأصوبــه ،والــيء احلــر هــو
كل يشء فاخــر ،ويف األفعــال هــو الفعــل احلســن،
واألحــرار مــن النــاس أخيارهــم ،وأفاضلهم»(ابــن
منظــور1994،م ،ص.)181:
وتعــرف اصطالح ـ ًا :مــا وهبــه اهلل لإلنســان مــن
مكنــة التــرف الســتيفاء حقــه وأداء واجبــه دون
تعســف أو اعتــداء (ضمــراوي2017،م).
.2احلوار:
ـور الرجــوع عــن الــيء
ويقصــد بــه لغوي ـ ًا« :احلـ ُ
وإىل اليشء»(ابــن منظــور1994،م ،ص.)219:
ويعــرف اصطالحــ ًا« :مراجعــة الــكالم وتداولــه
بــن طرفــن ،أو فريقــن يتــم فيــه تــداول الــكالم
بينهــا بطريقــة متكافئــة ،فــا يســتأثر أحدمهــا دون
اآلخــر ،ويغلــب عليــه اهلــدوء والبعــد عــن اخلصومــة
والتعصــب ،وهــو رضب مــن األدب الرفيع وأســلوب
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مــن أســاليبه» (زمزمــي1994،م ،ص.)22:
.3التواصل:
ويقصــد بــه لغويــ ًا« :االتصــال مــن فعــل
وصــل وصــا ووصــوال واتصــاالً والوصــل ضــد
اهلجران»(ابــن منظــــــــــور1994،م،ص.)181:
ويعــرف اصطالحــ ًا« :بأنــه العمليــة التــي هبــا
يتفاعل املراســلون واملســتقبلون للرســائل يف ســياقات
اجتامعيــة معينة»(طلعــت1980،م ،ص.)107:
.4التعاون:
ويقصــد هبــا لغوي ـ ًا :العــون الظهــر عــى األمــر،
وأعانــه عــى الــيء :ســاعده ،واســتعان فــان
فالن ـ ًا وبــه طلــب منــه العــون وتعــاون القــوم :أعــان
بعضهــم بعضــ ًا (الزبيــدي 1965،م ،ص.)431:
ويعــرف اصطالحـ ًا« :املســاعدة عــى احلــق ابتغــاء
األجــر مــن اهلل ســبحانه وتعاىل»(اخلــراز2009،م،
ص.)441:
.5التضامن:
ويقصــد بــه لغويــ ًا « :تضامــن يتضامــن فهــو
متضامــن وتضامنــوا التــزم كل منهــم أن يــؤدي عــن
اآلخــر مــا يقــر عــن أدائه»(معجــم املعــاين).
ويعــرف اصطالحــ ًا« :هــو االندمــاج يف
جمتمــع مــا أو بــن جمموعــة مــن األشــخاص
و جري ا هنم » ( و يكيبيد يــا ) .
نامذج التعايش املجتمعي:
أ -إن أهبــى تلــك النــاذج وأرقاهــا هــو تعايــش
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف املدينــة مــع
اليهــود حيــث عاهدهــم ،واتفــق معهــم عــى

131-113

املصالــح املشــركة التــي جتمعهــم يف هــذا البلــد
الــذي يشــركون يف ســكناه ،بــل كان حيســن
إليهــم ويتلطــف يف معاملتهــم لعلهــم يقبلــون
هــدى اهلل ومــن ذلــك عيادتــه لليهــودي يف
مرضــه ،ومل ُيلهــم النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم مــن املدينــة حتــى نقضــوا العهــد الــذي
بينهــم وبينــه.
ب -جــاء يف العهــد الــذي أعلنــه عمــرو بــن
العــاص  -ريض اهلل عنــه  -عامــل اخلليفــة عمر
ابــن اخلطــاب  -ريض اهلل عنــه  -عــى مــر إثر
فتحهــا التعهــد املكتــوب املمــى عليــه بحاميــة
كنائــس النصــارى ،وتأمينهــم عــى ممارســة
دينهــم بــكل حريــة (الســيف2016،م).
دور األســتاذ اجلامعــي يف تعزيــز قيــم التعايــش
املجتمعــي:
يعــد األســتاذ اجلامعــي مــن أبــرز اآلليــات التــي
مــن شــأهنا أن تســهم يف تطــور وهنــوض األمــم ،وأن
التغيــر احلقيقــي يف عمليــة قيــم التعايــش املجتمعــي
يعتمــد عــى حمــاور متنوعــة مــن أمههــا األســتاذ
اجلامعــي .
ويكمــن دور األســتاذ اجلامعــي يف عــدة إجــراءات
أمههــا التخطيــط للمناهــج والتعامــل املبنــي عــى
القيــم واألخــاق الفاضلــة مــع البحــث عــن كل
الوســائل املمكنــة واملتاحــة التــي يمكــن مــن خالهلــا
نقــل مفاهيــم التعايــش املجتمعــي إىل الطلبــة يف
اجلامعــة مــع ضــان تطبيقهــا (كرميــان2008،م).
وبنــا ًء عــى مــا ســبق يقــع عــى عاتــق األســتاذة
اجلامعيــة عمومــ ًا عــدد مــن الواجبــات واألدوار يف
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حتقيــق قيــم التعايــش املجتمعــي يف نفــوس بناتنــا
أمهــات املســتقبل ،وســتبقى املصــدر األكثــر تأثــرا
واألبقــى أثــر ًا يف تكويــن الشــخصية املتكاملــة
والفاعلــة للمتعلــات.
وبرجــوع الباحثــة لعــدد كبــر مــن املكتبــات
الرقميــة وقواعــد البيانــات مل جتــد دراســة تناولــت
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات
اجلامعــة ،وقــد يعــود ذلــك إىل أن االهتــام بقيــم
التعايــش املجتمعــي يعــد جمــاالً حديث ـ ًا ،لذلــك رأت
اختيــار الدراســات األقــرب إىل موضــوع الدراســة أال
وهــو اســتخدام األنشــطة الالصفيــة يف تعزيــز القيــم
عــى وجــه العمــوم وإن اختلفــت العينــة أو املجــال أو
التطبيــق.
قامــت نجــم الديــن (2017م) بدراســة هدفــت
إىل قيــاس أثــر األنشــطة الصفيــة يف تعزيــز قيــم
النزاهــة يف التدريــس ،وتكونــت عينــة البحــث مــن
جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة شــملت  19طالبــة
واألخــرى ضابطــة شــملت  16طالبــة مــن الطالبــات
املعلــات يف العــام الــدرايس 1437هـــ 2016/م
الفصــل الــدرايس الثــاين ،و أعــدت الباحثــة األنشــطة
الصفيــة بعنوان(نزاهتــي يف مهنتــي) واســتخدمت
التصميــم شــبه التجريبــي ذي املجموعتــن التجريبيــة
و الضابطــة ،وأعــدت الباحثــة مقيــاس تعزيــز قيــم
النزاهــة يف التدريــس ،وتــم تطبيــق أداة البحــث قبــل
وبعــد التجربــة عــى العينتــن  ،ولكــن تــم تطبيــق
التجربــة عــى العينــة التجريبيــة فقــط ،وتوصــل
البحــث إىل النتائــج التاليــة :وجــود أثــر لألنشــطة
الصفيــة (نزاهتــي يف مهنتــي) يف تعزيــز قيــم النزاهــة
وذلــك بوجــود فــروق دالــة إحصائيـ ًا بــن متوســطي

درجــات طالبات العينــة التجريبيــة والضابطــة يف
التطبيــق البعــدي للمقيــاس لصالــح املجموعــة
التجريبيــة.
وأعــدت الســعيدي (2013م) دراســة هدفــت
إىل التعــرف عــى فاعليــة أنشــطة إثرائيــة يف إكســاب
طفــل الروضــة مفاهيــم الســام ،واســتخدمت املنهــج
شــبة التجريبــي ،وبلغــت عينــة البحــث  46طفــ ً
ا
وطفلــة مــن ريــاض األطفــال بالعاصمــة املقدســة،
وتــم تقســيمها إىل جتريبيــة وضابطــة ،وأعــدت
الباحثــة برناجم ـ ًا ،وأنشــطة إثرائيــة واختبــار ًا ملفاهيــم
الســام ،وقــد توصلــت إىل وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يف درجــات أطفــال املجموعــة التجريبيــة،
واملجموعــة الضابطــة ،يف القيــاس البعــدي الختبــار
مفاهيــم الســام عنــد مجيــع املســتويات (التذكــر،
الفهــم ،التطبيــق) بعــد ضبــط القيــاس القبــي لصالــح
املجموعــة التجريبيــة .
دراســة البــزم (2010م) هدفــت الدراســة إىل
التعــرف عــى دور األنشــطة الالصفيــة يف تنميــة القيــم
األخالقيــة االجتامعيــة الوطنيــة لــدى طلبــة املرحلــة
األساســية مــن وجهــة نظــر معلميهــم بمحافظــات
غــزة ،اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي،
وتكونــت عينــة البحــث مــن 577معلــ ًا ومعلمــة،
وأعــد اســتبانة ملعرفــة دور األنشــطة الالصفيــة،
وتوصــل إىل أن األنشــطة الالصفيــة هلــا دور فعــال
يف تنميــة جمــاالت القيــم لطلبــة املرحلــة األساســية
مــن وجهــة نظــر معلميهــم بمحافظــات غــزة ،حيــث
جــاء جمــال القيــم االجتامعيــة يف املرتبــة األوىل وبــوزن
نســبي 81,84وجمــال القيــم الوطنيــة يف املرتبــة الثانيــة
بــوزن نســبي 77,85وجــاء جمــال القيــم األخالقيــة يف
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املرتبــة الثالثــة وبــوزن نســبي.76,09
ممــا ســبق يتبــن أن لألنشــطة اإلثرائيــة أثــر ًا
يف تعزيــز القيــم ،كــا أثبتتــه دراســة نجــم الديــن
(2017م) يف تعزيــز قيــم النزاهــة ،ودراســة الســعيدي
(2013م) يف تعزيــز املفاهيــم اإلســامية والتــي كان
مــن ضمنهــا املفهــوم االجتامعــي ،ودراســة البــزم
(2010م) يف تعزيــز القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة،
وانفــردت الدراســة احلاليــة بأثرهــا يف تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي.
إجراءات الدراسة :
منهج الدراسة:
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اعتمــدت الباحثــة عــى املنهــج شــبه التجريبي ذي
التصميــم القائــم عــى املجموعــة الواحــدة (جتريبيــة)
ذات تطبيقــن (قبــي -بعــدي) ملعرفــة أثــر املتغــر
املســتقل (األنشــطة اإلثرائيــة) عــى املتغــر التابــع
(قيــم التعايــش املجتمعــي).
جمتمع وعينة الدراسة:
اشــتمل جمتمــع الدراســة عــى مجيــع طالبــات الســنة
التحرضيــة بجامعــة جــدة ،واعتمــدت الباحثــة عــى
الطريقــة القصديــة يف اختيــار العينــة بحكــم تدريســها
للشــعبة وهــي ( )IS3وبلــغ عددهــن 58طالبــة تــم

جدول ( )1
عدد طالبات التجربة
المجموعة
المجموعة التجريبية

عدم المشاركة
8

عدد االطالبات
58

مواد وأدوات الدراسة :
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات
التالية:
املــواد :تصميــم أنشــطة إثرائيــة (تبــدأ بتعريــف
للقيمــة ،وأنشــطة تعتمــد عــى إثــراء املعرفــة بالقيمــة
للطالبــة مــع تنميــة التفكــر والتأمــل).
مقيــاس التعايــش املجتمعــي :قامــت الباحثــة
بإعــداد املقيــاس وفــق اخلطــوات التاليــة:
أ .اهلــدف العــام مــن املقيــاس :قيــاس مــدى أثــر
األنشــطة اإلثرائيــة يف تعزيــز قيــم التعايــش.
ب .وصــف املقيــاس :قامــت الباحثــة بتحليــل
موضوعــات ثقافــة ( ،)101واملرتكــزات
التــي وردت يف رســالة أســس التعايــش

العدد النهائي
50

الســلمي يف ضــوء وثيقــة املدينــة املنــورة
(تكريــم اإلنســان ،األخــوة اإلنســانية،
حريــة املعتقــد ،احلــوار والتواصــل ،التعــاون
والتضامــن) وجــدت قيــم التعايــش التــي
حتققــت يف املقــرر يف ضــوء هــذه املرتكــزات
هــي:
وردت رصاحــة :حريــة املعتقــد ،وتكريــم
اإلنســان.
وردت ضمنيــ ًا :احلــوار والتواصــل ،التعــاون
والتضامــن ضمــن حســن املعاملــة يف املجــاالت
اإلنســانية واالجتامعيــة .وبنــا ًء عــى مــا ســبق تــم بنــاء
املقيــاس عــى القيــم التاليــة (حريــة املعتقــد ،احلــوار،
التواصــل ،التعــاون ،التضامــن).
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د .الصــدق التكوينــي (االتســاق الداخــي)
للمقيــاس :تــم تطبيــق املقيــاس عــى عينــة
اســتطالعية مــن الطالبــات بلــغ عددهــن
 30طالبــة ،وذلــك لقيــاس االتســاق
الداخــي لــكل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس
باملحــور الــذي تنتمــي إليــه باســتخدام
معامــل ارتبــاط بريســون كــا يوضحــه

اســتبعاد  8طالبــات لعــدم جديتهــن يف إمتــام التجربــة.
ج .صــدق املقياس-صــدق املحكمــن :تــم عرض
املقيــاس عــى جمموعــة مــن املتخصصــن يف
املناهــج وطــرق التدريــس وعلــم النفــس،
وقــد تــم تعديلهــا حســب توجيهاهتــم،
وإخراجهــا بالصــورة النهائيــة( .ملحــق رقــم
)2

جدول ()2
االتساق الداخلي لفقرات مقياس قيم التعايش
رقم السؤال
1
2
3
4
5
6
7

رقم
السؤال

معامل
االرتباط
**0.53
*0.47
**0.51
*0.43
**0.538
*0.31
**0.59

8
9
10
11
12
13
14

رقم
السؤال
15
16
17
18
19
20
21

معامل
االرتباط
** 0.63
**0.71
**0.76
*0.48
**0.79
**0.63
**0.57

معامل
االرتباط
**0.53
*0.34
**0.56
*0.32
**0.55
*0.39
**0.58

رقم
السؤال
22
23
24
25

معامل
االرتباط
**0.70
*0.33
*0.42
**0.66

**  :دالة عند مستوى ≤  : * ، 0.01دالة عند مستوى ≤ 0.05

يتبــن أن مجيــع معامــات االرتبــاط كانــت دالــة عنــد
مســتوى  0.05 ≤ αممــا يــدل عــى درجــة عاليــة من االتســاق

للمقيــاس .كــا تــم إجيــاد االتســاق الداخــي لــكل حمــاور
املقيــاس واملقيــاس ككل كــا يوضحــه اجلــدول رقــم (:)3

جدول ()3
معامالت االرتباط بين محاور المقياس والمقياس ككل

معامالت االرتباط

المحور

حرية المعتقد

**0.78

الحوار

**0.75

التواصل

**0.81

التعاون

**0.87

التضامن

**0.80

**  :دالة عند مستوى ≤ 0,01
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اجلــدول رقــم (:)2
يتبــن مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع معامــات
االرتبــاط كانــت دالــة عنــد مســتوى داللــة 0,01 ≤ α
ممــا يــدل عــى درجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــي.
هـــ .ثبــات املقيــاس :تــم حســاب ثبــات املقيــاس
باســتخدام معادلــة ألفاكرونبــاخ ،وقــد بلغــت قيمــة
معامــل ألفــا ( 0.912 )αوهــو معامــل ثبــات مرتفــع
نســبيا ،وبالتــايل يمكــن االعتــاد عليــه يف قيــاس
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
التحضرييــة.
إجراءات تطبيق الدراسة:
تــم إعــداد مــواد وأدوات الدراســة بدايــة الفصــل
الــدرايس الثــاين لعــام 1438هـ .
تــم مجــع عينــة الدراســة (طالبــات الســنة
التحرضيــة) يف قــروب واتــس حتــى يســهل
نــر رابــط مقيــاس التعايــش املجتمعــي القبــي
والبعــدي عليهــن.
تــم تطبيــق األنشــطة طــوال الفصــل الــدرايس
تقريبــ ًا  12حمــارضة.
املعاجلة اإلحصائية :
بعــد اســتكامل مجــع البيانــات واملعلومــات تــم
حتليــل النتائــج وإجــراء املعاجلــة اإلحصائيــة اخلاصــة
بالبحــث باســتخدام برنامــج الــرزم اإلحصائيــة
( )spssعــى النحــو التــايل :
األســاليب اإلحصائيــة الوصفيــة (املتوســطات
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة).
معامــات ارتبــاط ســبريمان ،ومعامــل ألفــا
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كرونبــاخ للتأكــد مــن صــدق وثبــات أداة البحــث.
اختبــار (ت) للمتوســطات املرتبطــة (Paired
)Samples T.testحلســاب داللــة الفــروق لعينــة
واحــدة حتقيقــ ًا ألهــداف البحــث.
حجــم التأثــر الناتــج عــن اســتخدام ا االنشــطة
التدريبي.
2
2
		
ت
مربع إيتا ( )η
=
2
ت  +درجات احلرية
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
لإلجابــة عــن الســؤال األول للدراســة والــذي
ينــص عــى:
 مــا قيم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزمتعزيزها لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة
جــدة؟
تــم التوصــل إىل عــدد مــن القيــم بعــد حتليــل
مقــرر الثقافــة اإلســامية ( )101مــع وثيقــة املدينــة
املنــورة.
ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث
والــذي ينــص عــى:
 مــا حمتــوى األنشــطة اإلثرائيــة التــي تعــزز قيــمالتعايــش املجتمعــي؟
تــم إعــداد أنشــطة إثرائيــة تعتمــد عــى التعريــف
بالقيمــة وبنائهــا بطريقــة تســاعد عــى تعزيــز كل
قيمــة.
ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة
البحــث والــذي ينــص عــى:
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 مــا أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــةاإلســامية لتعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى
طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اختبــار
الفــرض األول والــذي ينــص عــى أنــه « ال توجــد
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
 0.05 ≤ αبــن متوســطي درجــات طالبــات الســنة

التحضرييــة يف مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي
القبــي والبعــدي» .وللتحقــق مــن صحــة الفــرض
تــم اســتخدام اختبــار (ت) للمتوســطات املرتبطــة
)(Paired Samples T.testوذلــك حلســاب
الفــرق بــن متوســطي درجــات أداء الطالبــات
عينــة البحــث يف القيــاس القبــي و البعــدي لقيــم
التعايــش املجتمعــي ،واجلــدول التــايل يوضــح هــذه

جدول () 4
نتائج (ت)للفروق بين متوسطي درجات أداء الطالبات عينة البحث القبلي والبعدي لمقياس قيم التعايش المجتمعي
القيم
حرية المعتقد
الحوار
التواصل
التعاون
التضامن
الكلي

ت
االنحراف المعياري درجة الحرية
المحسوبة
2.22
8.85
49
1.42

القياس

العدد

المتوسط

قبلي

50

19.06

بعدي

50

22.50

قبلي

50

16.56

2.26

بعدي

50

18.70

2.66

قبلي

50

17.34

4.00

بعدي

50

19.88

2.55

قبلي

50

10.14

2.13

بعدي

50

13.97

2.06

قبلي

50

9.16

2.17

بعدي

50

10.96

1.19

قبلي

50

72.26

6.68

بعدي

50

85.36

5.44

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع قيــم ت
املحســوبة هلــا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى أقــل
مــن  ، 0.01ممــا يــدل عــى وجــود فــروق بــن
متوســطي درجــات الطالبــات عينــة البحــث يف مجيــع
حمــاور مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي قبــل وبعــد

الداللة
0.0001

49

4.73

0.0001

49

3.83

0.0001

49

7.39

0.0001

49

4.76

0.0001

49

10.41

0.0001

تقديــم األنشــطة ،وبالنتيجــة الســابقة يتــم رفــض
الفــرض الــذي ينــص عــى أنــه« ال توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة  0.05 ≤αبــن
متوســطي درجــات طالبــات الســنة التحضرييــة يف
مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي القبــي والبعــدي ».
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النتائــج:
وقبــول الفــرض البديــل الــذي ينــص عــى
« توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
الداللــة  0.05 ≤ αبــن متوســطي درجــات طالبــات
الســنة التحضرييــة يف مقيــاس قيــم التعايــش
املجتمعــي القبــي والبعــدي» وتفــر داللــة الفــروق
لصالــح املتوســط األعــى الــذي جــاء يف صالــح
القيــاس البعــدي.
ولقيــاس حجــم تأثــر األنشــطة يف تنميــة قيــم
التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة
تــم حســاب قيمــة مربــع إيتــا ( )η2كام يف جــدول( :)5
جدول( )5
قيم مربع إيتا ( )η2ولقياس حجم تأثير االنشطة في
قيم التعايش لدى طالبات السنة التحضيرية
حجم التأثير
مربع إيتا ()η2
القيم
كبير جداً
حرية المعتقد
0.61
كبير جداً
الحوار
0.32
كبير جداً
التواصل
0.23
كبير جداً
التعاون
0.52
كبير جداً
التضامن
0.21
كبير جداً
الكلى
0.69
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الدراســة مــا يــي:
وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات
العينــة التجريبيــة قبــل التجربــة وبعــد التجربــة يف
مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي حيــث كان هنــاك
تأثــر للمتغــر املســتقل (األنشــطة اإلثرائيــة) عــى
املتغــر التابــع (قيــم التعايــش املجتمعــي) وتتفــق
هــذه النتيجــة مــع نتائــج نجــم الديــن (2017م)،
ونتائــج دراســة السعيدي(2013م)،ودراســة البــزم
(2010م) التــي أثبتــت فاعليــة األنشــطة اإلثرائيــة يف
تعزيــز أو إكســاب القيــم.
ممــا الحظتــه الباحثــة اســتمتاع طالبــات الســنة
التحضرييــة وذلــك مــن خــال مراســلة الباحثــة عــى
اخلــاص وإبــداء إعجاهبــن بالتجربــة .
كانــت النتيجــة الواضحــة هــو أن طالبــات الســنة
التحضرييــة قــد ســجلوا متوســطات أعــى بعــد تطبيق
التجربــة مــن خــال تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي.
أثبتــت الدراســة أن األنشــطة اإلثرائيــة املعــدة
ســامهت يف تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي وهــذا مــا
تشــر إليــه جــداول رقــم (.)5 ،4

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيــم ( )η2الناجتــة
تــدل عــى أن األنشــطة قــد أثــرت تأثــر واضح ـ ًا يف
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة
التحضرييــة.
مناقشة نتائج الدراسة :
يتضــح مــن التحليــل اإلحصائــي لنتائــج فــروض
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توصيات الدراسة :
تويص الباحثة بالتايل:
1 .تفعيــل األنشــطة اإلثرائيــة يف اجلامعــات بصفــة
دوريــة ومكثفــة بحيــث حتتــوي هــذه األنشــطة
عــى املعلومــات املعرفيــة عــن التعايــش املجتمعي
والســلوكيات التــي جتســدها.
2 .إدراج أنشــطة إثرائيــة تعمــل عــى تعزيــز قيــم
التعايــش املجتمعــي لــكل مقــرر درايس جامعــي
خاصـ ًة ضمــن املقــررات التــي يدرســها الطالــب
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الباحثــة تعميــق وتعزيــز حريــة املعتقــد ،واحلــوار،
والتواصــل ،والتعــاون ،والتضامــن لــدى طالبــات
الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة مــن خــال تقديــم
أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة اإلســامية (.)101

يف مرحلــة إعــداده وتدريبــه عــى املهنــة.
3 .عقــد حمــارضات تثقيفيــة لنــر ثقافــة قيــم
التعايــش املجتمعــي تربوي ـ ًا وتعليمي ـ ًا وإداري ـ ًا يف
مجيــع القطاعــات.
4 .االســتفادة مــن األنشــطة اإلثرائيــة يف تعزيــز
قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى فئــات أخــرى
(بكالوريــس ،ماجســتري  ،دكتــوراه).

املصادر واملراجع:

مقرتحات الدراسة :
1 .إعــداد دراســة عــن أثــر تعزيــز قيــم التعايــش
املجتمعــيلــدىاألســتاذ اجلامعــيعــىطالبــه.
2 .إجــراء دراســة الســتطالع واقــع املؤسســات
الرتبويــة ،وهــل حتتــوي عــى برامــج تســاعد عــى
تعزيــز القيــم بشــكل عــام وعــى قيــم التعايــش
املجتمعــي بشــكل خــاص؟
3 .إجــراء دراســة ملعرفــة معوقــات تعزيــز القيــم
بصفــة عامــة وقيــم التعايــش املجتمعــي بصفــة
خاصــة.
4 .إجــراء دراســة ملعرفــة دور املؤسســات الرتبويــة يف
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لدى الناشــئة.
خامتة:
تناولــت الدراســة احلاليــة موضوع ـ ًا مه ـ ًا ركــز
عليــه مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي يف
لقائــه الــذي كان بعنــوان دور«مؤسســات التعليــم
يف تعزيــز التعايــش املجتمعــي» ،وتُشــكل القيــم
مــن خــال مــواد العلــوم الرشعيــة مســامهة يف
تعزيــز التعايــش املجتمعــي وتأكيــد ًا لتفعيــل دور
املؤسســات التعليميــة يف حتقيــق ذلــك ،لذلــك رأت

أو ًال/املراجع العربية :

القران الكريم
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم1994( .م) .لســان العــرب
املحيط،مــج  ، 6حتقيــق  :عبــداهلل عــى الكبــر وآخــرون.
مــر  :دار املعــارف.
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم 1980( .م) .لســان العــرب
املحيــط ،مــج  ،6حتقيــق :عبــداهلل عــي الكبــر وآخــرون.
مــر :دار املعــارف.
أزيــد 2015 (.م) .مفهــوم العيــش ومفهــوم التعايــش ،تــم
االســرجاع مــن املوقــع بتاريخ1438/10/22هـــ:
https://azyadi.wordpress.com
البخــاري ،حممد1423(.هـــ) .صحيــح البخــاري .فهرســة دار
ابــن كثــر ،بــروت :دار ابــن كثــر.
البــزم ،ماهــر2010( .م) .دور األنشــطة الالصفيــة يف تنميــة
قيــم طلبــة املرحلــة األساســية مــن وجهــة نظــر معلميهم
بمحافظــات غــزة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
جامعــة االزهــر :فلســطني.
أبــو العينيــن ،عــي2008( .م) .القيــم اإلســامية والرتبيــة.
املدينــة املنــورة :مكتبــة إبراهيــم احللبــي.
البوهــي ،فــاروق وحمفــوظ ،أمحــد2008( .م) .األنشــطة
املدرســية .ط ،1.اإلســكندرية :دار املعرفــة اجلامعيــة.
احلــدايب ،داوود ،وغليــون ،أزهــار ،وعقــان ،عبــدا حلبيــب
(2013م) .أثــر تنفيــذ أنشــطة إثرائيــة علميــة يف مســتوى
التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي لــدى املوهوبــن مــن
تالميــذ الصــف التاســع األســايس .املجلــة العربيــة
لتطويــر التفــوق  ،اليمــن ،ع،6م ،4ص.28-1 :
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حســن ،حمــي1981( .م) .القيــم اخلاصــة لــدى املبدعــن.
القاهــرة :دار املعــارف.
اخلالــدي ،مريــم 2008(.م) .مدخــل إىل ريــاض األطفــال.
عــان :دار الصفــاء.
اخلــراز ،خالــد2009( .م) .موســوعة األخــاق .الكويــت:
مكتبــة أهــل االثــر.
الزبيــدي ،مرتــى1965( .م) .تــاج العــروس .بــروت:
دار إحيــاء الــراث العــريب.
زمزمــي ،حيــي1994( .م) .احلــوار آدابــه وضوابطــه .القاهــرة:
دار الــراث والرتبية.
الســعيدي ،رواد ســعد2013( .م) .فاعليــة أنشــطة إثرائيــة
يف إكســاب طفــل الروضــة مفاهيــم الســام .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة  ،جامعــة أم القــرى ،مكــة
املكرمــة :اململكــة العربيــة الســعودية.
الســيف ،نــارص2016( .م) .التعايش(أنواعــه ،نــاذج تطبيقــة:
التعايــش الوطنــي احلضــاري) تــم اســرجاعه بتاريــخ
 1438/10/27هـــ http://www.alukah.net/
/culture/0/106255
شــحاتة ،حســن و النجــار ،زينــب2003( .م) .معجــم
املصطلحــات الرتبويــة والنفســية .القاهــرة :الــدار
املرصيــة اللبنانيــة.
ضمــراوي ،بانــا2017( .م) .تعريــف احلريــة ،تــم اســرجاعه
بتاريــخ  1438/11/29هـــ http://mawdoo3.co
m/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9
%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D
8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A
طاهــر ،نــدى2010 ( .م) .أثــر األنشــطة اإلثرائيــة يف مــادة
األحيــاء عــى تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى طالبـــات
الصــف األول الثانــوي بأمانــة العاصمــة صنعاء .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة  ،صنعــاء :اليمــن.
طلعــت ،منصــور1980( .م) .ســيكولوجية االتصــال.
الكويــت :عــامل الفكــر.
العبــادي ،حممــد2004( .م) .القيــم املتضمنــه يف كتــب القراءة
للصفــوف األربعــة األوىل مــن التعليــم األســايس(احللقة
األوىل) يف ســلطنة عــان ،رســالة اخلليــج العــريب،
العدد،91الســنة  ،25ص . 116-65 :
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عمــرة ،إبراهيــم بســيونى2004 ( .م) .األنشــطة التعليميــة
ُبعــد غائــب يف مناهــج العلــوم .املؤمتــر العلمــي الثامــن،
األبعــاد الغائبــة يف مناهــج العلــوم بالوطــن العــريب.
اجلمعيــة املرصيــة للرتبيــة العلميــة ،فنــدق املرجــان فايــد
اإلســاعيلية يف الفــرة مــن  28-25يوليــو .6-1
عــاوي ،عــي2010( .م) .أســس التعايــش الســلمي يف
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أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس بكلية
العلوم واآلداب للبنات في طريف
ابتسام خالد يحي سالمة (*)

جامعة جدة

(قدم للنشر يف  1439/09/19هـ ،وقبل للنشر يف  1440/03/18هـ)
ملخـــص البحـــث  :هـــدف البحـــث احلـــايل إىل حتديـــد أثـــر الثقافـــة التنظيميـــة عـــى اإلبـــداع اإلداري مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات هيئـــة التدريـــس بكليـــة
العل ــوم واآلداب للبن ــات بطري ــف ،وذل ــك م ــن خ ــال حتدي ــد مس ــتوى الثقاف ــة التنظيمي ــة واإلب ــداع اإلداري بالكلي ــة .وحتقيقــ ًا أله ــداف البح ــث طبق ــت
الباحث ــة املنه ــج الوصف ــي املس ــحي وقام ــت ببن ــاء اس ــتبانة ت ــم توزيعه ــا ع ــى ( )69عض ــوة م ــن عض ــوات هيئ ــة التدري ــس بكلي ــة العل ــوم واآلداب للبن ــات
بطري ــف ،وكان ع ــدد االس ــتبانات املس ــردة والصاحل ــة للتحلي ــل اإلحصائ ــي ( )63اس ــتبانة.
وقـــد توصلـــت الباحثـــة لعـــدد مـــن النتائـــج منهـــا؛ أن مســـتوى الثقافـــة التنظيميـــة الســـائدة بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات بطريـــف جـــاء بدرجـــة
(عالي ــة) م ــن وجه ــة نظ ــر عض ــوات هيئ ــة التدري ــس ،و مس ــتوى اإلب ــداع اإلداري بكلي ــة العل ــوم واآلداب للبن ــات بطري ــف م ــن وجه ــة نظ ــر عض ــوات
هيئ ــة التدري ــس ج ــاء بدرج ــة (عالي ــة)  ،ك ــا تب ــن وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة طردي ــة (موجب ــة) متوس ــطة القيم ــة وذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن ممارس ــة الثقاف ــة
التنظيمي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر عض ــوات هيئ ــة التدري ــس بكلي ــة العل ــوم واآلداب للبن ــات بطري ــف ،وق ــد أوص ــت الباحث ــة بع ــدد م ــن التوصي ــات منه ــا العم ــل
ع ــى تطوي ــر منظوم ــة القي ــم اخلاص ــة بالكلي ــة  ،توجي ــه عض ــوات هيئ ــة التدري ــس لتوحي ــد املعتق ــدات والفرضي ــات والرم ــوز اإلداري ــة املكون ــة للثقاف ــة
التنظيمي ــة للكلي ــة ب ــا يكف ــل فاعليته ــا يف كاف ــة تعام ــات العض ــوات اإلداري ــة ،والعم ــل ع ــى تعزي ــز اإلب ــداع يف بيئ ــة العم ــل بالكلي ــة.
كلامت مفتاحية :الثقافة التنظيمية ،اإلبداع اإلداري ،مستوى الثقافة ،عضوات هيئة التدريس ،بيئة العمل.
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The impact of organizational culture on administrative creativity from the point
of view of the female teaching staff at the College of Science and Arts in Turaif
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Abstract: The objective of the current research is to determine the impact of organizational culture on administrative creativity from the point of view of faculty
members in the Girls’ Faculty of Science and Arts in Turaif (GFSAT). To achieve the above objective, the researcher has applied a descriptive methodology by
constructing a questionnaire distributed to 69 teachers at GFSAT. The number of questionnaires retrieved and valid for the statistical analysis was 63. The research
reached a number of results such as that the levels of organizational culture and administrative creativity prevailing in GFSAT reached an elevated percentage. The
study also found out an average significant statistical correlation in the practice of organizational culture from the point of view of faculty members in GFSAT. The
study has listed a number of recommendations among them are the need to work on developing the value system of the faculty, directing faculty members to unify
the beliefs, hypotheses and administrative symbols that constitute the organizational culture of the college to ensure their effectiveness in all interactions among the
administrative members and to enhance creativity in the work environment in GFSAT.
Keywords: organizational culture, administrative creativity, cultural level, faculty members, work environment.
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مقدمة:

متثــل املتغــرات العامليــة مناخــ ًا جديــد ًا يســهم

يف تغيــر الثوابــت اإلداريــة عــى مســتوى الــدول
واملنظــات ،حيــث جيعــل مــن املعرفــة أساسـ ًا لنجــاح

بــن العاملــن بحيــث يؤمــن هبــا إيامنــا عميق ـ ًا.

دورا رئيســ ًيا
حيــث تلعــب الثقافــة التنظيميــة ً

عــى مجيــع املســتويات واألنشــطة داخــل التنظيــم
اإلداري ،وتســهم يف خلــق املنــاخ التنظيمــي املالئــم،

املنظــات ومــن الثقافــة التنظيميــة مرجعيــة لرؤيــا،
ومــن القــدرة عــى اإلبتــكار واإلبــداع ضامنـ ًا لبقائهــا

مالئــم وفعــال ،ممــا يســاعد عــى حتقيــق األهــداف

وتســهم ثقافــة املنظمــة يف احلفــاظ عــى هويتهــا

خــال جتســيد وتطويــر القيــم واالجتاهــات والســلوك

العاملــن ،ومســاعدهتم عــى أداء أعامهلــم بصــورة

األداء الوظيفــي( .الكــردي2010 ،م ،ص.)22 :

والســتمرار جاهزيتهــا للمنافســة وحتقيــق التميــز.

وبقائهــا فهــي بمثابــة أداة فعالــة لتوجيــه ســلوك
أفضــل مــن خــال نظــام للقواعــد واللوائــح غــر

الرســمية التــي متكنهــم مــن التعامــل مــع املواقــف

الــذي يعمــل عــى حتســن وتطويــر األداء بشــكل
الفرديــة واجلامعيــة والتنظيميــة ،ويبــز ذلــك مــن

واملعايــر احلديثــة التــي تعمــل عــى تنميــة وتطويــر
ويمثــل نســيج القيــم والعالقــات التنظيميــة

الــذي متثلــه الثقافــة التنظيميــة أهــم مكونــات البيئــة

املختلفــة بحريــة وإبــداع ،ويــرى عكاشــة (2008م،
ص )18 :أن الثقافــة التنظيميــة تعــد انعاكاســ ًا

األداء مــن خــال حتقيــق اإلبــداع اإلداري ،والــذي

املعتقدات،االفرتاضــات واالجتاهــات املشــركة

إىل حتقيقهــا يف عــامل اليــوم ،حيــث يشــر برويــس

ملجموعــة مــن األيديولوجيــات ،الفلســفات ،القيــم،
وأنــاط التوقعــات التــي متيــز االفــراد يف تنظيــم مــا.
ويشــركل مــن أبــو الوفــا وحســن وعبــداهلل

(2012م،ص )272 :إىل أن رضورة وجــود ثقافــة

التنظيميــة اجليــدة التــي تؤهــل العاملــن لتطويــر
يعــد مــن أهــم األهــداف التــي تســعى املنظــات

(2016م ،ص ) 1:إىل أن املنظــات املعــارصة تعيــش
ظروفــا متغــرة ومعقــدة ،ممــا جيعــل حاجتهــا إىل
اإلبــداع اإلداري حاجــة ملحــة ،اذ يتعــن عــى املــدراء

تنظيميــة أمــر حمتــم ألي منظمــة تســعى لتحيــق
أهدافهــا بــكل كفــاءة ،ألهنــا تؤمــن إيامنـ ًا قاطعــا بــأن

عــى تنميــة وتطويــر قــدرات العاملــن للمســامهة

أدرك منســوبوها ذلــك.

وتوليــد االفــكار.

نجاحاهتــا مرهونــة بوجــود ثقافــة تنظيميــة متــى مــا
ويؤكــد العميــان (2010م،ص )317 :أن الثقافــة

التنظيميــة هلــا تأثــر إجيــايب عــى املنظمــة والســلوك
التنظيمــي والفعاليــة التنظيميــة عندمــا تكون مشــركة

الذيــن يتولــون إدارة املنظــات املعــارصة أن حيرصــو

يف حــل املشــكالت ،واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات،

ويشــتمل اإلبــداع اإلداري عــى جمموعــة مــن
املصــادر ا ُمل ْرتكــزة عــى العنــر البــري ومعارفــه،
يتــم ترتيبهــا وتنظيمهــا يف خطــوات ومراحــل مــن
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األنشــطة التــي يتــم اعتامدهــا لتحقيــق إبداعــات يف

شــكل منتــج أو خدمــة أو نظــام(Gapar& Mabic,

).2014, p.311

ويضيــف شــقورة (2012م ،ص )117:أن

التجديــد يعــد جوهــر اإلبــداع اإلداري أليــة منظمــة،

ملحــة إليــه ،فهــو يســهم
ممــا جيعلهــا يف حاجــة ّ

يف حتســن القــدرات وتوليــد األفــكار ،ومواكبــة
التطــورات التقنيــة احلديثــة ،وحــل املشــكالت،
واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات املناســبة يف الوقــت

املناســب.
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وطــرق إدارهتــا نظــر ًا لدورهــا احلاســم يف رفــع

مســتوى العائــد التعليمــي والــذي ينعكــس مبــارشة

عــى خمرجــات التعليــم.
ونظــر ًا ألمهيــة املنظــات التعليميــة وأمهيــة دورهــا

يف تشــكيل مســتقبل الــدول وحتقيــق رقيهــا ونمــو
ثروهتــا البرشيــة ،فقــد أولــت قيــادة اململكــة إهتامم ـ ًا
بالغــ ًا بالتعليــم العــايل ومنظامتــه يف رؤيــة (2030م)
والتــي هتــدف إىل التحــول الشــامل لكافــة قطاعــات

الدولــة ومنهــا منظــات التعليــم العــايل لالرتقــاء

بالعمليــة التعليميــة ،والتــي ســبقها العديــد مــن

وعطفــ ًا عــى مــا ســبق يتضــح أن املنظــات
املعــارصة نظــر ًا ملــا حييــط هبــا مــن تغــرات عامليــة

باململكــة ،حيــث تشــر دراســة احلريب(1435هـــ،

البيئــة املحيطــة مــن غمــوض ال يمكــن التنبــوء خاللــه

مليــون ريـــال مــن ميزانيتهــا عــام  1390هـــ و بنســبة

وحمليــة ذات إيقــاع رسيــع ،ونظــر ًا ملــا يكتنــف تلــك

بــا ســتواجه املنظــات مــن تغــرات مســتقبلية ،فــإن

عــى املنظــات أن تســعى جاهــدة يف حتديــد ثقافتهــا
التنظيميــة وأن حتــرص عــى أن تناســب مكونــات

تلــك الثقافــة مــن معتقــدات وقيــم وتوجهــات
متطلبــات العــر مــن املعرفــة واملرونــة والتطويــر،

ومــن ثــم تعزيــز اإلبــداع اإلداري مــن خــال املنــاخ
التنظيمــي املناســب وتوفــر األســباب والوســائل

التــي متكــن منســوبيها مــن حتقيــق ذلــك اإلبــداع.
خلفية البحث:

اجلهــود والتــي متثلــت يف تطــور ميزانيــة التعليــم
ص )1:إىل أن الدولــة خصصــت للتعليــم 666

 ٪ 8.9مــن ميزانيــة الدولــة ،ثــم قفــزت يف عــام

 1427هـــ هــذه املخصصــات إىل حــوايل  75مليــار
ريـــال تقريبــا بنســبة  ٪ 2.20مــن ميزانيــة الدولة ،ويف
عــام 1434هـــ إىل  204مليــار ريـــال وبنســبة ٪ 25
مــن ميزانيــة الدولــة ،ويف عــام  1435هـــ خصصــت
الدولــة  210مليار ريـــال وبنســبة  ٪ 25مــن ميزانيتها

العامــة.

ووفقــ ًا مليزانيــة الدولــة اخلاصــة بعــام

1436هـ1437/هـــ بلــغ مــا تــم ختصيصــه لقطــاع

يمثــل التعليــم العــايل حجــر األســاس لتكويــن

التعليــم العــام والتعليــم العــايل وتدريــب القــوى

ممــا يعطــي أمهيــة بالغــة ملنظــات التعليــم العــايل

مليــار ريـــال ،ويمثــل حــوايل نســبة ( )25باملئــة

وتطويــر خمتلــف األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة

العاملــة مــا يقــارب ( )217مائتــن وســبعة عــر
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مــن النفقــات املعتمــدة بامليزانيــة ،وهــو مــا يســاوي

عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اإلبــداع اإلداري

عجــز بامليزانيــة العامــة بواقــع  145مليــار ريـــال.

نظــرا ملــا الحظتــه الباحثــة مــن خــال عملهــا

وبالرغــم مــن اجلهــود التــي توليهــا اململكــة

واملعتقــدات والفرضيــات والرمــوز اإلداريــة لــدى

نفــس نســبة العــام الســابق بالرغــم مــن توقــع

(ميزانية 1436هـــ،ص)306 :

ملنظــات التعليــم العــايل إال أن العديــد مــن
الدراســات قــد بينــت نتائجهــا وجــود مشــكالت

تتعلــق بالثقافــة التنظيميــة املطبقــة وكذلــك اإلبــداع
اإلداري للعاملــن بتلــك املنظــات ،ممــا ينعكــس
ســلب ًا عــى أداء تلــك املنظــات ومــن ثــم نجاحهــا يف
حتقيــق أهدافهــا .ومــن نتائــج الدراســات التــي بينــت
وجــود مشــكالت إداريــة يف منظــات التعليــم العــايل

باململكــة وخاصــة مــا يتعلــق باإلبــداع اإلداري نتائــج

دراســة مقابلــة (2014م ،ص )33 :التــي خلصــت
إىل أن درجــة اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس أو منســق

القســم األكاديمــي باجلامعــة كانــت متوســطة ،وتوجد
فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر اجلنــس يف
اإلبــداع اإلداري لصالــح الذكــور ،وعــدم وجــود

فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر التخصــص

يف اإلبــداع اإلداري ككل ،كــا بينــت دراســة اليحيــوي

(2011م) ّ
أن معايــر أداء اجلــودة الشــخصية لــدى

رؤســاء األقســام باجلامعــات الســعودية جــاءت
بدرجــة متوســطة ،كــا بينــت نتائــج دراســة عربيــات

(2011م) أن مســتوى تطبيــق اإلبــداع اإلداري لــدى
أعضــاء هيئــة التدريــس كان متوســط ًا ،وأن مســتوى
األداء اإلداري لدهيــم كان مرتفعــ ًا ،كــا وجــدت

وأدائهــم الوظيفــي.

بطريــف أن هنــاك مشــكالت يف منظومــة القيــم
عضــوات هيئــة التدريــس بالكليــة ،األمــر الــذي يؤثــر
ســلب ًا عــى قدرهتــم وتفهمهــم حلــل املشــكالت واختاذ
القــرار والقابليــة للتغيــر وتعزيــز روح املجازفــة

وتشــجيع اإلبــداع.
وبنــاء ًا عــى مــا ســبق يتضــح أن واقــع العمــل
اإلداري بمنظــات التعليــم العــايل مــازال يعــاين مــن
العديــد مــن املشــكالت اإلداريــة وخاصــة املتعلقــة

باإلبــداع اإلداري ،ممــا يعنــي أن احلاجــة ماســة لتطبيــق
البحــث احلــايل هبــدف حتديــد مــدى تأثــر الثقافــة

التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري.
مشكلة البحث:

يمكــن بلــورة مشــكلة البحــث يف التســاؤل

الرئيــس التــايل:

مــا أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري

مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف؟

ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيــي األســئلة

التاليــة :

- 1مــا مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس؟
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- 2مــا مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم

نظــر املســئولني بجميــع الكليــات التابعــة جلامعــة

واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

احلــدود الشــالية ألمهيــة الثقافــة التنظيميــة

هيئــة التدريــس؟

وأثرهــا يف حتقيــق اإلبــداع اإلداري ،ممــا جيعلهــم

أهداف البحث:

أكثــر قــدرة عــى اختــاذ املبــادرات التــي متكنهــم

تتمثل أهداف البحث احلايل فيام ييل :

مــن حتقيــق ذلــك .

1 .حتديــد مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

4 .يتوقــع أن يســهم البحــث يف مســاعدة الباحثــن

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

يف تنــاول أبعــاد أخــرى للثقافــة التنظيميــة

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس؟

واإلبــداع اإلداري وإجيــاد عالقــات أخــرى بــن

2 .حتديــد مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم

هذيــن املتغرييــن ومتغــرات أخــرى لإلســهام

واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر

ىف تطويــر الفكــر اإلداري وحــل املشــكالت

عضــوات هيئــة التدريــس؟

امليدانيــة املتعلقــة باملتغــرات املختلفــة والعالقــة

أمهية البحث:
انطالقــ ًا مــن األهــداف التــي يســعى البحــث إىل

فيــا بينهــا.

حدود البحث:

حتقيقهــا فــإن أمهيــة هــذا البحــث تكمــن يف النقــاط
التاليــة:

1 .تنبــع أمهية الدراســة مــن أمهيــة الثقافــة التنظيمية
بالنســبة للمنظــات يف عــامل اليــوم وخاصــة
للمنظــات التعليميــة ومنهــا الكليــات ،ومــا تقوم
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تتمثل حدود البحث يف املحددات التالية :

احلــدود املوضوعيــة :اقتــر البحــث عــى حتديــد

أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

احلــدود الزمنيــة :تــم تطبيــق هــذا البحــث خــال

بــه مــن دور إجيــايب يف حتســن املنــاخ اإلداري
وجعلــه مناخــ ًا صاحلــ ًا للتطويــر واإلبــداع .

العــام الــدرايس الفصــل الــدرايس األول 2017م.

يف تطويــر األداء العــام لألفــراد واإلدارات ومــن

كليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريــف ،باململكــة

2 .أمهيــة اإلبــداع اإلداري بوصفــه عام ـ ً
ا حاس ـ ًا
ثــم املنظــات ككل ،واحلاجــة املاســة يف ظــل
التغــرات املحليــة والعامليــة املحيطــة لتحقيــق

اإلبــداع اإلداري.

3 .كــا يؤمــل أن يســهم البحــث احلــايل يف لفــت

احلــدود املكانيــة  :اقتــر تطبيــق هــذا البحــث عــى

العربيــة الســعودية.

احلــدود البرشيــة :تــم تطبيــق البحــث عــى عضــوات

هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف

طريــف.
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مصطلحات البحث:
عــرف اجللــدة (2009م،ص )204:الثقافــة
بأنــا «:جمموعــة مــن القيــم واملعتقــدات
التنظيميــة ّ
املبــارشة وغــر املبــارشة ( الواضحــة وغــر الواضحة)
واخلــرات ،واملامرســات التــي حتقــق التفــوق
التنظيمــي».
عــرف ك ً
ال مــن الرحيم وحســن (2010م ،ص)7:
اإلبــداع اإلداري بأنــه :جممــل التغــرات احلاصلــة يف
األنشــطة والفعاليــات واألســاليب اإلداريــة التــي
تتبعهــا املنظمــة بالشــكل الــذي يتــاءم مــع حتقيــق
أهــداف املنظمــة.
اجلانب النظرى:
متهيد:
اكتســبت املنظــات يف العــر احلديــث العديــد
مــن الصفــات التــي اختــص هبــا البــر؛ حيــث
أصبــح للمنظــات الشــخصية االعتباريــة والثقافــة
املميــزة التــي يتــم مــن خالهلــا إصبــاغ املنــاخ
التنظيمــي العــام بــا تتمتــع بــه ثقافــة املنظــات مــن
صفــات ،فالثقافــة التنظيميــة تعطــي التنظيــم اهلويــة
املميــزة وتســهم يف تطويــر مجاعــة العمــل للتكيــف
مــع املؤثــرات الداخليــة واخلارجيــة لبيئــة العمــل ،كــا

متكــن اإلدارة العليــا مــن التنبــؤ بســلوكات العاملــن
احلاليــة واملســتقبلية ممــا جيعلهــا قــادرة عــى تطويــر
قــدرات العاملــن والوصــول هبــا إىل التميــز واإلبــداع
اإلداري.
ويشــر محــزة (2016م ،ص )1:إىل أن الثقافــة
التنظيميــة تعتــر نســق ًا فرعيــ ًا مــن النســق الــكيل

للمنظمــة ،ومــن خــال تكامــل جمموعــة األنســاق
الفرعيــة تعطــي التنظيــم اهلويــة املتميــزة عــى باقــي
التنظيــات املختلفــة ،ومــن بــن أهــم االختــاف
بــن منظمــة وأخــرى هــو تبنــي كل منظمــة ثقافــة
خاصــة هبــا مــن خــال تشــكيل هــذه الثقافــة حســب
إســراتيجيات املنظمــة وقــدرة اإلدارة العليــا عــى
غــرس بعــض القيــم التــي تؤثــر يف ســلوك أفرادهــا
بالنحــو الــذي خيــدم سياســات هــذه املنظمــة وجيعــل
أداءهــا أكثــر متيــز ًا.
ويضيــف برويــس ( 2016م ،ص )1:أن املنظــات
املتميــزة هــي التــي تكــون قــادرة عــى اإلبــداع
والتجديــد عــى أســاس دائــم ومســتمر و أن القــادة
املتميــزون هــم الذيــن يكونــون قادريــن عــى مســاعدة
األفــراد يف مؤسســاهتم و االســتفادة مــن مواهبهــم
اإلبداعيــة واســتثامر مــا لدهيــم مــن قــدرات و طاقات،
حيــث أكــد العديــد مــن الباحثــن و الكتــاب عــى
حاجــة املنظــات لإلبــداع.
ونظــر ًا للعالقــة بــن الثقافــة التنظيميــة وبــن
اإلبــداع اإلداري فســوف يتــم إلقــاء الضــوء عــى
مفهــوم الثقافــة التنظيميــة وأمهيتهــا ومــن ثــم إلقــاء
الضــوء عــى اإلبــداع اإلداري،وتوضيــح العالقــة بــن
الثقافــة التنظيميــة باإلبــداع اإلداري باجلامعــات.
مفهوم الثقافة التنظيمية:
عــرف «وهلــن» الثقافــة التنظيميــة بأهنــا :
«عبــارة عــن جمموعــة مــن االعتقــادات والتوقعــات
والقيــم التــي يشــرك هبــا أعضــاء املنظمــة»
(العميــان2010 ،م،ص.)311 :
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ابتسام سالمة :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ....

وأشــار «كــورت» لثقافــة املنظمــة بأهنــا «:جمموعــة
االفرتاضــات واملعتقــدات والقيــم واملعايــر التــي
يشــرك هبــا أفــراد املنظمــة»( كريــم2013 ،م،
ص.)445 :
يعــرف القريــويت (2006م ،ص )151:الثقافــة
التنظيميــة بأهنــا «:االفرتاضــات والقيــم األساســية
التــي تطورهــا مجاعــة معينــة مــن أجــل التكيــف
والتعامــل مــع املؤثــرات اخلارجيــة والداخليــة والتــي
يتــم االتفــاق عليهــا وعــى رضورة تعليمهــا للعاملــن
اجلــدد يف التنظيــم مــن أجــل إدراك األشــياء والتفكــر
هبــا بطريقــة معينــة ختــدم األهــداف الرســمية».
ويــرى داود (2011م ،ص )18 :أن الثقافــة
التنظيميــة متثــل « :منظومــة متكاملــة مــن الســلوك
اإلنســاين الســائد يف املؤسســة والــذي يعتمــده
أفرادهــا يف التعامــل بينهــم وتشــمل األفــكار
واألعــراف االجتامعيــة التــي تعمــد عــى نقــل املعرفــة
واملعلومــات».
وقــد قســم «كــويل» الثقافــة التنظيميــة بنــاء عــى
نمــط الثقافــة حيــث جعلهــا يف نمطــن ثقافــة رصحيــة
أو معلنــة وهــي التــي تعــر عنهــا البنيــة اإلداريــة
القائمــة يف املنظمــة أو قواعــد العمــل وإدارتــه
الرســمية املعلــن عنهــا ،وثقافــة ضمنيــة أو مســترتة
وهــي التــي متــارس فعــا ويكــون فيهــا تطابــق بــن
القيــم والتوجهــات الســائدة يف الثقافــة التنظيميــة
والقيــم والتوجهــات التــي يعتنقهــا أو يتحــرك يف
ضوئهــا أفــراد املؤسســة(حممد ومــريس 2012م،
ص.)287:
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ويتضــح ممــا ســبق بــأن الثقافــة التنظيميــة متثــل
جمموعــة مــن القيــم واملعتقــدات والســلوكات التــي
تســهم يف تشــكيل ســلوك العاملــن باملنظمــة وحتــدد
أســلوب تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض ونوعيــة
العالقــات املتبادلــة والثقــة للنهــوض بمســتوى أداء
العمــل.
كــا يتضــح أيضــا ّ
أن ثقافــة املنظمــة تتشــكل وفــق
ســلوكيات العاملــن وتوجهاهتــم إذ إهنــا حمصلــة
هنائيــة ملعتقداهتــم وعاداهتــم وقوانينهــم وأعرافهــم.
حيــث إن هــذه الثقافــة حتــدد األطــر األساســية
للثقافــة التنظيميــة وجتعــل مجيــع العاملــن يســرون
يف فلكهــا ويترصفــون وفــق مضموهنــا حيــث يتــم
بموجبهــا توجيــه ســلوك العاملــن باملنظمــة ،فيتبلــور
مــن خالهلــا مظهــر اهلويــة التنظيميــة والصــورة العامة
للعمــل.
أمهية الثقافة التنظيمية:
تعــد الثقافــة التنظيميــة عنــر ًا رئيســ ًا مــن
العنــارص املكونــة للمنظمــة احلديثــة وترجــع أمهيتهــا
إىل أهنــا توجــه فلســفي وتطبيقــي يمكــن املنظمــة مــن
مواكبــة التغــرات املعــارصة وتكويــن رؤى مســتقبلية
مــن خــال املرجعيــة التنظيميــة التــي تشــكلها ثقافــة
املنظمــة.
ويــرى املجــايل (2016م ،ص )2:أن جمــال الثقافــة
التنظيميــة يعــد مــن املواضيــع احلديثــة التــي دخلــت
يف كتــب العلــوم اإلداريــة ،وحيــث أن منظــات
األعــال يف القطــاع العــام واخلــاص تشــهد تطــورات
وتغــرات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات تؤثــر يف
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تكيــف تلــك املنظــات مــع بيئتهــا ،يــرز أمهيــة الثقافة

وموائمــة لقيــم واجتاهــات األفــراد العاملــن.
وعطف ـ ًا عــى مــا ســبق يمكــن القــول إن الثقافــة

وينعكــس ذلــك عــى املنظمــة ككل حيــث يصبــح

مــن دور إرشــادي وتوجيهــي عــى مســتوى العاملــن

التنظيميــة مــن خــال دورهــا األســايس الــذي تؤديــه

وتؤثــر بواســطته عــى مســتويات األداء لــدى األفــراد
لــكل منظمــة ثقافتهــا اخلاصــة املميــزة هلــا عــن باقــي
املنظــات.

وممــا يؤكــد أمهيــة الثقافــة التنظيميــة « أهنــا جتعــل

ســلوكيات العاملــن ضمــن رشوطهــا وتســاعد عــى
التنبــؤ بســلوكياهتم كــا تعمــل عــى توســيع مداركهــم

وجتعلهــم قادريــن عــى مواجهــة األحــداث وكيفيــة

التــرف معهــا » ( .العميــان2010 ،م  ،ص.)313:
كــا تشــكل ثقافــة املنظمــة «إطــار ًا مرجعيــ ًا يقــوم

األفــراد بتفســر األحــداث واألنشــطة يف ضوئــه».

(كريــم2013 ،م  ،ص. )449 :

التنظيميــة ترجــع أمهيتهــا إمجــا ً
ال إىل مــا تقــوم بــه
منفرديــن ،وعــى مســتوى مجاعــة العمــل يف بيئــة
املنظمــة وكذلــك عــى مســتوى املنظمــة كجــزء مــن

بيئــة املجتمــع املحــي و املجتمــع العاملــي.
اإلبداع اإلداري:

يمثــل اإلبــداع إإلداري انعكاســ ًا مبــارش ًا لثقافــة

املنظمــة فكلــا كانــت ثقافتهــا تعــزز حريــة التفكــر
وتقبــل العمــل اخلــاق وتشــجعه وتدعمــه ماليــ ًا

ومعنويــ ًا ،كلــا ارتفــع مســتوى اإلبــداع لــدى

العاملــن يف املنظمــة.

ويعــرف خــري (2012م ،ص )40:اإلبــداع

ويشــر األلفــي ( 2010م ،ص ) 38:إىل أن أمهيــة

اإلداري بكونــه عمليــة فكريــة منفــردة جتمــع بــن

االلتــزام و اإلبــداع  ،واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات مما

احليــاة وتتعامــل مــع الواقــع وتســعى نحــو األفضــل

الثقافــة التنظيميــة ترجــع إىل أهنــا متكــن أعضاءهــا مــن
يدفــع لتحقيــق أداء متميــز يمكــن املنظمــة مــن حتقيــق
أهدافهــا .أمــا الثقافــة الضعيفــة فعــادة مــا تتواجــد يف

ظــل وجــود منــاخ ســيئ ال يشــجع عــى املشــاركة
والتعــاون والعمــل اجلــاد كــا تــؤدي إىل شــيوع
الالمبــاالة والبــطء الشــديد وبعــض القيــم الســلبية
ووجــود نــوع مــن االغــراب التنظيمــي ،ويــرى

«العميــان» أن الثقافــة الضعيفــة يســر فيهــا األفــراد يف
طــرق مبهمــة غــر واضحــة املعــامل ويتلقــون تعليــات
متناقضــة وبالتــايل يفشــلون يف اختــاذ قــرارات مناســبة

املعرفــة املتألقــة والعمــل اخلــاق ،متــس شــتى جماالت
،فضــا عــن أن اإلبــداع ناتــج تفاعــل متغــرات

ذاتيــة أو موضوعيــة أو شــخصية أو بيئيــة أو ســلوكية

،يقودهــا أشــخاص متميــزون.

كــا يــرى عــي (2011م ،ص )108:أن األبــداع

اإلداري يمثــل الطاقــة الكامنــة لــدى جمموعــة مــن

القائمــن عــى العمــل يف املنظــات املختلفــة ،ويضمــن
حتقيق ـ ًا ألهدافهــا بفاعليــة وكفــاءة.
ويشــر عطيــة (2009م ،ص )9:إىل أن اإلبــداع

اإلداري عبــارة عــن مزيــج مــن القــدرات التــي متكــن
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الفــرد مــن إنتــاج فكــرة جديــدة ،متميــزة ،قابلــة

واالســتامع إليهــم ،فلإلبــداع جانبــان جانــب

أو إجيــاد مفهــوم أو أســلوب عمــي لتنفيــذ أعــال

طريقــة حتليليــة ملــا جيــب أن يكــون عليــه اإلبــداع

للتطبيــق ،هبــدف حــل مشــكلة أو تطويــر نظــام قائــم
املنظمــة ،بشــكل يكفــل حتقيــق األهــداف بكفــاءة
وفاعليــة.

مفاهيمــي وآخــر إدراكــي حــي ،فاملبدعــون جيــدون

لالســتفادة مــن الفرصــة ،ثــم يقومــون بمقابلــة
العمــاء أو املســتخدمني للتعــرف عــى توقعاهتــم

أي أن االبــداع يقصــد بــه خلــق قيمــة أو إنتــاج

والقيــم واحلاجــات املوجــودة لدهيــم.
وعطف ـ ًا عــى مــا ســبق يمكــن القــول إن اإلبــداع

والعمليــات ،أو تتعلــق باإلســراتيجيات والسياســات

مفهومــا نظريا؛حيــث يعــد اإلبــداع مــن الناحيــة

فكــرة جديــدة مفيــدة ســواء كانــت تتعلــق بإنتــاج

ســلعة أو خدمــة ،أو تتعلــق بالوســائل واالجــراءات
والربامــج التنظيميــة ،ويــرى برويــس ( 2016م،

ص ) 1:أن قــدرة املنظمــة والعاملــن فيهــا عــى

التميــز واإلبــداع والتجديــد يتوقــف عــى قــدرة
املنظمــة عــى مواكبــة التطويــر ،ممــا حيتــم رضورة قيــام

إدارة املنظمــة بتطويــر مفاهيمهــا وأســاليبها اإلداريــة

لتهيئــة الظــروف أمــام العقــول البرشيــة لكــي تبــدع
وجتــدد بشــكل مســتمر مــن خــال توفــر منــاخ

تنظيمــي مالئــم ،وبيئــة تفاعليــة تســاهم يف ربــط
ونقــل املعــارف واخلــرات الرتاكميــة املكتســبة ممــا
يســاعد عــى تنميــة اإلبــداع وتطويــر وتنميــة املنظمــة

ككيــان تفاعــي.

وال تقتــر عمليــة اإلبــداع عــى اســتحداث

املنتجــات واخلدمــات أو حتقيــق األهــداف بــل متتــد

لتشــمل حــل املشــكالت ،ويشــر كل مــن نصــر
والفــراوي (2015م ،ص )6-5:إىل أن األبــداع يف

حــل املشــكالت ال يتــم فقــط بالتفكــر يف املشــكلة،
وإنــا أيضــ ًا بمقابلــة النــاس واالستفســار منهــم

ظاهــرة معقــدة ذات أبعــاد متعــددة أكثــر مــن اعتبارها
النظريــة اســتحداث أو ابتــكار يشء جديــد ،فهــو

نقيــض التقليــد؛ ومــن الناحيــة العمليــة يعــد اإلبــداع
يتميــز باملالءمــة
ترصفــ ًا هيــدف إىل حتقيــق إنتــاج ّ
و إمكانيــة التطوير؛وعــى املســتوى اإلداري يمثــل

اإلبــداع جمموعــة اإلجــراءات و الســلوكيات التــي

تــؤدي إىل حتســن املنــاخ العــام يف املنظمــة وتفعيــل
اآلداء اإلبداعــي مــن خــال حتفيــز العاملــن عــى

حــل املشــكالت و إختــاذ القــرارات بأســلوب أكثــر
إبداعــا و بطريقــة غــر مألوفــة يف التفكــر؛ وعــى

املســتوى الشــخيص ملنســويب املنظمــة مــن العاملــن

يعكــس اإلبــداع قــدرة عقليــة تتفــاوت مــن شــخص

آلخــر و يمكــن أن تظهــر عــى مســتوى الفــرد أو

اجلامعــة أو املنظمــة.

أمهية اإلبداع اإلداري:

يعــود األثــر احليــوي لإلبــداع اإلداري ملــا حيققــه

مــن تطويــر لبيئــة العمــل وإنجــاز أهــداف املنظــات
حيــث يتــم مــن خاللــه التخلــص مــن الســياق
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العــادي للتفكــر و اتبــاع نمــط جديــد مــن التفكــر.

احلديثة ،والقدرة عىل إحداث التوازن بني اإلنامئية

اإلداري منظومــة متكاملــة تشــرك فيهــا املنظمــة

استغالل املوارد البرشية واالستفادة من قدراهتم عن

ويــرى مــراد (2016م ،ص )2:أن اإلبــداع

اإلداريــة وأفــراد التنظيــم مــن مديريــن و موظفــن

وكذلــك بيئــة املنظمــة ،و تعتــر اإلدارة هــي العنــر

الفاعــل يف أداء املنظمــة ومــن ثــم كان ال بــد وأن

تتجــه للتطــور حتــى حتقــق أهدافهــا ،و بالنظــر إىل
عنــارص العمليــة اإلبداعيــة فــإن حجــر الزاويــة فيهــا

هــو املوظــف الــذي منــه و بــه تنطلــق املنظمــة نحــو
اإلبــداع اإلداري.

ويشــر عيــد (2008م  ،ص )3:إىل أن اإلبــداع

اإلداري يعتــر جوهــر أي منظمــة ،و قــد أمجــع علــاء

اإلدارة و املامرســون اإلداريــون عــى أن املنظمــة
ـرة و معقــدة ممــا جيعلهــا
املعــارصة تعيــش ظروفــا متغـ ّ

يف حاجــة ملحــة إىل اإلبــداع اإلداري ،فهــو يســهم

يف حتســن قــدرات العاملــن عــى توليــد األفــكار و

مواكبــة التطــورات التقنيــة احلديثــة و حــل املشــكالت
و املشــاركة يف اختــاذ القــرارات املناســبة يف الوقــت

املناســب

املختلفة واإلمكانيات املادية والبرشية املتاحة ،وحسن

طريق إتاحة الفرص هلا يف البحث عن اجلديد يف جمال
العمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل بام يتفق مع
التغريات املحيطة.

عالقــة الثقافــة التنظيميــة باإلبــداع اإلداري يف

اجلامعــات:

تعــد اجلامعــة أهــم منظــات التعليــم العــايل
يف العــامل املعــارص كــا تعــد نموذجــ ًا مثاليــ ًا عــى

املنظــات اإلداريــة الكبــرة مــن حيــث احلجــم

والفاعليــة مــن حيــث الــدور يف املجتمــع ســواء
عــى مســتوى األفــراد أو املؤسســات نظــر ًا ملــا تقــوم
بــه مــن أدوار ذات أمهيــة عــى كافــة األصعــدة
االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة « ،فاجلامعــة مــا

وضعــت رســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا إال لتحقيــق

أهــداف إســراتيجية تشــمل النتــاج التعليمــي املتم ّثــل
يف ختريــج أفــواج مــن الطــاب املتميزيــن يف احلقــول
العلميــة املتنوعــة ،وتقديــم اخلدمــات البحثيــة ســواء

ويرى موسى (2013م ،ص )6-5:أن اإلجيابيات

النظريــة أو التطبيقيــة يف فــروع املعرفــة املتنوعــة

خدمات التنظيم بام يعود بالنفع عىل املنظمة والفرد،

للمجتمعــات املحيطــة هبــا» (Gapar & Mabic,

التي توفرها ظاهرة اإلبداع اإلداري تتمثل يف حتسني
واملسامهة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني

يف التنظيم عن طريق إتاحة الفرص هلم يف اختيار تلك
القدرات ،واالستغالل األمثل للموارد املالية عن

طريق استخدام أساليب عملية تتواكب مع التطورات

لتســاهم بشــكل فعــال يف تقديــم خدمــات عديــدة
).2014, p:305

وتنقســم اجلامعــات إداريــ ًا إىل جمموعــة مــن

الكليــات ومتثــل األقســام الوحــدات اإلداريــة املكونــة

للكليــة ،لذلــك فقــد زاد االهتــام هبــا وتطويرهــا
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وحتســن نتاجهــا يف الســنوات األخــرة بصفتهــا

التنظيميــة للجامعــة والتــى تعكــس يف مضموهنــا

اجلامعيــة كوهنــا أصغــر وحــدات تنظيميــة تربــط

حيــث يــرى الرواشــدة ( 2007م ،ص )38:أن ثقافــة

العمــود الفقــري ،وحجــر الزاويــة يف املؤسســة

بــن قياداهتــا وأعضــاء هيئــة التدريــس فيها(كســاب،

2007م ،ص.)76 :

مــدى قــوة أو ضعــف الثقافــة التنظيميــة الســائدة،
التنظيــم تتنــوع إىل ثقافــة قويــة يتفــق عليهــا أعضــاء

التنظيــم و تســاعد يف حتســن أدائهــم  ،وثقافــة ضعيفــة

وتنــص املــادة الرابعــة واألربعــون مــن نظــام
ّ

تــؤدي إىل الالمبــاالة واالنغــاق حيــث يســود منــاخ

ص )15:عــى أنــه« :يعــن رئيــس القســم مــن

فالثقافــة القويــة هتتــم بتحفيــز العاملــن

جملــس التعليــم العــايل واجلامعــات (1436هـــ،
أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديني املتميزيــن
بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن مديــر اجلامعة

بنــاء عــى ترشــيح عميــد الكليــة أو املعهــد ،ويكــون
التعيــن ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد ،وهــو املســئول

ال يشــجع عــى االبتــكار.

وزيــادة دافعيتهــم مــن خــال إتاحــة الفرصــة هلــم

للمشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار داخــل املنظمــة
وإجيــاد نــوع مــن التعــاون والتكامــل وتســاعد هــذه

الثقافــة يف حتقيــق رسعــة االســتجابة والتفاعــل مــع

عــن تســيري األمــور العلميــة واإلداريــة واملاليــة فيــه،
ويقــدم للعميــد تقريــر ًا عــن أعــال القســم يف هنايــة

العالقــات اإلنســانية ،ويشــر األلفــي ( 2010م،

ويعــد رؤســاء األقســام العلميــة يف الكليــات مــن

أعضاءهــا مــن االلتــزام و اإلبــداع  ،و املشــاركة يف

وقيــادة اإلبــداع واالبتــكار يف اجلامعــة ،وعليهــم تقــع

املنظمــة مــن حتقيــق أهدافهــا ،أمــا الثقافــة الضعيفــة

كل ســنة دراســية».

عنــارص نجــاح عمليــة التطويــر اإلداري والتنظيمــي
مســؤولية توجيــه الســلوكيات الفرديــة واالجتامعيــة

ألعضــاء هيئــة التدريــس وللطلبــة نحــو قــدرات

تزيــد مــن كفاءهتــم يف حتقيــق األهــداف الرتبويــة.

(صالــح ،وحســن2010 ،م ،ص.)794:

ومــن خــال العالقــة التنظيميــة بــن اإلدارة العليــا

بالكليــات ورؤســاء األقســام ومنســويب القســم مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس يتــم وضــع أســس الثقافــة
التنظيميــة للقســم التــي متثــل نموذجـ ًا مصغــر ًا للثقافة

البيئــة والتخلــص مــن اإلجــراءات الروتينيــة وحتســن
ص ) 38:إىل أن الثقافــة القويــة يف املنظمــة متكــن

اختــاذ القــرارات ممــا يدفــع لتحقيــق أداء متميــز يمكــن

فعــادة مــا تتواجــد يف ظــل وجــود منــاخ ســيئ ال
يشــجع عــى املشــاركة والتعــاون والعمــل اجلــاد

كــا تــؤدي إىل شــيوع الالمبــاالة والبــطء الشــديد
وبعــض القيــم الســلبية ووجــود نــوع مــن االغــراب
التنظيمــي.

ويضيــف الزيــودي وآخــــــرون ( 2011م،
ص )611:أن هنــاك تعــدد ًا يف أنــاط الثقافــة الســائدة
داخــل املنظــات التعليميــة ففــي نمــط الثقافــة
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البريوقراطيــة تتحــدد املســؤوليات والعمــل فيهــا

وتطبيقاتــه اهلاجــس الرئيــس للعاملــن بالكليــة،

املعلومــات شــكال هرميــا ،وتعتمــد هــذه الثقافــة

بمرونــة مــع كل مكتشــف جديــد ،عــى أن تــرك

منظــم ومــوزع ويأخــذ تسلســل الســلطة وانتقــال

عــى التحكــم وااللــزام ،أمــا نمــط الثقافــة اإلبداعيــة

فيتميــز بوجــود بيئــة عمــل تســاعد عــى اإلبــداع
ويتســم أفرادهــا بحــب املخاطــرة يف اختــاذ القــرارات
ومواجهــة التحديــات وثقافــة القــوة ،ويركــز هــذا

النــوع عــى احلســم ،واملديــر لــه حضــوره وهيتــم

بنفســه وباملخلصــن لــه  ،ولكنــه واضــح فيــا يطلبــه،
وثقافــة التعاطــف اإلنســاين ويركــز هــذا النــوع عــى

التعاطــف والعالقــات اخلدميــة وتتميــز بــأن العاملني

يتعاطفــون مــع بعضهــم يف العمــل ويقــدرون بعضهم
البعــض ويقــدرون اإلنجــازات ويشــعرون باالنتــاء،

وثقافــة اإلنجــاز حيــث يركــز هــذا النــوع مــن

الثقافــات عــى النجــاح والنمــو والتميــز تتميــز بــأن

العاملــن يشــعرون بأمهيــة ورسعــة حتقيــق األهداف.
ويــرى كل مــن القريــــــــــويت (2006م)

وكســاب(2007م) والرواشــدة ( 2007م) وصالــح،
وحســن (2010م) والعميــان(2010م) واأللفــي

( 2010م) وحجازيــن( 2011م) وداود (2011م)

وجيــب أن تكــون معلومــات العاملــن قابلــة للتغــر
اإلدارة العاملــن يف اختــاذ القــرارات املصرييــة،

وتطبــق توقيتــات أنشــطة العــام الــدرايس بشــكل
دقيــق ،وتصبــح ســلوكيات العاملــن نابعــة دائـ ًا مــن
معتقداهتــا الشــخصية .وعــى مســتوى الفرضيــات

جيــب أال ينظــر إىل خصائــص العمــل مــن وجهــة نظر
شــخصية ،وأن تســعى اإلدارة إىل تفعيــل فرص تعاون

بــن العاملــن ،وأن حتــرص عــى أن الظواهــر تعكــس
التنظيميــة لــدى العاملــن مفاهيــم حمــددة ،وعــى

مســتوى الرمــوز جيــب أن تســعى اإلدارة إىل ترســيخ
معــاين هامــة لــدى العاملــن ،وأن هتتــم بتحديــد

أعــام ومعــامل هلــا دالالت خاصــة يف العمــل،
وحتــرص عــى تعزيــز صورهتــا لــدى العاملــن .أمــا
عــى مســتوى الفاعليــات فيجــب أن تشــجع اإلدارة

حالــة التنافــس العلمــي وحتــرص عــى تكريــم
املبدعــن ،وتقييــم احتفــاالت ومناســبات لرتســيخ

رســالتها ،كــا تســعى لرتســيخ النهــج الديمقراطــي
مــن خــال فاعليتهــا.

و حممــد ومــريس (2012م) واملجــايل (2016م) أن

وعــى مســتوى املعايــر جيــب أن حتــدد اللوائــح

ثقافــة فاعلــة مــن خــال تطويــر أبعادهــا املختلفــة

التعليــات واإلجــراءات والقواعــد اخلاصــة
بالتدريــس واألســاتذة والطلبــة واضحــة متام ـ ًا ،عــى

الثقافــة التنظيميــة يمكــن تطويرهــا يف اجلامعــات إىل
واملمثلــة يف « الرؤية،الفرضيــات الرمــوز ،الفاعليات،

املعايــر ،االتصــاالت».

فعــى مســتوى الرؤيــة جيــب أن يشــكل العلــم

والقوانــن ســلوك العاملــن ،كــا جيــب أن تكــون

أن حتكــم العالقــات اإلداريــة حمــددات ال يمكــن

خمالفاهتــا.
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أمــا فيــا خيــص االتصــاالت فيجــب أن تتســم

اإلبداعيــة التــي يامرســها أفــراد املنظمــة مــن خــال

بالســهولة ،وأن تكــون العالقــات غــر الرســمية

ويمكــن القــول أن الثقافــة التنظيميــة حتقــق أعــى

االتصــاالت بــن الرئيــس واملــرؤوس يف اجلامعــة

(الشــخصية والعلميــة) ســائدة يف اجلامعــة ،عــاوة

عــى أن يصبــح االتصــال بــن قطاعــات اجلامعــة يتــم
بســهولة وييــر.

الثقافــة التنظيميــة حتقــق يف جمملــه اإلبــداع اإلداري.

أهدافهــا مــن خــال إســهامها يف حتقيــق أبعــاد اإلبداع
اإلداري املختلفــة ،واملمثلــة يف « حــل املشــكالت

واختــاذ القــرار  ،القابليــة للتغــر  ،روح املجازفــة ،

ومــن خــال تلــك املامرســات يمكــن تفعيــل

تشــجيع اإلبــداع» .حيــث تســهم الثقافــة التنظيميــة يف

«يتضمــن يف الغالــب إجيــاد تطويــر وحتســن للتنميــة

فتمكنــه مــن اختــاذ قــرار حاســم خــال فــرة قياســية
نســبيا ،وجتعلــه قــادر ًا عــى اكتشــاف املشــاكل هبــدف

ثقافــة تنظيميــة داعمــة لإلبــداع .فاإلبــداع اإلداري
املهنيــة واإلداريــة أو خطــط وبرامــج وإجــراءات
وقواعــد العمــل اإلداري واألكاديمــي ،بحيــث تكــون
خمتلفــة عــا كانــت عليــة ،وتؤثــر بشــكل إجيــايب مبارش

أو غــر مبــارش عــى العمــل اإلداري واخلدمــات التــي

تقــدم للجمهــور» (القاســمي2002 ،م ،ص.)55:

مســاعدة الفــرد عــى حــل املشــكالت واختــاذ القــرار

حلهــا ،وعــى أن يقــوم بتجربــة أفــكار وطــرق جديــدة

حلــل املشــاكل ،ويتخــذ املواقــف إزاء تلــك املشــاكل،

كل عــى حــدة لغــرض حلهــا ،ويســتطيع اختــاذ
قــرارات مهمــة يف حالــة نــدرة املعلومــات املتاحــة.

ويمكــن التمييــز بــن ثالثــة أنــواع مــن اإلبــداع

كــا تعــزز الثقافــة التنظيميــة لــدى األفــراد

عــى مســتوى الفــرد ،ومســتوى اجلامعــة ،ومســتوى

الرئيــس املبــارش رصاحــة حــول املكافــآت التــي متنــح

اإلداري املحقــق يف املنظــات ،وهــي اإلبــداع اإلداري

املنظمــة والتــي تتكامــل فيــا بينهــا ،ومجيعهــا

رضوريــة للمنظــات املعــارصة (أبــو زيــد2010 ،م،
ص .)37:حيــث تســهم الثقافــة التنظيميــة الفاعلــة

يف حتقيــق الســلوك اإلبداعــي لــدى الفــرد الــذي
ينتقــل بــدوره إىل اجلامعــة ومــن ثــم إىل املنظمــة ككل.
ويشــر الســكارنه (2011م ،ص )52:إىل الســلوك

اإلبداعــي بأنــه« التــرف املميــز الــذي يامرســه الفــرد

أو املجموعــة يف موقــع العمــل ،وأنــه ســلوك يســبق
اإلبــداع يف صيغتــه النهائيــة » ،وجمموعــة الســلوكيات

القابليــة للتغــر فتجعلهــم أكثــر قــدرة عــى مناقشــة
هلــم أثنــاء العمــل ،وجتعلهــم أكثــر قــدرة عــى إجيــاد
طــرق جديــدة الســتخدام اإلمكانــات املتاحــة أو

تنفيــذ العمــل ،وختصيــص وقــت ملتابعــة أفكارهــم
ومشــاريعهم اخلاصــة ،عــاوة عــى تعزيــز روح
املجازفــة لدهيــم وتشــجيع اإلبــداع مــن خــال تنفيــذ

األفــكار اجلديــدة ،وتشــجع املقرتحــات املقدمــة

مــن اآلخريــن ،وتقديــم تســهيالت جلــذب األفــراد
املبدعــن واحلــرص عــى اســتمرارهم يف العمــل،

والعمــل عــى تشــجيع األفــراد الذيــن يفكــرون
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خــارج نطــاق اختصاصهــم.

لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف اإلدارات العامــة

الدراسات السابقة:
نظــر ًا ألمهيــة الثقافــة التنظيميــة ودورهــا يف نجــاح

للرتبيــة والتعليــم باململكــة العربيــة الســعودية.
ومــن الدراســات أيض ًا دراســة عابديــن (2013م)

فــإن العديــد مــن الباحثــن قــد قامــوا بالعديــد مــن

التنظيميــة يف املــدارس الثانويــة العربيــة يف حمافظــة

املنظــات املعــارصة وكذلــك أمهيــة اإلبــداع اإلداري؛

اجلهــود والدراســات للوقــوف عــى واقــع تلــك
املتغــرات وتوضيــح عوامــل تعزيزهــا يف جمتمعــات

العمــل املختلفــة ،وقــد قســمت الدراســات إىل
حموريــن وفقــ ًا ملتغــرات الدراســة:
ً
أوال :الدراسات املتعلقة بالثقافة التنظيمية:

التــي هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى الثقافــة
القــدس مــن وجهــة نظــر اإلداريــن واملعلمــن فيهــا،
وحتقيق ـ ًا ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدم الباحــث

املنهــج الوصفــي ،وقــام بتصميــم اســتبانة مكونــة من
جزأيــن األول للمعلومــات األوليــة عــن املبحوثــن ،
واجلــزء الثــاين ( )59بنــد ًا يصــف الثقافــة التنظيميــة

قــام عــوض (2013م) بدراســة هدفــت إىل

يف جمــاالت ( القيــم  ،واملعتقــدات  ،واألعــراف ،

الداعمــة لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف اإلدارات

عينــة عنقوديــة بلغــت ( )21مدرســة ضمــت ()52
إداري ـ ًا و( )319معل ـ ًا ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة

التعــرف عــى أهــم آليــات بنــاء الثقافــة التنظيميــة

والتوقعــات التنظيميــة ) ،وطبقــت الدراســة عــى

العامــة للرتبيــة والتعليــم مــن وجهــة نظــر أفــراد
العينــة ،وحتقيقــ ًا ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدم

مــن نتائــج أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة يف املــدارس

اســتبانة مكونــة مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة ( اهليــكل

واإلداريــون فيهــا مرتفــع بشــكل عــام ،وكذلــك

الباحــث املنهــج الوصفــي املســحي  ،وقــام بتصميــم
التنظيمــي ،األنظمــة واإلجــراءات ،احلوافــز املاديــة

الثانويــة العربيــة يف القــدس كــا يــراه املعلمــون
عــى األبعــاد مــا عــدا بعــد األعــراف والــذى جــاء
منخفضــ ًا  ،وجــاء ترتيبهــا كــا يــي ( :التوقعــات

واملعنويــة واملكافــآت ،العاملــون  ،القــادة )  ،وطبقــت
بأســلوب احلــر الشــامل عــى ( )262فــرد ًا يمثلــون

التنظيميــة  ،املعتقــدات  ،القيــم  ،األعــراف).

العامــة للرتبيــة والتعليــم يف اململكــة العربيــة

التعــرف عــى األبعــاد التــي يتكــون منهــا موضــوع

مجيــع مــريف ومرشفــات اجلــودة الشــاملة بــاإلدارات

الســعودية ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج

أن متغــرات الدراســة اخلمســة بــا حتويــه مــن آليــات
ســجلت درجــة كبــرة جــد ًا مــن األمهيــة مــن وجهــة
نظــر أفــراد الدراســة لبنــاء الثقافــة التنظيميــة الداعمــة

كــا قــام صديقــي (2013م) بدراســة هدفــت إىل

ثقافــة املنظمــة وألداء التعــرف عــى إمكانيــة وجــود

عالقــة ترابطيــة بــن موضــوع الثقافــة التنظيميــة
واألداء ،واعتمــد الباحــث عــى املنهــج الوصفــي

مــن خــال تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا عــى عينــة
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الدراســة املكونــة مــن  100عامــل يف  4مؤسســات

الوصفــي مــن خــال تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا

نتائــج الدراســة وجــود أثــر للثقافــة التنظيميــة

موظفــا وموظفــة يف عــدد مــن البنــوك العاملــة يف

صغــرة ومتوســطة بواليــة ورقلــة ،وكان مــن أهــم
الســائدة عــى أداء املــوارد البرشيــة يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة  ،بحيــث تؤثــر املشــاركة يف
اختــاذ القــرار وكــذا االلتــزام واحــرام الوقــت

عــى أداء املــوارد البرشيــة ،كــا أظهــرت النتائــج أن
لإلبــداع واالبتــكار يف املؤسســة تأثــرا واضحــا عــى
األداء؛ يف حــن أن مجاعيــة العمــل وروح الفريــق

ال تؤثــر عــى أداء املــوارد البرشيــة يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة املدروســة ،وأوصــت الدراســة

بــرورة زيــادة االهتــام بمجــال الثقافــة التنظيميــة
اإلجيابيــة مــن قبــل اإلدارة والعاملــن ،ألن االهتــام

بمجــال ثقافــة املنظمــة يســاهم يف تنميــة وتطويــر
مســتوى األداء  ،ومنــح املكافــآت والتحفيــزات

الالزمــة بغــرض إشــباع حاجــات العــال باإلضافــة
إىل إرشاك العاملــن يف صنــع القــرارات وحتديــد

األهــداف ورســم السياســات والتوجهــات
املســتقبلية للمنظمــة.

عــى عينــة الدراســة التــي تكونــت مــن ()630
القطــاع املــريف اليمنــي ،وكان مــن أبــرز نتائــج
الدراســة ثبــوت األثــر املعنــوي للثقافــة التنظيميــة

عــى األداء الوظيفــي وإىل صعوبــة فصــل أداء الفــرد

عــن ثقافــة املنظمــة ،وأن طبيعــة األثــر الــذي ترتكــه

الثقافــة التنظيميــة عــى أداء الفــرد يكمــن يف تأثريهــا
املبــارش عــى الســلوك املصاحــب للفــرد عنــد أدائــه

ملهــام وظيفتــه (الرغبــة يف األداء ،الرغبــة يف البقــاء يف
الوظيفــة) ويف مــدى دعمهــا وتبنيهــا ملقومــات األداء
املثمــر.

وقام أيديــن ) (Uddin&other, 2013بدراســة

هدفــت إىل حتديــد أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى
إنتاجيــة وأداء العاملــن ،وهدفــت الدراســة إىل
اختبــار أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى أداء العاملــن

مــن وجهــة نظــر عــدد مــن الــركات التشــغيلية
يف قطــاع االتصــاالت واســتخدم الباحــث املنهــج
الكمــي يف دراســته وشــملت عينــة الدراســة عــدد ًا

وأضــاف ســميع (2013م) دراســة هدفــت إىل

مــن املصــارف يف القطــاع املــريف يف بنغــادش.

القطــاع املــريف اليمنــي ،والتعــرف عــى طبيعــة

للثقافــة التنظيميــة اإلجيابيــة عــى أداء العاملــن

التعــرف عــى طبيعــة الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف

األثــر الــذي ترتكــه الثقافــة التنظيميــة عــى أداء

الفــرد باإلضافــة إىل التعــرف عــى أهــم أبعــاد
الثقافــة التنظيميــة الداعمــة واملحفــزة لــأداء
عــى مســتوى الفــرد .واســتخدم الباحــث املنهــج

وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود تأثــر قــوي

و اختــاف هــذه العالقــة باختــاف الثقافــات
الفرعيــة يف املنظــات ،باإلضافــة إىل أن الســات
الثقافيــة يف املنظــات ختتلــف يف درجــة تأثريهــا عــى
أداء العاملــن يف املنظمــة الواحــدة ومــن منظمــة
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ألخــرى.

باملــدارس املتوســطة والثانويــة احلكوميــة بتعليــم

كــا قــام شــاهزا وآخــرون & (shahzd

الريــاض ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أن

الثقافــة التنظيميــة عــى األداء الوظيفــي للعاملــن،

املــدارس املتوســطة والثانويــة ومعلميهــا بمدينــة

) others,2013بدراســة هدفــت إىل حتديــد أثــر
وهدفــت الدراســة إىل حتليــل األثــر املبــارش وغــر

املبــارش للثقافــة التنظيميــة عــى األداء الوظيفــي
للعاملــن وتأثريهــا عــى أداء العاملــن مــن خــال أثر
التكنولوجيــا وعمــل العاملــن مــن منازهلــم ،واعتمــد

الباحــث عــى املنهــج الوصفــي مــن خــال تصميــم

وتوزيــع االســتبانة واملقابــات الشــخصية .وشــملت
عينــة الدراســة  110مــن العاملــن يف منازهلــم والذين
يســتخدمون الربجميــات التكنولوجيــة هلــذا الغــرض،
وكان مــن أهــم النتائــج وجــود أثــر للثقافــة التنظيميــة

عــى األداء الوظيفــي للعاملــن ولبعــض الوســائل
التكنولوجيــة والربجميــات لألشــخاص العاملــن مــن

منازهلــم.

هنــاك موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة مــن مديــري

الريــاض عــى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة باملدارس

املتوســطة والثانويــة جــاء بدرجــة متوســطة ،وكذلــك

عــى كل بعــد مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة حمــل
الدراســة .وأضحــت النتائــج أن معلمــي املــدارس

يــرون أن جمــاالت الثقافــة التنظيميــة املختلفــة متــارس

بمتوســط حســايب أقــل ممــا يــراه مديــرو املدارســـة،
وأن أفــراد العينــة يتفقــون عــى أن جمــال العالقــات
اإلنســانية هــو أعــى املجــاالت ممارســة وخيتلفــون

يف أقــل املجــاالت ممارســة فــرى مديــرو املــدارس
أن جمــال العدالــة أقــل املجــاالت ممارســة بينــا يــرى

معلمــو املــدارس أن جمــال االبتــكار والتجديــد هــو

أقــل املجــاالت ممارســة.

وقــام النــوح ( 2012م ) بدراســة هدفــت إىل

كذلــك قامــت عليــان ( 2012م ) بدراســة هدفــت

باملــدارس املتوســطة والثانويــة بمدينــة الريــاض
كــا يرهــا مديــرو املــدارس ومعلموهــا  ،وحتقيقــ ًا

واملامرســات اإلداريــة لــدى مديــري املــدارس

التعــرف عــى مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدم الباحــث املنهــج

الوصفــي املســحي وقــام بإعــداد اســتبانة مكونــة مــن
أبعــاد الثقافــة التنظيميــة ( العمــل اجلامعــي  ،العدالــة،

العالقــات اإلنســانية ،االبتــكار والتجديــد) ،وطبقــت

عــى عينــة طبقيــة عشــوائية مــن جمتمــع الدراســة
املكــون مــن ( )301مديــر ًا و ( )9033معلــ ًا

إىل التعــرف عــى درجــة توفــر الثقافــة التنظيميــة
احلكوميــة يف حمافظتــي القــدس و«رام اهلل والبــرة»

والعالقــة بينهــا مــن وجهــات نظــر املعلمــن ،
وحتقيقـ ًا ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدمت الباحثــة
املنهــج الوصفــي املســحي وقامــت بإعــداد اســتبانة

مكونــة مــن حموريــن األول حــول الثقافــة التنظيميــة
يف أبعادهــا ( الفلســفة اإلداريــة التنظيميــة  ،القيــم
التنظيميــة  ،املعتقــدات ورســالة املنظمــة  ،األعــراف
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اإلداري لصالــح الذكــور ،وعــدم وجــود فــروق ذات

حــول املامرســات اإلداريــة .وطبقــت عــى عينــة
عشــوائية قوامهــا (  ) 470معلـ ًا يف حمافظتــي القــدس

اإلداري ككل.

نتائــج تتوفــر الثقافــة التنظيميــة واملامرســات اإلداريــة

) Mabic, 2014بدراســة هدفــت الوصــول لتصــور

و«رام اهلل والبــرة » ،وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن

لــدى املديريــن مــن وجهــات نظــر املعلمــن بدرجــة
عاليــة.
ثاني ًا :الدراسات املتعلقة باإلبداع اإلداري:

داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر التخصــص يف اإلبــداع
كذلــك قــام جاســبار ومابــك(Gaspar and

حــول اإلبــداع يف اجلامعــة ،وتوصلــت إىل أن التعليــم

العــايل لــه دور رئيــي يف تطويــر جمتمــع املعرفــة
واالقتصــاد مــن خــال عمليــات معقــدة للتغيــر

قــام عبدالرمحــن (2014م) بدراســة هدفــت

جلميــع جمــاالت احليــاة ،ويتــم االهتــام باإلبــداع
باعتبــاره عامــ ً
ا أساســي ًا ملعاجلــة كافــة التحديــات

إىل أن الدرجــة الكليــة ملامرســة اإلبــداع اإلداري يف

رئيســة نحــو خلــق املعرفــة ،والتقــدم االجتامعــي

الكشــف عــن واقــع ممارســة اإلبــداع اإلداري يف وزارة
التعليــم العــايل والبحث العلمــي األردنيــة ،وتوصلت
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األردنيــة

جــاءت بدرجــة مرتفعــة ،وأنــه حيقــق التنميــة اإلداريــة

النامجــة عــن التغــرات ،ويمثــل قــوة دافعــة
واالقتصــادي ،وتعزيــز اإلبــداع يف العمليــة التعليميــة

والتنميــة املهنيــة داخــل األوســاط األكاديميــة.

واملهنيــة واألكاديميــة يف األجــل الطويــل ،وأن اإلبداع
يلعــب دور ًا مهـ ًا يف إجيــاد وتطبيــق األفــكار اجلديــدة

بدراســة هدفــت الكشــف عــن العالقــة بــن القيــادة

يشء موجــود يف مياديــن احليــاة املختلفــة.

وتوصلــت إىل وجــود عالقــة ارتبــاط بــن القيــادة

مــن أجــل إنتــاج يشء جديــد أو إدخــال حتســن عــى

كذلــك قــام كل مــن مجعــة وآخــرون (2012م)

اإلداريــة وحتقيــق اإلبــداع اإلداري يف جامعــة ديــايل،

كــا قــام مقابلــة (2014م) بدراســة هدفــت

اإلداريــة الناجحــة وحتقيــق اإلبــداع اإلداري يف

أو منســق القســم العلمــي بكليــة العلــوم واآلداب

جــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

التعــرف عــى درجــة اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس
بــروره بجامعــة نجــران مــن وجهــة نظــر أعضــاء

هيئــة التدريــس ،وأبــرزت الدراســة أن درجــة
اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس أو منســق القســم

األكاديمــي كانــت متوســطة ،وتوجــد فــروق ذات

داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر اجلنــس يف اإلبــداع

جمــاالت التدريــب والنمــو املهنــي ،كــا أشــارت إىل
الداللــة ( )0.05يف آراء رؤســاء األقســام ملهامهــم

ُتعــزى إىل تأثــر متغــر نــوع الكليــة لصالــح رؤســاء
األقســام يف الكليــات العلميــة.

كــا قــام كانديكــو ) (Kandiko, 2012بدراســة

حــول القيــادة واإلبــداع يف التعليــم العــايل ودور
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تعدديــة التخصصــات يف توظيــف واســتبقاء املبدعــن
يف العديــد مــن املنظــات باعتبارهــم أصــ ً
ا أساســي ًا
يف اقتصــاد املعرفــة الناشــئ يف اجلامعــات ،وتوصلــت
إىل أن املبدعــن غالبــ ًا مــن األكاديميــن الذيــن

يركــزون عــى تأثــر البحــوث املبتكــرة واملتعــددة يف
مجيــع التخصصــات ،وأن اجلوانــب املحفــزة لإلبــداع

امليدانيــة التــي قامــت هبــا الباحثــة لتحقيــق أهــداف

البحــث ،وتتضمــن حتديــد املنهــج املتبــع يف البحــث،
وجمتمــع وعينــة البحــث ،وأداة البحــث والتحقــق مــن

صدقهــا وثباهتــا ،واملعاجلــة اإلحصائيــة املســتخدمة يف
حتليــل النتائــج.

منهج البحث:
حتقي ًقــا ألهــداف البحــث طبقــت الباحثــة املنهــج

وحتديــات متابعــة العمــل اإلبداعــي تصنــع القيــادة
اإلبداعيــة اهلادفــة ،وتنميهــا مهنيــ ًا.

الوصفــي املســحي والــذي عرفــه العســاف (2006م،

إىل توضيــح أثــر بيئــة العمــل عــى اإلبــداع اإلداري

اســتجواب مجيــع أفــراد جمتمــع البحــث ،أو عينــة

كذلــك قــام املشــوط (2011م) بدراســة هدفــت

بالتطبيــق عــى أكاديمية ســعد العبد اهلل للعلــوم األمنية
بدولــة الكويــت ،وتوصلــت إىل وجــود تأثــر معنــوي

للهيــكل التنظيمــي عــى اإلبــداع اإلداري بالنســبة
للســلوك اإلبداعــي والقــدرات اإلبداعيــة ،وعــدم
وجــود تأثــر معنــوي لألنظمــة عــى اإلبــداع اإلداري

بالنســبة للســلوك اإلبداعــي والقــدرات اإلبداعيــة،
ووجــود تأثري معنــوي للتدريــب عىل اإلبــداع اإلداري
والتنميــة املهنيــة واالنضبــاط الســلوكي ،وكذلــك
احلوافــز واملكافــآت والتكنولوجيــا وظــروف العمــل،

وللمشــاركة عــى اإلبــداع اإلداري.
طريقة وإجراءات البحث:

ص )191:بأنــه نــوع مــن البحــوث الــذي يتــم فيــه

كبــرة منهــم ،وذلــك هبــدف وصــف الظاهــرة
املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا ،

وذلــك لتحديــد واقــع أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى

اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة

التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريف .
جمتمع البحث :

تكــون جمتمــع البحــث مــن عضــوات هيئــة

التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريــف،

وعددهــن ( )69عضــوة .
عينة البحث:

لكــون جمتمــع البحــث صغــر ويســهل الوصــول

هــدف البحــث احلــايل إىل حتديــد أثــر الثقافــة

إىل مجيــع أفــراده واإلحاطــة هبــم ،فقــد تــم اختيــار

عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب

وتطبيــق العينــة املســحية ،حيــث تــم توزيــع االســتبانة

التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر

للبنــات بطريــف ..

وفيــا يــي ســيتم تنــاول وصــف لإلجــراءات

مجيــع أفــراد جمتمــع البحــث بطريقــة احلــر الشــامل
عــي مجيــع عضــوات هيئــة التدريــس وقــد بلــغ عــدد
االســتبانات املســردة ( )63اســتبانة وكانــت مجيعهــا
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صاحلــة للتحليــل اإلحصائــي.

خصائص أفراد عينة البحث:

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفراد
عينــة البحــث وفقــ ًا للمتغــرات الديموغرافيــة
(اجلنســية ،ســنوات اخلــرة ،الــدورات التدريبيــة،
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تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ملتغــر الــدورات
ألفــراد عينــة البحــث وفقــ ًا
ّ

التدريبيــة كــا تبينــه النتائــج باجلـــــدول ()2

التــايل:

نــوع الوظيفــة)  ،كــا يــي:

جدول ()2

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث

 )1توزيع أفراد عينة البحث وف ًقا للجنسية :

وفقاً لمتغيّر الدورات التدريبية

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ملتغــر اجلنســية كــا
ألفــراد عينــة البحــث وفقــ ًا
ّ

تبينــه النتائــج باجلــدول ( )1التــايل:
جدول ()1

الحصول على الدورات
التدريبية

التكرار

النسبة

1

نعم

45

% 71.42

2

ال

18

% 27.58

اإلجمالي:

63

100%

م

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقاً
لمتغيّر الجنسية
م

الجنسية

التكرار

النسبة

1

سعودية

2

% 3.17

2

غير سعودية

61

% 96.83

63

100%

اإلجمالي:

يتضــح مــن اجلــدول ( )1الســابق أن أغلــب

أفــراد عينــة البحــث مــن عضــوات هيئــة
التدريــس حيملــن جنســيات غري ســعودية بنســبة

( ،)% 96.83وكانــت أقــل نســبة لعضــوات
هيئــة التدريــس الســعوديات بنســبة ()% 3.17

مــن إمجــايل أفــراد عينــة البحــث.

 )2توزيــع أفــراد عينــة البحــث وف ًقــا

للــدورات

التدريبيــة:

يتضــح مــن اجلــدول ( )2أن أغلــب

عضــوات هيئــة التدريــس مــن أفــراد عينــة
البحــث حاصــات عــى دورات تدريبية بنســبة

( ،)% 71.42يليهــم عضــوات هيئــة التدريــس
الغــر حاصــات عــى دورات تدريبية بنسبــــة

( )% 27.58مــــن إمجـــــايل أفــــراد عينــة

البحــــث.

 )3توزيــع أفــراد عينــة البحــث وف ًقــا لســنوات

اخلــرة:

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
ملتغـــــــــر
ألفــراد عينــــــة البحـــــث وفقــ ًا
ّ
ســنوات اخلــرة كــا تبينــه النتائــج بجــدول ()3
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التــايل:

النتائــج باجلــدول التــايل:

جدول ()3

جدول ()4

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث
وفقاً لمتغيّر سنوات الخبرة

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث
وفقاً لمتغيّر نوع الوظيفة

م

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

م

نوع الوظيفة

التكرار

النسبة

1

أقل من ( )5سنوات

13

% 20.64

1

قيادية

14

% 22.23

2

من ( )5سنوات إلى
( )10سنوات

40

% 63.49

2

تدريسية

49

% 77.77

3

من ( )10سنوات فأكثر

10

% 15.87

63

% 100

63

% 100

اإلجمالي

اإلجمالي

يتضــح مــن اجلــدول ( )4أن أغلــب أفــراد عينــة

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أن أغلــب أفـــــراد

عينــة البحــث مــن عضــوات هيئــة التدريــس
صاحبــات ســنوات اخلــرة مــن ( )5ســنوات إىل

( )10بنســبة ( ،)% 63.49يليهــم عضــــوات هيئــة

البحــث يشــغلن وظائــف تدريســية بنسبـــــــة

( ،)% 77.77وكانــت أقــل نســبة للعضــوات هيئــة
التدريــس ذوات التخصــص العلمــي بنسبــــــة

( )% 22.23مــن إمجــايل أفــراد عينــة البحــث.
رابعا :أداة البحث:
ً

التدريــس أصحــاب ســنوات اخلــرة (أقــل مــن 5

ســنوات) بنســبة ( ،)% 20.64وكانت أقل نسبــــــة

للعضــوات هيئـــــــة التدريــس أصحـــــــاب
ســنوات اخلــــــرة (مــن 10ســنوات فأكثــر) حيــث
بلغــت نســبتهم ( )% 15.87مــن إمجــايل أفــراد عينــة
البحــث.

بعــد أن تــم االطــاع عــى األدب الرتبــوي،

والدراســات الســابقة املتعلقــة بموضــوع البحــث،

قامــت الباحثــة ببنــاء وتطويــر اســتبانة هبــدف التعرف
عــى أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم
واآلداب للبنــات بطريــف.

 )4توزيــع أفــراد عينــة البحــث وف ًقــا لنــوع

وقــد قســمت االســتبانة إىل حموريــن متثــل املحــور

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفــراد
ـر نــوع الوظيفــة كــا تبينــه
عينــة البحــث وفق ـ ًا ملتغـ ّ

بأبعادهــا الســبعة (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات،

الوظيفــة :

األول مــن االســتبانة يف متغــر (الثقافــة التنظيميــة)

الرمــوز ،الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت)  ،أمــا
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البعد األول :القيم ،ويتكون من ( )4عبارات.

املحــور الثــاين فتمثــل يف متغــر (اإلبــداع اإلداري)

بأبعــاده األربعــة (حــل املشــكالت واختــاذ القــرار،

القابليــة للتغيــر ،روح املجازفــة ،تشــجيع اإلبــداع).
وصف أداة البحث (االستبانة):

183-133

البعــد الثــاين :املعتقــدات ،ويتكــون مــن ()5

عبــارات.

البعــد الثالــث :الفرضيــات ،ويتكــون مــن ()3

عبــارات.

تكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة مــن

البعــد الرابــع :الرمــوز ،ويتكــون مــن ()3

اجلــزء األول :عبــارة عــن البيانــات الشــخصية

البعــد اخلامــس :الفاعليــات ،ويتكــون مــن ()3

(اجلنســية ،ســنوات اخلــرة ،الــدورات التدريبيــة،

البعــد الســادس :املعايــر ،ويتكــون مــن ()3

جزأيــن رئيســن متثــا يف:

ألفــراد عينــة البحــث وتشــمل املتغــرات الديمغرافية

نــوع الوظيفــة).

عبــارات.
عبــارات.

عبــارات.

البعــد الســابع :االتصــاالت  ،ويتكــون مــن ()3

اجلزء الثاين :حموري االستبانة :

املحــور األول :الثقافــة التنظيميــة ،ويتكــون مــن

( )24عبــارة مقســمة عــى ســبعة أبعــاد كــا يــي:

عبــارات.

وجــاء توزيــع العبــارات عــى األبعــاد األربعــة

املتضمنــة باملحــور األول كــا يوضحهــا اجلــدول

جدول ()5
توزيع أرقام عبارات المحور األول على أبعاده
م

األبعاد

أرقام العبارات التي تمثل كل بعد

عدد العبارات

1

القيم

من رقم ( : )1رقم ()4

4

2

المعتقدات

من رقم ( : )5رقم ()9

5

3

الفرضيات

من رقم ( : )10رقم ()12

3

4

الرموز

من رقم ( : )13رقم ()15

5

الفاعليات

من رقم ( : )16رقم ()18

3
3

6

المعايير

من رقم ( : )19رقم ()21

7

االتصاالت

من رقم ( : )22رقم ()24
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التــايل:

املحــور الثــاين :اإلبــداع اإلداري باملــدارس

الثانويــة ،ويتكــون مــن ( )21عبــارة مقســمة عــى
ثالثــة أبعــاد كــا يــي:

عبــارات.

البعــد الثالــث :روح املجازفــة ،ويتكــون مــن ()3

عبــارات.

البعــد الرابــع :تشــجيع اإلبــداع ،ويتكــون مــن

البعــد األول :حــل املشــكالت واختــاذ القــرار،

( )5عبــارات.

البعــد الثــاين :القابليــة للتغيــر ،ويتكــون مــن ()7

املتضمنــة باملحــور الثــاين كــا يوضحهــا اجلــدول

ويتكــون مــن ( )6عبــارات.

وجــاء توزيــع العبــارات عــى األبعــاد الثالثــة

جدول ()6
توزيع أرقام عبارات المحور األول على أبعاده
م

األبعاد

أرقام العبارات التي تمثل كل بعد

عدد العبارات

1

حل المشكالت واتخاذ القرار.

من رقم ( : )25رقم ()30

6

2

القابلية للتغيير.

من رقم ( : )31رقم ()37

7

3

روح المجازفة.

من رقم ( : )38رقم ()40

3

4

تشجيع اإلبداع.

من رقم ( : )41رقم ()45

5

صدق أداة البحث:

مــن أجــل التأكــد مــن صــدق االســتبانة قامــت

الباحثــة باســتخدام الطــرق التاليــة:
 - 1الصدق الظاهري:

األول مكــون مــن ( )28عبــارة مقســمة عــى أربعــة

أبعــاد ،واملحــور الثــاين مكــون مــن ( )17عبــارة
مقســمة عــى ثالثــة أبعــاد.

وقــد اســتخدمت الباحثــة مقيــاس ليكــرت

بعــد االنتهــاء مــن بنــاء االســتبانة تــم عرضهــا

اخلــايس (أوافــق بشــدة ،أوافــق ،حمايــد ،ال أوافــق ،ال

عــى بنيــة االســتبانة وصالحيــة عبارهتــا لقيــاس

مــن خــال موافقتهــم عــى العبــارات املحــددة

عــى عــدد مــن املحكمــن هبــدف إبــداء املالحظــات

األبعــاد التــي تنتمــي إليهــا ،وقــد وجــه املحكمــون
الباحثــة لعــدد مــن التعديــات قامــت بإجــراء مــا

يقــارب ( )% 85منهــا ،وبذلــك أصبحــت االســتبانة

يف صورهتــا النهائيــة مكونــة مــن حموريــن؛ املحــور

أوافــق بشــدة) لتحديــد موافقــة أفــراد عينــة البحــث

باالســتبانة.

- 2صدق االتساق الداخيل ألداة البحث:

صــدق االتســاق الداخــي للمحــور األول (الثقافــة

التنظيمية):
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التــايل:

تــم حســاب صــدق االتســاق الداخــي بحســاب

183-133

معامــل ارتبــاط بريســون بــن درجــات كل عبــارة
والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة،

جدول ()7
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي
إليه من المحور األول (الثقافة التنظيمية)
البُعد الثاني
المعتقدات

البُعد األول
القيم

البُعد الثالث
الفرضيات
معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

1

**0.786

5

**0.720

**0.776 10

2

**0.822

6

**0.780

11

3

**0.775

7

**0.841

**0.847 12

4

**0.811

8

**0.791

9

**0.756

البُعد الرابع
الرموز

البُعد الخامس
الفاعليات

البُعد السادس
المعايير

البُعد السابع
االتصاالت

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

13

**0.845

16

**0.857

19

**0.827

22

**0.851

**0.802

14

**0.815

17

**0.784

20

**0.814

23

**0.796

15

**0.793

18

**0.800

21

**0.871

24

**0.790

م

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01

يتبــن مــن جــدول ( )7أن معامــات ارتبــاط

اخلامــس (الفاعليــات) تراوحــت بــن (– 0.784

العبــارات بالدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي
إليــه العبــارة جــاءت مجيعهــا دالــة إحصائي ـ ًا عنــد

بــن ( ،)0.871 – 0.827والبعــد الســابع

معامــات االرتبــاط قيــم عاليــة حيــث تراوحــت

ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن صــدق

مســتوى داللــة ( ،)0.01وجــاءت مجيــع قيــم
يف البعــد األول (القيــم) بــن (،)0.822 – 0.755
أمــا البعــد الثــاين (املعتقــدات) فقــد تراوحــت

معامــات االرتبــاط بــن (،)0.841 – 0.720
والبعــد الثالــث (الفرضيــات) تراوحــت بــن

( ،)0.847 – 0.776والبعــد الرابــع (الرمــوز)
تراوحــت بــن ( ،)0.845 – 0.793والبعــد

 ،)0.857والبعــد الســادس (املعايــر) تراوحــت

(االتصــاالت) تراوحت بــن (.)0.851 – 0.790
االتســاق الداخــي للمحــور األول مــن االســتبانة

(الثقافــة التنظيمية).كــا تــم التحقــق مــن الصــدق

البنائــي للمحــور األول مــن خــال إجيــاد
معامــات االرتبــاط بــن الدرجــة الكليــة لــكل

ُبعــد واملجمــوع الــكيل للمحــور ،ويوضــح نتائجهــا
اجلــدول التــايل:
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جدول ()8
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور األول (الثقافة التنظيمية)
م

معامل االرتباط
**0.949

البُعد

1

البُعد األول :القيم.

2

البُعد الثاني :المعتقدات.

**0.954

3

البُعد الثالث :الفرضيات.

**0.943

4

البُعد الرابع :الرموز.

**0.950

5

البعد الخامس :الفاعليات.

**0.966

6

البعد السادس :المعايير.

**0.972

7

البعد السابع :االتصاالت.

**0.942

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01

كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

يتبــن مــن اجلــدول ( )8أن قيــم معامــات االرتبــاط
لألبعــاد األربعــة التــي يتكــون منهــا املحــور األول واملجمــوع
الــكيل للمحــور جــاءت عاليــة حيــث تراوحــت بــن (– 0.942
 ،)0.972ومجيعهــا دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى داللــة (،)0.01
ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن الصــدق البنائــي للمحــور

األول مــن االســتبانة (الثقافــة التنظيميــة).
 صــدق االتســاق الداخــي للمحــور الثــاين (اإلبــداعاإلداري):
تــم حســاب صــدق االتســاق الداخــي بحســاب معامــل
ارتبــاط بريســون بــن درجــات كل عبــارة والدرجــة الكليــة
للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة ،كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

جدول ()9
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي إليه من المحور الثاني (اإلبداع اإلداري)
البُعد األول :حل المشكالت
واتخاذ القرار
معامل االرتباط
م
25
26
27
28
29
30

**0.677
**0.702
**0.592
**0.721
**0.730
**0.792

البُعد الثاني :القابلية للتغيير

البُعد الثالث :روح
المجازفة
معامل االرتباط
م

م

معامل االرتباط

31

**0.715

38

32
33
34
35
36

**0.789
**0.857

39
40

**0.656
**0.687
**0.756

37

**0.738

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01
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البُعد الرابع :الرموز
م

معامل االرتباط

**0.843

41

**0.709

**0.633
**0.766

42
43
44
45

**0.755
**0.723
**0.712
**0.739
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يتبــن مــن اجلــدول ( )9أن معامــات ارتبــاط
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املجازفــة) تراوحــت بــن (،)0.843 – 0.633

العبــارات بالدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي
إليــه العبــارة جــاءت مجيعهــا دالــة إحصائيــ ًا عنــد

–  )0.755ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن

معامــات االرتبــاط عاليــة حيــث تراوحــت يف

االســتبانة (اإلبــداع اإلداري).

مســتوى داللــة ( ،)0.01وجــاءت مجيــع قيــم
البعــد األول (حــل املشــكالت واختــاذ القــرار) بــن

( ،)0.792 – 0.592أمــا البعــد الثــاين (القابليــة

للتغيــر) فقــد تراوحــت معامــات االرتبــاط
بــن ( ،)0.857 – 0.656والبعــد الثالــث (روح

والبعــد الرابــع (الرمــوز) تراوحــت بــن (0.709

صــدق االتســاق الداخــي للمحــور الثــاين مــن
كــا تــم التحقــق مــن الصــدق البنائــي للمحــور

الثــاين مــن خــال إجيــاد معامــات االرتبــاط
بــن الدرجــة الكليــة لــكل ُبعــد واملجمــوع الــكيل
للمحــور ،ويوضــح نتائجهــا اجلــدول التــايل:

جدول ()10
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور الثاني (اإلبداع اإلداري)
م

معامل االرتباط

البُعد

1

البُعد األول :حل المشكالت واتخاذ القرار.

**0.903

2

البُعد الثاني :القابلية للتغيير.

**0.896

3

البُعد الثالث :روح المجازفة.

**0.955

4

البعد الرابع :تشجيع اإلبداع.

**0.891

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة . 0.01

يتبــن مــن جــدول ( )10أن قيــم معامــات

االرتبــاط لألبعــاد الثالثــة التــي يتكــون منهــا

االســتبانة (اإلبــداع اإلداري).
ثبات أداة البحث:

املحــور الثــاين واملجمــوع الــكيل للمحــور

جــاءت عاليــة حيــث تراوحــت بــن (– 0.891
 ،)0.955ومجيعهــا دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى

خــال حســاب االتســاق الداخــي للعبــارات

عاليــة مــن الصــدق البنائــي للمحــور الثــاين مــن

النتائــج بجــدول ( )11التــايل:

داللــة ( ،)0.01ممــا يــدل عــى توافــر درجــة

تــم التأكــد مــن ثبــات االســتبانة مــن

باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ ،كــا تبــن
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جدول ()11
معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد محوري االستبانة
عدد العبارات

معامل الثبات

البعد

م
1

البُعد األول :القيم.

4

0.89

2

البُعد الثاني :المعتقدات.

5

0.91

3

البُعد الثالث :الفرضيات.

3

0.92

4

البُعد الرابع :الرموز.

5

البعد الخامس :الفاعليات.

3
3

0.89
0.93

6

البعد السادس :المعايير.

3

0.92

7

البعد السابع :االتصاالت.

3

0.95

24

0.91

1

البُعد األول :حل المشكالت واتخاذ القرار.

6

0.90

2

البُعد الثاني :القابلية للتغيير.

7

0.88

3

البُعد الثالث :روح المجازفة.

3

0.92

4

البعد الرابع :تشجيع اإلبداع.

5

0.91

المجموع الكلي للمحور الثاني (اإلبداع اإلداري):

21

0.90

المجموع الكلي للمحور األول(الثقافة التنظيمية) :

يتضــح مــن اجلــدول ( )11أن قيــم معامــات
الثبــات ألبعــاد املحــور األول (الثقافــة التنظيميــة)
جــاءت بقيــم عاليــة ،حيــث تراوحــت قيــم معامــات
الثبــات لألبعــاد بــن ( ،)0.95 – 0.89وبلغــت قيــم
معامــل الثبــات الــكيل للمحــور األول (.)0.91
كــا جــاءت قيــم معامــات الثبــات ألبعــاد
املحــور الثــاين (اإلبــداع اإلداري) بقيــم عاليــة،
حيــث تراوحــت قيــم معامــات الثبــات لألبعــاد
بــن ( ،)0.92 – 0.88وبلغــت قيــم معامــل الثبــات

الــكيل للمحــور الثــاين ( ،)0.90وتشــر هــذه القيــم
مــن معامالت الثبــات إىل صالحيــة االســتبانة للتطبيق
وإمكانيــة االعتــاد عــى نتائجهــا والوثــوق هبــا.
أساليب املعاجلة اإلحصائية:
بنــاء عــى طبيعــة البحــث واألهــداف التــي ســعى
إىل حتقيقهــا ،تــم حتليــل البيانــات باســتخدام برنامــج
احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم اإلجتامعيــة (،)SPSS
واســتخراج النتائــج وفقــ ًا لألســاليب اإلحصائيــة
التاليــة:
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1 .التكــرارات والنســب املئويــة :للتعــرف
عــى خصائــص أفــراد عينــة البحــث وفقــا
للبيانــات الشــخصية.
2.املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعيارية:
حلســاب متوســطات عبــارات االســتبانة
وكذلــك الدرجــات الكليــة والدرجــات
الفرعيــة ألبعادهــا بنــا ًء عــى اســتجابات
أفــراد عينــة البحــث.
3.معامــل ارتبــاط بريســون :حلســاب االتســاق
الداخــي.
4.معامــل ألفــا كرونبــاخ :حلســاب الثبــات
لعبــارات االســتبانة.
5.معادلــة املــدى :وذلــك لوصــف املتوســط
احلســايب لالســتجابات عــى كل عبــارة وبعــد،
عــى النحــو التــايل:
تــم حتديــد درجــة االســتجابة بمقيــاس ليكــرت
اخلــايس بحيــث يعطــى الدرجــة ( )1لالســتجابة ال
أوافــق بشــدة ،والدرجــة ( )2لالســتجابة ال أوافــق،
والدرجــة ( )3لالســتجابة حمايــد ،والدرجــة ()4
لالســتجابة أوافــق ،والدرجــة ( )5لالســتجابة أوافــق
بشــدة.
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ( )1إىل
أقــل مــن ( )1.80متثــل درجــة اســتجابة (ال أوافــق
بشــدة  /منخفــض جــدً ا).
إذا كانــت قيمة املتوســط احلســايب مــن ( )1.80إىل
أقــل مــن ( )2.60متثــل درجــة اســتجابة (ال أوافــق /
منخفض ).
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إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ()2.60
إىل أقــل مــن ( )3.40متثــل درجــة اســتجابة (حمايــد/
متوســطة).
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ()3.40
إىل أقــل مــن ( )4.20متثــل درجــة اســتجابة (أوافــق/
مرتفــع).
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب مــن ()4.20
إىل ( )5متثــل درجــة اســتجابة (أوافــق بشــدة  /مرتفــع
جــدً ا)
6.اختبــار (ت) لعينتــن مســتقلتني للتعــرف
عــى داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــن
املتوســطات احلســابية الســتجابات أفــراد
متغــر
عينــة البحــث وف ًقــا الختــاف
ّ
(اجلنســية ،الــدورات التدريبيــة ،نــوع
الوظيفــة).
7.اختبــار حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه
( )One-way ANOVAللتعــرف عــى
داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق بــن
املتوســطات احلســابية الســتجابات أفــراد
متغــر
عينــة البحــث وف ًقــا الختــاف
ّ
(ســنوات اخلــرة).

نتائج البحث ومناقشتها:
متهيد :
هدفــت الدراســة إىل حتديــد أثــر الثقافــة التنظيميــة
عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر عضــوات
هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف

طريــف ،وقــد قســمت االســتبانة إىل حموريــن متثــل
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املحــور األول مــن االســتبانة يف متغــر (الثقافــة

للبنــات يف طريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

الفرضيــات ،الرمــوز ،الفاعليــات ،املعايــر،

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،فقــد تــم

التنظيميــة) بأبعادهــا الســبعة (القيــم ،املعتقــدات،

االتصــاالت)  ،أمــا املحــور الثــاين فتمثــل يف
متغــر (اإلبــداع اإلداري) بأبعــاده األربعــة (حــل

املشــكالت واختــاذ القــرار ،القابليــة للتغيــر،
روح املجازفــة ،تشــجيع اإلبــداع) ،وتــم تطبيقهــا
عــى أفــراد جمتمــع الدراســة مــن عضــوات هيئــة
التدريــس وكانــت النتائــج عــى النحــو التــايل:

إجابــة الســؤال األول « :مــا مســتوى الثقافــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واألدب

هيئــة التدريــس ؟».

حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري

ألبعــاد اســتبانة (مســتوى الثقافــة التنظيميــة
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف

مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس)،

والتــي حددهتــا الباحثــة يف ســبعة أبعــاد ،ومــن
ثــم ترتيــب هــذه األبعــاد تنازليـ ًا حســب املتوســط
احلســايب لــكل بعــد ،ويبــن ذلــك اجلــدول ()12

التــايل :

جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس مرتبة تنازليا
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
البعد

درجة
الموافقة

4

الرموز

4.45

0.871

1

عالية جداً

5

الفاعليات

4.18

0.918

2

عالية

1

القيم

3.83

0.936

3

عالية

3

الفرضيات

3.55

0.867

4

عالية

6

المعايير

3.40

0.888

5

عالية

7

االتصاالت

3.35

0.920

6

متوسطة

2

المعتقدات

3.25

0.686

7

متوسطة

البعد

رقم البعد

المجموع الكلي (مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية
العلوم واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات
هيئة التدريس):

3.72

160

0.870

---

عالية
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يتبــن مــن جــدول ( )12أن مســتوى الثقافــة

املحــور األول مــن االســتبانة واخلاصــة بمتغــر (الثقافة

بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس

الرمــوز ،الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت) لــكل

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات

هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب
العــام ( )3.72بانحــراف معيــاري قــدره (،)0.870
وتراوحــت قيــم االنحرافــات املعياريــة لألبعــاد الســتة

التــي تتكــون منهــا االســتبانة بــن ()0.936-0.686
وهــي قيــم متدنيــة ممــا يــدل عــى جتانــس اســتجابات
عضــوات هيئــة التدريــس.

التنظيميــة ) واملمثلــة (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات،

بعــد عــى حــدى كــا تبينــه نتائــج اجلــداول التاليــة:

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة عــوض

(2013م) التــي توصلــت إىل أن اســتجابات أفــراد

عينــة الدراســة حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة
بشــكل عــام ســجل درجــة كبــرة ،وكذلــك نتائــج

دراســة عابديــن (2013م) ودراســة عليــان (2012م)
ودراســة املقبــل (1431هـــ) التــى توصلــت إىل أن

كــا يتبــن مــن اجلــدول ( )12أن (الرمــوز) كأحد

مســتوى الثقافــة التنظيميــة بشــكل عــام ســجل درجــة

واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

يف حــن اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة

أبعــاد مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلوم

مرتفعــة.

هيئــة التدريــس جــاء يف الرتتيــب األول بمتوســط
حســايب ( )4.45بدرجــة موافقــة (عاليــة جــد ًا) ،يليــه

الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة

( )4.18بدرجــة موافقــة (عاليــة) ،وجــاءت باقــي

البعــد األول« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

يف الرتتيــب الثــاين بعــد (الفاعليــات) بمتوســط حســايب

أبعــاد حمــور (الثقافــة التنظيميــة) بمتوســطات حســابية
تراوحــت بــن ( )3.83 - 3.25بدرجــات موافقــة

النــوح (2012م) التــي توصلــت إىل أن مســتوى

الدراســة ســجل درجــة متوســطة.

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
القيــم».

(عاليــة  -متوســطة) ،ويف الرتتيــب األخــر جــاء بعــد

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم

(املعتقــدات) كأحــد أبعــاد مســتوى الثقافــة التنظيميــة

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بمتوســط

حســايب ( )3.25ودرجــة موافقــة (متوســطة ).

وملزيــد مــن التفصيــل ،قامــت الباحثــة بحســاب

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة ألبعــاد

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حول
واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد القيــم  ،ثــم

ترتيــب العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد القيــم.
ترتيب ـ ًا تنازلي ـ ًا بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن
نتائــج جــدول ( )13التــايل:
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جدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد القيم
رقم

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

4

تولي اإلدارة اهتماماً بمشاركة العاملين في اتخاذ القرار.

4.19

0.981

1

عالية

2

تسعى اإلدارة إلى مواكبة التطور العلمي لمنسوبيها دائما ً.
المبادرة والخلق واإلبداع من القيم المفعلة في بيئة العمل.

4.12

0.865

2

عالية

4.00

0.961

3

عالية

3

تعتبر اإلدارة أن المخاطرة هي أفضل سبيل لشخذ الهمم.

3.02

0.937

4

متوسطة

المجموع الكلي ألثر مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس من
حيث المبادأة بالعمل:

3.83

0.936

---

عالية

1

يتبــن من اجلــدول ( )13أن مســتوى الثقافــة التنظيمية

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

حيــث بعــد القيــم جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب

العــام للبعــد ( )3.83بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

( )0.936وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن
اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حــول مــدى توافــر

بعــد القيــم كأحــد أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض (2013م)

وعابديــن (2013م) وعليــان ( 2012م) التــي توصلــت
إىل أن درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن

وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة ،يف
حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة ك ً
ال مــن دراســة النــوح

( 2012م) ودراســة املقبــل (1431هـ)التــي توصلــت إىل
أن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر

أفــراد عينــة الدراســة ســجلت درجــة متوســطة.

البعــد الثــاين« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
املعتقــدات».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري

الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حــول مســتوى
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد املعتقــدات  ،ثــم ترتيــب
العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد املعتقــدات ترتيبــ ًا

تنازليــ ًا بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
اجلــدول التــايل:
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جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد المعتقدات
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

8

تطبق توقيتات أنشطة العام الدراسي بشكل دقيق.

4.50

0.875

1

عالية جداً

5

يشكل العلم وتطبيقاته الهاجس الرئيس للعاملين بالكلية.

4.18

0.965

2

عالية

7

تشرك اإلدارة العاملين في اتخاذ القرارات المصيرية.

4.10

0.937

3

عالية

2

0.765

4

منخفضة

1.50

0.777

5

منخفضة جداً

3.25

0.863

---

متوسطة

6
9

معلومات العاملين قابلة للتغير بمرونة مع كل مكتشف
جديد.
سلوكيات العاملين نابعة دائماً من معتقداتها الشخصية.

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد المعتقدات:

يتبــن مــن اجلــدول ( )14أن مســتوى الثقافــة

اختلفــت مــع نتائــج دراســة كلٍ مــن عــوض (2013م)

بطريــف مــن حيــث بعــد املعتقــدات جــاء بدرجــة

إىل أن درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

(متوســطة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس،

حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد ()3.25

بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه ( )0.863وهــي قيمــة
منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات
هيئــة التدريــس حــول مــدى توافــر بعــد املعتقــدات
كأحــد أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم

واآلداب للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة النــوح

(2012م) ودراســة املقبــل (1431هـ)التــي توصلــت إىل
أن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر

أفــراد عينــة الدراســة ســجلت درجــة متوســطة ،يف حــن

وعابديــن (2013م) وعليــان ( 2012م) التــي توصلــت
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة.

البعــد االثالــث « :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
الفرضيــات».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري

الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حــول مســتوى
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الفرضيــات  ،ثــم
ترتيــب العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد الفرضيــات
ترتيبــ ًا تنازليــ ًا بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن
نتائــج اجلــدول التــايل:
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جدول ()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد الفرضيات
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

12

الظواهر التنظيمية تعكس لدى العاملين مفاهيم محددة.

4.15

0.922

1

عالية

11

تسعى اإلدارة إلى تفعيل فرص تعاون بين العاملين.

4

0.839

2

عالية

10

ننظر إلى خصائص العمل من وجهة نظرنا الشخصية.

2.50

0.841

3

منخفضة

المجموع الكلي «لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد الفرضيات» :

3.55

0.867

---

عالية

يتبــن مــن جــدول ( )15أن مســتوى الثقافــة

عاليــة ،يف حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة
ك ً
ال مــن دراســة النــوح ( 2012م ) ودراســة

جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات

أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــــــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الفرضيــات
هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب

العــام للبعــد ( )3.55بانحــراف معيــاري بلغــت

قيمتــه ( )0.867وهــي قيمــة منخفضــــــــة

ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــــــوات
هيئــة التدريــس حـــــــول مــدى توافــر بعــد
الفرضيــات كأحــد أبعــاد الثقافــــــــة التنظيميــة
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض

(2013م) وعـــــابدين (3013م) وعليــان
(2012م) التــي توصلــت إىل أن درجــة حتقيــق

أبعــاد الثقافــة التنظيميـــــــــة الســائدة مــن
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة

املقبــل (1331هـ)التــــــــي توصلــت إىل أن
نظــر أفــراد عينــة الدراســـــــــة ســجلت درجــة

متوســطة.

البعــد الرابــع« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف
يف بعــد الرمــوز».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد الرمــوز  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مســتوى بعــد الرمــوز ترتيبــ ًا تنازليــ ًا بنــاء عــى
املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول

التــايل:
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جدول ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد الرموز
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

13

تسعى اإلدارة إلى ترسيخ معاني هامة لدى العاملين.

4.7

0.854

1

عالية جداً

15

تسعى اإلدارة على تعزيز صورتها لدى العاملين.

4.54

0.894

3

عالية جداً

14

تهتم اإلدارة بتحديد أعالم ومعالم لها دالالت خاصة
في العمل.

4.12

0.865

2

عالية

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية
العلوم واآلداب للبنات بطريف في بعد الرموز:

4.45

0.871

---

عالية جداً

يتبــن مــن اجلــدول ( )16أن مســتوى الثقافــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الرمــوز
جــاء بدرجــة (عاليــة جــد ًا) مــن وجهـــــــــة

نظــر عضــــــوات هيئـــــــة التدريــس ،حيــث

جـــــــــاء املتوســـط احلســـــــايب العام للبعد
( )4.45بانحــــــراف معيــاري بلغـــــــــــت

قيمتـــــــه ( )0.871وهـــــي قيمــــــة

منخفضــة ممــا يــــــدل عىل تبايــن استـــــجابات
عضــــــوات هيئة التدريس حـــــــــول مــدى
توافــر بعــد الرمــوز كأحــــــد أبعــاد الثقافــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

البعــد اخلامــس «:مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات
بطريــف يف بعــد الفاعليــات».

تــم حســــــــاب املتوســط احلســـــايب

واالنحــراف املعيـــــــــاري الســتجابات

عضـــــــوات هيئـــــــــــــــة التدريــس
حــول مستــــــــوى الثقافـــــــة التنظيميــة

الســــــــائدة بكليـــــــة العلــوم واآلداب

للبنــــــــات بطريــف مــن حيــث بعــد
الفاعليـــــــات  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة
عــى مســتوى بعــد الفاعليــات ترتيبــ ًا تنازليــ ًا

بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
اجلــدول التــايل:
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جدول ()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد الفاعليات
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

16

تشجيع اإلدارة حالة التنافس العلمي وتكريم المبدعين.

4.30

0.919

1

عالية جداً

18

تسعى اإلدارة لترسيخ النهج الديمقراطي من خالل
فاعليتها.

4.14

0.988

2

عالية

17

تقيم اإلدارة احتفاالت ومناسبات لترسيخ رسالتها.

4.11

0.848

3

عالية

4.18

0.918

---

عالية

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد الفاعليات:

يتبــن مــن جــدول ( )17أن مســتوى الثقافــة

حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة ك ً
ال مــن دراســة

للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد الفاعليــات جاء

التــي توصلــت إىل أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام

للبعــد ( )4.18بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

( )0.918وهــي قيمــة منخفضــــــة ممــا يــدل

النــوح ( 2012م ) ودراســة املقبــل (1431هـــ)
الســائدة بالنســبة لبعــد الفاعليــات جــاء بدرجــة

(متوســطة).

البعــد الســادس « :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف

عــى تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس

يف بعــد املعايــر».

الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

املعيـــــــاري الســتجابات عضــــــوات هيئــة

حــول مــدى توافــر بعــد الفاعليــات كأحــد أبعــاد

للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض

(2013م) وعـــــابدين (2013م) وعليــان
(2012م) التــي توصلــت إىل أن درجــة حتقيــق
أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة

نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة ،يف

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

التدريــس حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف

مــن حيــث بعــد املعايــر  ،ثــم ترتيــب العبــارات
الدالــة عــى مســتوى بعــد املعايــر ترتيب ـ ًا تنازلي ـ ًا

بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
اجلــدول ( )18التــايل:
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جدول ()18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد المعايير
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

رقم
العبارة
19

اللوائح والقوانين هي التي تحدد سلوك العاملين.

4.30

0.955

1

عالية جداً

21

تحكم العالقات اإلدارية محددات ال يمكن مخالفاتها.

3.4

0.867

2

عالية

20

التعليمات واإلجراءات والقواعد الخاصة بالتدريس
واألساتذة والطلبة واضحة تماماً.

2.5

0.844

3

منخفضة

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية
العلوم واآلداب للبنات بطريف في بعد المعايير:

3.40

0.888

---

عالية

العبارات

يتبــن مــن اجلــدول ( )18أن مســتوى الثقافــة

اختلفــت مــع نتائــج دراســة ك ً
ال مــن دراســة

بطريــف مــن حيــث بعــد املعايــر جــاء بدرجــة

توصلــت إىل أن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنات

(عاليــة ) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام

للبعــد ( )3.40بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

(  )0.888وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى

تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مــدى توافــر بعــد املعايــر كأحــد أبعــاد
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض

(2013م) وعابديــــــن (2013م) وعليــان

النوح ( 2012م ) ودراســة املقبــل (1431هـ)التي
مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة ســجلت

درجــة متوســطة.

البعــد الســابع« :مســتوى الثقافــة التنظيميــة

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف
يف بعــد االتصــاالت».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

(2012م) التــي توصلــت إىل أن درجــة حتقيــق

بعــد االتصــاالت  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة
عــى مســتوى بعــد االتصــاالت ترتيبــ ًا تنازليــ ًا

أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة ،يف حــن

اجلــدول التــايل:

أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر

بنــاء عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج
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جدول ()19
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة
التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد االتصاالت
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

رقم
العبارة
24

االتصال بين قطاعات الكلية يتم بسهولة وييسر.

4.50

0.941

3

عالية جداً

23

العالقات غير الرسمية (الشخصية والعلمية) سائدة
في الكلية.

4.15

0.964

2

عالية

22

تتسم االتصاالت بين الرئيس والمرؤوس في الكلية
بالرسمية.

1.40

0.855

1

منخفضة جداً

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد االتصاالت:

3.35

0.920

---

متوسطة

العبارات

يتبــن مــن اجلــدول ( )19أن مســتوى الثقافــة

الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينة

بطريــف مــن حيــث بعــد االتصــاالت جــاء بدرجــة

مــع نتائــج دراســة كل مــن عــوض (2013م) وعابدين

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

(متوســطة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد

( )3.35بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه ()0.920

وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات
عضــوات هيئــة التدريــس حــول مــدى توافــر بعــد
االتصــاالت كأحــد أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

الدراســة ســجلت درجــة متوســطة  ،يف حــن اختلفــت

(2013م) وعليــان ( 2012م) التــي توصلــت إىل أن
درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن

وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة

.

إجابــة الســؤال الثاين«:مــا مســتوى اإلبــداع اإلداري

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس ؟».

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة داود

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،فقــد تــم حســاب

الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن حيــث مســتوى

االســتبانة اخلاصــة بمتغــر (اإلبــداع اإلداري) والتــي

(2011م) التــي بينــت وجــود قصــور يف مســتوى
االتصــال بكافــة أنواعــه بــن أفــراد املنظمــة ،كــا تتفــق
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة النــوح ( 2012م)

ودراســة املقبــل (1431هـ)التــي توصلــت إىل أن أبعــاد

املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري ألبعــاد
حددهتــا الباحثــة يف أربعــة أبعــاد ،ومــن ثــم ترتيــب
هــذه األبعــاد تنازلي ـ ًا حســب املتوســط احلســايب لــكل
بعــد ،ويبــن ذلــك اجلــدول ( )20التــايل :
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جدول ()20
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع اإلداري
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس  ،مرتبة تنازليا
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
البعد

درجة
الموافقة

4

تشجيع اإلبداع.

4.13

0.866

1

عالية

2

القابلية للتغيير.

4.00

0.944

2

عالية

1

حل المشكالت واتخاذ القرار.

3.69

0.915

3

عالية

3

روح المجازفة.

2.59

0.878

4

متوسطة

المجموع الكلي (مستوى اإلبداع اإلداري بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة
التدريس):

3.60

0.900

---

عالية

يتبــن مــن اجلــدول (  )20أن مســتوى اإلبــداع

الثــاين بعــد (القابليــة للتغيــر) بمتوســط حســايب

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس جــاء بدرجــة

وجــاءت باقــي أبعــاد حمــور (اإلبــداع اإلداري)

البعد

رقم البعد

اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

(عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس،
حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام ()3.60

بانحــراف معيــاري قــدره ( ،)0.900وهــي قيمــة
متدنيــة ممــا يــدل عــى جتانــس اســتجابات عضــوات

هيئــة التدريــس حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري
بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

( ، )4.00وكالمهــا بدرجــة موافقــة (عاليــة)،
بمتوســطات حســابية تراوحــت بــن ()3.69 -2.59
بدرجــات موافقــة ( عاليــة ومتوســطة) ،ويف الرتتيــب
األخــر جــاء بعــد (روح املجازفــة) كأحــد أبعــاد

مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف بمتوســط حســايب ( )2.59ودرجــة
موافقــة (متوســطة).

كــا يتبــن مــن اجلــدول ( )20أن (تشــجيع

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة

اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة

اإلبــداع) كأحــد أبعــاد مســتوى اإلبــداع اإلداري
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس جــاء يف الرتتيــب
األول بمتوســط حســايب ( ،)4.13يليــه يف الرتتيــب

عبدالرمحــن (2014م) التــى توصلــت إىل أن مســتوى

الدراســة جــاء بدرجــة مرتفعــة.

وختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة داود
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(2011م) التــي بينــت وجــود قصــور يف مســتوى

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد

(2014م) التــى توصلــت إىل أن مســتوى اإلبــداع

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

اإلبــداع اإلداري باملنظمــة ،ودراســة مقابلــة

اإلداري مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء

بدرجــة مرتفعــة.

حــل املشــكالت واختــاذ القــرار».

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة

وملزيــد مــن التفصيــل ،قامــت الباحثــة بحســاب

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

ألبعــاد املحــور األول مــن االســتبانة واخلاصــة

ترتيــب العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد حــل
املشــكالت واختــاذ القــرار ترتيب ـ ًا تنازلي ـ ًا بنــاء عــى

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة
بمتغــر (اإلبــداع اإلداري) واملمثلــة يف( :القيــم،

املعتقــدات ،الفرضيــات ،الرمــوز ،الفاعليــات،

املعايــر ،االتصــاالت) لــكل بعــد عــى حــدة:

البعــد األول« :مســتوى اإلبداع اإلداري الســائدة

بعــد حــل املشــكالت واختــاذ القــرار  ،ثــم

املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول ()21

التــايل:

يتبــن مــن جــدول ( )21أن مســتوى اإلبــداع

جدول ()21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع اإلداري
السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد حل المشكالت واتخاذ القرار
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

30

أرغب في العمل مع فرق مكلفة بحل المشاكل المعقدة.

4.52

0.926

1

عالية جداً

26

أحاول اكتشاف المشاكل بهدف حلها.

4.30

0.865

2

عالية جداً

27

أقوم بتجربة أفكار وطرق جديدة لحل المشاكل.

4.30

0.937

3

عالية جداً

25

أتمكن من اتخاذ قرار حاسم خالل فترة قياسية نسبيا.

4.03

0.961

4

عالية

28

اتخذ المواقف إزاء تلك المشاكل ،كل على حدة لغرض
حلها.

3.30

0.981

5

متوسطة

29

أستطيع اتخاذ قرارات مهمة في حالة ندرة المعلومات
المتاحة.

1.7

0.887

6

منخفضة جداً

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد حل المشكالت واتخاذ القرار:

3.69

0.926

---

عالية
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اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد

القــرار جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

بطريــف مــن حيــث بعــد حــل املشــكالت واختــاذ

عضــوات هيئــة التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط
احلســايب العــام للبعــد (  )3.69بانحــراف معيــاري

بلغــت قيمتــه ( )0.926وهــي قيمــة منخفضــة

ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة
التدريــس مــن حيــث بعــد حــل املشــكالت كأحــد

أبعــاد اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة العلــوم
واآلداب للبنــات بطريــف.

البعــد الثــاين « :مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

القابليــة للتغيــر».

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد

القابليــة للتغيــر  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مســتوى بعــد القابليــة للتغيــر ترتيبــ ًا تنازليــ ًا بنــاء

عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول

( )22التــايل:

يتبــن مــن اجلــدول ( )22أن مســتوى اإلبــداع

جدول ()22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع
اإلداري السائد بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد القابلية للتغيير
رقم
العبارة
31
33
32
34
36
35
37

العبارات
أناقش صراحة الرئيس المباشر حول المكافآت التي تمنح
لي أثناء العمل.
أقوم بإيجاد طرق جديدة في استخدام اإلمكانات المتاحة
أو تنفيذ العمل.
أتمسك بمواقفي حتى في حالة عدم وجود اتفاق مع الرئيس
المباشر والعاملين.
أكون في مقدمة الذي يحاولون تجربة فكرة أو طريقة
جديدة.
أخصص وقتاً لمتابعة أفكاري أو مشاريعي الخاصة.
أبالغ في قدرتي على التطوير والتجديد.
أتطلع لمزاولة مهام عمل غير متخصصة.

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد القابلية للتغيير:
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

4.53

0.933

1

عالية جداً

4.14

0.866

2

4.13

0.941

3

3.98

0.922

4

3.93
3.30

0.938
0.847

5
6

1.41

0.859

7

عالية
متوسطة
منخفضة
جداً

4.00

0.907

---

عالية

عالية
عالية
عالية
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اإلداري الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف

بدرجــة (عاليــة ) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

بطريــف مــن حيــث بعــد القابليــة للتغيــر جــاء
التدريــس  ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام

للبعــد ( )4.00بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه

( )0.907وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى
تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس مــن
حيــث بعــد القابليــة للتغيــر كأحــد أبعــاد اإلبــداع
اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بطريــف.

البعــد الثالــث« :مســتوى اإلبــداع اإلداري

بعــد روح املجازفــة».

املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة
العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد

روح املجازفــة  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مســتوى بعــد روح املجازفــة ترتيبـ ًا تنازليـ ًا بنــاء عــى
املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج اجلــدول ()23

التــايل:

البعــد الرابــع« :مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

جدول ()23
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع
اإلداري السائد بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد روح المجازفة  ،مرتبة تنازلياً
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

رقم
العبارة
38

أرغب في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة.

4.04

0.899

1

عالية

39

أخصص األموال لتنفيذ ومتابعة أفكار تتسم بمخاطرة
عالية.

1.90

0.933

2

منخفضة

40

أميل إلى القيام بأعمال ذات مخاطرة عالية.

1.85

0.867

3

منخفضة

2.59

0.899

---

متوسطة

العبارات

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد روح المجازفة:

يتبــن مــن جــدول ( )23أن مســتوى اإلبــداع

بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه (  )0.899وهــي قيمــة

بطريــف مــن حيــث بعــد روح املجازفــة جــاء بدرجــة

هيئــة التدريــس مــن حيــث بعــد القابليــة للتغيــر كأحــد

اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

(متوســطة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس
 ،حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد ()2.59

منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات
أبعــاد اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.
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بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد
تشــجيع اإلبــداع».

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف

املعيــاري الســتجابات عضــــوات هيئــة التدريــس
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة
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العلــوم واآلداب للبـــنات بطريــف مــن حيــث بعــد

تشــجيع اإلبـــداع  ،ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى
مستـــوى بعــد تشـــجيع اإلبــــداع ترتيبـ ًا تنازليـ ًا بنـــاء
عــى املتوســط احلســايب ،كــا تبــن نتائــج جــدول ()24
التــايل:

جدول ()24
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى اإلبداع
اإلداري السائد بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث بعد تشجيع اإلبداع
رقم
العبارة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
العبارة

درجة
الموافقة

45

أعمل على تشجيع األفراد الذين يفكرون خارج نطاق
اختصاصهم.

4.48

0.887

1

عالية جداً

42

أشجع المقترحات المقدمة من اآلخرين.

4.45

0.865

2

عالية جداً

44

امتلك قدرة في اإلشراف على المبدعين.

4.32

0.981

3

عالية جداً

41

أقوم بتنفيذ األفكار الجديدة.

4.03

0.961

4

عالية

43

أقدم تسهيالت لجذب األفراد المبدعين والحرص على
استمرارهم في العمل.

3.39

0.937

5

متوسطة

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم
واآلداب للبنات بطريف في بعد تشجيع اإلبداع:

4.13

0.926

---

عالية

يتبــن مــن جــدول ( )24أن مســتوى اإلبــداع اإلداري
الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن
حيــث بعــد تشــجيع اإلبــداع جــاء بدرجــة ( عاليــة )
مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس  ،حيــث
جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد (  ) 4.13بانحــراف
معيــاري بلغــت قيمتــه (  )0.926وهــي قيمــة منخفضــة
ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريس
مــن حيــث بعــد تشــجيع اإلبــداع كأحــد أبعــاد اإلبــداع
اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف.

إجابــة الســؤال الثالــث« :مــا أثــر الثقافــة
التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب
للبنــات بطريــف»؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــم اســتخدام
معامــل ارتبــاط بريســون بــن درجــات اســتجابات
أفــراد عينــة البحــث مــن عضــوات هيئــة التدريــس
عــى املحــور األول (الثقافــة التنظيميــة) واملحــور
الثــاين (اإلبــداع اإلداري ) ،وجــاءت النتائــج كالتــايل:
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جدول ()25
نتائج اختبار بيرسون لتحديد أثر ممارسة الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة
التدريس بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف
المتغيرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الثقافة التنظيمية من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف.

3.72

0.870

اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف.

3.60

0.900

معامل ارتباط
بيرسون
0.29

مستوى الداللة

**0.000

** دال احصائيًا عند (. )0.01

يتض ــح م ــن اجل ــدول ( )25أن قيم ــة معام ــل

مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات هيئـــة التدريـــس

إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى داللـــة ( )0.000ممـــا

يســـهم كعامـــل مؤثـــر يف مســـتوى اإلبـــداع

ارتبـــاط بريســـون ( ر=  )0.29وهـــو دال
يـــدل عـــى وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة طرديـــة

(موجبـــة) متوســـطة القيمـــة وذات داللـــة
إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة ( )0.01بـــن

ممارســـة الثقافـــة التنظيميـــة مـــن وجهـــة نظـــر
عضـــوات هيئـــة التدريـــس واإلبـــداع اإلداري

بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات بطريـــف،

وهـــذا يعنـــي أنـــه كلـــا زادت ممارســـة الثقافـــة
التنظيميـــة مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات هيئـــة
التدريـــس بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات

بطريـــف زاد معهـــا مســـتوى اإلبـــداع اإلداري،

والثقافـــة التنظيميـــة عامـــل حاســـم وجوهـــري
يف حتقيـــق أبعـــاد اإلبـــداع اإلداري ،ويمكـــن

القـــول إن حتســـن ممارســـة الثقافـــة التنظيميـــة

بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات بطريـــف
اإلداري يف مجيـــع أبعـــاده.

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة

صديقـــي (2013م) ودراســـة داود (2011م)
والتـــي توصلـــت إىل وجـــود أثـــر للثقافـــة

التنظيميـــة الســـائدة عـــى األداء واإلبـــداع

واالبتـــكار باملنظمـــة.

كـــا تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط بريســـون

بـــن درجـــات اســـتجابات عضـــوات هيئـــة
التدريـــس مـــن أفـــراد عينـــة البحـــث عـــى
األبعـــاد الداخليـــة لـــكل مـــن املحـــور األول
(الثقافـــة التنظيميـــة) واملحـــور الثـــاين (اإلبـــداع

اإلداري) ،ويوضـــح اجلـــدول ( )26تلـــك

النتائـــج:
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جدول ()26
مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس
بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف
أبعاد اإلبداع اإلداري

األبعاد

المجموع الكلي
للمحور األول

( )1القيم

**0.43

**0.30

**0.46

**0.24

**0.36

( )2المعتقدات

**0.44

**0.31

**0.35

*0.33

**0.37

( )3الفرضيات

**0.46

**0.37

**0.32

**0.29

**0.36

( )4الرموز

**0.48

**0.42

**0.48

**0.37

**0.44

( )5الفاعليات

**0.41

**0.38

**0.40

**0.33

**0.38

( )6المعايير

**0.36

**0.36

**0.38

**0.44

**0.39

( )7االتصاالت

**0.56

**0.43

**0.36

**0.36

**0.43

المجموع الكلي للمحور الثاني:

**0.45

**0.37

**0.39

**0.34

====

أبعاد الثقافة التنظيمية

( )1حل
المشكالت
واتخاذ القرار

( )2القابلية
للتغيير

( )3روح
المجازفة

( )4تشجيع
اإلبداع

** دال احصائيًا عند مستوى داللة (. )0.01

يتضح من اجلدول( )26ما ييل:

وهــذا يعنــي أن كل ُبعــد مــن أبعــاد الثقافــة

وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة موجبــة

التنظيميــة مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس

داللــة ( )0.01بــن أبعــاد املحــور األول (الثقافــة

طرديــة ذات داللــة مــع كل ُبعــد مــن أبعــاد اإلبــداع

(متوســطة) ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
التنظيميــة) (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات ،الرموز،

الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت) وأبعــاد املحــور
الثــاين (اإلبــداع اإلداري) (حــل املشــكالت واختــاذ
القــرار ،القابليــة للتغيــر ،روح املجازفــة ،تشــجيع

اإلبــداع) ،حيــث تراوحــت قيــم معامــل االرتبــاط

بــن (.)0.45 – 0.34

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــع عالقــة

اإلداري  ،أي أن كل ُبعــد مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة
الســبعة يؤثــر عــى اإلبــداع اإلداري األربعــة بقــد ٍر

متوســط ،ممــا يعنــي وجــود أثــر إجيــايب للثقافــة
التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر

عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب
للبنــات بطريــف.
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة صديقــي

بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس

ألبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة عــى متغــر حــل

 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

(2013م) والتــي توصلــت إىل وجــود أثــر إجيــايب
املشــكالت واختــاذ القــرار باملنظمــة ،كــا تتفــق هــذه

النتيجــة مــع نتيجــة دراســة داود (2011م) والتــي

توصلــت إىل وجــود عالقــة إجيابيــة ألبعــاد لثقافــة

بدرجــة موافقــة (متوســطة).

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد القيــم جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس.

التنظيميــة الســائدة عــى كافــة أبعــاد اإلبــداع اإلداري.

 -كــا تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

مــن خــال حتليــل وتفســر البيانــات اإلحصائيــة

بعــد املعتقــدات جــاء بدرجــة ( متوســطة) مــن وجهــة

إجابــة الســؤال األول « :مــا مســتوى الثقافــة

 -كذلــك تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة

بطريــف من وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريس؟».

حيــث بعــد الفرضيــات جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن

ملخص النتائج:

تــم التوصــل للنتائــج التاليــة:

التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات
 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف جــاء بدرجــة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

نظــر عضــوات هيئــة التدريــس.

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .
 -تبــن أيضــ ًا أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة

(عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن
حيــث بعــد الرمــوز جــاء بدرجــة (عاليــة جــد ًا) مــن

للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات

 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

 -تبــن أن (الرمــوز) كأحــد أبعــاد مســتوى

الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

هيئــة التدريــس جــاء يف الرتتيــب األول بدرجــة
موافقــة (عاليــة جــد ًا) ،يليــه يف الرتتيــب الثــاين بعــد

بعــد الفاعليــات جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة

باقــي أبعــاد حمــور (الثقافــة التنظيميــة) بدرجــات

 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

(الفاعليــات) بدرجــة موافقــة (عاليــة) ،وجــاءت
موافقــة (عاليــة  -متوســطة) ،ويف الرتتيــب األخــر

جــاء بعــد (املعتقــدات) كأحــد أبعــاد مســتوى الثقافــة
التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد املعايــر جــاء بدرجــة (عاليــة ) مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس .
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 -تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكلية

بعــد االتصــاالت جــاء بدرجــة (متوســطة) مــن

القابليــة للتغيــر جــاء بدرجــة (عاليــة ) مــن وجهــة

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس.

إجابــة الســؤال الثاين«:مــا مســتوى اإلبــداع

اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس ؟».

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر
عضــوات هيئــة التدريــس جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن

وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس.

 -كــا يتبــن أن (تشــجيع اإلبــداع) كأحــد أبعــاد

مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس جــاء يف الرتتيــب األول  ،يليــه يف الرتتيــب

الثــاين بعــد (القابليــة للتغيــر) بدرجــة موافقــة

(عاليــة) ،وجــاءت باقــي أبعــاد حمــور (اإلبــداع
اإلداري) بدرجــات موافقــة ( عاليــة ومتوســطة)،

ويف الرتتيــب األخــر جــاء بعــد (روح املجازفــة)
كأحــد أبعــاد مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف بدرجــة موافقــة

(متوســطة).

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث بعــد
نظــر عضــوات هيئــة التدريــس للبنــات بطريــف.

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد روح املجازفــة جــاء بدرجــة (متوســطة) مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

بعــد تشــجيع اإلبــداع جــاء بدرجــة ( عاليــة ) مــن
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

إجابــة الســؤال الثالــث« :مــا أثــر الثقافــة التنظيمية

عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئة
التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريف»؟

 -تبــن وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة (موجبــة)

متوســطة القيمــة وذات داللــة إحصائيــة بــن ممارســة
الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة
التدريــس واإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب

للبنــات بطريــف.

 -تبــن وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة موجبــة

(متوســطة) ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

 -تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد

داللــة ( )0.01بــن أبعــاد املحــور األول (الثقافــة

بعــد حــل املشــكالت واختــاذ القــرار جــاء بدرجــة

الفاعليــات ،املعايــر ،االتصــاالت) وأبعــاد املحــور

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث

(عاليــة) مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .

التنظيميــة) (القيــم ،املعتقــدات ،الفرضيــات ،الرموز،

الثــاين (اإلبــداع اإلداري) (حــل املشــكالت واختــاذ
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القــرار ،القابليــة للتغيــر ،روح املجازفــة ،تشــجيع

3 .العمــل عــى تعزيــز قــدرات عضــوات هيئــة

التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر

املختلفــة وكيفيــة وضــع أكثــر مــن حــل
ملشــكلة الواحــدة ممــا يوفــر لدهيــن فرصــ ًا

اإلبــداع) ،ممــا يعنــي وجــود أثــر إجيــايب للثقافــة
عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب
للبنــات بطريــف.

التدريــس عــى التعامــل مــع املشــكالت

وحلــو ً
ال بديلــة جتعلهــم أكثــر حريــة ومرونــة

يف حــل املشــكالت.

4 .العمـــل عـــى توفـــر قواعـــد بيانـــات

التوصيات:

من خــال املســح األديب والدراســات الســابقة وما

ومعلومـــات متكـــن عضـــوات هيئـــة
التدريـــس مـــن اختـــاذ القـــرار وفقـــ ًا لرؤيـــة

العمــل يف جمتمــع الدراســة ،فقــد تكــون لــدى الباحثــة

وبـــا يتفـــق مـــع السياســـة العامـــة للكليـــة

توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج ،وكذلــك واقــع
العديــد مــن األفــكار والتوجهــات التــي يمكــن أن

تســهم يف التغلــب عــى بعــض التحديــات امليدانيــة
وتعــزز مــن أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع
اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف،

والتــي يمكــن توضيحهــا مــن خــال التوصيــات

التاليــة:

1 .العمــل عــى تطويــر منظومــة القيــم اخلاصــة
بالكليــة ومراعــاة الفــروق الفرديــة بــن
عضــوات هيئــة التدريــس النامجــة عــن تعــدد
اجلنســيات واختــاف الثقافــات.

تكامليـــة شـــاملة يف الوقـــت املناســـب
ويضمـــن حتقيـــق النتائـــج.

5 .العمــل عــى تعزيــز قابليــة عضــوات هيئــة
التدريــس للتغيــر مــن خــال توضيــح أمهيــة

التغيــر بالنســبة ملنظومــة العمــل بالكليــة،

وتوضيــح إجيابيــات التغيــر يف مقابــل
ســلبيات عــدم القيــام بــه عــى جمريــات

العمــل بالكليــة.

6 .العمــل عــى تعزيــز اإلبــداع يف بيئــة العمــل
بالكليــة مــن خــال توفــر كافــة املتطلبــات
املاديــة والفنيــة واإلداريــة.

2 .توجيــه عضــوات هيئــة التدريــس لتوحيــد

7 .العمــل عــى تعزيــز روح اإلبــداع واالبتــكار

املكونــة للثقافــة التنظيميــة للكليــة بــا يكفــل

لألفــكار اجلديــدة ومــا يتــم إحــرازه مــن

املعتقــدات والفرضيــات والرمــوز اإلداريــة

فاعليتهــا يف كافــة تعامــات العضــوات
اإلداريــة.
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مــن خــال تقديــم الرعايــة والتقديــر املعنــوي
نتائــج ذات طابــع إبداعــي يف نواحــي العمــل
املختلفــة.
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املصار واملراجع:

أوال /املراجع باللغة العربية:
ابــو الوفــا ،مجــال حممــد؛ ســامه عبــد العظيــم حســن ،حنــان
جاســم حممــد عبــد اهلل2012( ،م) .دراســة حتليليــة
للثقافــة التنظيميــة للمؤسســة التعليميــة وتأثريهــا عــى
عمليــة صنــع القــرار الرتبــوي ،جملــة كليــة الرتبيــة،
جامعــة بنهــا.1،)91(23 ،
أبــو زيــد ،خالد2010(.م).أثــر القــوة التنظيميــة عــى اإلبــداع
الوظيفــي .رســالة ماجســتري ،جامعــة الــرق األوســط،
كليــة األعــال ،قســم إدارة األعــال.
األلفــي ،طــارق أبــو العطــار2010(.م) .دور الثقافــة التنظيمية
يف حتقيــق اخلطــة اإلســراتيجية للتعليــم املــري .
دراســة ميدانيــة عــى املــدارس الثانويــة العامــة .جملــة
كليــة الرتبيــة ببنهــا ،مــر.
برويــس ،وردة و زهيــة ،دبــاب2016( .م) .أثــر اإلبــداع
التنظيمــي عــى األداء الوظيفــي باملؤسســة .أبحاث
النــدوة العلميــة الرابعــة  :اإلبــداع يف عــامل األعــال
 مركــز البحــث وتطويــر املــوارد البرشيــة  -رمــاح -األردن ،عــان :مركــز البحــث و تطويــر املــوارد البرشيــة
 رمــاح  -األردن.96 - 81 ،البلــوى ،حممــد بــن أمحــد ســامل2016( .م) .ممارســة مديــري
املــدارس بمدينة تبــوك إلســراتيجيات اإلبــداع اإلدارى
مــن وجهــة نظــر املعلمني .الرتبيــة ( جامعــة األزهــر ) -
مــر.153 - 107 ،)2( ،168 ،
التوجيــري ،هيلــة بنــت منديــل حممــد2016( .م) .اإلبــداع
اإلداري وعالقتــه بــاالداء الوظيفــي للعاملــن اإلداريــن
يف كليــة الرتبيــة بربيــدة يف جامعــة القصيــم :دراســة
ميدانية .رســالة اخلليــج العربــى -الســعودية،37 ،
(.101 - 79 ،)140
جلــدة ،ســامر2009( .م) .الســلوك التنظيمــي والنظريــات
اإلداريــة احلديثــة .عــان :دار أســامة للنــر والتوزيــع.
مجعــة ،حممــود ونــوري ،حيــدر2012(.م) .تأثــر القيــادة
اإلداريــة الناجحــة يف حتقيــق اإلبــداع اإلداري؛ دراســة
تطبيقيــة آلراء القيــادات العليــا يف جامعــة ديــايل .جملــة
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اإلدارة واالقتصــاد.319 - 300 ،)34(60 ،
احلــريب ،هنــد بنــت مســعد1435( .هـــ) .متويــل التعليــم يف
اململكــة العربيــة الســعودية .مقــرر متويــل التعليــم(إدت
.)٦1١جامعــة امللــك ســعود ،عــادة الدارســات العليــا،
قســم اإلدارة الرتبويــة.
محــزة ،ابــن معتــوق و زريــق ،الدراجــي2016( .م)« .الثقافــة
التنظيميــة :املفهــوم و اخلصائــص ».جملــة جيــل العلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة  -مركــز جيــل البحــث العلمــي
 اجلزائــر عــدد(.180 - 173 ،)22خــري ،أســامة2012(.م) .إدارة اإلبــداع واالبتــكارات.
عــان ،االردن :دار الرايــة.
داود  ،عبــد العزيــز بــن حممــد2011 (.م)  .الثقافــة التنظيميــة
واإلبــداع اإلداري ملديــري املــدارس الثانويــة العامــة ؛
دراســة ميدانيــة بمحافظــة كفــر الشــيخ  .القاهــرة ،جملــة
الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس. 89-9، )2( 35 ،
الرحيــم ،إيــاد حممــود؛ حســن ،دنيــا2010(،م) أثــر إبــداع
العمليــة يف تصميــم املنتــج :د راســة حالــة يف الرشكــة
العامــة للصناعــات الكهربائيــة ,املجلــة العراقيــة يف
العلــوم اإلداريــة ,املجلــد (. )27
الرحيــم ،إيــاد حممــود؛ حســن ،دنيــا2010(،م) أثــر إبــداع
العمليــة يف تصميــم املنتــج :د راســة حالــة يف الرشكــة
العامــة للصناعــات الكهربائيــة ,املجلــة العراقيــة يف
العلــوم اإلداريــة. )27( ،
الرواشــدة ،خلــف ســليامن2007(.م) .صناعــة القــرار
املــدريس والشــعور باألمــن والــوالء التنظيمــي ،عــان:
دار احلامــد.
الزيــودي  ،ماجــد بــن حممــد وحجازيــن  ،نايــل عيــد.
(2011م) .الثقافــة الســائدة يف الصــف يف املدرســة
األردنيــة – دراســة إثنوغرافيــة نقديــة  -جملــة الرتبيــة
(.246 - 219 ،)33
الســكارنة ،بــال خلــف2011(.م) .اإلبــداع اإلداري .ط،1.
عــان :دار املســرة للنــر والتوزيــع والطباعــة.
ســميع ،زيــد صالــح حســن .)2013( .أثــر الثقافــة التنظيميــة
يف االداء الوظيفــي دراســة تطبيقيــة عــى القطــاع املرصيف
يف اجلمهوريــة اليمنيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
جامعــة حلــوان.
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شــقورة ،منــر2012( .م) .إدارة التغيــر وعالقتهــا باإلبــداع
اإلداري لــدى مديــري املــدارس الثانويــة يف حمافظــات
غــزة مــن وجهــة نظــر املعلمــن .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة .جامعــة األزهــر :غــزة.
صالــح ،أمحــد وحســن ،ريــاض2010( .م) .احلاجــات
اإلنســانية لرؤســاء األقســام يف جامعــة األنبــار وعالقتهــا
باملنــاخ التنظيمــي هلــذه األقســام .جملــة جامعــة األنبــار
للعلــوم اإلنســانية ،العــراق.840-789 ،)3( ،
صديقــي ،آمنــة« .)2013( .تأثــر الثقافــة التنظيميــة عــى أداء
املــوارد البرشيــة» .رســالة ماجســتري ،جامعــة قاصــدي
مرباح-ورقلــة.
صــر ،طــال والعــزاوي ،نجــم2015( .م) .أثــر اإلبــداع
اإلداري عــى حتســن مســتوى أداء إدارة املــوارد البرشيــة
يف البنــوك التجاريــة األردنيــة .امللتقــى الــدويل لإلبــداع
والتغيــر التنظيمــي يف املنظــات احلديثــة :دراســة وحتليل
جتــارب وطنيــة ودوليــة .مــن 2011/5/19 - 18م.
جامعــة ســعد دحلــب .اجلزائــر.
عابديــن ،حممــد عبدالقادر2013(.م).مســتوى الثقافــة
التنظيميــة يف املــدارس الثانويــة يف حمافظــة القــدس كــا
يــراه اإلداريــون واملعلمــون  .جملــة العلــوم الرتبوية.14.
(.)1
عبــد الرمحــن ،إيــان مجيــل عبــد الفتــاح2014( .م) .واقــع
ممارســة اإلبــداع اإلداري يف وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي األردنيــة :دراســة اســتطالعية .جملــة
الطفولــة والرتبيــة -كليــة ريــاض األطفــال -جامعــة
اإلســكندرية.)18( ،6 ،
عربيــات ،بشــر 2011 (.م)  ،اإلبــداع اإلداري لــدى أعضــاء
هيئــة التدريــس يف كليــة األمــرة عاليــة اجلامعيــة بجامعة
البلقــاء التطبيقيــة وعالقتــه بــاألداء الوظيفــي لدهيــم.
جملــة كليــة الرتبيــة جلامعــة عــن شــمس  -مــر،3 ،
(.380-359 ،)35
عطيــة ،توفيــق توفيــق2009( .م) .اإلبــداع اإلداري وعالقتــه
بــاإلداء الوظيفــي ملديــري القطــاع العــام :دراســة
تطبيقيــه عــي وزارات قطــاع غــزة .كليــة التجــارة ،قســم
إدارة األعــال ،اجلامعــة اإلســامية بغــزة
عكاشــة ،اســعد امحــد حممــد ( .)2008إثــر الثقافــة التنظيميــة

عــى مســتوى االداء الوظيفــي ،دراســة تطبيقيــة عــى
رشكــة االتصــاالت  -paltel-يف فلســطني اجلامعــة
اإلســامية ،غــزة.
عــي ،لطيــف حممــد2011( .م) .التفكــر اإلبداعــي لــدى
املديريــن وعالقتــه بحــل املشــاكل اإلداريــة .عــان :دار
اليــازوري العلميــة للنــر والتوزيــع.
عليــان ،ديمــة عبــد2012( .م) .الثقافــة التنظيميــة واملامرســات
اإلداريــة لــدى مديــري املــدارس احلكوميــة والعالقــة
بينهــا مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف حمافظتــي القــدس
و«رام اهلل والبــرة» .رســالة ماجســتري غــر منشــورة.
كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة:
فلســطني.
العميــان ،حممــود ســليامن2010(.م) .الســلوك التنظيمــي يف
منظــات األعــال .عــان :دار وائــل.
عــوض ،هديــه ســعيد عــي .)2013( .آليــات بنــاء الثقافــة
التنظيميــة الداعمــة لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة
وتصــور مقــرح لبنائهــا يف اإلدارات العامــة للرتبيــة
والتعليــم باململكــة العربيــة الســعودية ،رســالة دكتــوراة
غــر منشــورة جامعــة أم القــرى كليــة الرتبيــة ،مكــة
املكرمــة.
عيــد ،ســيد2008(.م) .التحديــات التــي تواجــه اإلدارة
اإلبداعيــة .ورقــة عمــل مقدمــة إىل نــدوة اإلدارة
اإلبداعيــة للربامــج و األنشــطة يف املؤسســات احلكوميــة
و اخلاصــة  ،املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة ،القاهــرة،
 21-17فربايــر (2008م).
القاســمي ،أميمــة عبــد العزيــز2002( .م) .مفهــوم اإلبــداع
اإلداري وتنميتــه .املؤمتــر العــريب الثالــث يف اإلدارة:
«القيــادة اإلبداعيــة والتجديــد يف ظــل النزاهــة
والشــفافية»املنعقــدباملنظمــةالعربيــةللتنميــةاإلداريــة.
القريــويت ،حممــد قاســم2000( .م) .نظريــة املنظمــة
والتنظيم،عــان  :دار وائــل للطباعــة و النــر.
القريــويت ،حممــد قاســم2010( .م) .نظريــة املنظمــة
والتنظيم،عــان  :دار وائــل للطباعــة و النــر.
الكــردي ،أمحــد .)2010( .الثقافــة التنظيميــة ،املحــاور
الرئيســية لتنميــة الســلوك التنظيمــي ،املنظمــة العربيــة
للتنميــة االداريــة ،القاهــرة.
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ابتسام سالمة :أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ....
كريــم  ،حســــــن 2013(.م).الســـلوك التنظيمــي .اململكــة
العربيـــة الســعودية :جامعــة امللــك عبدالعزيــز( .د.ن).
كســاب  ،زينــب حممــد2007( .م) .إدارة الوقــت لرؤســاء
األقســام العلميــن بجامعــة اجلزيــرة بالســودان ،جملــة
دراســات تربويــة ،)19( ،كليــة الرتبيةجامعــة اجلزيــرة.
املجــايل ،املجــايل ،بشــار عبداملجيــد2016( .م) .أثــر الثقافــة
التنظيميــة عــى أداء العاملــن مــن وجهــة نظــر اإلدارة
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أثر استخدام الصحائف الكتابية على تحصيل طالب البرامج التحضيرية لمقرر
الرياضيات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ياسر فاروق محمد خليل (*)

جامعة اإلمام محمد بن سعود
(قدم للنشر يف  1438/07/08هـ ،وقبل للنشر يف  1439/03/17هـ)
ملخـــص البحـــث  :هـــدف هـــذا البحـــث إىل تقـــي أثـــر اســـتخدام الصحائـــف الكتابيـــة عـــى حتصيـــل طـــاب الربامـــج التحضرييـــة ملقـــرر الرياضيـــات بجامعـــة اإلمـــام
حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــامية ،واس ــتخدم الباح ــث املنه ــج التجريب ــي ذا التصمي ــم ش ــبه التجريب ــي ،وتكون ــت عين ــة البح ــث م ــن (73طالبــ ًا) ت ــم تقس ــيمهم إىل جمموعت ــن؛
إحدامهـــا جتريبيـــة ( 35طالبـــ ًا) وتســـتخدم الصحائـــف الكتابيـــة ،واألخـــرى ضابطـــة ( 38طالبـــ ًا) ال تســـتخدم الصحائـــف الكتابيـــة ،وكال املجموعتـــن تـــدرس بطريقـــة
املح ــارضة املس ــتخدمة باجلامع ــة .وق ــام الباح ــث ببن ــاء اختب ــار حتصي ــي لقي ــاس األث ــر ،وتك ــون ه ــذا االختب ــار م ــن ( )16س ــؤا ًال لقي ــاس مس ــتويات املعرف ــة والفه ــم وح ــل
املش ــكالت ،وت ــم التأك ــد م ــن ص ــدق وثب ــات االختب ــار .وأظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائيــ ًا عن ــد مس ــتوى الدالل ــة (  )α = 0.05يف أث ــر اس ــتخدام
صحائ ــف الط ــاب الكتابي ــة يف زي ــادة مس ــتويات (املعرف ــة والفه ــم وح ــل املش ــكالت) والتحصي ــل ال ــدرايس ككل ب ــن املجموعت ــن الضابط ــة والتجريبي ــة لصال ــح املجموع ــة
التجريبي ــة .ويف ض ــوء النتائ ــج مت ــت التوصي ــة باس ــتخدام الصحائ ــف الكتابي ــة يف تعلي ــم وتعل ــم وتقوي ــم الرياضي ــات بفص ــول الرياضي ــات باململك ــة العربي ــة الس ــعودية.

كلامت مفتاحية :التقويم ،صحائف الطالب ،التحصيل ،الرياضيات ،الربامج التحضريية.
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Abstract: The objective of this research is to investigate the effect of using written journals on mathematics achievement among students of the preparatory
programs in Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University. Quasi-experimental design was used in this study. The study sample included seventy-three students
divided into two groups; an experimental group (35 students) and a control group (38 students). Experimental group students used written journals in studying
mathematics whereas those of the control group did not use the journals. Lecturing was used with both groups. An achievement test that consisted of 16 questions
was built and validated in order to measure the impact of using written journals on students’ knowledge, comprehension and problem solving. Results showed
significant differences at the level of (α = 0.05) in knowledge, understanding and problem solving and in academic achievement as a whole between the mean scores
of the control and experimental group students in favor of those of the experimental group. Written journals are recommended to be used in teaching and learning
of mathematics in math classes in Saudi Arabia.
Keywords: Evaluation, Student Journals, Achievement, Mathematics, Preparatory Programs.
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مقدمة:

تعتــر الرياضيــات مــن أكثــر العلــوم تأثــر ًا

يف تقــدم األمــم وتطورهــا باعتبارهــا إحــدى
روافــد الفنــون والعلــوم األخــرى وباعتبارهــا

ملكــة العلــوم وخادمتهــا ،ولــوال الرياضيــات ملــا

اســتطاع اإلنســان غــزو الفضــاء والتعامــل مــع
أحــدث وأعقــد احلاســبات اإللكرتونيــة .وبرغــم

أمهيتهــا املتزايــدة يف عاملنــا املعــارص ،ورضورهتــا

امللحــة ،ورغــم التطــورات التــي حدثــت يف
مناهجهــا وطــرق تدريســها ،فــازال كثــر مــن

الطــاب يعانــون مــن صعوبــات يف تعلــم
الرياضيــات.

ومــن خــال عمــل الباحــث كمــرف

أكاديمــي ملقــرر الرياضيــات بعــادة الربامــج
التحضرييــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية ،الحــظ انخفــاض مســتوى حتصيــل

عــدد كبــر مــن الطــاب بمقــرر الرياضيــات،
واجلــدول التــايل يوضــح نتائــج طــاب الربامــج

التحضرييــة بمقــرر الرياضيــات خــال العاميــن

الدراسيني 1436/1435هـ 1437/1436 ،هـ.

جدول ( ) 1
نتائج طالب البرامج التحضيرية بمقرر الرياضيات خالل العاميين الدراسيين 1436/1435هـ 1437/1436 ،هـ.
العام الجامعي
1436/1435هـ
1436/1435هـ
1437/1436هـ
1437/1436هـ

الفصل
الدراسي
األول
الثاني
األول
الثاني

منتظم

حاضر

غائب

ناجح

راسب

معدل النجاح

2117
2004
2074
1934

1888
1931
1983
1849

229
73
91
85

1346
1266
1472
1187

542
665
511
662

%71.3
%65.6
%74.2
%64.2

معدل
الرسوب
%28.7
%34.4
%25.8
%35.8

يتضــح مــن اجلــدول الســابق انخفــاض

ويرجــع بعــض الباحثــن والرتبويــن تــدين

الربامــج التحضرييــة بمقــرر الرياضيــات ،وتعــد

ملجموعــة مــن العوامــل أمههــا :أســاليب التقويــم

املســتوى التحصيــي لــدى عــدد كبــر مــن طــاب
مشــكلة حتصيــل الطــاب للرياضيــات واحــدة

مــن التحديــات التــي تواجــه الباحثــن يف جمــال

تعليــم وتعلــم الرياضيــات ،كــا أن حتســن حتصيــل
الطــاب يف الرياضيــات يؤكــد عــى حســن ســر
العمليــة التعليميــة يف االجتــاه الصحيــح.

التحصيــل الدرايس للطــاب يف مــادة الرياضيات
التقليديــة القائمــة عــى االختبــارات التحريريــة

(أبوســتة2005 ،م؛ قــوارح2013 ،م) والتــي
تقيــس يف معظمهــا مســتويي التذكــر والفهــم مــن
اجلانــب املعــريف وال تقيــس اجلوانــب املهاريــة

واالنفعاليــة.
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وللتقويــم دور أســايس يف تدريــس الرياضيــات
وتعلمهــا ،ونظــر ًا ألمهيتــه وارتباطــه الوثيــق باملنهــج

ســوء فهمهــم والصعوبــات التــي تواجههــم يف تعلــم

األمريكــي ملعلمــي الرياضيــات National Council

ومــن خالهلــا يعــر الطالــب عــن رأيــه دون خــوف

مــن املبــادئ الســتة األساســية لتدريــس الرياضيــات

املعلــم الصحائــف الكتابيــة ويــرد عليهــا ،يســتطيع

والتعليــم والتعلــم ،فقــد اختــاره املجلــس القومــي
) of Teachers of Mathematics (NCTMكواحــد
( )NCTM, 2000بــل وجعل شــعاره لعــام /2005

 2006م« ،التقويــم للتعلــم والتعلــم للتقويــم»

يف عقــول الطــاب مــن أفــكار ،ومــدى فهمهــم أو
الرياضيــات)(Frontier Math Consultants, 2016

مــن التقييــم أو تقديــر الدرجــات ،وعندمــا يقــرأ

تقديــم التغذيــة الراجعــة املناســبة للطــاب ممــا حيســن
أداء الطــاب بالرياضيــات ) .(Schultz, 2009ونظــر ًا

»Assessing to Learn and Learning to Assess».

لتعــدد اســتخدامات الصحائــف الكتابيــة ،فــإن الكثــر

يف تدريــس الرياضيــات كــرورة حتميــة لتحســن

متعــــــددة الوظائف واالستخـــــدامات (Fulwiler,

ومــن هنــا تــأيت أمهيــة تطويــر أســاليب التقويــم

مــن الباحثني ينظــرون إليهــا باعتبارهــــــا أداة تعليمية

وتطويــر عمليتــي التعليــم والتعلــم .فعمليــة التقويــم
يف تدريــس الرياضيــات جيــب أن تكــون جــزء ًا

ظهــور الصحائــف الكتابيــة بفصــول الرياضيــات يف

مــن التغذيــة الراجعــة  Feedbackوالتغذيــة األماميــة

) 2009تــم بحــث أثــر اســتخدامها يف العديــد مــن

ا مــن العمليــة التعليميــة ألهنــا تقــدم ك ً
متكامــ ً
ال

 Feedforwardممــا يزيــد مــن دافعيــة الطــاب للتعلم

(أبوســتة2005 ،م) .وتعــد الصحائــف الطالبيــة
 Student Journalsواحــدة مــن أهــم أســاليب

التقويــم الرتبــوي احلديثــة ،واملســتخدمة عــى نطــاق
واســع يف العديــد مــن املقــررات وخاصــة الرياضيــات

)(Ganguli & Henry, 1994

 1982) ،ومنــذ

الثامنينــات مــن القــرن املــايض(Ibrahim & Eng,

الدراســات التــي أكــدت عــى فاعليتهــا وأثرهــا يف

تنميــة التحصيل الدرايس ،كدراســـــة جانجــــــــويل
وهنري (Ganguli & Henry,1994).ودراســة بوجايل

) (Pugalee, 2004ودراســة إدريــس )(Idris, 2009

ودراســة شــولتز ) (Schultz, 2009ودراســة إبراهيــم

يف كثــر مــن دول العــامل املتقدمــة )(Williams, 2006

وإنــج ) (Ibrahim & Eng, 2009ودراســة أولســن

يف دروس الرياضيــات ( )Hammond, 2012وذلــك

كاماهــان ويونــج ). (Camahalan & Young, 2013

وتعــد مــن أفضــل الوســائل لالســتفادة مــن الكتابــة

لفوائدهــا املعرفيــة والوجدانيــة للطلبــة وللمعلــم

وجونســون ) (Olson & Johnson, 2012ودراســة

مشكلة البحث :
نظــر ًا لتأكيــد أدبيــات البحــث األجنبيــة عــى

( ،)Lim & Pugalee, 2005ويمكنهــا أن تكــون
نافــذة املعلــم ومرشــدته للتعــرف عــى مــا يــدور
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التحضرييــة يف الرياضيــات ؟

دور الصحائــف الكتابيــة كأداة مفيــدة للتواصــل بــن

فروض البحث :

الطالــب واملعلــم وتنميــة الفهــم الريــايض ممــا يزيــد
مــن التحصيــل الــدرايس بمقــرر الرياضيــات ،ويف ظــل

غيــاب أبحــاث عربيــة  -يف حــد علــم الباحــث  -تتناول
أثــر الصحائــف الكتابيــة يف تدريــس الرياضيــات ،تأتــى

لإلجابــة عــن األســئلة الســابقة حيــاول البحــث

احلــايل اختبــار صحــة الفــروض التاليــة:

الدراســة احلاليــة كمحاولــة للتعــرف عــى أثر اســتخدام
الصحائــف الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج
التحضرييــة ملقــرر الرياضيــات بجامعــة اإلمــام حممــد

ابــن ســعود اإلســامية .وتتحــدد مشــكلة الدراســة يف
حماولــة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس التــايل :

مــا أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى حتصيــل

طــاب الربامــج التحضرييــة ملقــرر الرياضيــات بجامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ؟

ويتفرع من هذا السؤال أسئلة فرعية هي - :

1 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ( ال

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار
التحصيــل عنــد مســتوى املعرفــة.

2 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

أسئلة الدراسة :

1.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة
عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف
الرياضيــات عنــد مســتوى املعرفــة ؟

2.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة
عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف
الرياضيــات عنــد مســتوى الفهــم ؟

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ( ال

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار
التحصيــل عنــد مســتوى الفهــم.

3 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

3.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

الرياضيــات عنــد مســتوى حــل املشــكالت ؟

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار

عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف

4.مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابيــة
عــى التحصيــل الــكيل لطــاب الربامــج
188

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ( ال
التحصيــل عنــد مســتوى حــل املشــكالت .

4 .توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
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مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي

1 .إعــداد صحائــف الطــاب الكتابيــة لطــاب

التجريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

2 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف

الربامــج التحضرييــة بمقــرر الرياضيــات.

درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات عنــد

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ( ال

مســتوى املعرفــة لــدى طــاب الربامــج

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ) يف اختبــار

ا لتحضري يــة .

التحصيــل الــكيل .

أمهية الدراسة :

3 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف
الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات عند مســتوى

ترجع أمهية الدراسة إىل أهنا :

الفهــم لــدى طــاب الربامــج التحضرييــة.

1 .اســتجابة موضوعيــة ملــا ينــادي بــه العديــد

4 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف

مــن الرتبويــن يف الوقــت احلــارض مــن رضورة

الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات عنــد

اســتخدام أســاليب متنوعــة يف التقويــم وعــدم

مســتوى حــل املشــكالت لــدى طــاب

االعتــاد كليــة عــى االمتحانــات التحريريــة.

الربامــج التحضرييــة.

2 .قــد تســاعد املدرســن وأســاتذة اجلامعــات يف
تقويــم الطــاب تقويــ ًا حقيقيــ ًا وواقعيــ ًا.

5 .الوقــوف عــى أثــر اســتخدام الصحائــف
الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات الــكيل لــدى

3 .تقــدم أداة جيــدة للتواصــل بــن املعلــم

طــاب الربامــج التحضرييــة.

والطالــب واملعلــم واألرسة.

متغريات الدراسة :

4 .قــد تســاعد املســئولني عــن تعليــم وتعلــم

1 .املتغــر املســتقل  :اســتخدام صحائــف الطــاب

الرياضيــات يف تطويــر عمليــة التقويــم

الكتابية.

باملــدارس واجلامعــات.

2 .املتغري التابع  :التحصيل الدرايس.

5 .تفتــح املجــال أمــام دراســات تربويــة أخــرى

حدود الدراسة :

تبحــث أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
بمقــرر الرياضيــات واملقــررات األخــرى.

أهداف الدراسة :

هدفــت الدراســة إىل املســاعدة يف حــل مشــكلة تــدين

مســتوى حتصيــل الرياضيــات لــدى طــاب الربامــج

التحضرييــة وذلــك مــن خــال -:

أقترص البحث عىل احلدود التالية :

-احلــدود املوضوعيــة :تدريــس الفصلــن التمهيــدي

واألول بمقــرر ريــض  (Prcalculus1) 041ملجموعتــن

إحدامهــا جتريبيــة ( تســتخدم الصحائــف الكتابيــة )

واألخــرى ضابطــة ( ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة).
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-احلــدود الزمانيــة  :الفصــل الــدرايس األول مــن

يفهمهــا مــن موضــوع املحــارضة والصعوبــات التــي

-احلــدود املكانيــة  :عــادة الربامــج التحضرييــة

التحصيــل الــدرايس ) :(Achievementيعــرف

-احلــدود البرشيــة  :طــاب مســار العلــوم

بأنــه «مــدى اســتيعاب املتعلمــن ملــا تعلمــوا مــن

العــام اجلامعــي 1438 /1437هـــ.

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية.
ا لتطبيقيــة .

واجهتــه أثنــاء عمليــة التعلــم.

( اللقــاين واجلمــل2003 ،م ،ص )84 :التحصيــل
خــرات معينــة مــن خــال املقــررات الدراســية،
ويقــاس بالدرجــة التــي حيصــل عليهــا املتعلمــون يف

مصطلحات الدراسة:

االختبــارات التحصيليــة املعــدة هلــذا الغــرض».

األثــر ) : (Effectيعــرف ( اللقــاين و اجلمــل،

التعريــف اإلجرائــي :يعرف التحصيــل الدرايس يف
الرياضيــات ( إجرائيـ ًا ) يف هــذا البحــث بأنــه «جممــوع

مــر بــه مــن خــرات مربيــة وال يتعــرض لعوامــل

التحصيــل الــدرايس بمقــرر الرياضيــات لطــاب

2003م ،ص )75 :األثــر بأنــه « كل مــا تبقــى لــدى
املتعلــم ممــا ســبق لــه تعلمــه يف مواقــف تعليميــة أو

التشــتيت أو النســيان».

الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الطالــب يف اختبــار
مســار العلــوم التطبيقيــة بالربامــج التحضرييــة

التعريــف اإلجرائــي  :مــدى التغــر يف أداء طــاب

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية» والذي

بعــد تعلمهــم باســتخدام الصحائــف الكتابيــة.

الربامــج التحضرييــة  :برنامــج متكامــل يف بدايــة

تعــرف إبراهيــم و إنــج (Ibrahim & Eng, 2009,

والطالبــات املهــارات الذاتيــة واألكاديميــة الالزمــة

الطالــب مــن خاللــه املفاهيــم ويطبــق املعــارف ويمــد

خيتاروهنــا بنــا ًء عــى األداء األكاديمــي باملقــررات.

الربامــج التحضرييــة يف حتصيــل مقــرر الرياضيــات
الصحائف الكتابية ): (Writing Journals

) p: 3الصحائــف الكتابيــة بأهنــا «تقريــر كتــايب يــرح

املعلــم بمعلومــات عــن مــدى تقدمــه يف تعلــم

الرياضيــات».

يعــده الباحــث هلــذا الغــرض.

االلتحــاق باجلامعــة ،هيــدف إىل إكســاب الطــاب

إلكــال دراســتهم اجلامعيــة وفــق التخصصــات التــي
مســار العلــوم التطبيقيــة :هــو أحــد مســارات

الربامــج التحضرييــة ،يــدرس بــه الطــاب مقــررات:

التعريــف اإلجرائــي  :تقاريــر كتابيــة ينفذهــا

الرياضيــات بفصلــن دراســن والعلــوم الطبيعيــة

ويقدمهــا ألســتاذ الرياضيــات ،يعكــس مــن خالهلــا

العربيــة واالتصــال والتعلــم ،لاللتحــاق بأحــدى

الطالــب بنهايــة حمــارضة الرياضيــات (  5-3دقائــق)،
مــدى فهمــه ملوضــوع املحــارضة واألجــزاء التــي مل

واللغــة اإلنجليزيــة واحلاســب اآليل ومهــارات اللغــة

كليــات العلــوم وعلــوم احلاســب واهلندســة.
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تعــرف وليامــز )(Williams, 2006, p: 3

الصحائــف الكتابيــة بأهنا« تســجيل لألحــداث اليومية
والتأمــات الشــخصية واألســئلة حــول بيئــة التعلــم

الرياضيــات ) (NCTMعــى أمهيــة القــراءة والكتابــة
يف تعليــم وتعلــم الرياضيــات مؤكــد ًا أن إتاحــة

إبراهيــم و إنــج ) (Ibrahim & Eng, 2009, p: 3بأهنــا

والقــراءة واالســتامع بفصــول الرياضيــات هلــا فوائــد

ويطبــق املعــارف ويمــد املعلــم بمعلومــات عــن

الفــرص للطالــب للمشــاركة والتحــدث والكتابــة

كثــرة .فالطــاب يتواصلــون ليتعلمــوا الرياضيــات
ويتعلمــون كيــف يتواصلــون بشــكل ريــايض.

وردود األفعــال حــول اخلــرات التعليميــة» ،وتعرفهــا

«تقريــر كتــايب يــرح الطالــب مــن خاللــه املفاهيــم
مــدى تقدمــه يف تعلــم الرياضيــات » ،وتعرفهــا كــوزل
) (Kuzle, 2013, p: 43بأهنــا« أداة للتعلــم والتواصــل

They communicate to learn mathematics,

يف الرياضيــات» ويعرفهــا فولويلــر (Fulwiler,

) (NCTM, 2000, p: 60وإذا كنــا نعــد الرياضيــات لغة

ويمكــن اســتخدامها بجميــع القاعــات الدراســية ».

and they learn to communicate mathematically.

) 1982, p: 15بأهنــا« أداة تعليميــة متعــددة الوظائــف

فكيــف لنــا أن نتعلــم اللغــة دون االهتــام بكتابتهــا ؟
ونظــر ًا ألمهيــة الكتابــة فقــد رفــع بعــض الباحثــن

ويصفهــا بأهنــا إحــدى صــور اختبــار الطالــب self-

 examinationلذاتــه ).(Fulwiler, 1982

شعـــــــــــــــــار «الكتابــة للتعلــم» – Writing

ويمكــن أن تكــون هــذه الصحائــف يوميــة يف

وخاصــة يف تعلــم الرياضيــات .وقــد ظهــرت حركــة

تركــز عــى موضــوع درس واحــد أو عــدة دروس

) to –Learn (Lim & Pugalee, 2005ألمهيتهــا
اســتخدام الكتابــة لتعزيــز فهــم املحتــوى يف الســتينات
مــن القــرن املــايض ،ووصلــت لذروهتــا يف منتصــف

الثامنينيــات والتســعينيات) (Miller, 2007مؤكــدة عــى

هنايــة كل درس أو أســبوعية أو شــهرية ،ويمكــن أن
أو مقــرر أو مــادة دراســية معينــة ،ويســتطيع أطفــال
املرحلــة االبتدائيــة تنفيذهــا وطــاب املرحلــة
اإلعداديــة والثانويــة وطــاب الكليــات واجلامعــات

أمهيــة الكتابــة يف تعليــم وتعلــم الرياضيات .وباســتمرار

عــى خمتلــف أعامرهــم وختصصاهتــم.

الكتابيــة بفصــول الرياضيــات يف الثامنينــات مــن

الكتابيــة :

جهــود العلــاء والباحثــن ظهــرت الصحائــف
القــرن املــايض ) (Ibrahim & Eng, 2009كأداة فعالــة

يف تعليــم وتعلــم وتقويــم الرياضيــات.
تعريف الصحائف الكتابية :

أمــور هامــة ورضوريــة عنــد اســتخدام الصحائــف
فيــا يــى بعــض األمــور الرضوريــة عنــد اســتخدام

الصحائــف الكتابية :

أن يوضــح املعلــم الغــرض مــن اســتخدام

191

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

4 .تشــجع الصحائــف الكتابيــة الطالــب عــى

الصحائــف وأن يســمح للطــاب بإبــداء رأهيــم حــول

اســتخدام أســاليب التقويــم الــذايت وتعــزز
اســتمتاعه باملــادة وجتعلــه مشــارك ًا فاعــ ً
ا يف

اســتخدامها.

 أن يعــرض املعلــم لطالبــه بعض ـ ًا مــن نــاذجالصحائــف الكتابيــة الســابقة.

 أن يتقبــل املعلــم النقــد الــذي قــد يســجلهالطــاب يف صحائفهــم الكتابيــة.

 -أن يسمح املعلم بتعدد اآلراء.

 -أن يســمح للطــاب أن يطلعــوا آباءهــم

أثنــاء تعلمــه ).(Gavin, 2007

وباإلضافــة إىل املميــزات الســابقة للصحائــف

الكتابيــة فقــد توصلــت العديــد مــن الدراســات إىل
فعاليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف خفــض
قلــق الرياضيــات نظــر ًا لكوهنــا وســيلة للطالــب يعــر

وزمالءهــم عــى صحائفهــم الكتابيــة.

مــن خالهلــا عــن مشــاعره احلقيقيــة نحــو الرياضيــات

الكتابيــة اجليــدة.

Nebraska, 2006), (Jennison & Beswick,

 أن يشــجع الطــاب أصحــاب الصحائــفأمهيــة الصحائــف الكتابيــة يف الرياضيــات بالنســبة

للمعلــم والطالــب :

& (Furner & Berman, 2005), (Swanson

2010), (Park et al, 2014).

وممــا ســبق يتضــح لنــا أن للصحائــف الكتابيــة

تتميــز الصحائــف الكتابيــة بقدرهتــا عــى إظهــار

اســتخدامني رئيســيني أحدمهــا معــريف ( للتعبــر عــن

والنفســية لــدى الطالــب ،وومتيــز الصحائــف الكتابية
أيض ـ ًا بــا يــى -:

وجــداين ( التعــرف عــى خــرات ومشــاعر الطالــب

مــدى تطــور العديــد مــن اجلوانــب األكاديميــة

1 .تتطلــب مــن املعلــم تقديــم تغذيــة راجعــة
للطــاب بعــد اطالعــه عــى الصحائــف

والــرد عليهــا.

فهــم املوضوعــات واملفاهيــم الرياضيــة ) والثــاين
نحــو الرياضيــات ).

أنواع الصحائف الكتابية :

هنــاك ثالثــة أنــواع مــن الصحائــف ،األوىل:

صحائــف الــرد وتســتخدم للــرد عــى موضــوع

2 .تســاعد املعلــم عــى التعــرف عــى مــا لــدى

معــن .والثانيــة :صحائــف التأمــات مفتوحــة النهاية

تواجهــه واألمــور البســيطة بالنســبة لــه.

أفعالــه عــى األنشــطة التــي متــت خــال األســبوع ،

الطالــب مــن معرفــة وعــى الصعوبــات التــي

3 .ال تتطلــب الصحائــف الكتابيــة وجــود تغيــر
يف حمتــوى املنهــج ولكنهــا تتطلــب الدمــج يف
برامــج الرياضيــات املوجــودة.

ويكتــب فيهــا الطالــب مــا تعلمــه يف الفصــل وردود

وقــد يلخــص فيهــا الطالــب مــا تعلمــه يف الفصــل.

والثالثــة  :صحائــف الكتابــة املقيــدة وفيهــا يقــدم
املعلــم موضوع ـ ًا متص ـ ً
ا بالرياضيــات ويطلــب مــن
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الطالــب أن يكتــب يف هــذا املوضــوع.

وىف الدراســة احلاليــة ســيتم اســتخدام الصحائــف

الكتابيــة املقيــدة ملــدة ( )5 - 3دقائــق يف هنايــة

املحــارضات ،عــى أن يكتــب فيهــا الطالــب مــا يــى-:
1 .عنوان املحارضة.

2 .التاريخ.
3 .ملخص ًا ملا فهمه من موضوع املحارضة.
4 .ملخص ًا ملا مل يفهمه من موضوع املحارضة.

ثــم يقــوم املعلــم باالطــاع عــى الصحائــف

الكتابيــة والتعليــق عليهــا وتوضيــح أجــزاء الــدرس
واألمثلــة والتامريــن التــي مل يفهمهــا الطــاب

وذكروهــا بالصحائــف.

تقييم الصحائف الكتابية :

وضــع العديــد مــن الباحثــن حمــكات لــأداء

 Rubricsلتقييــم الصحائــف الكتابيــة ،فحــدد وايــوود
) (Waywod, 1992أربعــة معايــر للحكــم عــى
الصحائــف الكتابيــة ،وهــي :التلخيــص والتمثيــل

والتســاؤل والتطبيــق .ووضــع كاماهــاالن ويونــج

) (Camahalan & Young ,2013ثالثــة معايــر

هــي :اكتــال املهمــة ،ومــدى الفهــم ،والتفســر

لآلخريــن .وســيتم تقييــم الصحائــف الكتابيــة
هبذاالبحــث اســتناد ًا ملعايــر كاماهــاالن ويونج.وأخري ًا
تعمــل الصحائــف الكتابيــة كاملــرآة لناظرهــا ،فهــي

تعكــس جممــل جتــارب الطالــب ،وانطباعاتــه وخرباته
وأفــكاره ونجاحاتــه ،وكذلــك نقــاط ضعفــه وقوتــه،

ممــا يســاعد املعلــم عــى اختــاذ القــرار بشــأن اخلطــوات
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القادمــة وحيــدد أســاليب التوجيــه واإلرشــاد .ومــن

ناحيــة أخــرى متكــن الطالــب مــن أن يتعــرف عــى

قدراتــه وإمكاناتــه ويعمــل عــى توجيــه النقــد الــذايت
لنفســه.

ثاني ًا  :الدراسات السابقة:
دراســة جانجــويل و هنــري )(Ganguli & Henry, 1994
بعنــوان« الكتابــة لتعلــم الرياضيــات » فقــد قــام الباحثــان
بعــرض ببليوغرافيــا  Bibliographyلـــ  47دراســة
أحــرزت تقدمــ ًا يف دمــج الكتابــة يف تعليــم وتعلــم
الرياضيــات مــن العــام 1977م وحتــى العــام
1990م .وتوصلــت تلــك الدراســات إىل زيــادة
اســتيعاب الطــاب وزيــادة التواصــل بــن الطــاب
ومعلمــي الرياضيــات وحتســن نظــرة املعلــم نحــو
تعليــم الرياضيــات والعديــد مــن الفوائــد للطــاب
واملعلمــن ،وإمكانيــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
بجميــع فــروع الرياضيــات واملراحــل الدراســية.
دراســة بوجــايل ) (Pugalee, 2004وهدفــت إىل
مقارنــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة باســتخدام
إســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع Think –aloud
خــال حــل املشــكالت يف الرياضيــات وتكونــت عينة
الدراســة مــن  20طالبـ ًا تــم تقســيمهم إىل جمموعتــن،
إحدامهــا تســتخدم الصحائــف الكتابيــة واألخــرى
تســتخدم إســراتيجية التفكــر بصــوت مرتفــع ،ثــم
يتــم تقديــم التغذيــة الراجعــة لــكال املجموعتــن.
وتوصلــت الدراســة إىل أن الطــاب الذين اســتخدموا
الصحائــف الكتابيــة توصلــوا إلجابــات صحيحــة
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وحصلــوا عــى معــدالت أعــى مــن جمموعــة التفكــر
بصــوت مرتفــع.
دراســة إدريــس) (Idris, 2009التــي بحثــت
أثــر اســتخدام أنشــطة الكتابــة عــى فهــم وحتصيــل
الطــاب ملقــرر الرياضيــات  Calculusبمدرســتني
ثانويتــن بامليزيــا .وتكونــت عينــة الدراســة مــن
أربعــة فصــول دراســية ( فصلــن كمجموعــة ضابطــة
وفصلــن كمجموعــة جتريبيــة) .وتوصلــت الدراســة
إىل وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة يف االختبــار
التحصيــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
دراســة إبراهيــم و إنــج )(Ibrahim & Eng, 2009
والتــي بحثــت أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى
قــدرة الطــاب يف تفســر املفاهيــم الرياضيــة ومــدى
مشــاركتهم يف تعلــم الرياضيــات .وتكونــت عينــة
الدراســة مــن  37طالبــ ًا بالصــف الســابع قامــوا
باســتكامل الصحائــف  6مــرات خــال  10أســابيع.
وتوصلــت الدراســة إىل أن الصحائــف الكتابيــة ذات
تأثــر إجيــايب عــى قــدرة الطــاب يف تفســر املفاهيــم
الرياضيــة ،وأن الصحائــف الكتابيــة أداة فعالــة
للتواصــل بــن الطــاب واملعلــم.
دراســة شــولتز ) (Schultz, 2009التــي بحثــت
أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى التواصــل
والتحصيــل الريــايض عــى عينــة مــن طــاب الصــف
الســادس ( 20طالبـ ًا و  17طالبــة) وتأثــر الصحائــف
عــى تدريــس الرياضيــات .وتوصلــت إىل أن
الصحائــف ســاعدت املعلــم يف توجيــه إســراتيجيات
التدريــس ذات الفعاليــة مــن أجــل النمــو األكاديمــي

وحتســن تعلــم الرياضيــات ،وتوصلــت أيضــ ًا إىل
ارتفــاع املســتوى التحصيــي للطــاب خــال فــرة
تطبيــق البحــث.
دراســة أولسون و جونســون (Olson & Johnson
) 2012التــي بحثــت أثــر تطبيــق الصحائــف الكتابيــة
يف فصــول الرياضيــات لــدى عينــة مــن طــاب
الصــف الثامــن ،وتــم تقســيمها إىل جمموعــة جتريبيــة
( 56طالبــ ًا يســتخدمون الصحائــف الكتابيــة يف
تعلــم الرياضيــات) وجمموعــة ضابطــة ( 51طالبــ ًا
ال يســتخدمون الصحائــف الكتابيــة) .وتوصلــت إىل
أن الصحائــف الكتابيــة يمكــن أن تزيــد التحصيــل
الــدرايس يف الرياضيــات.
دراســة كاماهــان و يونــج (Camahalan
) & Young, 2013التــي بحثــت أثــر اســتخدام
الصحائــف يف الرياضيــات يف تشــجيع التالميــذ
عــى التواصــل حــول فهمهــم للمفاهيــم الرياضيــة
وخاصــة مفهــوم العــدد .وتكونــت عينــة الدراســة
مــن  17طفـ ً
ا بمرحلــة ريــاض األطفــال .وتوصلــت
النتائــج لفاعليــة الصحائــف يف مســاعدة األطفــال
للتواصــل حــول مــدى فهمهــم للمفاهيــم الرياضيــة
مــع أقراهنــم.
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تعليق الباحث عىل الدراسات السابقة:

 1 .اتفقــت غالبيــة الدراســات الســابقة عــى
أن اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يزيــد

مــن التحصيــل الــدرايس يف الرياضيــات،
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كدراســة بوجــايل)(Pugalee, 2004
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مــن قاعــة املحــارضات.

الطريقة واإلجراءات:

ودراســة إدريــس )(Idris, 2009ودراســة

منهج الدراسة :

شــولتز). (Schultz, 2009

2 .اهتمــت بعــض الدراســات بعقــد مقارنــات

اســتخدم البحــث املنهــج التجريبــي ذا التصميــم

األخــرى مثــل التحــدث بصــوت مرتفــع

للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة ،واســتخدم

بــن الصحائــف الكتابية وبعض األســاليب
وتوصلــت إىل فاعليــة الصحائــف الكتابيــة

كدراســة إدريــس).(Idris , 2009

شــبه التجريبــي بتصميــم القياســن القبــي والبعــدي،
الباحــث هــذا التصميــم ملعرفــة أثــر املتغــر املســتقل

(اســتخدام الصحائــف الكتابيــة) عــى املتغــر التابــع

3 .أكــدت الدراســات الســابقة عــى فاعليــة

(التحصيــل الــدرايس) ،حيــث خضعــت املجموعــة

الدراســية ،وأن اســتخدامها حيســن مــن

مل تتعــرض للمتغــر املســتقل .وتــم تطبيــق االختبــار
التحصيــي عــى كال املجموعتــن قبليــ ًا للتأكــد مــن

الصحائــف الكتابيــة جلميــع املراحــل

اجتاهــات املعلمــن نحــو التدريــس
والتقويــم ،كدراســة جانجــويل و هنــري

)& Henry, 1994

.(Ganguli

4 .اســتخدم بعــض الباحثــن الصحائــف
الكتابيــة ) (7–5دقائــق

التجريبيــة للمتغــر املســتقل ،بينــا املجموعــة الضابطة

تكافــؤ املجموعتــن ،وتطبيقــه تطبيقـ ًا بعديـ ًا ومقارنــة

نتائــج طــاب املجموعتــن.
جمتمع وعينة الدراسة :

يف بدايــة

املحــارضات وبعضهــم اســتخدمها يف هنايــة
املحــارضات وبعضهــم اســتخدمها قبــل
االختبــارات.

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــاب مســار

العلــوم التطبيقيــة امللتحقــن بالربامــج التحضرييــة

بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية بالفصل

5 .اختلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات

الــدرايس األول مــن العــام اجلامعــي (- 1437
1438هـــ) والبالــغ عددهــم  1087طالبـ ًا ،وتكونــت

يكتبــون

العلــوم التطبيقيــة تــم اختيارمهــا بالطريقــة العشــوائية
متثــل إحدامهــا املجموعــة التجريبيــة ( 35طالبــ ًا)

الســابقة يف اختيارهــا لعينــة مــن طــاب
الربامــج التحضرييــة باجلامعــة وطريقــة

اســتخدامها،

فالطــاب

بالصحائــف بنهايــة املحــارضة ثــم يعلــق

املعلــم عــى الصحائــف ثــم يقــوم بتقديــم
التغذيــة الراجعــة للطــاب قبــل انرصافهــم

عينــة الدراســة مــن طــاب شــعبتني من شــعب مســار

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ،ومتثــل األخــرى
املجموعــة الضابطــة ( 38طالبــ ًا) ال تســتخدم
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الصحائــف الكتابيــة ،وكال املجموعتــن تــدرس

واملوضوعيــة ،ويمكنهــا متثيــل وقيــاس مجيــع

وبذلــك يكــون العــدد الــكيل لعينــة الدراســة ()73
طالبــ ًا.

لســهولة تصحيحهــا وقلــة تأثرهــا بعامــل

مســتويات األهــداف املعرفيــة ،باإلضافــة

نفــس املحتــوى بطريقــة املحــارضة املتبعــة باجلامعــة.

التخمــن (شــعراوي1985 ،م) ،واألســئلة

إجراءات الدراسة :

املقاليــة التــي تتميــز بكفاءهتــا عــى قيــاس

إعداد أداة البحث :

القــدرة عــى تنظيــم املعلومــات وبلورهتــا
(هنــدام1981 ،م).

لغــرض حتقيــق أهــداف البحــث احلــايل ،تطلــب

 4.نظــام تقديــر الدرجــات  :تم تقديــر الدرجات

إعــداد اختبــار حتصيــي .وقــد مــر بنــاء االختبــار

ألســئلة االختيــار مــن متعــدد بواقــع درجــة

التحصيــي باخلطــوات التاليــة:

 1 .حتديــد اهلــدف مــن االختبــار  :وهــو قيــاس

لــكل ســؤال ،ووضــع عــدد مــن الدرجــات

حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف

الطالــب للوصــول إىل احلــل الصحيــح لــكل

يتناســب مــع عــدد اخلطــوات التــي يقــوم هبــا

أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى
مقــرر الرياضيــات ( مقــرر ريــض .) 041

ســؤال مــن أســئلة املقــال .وبلغــت النهايــة

يف حتديــد مســتويات األداء التــي يقيســها

حيــث بلغــت درجــات اختبــار مســتوى

 2.حتديــد مســتويات القيــاس  :اعتمــد الباحــث

العظمــى لالختبــار التحصيــي ( )30درجــة،
املعرفــة ( )3درجــات  ،ودرجــات اختبــار

االختبــار التحصيــي عــى تصنيــف « ترافــرز»

مســتوى الفهــم ( )6درجــات ودرجــة أســئلة

لألهــداف املعرفيــة والتــي تتضمن املســتويات

حــل املشــكالت ( )21درجــة.

الثالثــة اآلتيــة :

 .5ثبــات االختبــار  :تــم تطبيــق االختبــار عــى جمموعة

 -مستوى املعرفة (التذكر) Knowledge

مــن طــاب الربامــج التحضرييــة بالفصــل الــدرايس

 -مستوى الفهم Understanding

 -مستوى حل املشكالت

( Problem – Solving (Travers, K. et al, 1977

األول مــن العــام اجلامعــي 1438/1437هـــ ،ثــم أعيــد
تطبيقــه عــى نفــس الطــاب بعــد حــوايل  15يومـ ًا ،وتــم

3.حتديــد نــوع مفــردات االختبــار :تضمنــت

اســتخدام معادلــة بريســون يف حســاب معامــل ثبــات

مــن متعــدد (أحــد أشــكال االختبــارات

أســئلة الفهــم ،أســئلة حــل املشــكالت) والدرجــة الكليــة

بنــود االختبــار مــا يــي :مفــردات االختيــار

املوضوعيــة) حيــث تتميــز بالصــدق

أجــزاء االختبــار التحصيــي الثــاث (أســئلة املعرفــة،

لالختبــار .ويوضــح اجلــدول ( )2قيــم هــذه املعامــات :

196

ياسر خليل :أثر استخدام الصحائف الكتابية على حتصيل طالب الربامج التحضريية ملقرر الرياضيات
جدول ()2
قيم معامل الثبات ألجزاء االختبار التحصيلي
أجزاء االختبار
أسئلة المعرفة

ن
35

معامل الثبات
0.821

أسئلة الفهم

35

0.860

أسئلة حل المشكالت

35

0.892

أسئلة االختبار ككل

35

0.865

وتشــر تلــك املعامــات إىل متتــع أجــزاء االختبــار
التحصيــي واالختبــار التحصيــي ككل بدرجــة مرتفعــة
مــن الثبــات ويمكــن الوثــوق يف االختبــار التحصيــي،
واالطمئنــان إىل النتائــج التــي يزودنــا هبــا هــذا االختبار.
 . 6حساب صدق االختبار :
واملقصــود بصــدق االختبــار هــو « أن االختبــار
يقيــس مــا وضــع لقياســه » وقــد اســتخدم الباحــث
نوعــن مــن الصــدق لقيــاس صــدق االختبــار مهــا:
صــدق املحتــوى  :وذلــك بعــرض االختبــار وجدول
املواصفــات عــى الســادة املحكمــن هبــدف التأكــد
مــن  :وضــوح تعليــات االختبــار ومناســبتها لطالــب
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الربامــج التحضرييــة ،صحــة الصياغــة اللفظيــة لألســئلة
ووضوحهــا ،الدقــة العلميــة لألســئلة ،مالءمــة األســئلة
لقيــاس اهلــدف منهــا ،ثــم إجــراء التعديــات املطلوبــة.
وقــد أقــر الســادة املحكمــون صالحيــة االختبــار
التحصيــي لالســتخدام.
الصــدق الــذايت  :وتــم قياســه بحســاب اجلــذر
الرتبيعــي ملعامــل الثبــات ،وقــد بلــغ معامــل الصــدق
الــذايت ألســئلة املعرفــة ( ،)0.906وألســئلة الفهــم
( ،)0.927وألســئلة حــل املشــكالت( ، )0.944كــا
بلــغ معامــل الصــدق الــذايت لالختبــار التحصيــي ككل
( )0.930ممــا يعطــي ثقــة يف نتائجــه.
التحقق من تكافؤ عينتي البحث:
لضبــط املتغــرات التــي قــد تؤثــر يف نتائــج البحــث،
ولضــان تكافــؤ املجموعتــن يف التحصيــل الســابق يف
الرياضيــات ،قــام الباحــث بحســاب قيمــة « ت » للفــرق بــن
متوســطي درجــات الطــاب يف االختبــار التحصيــي القبــي
ملقــرر الرياضيــات ،ويوضــح اجلــدول التــايل هــذه النتائــج:

جدول( ) 3
اختبار« ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي
في التطبيق القبلي( ن = .) 73
االنحراف
المتوسط
قيمة« ت » الداللة اإلحصائية
العدد
المجموعات
األبعاد
المعياري
الحسابي
0.63
0.69
35
التجريبية
0.42
0.81المعرفة
0.73
0.82
38
الضابطة
0.66
0.49
35
التجريبية
0.145
1.47الفهم
1.04
0.79
38
الضابطة
0.63
0.20
35
التجريبية
0.74
0.33
حل المشكالت
0.44
0.16
38
الضابطة
1.26
1.31
35
التجريبية
0.18
1.35التحصيل الكلي
1.55
1.76
38
الضابطة
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع قيــم « ت »

املحســوبة أقــل مــن نظريهتــا اجلدوليــة ،ممــا يعنــي عدم
وجــود فــروق دالــة إحصائي ـ ًا عنــد مســتوى الداللــة

اإلجابــة عــن أســئلته :

عــى القيــاس القبــي ممــا يشــر اىل تكافــؤ املجموعتــن

والــذي نصــه :مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب

( )α=0.05بــن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة

عــى أبعــاد االختبــار التحصيــي ( املعرفــة والفهــم
وحــل املشــكالت ) واالختبــار التحصيــي ككل.

وفيــا يــي عــرض نتائــج الدراســة مــن خــال

لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة الدراســة

الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف

الرياضيــات عنــد مســتوى املعرفــة ؟
تم صياغة الفرض التايل :

تطبيق البحث :

تــم تطبيــق البحــث عــى عينــة البحــث مــن طالب

الربامــج التحضرييــة يف الفــرة مــن 2016/9/27م

حتــى 2016/11/26م.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة (تســتخدم

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف

األساليب اإلحصائية :

اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى املعرفــة.

تــم حتليــل البيانــات باســتخدام األســاليب

والختبــار صحة هــذا الفــرض تم حســــــــــاب

معامــل ارتبــاط بريســون ،املتوســط احلســايب،

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار

اإلحصائيــة التاليــة:

االنحــراف املعيــاري ،اختبــار « ت » لداللــة الفــرق

بــن املجموعــات غــر املرتبطــة.

)  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي درجــات طــاب

التحصيــي (مســتوى املعرفــة) يف التطبيــق البعــدي

وذلــك موضــح باجلــدول التــايل -:

جدول ( ) 4
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
(مستوى المعرفة) في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

المعرفة

التجريبية
الضابطة

35
38

المتوسط
الحسابي
2.29
1.53
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االنحراف
المعياري
0.71
0.83

درجة
الحرية

قيمة(ت)

مستوى الداللة

71

4.184

0.000
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 -يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )4أن

قيمــة (ت) بلغــت (  )4.184وهــي دالــة عنــد

مســتوى أقــل مــن ( )0.05ودرجــة حريــة
( ،)71ممــا يشــر إىل وجــود فــرق دال إحصائيــ ًا
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وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

« توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مســتوى داللــة (  )α = 0.05بــن متوســطي
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعتــن

التجريبيــة (تســتخدم الصحائــف الكتابيــة)

لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى املعرفــة

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف اختبــار

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي

لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة (ال
التحصيــل عنــد مســتوى املعرفــة».

 -كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )4أن

ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة

( )2.29أكــر مــن متوســط درجــات طــاب

الطــاب الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج

متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة

املجموعــة الضابطــة ( )1.53ممــا يعنــي أن هنــاك
تفوقــ ًا يف األداء البعــدي لصالــح املجموعــة
التجريبيــة.

الدراســة والــذي نصــه :ما أثــر اســتخدام صحائف

التحضرييــة يف الرياضيــات عنــد مســتوى الفهــم ؟
تم صياغة الفرض التايل :

 -توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

 -وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر

مســتوى داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي

الكتابيــة ) يف تنميــة قــدرة طــاب املجموعــة

التجريبيــة (تســتخدم الصحائــف الكتابيــة)

املســتقل التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف
التجريبيــة عــى اســرجاع املعلومــات ،فالصحائف
أتاحــت الفرصــة للطــاب لتســجيل مــا يعرفونــه

ومــا صعــب عليهــم فهمــه مــن معلومــات أثنــاء
املحــارضة ،وزادت مــن وعيهــم وانتباههــم أثنــاء

تعلمهــم ،وســامهت يف تلقيهــم للتغذيــة الراجعــة
العالجيــة العاجلــة والتــي ســامهت يف زيــادة
حتصيلهــم ،كــا أتاحــت هلــم فرصــة أخــرى إلعادة

رشح مــا صعــب عليهــم فهمــه والــذي ســاهم
بــدوره يف تنميــة مســتوى التذكــر لدهيــم.

درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة

ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة (ال

تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف اختبــار
التحصيــل عنــد مســتوى الفهــم.

 -والختبــار صحــة هــذا الفــرض تــم

حســـــــــاب )  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي
درجــات طــاب املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة عــى االختبــار التحصيــي (مســتوى

الفهــم) يف التطبيــق البعــدي وذلــك موضــح
باجلــدول التــايل -:

199

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

جدول ( ) 5
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
(مستوى الفهم) في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

الفهم

التجريبية
الضابطة

35
38

االنحراف
المعياري
1.67
1.33

المتوسط
الحسابي
3.60
2.53

درجة
الحرية

قيمة(ت)

مستوى
الداللة

71

3,054

0.003

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )5أن قيمــة (ت)

ممــا ســاعد يف زيــادة التحصيــل .كــا أن حتديــد

مــن ( )0.05ودرجــة حريــة ( ،)71ممــا يشــر إىل
وجــود فــرق دال إحصائيــ ًا بــن متوســطي درجــات

للتغذيــة الراجعــة زاد مــن دافعيتهــم نحــو التعلــم
وثقتهــم بأنفســهم ومشــاركتهم يف عمليــة التعلــم.

البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى الفهــم

«توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى

بلغــت (  )3.054وهــي دالــة عنــد مســتوى أقــل

طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق

لصالــح املجموعــة التجريبيــة .

الطــاب لنقــاط الفهــم وســوء الفهــم وتلقيهــم

وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس

كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )5أن متوســط

البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة (تســتخدم

مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة
( )2.53ممــا يعنــي أن هنــاك تفوق ـ ًا يف األداء البعــدي

الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة ( )3.60أكــر

لصالــح املجموعــة التجريبيــة .

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى الفهــم».

ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة

وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر املســتقل

الدراســة والــذي نصــه :مــا أثــر اســتخدام صحائــف

قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى الفهــم،

التحضرييــة يف الرياضيــات عنــد مســتوى حــل

التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف الكتابيــة) يف تنميــة

فقــد ســامهت الصحائــف الكتابيــة يف تنميــة الفهــم
مــن خــال الرتكيــز عــى مــا فهمــه الطــاب ومــا

مل يفهمــوه مــن موضــوع املحــارضة ومــن خــال

تســجيل الطــاب للنقــاط التــي مل يفهموهــا ،اســتطاع
املعلــم تقديــم التغذيــة الراجعــة العالجيــة املناســبة،

الطــاب الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج
املشــكالت ؟

تم صياغة الفرض التايل :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة ( تســتخدم
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الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة

)  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي درجــات طــاب

اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى حــل املشــكالت.

التحصيــي (مســتوى حــل املشــكالت) يف التطبيــق

الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف
والختبــار صحــة هــذه الفــروض تــم حســاب

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار
البعــدي وذلــك موضــح باجلــدول التــايل -:

جدول ( ) 6
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي (مستوى
حل المشكالت) في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

حل مشكالت

التجريبية
الضابطة

35
38

االنحراف
المعياري
5.40
4.38

المتوسط
الحسابي
9.37
2.58

درجة
الحرية

قيمة(ت)

مستوى
الداللة

71

5,923

0.000

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )6أن قيمــة (ت)

حــل املشــكالت ،فقــد كان لكتابــات الطــاب يف

( )0.05ودرجــة حريــة ( ،)71ممــا يشــر إىل وجــود
فــرق دال إحصائي ـ ًا بــن متوســطي درجــات طــاب

وإجيابيتهــم أثنــاء التعلــم وتواصلهــم بشــكل مبــارش

مــع املعلــم دونــا خــوف أو خجــل ،وصياغتهــم

البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى حــل

صعوبــات تعلمهــم للرياضيــات وخاصــة فيــا يتعلــق

بلغــت (  )5.923وهــي دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق
املشــكالت لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )6أن متوســط

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة ( )9.37أكــر

الصحائــف وتلقيهــم التغذيــة الراجعــة العاجلــة

للمشــكالت وحلهــا كتابــة دور كبــر يف عــاج
بحــل املشــكالت.

وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

« توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة
( )2.58ممــا يعنــي أن هنــاك تفوق ـ ًا يف األداء البعــدي

القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة

وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر

املجموعــة الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف

لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

املســتقل التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف الكتابيــة)

يف تنميــة قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى

مســتوى داللــة (  )α = 0.05بــن متوســطي درجات
(تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب
الكتابيــة) يف اختبــار التحصيــل عنــد مســتوى حــل

املشــكالت ».
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ولإلجابــة عــن الســؤال الرابع من أســئلة الدراســة

والــذي نصــه :مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب

الكتابيــة عــى التحصيــل الــكيل يف الرياضيــات لــدى

طــاب الربامــج التحضرييــة ؟
تم صياغة الفرض التايل :

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة ( تســتخدم

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف
اختبــار التحصيــل الــكيل للرياضيــات.

والختبــار صحــة هــذه الفــروض تــم حســاب

(  ( t - testللمقارنــة بــن متوســطي درجــات طــاب

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار
التحصيــي الــكيل يف التطبيــق البعــدي وذلــك موضــح

باجلــدول التــايل -:

جدول ( ) 7
قيمة « ت » لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي الكلي
في التطبيق البعدي .

األبعاد

المجموعات

العدد

التحصيل الكلي

التجريبية
الضابطة

35
38

االنحراف
المعياري
6.84
4.96

المتوسط
الحسابي
15.26
6.26

درجة الحرية
71

قيمة(ت)

مستوى
الداللة

6.472

0.000

يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )7أن قيمــة (ت)

التجريبــي ( اســتخدام الصحائــف الكتابيــة ) يف تنميــة

( )0.05ودرجــة حريــة ( ،)71ممــا يشــر إىل وجــود
فــرق دال إحصائيــ ًا بــن متوســطي درجــات طــاب

وفهــم املعلومــات وحــل املشــكالت الرياضيــة وتلقيهــم

بلغــت (  )6.472وهــي دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي

لالختبــار التحصيــي ككل لصالــح املجموعــة التجريبية.
 -كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق ( )7أن متوســط

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة ( )15.26أكــر

مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة
( )6.26ممــا يعنــي أن هنــاك تفوقــ ًا يف األداء البعــدي
لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

 -وتفســر ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــر املســتقل

قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى اســرجاع
للتغذيــة الراجعــة املبــارشة ممــا ســاهم يف زيــادة
حتصيلهــم.

وبذلك يتم قبول الفرض البديل ،وهو:

«توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

داللــة ( )α = 0.05بــن متوســطي درجــات القيــاس
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة (تســتخدم

الصحائــف الكتابيــة) ودرجــات طــاب املجموعــة
الضابطــة (ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة) يف اختبــار

التحصيــل الــكيل».

202

ياسر خليل :أثر استخدام الصحائف الكتابية على حتصيل طالب الربامج التحضريية ملقرر الرياضيات

مناقشة النتائج :

205-185

أســاليب التقويــم الرتبــوي احلديثــة التــي أثبتــت

أظهــرت نتائــج الدراســة أثــر اســتخدام

الدراســات فاعليتهــا يف تنميــة التحصيــل الــدرايس

التحضرييــة ملقــرر الرياضيــات عنــد مســتويات

املعلمــون للتعــرف عــن قــرب عــا يــدور يف عقــول

الصحائــف الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج
(املعرفــة  -الفهــم حــل املشــكالت ) والتحصيــل

الــدرايس ككل ،ويمكــن أن تعــزى النتيجــة إىل أن

الصحائــف الكتابيــة :

1 .أتاحــت الفرصــة للطــاب للتعبــر عــن
مشــاعرهم نحــو مــادة الرياضيــات دون

والتواصــل وخفــض قلــق الرياضيــات ،يســتخدمها

طالهبــم ويســتخدمها الطــاب للتعبــر عــن فهمهــم
أو ســوء فهمهــم ملوضوعــات الرياضيــات دون

خــوف أو خجــل ،ويعتربوهنــا وســيلتهم للتعبــر عــن
مشــاعرهم نحــو الرياضيــات.
توصيات الدراسة :

خــوف أو خجــل.

2 .اهتمــت بإبــراز نواحــي القــوة والتميــز

وعــاج نواحــي الضعــف لــدى الطــاب.

3 .ســاعدت الطــاب عــى التواصــل مــع املعلــم

يف ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج

يــوىص بــرورة مــا يــى -:

1 .اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف تعليــم
وتعلــم وتقويــم الرياضيــات بفصــول

وإبــراز مــدى فهمهــم والصعوبــات التــي

الرياضيــات باململكــة العربيــة الســعودية.

تواجههــم أثنــاء تعلــم الرياضيــات.

2 .تدريــب الطــاب املعلمــن (ختصــص

4 .جعلــت الطــاب يشــعرون بأمهيــة تعلمهــم

رياضيــات) عــى اســتخدام الصحائــف

ممــا زاد مــن مشــاركتهم يف عمليــة التعلــم.

الكتابيــة.

5 .مكنــت املعلــم مــن تقديــم التغذيــة الراجعــة

3 .عقــد دورة تدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات

املبــارشة لعــاج صعوبــات تعلــم الطــاب يف

باململكــة العربيــة الســعودية حــول اســتخدام

الرياضيــات.

الصحائــف الكتابيــة.

وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســـــة

بوجــــايل ) (Pugalee, 2004ودراســـــة إدريــس

الدراسات والبحوث املقرتحة :

)(Idris, 2009ودراســة شــولتز )(Schultz, 2009

مــن أن الصحائــف الكتابيــة تنمــي التحصيــل
الــدرايس.

وأخــر ًا ،تعــد الصحائــف الكتابيــة واحــدة مــن

يف ضــوء نتائــج الدراســة والتوصيــات الســابقة

يقــرح إجــراء البحــوث التاليــة -:

1 .دراســة أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
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عــى اجتاهــات الطلبــة نحــو الرياضيــات
ودافعيتهــم نحــو التعلــم.

2 .دراســة أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف
خفــض قلــق الرياضيــات.

3 .دراســة مــدى فعاليــة اســتخدام الصحائــف
الكتابيــة يف املراحــل الدراســية املختلفــة بــدء ًا
مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى املرحلــة

قــوارح ،حممــد2013( .م) .العوامــل املؤديــة إىل تــدين مســتوى
التحصيــل الــدرايس ،دراســة استكشــافية مــن منظــور
عينــة مــن الطلبــة اجلامعيــن .جملــة العلــوم اإلنســانية
واالجتامعيــة ،العــدد احلــادي عــر ،جــوان2013 ،م.
اللقــاين ،أمحــد و اجلمــل ،عــي2003( .م) .معجــم
املصطلحــات الرتبويــة املعرفــة يف املناهــج وطــرق
التدريــس .ط ،3.القاهــرة  :عــامل الكتــب.
هنــدام ،حييــى1981( .م) .تدريــس الرياضيــات .القاهــرة :دار
النهضــة العربيــة.

اجلامعيــة.

ثاني ًا /املراجع األجنبية والعربية مرتمجة باإلنجليزية:

4 .دراســة مــدى فعاليــة الصحائــف الكتابيــة
مــع الطــاب املتفوقــن والطــاب املتأخريــن
دراســي ًا.

5 .دراســة فاعليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
للطــاب املعلمــن بكليــات الرتبيــة عــى

حتصيلهــم واجتاههــم نحــو مهنــة التدريــس.

6 .دراســة فاعليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة
يف بعــض املــواد الدراســية األخــرى كالعلــوم
والدراســات االجتامعيــة واللغــات وغريهــا.

املصادر واملراجع:
أو ًال /املراجع العربية:

أبوســتة ،فريــال2005( .م) .مشــكالت تعلــم الرياضيــات
باملرحلــة الثانويــة كــا يدركهــا الطــاب وعالقتهــا
باجتاهاهتــم نحــو الرياضيــات .جملــة كليــة الرتبيــة
بدميــاط ،العــدد الســابع واألربعــون.
شــعراوي ،إحســان1985( .م) .الرياضيــات  :أهدافهــا
وإســراتيجيات تدريســها .القاهــرة :دار النهضــة
العربيــة.
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(قدم للنشر يف  1439/12/23هـ ،وقبل للنشر يف  1440/03/18هـ)
ملخ ــص البح ــث  :هدف ــت الدراس ــة إىل وض ــع تص ــور مق ــرح للكفاي ــات التقني ــة الرقمي ــة ومتطلب ــات الق ــرن احل ــادي والعرشي ــن ملعل ــات الرتبي ــة الفني ــة
يف ض ــوء احتياجاهت ــن التدريبي ــة .تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ( )51معلم ــة تربي ــة فني ــة يف املدين ــة املن ــورة للع ــام ال ــدرايس 1439-1438هـــ .قام ــت الباحث ــة
بتحدي ــد الكفاي ــات م ــن التقني ــات الرقمي ــة ،ث ــم بن ــاء اس ــتبانة لتحدي ــد االحتياج ــات التدريبي ــة م ــن الكفاي ــات التقني ــة الرقمي ــة .واش ــتملت األداة ع ــى
ثالث ــة حم ــاور وه ــي  :درج ــة االس ــتخدام والتطبي ــق يف جم ــال التطبيق ــات الرقمي ــة الفني ــة ،درج ــة االس ــتخدام والتطبي ــق للتقني ــات الرقمي ــة يف جم ــال تدري ــس
الرتبي ــة الفني ــة ودرج ــة االس ــتخدام والتطبي ــق يف جم ــال أساس ــيات احلاس ــب اآليل والش ــبكة املعلوماتي ــة .وتوصل ــت الدراس ــة إىل أن درج ــات االس ــتخدام
والتطبي ــق يف املج ــال األول (التطبيق ــات الرقمي ــة الفني ــة) كان ــت حمص ــورة م ــا ب ــن املتوس ــط والضعي ــف ،وأن درج ــات االس ــتخدام والتطبي ــق يف املج ــال
الث ــاين (تدري ــس الرتبي ــة الفني ــة) كان ــت حمص ــورة م ــا ب ــن املتوس ــط والضعي ــف ،وأن درج ــات االس ــتخدام والتطبي ــق يف املج ــال الثال ــث (أساس ــيات احلاس ــب
اآليل والش ــبكة املعلوماتي ــة) كان ــت حمص ــورة م ــا ب ــن الع ــايل واملتوس ــط .ك ــا توصل ــت النتائ ــج لع ــدم وج ــود ف ــرق ذي دالل ــة إحصائي ــة يع ــزى ملتغ ــرات
الدراس ــة (املؤه ــل العلم ــي – س ــنوات اخلدم ــة) .ويف ض ــوء النتائ ــج أوص ــت الباحث ــة ب ــرورة إع ــادة النظ ــر يف الربام ــج التدريبي ــة للمعل ــات بحي ــث تلب ــي
االحتياج ــات الت ــي كش ــفت عنه ــا الدراس ــة ،ك ــا أوص ــت بتبن ــي التص ــور املق ــرح لتدري ــب معل ــات الرتبي ــة الفني ــة .
كلامت مفتاحية:الرتبية الفنية ،التقنيات الرقمية  ،االحتياجات  ،التدريب ،كفايات تعليمية.
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:
Abstract: This study aims to conduct a proposed conception of digital technical competencies in the light of the 21st century training requirements among art
teachers. The study sample consists of 51 female teachers during academic year of 1438-1439 in Al-Medinah Al-Monwarah. The researcher created a survey
detecting the requirements of digital technical training programs. The survey included three domains. First is the usage and practice proportion of art digital
application. Second is the usage and practice proportion of digital technologies in teaching art. Third is the usage and practice proportion of computer science basics
and informatics network. The study results showed a range between low and average proportion in the first domain (art digital applications). There was a similar
range of low and average proportion in the second domain (teaching art) as well. Finally, the usage and practice proportion of third domain (basics computer science
and informatics network) was in range between average and high. It is important to note that the previous results did not detect any significant statistical evidences
variation which might be attributable to the study variables such as scientific qualification and service years. Based on these results, the researcher recommends
reconsidering the requirements of teachers’ training programs as well as considering this proposed conception in training art teachers.
Keywords: Art education, Digital Technologies, Requirements, Training, Learning Competencies.
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مقدمة:

يســاهم الفــن بــدور كبــر يف بنــاء املجتمعــات

واالرتقــاء والنهــوض هبــا ،حيــث يعــد الفــن مــرآة

صادقــة تعكــس الثقافــات والقيــم املتنوعــة يف تلــك
املجتمعــات ،وال ســيام وأن العــر احلــايل يشــهد
العديــد مــن التغــرات والتطــورات التــي هلــا دور

كبــر يف تغيــر ثقافــة املجتمعــات ،ومــن هــذه
التغــرات التطــورات التقنيــة الرقميــة وتوفرهــا

يف مجيــع جمــاالت احليــاة ومنهــا الفــن والتعليــم يف

جماالهتــم املتعــددة واملتنوعــة.

فنيــة مناســبة مــع الثقافــات والتوجهــات املعــارصة

(اجلريــان 2013،م،ص. )67:

وقــد تشــكلت التقنيــة الرقميــة الفنيــة نتيجــة

مواكبــة التطــورات العلميــة التقنيــة وتأثــرت أيضــا

بتطــورات احلــركات الفنيــة يف تاريــخ الفنــون
املعــارصة ،فالفنــون التقنيــة الرقميــة هــي أحــد الفنون
العامليــة والتــي أصبحــت مؤخــرا جمــا ً
ال واســع ًا ضمــن
الفنــون التصوريــة والتشــكيلية ،إذ أصبحــت تلعــب
دورا هامــا يف مجيــع جمــاالت اإلعــام ومعــارض

الفــن ،حيــث تعتمــد عــى برامــج الكمبيوتــر املتطــورة

فقــد أصبحــت التقنيــة الرقميــة موجــودة بشــكل

 ،وقــد ظهــرت اجتاهــات كثــرة للتقنيــة الرقميــة

مــن الــدول مثــل فرنســا والنرويــج مفهــوم التقنيــة

 -البيكسل  Pixelوهو أحد أنواع التقنية الرقمية

كبــر ومتزايــد يف التعليــم ،حيــث أضافــت عديــد

الفنيــة منهــا:

الرقميــة إىل املناهــج الدراســية اخلاصــة هبــا مــن

خــال مالحظــة أن التقنيــة الرقميــة تســاعد يف حتســن

التعليــم والتعلــم بعــدة طــرق ،فهــي وســيلة جذابــة
ورسيعــة للحصــول عــى املعلومــات املتنوعــة بشــكل
أكــر وأكثــر شــمو ً
ال .فاســتخدام الربامــج احلاســوبية

يزيــد مــن اكتســاب مهــارات متعــددة ومنهــا املهارات
التقنيــة الفنيــة( غــزان وآخــرون2017 ،م ،ص.)13:

وأضــاف إبراهيــم(2015م،ص )5:أن التقنيــة
الرقميــة توفــر املزيــد مــن اخليــارات لتنفيــذ املشــاريع

الفنيــة املتعــددة الوســائل واألهــداف .لذلــك يشــهد

اســتخدام التقنيــة الرقميــة األثــر الفعــال يف جمــاالت
الفنــون املتعــددة ،مــن خــال تطويــع الربامــج
واإلمكانيــات التقنيــة املختلفــة لتحقيــق غايــات
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الفنية احلديثة وهو عبارة عن مربعات صغرية
ويتم التعامل مع الصور عىل أساس هذه
املربعات الصغرية ،فإذا كان عدد املربعات كبري ًا
فإن الصورة تكون ذات وضوح عايل ،وإذا كان
عدد املربعات قلي ً
ال فإن الصورة تبدأ بفقدان

درجة الوضوح (العابد2010 ،م،ص.)42:

 الفركتـــــــــاالت  Fractalsيعـــــــرفهاهيبة(2007م،ص)96:بأهنااســــــــتخدام

احلاس ــوب يف إنت ــاج تكوين ــات رقمي ــة أكث ــر
تعقي ــد ًا ،حي ــث ختض ــع ه ــذه التكوين ــات إىل
نظـــام هنـــديس دقيـــق .

 الفيكتـــور  Vectorهـــو أحـــد برامـــجالتقنيـــة الرقميـــة الفنيـــة الشـــهرية تســـتخدم
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لعمـــل زخـــارف وشـــعارات (،)Logo

لــه األثــر يف تدعيــم مفهــوم الفنــون الرقميــة .وقــد

يتـــم حتويـــر وتعديـــل الوحـــدات الزخرفيـــة

احلديثــة وتوظيفهــا يف مجيــع املجــاالت.

واللوحـــات اإلعالنيـــة ( ،)Posterحيـــث

للوص ــول إىل التصمي ــم املطل ــوب (العاب ــد،

2010م،ص. )41:

أوصــت الدراســة باالهتــام بالتقنيــات الرقميــة الفنيــة
كــا أكــدت دراســة (إمــام2011،م) أن التقنيــة

الرقميــة الفنيــة هلــا بالــغ األثــر عــى التعلــم مــن

 -النحــت الرقمــي  D3هــي مســامهات التطــور

خــال إنتــاج نــاذج فنيــة خمتلفــة ،أســهمت يف تنميــة

تقنيــة إبداعيــة اســتعان هبــا الفنــان يف تشــكيل

كــا أوصــت الدراســة بتوجيــه الدراســن يف املرحلــة

التكنولوجــي الــذي ســاعد يف إجيــاد أفــكار

أعاملــه ليتــم مــن خالهلــا اســتخدام الربجميــات
املتعــددة التــي توفــر األدوات الالزمــة

للنحــت والرســم ،كــا تبــن مقــدار الرســم

بــأدق التفاصيــل كــا لــو كانــت مصنوعــة
مــن مــادة حقيقيــة.

اإلبــداع الفنــي ودفــع املتعلمــن نحــو التعلــم الــذايت،

اجلامعيــة ومــا بعدهــا إىل تعلــم التقنيــة الرقميــة
الفنيــة لتأصيــل جمــال االبتــكار واالكتشــاف لــدى

ا ملتعلمــني.

كــا توصلــت دراســة (عابــد2007،م) إىل وجوب

االهتــام باملهــارات التقنيــة املختلفــة ورضورة تبنــي

فقــد أكــدت الدراســات أن التطــور التقنــي

طــرق حديثــة يف التدريــس والتخلــص مــن الطــرق

اســتخالص مدخــات تقنيــة جديــدة تعتمــد عــى

التدريــب واســتخدام برامــج حموســبة متنوعــة تســهل

الرقمــي يف العــر احلــايل لــه األثــر اهلــام يف
وحــدات متنوعــة وتوظيفهــا داخــل اللوحــات

الرقميــة ،منهــا دراســة (اجلريــان2013 ،م) التــي
هدفــت إىل التعــرف عــى األســاليب واالجتاهــات

للفــن الرقمــي وتقديــم رؤيــة معــارصة للفنــون مــن
خــال توظيــف التطــور التكنولوجــي والتقنيــات

الرقميــة ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي
التحليــي واملنهــج التجريبــي مــن خــال االعتــاد عىل

ثالثــة حمــاور رئيســية وهــي اإلطــار النظــري واملنطلــق
الفكــري والتجربــة التشــكيلية مــن خــال اســتخدام
احلاســب اآليل ،وقــد توصلــت إىل أن التطــور التقنــي

التقليديــة القديمــة ،وتوظيــف التقنيــة احلديثــة يف

عمليــة التعلــم بالنســبة للمعلــم ،حيــث اســتخدم
الباحــث املنهــج التحليــي لتحليــل مهــارات الربجمــة
وإثرائهــا بمهــارات عاليــة .وقــد تــم اســتخدام املنهــج

التجريبــي ملعرفــة فاعليــة الربنامــج التدريبــي عــى

عينــه مــن املعلمــن واملعلــات ،كــا تــم اســتخدام
اختبــار لقيــاس مســتوى اكتســاب املهــارات وبطاقــة

املالحظــة ،وتكونــت مــن  25فقــرة ،وتوصلــت

الدراســة إىل وجــود فــروق بــن املعلمــن واملعلــات

تعــزى للربنامــج التدريبــي املقــرح.

ويؤكــد (بــن بيتــل ( )Bain Bittel 2001املشــار
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إليــه يف إمام ،املصدر نفســه) إىل أن اســتخدام احلاســب

تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030م

وممارســة أســاليب متنوعــة حتــى خيرجــوا العمــل

للنمــو املهنــي للمعلــم وفــق املســتجدات والتطــورات

إلنتــاج أعــال فنيــة تعطــي الفرصــة للطــاب لإلبداع
بصــورة إبداعيــة ،حيــث اســتخدم الباحــث املنهــج
الوصفــي واملنهــج التجريبــي مــن خــال اختيــار

عينــة مــن الذكــور واإلنــاث ،وتــم عمــل مقابــات
فرديــة ومالحظــات وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل

أن اكتســاب املهــارات التقنيــة واخلــرة الفنيــة تثــر

اإلبــداع الفنــي.

ويمكننــا القــول إن التقنيــة الرقميــة هــي فــن

اإلبــداع الالهنائــي لألعــال الفنيــة مــن خــال

الرؤيــة الفنيــة وخيــال الفنــان املبــدع مــع القــدرات
التقنيــة العاليــة للحاســب ليحققــا معــ ًا أعــا ً
ال
فنيــة تشــكيلية مل تكــن لتحقــق لــوال توافــر التطــور

التقنــي اهلائــل الــذي ســاعد الفنــان عــى اإلنجــاز
يف عــامل الالحمــدود( .)Kaled, 2006, p.1وانطالق ـ ًا

حيــث يســعى النظــام التعليمــي إىل حتســن الســبل

ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن ،فقــد ذكــر

شــوق وحممــود(2001م،ص )8:أن العــر الــذي
نعيــش فيــه مــيء بالتحديــات وبالتــايل نحتــاج إىل

خــرات جديــدة وأســاليب وآليــات جديــدة للتعامــل
معهــا بنجــاح ،ممــا يســتلزم معلــا مبدعــ ًا ومبتكــر ًا
وناقــد ًا وقــادر ًا عــى التكيــف مــع هــذه التحديــات
والتغــرات احلاصلــة يف جمتمعــه .وأضــاف ويــح

(2010م ،ص )32:أن هــذه التحديــات والتغــرات
كانــت ســبب ًا قويــ ًا لالهتــام باالرتقــاء بالنظــام
التعليمــي وجتويــده وتطويــره.

إن عمليــة تطــور النظــام التعليمــي ال يتــم إال مــن

خــال حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــن
واملعلــات ،وتعــد معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن املعنيــن

مــن دور التقنيــة الرقميــة التــي أصبحــت يف اآلونــة
األخــرة جمــا ً
ال واســع ًا للفنــون التشــكيلية ،ملــا هلــا

والتقنيــة ،حيــث إن برامــج التدريــب هتــدف إىل

اإلبــداع الفنــي ،وزيــادة الدافعيــة نحــو التعلــم،

املعرفــة املرتبطــة بالتخصــص وتطويــر الثقــة بالنفــس،

مــن بالــغ األثــر عــى التعلــم مــن خــال تنميــة

بعمليــة التطويــر والتجديــد للمهــارات الفنيــة
املســاعدة يف تطويــر الكفايــات التقنيــة الفنيــة وتطويــر

(الرويــس2004،م ،ص ،)3:وأيضــا مــن الــدور
اهلــام للمعلــم يف أي منظومــة تعليميــة ،وإيامنـ ًا بأمهيــة

فقــد ورد مفهــوم االحتياجــات التدريبيــة يف

اململكــة العربيــة الســعودية وفــق فلســفتها وأهدافهــا

أو العجــز يف أداء مهمــة معينــة والبــد مــن

تأثــره عــى نوعيــة التعليــم ومســتواه ،لذلــك فــإن
ونظمهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة تــويل مهنــة التعليــم

واالرتقــاء باملعلــم كل اهتاممهــا وعنايتهــا ،وهــذا مــا

والتمكــن مــن النمــو املهنــي.

العديــد مــن األدبيــات بأهنــا الفجــوة أو القصــور
الــرورة حتديدهــا والعمــل عــى إشــباعها (أبــو
شــيخه 2000،م،ص ،)5:وهــي أيضــ ًا جمموعــة
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مــن التغــرات املطلــوب إحداثهــا لــدى املعلمــن

 -إن حتديــد االحتياجــات يســاعد يف رفــع معدل

واملتعلقــة بخرباهتــم وأدائهــم وســلوكهم واجتاهاهتــم،

كفــاءة األداء لــدى املعلمــن واحلصــول عــى

حتــى يكونــوا مناســبني لوظائفهــم ومهاراهتــم

معــدل إنتاجــي عــايل.

ســواء احلاليــة واملســتقبلية بكفــاءة وفاعليــة

 -يســاعد حتديــد االحتياجــات يف الكشــف عــن

عاليــة (الطعــاين2007،م،ص ،)10:لذلــك تعتــر

املشــكالت والصعوبــات التــي تعــاين منهــا

االحتياجــات التدريبيــة إحدى األســاليب املســتخدمة

ملعرفــة الفــرق بــن املســتوى املطلــوب مــن املهــارات
واملعــارف واالجتاهــات ألداء عمــل معــن واملســتوى

املتوفــر لــدى املعلمــن ،فهــي ال تقتــر عــى القصــور
واخللــل وإنــا التطويــر والتحســن للمهــارات

واملعــارف واالجتاهــات املــراد تغريهــا وتعديلهــا

أوصقلها(اخلليفــات2010،م،ص.)16:

235-207

املنظمــة التعليميــة.
انطالق ـ ًا مــن أمهيــة حتديــد االحتياجــات التدريبــة

فقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت

عــى هــذا املجــال ،فقــد أجــرى (الغنيــات2003،م)

دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى االحتياجــات
التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات املرحلــة االساســية

مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف املــدارس احلكوميــة

وترجــع أمهيــة االحتياجــات التدريبيــة لألســباب

يف حمافظــة اخلليــل ،ومعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــرق

 -تعــد االحتياجــات التدريبــة األســاس لــكل

التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرتبيــة الفنيــة للمرحلــة

 -تســاعد االحتياجــات عــى الرتكيز عــى األداء

الدراســة مــن  283معلــا ومعلمــة ،وقــد اســتخدم

 -يوضــح حتديــد االحتياجــات التدريبيــة

أن درجــة االحتياجــات التدريبيــة جــاءت مهمــة

التاليــة :

عنــر مــن عنــارص العمليــة التعليميــة.
األفضــل.

األفــراد املطلــوب تدريبهــم ونــوع التدريــب

املطلــوب والنتائــج املتوقعــة.

ذو داللــة إحصائيــة يف درجــة حتديــد االحتياجــات
األساســية تبعــا لعــدد مــن املتغــرات .و تكونــت عينة

الباحــث املنهــج الوصفــي ،وأظهــرت نتائــج الدراســة

يف مجيــع املجــاالت وعــدم وجــود فــروق تعــزى

ملتغــرات الدراســة.

 -حتديــد االحتياجــات التدريبــة حتديــد ًا دقيق ـ ًا

كــا أجــرى (ســابول  )Sabol, 2006دراســة

الناجحــة ،كــا يســاعد عــى ترغيــب املعلمــن

احتياجــات التدريــب والتطــور املهنــي ملعلمــي الرتبيــة
الفنيــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن  3269معلــ ًا

يســاعد عــى تصميــم الربامــج التدريبيــة

وتشــجيعهم يف االلتحــاق هبــذه الربامــج
القائمــة عــى االحتيــاج الفعــي.

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة هدفــت إىل معرفــة

ومعلمــة ينتمــون إىل اجلمعيــة األمريكيــة ملعلمــي
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الرتبيــة الفنيــة  .NEAواســتخدم االســتبيان كأداة
جلمــع البيانــات موزعــة عــى  24ســؤا ً
ال ،وتوصلــت

كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة هدفــت إىل

متعــددة :تتضمــن التدريــب التكنولوجــي ،إعــداد

لدعــم تعميــق فهــم معلمــي الرتبيــة الفنيــة لعمليــة

النتائــج إىل أن احتياجــات التدريــب للمعلمــن
املخطــط الــدريس ،التطبيــق الفنــي التقنــي.

و أجــرت (لنــدا )Lind, 2007،دراســة يف

التعــرف عــى فاعليــة برنامــج التطــور املهنــي املصمــم

تعلــم الطــاب يف ضــوء احتياجاهتــم التدريبيــة

و أجــرى (كــن )Kin, 2006 ،دراســة يف كوريــا

احلاليــة واملســتقبلية .وتكونــت عينــة الدراســة مــن

ملعلمــي الرتبيــة الفنيــة يف املرحلــة األساســية،

ملقاطــع جلســات التدريــب ،وإجــراء املقابــات

هتــدف إىل التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة
واعتمــدت الدراســة املنهــج القائــم عــى حتليــل

 300معلــم ومعلمــة ،وتــم اســتخدام التســجيل
اجلامعيــة بلغــت  20مقابلــة .وأظهــرت النتائــج أن

الوثائــق مــن خــال دراســة  24دراســة ،وحتليــل
 11برناجمــ ًا تدريبيــ ًا .وتــم اســتخدام االســتبيان

واملعلــات كانــت يف إدخــال إســراتيجيات تدريــس

ومعلمــة .وتوصلــت النتائــج إىل عــدم إيفــاء برامــج

كــا أجــرى (أنــدروز)Andrews, 2008،

كأداة للدراســة .وتكونــت العينــة مــن  36معلــ ًا
التدريــب باحتياجــات املعلمــن التدريبيــة بدرجــة

كبــرة وخصوصــا التدريــب التكنولوجــي والرســم
اإلبداعــي وطــرق التدريــس احلديثــة.

االحتياجــات التدريبيــة احلاليــة واملســتقبلية للمعلمني

جديــدة وخاصــة تعتمــد عــى احلاســوب.

دراســة يف كنــدا هدفــت إىل تقييــم برنامــج (أوريــا،

 )Awriaالتدريبــي الــذي عقــده املعهــد الوطنــي

الثقــايف الكنــدي لتدريــب معلمــي الرتبيــة الفنيــة

كــا أجــرى (الســنيني2007،م) دراســة هدفــت

يف البــاد يف ضــوء احتياجاهتــم التدريبيــة ،وكانــت
أداة الدراســة اســتبيان لعينــة تكونــت مــن  38معل ـ ًا

يف دولــة الكويــت واقــراح برنامــج تدريبــي هلــم،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن  223معل ـ ًا ومعلمــة.

التدريبيــة للمعلمــن والتــي مل تتوفــر يف برنامــج

التدريــب هــي التدريــب التكنولوجــي وتبــادل

خــال االســتبيان املكــون مــن ثالثــة جمــاالت،

و أجــرى (ســعيد2008،م) دراســة هدفــت إىل

إىل التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة والكفايــات
التعليميــة ملعلمــي الرتبيــة الفنيــة يف املرحلــة املتوســطة

وتــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي مــن

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى االحتياجــات

التدريبيــة ملجــال التدريــب والتأهيــل أثنــاء اخلدمــة
كان منخفضــ ًا.

ومعلمــة ،وتوصلــت الدراســة إىل أن االحتياجــات

اخلــرات والتدريــب اإلبداعــي الفنــي.

فاعليــة برنامــج تدريبــي مقــرح ملعلمــي الزخرفــة

واإلعــان أثنــاء اخلدمــة لتلبيــة احتياجاهتــم التدريبيــة
الســتخدام الربامــج الفنيــة الكمبيوتريــة وفقــ ًا
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ملتطلبــات االعتــاد واجلــودة ،وتكونــت عينة الدراســة
مــن 230معل ـ ًا يف املــدارس الثانويــة وتــم اســتخدام

ومــن هــذا املنطلق غــدت عمليــة تطويــر الكفايات

النتائــج والتــي توصلــت إىل أمهيــة تبنــي إســراتيجية

التطويــر الرتبــوي ،حيث هتــدف إىل مســاعدة املعلامت

املنهــج الوصفــي مــن خــال اســتبيان للتوصــل إىل
واضحــة وحمــددة لتحديــد أهــداف وبرامــج التدريــب

والتأهيــل للمعلمــن يف ضــوء مفهــوم التنميــة
املســتدامة والتعلــم مــدى احليــاة ورضورة املراجعــة
الدائمــة لربامــج التدريــب للمعلمــن.

لذلــك يعــد االرتقــاء بمســتوى املعلــم واملعلمــة،

باملناهــج وبربامــج التدريــب.

التقنيــة الرقميــة حتتــل موقعــا بــارزا يف أولويــات
عــى تطويــر كفاياهتــن التقنيــة الرقميــة الفنيــة وتطويــر
املعرفــة وحتســن املهــارات املتنوعــة لدهيــن ،فهــي

تبــذل قصــارى جهدهــا لتصميــم برامــج تدريبيــة
مواكبــة ومناســبة ملهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن

لــدى املعلمة(حســونة2000،م،ص.)16:

ومقــدار الفعاليــة والكفايــة التــي يتصفــون هبــا يف
أدائهــم التعليمــي ،وأيض ـ ًا مــدى االهتــام مــن قبــل

الكفايــات التقنيــة الرقميــة باخلصائــص التاليــة:

ومواكبــة للتغــرات التقنيــة ،كل ذلــك لــه األثــر

متتاليــة ومرتبطــة ببعضهــا البعــض فيــا يتعلق

النظــام التعليمــي بتوفــر برامــج تدريبيــة متجــددة

ويوصــف الربنامــج التدريبــي القائــم عــى
1 .التنظيــم ملــا يــراد تعلمــه عــى أســاس عنــارص
بالتقنيــات الرقمية.

البالــغ عــى حتقيــق األهــداف وانعكاســها عــى

2 .التحديــد الدقيــق ملــا يــراد التــدرب عليــه فيــا

مســتوى أداء املتعلمــن .ومعلــات الرتبيــة الفنيــة

يتعلــق بــكل عنــر.

كغريهــم مــن املعلــات العامــات يف جمــال الرتبيــة

3 .تزويــد املتــدرب بالتغذيــة الراجعــة أثنــاء

والتعليــم ،حيتاجــون إىل أن يكونــوا فاعلــن ومؤثريــن

عمليــة التدريــب عــى الكفايــات التقنيــة

يف أدائهــم الرتبــوي واملهنــي ،لذلــك فــإن إعدادهــم

الرقميــة.

املهنــي جيــب أن يشــتمل عــى برامــج الكفايــات

4 .التفاعــل اإلجيــايب لزيــادة القــدرة عــى

التقنيــة الرقميــة (العتــوم2011،م،ص ،)31:كــا

التعامــل مــع التقنيــة الرقميــة بحرفيــة عاليــة

أكــدت دراســة (اليــن كونــج )lin Kuang 2011
(املشــار إليــه يف إمــام ،املصــدر نفســه) أن التقنيــة

الرقميــة هلــا أثــر قــوي عــى التعلــم يف كل املســتويات،

لذلــك البــد مــن االهتــام بالتدريــب التقنــي الرقمــي
ووضــع مناهــج للفنــون الرقميــة وتدريــب معلــات

الرتبيــة الفنيــة عليهــا وأمهيــة دمــج التقنيــة الرقميــة

(العتــوم2011،م،ص.)24:

لذلــك يعــد تأهيــل وتدريــب املعلمــة باســتمرار

ومواكبــة التطــورات التقنيــة الرقميــة له أمهيــة كبرية يف

رؤيــة2030م ،حيــث إن املعلمــة القــادرة عــى تقديــم

اخلــرات املتنوعــة هلــا األثــر الكبــر عــى هــذه الطالبــة
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وتأسيسـ ًا عــى مــا تقدم هتتــم الدراســة احلاليــة بوضع

وبالتــايل التأثــر الفعــال اإلجيــايب عــى املجتمــع.
مشكلة الدراسة:

تتحمــل معلمــة الرتبيــة الفنيــة كامــل املســؤولية

يف إنجــاح العمليــة التعليميــة باعتبارهــا إحــدى
أفــراد املنظومــة التعليميــة ،لذلــك البــد مــن االهتــام

بمعلمــة الرتبيــة الفنيــة يف مجيــع املراحــل التعليميــة

تصــور مقــرح للكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات
القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــات الرتبيــة الفنيــة

يف ضــوء احتياجاهتــن التدريبيــة .وتتحــدد مشــكلة
الدراســة احلاليــة يف التســاؤالت التاليــة:

التــي تقــوم بتدريســها مــن خــال معرفتهــا ووعيهــا

باملهــارات التقنيــة الرقميــة الفنيــة ،حيــث تعــد
إحــدى املتطلبــات األساســية ملعلمــة القــرن احلــادي

والعرشيــن .فقــد كشــفت دراســة (الســامل2014،م)

عــن قلــة وعــي معلــات الرتبيــة الفنيــة باجلوانــب
الفنيــة املختلفــة وأمهيــة رصــد والكشــف عــن ذلــك

القصــور مــن خــال حتديــد االحتياجــات التدريبيــة

هلــن ،كــا أكــدت دراســة (املرشــود2016،م) أن
حتديــد االحتياجــات للمهــارات املهنيــة املتنوعــة

يســاعد املعلــات يف أداء وظائفهــن كمعلــات ،كــا

أشــارت دراســة (القاعــود1998،م) إىل أن عمليــة
حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للمعلــات تعــد

منطلقــا مهــا يف تطويــر مهاراهتــن مــن خــال تصميــم

برامــج تدريبيــة هلــن وفــق احتياجاهتــن ،كــا أن حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة يســاعد يف حتديــد الفجــوة بني
املتطلبــات احلقيقيــة للعمــل ويســاعد أيضــا يف رفــع

الكفايــة اإلنتاجيــة لدهيــن.

وعــى حــد علــم الباحثــة فــإن اململكــة العربيــة

الســعودية تفتقــر إىل الدراســات التــي هتتــم بالكفايات

التقنيــة الرقميــة وحتديــد االحتياجــات التدريبيــة هلــا.
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 مــا الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــاتالقــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــات الرتبيــة

الفنيــة؟

 مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــةالفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة
ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور األول :

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات

الرقميــة الفنيــة؟

 مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــةالفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة
ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثــاين :
االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة يف

تدريــس الرتبيــة الفنيــة ؟

 مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــةالفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة
ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثالــث :
االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات

احلاســب اآليل والشــبكة املعلوماتيــة؟

صفاء بعطوط  :تصور مقترح للكفايات التقنية الرقمية ومتطلبات القرن احلادي والعشرين ملعلمات التربية الفنية .......

 -هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

235-207

تدريــس الرتبيــة الفنيــة.

 -التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلامت

مســتوى ( )0.05بــن متوســطات تقديــرات

الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة

أفــراد العينــة لالحتياجــات التدريبيــة تعــزى

و متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

ملتغــرات الدراســة ســنوات اخلدمة(أقــل

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثالــث:

مــن  5ســنوات  10-5 ،ســنوات  ،أكثــر مــن

االســتخدام والتطبيــق جمــال أساســيات

 10ســنوات )  ،املؤهــل العلمــي( دبلــوم ،

احلاســب اآليل والشــبكة املعلوماتيــة.

بكالوريــوس ،دراســات عليــا ) ؟

 -مــا التصــور املقــرح مــن الكفايــات

 -التعــرف عــى الفــروق ذات داللــة إحصائيــة

والعرشيــن ملعلــات الرتبيــة الفنيــة يف ضــوء

تقديــرات أفــراد العينــة لالحتياجــات

عنــد مســتوى( )0.05بــن متوســطات

التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

التدريبيــة تعــزى ملتغــرات الدراســة ،ســنوات

احتياجاهتـــن التدريبيــة؟

أهداف الدراسة:

اخلدمــة( أقــل مــن  5ســنوات 10-5 ،

ســنوات  ،أكثــر مــن  10ســنوات ) ،املؤهــل

 -حتديــد قائمــة بالكفايــات التقنيــة الرقميــة

العلمــي( دبلــوم ،بكالوريــوس ،دراســات

ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن

عليــا ).

ملعلــات الرتبيــة الفنيــة.

 -التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلامت

 -إع ــداد التص ــور املق ــرح للكفاي ــات التقني ــة

و متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

والعرشي ــن ملعل ــات الرتبي ــة الفني ــة يف ض ــوء

الرقميـــة ومتطلبـــات القـــرن احلـــادي

الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة

احتياجاهتـــن التدريبيـــة.

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور األول :

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات

أمهية الدراسة :

الرقميــة الفنيــة.

 -التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلامت

 -اســتجابة الدراســة ملتطلبــات القــرن احلــادي

و متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن مــن

وتطــورات تفــرض التجديــد يف جمــال

والعرشيــن ،ومــا يســوده مــن تغــرات

الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة

التدريــب ملعلمــة الرتبيــة الفنيــة.

وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثــاين :

 -حتديــد أهــم االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات

االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة يف
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مصطلحات الدراسة :

الرتبيــة الفنيــة ألهنــا االنطــاق للتطويــر
والتحديــث لربامــج تدريــس معلمــة الرتبيــة

الفنيــة.

الكفايــات التعليميــة :learning competencies

جمموعــة مــن اخلــرات واملهــارات واملعلومــات

 -تعــد معلمــة الرتبيــة الفنيــة إحــدى مدخــات

واالجتاهــات والثقافــات التــي تتصــف هبــا معلمــة

االحتياجــات يعــد رضورة ملحــة لتطويرهــا

مــن خالهلــا مواجهــة املواقــف التعليميــة التــي

منظومــة التدريــس ،ولذلــك فمعرفــة وحتديــد

يف املجــال التعليمــي.

 قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة خمططــياملناهــج واملســؤولني يف جمــال التدريــب

لتطويــر مهــارات معلمــة الرتبيــة الفنيــة يف
ضــوء متطلبــات ومســتجدات القــرن احلــادي
والعرشيــن.

الرتبيــة الفنيــة والتــي تكســبها قــدرات تســطيع

تســاعدها يف تأديــة عملهــا عــى أحســن وجــه
(الســنيني،2007،ص.)15:

وتعــرف الباحثــة الكفايــات التعليميــة :جمموعــة

مــن املعــارف واملعلومــات واملهــارات التــي جيــب أن
تكتســبها معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة

ملواكبــة التوجهــات احلديثــة يف تدريــس الرتبيــة الفنية.
التقنيــات الرقميــة :Digital Technologies

أدوات مبنيــة عــى أســاس علمــي تســمح بزيــادة

حدود الدراسة :

فــرص الوصــول للمعلومــات بشــكلٍ أســهل وأكثــر

احلــدود املوضوعيــة  :االحتياجــات التدريبيــة

فاعليــة مــن خــال تقنيــة الكمبيوتــر والربامــج
ّ

(التطبيقــات الفنيــة الرقميــة – جمــال تدريــس

تعزيــز املفاهيــم يف جمــال تعليــم وتعلــم الرتبيــة الفنيــة،

ملعلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــة الرقميــة
الرتبيــة الفنيــة – أساســيات احلاســب اآليل والشــبكة
املعلوماتيــة).

اإللكرتونيــة املتطــورة ،كــا أن لدهيــا القــدرة عــى

عمليــة تلقــي املعلومــات واملهــارات لــدى
وتصبــح
ّ
الطالبــات واســتيعاهبا بشــكلٍ أكثــر بســاطة وتشــويق ًا

احلــدود البرشيــة :معلــات الرتبيــة الفنيــة للمرحلة

مــع توفــر الكثــر مــن الوقــت واجلهد(إمــام،

احلــدود املكانيــة :تــم تطبيــق الدراســة يف مــدارس

وتعــرف الباحثــة التقنيــات الرقميــة :بأهنــا

احلــدود الزمانيــة  :تــم تطبيــق هــذه الدراســة يف

املتطــورة للربامــج اإللكرتونيــة للمــزج بــن الصــورة

املتوســطة يف املدينــة املنورة.

املرحلــة املتوســطة باملدينــة املنــورة.

الفصــل الــدرايس األول للعــام 1439-1438هـــ .

2011م،ص.)15:

مــواد رقميــة تســتخدم تقنيــة الكمبيوتــر واملؤثــرات
الذهنيــة والرؤيــة الرقميــة عــى شاشــات الكمبيوتــر
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إجراءات الدراسة :

وينــدرج حتتهــا النــص والصــوت والصــورة وشــبكة

منهج الدراسة :

املعلومــات والربيــد واملدونــات ...التــي تســاعد

عــى إجيــاد احللــول املختلفــة يف تعليــم وتعلــم الرتبيــة
الفنيــة.

االحتياجات التدريبية :Training needs

عرفها(السنيني2007،م ،ص )15:بأهنا :جمموعة

من الثغرات لدى معلمة الرتبية الفنية يف معارفها

تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي ملعرفــة

مــدى االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة الفنيــة

مــن التقنيــات الرقميــة يف ضــوء متطلبــات القــرن
احلــادي والعرشيــن.

جمتمع الدراسة وعينتها :

ومعلوماهتا ومهاراهتا واجتاهاهتا ،هيدف تعديلها أو

تطويرها أو استحداث سلوك مرغوب يمكن املعلمة
من الوصول إىل الكفايات اإلنتاجية يف أدائها والقضاء

عىل نواحي القصور أو العجز وبالتايل زيادة يف دوافعها

يف العمل.

وتعرف الباحثة االحتياجات التدريبية:
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يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلــات

الرتبيــة الفنيــة باملدينــة املنــورة ،والبالــغ عددهــم ()93

معلمــة يف املرحلــة املتوســطة.

وقــد بلغــت عينــة الدراســة والتــي تــم اختيارهــا

هــي متغــرات متثــل اســتجابة املعلــات عــن كل

بطريقــة عشــوائية ( )51معلمــة أي بنســبة ، % 55
علــ ًا بــأن عمليــة مجــع البيانــات (أداة الدراســة )

االســتخدام هلذه العبــارات واملهــارات أثنــاء التدريس

( )1توزيــع أفــراد العينــة حســب ســنوات اخلدمــة –

فقــرة مــن فقــرات أداة الدارســة هبــدف معرفــة درجــة
والتــي البــد مــن أن متتلكهــا معلمــة الرتبيــة الفنيــة.

اعتمــدت عــى التنصيــب اإللكــروين .ويبــن جــدول

املؤهــل الــدرايس.

جدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة – المؤهل الدراسي.
سنوات الخبرة

المجموع
المؤهل
الدراسي
المجموع

المتغير
أقل من  5سنوات
من  10 -5سنوات
أكثر من  10سنوات
الدبلوم
البكالوريوس
دراسات عليا

التكرار
11
23
17
51
5
40
6
51
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النسبة
21.6
45.1
33.3
% 100
9.8
78.4
11.8
% 100
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أدوات الدراسة:
أو ًال  :قائمة الكفايات التقنية الرقمية :

املتوســطة.

قائمــة بكفايــات معلمــة الرتبيــة الفنيــة

لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم حتديــد قائمــة

مــن التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن،

يعــد بنــاء قائمــة بكفايــات معلمــة الرتبيــة الفنية

بكفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات

باتبــاع اخلطــوات التاليــة :
-

مراجعة األدبيات واألطر النظرية والبحوث

والدراسات السابقة املرتبطة بكفايات معلمة الرتبية

الفنية.
-

والعرشيــن:

مــن التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي
والعرشيــن اخلطــوة األوىل للتصــور املقــرح ،وقــد

تــم عــرض قائمــة كفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة
مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

مراجعــة األهــداف العامــة لتعليــم الرتبيــة

والعرشيــن يف صورهتــا األوليــة عــى جمموعــة مــن

-

مراجعــة األهــداف العامــة واخلاصــة للرتبية

الرقمــي ويف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس وذلــك

-

اســتطالع آراء املتخصصــن يف جمــال الرتبيــة

حــذف بعــض الكفايــات .وقــد تــم األخــذ بآرائهــم

الفنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
الفنيــة للمرحلــة املتوســطة.

الفنيــة والتعلــم الرقمــي والرتبويــن للمرحلــة

املحكمــن املختصــن يف جمــال الرتبيــة الفنيــة والتعلم

لتحكيمهــا يف مــدى مالءمــة الكفايــات وإضافــة أو
ومقرتحاهتــم وفــق اجلــدول التــايل :

جدول ()2
جــدول يوضــح كفايــات معلمــة التربيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين التــي تــم
تعديلهــا فــي ضــوء آراء المحكميــن.
الكفايات
كفاية االستخدام
والتطبيق
للتقنيات الرقمية
في تدريس
التربية الفنية.

المهارات للكفاية
استخدام تطبيقات ويب. 1،2
استخدام الفيديو(كونفراس) والمؤتمرات .
استخدام المدونات والويكي وإنشاء منصات إلكترونية.
استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية .
استخدام أدوات التقييم الرقمي .
إنشاء أفالم تعليمية لدورس تطبيقية في التربية القنية .
استخدام وسائل التواصل المتعددة (بريد إلكتروني – واتس – تويتر ).
استخدام الصفوف االفتراضية في تدريس التربية الفنية .
تصميم مواقع في الويب لتعليم التربية الفنية .
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كفاية االستخدام
والتطبيق في
مجال التطبيقات
الرقمية الفنية.

استخدام الفنون الرقمية الحديثة البيكسل .Pixel
استخدام برنامج الرسام والتأثيرات البصرية . 3D-2D
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفيكتور .Vector
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفركتال .Fractal Art
استخدام اليوتيوب في تصميم وعمل قناة تعليمية للفن .
استخدام تويتر والفيس بوك والتلجرام .
تصميم الصور الرقمية .
إنشاء بورتريه (رسم الرقمي ) .

كفاية االستخدام
والتطبيق في
مجال أساسيات
الحاسب اآللي
والشبكة
المعلوماتية .

درجة االستخدام في مجال أساسيات الحاسب اآللي .
استخدام برامج مايكروسوفت أوفس () (.).. Excel –Power point –Word Microsoft
استخدام الملفات .
التمييز بين امتدادات الملفات والمجلدات والصور.
استخدام الماسح الضوئي .
استخدام أدوات تعليق والمالحظات .
تحميل الملفات من المواقع المتعددة .
إنشاء وتحرير الملفات الصوتية .
تنزيل البرامج واألفالم التعليمية .
اإللمام بأساسيات األمن على الشبكة المعلوماتية.
استخدام طرق البحث الصحيحة على اإلنترنت.

عدد مرات االتفاق

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )2قائمــة بكفايــات

نسبة االتفاق = ____________

معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة التــي

اتفــق عليهــا املحكمــون.

تــم حســاب نســبة االتفــاق باســتخدام معادلــة

.Cooper

×100

عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

وقــد جــاءت نتائــج نســبة االتفــاق موضحــة يف

اجلــدول التــايل :

جدول ()3
يوضح نسبة اتفاق المحكمين على كفايات معلمات التربية الفنية من
التقنيات الرقمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين .
المهارات

الكفاية
كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في مجال تدريس التربية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات الرقمية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال أساسيات الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية.
نسبة االتفاق العام:
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9
8
10

نسبة
االتفاق
% 85
% 83
% 92
% 84
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )3أن كفايــة

األدب الرتبــوي واملراجــع والكتب العلمية والرســائل

اآليل والشــبكة املعلوماتيــة حصلــت عــى أعــى نســبة

مــن جزأيــن تضمــن اجلــزء األول :املعلومــات العامــة

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات احلاســب
اتفــاق بنســبة  ،% 92ثــم كفايــة االســتخدام والتطبيــق

والدراســات واألبحــاث العلميــة املحكمــة ،وتكونت

للمعلمــة؛ أمــا اجلــزء الثــاين :فتضمــن ثالثــة أقســام؛

للتقنيــات الرقميــة يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة حصلــت
عــى نســبة اتفــاق  ،% 85وأخــر ًا حصلــت كفايــة

التطبيقــات الرقميــة الفنيــة (8عبارات)،الثــاين :كفايــة

الفنيــة عــى أقــل نســبة اتفــاق بنســبة  ، % 83وهــي

تدريــس الرتبيــة الفنيــة ( 9عبــارات) ،الثالــث :كفايــة

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات الرقميــة

نســب مقبولــة تطمئــن هلــا الباحثــة.

األول  :كفايــة االســتخدام والتطبيــق يف جمــال
االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة يف جمــال

االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات احلاســب
اآليل والشــبكة املعلوماتيــة ( 10عبــارات ) ،وطلــب

أداة الدراسة :

اســتبيان االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

مــن كفايــات التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن
احلــادي والعرشيــن .وتــم بنــاء االســتبيان اعتــاد ًا عىل

مــن أفــراد العينــة حتديــد درجــة االســتخدام والتــي

تــم تنظيمهــا يف ســلم تقديــر مخــايس مــن حيــث
املوافقــة عــى حمتــوى العبــارات واجلــدول ()4

يوضــح ذلــك.

جدول ()4
سلم تقدير إجابات العبارات.
م

عالية جدا
5

العبارة

صدق األداة:

-

عالية
4

متوسط
3

ضعيف
2

ضعيف جدا
1

ثــم أصبحــت األداة يف صورهتــا النهائيــــــــــة

الصدق الظاهري:

للتحقــق مــن صــدق األداة تــم عــرض األداة عىل

جمموعــة مــن اخلــراء وذوي االختصــاص وأعضــاء

هيئــة التدريــس وذلــك للحكــم عــى مــدى مالءمــة
العبــارات يف كل جمــال ،وبعــد مجــع آراء املحكمــن،
قامــت الباحثــة بعمــل التعديــات املطلوبــة ،ومــن

جاهــــــــزة للتطبيــق ،حيــث اســتقر العــدد النهائــي

عــى ( )27عبــارة.

الصدق الداخيل :

للتحقــق مــن صــدق األداة قامــت الباحثــة

بحســاب معامــات االرتبــاط درجــات املحــاور

واملجمــوع الــكيل واجلــدول ( )5يوضــح ذلــك:
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جدول ()5
معامالت ارتباط بيرسون لكل محور بالدرجة الكلية.
المحور

االستخدام في
مجال التطبيقات
الرقمية الفنية

االستخدام في
مجال تدريس
التربية الفنية

االستخدام في
مجال أساسيات
الحاسب اآللي
والشبكة
المعلوماتية

المجموع

1

**.649

*.305

**.835

**.649

1

*.056

**.724

*.305

*.056

1

**.672

**.538

**.724

**.672

1

كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات
الرقمية الفنية .
كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في
تدريس التربية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال أساسيات
الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية.
المجموع:

الثبات:

يوضــح اجلــدول رقــم ( )5أن معامــات ارتبــاط

درجــات كل معيــار بالدرجــة الكليــة لالســتبيان

عاليــة جــدا وهــذا يــدل عــى أن مجيــع املعايــر تتمتــع

بدقــة االتســاق الداخــي.

قامــت الباحثــة بحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ،

وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات لــكل حمــور واملحــور
الــكيل درجــة مناســبة ،واجلــدول ( )6يوضــح ذلــك.

جدول ()6
معامل الثبات ألفا كرونباخ.
المحور
كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في تدريس التربية الفنية.
كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات الرقمية الفنية.
كفايــة االســتخدام والتطبيــق فــي مجــال أساســيات الحاســب اآللــي والشــبكة
المعلوماتيــة.
الكلي

عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة مناســبة مــن الثبات،
ويمكــن االعتــاد عليهــا يف التطبيــق للدراســة.

0.93

طريقة تصحيح األداة :

مــن خــال قيمــة الثبــات ألفــا كرونبــاخ املوضحــة

يف اجلــدول ( )6لــكل حمــور واملحــور الــكيل ،يــدل

قيمة ألفا كرونباخ
0.94
0.94
0.95

تــم اســتخدام ســلم ليكــرت اخلــايس ،وتــم حتويــل

ســلم ليكــرت عــى مخــس مــرات يكــون طــول الفــرة

 ،0.8 = 5/4وبذلــك يكــون احلكــم عــى النحــو التــايل:
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جدول ()7
مفتاح تصحيح االستبانة.
المتغير
المعيار

درجة
دنيا
1

درجة
عليا
5

ضعيف جدا
1وأقل من
1.8

مدى االحتياجات التدريبية من التقنيات الرقمية
عالية
متوسط
ضعيف
 1.8وأقل من
2.6

عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها :

 2.6وأقل من
3.4

 3.4وأقل من
4.2

عالية جدا
5- 4.2

الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات

السؤال األول:

القــرن احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات

مــا الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات

يف املحــور األول :االســتخدام والتطبيــق يف جمــال

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بتحديــد

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال حســبت املتوســطات

القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــات الرتبيــة الفنيــة ؟
قائمــة بكفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيات
الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن وفق ـ ًا

للخطــوات املوضحــة يف منهجيــة وأدوات الدراســة.
السؤال الثاين( :يف املحور األول)

مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

التطبيقــات الرقميــة الفنيــة؟

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات (أفــراد

العينــة ) عــى كل مــؤرش مــن مــؤرشات االســتبيان،
ثــم قورنــت املتوســطات الناجتــة بمفتــاح التصحيــح
ملعرفــة درجــة املوافقــة واجلـــــــدول ( )8يوضــح

ذلــك:

جدول ()8
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للدرجــات علــى فقــرات أداة الدراســة مرتبــة تنازليــاً ضمــن
المحــوراألول (درجــة االســتخدام والتطبيــق فــي مجــال التطبيقــات التقنيــة الرقميــة الفنيــة).
الرتبة

العبارات

1

استخدام تويتر والفيس بوك والتلجرام في تعليم
التربية الفنية.
استخدام اليوتيوب في تصميم وعمل قناة تعليمية
للفن.
تصميــم الصــور الرقميــة الســتخدامها داخــل
فصــول تعليــم التربيــة الفنيــة.

4

استخدام برنامج الرسام والتأثيرات البصرية
 3D-2Dفي تصميم برامج تعليمية.

2
3
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المتوسط
الحسابي
2.98

االنحراف
المعياري
1.47

رقم العبارة
درجة
االستخدام في المحور
6
متوسط

2.73

1.55

متوسط

5

2.59

1.25

ضعيف

7

2.31

1.04

ضعيف

2
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5

إنشــاء بورتريــه (رســم الرقمــي ) لموضوعــات
متنوعــة فــي تعليــم التربيــة الفنيــة.

2.31

1.12

ضعيف

8

6

استخدام الفنون الرقمية الحديثة البيكسل Pixel6
(الفوتوشوب  – Adobe Photoshopالجرفيكس
 – Graphics Galeام اس بانت MS paint -
جامب  ) Gimpفي مجال بناء وتصميمات فنية.
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفركتال
.Fractal Art
استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفيكتو ر �Vec
 ( torكورل درو  – Corel Drawاليستراتور
.Adobe Illustratar

2.18

1.12

ضعيف

1

2.06

1.06

ضعيف

4

2.04

1.16

ضعيف

3

7
8

يشــر جــدول ( )8الــذي يوضــح املتوســطات

أظهــرت نتائجهــا أن البعــد التقنــي كان يف املرتبة األخرية

أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات املحــور األول

اجلوانــب ملواكبــة متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن،

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتبــة لتقديــرات

(درجــة االســتخدام يف جمــال التطبيقــات الرقميــة
الفنيــة) ،إىل أن متوســطات عبــارات هــذا املحــور

جــاءت حمصــورة بــن أعــى متوســط ( )2.98للعبــارة
( )6يف اســتبانة الدراســة والتــي نصهــا « اســتخدام تويرت
والفيــس بــوك والتلجــرام يف تعليــم الرتبيــة الفنيــة»،

وأدنــى متوســط ( )2.04للعبــارة ( )3يف اســتبانة
الدراســة والتــي نصهــا « اســتخدام الفنــون الرقميــة

وبحاجــة معلمــي الرتبيــة الفنيــة إىل التدريــب عــى هــذه
ويعــزى ذلــك إىل أمهيــة التقنيــة احلديثــة وماهلــا مــن

انعكاســات عــى العمليــة الرتبويــة .وكذلــك أكــدت
دراســة (مارنــر )Marner, 2015 ،تغــر دور الطالــب
مــن جمــرد متلقــي للمعلومــة إىل طالب نشــط مشــارك يف
العمليــة التعليميــة ،حيــث إن تطويــر الطالــب يف الفــن
الرقمــي ال يتــم إال مــن خــال املعلمــن واملعلــات،

لذلــك ظهــرت النتائــج التــي تؤكــد رغبــة وحاجــة

احلديثــة الفيكتور « Vectorكــورل درو Corel Draw

معلــات الرتبيــة الفنيـــــة امتــاك مهــارات تقنيــة فنيــة

أن عبــارات هــذا املحــور تتفــاوت بــن االســتخدام

كــا أشــارت نتائــج دراســـــة (عبداحلــي2005،م)

– اليســراتور  ،» Adobe Illustratarوهــذا يعنــي
املتوســط والضعيــف وهــي تتفــق مــع دراســة (ســعيد،
2008م) التــي أكــدت أن معلــات الرتبيــة الفنيــة لدهيــم
ضعــف يف الربامــج الفنيــة الكمبويوتريــة ،وهــي تتفــق

أيضــا مــع نتائــج دراســة (الشــلول2003 ،م) التــي

تواكــب التوجهــات احلديثــة لــدور املعلــم واملتعلــم.
إىل رضورة االنتقـــــال مــن األســـاليب التقليديــة إىل

األســاليب احلديثــة القائمــة عــى اإلبــداع واالبتــكار
واســتخدام برامــج تقنيــة متطــورة يف تدريــس الرتبيــة

الفنيــة.
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السؤال الثاين :

لإلجابــة عــن هذا الســؤال حســبت املتوســطات

مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات (أفــراد

القــرن احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات

ثــم قورنــت املتوســطات الناجتــة بمفتــاح التصحيــح

الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة و متطلبــات
يف املحــور الثــاين  :االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات
الرقميــة يف جمــال تدريــس الرتبيــة الفنيــة؟

العينــة ) عــى كل مــؤرش مــن مــؤرشات االســتبيان،
ملعرفـــــة درجـــــة املوافقــة واجلــدول ( )9يوضــح
ذلــك:

جدول ()9
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للدرجــات علــى فقــرات أداة الدراســة مرتبــة تنازليــاً ضمــن
المحــور الثانــي (درجــة االســتخدام والتطبيــق للتقنيــات الرقميــة فــي مجــال تدريــس التربيــة الفنيــة).
الرتبة

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
االستخدام

رقم العبارة
في المحور

1

اســتخدام وســائل التواصــل المتعــددة
(بريــد إلكترونــي – واتــس – تويتــر )
لتفعيــل تعلــم التربيــة الفنيــة.

3.16

1.405

متوسط

7

2

اســتخدام تطبيقــات ويــب 1،2فــي تعليــم
الفــن وبرامجــه.

2.78

1.460

متوسط

1

2

اســتخدام الفيديو(كونفــراس) والمؤتمــرات
للتفاعــل فــي بعــض دروس التربيــة الفنيــة .

2.65

1.197

متوسط

2

4

إنشــاء أفــام تعليميــة لــدروس فــي
التربيــة الفنيــة.

2.63

1.264

متوسط

6

5

اســتخدام الصفــوف االفتراضيــة فــي
تدريــس التربيــة الفنيــة .

2.24

1.290

ضعيف

8

6

استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية .

2.22

1.316

ضعيف

4

7

اســتخدام أدوات التقييــم الرقمــي إلنشــاء
اختبــارات إلكترونيــة .

2.20

1.296

ضعيف

5

8

استخدام المدونات والويكي إلنشاء
منصات إلكترونية تعليمية للتربية الفنية.

2.18

1.155

ضعيف

3

9

تصميــم مواقــع فــي الويــب لتعليــم التربيــة
الفنية.

2.18

1.307

ضعيف

9
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يش ــر ج ــدول ( )9ال ــذي يوض ــح املتوس ــطات

التـــي توصلـــت إىل احتيـــاج معلـــات الرتبيـــة

لتقديـــرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــى عبـــارات

اإلبداعـــي التقنـــي ،وكذلـــك دراســـة (أنـــدروز،

احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة والرتبـــة
املحـــور الثـــاين (درجـــة االســـتخدام والتطبيـــق

للتقنيـــات الرقميـــة يف جمـــال تدريـــس الرتبيـــة

الفني ــة) ،إىل أن متوس ــطات عب ــارات ه ــذا املح ــور

جـــاءت حمصـــورة بـــن أعـــى متوســـط ()3.16
للعبـــارة ( )7يف اســـتبانة الدراســـة والتـــي نصهـــا
« اســـتخدام وســـائل التواصـــل املتعـــددة (بريـــد

إلكـــروين – واتـــس – تويـــر ) لتفعيـــل تعلـــم
الرتبيـــة الفنيـــة » ويعـــزى ذلـــك إىل أمهيـــة هـــذا
املجـــال واحتيـــاج معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة يف

الفنيـــة إىل التدريـــب التكنولوجـــي والرســـم
 )Andurews, 2008التـــي أكـــدت احتيـــاج
معلم ــي ومعل ــات الرتبي ــة الفني ــة لتدري ــب تقن ــي

عـــى اإلبـــداع الفنـــي .ويعـــزى ذلـــك إىل عـــدم
امتـــاك معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة للمهـــارات

الرقميـــة اجلديـــدة وعـــدم تطويـــر هـــذه املهـــارات

لدهيـــم وأيضـــا رغبـــة معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة يف
زيـــادة اإلملـــام باجلوانـــب املتعلقـــة هبـــذه العبـــارة

احلاســـوبية وضعـــف الثقافـــة الفنيـــة.
السؤال الثالث :

تنميـــة مهاراهتـــم التـــي هلـــا دور كبـــر يف تســـهيل
مهمـــة املعلمـــة التعليميـــة ومســـاعدهتا يف حتقيـــق

اتصـــال ســـليم مـــع الطالبـــة ،وأدنـــى متوســـط

( )2.18للعب ــارة ( )9يف اس ــتبانة الدراس ــة والت ــي

نصهـــا « تصميـــم مواقـــع يف الويـــب لتعليـــم
الرتبيـــة الفنيـــة»  ،وهـــذا يعنـــي أن عبـــارات هـــذا

املحـــور تتفـــاوت بـــن االســـتخدام املتوســـط

والضعيـــف وهـــي تتفـــق مـــع نتائـــج دراســـة

(ســابول )Sabol, 2006 ،التــي توصلــت نتائجهــا
إىل احتيـــاج معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة للتدريـــب
التكنولوج ــي والتنفي ــذ الفن ــي يف تدري ــس الرتبي ــة

الفنيـــة نتيجـــة لضعـــف املهـــارات لدهيـــم يف هـــذ

اجلانـــب ،وكذلـــك دراســـة (كـــن)Kin,2006 ،

مـــا االحتياجـــات التدريبيـــة ملعلـــات

الرتبيـــة الفنيـــة مـــن الكفايـــات التقنيـــة الرقميـــة و

متطلب ــات الق ــرن احل ــادي والعرشي ــن م ــن وجه ــة
نظـــر املعلـــات يف املحـــور الثالـــث  :االســـتخدام

والتطبيـــق يف جمـــال أساســـيات احلاســـب اآليل

والشـــبكة املعلوماتيـــة ؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال حســـبت

املتوســـطات احلســـابية واالنحرافـــات املعياريـــة

الس ــتجابات (أف ــراد العين ــة ) ع ــى كل م ــؤرش م ــن

مـــؤرشات االســـتبيان ،ثـــم قورنـــت املتوســـطات
الناجت ــة بمفت ــاح التصحي ــح ملعرف ــة درج ــة املوافق ــة
واجلـــدول ( )10يوضـــح ذلـــك:
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جدول ()10
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للدرجــات علــى فقــرات أداة الدراســة مرتبــة تنازليــاً ضمــن المحــور
الثالــث (درجــة االســتخدام والتطبيــق فــي مجــال أساســيات الحاســب اآللــي والشــبكة المعلوماتيــة).
المتوسط
العبارات
الرتبة
الحسابي
3.86
تحميل الملفات من المواقع المتعددة .
1
تنزيــل البرامــج واألفــام التعليميــة المتنوعــة علــى 3.78
2
مواقــع فــي اإلنترنــت .
اســتخدام طــرق البحــث الصحيحــة علــى اإلنترنــت 3.69
3
للحصــول علــى المعلومــات الفنيــة المتنوعــة.
3.67
استخدام الماسح الضوئي .
4
5
6
7
8
9
10

استخدام الملفات من حيث اإلعداد والحفظ والضغط.
اس��تخدام برام��ج مايكروس��وفت أوف��س () ( )�Micro
.)... Excel –Power point –Word soft
التمييز بين امتدادات الملفات والمجلدات والصور.
اســتخدام أدوات تعليــق والمالحظــات لتدويــن األفــكار
الهامــة.
اإللمام بأساسيات األمن على الشبكة المعلوماتية.
إنشاء وتحرير الملفات الصوتية .

االنحراف
المعياري
1.21
1.31

رقم العبارة
درجة
االستخدام في المحور
6
عالية
8
عالية

1.21

عالية

10

1.26

عالية

4

3.61
3.55

1.28
1.39

عالية
عالية

2
1

3.41
3.33

1.28
1.32

عالية
عالية

3
5

3.25
2.88

1.36
1.53

عالية
متوسط

9
7

يشــر جــدول ( )10الــذي يوضــح املتوســطات

للمهــارات األساســية يف احلاســب اآليل والربامــج

أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات املحــور الثالــث

تفاعليــة ،ويعــزى ذلــك إىل إملــام معلــات الرتبيــة

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتبــة لتقديــرات

(درجــة االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات

احلاســب اآليل والشــبكة املعلوماتيــة) ،إىل أن

متوســطات عبــارات هــذا املحــور جــاءت حمصــورة
بــن أعــى متوســط ( )3.86للعبــارة ( )6يف اســتبانة
الدراســة والتــي نصهــا« حتميــل امللفــات مــن املواقــع
املتعــددة» وهــي تؤكــد مــا توصلــت لــه دراســة

(بيــر)Bear, 1992 ،عــى أمهيــة امتــاك املعلــات

التقنيــة املتنوعــة حتــى تســاعد يف توفــر بيئــة تعليميــة
الفنيــة باملهــارات األساســية للحاســوب ولكــن

عــدم القــدرة عــى توظيفهــا يف تدريــس الرتبيــة
الفنيــة ،وأدنــى متوســط ( )2.88للعبــارة ( )7يف
اســتبانة الدراســة والتــي نصهــا «إنشــاء وحتريــر
امللفــات الصوتيــة» ،وهــذا يعنــي أن عبــارات هــذا

املحــور تتفــاوت بــن االســتخدام العاليــة واملتوســط

وهــي تتفــق أيضــا مــع نتائــج دراســة (كانينــج،
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 )Canning,1988ودراســة بيــر التــي أكــدت أن

مســتوى ( )0.05بــن متوســطات تقديــرات أفــراد

األساســية كان بنســبة كبــرة .ويعــزى ذلــك أيضــا إىل

الدراســة ســنوات اخلدمــة( أقــل مــن  5ســنوات ،

العينــة لالحتياجــات التدريبيــة تعــزى ملتغــرات

اســتخدام املعلــات للحاســب ومتكنهــم مــن املهارات

 10-5ســنوات  ،أكثــر مــن  10ســنوات )  ،املؤهــل

توفــر الربامــج التدريبيــة عــى أساســيات احلاســب

العلمــي( دبلــوم  ،بكالوريــوس ،دراســات عليــا ) ؟
أو ً
ال  :ســنوات اخلدمــة  :تــم اســتخدام اختبــار

واملقدمــة للمعلــات يف إطــار مــا توليــه إدارة الرتبيــة
والتعليــم مــن اهتــام باســتخدام احلاســب كوســيلة

حتليــل التبايــن األحــادي ملعرفــة إن كان هنــاك

تعليميــة مســاعدة ،إال أن التوظيــف يف هــذا اجلانــب

فــرق ذو داللــة إحصائيــة لدرجــة تقديــر أفــراد

مــا زال ضعيفــا ،وهــو يمثــل درجــة احتيــاج إال أنــه

عينــة الدراســة يعــزى ملتغــر ســنوات اخلدمــة عنــد

أقــل مقارنــة بباقــي املحــاور.

مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ( )0.05واجلــدول

السؤال الرابع :

( )11يوضــح ذلــك:

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

جدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

سنوات الخدمة
بين المجموعات.

18.127

داخل المجموعات.

9.167

16

المجموع:

27.294

50

متوسط
مجموع
المربعات

0.533 34

ف
0.931

الداللة
0.586

0.573

يتضــح مــن اجلــدول( )11عــدم وجــود فــرق

ثانيــ ًا :املؤهــل العلمــي  :تــم اســتخدام اختبــار

الدراســة لالحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

فــرق ذو داللــة إحصائيــة لدرجــة تقديــر أفــراد

ذي داللــة إحصائيــة بــن درجــة تقديــر أفــراد عينــة
الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن

احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات يف
متغــر ســنوات اخلدمــة.

حتليــل التبايــن األحــادي ملعرفــة إن كان هنــاك
عينــة الدراســة يعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي عنــد
مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ( )0.05واجلــدول

( )12يوضــح ذلــك:
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جدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.

المؤهل العلمي
بين المجموعات.

مجموع
المربعات
5.764

درجات
الحرية
19

متوسط مجموع
المربعات
0.303

داخل المجموعات.

5.217

31

0.168

المجموع:

10.980

50

ف
1.803

الداللة
0.070

يتضــح مــن اجلــدول( )12عــدم وجــود فــرق

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم إعــداد تصــور

الدراســة لالحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة

الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

ذي داللــة إحصائيــة بــن درجــة تقديــر أفــراد عينــة
الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن

احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــات يف

متغــر املؤهــل العلمــي.

مقــرح لتدريــب معلــات الرتبيــة الفنيــة عــى

والعرشيــن يف ضــوء احتياجاهتــن التدريبيــة.

ذلــك أن املرحلــة املتوســطة متثــل مرحلــة هامــة

يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة حيــث يتــم التعمــق يف

مــن خــال النتائــج الســابقة وعــدم وجــود فــرق

املهــارات الفنيــة  ،لــذا كان لزامــا العنايــة باملهــارات

يمكــن عــزو هــذه النتيجــة إىل أن مجيــع معلــات

وال يتأتــى ذلــك إال مــن خــال االهتــام باملعلمــة

ذي داللــة إحصائيــة يف مجيــع متغــرات الدراســة،
الرتبيــة الفنيــة لدهيــن احتيــاج فعــي وواقعــي لتطويــر

املهــارات الفنيــة والتقنيــة واملهنيــة وفــق املســتجدات
واملســتحدثات حتــى يســتطعن مواكبــة وامتــاك

مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن للمعلمــة
وخاصــة يف جمــال التقنيــات الرقميــة.
السؤال اخلامس :

مــا التصــور املقــرح للكفايــات التقنيــة الرقميــة

ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــات الرتبية
الفنيــة يف ضــوء احتياجاهتــم التدريبيــة؟

واملعــارف التــي تكتســبها الطالبــات يف هــذه املرحلــة،
وإكســاهبا جمموعــة مــن الكفايــات وفــق املســتجدات

والتطــورات التقنيــة والفنيــة يف القــرن احلــادي

والعرشيــن ،وبذلــك تــرز احلاجــة إىل وضــع تصــور
مقــرح لتدريــب معلمــة الرتبيــة الفنيــة عــى الكفايات
التقنيــة الرقميــة وفــق االحتياجــات التدريبــة لتدريس

مناهــج الرتبيــة الفنيــة يف التعليــم العــام بــا يضمــن
الوفــاء بمتطلبــات واحتياجــات هــذا العــر .هلــذا

اقرتحــت الباحثــة مصفوفــة املــدى والتتابــع لكفايــات

معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة وفــق

228

صفاء بعطوط  :تصور مقترح للكفايات التقنية الرقمية ومتطلبات القرن احلادي والعشرين ملعلمات التربية الفنية .......

احتياجاهتــم التدريبيــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

والعرشيــن ،عــى أن يتــم تصميمهــا يف إطــار علمــي
منهجــي وتكــون مرجعــ ًا للمســؤولني يف إعــداد
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مراحــل وهــي :

 مرحلــة التأســيس للكفايــات  :يقصــد هبــاتأســيس املعلمــة للمفاهيــم واملعــارف الفنيــة
والتقنيــة الرقميــة ومالــه عالقــة هبــا.

برامــج تدريبيــة ملعلمــة الرتبيــة الفنيــة.

األهداف :

األسس املنهجية:

ولتحقيق النظرة الشمولية تم وضع أسس

• زيــادة الوعــي باملعــارف واملهــارات الفنيــة

 -الشمول والتكامل يف الكفايات التدريسية

• تطويــر القناعــات الذاتيــة بإجيابيــة التقنيــة

 -التشارك بني مجيع عنارص املنظومة التعليمية.

• إكساب املعلمة املهارات األساسية

والتقنيــة الرقميــة.

منهجية وهي كالتايل:

الرقميــة يف تفعيــل تدريــس الرتبيــة الفنيــة.

للتقنيات الرقمية .

 -مرحلــة التطبيــق للكفايــات  :يقصــد هبــا

 -مراعــاة الفـــروق الفردية بني املعلامت .

الرتكيــز عــى الــدور الفعــال للمعلمــة يف

 -حتقيق التسلسل العلمي واملنطقي للكفايات.

تطبيــق واســتخدام التقنيــات الرقميــة ومــا

 -االتســاق بــن املعلومــات واملعــارف

واملهــارات والقيــم لتحقيــق األهــداف .

يتعلــق هبــا يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة.

األدلـــــة اإلرشـــاديــــــــة واحلقائــب

• تنميــة وعــي املعلمــة بأمهيــة التطبيــق املثــايل

األهداف:

 -اإلجرائيــة والتطبيــق الواقعــي مــن خــال

واجليــد للمهــارات الفنيــة والتقنيــة الرقميــة يف

التدريبيـة .

تعليــم وتعلــم الرتبيــة الفنيــة.

مراحل التدريب عىل الكفايات:
متثــل هــذه املصفوفــة إطــار ًا عملي ًا متكامـ ً
ا لكل

• رفــع مســتوى تطبيــق الكفايــات لــدى
معلــات الرتبيــة الفنيــة.

• إكســاب املعلمــة املشــاركة الفاعلــة يف تدريس

املهتمــن يف جمــال التقنيــات الرقميــة ،حيــث تتضمــن
إطــار ًا عمليــ ًا يمكــن مــن خاللــه تصميــم الربامــج

الرتبيــة الفنيــة.

املهتمــن يف هــذا املجــال .

يقصــد هبــا مســاعدة املعلمــة يف وضــع اخلطــط

 -مرحلــة التحســن والتطويــر للكفايــات:

التدريبيــة وبنــاء األدلــة اإلرشــادية والتوجيهيــة تعــن

العالجيــة واإلثرائيــة.

تــم تقســيم التدريــب عــى الكفايــات إىل ثــاث
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األهداف :

تنظيمــه.

• توفــر بيئــة مشــجعة عــى التعليــم

 -معرفــة باملســتجدات والتطــورات الفنيــة

• إكســاب املعلمــة كفايــات التعامــل مــع

املهــارات املهنيــة :تكــون املعلمــة قــادرة

و ا لتعلــم .

الطالبــات الــايت حيتجــن مســاعدة أو

إثــراء للمهــارات.

•
عــى:

والتقنيــة ويف جمــال الرتبيــة الفنيــة.

 إعــداد اخلطــط التعليميــة اخلاصــة بالفنــونالرقميــة وتكــون قابلــة للتطبيــق.

أهداف مصفوفة املدى والتتابع:

 -توفــر بيئــة تعليميــة آمنــه وداعمــة لعمليــة

أهــداف مصفوفــة املــدى والتتابــع املقرتحــة

التعليــم والتعلــم الرقمــي وإثــارة الدافعيــة

التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي

 -تشــجيع االبتــكار واإلبــداع وأســاليب

لتدريــب معلمــة الرتبيــة الفنيــة عــى كفايــات
والعرشيــن يف ضــوء االحتياجــات التدريبيــة.

للتعلــم.

التفكــر املنطقــي لألعــال الفنيــة .

 -توظيــف التكنولوجيــا ووســائل االتصــال

املعرفة :تكون املعلمة قادرة عىل :

والتواصــل الرقميــة يف تعليــم وتعلــم

 -معرفــة فلســفة مناهــج الرتبيــة الفنيــة

الرتبيــة الفنيــة .

 -معرفــة املفاهيــم واملهــارات األساســية يف

الرقمــي يف عمليــة التعليــم والتعلــم .

وأهدافهــا.

التقنيــاتاحلديثــةوفلســفةالرتبيــةالفنيــة

 معرفــة بأســس التخطيــط والتنفيــذوالتقويــم ومتطلباتــه .

 معرفــة وفهــم بطرائــق تعلــم الطالبــاتوفــق خصائصهــم النامئيــة .

 توظيــف أســس القيــاس والتقويــم تطبيــق النقــد والتــذوق الفنــي يف تصميــموإنتــاج األعــال للفنــون الرقميــة.

•

القيم :تكون املعلمة قادرة عىل :

 -االلتــزام بتيســر العمليــة التعليميــة بــا

 -معرفــة بأســس القيــاس والتقويــم

فيــه مصلحــة الطالبــات.

 -معرفــة باملحتــوى الرقمــي للمرحلــة

العالقــة لتطويــر التعليــم والتعلــم لــدى

ا لر قمــي .

الدراســية التــي تقــوم بتدريســها وكيفيــة
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جدول ()13
مصفوفــة المــدى والتتابــع المقترحــة لتدريــب معلمــة التربيــة الفنيــة علــى الكفايــات التقنيــة الرقميــة
ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين فــي ضــوء االحتياجــات التدريبيــة .
المرحلة
مرحلة
التأسيس

المفردات
الكفايات
معرفة األهداف التعليمية للتربية الفنية بشتى مجاالتها.
مفهوم األهداف وأنواعها ومجاالتها.
المحتــوى الرقمــي مفهومــه ومعاييــر تنظيمــه
معرفة المادة العليمة للفنون الرقمية .
تحديــد الخبــرات التعليميــة والرقميــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف تدريــس واختيــاره .
التربيــة الفنيــة.
مفهــوم اإلســتراتيجيات وأنواعهــا ومجاالتهــا
المناســبة لتعليــم الفنــون الرقميــة.
اختيار إستراتيجيات التدريس المناسبة لتدريس الفنون الرقمية.
مفهوم التقويم وأنواعه.
معرفة خصائص طالبات المرحلة المتوسطة.
التطــور التاريخــي للحاســب وأهــم البرامــج
تحديد أساليب القياس والتقويم الرقمي لقياس تعليم وتعلم التربية الفنية.
التطبيقيــة الفنيــة.
معرفة األسس النظرية في مجال الحاسب اآللي والبرامج المتعددة .
مصطلحات التربية الفنية والفنون الرقمية.
معرفة المصطلحات والمفاهيم في التربية الفنية والفنون الرقمية .
الوسائل التعليمية المتنوعة واستخداماتها.
اإللمام بأساسيات البحث اآلمن عبر االنترنت .
صياغة وتوجيه األسئلة الصفية .
كتابــة خطــوات منطقيــة لحــل المشــكالت المتعلقــة
بالتقنية.

مرحلة
التطبيق

تطبيقات لألهداف بمجاالتها الثالثة .
المهارات الفنية والتقنية وطرق تطبيقها/
المفهـــوم واألهميـــة وطـــرق التطبيـــق
إلســـتراتيجيات التدريـــس ( التعلـــم التعاونـــي –
العص ــف الذهن ــي – المش ــروع – البي ــان العمل ــي
– حـــل المشـــكالت).
المواصفـــات الجيـــدة للبرامـــج الحاســـوبية
والمواقـــع التعليميـــة.
انـــواع الفنـــون الرقميـــة والتوظيـــف لهـــا فـــي
دروس متنوعـــة للتربيـــة الفنيـــة .
تلخيـــص المعلومـــات الصحيحـــة عـــن الفنـــون
الرقميـــة وتطبيقاتهـــا.
أنـــواع الخبـــرات التعليميـــة لتصميـــم دروس
التربيـــة الفنيـــة .
مفه ــوم االختب ــارات النظري ــة والعملي ــة أنواعه ــا
وط ــرق تطبيقه ــا ف ــي الفن ــون الرقمي ــة.

صياغــة األهــداف التعليميــة فــي المجــاالت الثالثــة (المعرفيــة – المهاريــة
– الوجدانيــة).
الربــط بيــن المهــارات الفنيــة فــي كتــاب الطالبــات ومهــارات الفنــون الرقميــة
بشــكل صحيــح .
تنويــع إجــراءات وإســتراتيجيات التعليــم والتعلــم القائمــة علــى نشــاط الطالبــة
( التعلــم التعاونــي – العصــف الذهنــي – المشــروع – البيــان العملــي – حــل
المشكالت).
تصميم االختبارات النظرية والعملية المقننة .
توظيف تطبيقات ويب 1،2في تعليم الفن وبرامجه.
إنشاء أفالم تعليمية لدروس في التربية الفنية.
توظيــف وســائل التواصــل المتعــددة (بريــد إلكترونــي – واتــس – تويتــر
والفيــس بــوك والتلجــرام) لتفعيــل تعلــم التربيــة الفنيــة.
اســتخدام الفنــون الرقميــة الحديثــة البيكســل  Pixelوالفيكتــور Vector
والفركتــال .Fractal Art
إنشــاء بورتريــه (رســم رقمــي ) لموضوعــات متنوعــة فــي تعليــم التربيــة
الفنيــة.
اســتخدام برامــج مايكروســوفت اوفــس مــن حيــث االعــداد والحفــظ والضغط
وتدويــن المالحظــات وإنشــاء وتحريــر الملفــات الصوتية.
تنزيل البرامج واألفالم التعليمية المتنوعة على مواقع في اإلنترنت.
إعــداد مشــاريع جماعيــة بيــن الطالبــات باســتخدام برامــج متعــددة وتدريبهــم
علــى النقــد الفنــي لهــذه المشــاريع .

مرحلة التقويم للمهارات الفنية الرقمية للطالبات.
التحسين التغلب على المشاكل الفنية والتقنية التي تواجهها أثناء التطبيق.
والتطوير تحليل نتائج االختبارات بكفاءة واستخدام أساليب متعددة.
استخدام ملفات اإلنجاز اإللكتروني للتقويم والتحسين .
وضع خطط عالجية للطالبات إلثراء المهارات التقنية والفنية .
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العالقــة بيــن التقويــم واالرتقــاء بعمليــة التعليــم
والتعلــم.
تمييــز نقــاط القــوة والضعــف فــي التدريــس
باســتخدام البرامــج والتطبيقــات للفنــون الرقميــة
أســاليب التقويــم واســتخدامه فــي قيــاس الفنــون
الرقميــة.
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تعــد مصفوفــة املــدى والتتابــع مرشــد ًا ودليــ ً
ا

كشــفت عنهــا الدراســة احلاليــة.

 -عقــد الــورش والــدورات التدريبيــة يف

يف تصميــم برنامــج تدريبــي ملعلــات الرتبيــة الفنيــة

جمــاالت متعــددة مــن الرتبيــة الفنيــة

مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة يف ضــوء احتياجــات

وبشــكل مســتمر وفعــال ملعلــات الرتبيــة

معلــات الرتبيــة الفنيــة ،كــا نالحــظ أن املصفوفــة

الفنيــة وإثــراء اخلــرات لدهيــن خصوصــا

أتاحــت الفرصــة إللقــاء نظــرة أفقيــة عــى املراحــل

يف جمــال التقنيــة الرقميــة.

والكفايــات واملفــردات لــكل مرحلــة ،حيــث يتضــح

 -عمل املزيد من الدراسات حول موضوع

فيهــا التــدرج مــن العــام إىل األكثــر خصوصيــة ومــن

االحتياجات التدريبية لالستفادة منها يف

الســهل إىل الصعــب ويتضــح كذلــك النمــو املســتمر

التطوير املهني ملعلمة الرتبية الفنية.

للمفاهيــم واملهــارات والتقنيــات التكنولوجييــة،
وعنــد إلقــاء نظــرة عموديــة يوضــح التكامــل بــن

املراجع:

املراحــل مــن الكفايــات واملفــردات واجلانــب

أوال :املراجع العربية:
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بالنســبة للكفايــات أو املفــردات داخــل املصفوفــة ،
فقــد تــم وضعهــا بتــدرج يمنــع التكــرار واخللــط بــن

الكفايــات أو املفــردات مــع بعضهــا البعــض ،ويمكــن

االســتعانة باملصفوفــة املقرتحــة يف بنــاء وإعــداد برامج
تدريبيــة ملعلمــة الرتبيــة الفنيــة.
التوصيات واملقرتحات:

 تبني التصور املقرتح لتدريب معلامتالرتبية الفنية عىل الكفايات التقنية الرقمية

ومتطلبات القرن احلادي والعرشين يف ضوء
احتياجاهتم التدريبية.
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الفــن .مــر.173-161 ،)1( ،
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طف ــا ،وأس ــتقرت العين ــة النهائي ــة ع ــى( )41طف ـ ً
ـا بع ــد اس ــتبعاد( )25منه ــم ،حي ــث ت ــم تقس ــيمهم ملجموعتني؛(20طف ــا يمثل ــون جمموع ــة األطف ــال بمرحل ــة الطفول ــة
املبك ــرة أعامره ــم( )6-3س ــنوات 21 ،طف ــا يمثل ــون جمموع ــة األطف ــال بمرحل ــة الطفول ــة الوس ــطى أعامره ــم( )9-6س ــنوات) .ت ــم اس ــتخدام قائم ــة تش ــخيص التنم ــر
املدريس(إع ــداد الباح ــث) ،مقي ــاس التواف ــق النف ــي للطفل(عب ــد املقص ــود؛ عب ــد املقص ــود2013 ،م) .وبتحلي ــل البيان ــات وج ــدت فروق ــا دال ــة إحصائي ــا ب ــن متوس ــطي أداء
املجموعت ــن ع ــى اختب ــار التواف ــق ال ــذايت ،التواف ــق االجتامع ــي ،الدرج ــة الكلي ــة ملقي ــاس التواف ــق النف ــي لصال ــح جمموع ــة األطف ــال بمرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة مم ــا يش ــر
الرتف ــاع مع ــدل التواف ــق النفيس(ال ــذايت واالجتامع ــي) ل ــدى األطف ــال املتنمري ــن بمرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة عن ــه بمرحل ــة الطفول ــة الوس ــطى ،بين ــا مل يتب ــن وج ــود ف ــروق
دال ــة يف أداء املجموعت ــن تتعل ــق بالتواف ــق األرسي .ي ــويص البح ــث ب ــرورة توف ــر برام ــج متخصص ــة للتعام ــل م ــع التنم ــر امل ــدريس بداي ــة م ــن مرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة.

كلامت مفتاحية :التوافق النفيس ،التنمر ،الطفولة املبكرة ،الطفولة الوسطى.

*****
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مقدمة:

إن حتقيق التوافق النفيس للطفل خالل السنوات
الدراسية األوىل يرتك أثر ًا كبري ًا يف كفاءة الطفل الدراسية
والنفسية يف املراحل التالية هلا ،ويتطلب ذلك العمل

عىل هتيئة بيئة مالئمة مشجعة وداعمة للتعلم ،ومتكنه

املدارس سواء ضحايا أو متنمرين )(Jan, &Husain, 2015

وغالبا ما يتم تفسري حدوث التنمر يف املدرسة بمحاولة

األطفال محاية أنفسهم بطريقة تتفق مع مهاراهتم

املحدودة أو كعملية تعويضية ملا يلقونه من أقراهنم

من التفاعل اإلجيايب (Gower, Lingras, Mathieson,

العاديني) (Gregg,&Manocha, 2011وعادة ما حيدث
التنمر بعيد ًا عن الكبار كام يف فسحة املدرسة ،احلصص،

يشارك فيها ألول مرة كعضو مع جمموعة من الزمالء،

للمدرسة أو البيت (القحطاين2015،م).

) ،Kawabata, & Crick, 2014وذلك ألن الطفل

وبذلك تصبح هي السياق األول خارج البيئة املنزلية.

ويمكن التحقق من مدى توافق الطفل النفيس من خالل

التفاعالت االجتامعية املنوعة والتي تؤثر عىل شخصيته
ومتكنه من التخفيف من وطأة املشكالت االجتامعية

املتعددة التي قد يتعرض هلا (Vlachou, Andreou,
).Botsoglou, & Didaskalou, 2011

ويرجع إثارة موضوع التوافق النفيس لدى الطفل

دورات املياه ،املداخل ،انتظار احلافالت ،أو يف الطريق
وبالتايل فإن دراسة التنمر املدريس وأثره يف التوافق

النفيس لألطفال بداية من مرحلة ما قبل املدرسة أو
ورياض األطفال يساعد يف التوصل ملعلومات عن

كيفية التعامل معه خالل املراحل الالحقة (Ostrov,
).Godleski, Kamper, Blakely, & Celenza, 2015

مشكلة البحث:

يعترب التنمر شك ً
ال من أشكال العدوان يتسم

املتنمر بداية من مرحلة الطفولة املبكرة نظرا ملا
يتعرض له ويرتك آثار ًا سلبية قصرية وطويلة األجل

باالضطهاد النفيس أو اجلسدي املتكرر؛ فاألطفال

من الدراسات بأن التالميذ الذين يتعرضون للتنمر

يتغيبون عن الدراسة(لتجنب اإليذاء) ،ويشعرون ببيئة

عىل توافقه النفيس واالجتامعي؛ فقد توصلت العديد
تتميز مهاراهتم االجتامعية بالتدين ،مما يقلل من كفاءهتم

املتنمرون لدهيم انخفاض يف تقدير الذات ،وكثريا ما

مدرسية غري آمنة فيام بعد(Esbensen, & Carson,

الدراسية والنفسية يف املراحل التالية (Jenkins,

) 2009وبالتايل فهو مشكلة حتتاج ملزيد من البحث؛

الباحثني وأفردت له كثري من األبحاث هبدف التعرف

سلبية عىل املتورطني فيه (Kljakovic, Hunt, & Jose,

) Demaray, & Tennant, 2017مما أسرتعى انتباه

عىل األسباب التي تساعد يف انتشاره أو من حيث
الوسائل الوقائية الرضورية للحد من انتشاره ،كام أهتم

املرشعون بإصدار القوانني التي تعاقب من يقوم به يف

حيث بينت نتائج العديد من الدراسات حدوث نتائج

) 2015مما يرتتب عليه حدوث مشكالت أعمق مثل

القلق بدرجاته ،االكتئاب ،وتعاطي املخدرات واجلنس

).(Gregg, & Manocha,2011
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ويتأكد حدوث التنمر بداية من مرحلة الطفولة

النفسية ،واالعتامد عىل الذات ،كام ترتبط إسرتاتيجيات

بنحو( (Helgeland & Lund, 2017) ،)٪12وهو ما

وبالتايل يتأكد لنا ارتباط التنمر بصورة كبرية بالتوافق

املبكرة؛ حيث ينترش بالنرويج والدول اإلسكندنافية

أكدت عليه العديد من الدراسات؛ فقد أكدت دراسة

) (García, Suominen, & Moreno, 2014عىل انتشار

سلوكيات التنمر بني األطفال الصغار بصورة ملحوظة

يف الفصول الدراسية بداية من عمر( )6-4سنوات ،كام

حل املشكالت سلبا مع مشكالت التوافق النفيس.

النفيس لدى األطفال بداية من مرحلة الطفولة املبكرة.
ومن هنا يتبادر للذهن تساؤل البحث عن مدى الفروق

يف بعض مظاهر التوافق النفيس وأبعاده(التوافق
الذايت ،التوافق األرسي ،التوافق االجتامعي) لدى

أكدت دراسة )(Theodotou & Karachaliou, 2012

عينة األطفال املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة()6-3

أعامرهم بني أربع وسبع سنوات باإلضافة ملقابلة تضم

سنوات.

عىل أن املراقبة املنهجية لثالثة وستني طفال ترتاوح
اثنا عرش سؤاال مفتوحا أكدت عىل حدوث التنمر

بصورة الفتة للنظر.

كام رصد تقرير بوالية فرجينيا عن وقوع سلوكيات

سنوات ،وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطى()9-6

تساؤالت البحث:

يسعى البحث احلايل لإلجابة عن التساؤالت التالية:

التنمر خالل العام الدرايس(2015-2014م)
بصورة كبرية بني( )2962طالب ًا معرضون إلجراءات

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

أكثر من( )٪85منهم ملرشف الرتبية االجتامعية بسبب

-ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال

تأديبية نظر ًا لسلوكيات التنمر ،وبالفعل متت إحالة

قيامهم بسلوكيات غري مرغوبة تندرج حتت مفهوم
التنمر(Whisman, & West Virginia Department

).of, 2015

ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفالالطفولة الوسطى عىل اختبار التوافق الذايت؟

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة الوسطى عىل اختبار التوافق األرسي؟

-ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال

وقد أكدت العديد من األبحاث عىل العالقة بني

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

أكدت دراسة ) (Sesar, Simic, & Sesar, 2013عىل

-ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال

التنمر والتوافق النفيس بني األطفال؛ فعىل سبيل املثال
أن أدوار املتنمر/الضحايا هي مؤرشات هامة للداللة
عىل التوافق؛ فإسرتاتيجيات التوافق الداخيل واخلارجي
هي بمثابة منبهات ذات داللة إحصائية عن الصعوبات
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أهداف البحث:

هيدف البحث احلايل إىل:

التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفالاملتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة الوسطى يف التوافق الذايت.

التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفالاملتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة الوسطى يف التوافق األرسي.

التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفالاملتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

أطفال العينة.

-األمهية التطبيقية:

كام تتمثل األمهية التطبيقية يف النتائج التي تم التوصل
إليها والتي متكن املسؤولني عىل العملية التعليمية من

اختاذ التدابري والوسائل الوقائية الالزمة ،باإلضافة

لتدريب العاملني واملدرسني وأولياء األمور ،وتقديم
اخلدمات اإلرشادية املالئمة.

حدود البحث:

•احلدود املوضوعية :يقترص البحث عىل التحقق من
الفروق يف مظاهر التوافق النفيس ،والذي يتكون يف

الطفولة الوسطى يف التوافق االجتامعي.

البحث احلايل من(التوافق الذايت ،التوافق األرسي،

-التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفال

التوافق االجتامعي) لدى األطفال املتنمرين بمرحلة

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة املتأخرة.

الطفولة الوسطى يف التوافق النفيس ككل.

•احلدود املكانية :تم تطبيق البحث احلايل عىل عينة

أمهية البحث:

من األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة واملتوسطة

تتمثل أمهية البحث احلايل يف:

بمحافظة رفحاء الواقعة يف شامل اململكة العربية

حيث تبني يف حدود علم الباحث -بأنه ال يوجد

•احلدود الزمنية :تم تطبيق البحث احلايل خالل

مظاهر التوافق النفيس لعينة من األطفال املتنمرين

1438هـ).

-األمهية النظرية:

السعودية.

بحث(عريب واحد) حتى إعداد هذا البحث -تناول
بمرحلة الطفولة املبكرة أعامرهم( )6-3سنوات،

ومقارنته بأقراهنم من األطفال بمرحلة الطفولة
الوسطى أعامرهم( )9-6سنوات ،وبالتايل يوفر البحث
تراث ًا نظري ًا يسهم يف إلقاء الضوء عىل أمهية دراسة
املشكالت املتعددة املرتتبة عىل االنخراط يف التنمر لدى

الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس (-1437

مصطلحات البحث:

التوافق النفيس :هو الشعور النسبي بالرضا ،واإلشباع
الناتج عن احلل الناجح لرصاعات الفرد يف حماولته

للتوفيق مع رغباته ،وظروفه املحيطة .ويتبنى الباحث
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تعريف معدي املقياس احلاليني ،ومها (عبد املقصود

-الطفولة الوسطى :متثل املرحلة العمرية من(-6

تم تعريف التوافق النفيس إجرائي ًا يف البحث احلايل

االبتدائية املبكرة ،وحتدث العديد من التغيريات

ويتحدد ذلك بالدرجة التي حيصل عليها الطفل عىل

احلياة ،مثل األصدقاء ،العمل املدريس ،والرياض

وعبد املقصود2013 ،م).

بأنه شعور ناتج من حماولة إشباع الطفل الحتياجاته.
مقياس التوافق النفيس للطفل.

التنمر املدريس :سلوك يستمر وقت ًا طوي ً
ال ،يتميز بتكرار
األفعال السلبية من جانب شخص واحد أو أكثر من

شخص ،ويشتمل عىل العمل السلبي الذي يتكون من
عدد من السلوكيات املصممة عمدا إلحلاق أو حماولة
إحلاق اإلصابة أو الرضر بالطرف األخر؛ حيث يتم

توجيه مثل هذا العمل السلبي والذي يؤثر بصورة
ملحوظة من قبل شخص(ويسمى بالفتوة) نحو

9سنوات) ويدخل الطفل يف هذه املرحلة املدرسة
يف حياة الطفل ،كام تزداد الثقة يف مجيع جماالت
(عالونة2009،م).

اإلطار النظري والدراسات املرتبطة:
أوال :اإلطار النظري:

التوافق النفيسPsychological adjustment :

هتتم عدد من الدراسات بالتوافق النفيس نظرا ألمهيته

يف احلياة اإلنسانية بصفة عامة؛ حيث يتحدد بداية من
مرحلة الطفولة املبكرة يف قدرة الطفل عىل إثبات ذاته

اهلدف(الضحية املقصودة((Roberts,Walter, & .

والتعبري عن إرادته ومشاعره بحرية وقدرته عىل التفاعل

تم تعريف التنمر املدريس إجرائي ًا يف البحث احلايل

عالقات إجيابية مع أفراد األرسة واملدرسة واآلخرين يف

ويتحدد ذلك بالدرجة التي حيصل عليها الطفل عىل

الشخيص ،التوافق األرسي ،التوافق االجتامعي(عبد

).Morotti, 2000

بأنه سلوك من قبل طفل يتميز بمحاولة إيذاء زميل له.
مقياس تقدير التنمر املدريس(الباحث).

مع املواقف احلياتية املختلفة ،فضال عن استطاعته تكوين

البيئة املحيطة؛ فالتوافق النفيس حمصلة لكل من التوافق
املقصود وعبد املقصود2013 ،م)؛ حيث يبدأ التوافق

-الطفولة املبكرة :متتد من هناية مرحلة الرضاعة حتى

النفيس بتنفيذ الطفل لعدد من السلوكيات التي تشري

املدرسة والتمهيدي(الروضة)؛ حيث يستمر نمو أجهزة

مقدرته عىل مواجهة وحسم ما ينشأ داخله من رصاعات

دخول املدرسة( )6-3سنوات ،وهي مرحلة ما قبل
جسم الطفل وتتطور قدرته العقلية ،وتزداد وظائف املخ
لديه؛ حيث تتميز بمعدل رسيع يف مسار النمو ويشمل

مكونات النمو املختلفة اجلسمية ،العقلية ،االنفعالية،
واالجتامعي(األشول2008 ،م).

لتوازنه النفيس ،وهو ما يسمى(التوافق الذايت) ،بمعنى
ويتعرض له من إحباط ،ومدى حترره من التوتر والقلق

الناجم عنها ،ونجاحه يف التوفيق بني دوافعه ونوازعه
املختلفة ،ثم انسجام الفرد مع البيئة املادية واالجتامعية

وهو ما يشري إىل(التوافق األرسي) ،وبام حيتويه من
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أشخاص ،عالقات ،عنارص ،جماالت ،موضوعات،

تلك الرصاعات تنشأ العديد من االضطرابات النفسية

ما يعرف لدى العديد من املصادر واملراجع العربية

تفسري التوافق النفيس باختالف املدارس والنظريات

أحداث ،ومشكالت خمتلفة قد يتعرض هلا الطفل وهو
واألجنبية بالتوافق االجتامعي )القريطي2003،م
;.(Boulton, 2010;Boulton, 2009

لديه(البهاص2012،م وسناري2010 ،م).وخيتلف
املفرسة له؛ فعىل سبيل املثال ركزت نظرية التحليل

النفيس عىل أن احلياة عبارة عن سلسلة من الرصاعات

فالتوافق النفيس يقتيض تعاون مجيع املكونات

يعقبها إشباع أو إحباط لدى الطفل .بينام ترى املدرسة

االجتامعي)؛ حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات
إىل أن توافق الطفل االجتامعي يشكل جزءا مه ًام من

إن السلوك حمصلة لتفاعل املثري واالستجابة ،وأن
عدم التوافق يف هذه العالقة قد يكون ناجت ًا عن مصدر

السابقة(التوافق الذايت ،التوافق األرسي ،التوافق

التوافق الذايت واألرسي له ،وذلك نظر ًا الرتباط التوافق

بالتحصيل الدرايس ،والطرق التي تنمي مهارات الطفل

يف التعامل مع اآلخري (Scholte, Engels, Overbeek,

).De Kemp, & Haselager, 2007

كام أن املهارات االجتامعية للطفل تؤثر بصورة كبرية

السلوكية أن السلوك يتعلم ويكتسب من البيئة؛ حيث

ما؛ حيث يعجز املصدر عن توصيل ما يريده اإلنسان

بالشكل الصحيح .إال أن املدرسة املعرفية ترى أن
التوافق يأيت من خالل معرفته لذاته وقدراته والتوافق

معها حسب إمكانياته املتاحة (البهاص2012،م
والقريطي2003،م).

يف التوافق الذايت كمتطلب يف جمال التعليم؛ فقد يكون
التوافق الذايت مه ًام ليس فقط بسبب الطريقة التي تتصل

الرئيسية يف عملية التوافق النفيس هي وجود دافع يدفع

التي تشجع أو تثبط تفاعالت الطفل مع اآلخرين.

الوصول للهدف وحيبط إشباع الدافع .وقيام الطفل

مبارشة بالتحصيل الدرايس ولكن أيضا بسبب الطرق
وبالتايل فال يمكن للتوافق الذايت أن يعمل بمعزل عن

التوافق االجتامعي أو العكس حسب متطلبات املوقف

)(Montroy, Bowles, Skibbe, & Foster, 2014

ويشري التوافق النفيس إىل التوافق بني خمتلف الوظائف

النفسية؛ حيث خيلو الطفل من الرصاعات الداخلية

بني أكثر من اجتاه أحدمها اجتاه مرشوع واآلخر غري
مرشوع ،فدور التوافق النفيس إذن هو تكيف الطفل
وفق ظروفه التي حيقق من خالهلا ذاته .ويف حالة اشتداد

ويرى أمحد (2012م ،ص« )43 :إن اخلطوات

الطفل لتحقيق هدف خاص مع وجود عائق يمنع من
بأعامل وترصفات تساهم يف التغلب عىل العائق ،ثم
الوصول أخريا حلل يمكنه من التغلب عىل العائق
ويؤدي إىل الوصول إىل اهلدف وإشباع الدافع».

مرحلة الطفولة املبكرةEarly childhood stage:

إن الطفولة هي أكثر املرحل أمهية بوجه عام؛ إذ تتشكل

خالهلا الشخصية التي سيكون عليها الطفل فيام بعد،

ومتثل مرحلة الطفولة املبكرة املرحلة العمرية من(-3

6سنوات) ،وفيها يقـل اعتامد الطفل عىل الكبار ويزداد
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اعتامده عىل نفسه وذاته؛ حيث يبدأ يف التفاعل مع البيئة

وزيادة االستقالل عن الوالدين ،كام تتسع دائرة امليول

بيئته(األشول2008،م) .وعادة ما ينتقل الطفل ملرحلة

).2010; Boulton, 2009

اخلارجية واملحيطة به ،مما يمكنه من التعامل بوضوح مع
رياض األطفال وهو مزود بطاقة تتمثل يف سهولة حركة

عضالته الكربى مما قد يتيح له قدرا أكرب من امليش
واجلري والتسلق ،وقد يضيق األهل هبذا النشاط من

جانب الطفل ،ومن ثم توضع الضوابط لتقليل هذه
احلركة أو احلد منها مما يسبب ضيقا شديدا للطفل ،يف

الوقت الذي ينبغي فيه أن توجه هذه الطاقة احلركية

واالهتامم واالجتاهات اخلاصة بالطفل (Boulton,
التنمرBullying :

يشري التنمر لسلوك عدواين من جانب طفل بقصد

إحلاق األذى بآخر؛ بحيث خيتلف ميزان القوة بني
املتنمر والضحية أو املعتدى عليه ،والشاهد .وهو

من أكثر السلوكيات السائدة التي يواجهها األطفال

يف النظام التعليمي ،وينطوي عىل خماطر جسمية

يف اللعب املنظم .كام يالحظ أن الطفل يف هذه املرحلة
يكون مسلح ًا بطاقة تتمثل يف كثرة الكالم واألسئلة،

عىل مجيع األطفال ،سواء املتنمر أو الضحية ،أو الشاهد.

وعالونة2009،م).

والتهديدات« ،النكات» أو اللغة الساخرة واالنتقاد،

وقد يضيق األهل هبذا النشاط الزائد(أبو سعد2011 ،م

) ، (Raskauskas, & Modell, 2011ويمثل مشكلة تؤثر
ويمكن أن يشتمل عىل االعتداءات اللفظية واجلسدية

مرحلة الطفولة املتوسطةMiddle childhood stage:

والسلوك املهني وتعبريات الوجـــــه .هذه العـــوامل

االبتدائية ،ومتثل املرحلة العمرية من (9-6سنوات)،

حـــاسم يف حتقيق التوافق للطفل ككل بصورة عامــــة

تتصف مرحلة الطفولة املتوسطة بدخول املدرسة

وبمزيد من االستقاللية يف حياة الطفل؛ حيث يصبح
االستقالل عن األرسة أكثر أمهية ،وتتطور املهارات

البدنية واالجتامعية والعقلية برسعة يف هذا الوقت(أبو

سعد2011،م) .كام تتميز باتساع األفق العقلية،
املعرفية ،وتعلم املهارات الدراسية يف القراءة والكتابة
واحلساب(عالونة2009،م) .فضال عن تعلم املهارات
اجلسمية الالزمة لأللعاب ،واكتساب اجتاه سليم نحو

الذات ،فضال عن اتساع البيئة االجتامعية واخلروج
الفعيل إىل املدرسة واالنضامم جلامعات جديدة واضطراد

التنشئة االجتامعية ،وتوحد الطفل مع دوره اجلنيس،

تساهــــم بشكل فردي ،أو مجاعي يف لعــــب دور
(Kokkinos et al. 2015; Roberts,Walter, & .
)Morotti, 2000ويرى (Young, Ne’eman, Gelser,

)«& National Council on, 2012إن اآلثار التي قد

ترتتب عىل حدوث التنمر؛ هي انخفاض التحصيل
الدرايس ،زيادة القلق وفقدان احرتام الذات والثقة

واالكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة ،تدهور الصحة
البدنية ،إيذاء النفس والتفكري يف االنتحار ،االنتحار،

مشاعر االغرتاب ،التغيب ،اآلثار السلبية األخرى
سواء التعليمية والصحية ذات الصلة».
ونظر ًا هلذه األمهية يتم تقييم سلوك التنمر بداية من
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دخول الطفل مرحلة الطفولة املبكرة(Camodeca, ،

وعي كبرية لدى املعلامت بامهية التنمر ،أشكاله ،وأثاره

املدرسة -وهي عملية صعبة للباحثني واملختصني نظرا

املدرسة ،باإلضافة للتوصل لتقليدية اإلجراءات املتبعة.

التشخيص بصورة سليمة .وبالتايل البد من االستناد

الربامج العاملية يف التعامل مع التنمر املدريس.

) Caravita, & Coppola, 2015والتي متثل عمر ما قبل

لقيام الطفل بعدد من السلوكيات التي يصعب معها
للمقاييس والتكنيكات املشهورة املالئمة يف تلك الفرتة
املبكرة واحلرجة من العمر(.(Vlachou et al. 2011

السلبية عىل املتنمرة والضحية ،وبأدوارهن يف منعه يف
وقد أوصت الدراسة بتدريب املعلامت عىل بعض
كام هدفت دراسة دخان والشوارب (2015م)

التعرف عىل املهارات االجتامعية وعالقتها بسلوكيات

فهو سلوك حتكمه ثالثة معايري وهي االعتداء جسدي ًا أو
لفظي ًا أو بشكل غري مبارش ،تعرض الضحايا العتداءات

طالبا وطالبة ،وباستخدام مقياس املهارات االجتامعية

عامة بعدم التوازن ) .(Al-Qahtani,2013فقد توصلت

االجتامعية لدى الطلبة مرتفع وحل جمال التواصل

متكررة ،وحيدث داخل عالقة شخصية تتميز بصورة

دراسة إسرتالية عىل( 7000طفل من  124مدرسة) إىل

انتشار التنمر بنسبة بلغت ( )٪32من الطالب (Gregg,

).& Manocha, 2011

ثانيا :الدراسات السابقة:

التنمر لدى الطلبة ،ذلك عىل عينة مكونة من ()398
والتنمر أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى املهارات

االجتامعي األول ثم جمال إدراك مشاعر اآلخرين،

وباملرتبة األخرية حل جمال املشاركة االجتامعية ،كام
وجدت فروق تعزى للجنس يف مجيع املجاالت باستثناء

جمال املشاركة االجتامعية .وجاءت الفروق لصالح
اإلناث يف مجيع املجاالت ،ويف مستوى املهارات ككل،

تزخر املكتبة العربية بالعديد من البحوث العربية

كام وجدت فروق تعزى للمستوى التحصييل وذلك

السطور القادمة سيعرض الباحث خالصة لعدد من

تعزى لتأثري الصف ،وجود فروق تعزى لتأثري اجلنس

واألجنبية املرتبطة بمتغريات البحث اجلاري .وخالل

الدراسات -التي أمكن االطالع عليها -عىل املستوى

العريب والعاملي؛ فعىل املستوى العريب هدفت دراسة

القحطاين(2015م) التعرف عىل مدى وعي معلامت
املرحلة االبتدائية بامهية التنمر ،أشكاله ،وأثاره السلبية

عىل كل من املتنمرة والضحية ،وأدوار املعلامت يف منع
التنمر؛ حيث وزعت استبانة عىل عدد( )764معلمة
املسرتجع منها( ،)597أسفرت النتائج عن وجود درجة

لصالح ذوي التحصيل املرتفع ،وعدم وجود فروق
لصالح الذكور ،وجود عالقة سلبية بني مستوى
املهارات االجتامعية وسلوكيات التنمر.

كام هدفت دراسة أمحد (2014م) إىل التعرف عىل

تأثري اجلنس ،نوع التعليم فضال عن التعرف عىل أبعاد
الذكاء الوجداين وأبعاد السلوك التنمري لدى طفل
الروضة ،وذلك عىل عينة مكونة من( )40طف ً
ال من

أطفال الروضة املتنمرين .وقد استخدم الباحث مقياس
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الذكاء الوجداين ،ومقياس السلوك التنمري .وقد

النفيس أعىل من املتنمرين ،كام أن التالميذ األصغر سنا
يقعون ضحايا للتنمر بينام األكرب سن ًا هم األكثر تنمر ًا ،

اللفظي واجلسدي واالستبعاد االجتامعي والدرجة

والشعور بالوحدة النفسية والرفض االجتامعي واحليل

أشارت نتائج الدراسة لوجود عالقة ارتباطيه عكسية
دالة إحصائ ًيا بني التحكم يف الغضب وكل من التنمر
الكلية لسلوك التنمر لدى أطفال الروضة.

كام متيزوا باضطراب العالقة بالوالدين ورفض األقران
الدفاعية.

كام هدفت دراسة الدسوقي وعبد الواحد(2014م)

كام أكدت دراسة(سناري2010،م) عىل وجود عالقة

لدى عينة من تالميذ املدارس ،وذلك عىل عينة()340
طالب ًا ،وتطبيق أدوات الدراسة املتمثلة يف مقياس

عالقة سالبة داللة إحصائيا بني ضحايا التنمر املدريس
وحالة القلق ،تقدير الذات ،األمن النفيس ،الوحدة

الغضب .توصلت النتائج لوجود عالقة موجبة دالة

التنمر املدريس .وذلك عىل عينة( )56تلميذا ،وقد

دراسة بعض متغريات الشخصية املنبئة بسلوك التنمر

التنمر ومقياس املسئولية ،مقياس تدبر الذات ،مقياس

إحصائيا بني التنمر والغضب ،ووجدت عالقة موجبة

دالة إحصائيا بني أبعاد التنمر والتوجه نحو اإلنجاز،
وتقدير الذات واالجتامعية واملسئولية ،كام وجدت

فروق بني الذكور واإلناث لصالح الذكور والتوجه

نحو اإلنجاز وتقدير الذات واملسئولية جتاه اإلناث،
ووجدت فروق دالة إحصائيا بني املتنمرين وغري
املتنمرين يف التوجه نحو اإلنجاز واملسئولية لصالح

غري املتنمرين ،كام أشارت نتائج البحث إلسهام تقدير
الذات والتوجه نحو اإلنجاز والغضب يف التنبوء

بسلوك التنمر لدى عينة البحث.

موجبة داللة إحصائية بني التنمر والغضب ،ووجدت

النفسية ،ومعرفة الفروق بني مرتفعي ومنخفيض ضحايا

توصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بني
ضحايا التنمر املدريس واملتغريات السابقة ،فكلام ازداد
وقوع الطفل ضحية للتنمر املدريس ،وارتفع معدل
اإلساءة التي يتلقاها من زمالئه كلام أظهر معدالت أكرب

من القلق والوحدة النفسية ،ويتسم بدرجة كبرية بتدين
تقدير الذات والقصور الشديد يف إحساسه باألمن.

أما عىل املستوى العاملي فقد أكدت دراسة هيلجيالند

ولوند) ( Helgeland & Lund, 2017والتي هدفت
للتحقق من فهم األطفال للخربات املرتبطة بسلوك

التنمر بمرحلة الطفولة املبكرة .وذلك باستخدام

وقد توصلت دراسة(البهاص2012،م) لوجود

مقابالت فردية ومجاعية مع( 31طفال) أعامرهم()5

وكل من سلوك التنمر وضحايا التنمر من جانب أخر

سنوات من العمر .وقد أظهرت النتائج أن األطفال

عالقة ارتباطيه سالبة بني األمن النفيس من جانب
وأن فقدان األمن النفيس يميز املتنمرين وضحاياهم

عىل السواء وإن كان إحساس الضحايا بفقدان األمن

سنوات .وقد تم رصد املالحظات بداية من عمر()4
الذين يتميزون بالتنمر يقومون باستبعاد زمالئهم من

اللعب وتبني من خالل هذا البحث أن(  )2 -1من
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األطفال يف كل روضة يتم استبعادهم بشكل منهجي

ويرتبط دور املدافع عن الضحية ارتباطا إجيابيا بالكفاءة

اآلخرين والبالغني يف رياض األطفال.

سلبيا.

من اللعب ،ويتم إغفال هؤالء األطفال من قبل األطفال
كام ألقت دراسة رومري وكرياسو & (Romero

االجتامعية ،يف حني أن األدوار األخرى ترتبط ارتباطا
ويف حالة ضحايا التنمر؛ فقد أفادت دراسة كوكينيس

) Kyriacou, 2016الضوء عىل دور الكفاءة الذاتية

و باناجوباولو وتزليو(Kokkinos, Panagopoulou,.

واملعتدى عليه) يف منع أو االنغامس يف التنمر ،حيث

التوافق الذايت االنفعايل قد استخدموا أسلوب التفادي

للشاهد(وهو طرف يشاهد واقعة التنمر بيت املعتدى

توصلت إىل أن درجة الوعي بمساندة ودعم الضحية

أثناء عملية التنمر يتوقف عىل مدى كفاءة الطفل يف

) Tsolakidou, & Tzeliou, 2015بأن الطالب ذوي

السلبي يف التعامل مع مجيع أشكال التنمر تقريبا،

باستثناء ما يتعلق بالتنمر اجلسدي .وقد أفاد الطلبة

التدخل ومنع االعتداء عىل زميله املعتدى عليه ،حيث
وزعت استبانة عىل( )24طالب ًا بعد اختيارهم عشوائيا،

األكاديمي استخداما أكرب للتعليامت اإلجيابية الذاتية

اجللسات اإلرشادية تبني أن التدخل أسهم يف حتسني

مبارش أو غري مبارش .تكونت العينة من( )262والذين

وقد تم رشح اهلدف من الدراسة ،وبعد إجراء عدد من

سلوكياهتم نحو الضحية وزيادة الرغبة يف تقديم الدعم

هلا.

كام توصلت دراسة كاموديكا وكارفيتا وكوبوال

الذين يتمتعون بمستويات عالية من التوافق الذايت

عندما يكونون ضحايا جسديا و(ارتباطيا) سواء بشكل
أكملوا تقييم التقرير الذايت للتنمر اإليذاء ،والتكيف،
والفعالية الذاتية .وأظهرت النتائج أن الكفاءة الذاتية

أدت إىل ختفيف االرتباط بني التنمر/اإليذاء والتوافق،

)(Camodeca, Caravita, & Coppola, 2015

حيث أن االستخدام األكرب للتعامل غري الفعال(أي

تؤدي لسلوك التنمر ،وشارك يف البحث( )300طفل

بني املراهقني ذوي املستويات املعتدلة واملنخفضة من

لوضوح العالقة بني الكفاءة االجتامعية واألدوار التي

االستقالة والتجنب السلبي) هو توقع التنمر واإليذاء

ترتاوح أعامرهم بني(  )6 ، 3سنوات .وقد تم تقييم

الكفاءة الذاتية االجتامعية والعاطفية.

أدوار التنمر والتفضيل االجتامعي لدهيم من خالل
تقارير األقران .وبينت النتائج ارتباط الدور ارتباطا
إجيابيا بالكفاءة االجتامعية أثناء ممارسة دور التنمر .كام

مل يتم التحقيق من أدوار التنمر املتنوعة(الفتوة ،االتباع،
الضحية ،املدافع عن الضحية ،الشاهد) لدى أطفال ما

بني تقييامت األقران واملعلمني ،باستثناء دور الشاهد.

وقد أكدت دراسة تريانوفا )(Terranova, 2009

عىل رضورة إعادة ختطيط البيئة التعليمية ،وتقييم
االحتياجات الشخصية للمتعلمني يف أوساطهم

االجتامعية ،باإلضافة لدراسة االرتباطات املعرفية

واالنفعالية واالجتامعية .تكونت العينة من ( )140طفال

يف مرحلة التعليم االبتدائي (ن =  ،140متوسط العمر
246

وليد عبد القادر :الفروق يف مظاهر التوافق النفسي لدى عينة من األطفال املتنمرين مبرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم مبرحلة.....

260-237

=  10سنوات) فقد كانت مشاعر األطفال واخلربات

إن إجراء مزيد من البحوث لرصد مظاهر التوافق

األطفال -عىل مدار العام الدرايس -خلربات التنمر ،مما

باملراحل التالية أمر ال مفر منه؛ فقد توصل الباحث

االجتامعية يف بداية العام الدرايس تتعلق بإدراك

يسهل التنبؤ بحدوث التنمر هلم يف السنوات الالحقة.
وترتبط ردود أفعال األطفال عىل ضحية األقران بام إذا

كان اإليذاء الواقع عليهم بصورة مستمرة ،ومع ذلك،
توقعت تفاعالت األطفال االنفعالية وجتارب األقران
أن حتدث تغريات يف الطرق التي اعتقد هبا املشاركون
عن ضحية األقران بمرور الوقت ،وتوقع شعور
األطفال بالسيطرة ،واملواقف جتاه استخدام العدوان،

وحل املشكالت التغريات يف استجابات املشاركني

للتغلب عىل مسار العام الدرايس.
تعقيب عىل الدراسات السابقة:

الحظ الباحث من خالل اطالعه عىل الدراسات

السابقة أن التوافق يلعب دورا حاسام يف تنمية مهارات
الطفل ،وهو ما أكدت عليه دراسة كوكيينوس
) . (Kokkinos et al. 2015كام أن التنمر املدريس

يؤثر عىل الطفل بصورة ملحوظة سواء من الناحية

النفيس وأبعاده الفرعية لألطفال املتنمرين ومقارنة أثاره
لعدم وجود بحث عريب – يف حدود علم الباحث-
حتى وقت إجراء البحث احلايل عقد مقارنة بني مظاهر
التوافق النفيس بمرحلة الطفولة املبكرة( )6 -3سنوات

وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطى( )9-6سنوات.

ويف ضوء ما سبق يقوم الباحث ببحث للتعرف عىل

الفروق يف مظاهر التوافق النفيس بأبعاده(التوافق

الذايت ،التوافق األرسي ،التوافق االجتامعي) لدى عينة

من األطفال املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة أعامرهم

من( )6-3سنوات ،وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطي

ترتاوح أعامرهم من( )9-6سنوات.
فرضيات البحث:

من خالل ما سبق يستخلص الباحث الفرضيات

التالية:

النفسية ،أو األرسية ،أو االجتامعية .وهو ما أكدت

عليه دراسة دخان والشوارب(2015م) .كام ركزت
العديد من الربامج املعنية باالنتقـــــال من مرحلة

الطفولـــة املبكرة( )6-3سنوات إىل مرحلة الطفولة
املتوسطة( )9 6-سنوات عىل رضورة تعزيز العالقات

اإلجيابيـة )Mathieson, Kawabata, & Crick, 2014

 (Gower, Lingrasوذلك حتى تكون عملية االنتقال
بصورة طبيعية ومنطقية.
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درجات جمموعة األطفال املتنمرين بمرحلة

أطفال مرحلة الطفولة املبكرة ممن ترتاوح أعامرهم (-3

الوسطى عىل اختبار التوافق االجتامعي.
-ال توجد فروق دالة إحصائي ًا بني متوسطي

الوسطى ممن ترتاوح أعامرهم ما بني( )9-6سنوات
بمحافظة رفحاء .وقد تم اختيار عينة الدراسة من املجتمع

الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

الطفل ملرحلة الطفولة املبكرة أو الوسطي ،باإلضافة

الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

درجات جمموعة األطفال املتنمرين بمرحلة

الوسطى عىل الدرجة الكلية ملقياس التوافق
النفيس.

 )6سنوات ،كام تضمنت مجيع أطفال مرحلة الطفولة

الكيل باستخدام العينة العشوائية روعي فيها توفر انتامء

لتوفر سلوكيات التنمر؛ حيث تكونت عينة البحث
من( )66طف ً
ال كعينة مبدئية للدراسة ،تم استبعاد()25
طف ً
ال وذلك نتيجة ألسباب خمتلفة ومنها عدم استيفاء

إجراءات البحث:

معايري البحث لعدم احلصول عىل موافقة أولياء األمور

منهج البحث :اتبع الباحث املنهج الوصفي من خالل

لتطبيق أدوات البحث عليهم ليصبح عدد عينة البحث

والذي يتكون من(التوافق الذايت ،التوافق األرسي،

املبكرة بمتوسط عمري( )5.2سنوات )20(،يمثلون

حماولة التعرف عىل الفروق يف مظاهر التوافق النفيس
التوافق االجتامعي) لدى األطفال املتنمرين بمرحلة

الطفولة املبكرة ومقارنته بأقراهنم بمرحلة الطفولة

الوسطى.

جمتمع الدراسة وعينته :تكون جمتمع الدراسة من مجيع

النهائية()41؛ منهم( )21يمثلون عينة مرحلة الطفولة

عينة مرحلة الطفولة الوسطى بمتوسط عمري()7.2
سنوات .ويوضح اجلدول التايل توزيع أفراد جمتمع عينة

البحث طبقا للمرحلة العمرية التي أخذ منها العينة.

األدوات:

جدول()1
توزيع أفراد العينة النهائية طبقا للمرحلة العمرية
المرحلة
مرحلة الطفولة المبكرة ( )6-3سنوات

مكان التطبيق

العدد

المتوسط العمري

دار الناشئة

10

5.3

نجوم رفحاء

11

5.1

21

5.2

هارون الرشيد االبتدائية

8

7.6

ابن كثير االبتدائية

6

7.2

معاذ بن جبل

6

7.4

20

7.2

المجموع والمتوسط العمري العام
مرحلة الطفولة الوسطي ( )9-6سنوات
المجموع والمتوسط العمري العام
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قائمة تشخيص اضطراب التنمر املدريس(إعدادالباحث).

مقيـــاس التوافق النفـيس لألطفال(عبداملقصودوعبداملقصود2013،م).
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ومنها ،تم وضع تعليامت بسيطة؛ حيث جييب املعلم عن

كل بند من بنود االختبار ،وقد وضعت هلذه االستجابات
أوزان متدرجة كام ييل :دائ ًام( ،)4أحيان ًا( ،)3نادر ًا(،)2
أبد ًا( ،)1ومتثل( )22أقل درجة حيصل عليها الطفل عىل

قائمة تشخيص التنمر املدريس(إعداد الباحث):

القائمة ككل ،بينام متثل( )88أكرب درجة حيصل عليها

وصف القائمة:

لدى الطفل .ولتفسري الدرجات التي حصل عليها الطفل
هبدف حتديد مستوى التنمر من حيث إذا كان شديد ًا أم ال

الطفل .والدرجة املرتفعة عىل القائمة تشري إىل توافر التنمر

قام الباحث بصياغة قائمة تتكون من( )22بند ًا أو عبارة
لتشخيص التنمر املدريس بعد الرجوع للدراسات السابقة،

أو لديه قابلية للتنمر ،يرجع للجدول رقم(.)2

جدول()2
تفسير الدرجات على قائمة تشخيص التنمر المدرسي
اضطراب بسيط
44 -22

اضطراب متوسط ومعرض للخطر

اضطراب شديد وأكثر خطورة
 67فيما فوق

66-44

التحقق من صدق وثبات قائمة تشخيص التنمر املدريس:

ومدى املالئمة لتحقيق اهلدف منه ،واقرتاح ما يرونه،

-صدق املحكمني :حيث تم عرض القائمة عىل

اتفاق( )%90فقط بعد إجراء ما يلزم من تعديالت.

ميادين الرتبية اخلاصة ،والصحة النفسية ،وعلم

تم حساب معامالت االرتباط لالستبانة بني كل بعد

أ – صدق القائمة:

جمموعة تضم( )10من أعضاء هيئة التدريس يف
النفس الرتبوي ،وذلك إلبداء الرأي حول املقياس

وقد تم اإلبقاء عىل العبارات التي حصلت عىل نسبة

 -صدق االتساق الداخىل Internal Consistency

واألبعاد األخرى.

جدول ()3
ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة(ن =)41
أبعاد االستبيان

معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

البعد األول

0.77

دالة

البعد الثانى

0.87

دالة

البعد الثالث

0.89

دالة
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جدول ()4
ارتباط كل جانب بالجوانب األخرى
أبعاد االستبيان
البعد األول
البعد الثانى
البعد الثالث

البعد الثانى
0.9

البعد األول
0.9
0.88

0.89

البعد الثالث
0.88
0.89

وبالتاىل نستطيع أن نستنتج من جدول( ،)3جدول()4

أبعاد هي التوافق الذايت( )14بند ًا ،التوافق
االجتامعي( ،)13التوافق األرسي( )14بند ًا.

الصدق والثبات.

أجلها املقياس ،وتتم اإلجابة بواسطة االختيار

لوجود ارتباط دال عند مستوى( .)0.01وهكذا يتمتع

وقد صيغت بطريقة تناسب الفئة التي أعد من

مقياس التوافق النفيس لألطفال بدرجة معقولة من

ب – ثبات القائمة:

بني( )3بدائل .هي :دائام ،أحيانا ،أبدا .وجيب أن

وقد تم احتساب معادلة الثبات اخلاصة بطريقتي ألفا،

يكون التطبيق من خالل األم أو املعلمة ثم تصحح

جتامن للتجزئة النصفية ،وقد تبني أن مجيع بنود املقياس

أحيانا(درجتان) ،أبدا(درجة واحدة) ،العبارات

بالطريقة التالية :العبارات العادية :دائام( 3درجات)،

وقد تبني ثبات مقداره ( )0.79واحتساب معادلة

السلبية :دائام(درجة واحدة) ،أحيانا(درجتان)،

ترتاوح بني 0.7إىل ،0.8ومجيع هذه القيم دالة عند

أبدا( 3درجات) .وترتاوح الدرجة الكلية من ()41

0.01ما جيعلنا نثق يف ثبات القائمة.

مقيـاس التوافق النفــــــيس للطفل(عبد املقصود

إىل( )123يدل ارتفاعها عىل ارتفاع التوافق النفيس

وصف املقياس:

هبدف حتديد مستوى التوافق النفيس ،يرجع للجدول

وعبداملقصود2013 ،م):

للطفل .ولتفسري الدرجات التي حصل عليها الطفل
رقم(.)5

يتكون املقياس من()41عبارة موزعة عىل()3

جدول()5
تفسير الدرجات على مقياس التوافق النفسي
مستوى التوافق

عدد العبارات

توافق بسيط

توافق متوسط

توافق عال

التوافق الذاتي

14

27 -14

41 -28

 42فأكثر

التوافق األسري

14

27 -14

41 -28

 42فأكثر

التوافق االجتماعي

13

25 -13

38 -26

 39فأكثر

41

77

120

123

المجموع
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التحقق من صدق وثبات مقياس التوافق النفيس:
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الكلية للمقياس بني0.6إىل  . 0.7ومجيع هذه القيم دالة

أ – صدق املقياس:

قام معد القائمة بحساب الصدق عن طريق حساب

معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والبعد الذي

تنتمي إليه وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط دالة
وموجبة وتراوحت بني  0.6إىل  ،0.7كام تراوحت قيم

معامالت االرتباط للدرجة الكلية لكل بعد بالدرجة

عند .0.01مما جيعلنا نثق يف صدق القائمة.

ب – ثبات املقياس:

وقد تم احتساب معادلة الثبات اخلاصة بطريقتي ألفا،

واحتساب معادلة التطبيق ،ويوضح جدول (  )6قيم

معامالت الثبات ،ومجيع هذه القيم دالة عند 0.01ما
جيعلنا نثق يف ثبات القائمة.

جدول رقم ()6
قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس

الدرجة الكلية للمقياس

ألفا كرونباخ
(ن = )40

إعادة التطبيق
(ن = )40

0.77

0.86

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ،مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس.

األساليب اإلحصائية:

للتعرف عىل مدى جتانس عينة البحث يف التنمر

-املتوسطات واالنحرافات املعيارية.

 اختبار «مان ويتني» لتجانس العينة من حيث التنمر.اختبار «ت» لداللة الفروق بني متوسطياملجموعتني.

الحظ اجلدول رقم(.)7

تطبيق مقياس التوافق النفيس للطفل عىل عينةاألطفال التنمرين بمرحلتي الطفولة املبكرة

والوسطى.

-التعرف عىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائي ًا بني

اخلطوات اإلجرائية للدراسة:

-احلصول عىل املوافقات الالزمة.

متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين

-اختيار عينة البحث من املدارس والروضات التي تم

بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

-التأكد من صدق وثبات أداة البحث.

باستخدام اختبار(ت) للتعرف عىل داللة الفروق

اختيارها بعد رشح طبيعة البحث للمسؤولني.

تطبيق مقياس تقدير التنمر لفرز األطفال املتنمرينملراعاة مبدأ جتانس عينة البحث يف توفر سلوكيات

التنمر.

 استخدام اختبار مان ويتني Mann-Whitney Test251

الوسطى عىل درجات مقياس التوافق النفيس

بني متوسطي درجات املجموعتني.

 قام الباحث بمقارنة متوسطي رتب درجات األفرادباملجموعتني التجريبية والضابطة عىل مقياس تقدير
التنمر باستخدام اختبار مان ويتنى.
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جدول رقم()7
تجانس عينة البحث
المجموعة

عدد
الطالب

المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة ((U

قسمة
()Z

الداللة

الطفولة
المبكرة

21

71.9

2.2

21.8

437.5

192.5

0.6

ال

الطفولة
الوسطى

20

71.4

4.4

20.1

423.5

مستوى الداللة عند (2.58 = )0.01

توجد.

مستوى الداللة عند (.1.96 = )0.05

وينص الفرض عىل ما ييل :ال توجد فروق دالة إحصائي ًا

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة()Zاملحسوبة بلغت

بني متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين

( )0.6وهى أقل من القيمة احلدية ( ، )1.96مما يشري

بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطى رتب

الوسطى عىل اختبار التوافق الذايت .وللتحقق من صحة

درجات األفراد باملجموعتني عىل مقياس التنمر.

هذا الفرض تم استخدام اختبار(ت) الحتساب داللة

نتائج البحث:

الفروق بني متوسطى املجموعتني ،واجلدول التايل

بالنسبة للفرض األول:

يوضح ذلك:

جدول()8
داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال على اختبار التوافق الشخصي
المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

الطفولة المبكرة

21

30.0

2.8

29.7

الطفولة الوسطى

20

28.2

1.6

39.0

ويظهر اجلدول رقم( )8وجود فروق ذات داللة

إحصائية بني جمموعتي الطفولة املبكرة والوسطى

عىل اختبار التوافق الشخيص مما يعني رفض الفرض
الصفري ،وقبول الفرض البديل وهو توجد فروق بني

جمموعتي الطفولة املبكرة وجمموعة الطفولة الوسطى

لصالح جمموعة الطفولة املبكرة.

درجات الحرية قيمة ((T
2.5

الداللة
.01

بالنسبة للفرض الثاين:

وينص الفرض عىل ما ييل :ال توجد فروق دالة إحصائي ًا

بني متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين بمرحلة
الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطى عىل
اختبار التوافق األرسي .وللتحقق من صحة هذا الفرض تم

استخدام اختبار(ت)  ،T Testواجلدول التايل يوضح ذلك:
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جدول()9
داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال على اختبار التوافق االسري
المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة ((T

الداللة

الطفولة المبكرة

21

29.2

1.7

38.1

1.3

.18

الطفولة الوسطى

20

28.5

1.5

39.0

ويظهر اجلدول رقم( )9عدم وجود فروق ذات داللة

بني متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين

عىل اختبار التوافق األرسي مما يعني قبول الفرض

الوسطى عىل اختبار التوافق االجتامعي .وللتحقق من

إحصائية بني جمموعتي الطفولة املبكرة والوسطى
الصفري.

بالنسبة للفرض الثالث:

وينص الفرض عىل ما ييل :ال توجد فروق دالة إحصائي ًا

بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة
صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار(ت) الحتساب

داللة الفروق بني متوسطى املجموعتني ،واجلدول
التايل يوضح ذلك:

جدول()10
داللة الفروق بين متوسطي درجات األطفال على اختبار التوافق االجتماعي
المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة ((T

الداللة

الطفولة المبكرة

21

31.6

1.7

34.9

7.2

.00

الطفولة الوسطى

20

28.0

1.3

39.0

ويظهـــر اجلـــدول رقـــم( )10وجـــود فـــروق

ذات داللــة إحصائيـــــــــة بــن جممـــوعتــــــي
الطفولـــة املبكـــرة والوســـطى عـــى اختبـــار
التوافـــق االجتامعـــي ممـــا يعنـــي رفـــض الفـــرض
الصف ــري وقب ــول الف ــرض البدي ــل وه ــو توج ــد

فـــروق بـــن جممــــــــوعتي الطفولـــة املبكـــرة

وجمموعـــة الطفولــــــــة الوســـطى لصالـــح
جمموعـــة الطفولـــة املبكـــرة.

بالنسبة للفرض الرابع:

وين ــص الف ــرض ع ــى م ــا ي ــي :ال توج ــد ف ــروق دال ــة
إحصائيــ� ًا بــ�ن متوســ�طي درجــ�ات جمموعــ�ة األطفــ�ال
املتنمري ــن بمرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة وأقراهن ــم بمرحل ــة

الطفول ــة الوس ــطى ع ــى مقي ــاس التواف ــق النف ــي.

وللتحق ــق م ــن صح ــة ه ــذا الف ــرض ت ــم اس ــتخدام

اختب ــار(ت) الحتس ــاب دالل ــة الف ــروق ب ــن متوس ــطى
املجموعت ــن ،واجل ــدول الت ــايل يوض ــح ذل ــك:
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جدول()11
داللة الفروق بين متوسطي درجات األطفال على الدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي
درجات الحرية قيمة ((T

المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

الطفولة المبكرة

21

90.8

3.6

38.0

الطفولة الوسطى

20

84.7

3.3

38.0

5.5

الداللة
.00

ويظهـــر اجلـــدول رقـــم( )11وجـــود فـــروق ذات

جمموعـــة الطفولـــة املبكـــرة .يوضـــح شـــكل( )1أن

والوس ــطى ع ــى مقي ــاس التواف ــق النف ــي مم ــا يعن ــي

الطفولـــة الوســـطى عـــى الدرجـــة الكليـــة عـــى

داللـــة إحصائيـــة بـــن جمموعتـــي الطفولـــة املبكـــرة

رف ــض الف ــرض الصف ــري وقب ــول الف ــرض البدي ــل

وهـــو توجـــد فـــروق بـــن جمموعتـــي الطفولـــة
املبكـــرة وجمموعـــة الطفولـــة الوســـطى لصالـــح

الف ــروق ب ــن جمموعت ــي الطفول ــة املبك ــرة وجمموع ــة
مقي ــاس التواف ــق النف ــي لصال ــح جمموع ــة األطف ــال

بمرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة مم ــا يش ــر الرتف ــاع مع ــدل

التوافـــق النفـــي لدهيـــم.

شكل رقم( )1الفروق بين مجموعتي الطفولة المبكرة (المتنمرين) ومجموعة الطفولة الوسطى (المتنمرين) على مقياس التوافق النفسي.
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مناقشة النتائج:
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أن( )٪44.1من األطفال املستجيبني عىل االستبيان

بينت نتائج البحث احلايل فروقا دالة إحصائيا بني

تعرضوا يف كثري من األحيان إىل التنمر خالل مراحل

عدم وجود فروق عىل اختبار التوافق األرسي بني

وجود فروق دالة يف التوافق النفيس بني األطفال الذين

متوسطي أداء املجموعتني عىل اختبار التوافق الذايت،
املجموعتني ،كام وجدت فروق دالة إحصائيا اختبار

التوافق االجتامعي بني متوسطي أداء عينة األطفال
املتنمرين بمرحلتي الطفولة املبكرة والوسطى لصالح

جمموعة الطفولة املبكرة ،كام وجدت فروق دالة إحصائيا

عىل الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفيس للطفل

لصالح جمموعة األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة.
وبذلك يرتفع معدل التوافق النفيس لدى جمموعة

األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة عنه لدى جمموعة
األطفال بمرحلة الطفولة الوسطى إال فيام يتعلق ببعد
التوافق األرسي حيث ال توجد فروق ذات داللة بني

متوسطي املجموعتني.

الطفولة الوسطى واملتأخرة؛ حيث أظهرت النتائج

تعرضوا للتنمر مقارنة باملستجيبني الذين مل يتعرضوا

للتنمر ،حيث أظهر ممن تعرضوا للتنمر مستويات أعىل
بكثري يف القلق ،واالكتئاب ،ومشاكل النوم ،واألعراض
االنفصالية والصدمة مقارنة مع أولئك الذين مل

يتعرضوا للتنمر.كام تتفق تلك النتيجة مع ما توصلت

إليه دراسة (Panayiotis, Georgiou,Nikiforou,

) & Elena, 2011يف دراستهم عن العالقة بني التنمر
املدريس والتوافق النفيس؛ فقد تبني أن الطفل قد يواجه

صعوبات يف التكيف النفيس واالجتامعي خالل مرحلة

الطفولة املبكرة؛ حيث إن ضحايا العدوان اجلسدي

يف مرحلة الطفولة املبكرة لدهيم مستويات أعىل يف

فقد توصل الفرض األول لوجود فروق دالة إحصائيا

سوء السلوك النفيس واالجتامعي بشكل عام وكذلك

وتتفق تلك النتيجة مع توصلت إلية دراسة (Erdogdu,

وقد توصل الفرض الثاين لعدم وجود فروق بني

للتنمر أيضا؛ وذلك بسبب السلوكيات االستبدادية

التوافق األرسي ،ويفرس الباحث النتيجة احلالية يف

بني متوسطي أداء املجموعتني عىل اختبار التوافق الذايت،
) 2016إىل أنه مع زيادة أعامر الطالب ،يزيد امليل

للمعلمني واألمهات واآلباء ،مما يزيد من احتاملية
التنبؤ بالتنمر؛ فالطالب الذين ال يستطيعون التفاهم مع

أقراهنم ،حيبون استخدام القوة ،مما ينعكس سلبا حول
األحداث التي لدهيا ميل أعىل للتنمر .كام يمكن تفسري
نتائج الفرض احلايل يف ضوء ما توصلت اليه دراسة

) (Sesar, Barišić, Pandža, & Dodaj, 2012من

الصعوبات املدرسية يف املستقبل.

جمموعتي الطفولة املبكرة والطفولة الوسطى عىل اختبار
ضوء خصائص األطفال خالل مرحلة الطفولة املبكرة
واملتوسطة من العمر والتي تتميز باالرتباط االنفعايل

بالوالدين بدرجة كبرية ،باإلضافة لقابليته لتقبل املعاين
االجتامعية التي حددها الكبار له ،فضال عن حماولة

تعديل السلوك ليتوافق مع سلوك الكبار وبالتايل ال
توجد فروق تذكر يف التوافق األرسي بني املجموعتني
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متت مالحظته (العبايس2016،م و األشول 2008،م).

من أعراض القلق ومشاكل النوم مقارنة بمن تعرضوا

الطفولة املبكرة وجمموعة الطفولة املتوسطة عىل اختبار

يف مستوى أعراض االكتئاب واملشاكل اجلنسية املتعلقة

كام توصل الفرض الثالث لوجود فروق بني جمموعة

التوافق االجتامعي ،وذلك لصالح جمموعة األطفال
بمرحلة الطفولة املبكرة؛ حيث تدعم نتائج الفرض

للتنمر خالل مرحلة واحدة .مل تكن هناك اختالفات
بمدة التنمر .أيضا ،مل تكن هناك اختالفات يف التكيف
النفيس بني املستجيبني الذين تعرضوا للتخويف خالل

احلايل ما تم التوصل إليه يف (Gower, Lingras,

فرتة حمددة واحدة .وبالتايل استنتج البحث بأن املرور

( )٪16من أطفال الروضة يواجهون صعوبات كبرية

التوافق النفيس يف سن البلوغ ،كام يمكن تفسري نتائج

)Mathieson, Kawabata, & Crick, 2014من أن

يف التكيف أثناء املرحلة االنتقالية للطفولة املتوسطة.
حيث درست العالقة بني التنمر يف مرحلة الطفولة

بخربات التنمر يف مرحلة الطفولة يؤدي لصعوبات يف
البحث احلايل يف ضوء دراسة ) (Caputo, 2014والتي
هدفت للكشف عن العالقة بني التنمر خالل اليوم

املبكرة والصعوبات النفسية يف سن البلوغ؛ فمن خالل
دراسة عىل( )249طالب ًا جامعي ًا طبق عليهم استبيان

والدافع (الدوافع الذاتية ،الدافع اخلارجي) كوهنا تقلل

أظهرت النتائج فروقا معنوية يف التكيف النفيس بني

أن التنمر واإليذاء سوف يرتبطان سلبا بالكفاءة الذاتية

التنمر ،قائمة فحص أعراض االضطرابات النفسية،
املستجيبني الذين تعرضوا للبلطجة مقارنة باملستجيبني
الذين مل يتعرضوا للتنمر؛ حيث أظهر الطالب الذين

تعرضوا للتنمر مستويات أعىل بكثري يف القلق،
واالكتئاب ،ومشاكل النوم ،واألعراض االنفصالية

والصدمة مقارنة مع أولئك الذين مل يتعرضوا للتنمر.
وكان لدى املستجيبني الذين تعرضوا للبلطجة يف مجيع
املراحل الثالث (الفرتة من الصف األول إىل الرابع،

واملرحلة من الصف اخلامس إىل الثامن ،ومرحلة

البحث الثانوية) درجات أعىل عىل املستوى الفرعي

لألعراض االنفصامية وأعراض الصدمة اجلنسية
مقارنة مع املجيبني الذين تعرضوا خالل فرتة أو فرتتني.
ويتعرض املتنمرون يف الفرتات الثالث مجيعها ملزيد

الدرايس وبعض األبعاد النفسية ومنها مفهوم الذات

من فرص النجاح األكاديمي ومفهوم الذات .كام تبني
االجتامعية والدراسية.

كام توصل الفرض الرابع واألخري لوجود داللة

إحصائية عىل الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفيس

للطفل لصالح جمموعة األطفال بمرحلة الطفولة
املبكرة .ويرى الباحث أن النتيجة الكلية ملقياس التوافق

النفيس للطفل يمكن أن تفرس يف ضوء النظريات
املتعددة لتفسري التنمر ومنها النظرية التحليلية التي ترى

أن الطفل عندما يمر بخربات سارة أو حزينة ترتبط
باألمل خيزن هذه اخلربات بمرور الوقت ،إال أنه أحيانا ما

تفشل هذه املقاومات الشخصية يف إخفاء هذه اخلربات
بسبب القصور البيولوجي والضعف اجلسمي ،ثم يأيت
الوقت املناسب لتلك اخلربات االنفعالية يف صورة تنمر.
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كام يمكن تفسري نتيجة الكلية يف ضوء النظرية التطورية

للطفل املتنمر.

عندما يرشع األطفال بالدفاع عن أنفسهم عىل حساب

الطفولة املبكرة والوسطى عند تصميم الربامج

-رضورة مراعاة حدوث التوافق األرسي بمرحلتي

والتي تفرتض أن التنمر حيدث منذ الطفولة املبكرة

الفردية .إذ إن األثر واضح بكال املرحلتني.

اآلخرين من أجل فرض سيطرهتم االجتامعية ،كام يمكن

-تصميم برامج تتضمن التخفيف من ضعف

تفسري النتيجة احلالية يف ضوء النظرية السلوكية للتنمر

مهارات التوافق االجتامعي لدى املتنمرين بمرحلة

والتي تفرتض أن التنمر قابل للتكرار إذا ارتبط بالتكرار

الطفولة الوسطى عىل أن تبدأ من مرحلة الطفولة

والتعزيز(أبو الديار2015،م والعبايس2016،م).

املبكرة.

كام يمكن تفسري النتيجة الكلية يف ضوء خصائص

-االهتامم بمراعاة أثر التنمر عىل التوافق النفيس

األطفال بفئة الطفولة املبكرة؛ حيث يرى الباحث أن

للطفل بجميع مكوناته (التوافق الذايت ،التوافق

ما تعرض له الطفل بمرحلة الطفولة املبكرة من إساءة

بشكل متكرر؛ مل يستطع الطفل بمرحلة الطفولة املبكرة
التعبري عنها ،إال أنه عندما دخل مرحلة الطفولة املتوسطة
استطاع التعبري عن ترصفاته تلك ،وازدادت مشكالت

التوافق الشخيص واالجتامعي نتيجة ما يتعرض له من

األرسي ،التوافق االجتامعي).

البحــوث املقرتحــة:

فاعلية برنامج لتخفيف التنمر املدريس لدى عينةمن األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة.

تنمر.

-التنمر اإللكرتوين وعالقته ببعض املتغريات لدى

وختتلف نتائج البحث احلايل مع بعض ما توصلت

عينة من الطالب بمرحلة الطفولة الوسطى.

إليه دراسة )(Faucher, Cassidy, & Jackson, 2015

يف دراستهم الطولية عن التنمر بمرحلتي الروضة حتى

املصادر واملراجع:

الصف الثاين عرش ،وما بعد الثانوي ،واألماكن التي

حتدث فيها .وقد تم التوصل لوجود التنمر بمرحلتي

الطفولة املبكرة حتى الصف الثاين عرش بالرغم
من اختالق الظروف التي حتدث فيه يف املدارس،
واجلامعات ،وأماكن العمل .كام تتشابه اآلثار التي

ترتتب عليه لدى مجيع العينة عىل خمتلف أعامرهم.
توصيــات البحث:

-إصدار نرشات دورية توضح طبيعة التوافق الذايت

أو ًال /املراجع العربية:

أبو الديار ،مسعد نجاح الرفاعي2015(.م) .فاعلية برنامج
إرشادي يف تنمية الذكاء الروحي وخفض السلوك
التنمري لدى عينة من أطفال املرحلة االبتدائية .جملة
العلوم االجتامعية -الكويت.87-49 ،)1(43 ،
أبو سعد ،أمحد عبد اللطيف2011( .م) .علم نفس النمو.
األردن ،عامن :مركز ديبونو لتعليم التفكري.
أمحد ،سهري كامل2012( .م) .سيكولوجية األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة .القاهرة :مركز االسكندرية
للكتاب.
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حقوق اليتيمات المطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية في مواجهة مشكالتهن
بدرية محمد العتيبي (*)

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(قدم للنشر يف  1439/09/07هـ ،وقبل للنشر يف  1440/03/18هـ)
ملخ ــص البح ــث  :هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــى أه ــم حق ــوق اليتي ــات املطلق ــات ،وذل ــك م ــن خ ــال دراس ــة أه ــم أدوار مؤسس ــات الرعاي ــة
االجتامعي ــة يف مواجه ــة مش ــكالهتن.
وقـــد أظهـــرت نتائـــج الدراســـة :أن نســـب الطـــاق عالية،حيـــث بلـــغ إمجـــايل صكـــوك الطـــاق يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف عـــام 1436هـــ نحـــو
( )53604حال ــة يف ع ــام واح ــد ،وأن م ــن أس ــباب الط ــاق يف اململك ــة الت ــرع يف االختي ــار م ــن اجلانب ــن ،وع ــدم الدق ــة يف التح ــري وع ــدم التكاف ــؤ ب ــن
الزوج ــن م ــن حي ــث املس ــتوى العق ــي والثق ــايف واالجتامع ــي .ك ــا أن هنال ــك أس ــباب ًا أخ ــرى خاص ــة بط ــاق اليتي ــات وه ــي :طم ــع ال ــزوج يف الدع ــم
امل ــادي ال ــذي تقدم ــه الدول ــة للفت ــاة اليتيم ــة و اس ــتغالل امل ــرأة واس ــتحقارها وتعرضه ــا للعن ــف اجلس ــدي ألهن ــا يتيم ــة .وق ــد اتض ــح م ــن نتائ ــج الدراس ــة
أن أه ــم املش ــكالت املرتتب ــة ع ــن ط ــاق اليتي ــات ه ــي :مش ــاكل النفق ــة وحضان ــة األبن ــاء ،وع ــدم إجي ــاد الس ــكن املناس ــب ،ومش ــاكل اس ــتخراج بطاق ــة
العائل ــة واألوراق الثبوتي ــة األخ ــرى.
وق ــد أوص ــت الدراس ــة ب ــرورة إقام ــة مش ــاريع صغ ــرة منتج ــة لليتي ــات املطلق ــات ،وإنش ــاء دور خاص ــة الحت ــواء املطلق ــات م ــن اليتي ــات بمفرده ــن
أو م ــع أطفاهل ــن ،وتقدي ــم املس ــاعدة الكامل ــة هل ــن وألبنائه ــن يف التعلي ــم والرتبي ــة والتهيئ ــة لل ــزواج ،وزي ــادة اإلعان ــات املالي ــة الش ــهرية للمطلق ــات م ــن
حم ــدودي الدخ ــل.
كلامت مفتاحية:احلقوق ،اليتيامت ،املطلقات ،دور الرعاية االجتامعية.
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Abstract: This study aims to identify the most important rights of the female divorced orphans by studying the important roles of social care houses in facing
their problems. The results of the study showed that divorce rates are high. The total divorce rate in Saudi Arabia in 1436H reached about 53604. One of the main
causes of divorce in the Kingdom is the haste towards taking decision of marriage without taking into account the educational, social and cultural background of the
partner. Among other reasons are the husbands’ desires in the financial support provided by the government to their wives and the different forms of exploitations
and abuses. The results of the study show that the most common problems facing the divorced orphans are the insufficient financial support, nursery, inappropriate
housing and the issue of getting ID cards. The study recommends establishing business projects for divorced orphans, providing special shelters or orphanages for
them and their kids and providing all types of social, financial and educational support to them.
Keywords: Rights, Orphans, Divorced, , Social Care Houses.
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مقدمة:

االجتامعــي ،وعــى مســتقبل أبنائهــا وبالتــايل مســتقبل

يعــد الــزواج مــن أهــم النظــم االجتامعيــة

األجيــال يف املجتمــع ،ألن األرسة هــي مصــدر تكوين

األرسة التــي تعتــر أهــم ركيــزة يف بنــاء املجتمــع.
وقــد جــاء اإلســام حاثـ ًا أفــراده ومؤكــد ًا عــى أمهيــة
الرابطة(و َأ َخ ْ
ــذ َن
الــزواج ،وعظــم مــن قداســة هــذه
َ

الناحيــة النفســية واالســتقرار االجتامعــي ،كــا أهنــا

مصــدر املســؤولية االجتامعيــة املناطــة بــاألرسة إلنتاج
أجيــال مفيــدة اجتامعي ـ ًا وتعــي واجباهتــا االجتامعيــة

والســكنى والتفريــغ العاطفــي
فيــه نعمــة االســتقرار ُ

إىل تفــكك األرسة ،وإىل االنحرافــات اإلجراميــة

وأقواهــا وأقدمهــا وأقدســها ،وعــى أساســه تقــوم

ـم ِمي َثا ًقــا َغ ِل ً
يظــا)( النســاء ،)21 :حيــث تتجــى
ِم ْن ُكـ ْ

ووصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل الــزواج بأنــه آيــة مــن
ــن آ َياتِ ِ َ
ــن َأن ُْف ِس ُ
ــك ْم
آياتــه َ
ــم ِم ْ
(و ِم ْ
ــه أ ْن َخ َلــقَ َل ُك ْ
اجــا لِت َْسـ ُ
ـكنُوا إِ َل ْي َهــا َو َج َعـ َ
ح ـ ًة
ـو َّد ًة َو َر ْ َ
َأزْ َو ً
ـم َمـ َ
ـل َب ْين َُكـ ْ
إِ َّن ِف َٰذ َلِــك َل َيـ ٍ
ـر َ
ون)( الــروم.)21 :
ـات لِ َقـ ْ
ـو ٍم َي َت َف َّكـ ُ
وقــد تعرضــت األرسة يف العرص احلديــث ألزمات

وتصدعــات ،متعــددة مثــل :ســوء التوافــق العاطفــي
واجلنــي ،والغــرة واخليانــة الزوجيــة ،والــراع عىل

الســلطة يف البيــت ،ومشــكالت املــرأة العاملــة ،وتنافر
الثقافــة والقيــم وامليــول بــن الزوجــن ،وإدمــان اخلمر
واملخــدرات ،واإلرساف والبخــل ،والفشــل يف تكوين

عالقــات ناضجــة مــع اآلخريــن ،ومشــكالت دور
احلضانــة ،واملواصــات واملــرض والعقــم واهلجــر
والســجن وتعــدد الزوجــات والطــاق ،والوفــاة

والبطالــة والفقــر ،وســوء تربيــة األبنــاء وانحــراف

األحداث.....الــخ.

وظاهــرة الطــاق من الظواهــر االجتامعيــة اجلديرة

باالهتــام والدراســة ألهنــا تؤثــر عــى أداء األرسة

ملهامهــا وتؤثــر عــى تكوينهــا الداخــي واســتقرارها

املــودة الالزمــة لصاحبــي العالقــة وذريتهــا مــن

واملســتقبلية املناطــة هبــا ،وقــد يــؤدى الطــاق

واألخالقيــة ومــا يرتتــب عــى هــذه املشــكلة املعقــدة

اجلوانــب بســبب ارتباطهــا بوضــع املــرأة والرجــل

االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف وكوهنــا أحــد
أشــكال التصــدع الــذي يقــع يف نطــاق األرسة أيــ ًا

كان شــكل البيئــة والتنظيــم اللذيــن تقــوم عليهــا،
خصوص ـ ًا وأن للطــاق ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بصالحيــات
وســلوك األفــراد يف األرسة.

فمــن املعلــوم أن الطــاق مشــكلة اجتامعيــة

ذات آثــار عميقــة ومتشــعبة ،منهــا ظهــور مشــاعر
اإلحبــاط وعــدم الرضــا ويكــون ذلــك عنــد املــرأة

أكثــر مــن الرجــل ومشــكالت رعايــة األبنــاء وأن
جتربــة الطــاق تولــد لــدى املطلــق ضغطــ ًا عاطفيــ ًا
ويصبــح أقــل نزوعـ ًا نحــو املشــاركة يف اختــاذ قــرارات

ختــص أفــراد األرسة ويصبــح كل مــن املطلقــن
أقــل حساســية وأكثــر بــطء ًا يف االســتجابة حيــال
املشــكالت التــي تواجههــا ،ويــؤدي الطــاق إىل عدم
ِ
الرضــا الوظيفــي بســبب أن املهنــة تتطلــب نوعـ ًا مــن

الرتكيــز ذهني ـ ًا مــن املطلــق أو املطلقــة وكذالــك مــن
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آثــار الطــاق عــدم التكيــف النفــي واالجتامعــي

ببياناهتــا وبيانــات أبنائهــا ،حيــق هلــا احلصــول عليهــا

مــن قيمتهــا ومكانتهــا االجتامعيــة ،والشــعور بعــد

للســعوديني يف البــاد مؤكــدة عــى أحقيــة الزوجــة

لــكل مــن املطلقــن ،وتفقــد املــرأة املطلقــة الكثــر
الطــاق باإلحبــاط والوحــدة.

مــن اجلهــة املســؤولية عــن األحــوال الشــخصية

يف حالــة عــزوف الــزوج عقــب وقــوع الطــاق ،عــن

قــال تعــاىل يف ســورة البقــرة (ال جنــاح عليكــم إن

إســقاط بياناهتــا يف ســجل األرسة وتغيــر بيانــات

ومتعوهــن عــى املوســع قــدره وعــى املقــر قــدره
متاعــ ًا باملعــروف حقــ ًا عــى املحســنني)( البقــرة:

أمرهــا لوكالــة األحــوال املدنيــة لتعديــل البيانــات

طلقتــم النســاء مــامل متســوهن أو تفرضــوا هلــن فريضــة

بطاقــة العائلــة ،عــر مراجعتهــا هــي أو أحــد أوليــاء
بتســجيل الطــاق ،وإســقاطها عــن ســجل األرسة

 .)236وقــال تعــاىل( :وللمطلقــات متــاع باملعــروف
حقــ ًا عــى املتقــن) (البقــرة. )241 :

تصديقــه يف املحاكــم الرشعيــة.

2012م عــى اإلرساع يف إعــداد الئحــة تنظيميــة

قــرض اجتامعــي بــدون فائــدة مــن البنــك الســعودي

وقــد وافــق جملــس الشــورى الســعودي يف عــام

حلقــوق املــرأة املطلقــة حتفــظ حقوقهــا وحقــوق

أطفاهلــا كــا نصــت عليهــا الرشيعــة اإلســامية.

هــذا وتــرف حكومــة اململكــة العربية الســعودية
إعانــة شــهرية خمصصــة للمطلقــات ،فضــ ً
ا عــن

اإلعانــة املقطوعــة ،وغــره مــن الربامــج املقدمــة مــن

الضــان االجتامعــي بــوزارة الشــؤون االجتامعيــة.

املقيــد رشعــا ،عــر
مــن خــال صــك الطــاق ّ
كــا حيــق للمطلقــات يف الســعودية التقديــم عــى

للتســليف واالدخــار ،وصنــدوق التنميــة العقاريــة،
وصنــدوق املئويــة.
مشكلة البحث:

يعــد املجتمــع الســعودي جــزء ًا مــن املجتمــع

اإلنســاين الــذي تشــغله بعــض املشــكالت االجتامعيــة

وتــم ترتيــب اتفــاق بــن وزارة العــدل الســعودية

واألرسيــة كإحــدى األفعــال االجتامعيــة املمكنــة

وذلــك باســتقطاع إجبــاري مــن راتــب الــزوج لــأم

التارخييــة واالجتامعيــة التوصــل ملجموعــة مــن

ووزارة الشــؤون االجتامعيــة عــى إعانــة املطلقــة ماديا
املطلقــة وأبنائهــا ،ممــا ســيحل الكثــر مــن املشــاكل

املاديــة التــي تتعــرض هلــا املطلقــة.

أو املتوقعــة .وقــد حــاول املجتمــع عــر مســرته
احللــول للكثــر مــن تلــك املشــكالت غــر أن هــذه

احللــول واملبــادرات واإلجــراءات كانــت تناســب

وســمحت اململكــة للمــرأة املطلقــة ،بعــد وقــوع

حجــم املجتمــع اجلغــرايف والســكاين والتنــوع

أرسة خــاص هبــا وبأبنائهــا ،عــر رشحيــة خاصــة

املتغــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،فقــد

حالــة الطــاق وثبوهتــا رشعــا ،باســتخراج ســجل

الفكــري واخللفيــات الثقافيــة وغــر ذلــك مــن
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عانــى املجتمــع الســعودي كغــرة مــن املجتمعــات

مآهلــا الفشــل مــؤرش يبعــث للقلــق ،حيــث تشــر

خــال اإلحصائيــات الصــادرة عــن اجلهــات

الســعودى يف الســنوات األخــرة ،حيــث جــاءت

مــن هــذه املشــكلة وظهــر ذلــك بوضــوح مــن

املهتمــة أو املختصــة هبــذا الشــأن ،حيــث بينــت
تلــك اإلحصــاءات ارتفــاع نســبة الطــاق يف خمتلــف
مناطــق اململكــة واالســتمرار يف ذلــك االرتفــاع ،وهو
مــؤرش عــى أن الظاهــرة هبــذا احلجــم مــن الظواهــر
االجتامعيــة الســلبية التــي مل تكــن موجــودة يف املجتمع

الســعودي مــن قبــل وقــد نــادى أهــل العلــم والفكــر
وأويل األمــر لدراســة مثــل هــذه الظواهــر الســلبية يف

املجتمع(اليوســف1438 ،هـــ ،ص.)38:

اإلحصــاءات إىل تزايــد نســبة الطــاق يف املجتمــع

بنســبة( )%28,64يف عام1436هـــ ،كــا جــاءت نســبة

الطــاق بمحافظــة الريــاض( )%32,43وهــى نســبة

مرتفعــة إىل حــد كبــر تتطلــب النظــر إليهــا مــن كافــة
التخصصــات العلميــة (إحصــاءات وزارة العــدل،

1436هـــ ،ص.)45:

وتكمــن مشــكلة هــذه الدراســة يف كيفيــة التغلــب

عــى املشــاكل التــي تعــاين منهــا املــرأة اليتيمــة
املطلقــة ،حيــث تواجــه املــرأة املطلقــة مشــاكل نفســية

وقــد كشــفت دراســات بحثيــة عــن ارتفــاع نســبة

واجتامعيــة كثــرة مثــل عــدم احلصــول عــى حقوقهــا

أكثــر مــن  %35مــن حــاالت الــزواج ،بزيــادة عــن

املــرأة املطلقــة ،وطــول إجــراءات التقــايض واملحاكــم

الطــاق يف الســعودية يف العــام 2011م لتصــل إىل
املعــدل العاملــي الذيــن يــراوح بــن  %18و.%22
ووصلــت حــاالت الطــاق يف عــام 1431هـــ إىل

معــدل حالــة واحــدة كل نصــف ســاعة ،بعــد أن
بلغــت عــدد حــاالت الطــاق  18765حالــة مقابــل

 90983حالــة الــزواج يف العــام ذاتــه ،بمعــدل حالــة
كل نصــف ســاعة ،وتقــع غالبيــة حــاالت الطــاق
يف الســنة األوىل مــن الــزواج بنســبة تصــل لـــ،%60
بحســب خمتصــن.

ولقــد ازدادت حــاالت الطــاق يف الســنوات

األخــرة بشــكل يبعــث عــى القلــق ،والســيام أن

للطــاق عواقــب غــر حممــودة عــى املســتويني
الفــردي واالجتامعــي ،فزجيــة مــن كل مخــس زجيــات

وحقــوق أطفاهلــا ،ونظــرة املجتمــع الســالبة جتــاه
وغريهــا مــن املشــاكل .بالرغــم مــن أن وزارة العمــل
والتنميــة االجتامعيــة تقــدم بعــض التســهيالت

للمطلقــات بصفــة عامــة ولليتيــات املطلقــات عــى

وجــه اخلصــوص يف التوظيــف وتوفــر الســكن
املالئــم ،إال أهنــا غــر كافيــة.
واســتناد ًا إىل مــا ســبق تتحــدد املشــكلة الرئيســية

للدراســة يف التســاؤل التــايل:

مــا حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات

الرعايــة االجتامعيــة يف مواجهــة مشــكالهتن؟
أهداف البحث:

هتــدف هــذه الدراســة بشــكل أســايس إىل معرفــة

حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات الرعايــة
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4.مــا هــي احللــول املقرتحــة لعــاج مشــكالت
اليتيــات املطلقــات؟

األهــداف الفرعيــة هلــذه الدراســة يف اآليت:

5.هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة

1.التعرف عىل حقوق اليتيامت املطلقات.

2.معرفــة املشــكالت املؤديــة لطــاق اليتيــات

يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول

3.الكشــف عــن َد ْور مؤسســات الرعايــة
االجتامعيــة يف مواجهــة مشــكالت اليتيــات

اليتيمــة املطلقــة– املؤهــل الــدرايس لليتيمــة

حماورهــا التــي تعــود إىل متغــرات (عمــر

وجمهــوالت األبويــن.

املطلقــة – فــرة اســتمرار الــزواج).

بعــد طالقهــن.

4.صياغــة بعــض احللــول املقرتحــة لعــاج

مفاهيم البحث:

5.حســاب الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة

قــال الفــروز آبادي« :احلــق :من أســاء اهلل تعاىل أو

حماورهــا التــي تعــود إىل متغــرات (عمــر

والعــدل ،واإلســام ،واملــال ،وامللــك ،واملوجــود

 -احلقوق:

مشــكالت اليتيــات املطلقــات.

يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول
اليتيمــة املطلقــة– املؤهــل الــدرايس لليتيمــة
املطلقــة – فــرة اســتمرار الــزواج).

تساؤالت البحث:

مــن صفاته ،والقــرآن ،وضــد الباطل ،واألمــر املقيض،
الثابــت ،والصــدق ،واملــوت ،واحلــزم ،وواحــد

احلقوق»(الفريوز أبادي1407 ،هـ) .

وقــال املنــاوي« :احلــق لغــة :الثابــت الــذي ال يســوغ

يتحــدد التســاؤل الرئيــس هلــذه الدراســة يف اآليت:

إنكاره» (املنــاوي1938،م).
واحلقــوق هــي ّ
كل مــا جيــب أن يعطــى للفــرد

الرعايــة االجتامعيــة يف مواجهــة مشــكالهتن؟ بينــا

ألي أحــد أن
رضوريــة للعيــش الكريــم ،وال جيــوز ّ

مــا حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات

متثلــت التســاؤالت الفرعيــة هلــذه الدراســة يف اآليت:
1.ما هي حقوق اليتيامت املطلقات؟

وجلميــع النــاس عــى وجــه هــذه البســيطة ،مــن أمــور
ينتقصهــا أو يلغيهــا مــن حيــاة شــخص آخــر ،كــا

ـم إدراج هــذه احلقــوق ضمــن الدســاتري واملواثيــق
تـ ّ

2.مــا هــي املشــكالت املؤديــة لطــاق اليتيــات

الرسمية للهيئات الدولية املختلفة.

3.مــا هــو َد ْور مؤسســات الرعايــة االجتامعية يف

للمطلقــات اليتيــات يف املجتمــع الســعودي مــن

وجمهــوالت األبويــن؟

مواجهــة مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهن؟

تعريــف احلقــوق إجرائيــاّ :
«كل مــا جيــب أن يعطى

أجــل مواجهــة مشــكالهتن ،ومســاعدهتن عــى احليــاة
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الكريمــة وتوفــر مصــدر دخــل شــهري يتناســب

2002م،ص.)59 :

تلــك احلقــوق الترشيعــات والقوانــن اخلاصــة برعايــة

الســبيل ،أمــا رشعــا فقــد اتفــق الفقهــاء عــى أنــه

واحتياجاهتــن واحتياجــات أطفاهلــن ،عــى أن تــدرج

األرسة بشــكل عــام واملطلقــات بشــكل خــاص».
 -اليتيامت:

اليتــم يف اللغــة هــو االنفــراد ،فمــن فقــد أبــاه

فهــو يتيــم ،وال يقــال ملــن فقــد أمــه يتيــم بــل منقطــع ،

ـرف الطــاق لغــة بأنــه حــل الوثــاق أو إخــاء
يعـ ّ

حــل النــكاح بلفــظ أو فعــل دال عــى ذلــك .واملــرأة

املطلقــة هــي كل امــرأة فارقــت زوجهــا يف حياتــه

بطالقــه هلــا .واليتيــم يف عــرف الــرع مــن مــات

أبــوه وهــو صغــر دون ســن البلوغ(املعجــم الوجيــز،

أمــا مــن فقــد أبــاه وأمــه معــا فهــو (لطيــم) ،واليتيــم
رشعـ ًا هــو :مــن مــات عنــه أبــوه وهــو صغــر مل يبلــغ

تعريــف املطلقــة اليتيمــة« :املطلقــة يتيمــة األبويــن

1432هـ ،ص.)10 :

 -الرعاية االجتامعية:

ُ
احل ُلــم ،ويســتمر وصفــه باليتــم حتــى يبلغ(درويــش،

2003م ،ص.)87:

التــي تــم رعايتهــا منــذ صغرهــا يف دار األيتــام».

واليتيــم هــو مــن فقــد األب مــن الصغــر وال
يســمى بعد البلــوغ يتي ًام(محــاد  1430 ،هـ ،ص.)17:

االجتامعيــة «:بأهنــا نســق منظــم مــن اخلدمــات

كليهــا ،أو مــن كان جمهــول األبويــن ،وعمــره منــذ

واجلامعــات عــى حتقيــق مســتويات مناســبة

واليتيــم رســمي ًا :هــو مــن فقــد أحــد والديــه أو

الــوالدة حتــى الســن الثامنــة عــرة أي حــن تنتهــي
فــرة واليــة املؤسســة عليه(احلليبــي 1429 ،هـ ،ص:

.)27

تعريــف اليتيــات إجرائيــ ًا« :هــي املطلقــة التــي

فقــدت أحــد أبوهيــا أو كليهــا ســواء أكان هلــا أهــل
أو مل يكــن هلــا أهــل».
 -املطلقات:

مطلـــق( :اســـم مفعـــول ِمـــن َط َّلـــقَ )،
ا ِ ْم َر َأ ٌة ُم َط َّل َق ٌ
ـــات
ـــن َط َّل َق َهـــا َز ْو ُج َهـــا ( َو ْ ُال َط َّل َق ُ
ـــةَ :م ْ
ت َّب ْص ـ َ َ
ـر ٍ
َي َ َ
وء )( .معج ــم املع ــاين
ـن بِأن ُْف ِس ـ ِه َّن َث َل َث ـ َة ُق ـ ُ

اجلامـــع  -معجـــم عـــريب عـــريب)( .الســـكري،

عــرف فريــد النــدر) (Fried landerالرعايــة

واألجهــزة التــي يتــم إعدادهــا ملســاعدة األفــراد

للصحــة واملعيشــة ولتدعيــم العالقــات الشــخصية

واالجتامعيــة بــا يمكنهــم مــن تنميــة قدراهتــم

وحتســن مســتوى حياهتــم بــا يتامشــى مــع

احتياجاهتــم وجمتمعاهتم(فريــد النــدر1998،م).
وعرفهــا أمحــد كــال أمحــد :بأهنــا هــذا الــكل مــن

اجلهــود واخلدمــات والربامــج املنظمــة احلكوميــة

واألهليــة والدوليــة التــي تســاعد هــؤالء الذيــن

عجــزوا عــن إشــباع حاجاهتــم الرضوريــة للنمــو
والتفاعــل اإلجيــايب معـ ًا يف نطــاق النظــم االجتامعيــة

القائمــة لتحقيــق أقــى تكيــف ممكــن مــع البيئــة
االجتامعيــة.
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كــا عرفهــا عبــد املنعــم شــوقي :بأهنــا تنظيــم

هيــدف إىل مســاعدة اإلنســان عــى مقابلــة احتياجاته
الذاتيــة واالجتامعيــة .ويقــوم هــذا التنظيــم عــى

أســاس تقديــم الرعايــة االجتامعيــة عــن طريــق
اهليئــات واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة.
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أو ًال :النظرية الوظيفية:

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن لــكل فــرد يف املجتمــع
جمموعــة مــن االحتياجــات الغريزيــة واالجتامعيــة

والعاطفيــة التــي يســعى إىل إشــباعها وحيــاول كل

جمتمــع إشــباع هــذه االحتياجــات عــن طريــق النظــم

وتعرف الرعاية االجتامعية بأهنا «نسق قومي

االجتامعيــة املختلفــة واســتمرار أي نظــام مرهــون

احتياجات الناس االجتامعية واالقتصادية والتعليمية

هــذا اجلــزء وظيفتــه انتهــى الــزوال ،فــإذا مل يســتطيع

من الربامج واخلدمات التي تساعد عىل مواجهة
والصحية والتي تعترب أساسية يف تدعيم املجتمع ،كام

أهنا متثل حالة الرفاهية اجلامعية للمجتمع املحيل أو
القومي»(السكري2002 ،م،ص.)105:

كــا تعــرف بأهنــا « جمموعــة األنشــطة املنظمــة

ملؤسســات حكوميــة أو أهليــة والتــي تســعى إىل

إشــباع احلاجــة واملســامهة يف حــل املشــكالت
االجتامعيــة أو حتســن األحــوال االجتامعيــة لألفراد

واجلامعــات واملجتمعــات»  ،وتتضمــن هــذه
األنشــطة جهــود خمتلــف املهنيــن مثــل األطبــاء
واملمرضــن والقانونيــن واملحامــن واألخصائيــن

االجتامعيــن.(Dunkle,2007. p.744) .

بالوظائــف يــؤدي إلشــباع هــذه احلاجــات وإذا فقــد
الــزواج حتقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا األفــراد

مثــل :حتقيــق االســتقرار العاطفــي والوجــداين
واإلنجــاب واإلشــباع اجلنــي واحلصــول عــى

االســتقرار االجتامعــي .فــإن أحــد الزوجــن أو كليهام

ســيقرران االنفصــال وإهنــاء الــزواج (اخلطيــب،

2009م،ص.)76:

وتــرى الباحثــة أن لليتيــات املطلقــات يف ضــوء

النظريــة الوظيفيــة جمموعــة مــن االحتياجــات
واملشــكالت االجتامعيــة واالقتصاديــة والنفســية
والغريزيــة والعاطفيــة التــي يســعني إىل إشــباعها،

وهنــا جيــب عــى النظــم االجتامعيــة ،كــدور

تعريــف الرعايــة االجتامعيــة إجرائيــا « :جمموعــة

ومؤسســات الرعايــة االجتامعيــة مســاعدة اليتيــات

احتياجــات اليتيــات املطلقــات يف املجتمــع

مشــكالهتن وتوفــر ســبل احليــاة الكريمــة هلــن.

الربامــج واخلدمــات التــي تســاعد عــى مواجهــة

الســعودي ،ومواجهــة مشــكالهتن االجتامعيــة
واالقتصاديــة والتعليميــة واملعيشــية».
اإلطار النظري:

النظريات االجتامعية املتصلة بالدراسة:

املطلقــات عــى إشــباع تلــك االحتياجــات ومواجهــة

ثاني َا :النظرية البنائية الوظيفية:

يؤكــد أنصــار هــذه النظريــة أن البنــاء االجتامعــي يف
حالــة تــوازن ومتاســك واعتــاد متبــادل بــن األجــزاء
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وأن لــكل جــزء من أجــزاء البنــاء دور ووظيفة تســاعد

يف احليــاة اليوميــة ،فليــس هنــاك أرستــان متشــاهبتان

النظــم االجتامعيــة هــو املحافظــة عــى اســتمرار هــذا

هبــا والتــي متيزهــا عــن األرس األخــرى.
وتلعــب األرسة دور ًا مهــا يف تلقــن األفــراد

عــى اســتمرار البنــاء وأن اهلــدف الرئيــي جلميــع
البنــاء ،واســتقراره ،كــا أن كل جــزء مــن أجــزاء البناء
يؤثــر ويتأثــر بالنظــم االجتامعيــة األخــرى واألرسة،
وفقــا هلــذه النظريــة جــزء مــن البنــاء االجتامعــي هلــا

عــدة وظائــف هامــة تســاعد عــى اســتمرار املجتمــع،
وأهنــا تواجههــا بعــض املشــكالت مثــل :البطالــة

وضعــف الــوازع الدينــي وعــدم االســتقرار الســيايس
وغريهــا ينعكــس عــى األرسة ويؤثــر عــى ظاهــرة

الطالق(الرميــح2009 ،م ،ص.)45:

لدرجــة التطابــق ،فــكل أرسة هلــا عالقتهــا اخلاصــة

أدوارهــم املســتقبلية .وكل أرسة هلــا جمموعــة مــن

الرمــوز واملعايــر التــي تعلمهــا ألبنائهــا يف مرحلــة

الصغــر ،وهــذه الرمــوز واملعــاين ختتلــف مــن أرسة
ألخــرى  ،فالفــرد حيــاول أن يســتوعب الــدور املتوقــع
منــه أو ً
ال ثــم حيــاول مــن خــال تعاملــه اليومــي مــع

اآلخريــن إدخــال بعــض التعديــات عــى دوره وفقــا
للرمــوز التــي اكتســبها يف مرحلــة الصغــر ووفقــ ًا

وتــرى الباحثــة أن األرسة وفقــا لنظريــة البنائيــة

للظــروف املحيطــة بــه ،لذلــك نجــد أن كل عالقــة

وظائــف هامــة تســاعد عــى اســتمرار املجتمــع،

وكلــا كانــت املعــاين والرمــوز التــي اكتســبها

الوظيفيــة جــزء مــن البنــاء االجتامعــي ،هلــا عــدة
وأهنــا تواجههــا بعــض املشــكالت مثــل :البطالــة

وضعــف الــوازع الدينــي وعــدم االســتقرار الســيايس
وغريهــا ممــا ينعكــس عــى األرسة ويؤثــر عــى ظاهــرة

الطــاق ،وأن اليتيــات املطلقــات جيــب مســاعدهتن

مــن قبــل كافــة مؤسســات الدولــة لتوفــر حقوقهــن

الترشيعيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،وحماولــة
إشــباع احتياجاهتــن املتعــددة ومواجهــة مشــكالهتن
املتجــددة.

زوجيــة ختتلــف عــن العالقــات الزوجيــة األخــرى،

الزوجــان مــن أرسمهــا متقاربــة ســاعد ذلــك عــى

حتقيــق التفاهــم بينهــا ،والعكــس كلــا كانــت الرمــوز
واملعــاين متباعــدة بــل متنافــرة بــن الزوجــن أدى

ذلــك إىل خلــق فجــوة بينهــا ممــا يــؤدي إىل الطــاق.
وتــرى الباحثــة أن األرسة وفقــا للنظريــة البنائيــة

الوظيفيــة قــد تعــاين مــن التفــكك واالنفصــال
وانتشــار ظاهــرة الطــاق بســبب عــدم التوافــق

الثقــايف واالجتامعــي واالقتصــادي والنفــي والــذي

يعــد مــن أهــم أســباب انتشــار مشــكلة الطــاق يف

ثالث ًا :النظرية التفاعلية الرمزية:

يــرى علــاء هــذه النظريــة أن األرسة جيــب أن ال

تــدرس كنمــوذج مثــايل بــل جيــب أن تــدرس كــا هــي

املجتمــع ،والتــي تــزداد خطورهتــا عندمــا تكــون
املطلقــات ذوات ظــروف خاصــة مثــل اإلعاقــة أو

اليتــم.
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رابع ًا النظرية التبادلية:
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الدراسات السابقة:

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن األفــراد يدخلــون

تعــددت الدراســات والبحــوث املتعلقــة بظاهــرة

يتبادلــون العواطــف واملشــاعر واآلراء واألفــكار

مــن الدراســات هــذه املوضــوع مــن شــتى اجلوانــب،

مــع بعضهــم البعــض يف عالقــات تبادليــة ،فهــم
واملصالــح واألمــوال وغريهــا ،يف تبادهلــم هــذا

هــم يســعون إىل حتقيــق أكــر قــدر مــن الربــح

الطــاق يف جمتمعنــا الســعودي ،وقــد تناولــت العديــد
ومــن هــذه الدراســات:

الدراســة األوىل :دراســة املجــايل (2015م)

بأقــل خســائر ممكنة(املجــايل2015 ،م ،ص.)87:

بعنــوان :أهــم األســباب االجتامعيــة التــي تــؤدي

وتصبــح احليــاة مليئــة باملشــكالت واملشــاحنات

املطلقني واملطلقــات يف حمافظــة الكــرك .وهــي

عندمــا تتعــذر احليــاة الزوجيــة بــن الطرفــن

فــإن املــرأة حتــاول أن حتســب مقــدار اخلســائر
املرتتبــة مــن هــذا الطــاق ومقــدار املكاســب

فــإذا أحســت أن مكاســبها مــن الطــاق تفــوق
خســائرها فإهنــا تتخــذ قــرار الطــاق ،والعكــس

صحيــح إذا كانــت اخلســائر أكثــر مــن املكاســب
فإهنــا ستســتمر يف حياهتــا الزوجيــة  ،وأن هــذه
املكاســب أو اخلســائر ليســت هنــا ماديــة فقــط

وإنــا هــي ماديــة أو معنويــة أو اجتامعيــة.

إىل وقــوع حالــة الطــاق مــن وجهــة نظــر

دراســة وصفيــة حتليليــة.

وقــد هدفــت الدراســة إىل معرفــة أهــم األســباب

االجتامعيــة التــي تــؤدي إىل وقــوع حالــة الطــاق يف
حمافظــة الكــرك مــن وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات

يف حمافظــة الكــرك.

وتوصلــت الدراســة إىل نتائــج كان مــن أمههــا:

أن اجلهــل باحليــاة الزوجيــة يــؤدي إىل وقــوع حالــة
الطــاق مــن وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات يف

وتــرى الباحثــة أن اليتيــات املطلقــات يف

حمافظــة الكــرك ،و أن تدخــل األهــل يف شــؤون

العواطــف واملشــاعر واآلراء واألفــكار واملصالــح

وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات يف حمافظــة الكــرك،

ضــوء النظريــة التبادليــة يتبادلــون مــع أزواجهــن
واألمــوال وغريهــا ،هبــدف حتقيــق أكــر قــدر

مــن الربــح بأقــل خســائر ممكنــة ،وعندمــا حيــدث

خلــل واضــح وظلــم وعــدم عدالــة يف هــذا
التبــادل حتــدث املشــكالت األرسيــة ،وتنتــر

اخلالفــات التــي تــؤدي يف النهايــة إىل االنفصــال

والطــاق.

احليــاة الزوجيــة يــؤدي إىل وقــوع حالــة الطــاق مــن

باإلضافــة إىل وجــود الشــك أو الغــرة بــن الزوجــن

والــذي يــؤدي إىل وقــوع حالــة الطــاق مــن وجهــة

نظــر املطلقــن واملطلقــات يف حمافظــة الكــرك.

الدراســة الثانيــة :دراســة (احلــريب2013،م)

بعنــوان :العوامــل االجتامعيــة املرتبطــة بظاهــرة
الطــاق بــن املتزوجــن حديثــا ،وقــد هدفــت
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الدراســة الكشــف عــن أهــم العوامــل االجتامعيــة

اجتامعيــة.

وهــي مــن الدراســات الوصفية .وقــد أكــدت نتائجها

االجتامعــي للطــاق عــى واقــع املــرأة يف املجتمــع.

املرتبطــة بظاهــرة الطــاق بــن املتزوجــن حديثــا،

أن أغلــب األســباب املؤديــة إىل الطــاق تشــمل عــدم
النضــج الــكايف للزوجــة ،ذلــك أن أغلــب املطلقــات

قــد تزوجــن يف ســن أقــل مــن  20ســنة ،وعــدم اختيار
رشيــك احليــاة املناســب ،وعمــل الزوجــة وعــدم
قدرهتــا عــى االهتــام الــكايف بــاألرسة وأفرادهــا،

وتعــدد الزوجــات ،وقــد كان أكثــر األســباب
أمهيــة ،عــدم التوافــق اجلنــي واملشــكالت اجلنســية،

وهدفــت الدراســة التعــرف عــى أثــر البعــد

وآثــار هــذا البعــد مــن حيــث النظــرة املجتمعيــة هلــا
باإلدانــة واملراقبــة .وقــد اســتخدم الباحــث منهــج
املســح املكتبــي للدراســات والبحــوث التــي تــم

احلصــول عــى بيانــات مــن خالهلــا ،واإلحصــاءات

الرســمية.

وقــد توصلــت نتائــج الدرســة إىل أن هنــاك

مشــاكل حموريــة ترتبــط بطريقــة نظــرة املجتمــع

باإلضافــة إىل تدخــل األهــل يف القضايــا األرسيــة.

للمطلقــة حيــث تتســم بالدونيــة .كــا أن حتمــل

بعنــوان :ظاهــرة الطــاق يف املجتمــع الســعودي:

املطلقــات تعيقهــن عــن ممارســة حياهتــن بالشــكل

الدراســة الثالثــة :دراســة العمــري (2009م)

دراســة تشــخيصية .واســتهدفت الدراســة تشــخيص

ظاهــرة الطــاق يف املجتمــع الســعودي .وهــي دراســة
وصفيــة حتليليــة.

وأكــدت نتائــج الدراســة أن ظاهــرة الطــاق

تتزايــد بشــكل مســتمر يف اململكــة العربيــة الســعودية،
وأن نســبتها يف املــدن احلرضيــة تعتــر عاليــة ،كــا

أن نســبة كبــرة مــن املطلقــن ( )%93حيملــون
مؤهــات تعليميــة عاليــة .كــا أشــارت الدراســة إىل

أن  %26مــن املطلقــات يعانــن مــن مشــكالت ماليــة
واقتصاديــة ،وأن  %50منهــن يعانــن مــن مشــاكل

نفســية وشــخصية بســبب الطــاق.

الدراســة الرابعــة :دراســة الرميــح (2009م)

بعنــوان :النظــرة االجتامعيــة إىل املطلقــة :رؤيــة

مســؤولية األبنــاء كانــت مشــكلة كبــرة تعــاين منهــا

الطبيعــي .كــا توصــل يف دراســته إىل أن الطــاق يعــد
وصمــة اجتامعيــة تعــاين منهــا املــرأة املطلقــة .وقــد

أكــدت نتائــج دراســته عــى أن املطلقــات يعانــن مــن
مشــكالت أيضــا اقتصاديــة كثــرة منهــا انخفــاض
مســتوى املعيشــة واللجــوء لآلخريــن واجلمعيــات

للعــون واملســاعدة.

الدراســة اخلامســة :دراســة اخلطيــب (2009م)

بعنــوان :التغــرات االجتامعيــة وأثرهــا عــى ارتفــاع
معــدالت الطــاق يف اململكــة مــن وجهــه نظــر املــرأة

الســعودية.

وهدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر

التغــرات االجتامعيــة التــي اجتاحــت املجتمــع

الســعودي وأدت إىل ارتفــاع معــدالت الطــاق،
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ومعرفــة أهــم عوامــل الطــاق مــن وجهــه نظــر

عقــد القــران وليلــة الزفــاف كفــرة تعــارف مكنتــه

واســتخدمت الباحثــة منهــج دراســة احلالــة كمنهــج

عــدم االســتمرار يف العالقــة مــا يدفعــه الختــاذ قــرار

جمموعــة مــن النســاء الســعوديات املطلقــات.
رئيــي جلمــع البيانــات .وقــد أكــدت نتائــج الدراســة

أن أهــم أســباب الطــاق هــي عدم حتمــل املســؤولية،
و اجلفــاف العاطفــي ،وســوء الطبــاع ،و املشــاكل
اجلنســية ،و عــدم اإلنجــاب ،وزواج املســيار ،وأن

ظاهــرة الطــاق تأثــرت بظــروف العــر وأصبــح
هنــاك الطــاق الرسيــع ،وأن مــن أهــم أســباب

ارتفــاع معــدالت الطــاق بصفــة عامــة هــي اختــاف
مفهــوم املــرأة للعالقــة الزوجيــة عــن الرجــل ووجــود
بدائــل أخــرى أمــام املــرأة ســاعدها عــى اختــاذ قــرار

الطــاق.

الدراســة السادســة :دراســة الرديعــان (2008م)

بعنــوان :طــاق مــا قبــل الزفــاف :أســبابه وســات
املطلقــن.

وقــد اســتهدفت الدراســة معرفــة أســباب هــذا
النــوع مــن الطــاق الرسيــع جــد ًا ،وملــاذا يلجــأ إليــه

بعــض الشــبان ،ومــا هــي أســبابه وظــروف وقوعــه،
إضافــة إىل الرغبــة يف معرفــة ســات املطلقــن .وقــد

اعتمــدت الدراســة يف جتميــع بياناهتــا عــى املقابــات
الشــخصية .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن

النتائــج أمههــا أن عــدم الرضــا عــن طريقــة اختيــار
الرشيكــة ،وعــدم التجانــس الفكــري بــن الطرفــن

تعتــر مــن األســباب الرئيســية للطــاق ،كــا اتضــح
أيضــا أن البعــض منهــم اســتخدم الفــرة الواقعــة بــن

مــن معرفــة رشيكــة حياتــه ليقــرروا بعــد ذلــك
الطــاق يف مرحلــة مبكــرة جتنبــا لصعوبــات مســتقبلية

فيــا لــو تــم هــذا الــزواج.

الدراســة الســابعة :دراســة خضــر (2007م)

بعنــوان :الطــــاق أســبابه آثــاره وطــرق الوقايــة منه.
وهدفت الكشف عن اآلثار الرشعية واالقتصادية

للطالق؟ وأرضاره األرسية واالجتامعية والرتبوية ؟
وكيفية الوقاية ؟ وما هو العالج؟ وهي من الدراسات
الوصفية التحليلية.

وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج

أمههــا أن أســباب الطــاق هــي :ســوء االختيــار،
عــدم الكفــاءة ،اإلكــراه يف الــزواج ،وأســباب تتعلــق

باملكانــة االجتامعيــة والعلميــة واملاديــة ،عــف التوعيــة
الدينيــة يف احلقــوق والواجبــات األرسيــة ،وعــدم

القيــام باحلقــوق والواجبــات مــن قبــل الــزوج أو
الزوجــة .أمــا عــن آثــار الطــاق فقــد ذكــر الباحــث
اآلثــار التــي تقــع عــى املــرأة املطلقــة أو ً
ال مــن

اضطرابــات نفســية وحصــار اجتامعــي وعــوز مــادي
وســلوك انحــرايف ثــم تقــع عــى الرجــل ثانيــ ًا.
الدراســة الثامنــة :دراســة الفريــح (1427هـــ)

وكانــت بعنــوان :التكيــف الشــخيص واالجتامعــي

واألرسي واالقتصــادي للمــرأة الســعودية املطلقــة.
وهدفــت الدراســة التعــرف عــى حمــددات التكيف

الشــخيص واالجتامعــي واألرسي واالقتصــادي
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للمــرأة الســعودية املطلقــة .وقــد اعتمــدت عــى

أمواهلــن ،وخمالطتهــن ،قــال تعــاىل( :ويســألونك عــن

توصلــت لعــدد مــن النتائــج مــن أبرزهــا أن%70

فإخوانكــم واهلل يعلــم املفســد مــن املصلــح).
ــو َ
يــن َي ْأ ُك ُل َ
ال
وقــال جــل شــأنه ( :إِ َّن ا َّل ِذ َ
ــون َأ ْم َ
ــى ُظ ْلــ ًا إِ َّنــ َا َي ْأ ُك ُل َ
ــون ِف ُب ُط ِ
ــارا ۖ
ــم َن ً
ونِ ْ
ا ْل َيتَا َم ٰ
َو َســ َي ْص َل ْو َن َس ِ
ريا) (النســاء ، )10 :وقــال جــل
ــع ً
ـم ۖ َو َل َت َت َبدَّ ُلــوا ْ َ
ـى َأ ْم َو َ ُ
البِيـ َ
ـث
الـ ْ
شــأنهَ ( :وآ ُتــوا ا ْل َيتَا َمـ ٰ
َ
الط ِّي ِــب ۖ َو َل َت ْأ ُك ُلــوا َأ ْم َو َ ُ
بِ َّ
ــه َك َ
ان
ــم ۚ إِ َّن ُ
ــم إِ َ ٰل أ ْم َوالِ ُك ْ
ال ْ

منهــج املســح االجتامعــي عــن طريــق العينــة ،وقــد
مــن املطلقــات ال حيصلــن عــى نفقــة وأن  %81مــن
املطلقــات تشــكل مشــكلة حتمــل مســؤولية الــرف

عــى األبنــاء العــبء األكــر عليهــن %44 ،مــن
املطلقــات كان دفــع اإلجيــار الســنوي عائ ًقــا أمامهــن

وأمــام أبنائهــن يف ظــل ختــي األب عــن مســؤوليته
متامــ ًا .كــا أكــدت عــى أمهيــة توفــر مرشوعــات
ومصــادر رزق للمطلقــات ليرصفــن منهــا عــى

أنفســهن وأطفاهلــن .يف ظــل غيــاب الترشيعــات التــي

حتمــي حقوقهــن وحقــوق أبنائهــن.

مناقشة الدراسات السابقة والتعقيب عليها:

اليتامــى قــل إصــاح هلــم خــر ،وإن ختالطوهــم

را) (النســاء ،)2 :وقــال تعــاىل يف ســورة
ُحو ًبــا َكبِــ ً
ــم الن َِّســا َء َمــا َ ْل
البقــرة ( :لَّ ُجن َ
ــم إِن َط َّل ْق ُت ُ
َــاح َع َل ْي ُك ْ
ــن َع َ
ــن َف ِر َ
ــى
يضــ ًة ۚ َو َمت ُِّع ُ
َ َت ُّس ُ
وه َّ
ــوه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضــوا َ ُل َّ
ْ ُال ِ
ــر ِ
ــع َقــدَ ُر ُه َو َع َ
ــى ْ ُال ْق ِ ِ
وف ۖ
ــر َقــدَ ُر ُه َمت ً
وس ِ
َاعــا بِ ْالَ ْع ُ
َح ًّقــا َعـ َ
ـى ْ ُال ْح ِســنِني َ) (البقــرة ،)236 :وقــال تعــاىل:
ــر ِ
(ولِ ْل ُم َط َّل َق ِ
وف ۖ َح ًّقــا َع َ
ــى ْ ُال َّت ِقــنَ )
ــات َمت ٌ
َ
َــاع بِ ْالَ ْع ُ

يتضــح مــن خــال الدراســات الســابقة أن هنــاك
أســباب ًا اقتصاديــة واجتامعيــة وعائليــة تــؤدي إىل

(البقــرة.)241 :

بشــكل شــامل يف مجيــع مناطــق اململكــة ومل تضــع

التــي يعــاين منهــا املجتمــع الســعودي ملــا يرتتــب

الطــاق ،ولكــن هــذه الدراســات مل تــدرس املشــكلة
برامــج عالجيــة واضحــة للمشــكلة ،كــا مل توضــح
دور املؤسســات ودور الرعايــة واملجتمــع حيــال

هــذه املشــكلة ،وهــذا هــو اهلــدف مــن هــذا البحــث
الــذي هيــدف إىل معرفــة املشــكالت املؤديــة لطــاق

اليتيــات وجمهــوالت األبويــن ،والتعــرف عــى دور

دار الرعايــة ومؤسســات املجتمــع يف حــل مشــكالت
اليتيــات بعــد طالقهــن.

اليتيامت املطلقات (املشاكل واحللول):

مــن حقــوق اليتيــات املطلقــات الرعايــة و حفــظ

يعــد الطــاق إحــدى املشــكالت االجتامعيــة

عليهــا مــن تبعــات يدفــع ثمنهــا النســاء واألطفــال.

وتشــر اإلحصــاءات اخلاصــة بالطــاق يف اململكــة

لعــام 1436هـــ إىل ان النســب تعــدُّ عاليــة وخميفــة،
وبلــغ إمجــايل صكــوك الطــاق يف اململكــة العربيــة

الســعودية نحــو  53604حالــة يف عــام واحــد ،حيــث

بلغــت نســبة الطــاق يف اململكــة نحــو %34وهــذا

يعنــي أن كل  100حالــة زواج يقابلهــا  34حالــة
طــاق مســجلة يف العــام 1436هـــ .وقــد ســجلت
منطقــة اجلــوف أعــى نســبة طــاق مقارنــة بمناطــق
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الريــاض  ،%39.5وأقــل نســبة طــاق كانــت يف
جــازان بنســبة .%15.7

 ،%42.3ثــم املنطقــة الرشقيــة ،%40.2ثــم منطقــة

عقود الزواج وصكوك الطالق في المملكة في عام 1436هـ
عدد عقود الزواج
No. of Marriage Contracts

عدد صكوك الطالق
No. of Divorce
Documents

عدد المأذونين
المرخص لهم
Permitted
Marriage
Officials
1669

المنطقة

عن طريق
المحكمة
By Court

عن طريق
المأذون
By Marriage
Official

المجموع
Total

منطقة الرياض

5508

26915

32423

12803

منطقة مكة المكرمة

12507

32430

44937

16510

1290

منطقة المدينة
المنورة

2990

10922

13912

4080

404

منطقة القصيم

468

7470

7938

2695

271

المنطقة الشرقية

2455

11453

13908

5586

310

منطقة عسير

537

13484

14021

3645

1007

منطقة تبوك

243

3665

3908

1653

172

منطقة حائل

176

4587

4763

1543

193

منطقة الحدود
الشمالية

175

2118

2293

819

44

منطقة جازان

909

9786

10695

1682

374

منطقة نجران

957

3114

4071

891

66

منطقة الباحة

50

2524

2574

641

238

منطقة الجوف

198

2229

2427

1056

63

المجموع

27173

130697

157870

53604

6101

المصدر :وزارة العدل1436 ،هـ ،ص.)98 :
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أسباب الطالق:

إضافــة إىل مــا ذكــر آنفــا هنالــك أســباب أخــرى

يرجــع الطــاق بــن الزوجــن إىل عــدد مــن

تــؤدى إىل طــاق اليتيــات أمههــا :طمــع الــزوج يف

إىل الزوجــة ،ويمكــن تلخيــص تلــك األســباب يف

اســتغالل املــرأة واســتحقارها وتعرضهــا للعنــف

األســباب منهــا مــا يرجــع إىل الــزوج ،ومنهــا مــا يرجــع
التــايل:

الدعــم املــادي الــذي تقدمــه الدولــة للفتــاة اليتيمــة،

اجلســدي ألهنــا يتيمــة ،ضعــف تأهيــل الفتــاة اليتيمــة

1.التــرع يف االختيــار مــن اجلانبــن ،وعــدم

وإعدادهــا للحيــاة الزوجيــة ،البعــض يتــزوج مــن

2.عـــدم التكافـــؤ بـــن الزوجـــن مـــن

الفتيــات عــى االختــاط باملجتمــع اخلارجــي بعــد

الدقــة يف التحــري.

حيـــث املســـتوى العقـــي ،والثقـــايف،
واالجتامعي....الـــخ.

3.العجــز عــن الوفــاء بتكاليــف ونفقــات
األرسة.

الفتيــات اليتيــات مــن بــاب نيــل األجــر ،وعــدم قــدرة

الــزواج.

املشــكالت املرتتبــة عــى الطــاق لليتيــات

ا ملطلقــا ت :

4.الغــرة املفرطــة مــن جانــب الــزوج أو

الزوجــةوتنامــيحالــةالشــكوالريبــة.

5.عدم االلتزام الديني واألخالقي.

6.تدخل األهل واألقارب.

1.مشاكل النفقة وحضانة األبناء.

2.عدم إجياد السكن املناسب.

3.مشـــاكل اســـتخراج بطاقـــة العائلـــة
واألوراق الثبوتيـــة األخـــرى.

4.مشكلة تعليم األبناء.

7.عــدم التواصــل والتحــاور والتفاهــم بــن

5.الشــعور بالقلــق واإلحبــاط وغريهــا مــن

8.التقــدم التكنولوجــي وانتشــار اإلنرتنــت

6.نظــرة املجتمــع غــر اإلجيابيــة للمطلقــة

9.االختــاف عــى األولويــات واالهتاممــات

7.إمهـــال الرعايـــة الصحيـــة للمطلقـــة

فضــ ً
ا عــن أن الدخــل املحــدود يــؤدي يف كثــر

8.تدهـــور احلالـــة االقتصاديـــة للمطلقـــة

الطرفــن.

ووســائط التواصــل االجتامعــي.

والطموحــات بــن الزوجــن.

مــن األحيــان إىل الطــاق إذا مل توجــد آليــات أخــرى

تســاعد يف اإلبقــاء عــى العالقــة الزوجـــية (Karney,
.)2005
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اليتيمــة.

وأبنائهـــا.
واألبنـــاء.

9.انحراف األبناء.
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واملــرأة ،يؤثــر ســلب ًا عــى الصحــة النفســية واجلســدية

حمسوســة ( إســكان – تأهيــل – ضــان

وكذلــك يتأثــر األبنــاء بســبب البعــد عــن حنــان

معنويــة غــر حمسوســة ( تكريــم اإلنســان،

للمطلقــن.(Abela, 2001).

اجتامعي…الــخ) .كــا قــد تكــون خدماهتــا

األم إن كانــوا مــع األب ،ويف الرعايــة واإلرشاف مــن

واالرتقــاء بــه  ،وتقديــره واحرتامــه واحلفــاظ

قبــل األب إن كانــوا مــع األم ،وال شــك أن األبنــاء هــم

عــى مشــاعره ).

أكثــر ضحايــا الطــاق مــن حيــث املعانــاة (Kalmijn,

6.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تكــون ذات مــدى

دور مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف حــل

7.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تقــوم هبــا احلكومــة

).et.al, 2005

قصــر ،أو مــدى ممتــد.

مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن:

أو هيئــات أهليــة أو دوليــة أو أفــراد أو جهــد

هنــاك عــدة خصائــص تتســم هبــا الرعايــة

مشــرك بــن كل هــذه الفئــات.

االجتامعيــة منها(:رضــا وآخــرون2000 ،م ،ص-43 :

وتقــوم وزارة الشــؤون االجتامعية يف اململكــة برعاية

1.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تكــون برناجمــ ًا،
جمــا ًال ،خدمــات ،سياســات ،جهــود ًا ،حركــة

األرسة الكافلــة ،حيــث تتكفــل إحــدى األرس برعايــة

.)44

أو نســق ًا خلدمــة اإلنســان.

اليتيــات ،وعــى ســبيل املثــال تقــدم الــوزارة برنامــج
الطفلــة اليتيمــة وحتصــل األرسة عــى مكافــأة شــهرية
مقابــل هــذه الكفالــة ،وهنــاك أيضــ ًا برنامــج األرس

2.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تكــون عالجيــة،

الصديقــة ،والــذي بمقتضــاه حتصــل األرسة الراغبــة

3.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تشــمل أنــواع

فــرة اإلجــازات واألعيــاد ،وتقــوم الــوزارة بــاإلرشاف

وقائيــة أو إنشــائية.

متعــددة مــن الربامــج أو اخلدمــات أو

املســاعدات أو أنــواع قليلــة حســب طبيعــة

املوقــف أو املجتمــع الــذي تقــدم يف إطــاره

الرعايــة االجتامعيــة.

4.أن الرعايــة االجتامعيــة تشــمل األســوياء وغــر
األســوياء مــن املعاقــن ،األحــداث املنحرفــن،
األطفــال ،الشــباب ،املــرأة ،املســنني.

5.أن الرعايــة االجتامعيــة قـــد تكـــون براجمهـــا

يف ذلــك عــى حــق االســتضافة اجلزئيــة لليتيمــة ،مثــل
عــى اجلمعيــات اخلرييــة التــي تقــدم املســاعدات املاديــة
والعينيــة لليتيــات ،كــا تضــع الــوزارة رشوط ـ ًا معينــة
يف املتقــدم للــزواج مــن الفتيــات اليتيــات مثــل التأكــد

مــن مقــدرة الــزوج عــى حتمــل نفقــات املعشــية وتوفــر
الســكن املالئــم ،كــا تقــدم الــوزارة مســاعدة ماليــة يف

الــزواج.

كــا تقــدم دار الرعايــة االجتامعيــة عــدد ًا مــن

اخلدمــات واملســاعدات لليتيــات بعــد الطــاق،
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حيــث توفــر هلــن رعايــة اجتامعيــة كاملــة مثــل تقديــم

اخلرييــة النســائية .وهنالــك مبــادرات وجمهــودات كثرية

واملســاعدات املاليــة ومســاعدات الزواج.....الــخ ،إال

املــدين يف حــل مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن يف:

الســكن ،والتعليــم ،والتوظيــف ،والرعايــة األرسيــة،

أن تلــك العنايــة ينقصهــا الكثــر والكثــر ،فالكثــر مــن

جــدا حلــل قضايــا الطــاق ،ويتحــدد دور املجتمــع
1.أن يقــوم كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع بــدوره
وأن هيتــم بفئــة األيتــام وجمهــويل اهلويــة بشــكل

الفتيــات تتعرضــن لكثــر مــن اهلمــوم والكثــر مــن

أكــر .فاليتيمــة بحاجــة إىل مســاعدة املجتمــع،

املعانــاة بعــد خروجهــن مــن دار الرعايــة االجتامعيــة

ألهنــا ال يوجــد مــن حيافــظ عــى حقوقهــا وال

مثــل مشــاكل الســكن واملعيشــة .لذلــك البــد لــدور

يوجــد لدهيــا أهــل أو بيــت تســتقر فيــه.

الرعايــة أو وزارة الشــؤون االجتامعيــة أن تقــوم بدورهــا

2.البــد للمحســنني وفاعــي اخلــر مــن تقديــم يــد

يف حــل هــذه املشــكالت وذلــك مــن خــال:

1.إنشــاء دور خــاص الحتــواء املطلقــات مــن

العــون واملســاعدة لليتيــات وأطفاهلــن ،والبــد

2.تقديــم املســاعدة الكاملــة هلــن وألبنائهــن يف

وإعانــات بصــورة أكــر ،وعــى ســبيل

3.تقديم إعانة مالية شهرية.

واملســامهة يف تعليــم األطفــال واملســاعدة يف

للجمعيــات اخلرييــة أن تقــدم مســاعدات

اليتيــات بمفردهــن أو مــع أطفاهلــن.

املثــال مــن خــال تقديــم مســاعدات ماليــة،

التعليــم والرتبيــة والتهيئــة للــزواج.

4.حــل املشــكالت التــي تطــرأ نتيجــة للطــاق

إنشــاء مشــاريع صغــرة ومشــاريع األرس

5.إعــداد وتنظيــم برامــج تدريبيــة وتأهيليــة

3.جيــب عــى وســائل اإلعــام تســليط الضــوء

املنتجــة.

وحفــظ حقــوق املطلقــة اليتيمــة.

عــى املشــكالت التــي تواجــه املطلقــات

وتزويدهــن باملهــارات واخلــرات لتحمــل

اليتيــات.

املســؤولية.

4.التوعيــة والتثقيــف ،والعمــل عــى تغيــر نظــرة

6.توفــر عيــادات نفســية وصحيــة وعيــادات

املجتمــع لليتيمــة املطلقــة.

إرشــادية خاصــة لليتيــات املطلقــات.

دور املجتمــع املــدين يف حــل مشــكالت اليتيــات

بعــد طالقهــن:

مــن أهــداف اجلمعيــات اخلرييــة املنتــرة يف اململكــة

تقديــم املســاعدات املاليــة والعينيــة للمطلقــات ،ونجــد

مجعيــات كثــرة هتتــم بقضايــا الطــاق مثــل مجعيــة مودة

اإلجراءات املنهجية للبحث:

أداة البحث:

متثلــت أداة املســح يف كراســة جلمــع املعلومــات
(اســتبانة) تــم تصميمهــا خصيصــ ًا للمقابــات
الشــخصية مــع أفــراد العينــة ،بحيــث غطــت أســئلتها

276

بدرية حممد العتييب :حقوق اليتيمات املطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية يف مواجهة مشكالهتن

290-261

كافــة أهــداف البحــث ،وروعــي فيهــا التــدرج املرحــي

وذلــك للتأكــد مــن مــدى جتانــس االتســاق الداخــي

املعلومــات جمموعــة مــن التســاؤالت بــدءا بالبيانــات

 ) Pearson Correlation Coefficientحلســاب قيــم

لألســئلة ،وســهولة الصياغــة .وتناولــت كراســة مجــع
الشــخصية للمبحــوث إضافــة إىل املحــاور األساســية
للدراســة والتــي تعكــس أهــداف الدراســة ،وتشــمل

هــذه املحــاور مــا يــيَ :د ْو ُر دار الرعايــة االجتامعيــة يف
إجــراءات تزويــج اليتيــات ،املشــكالت املؤديــة لطالق
اليتيــات ،مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن ودور دار

الرعايــة يف حلهــا ،دور مؤسســات املجتمــع يف رعايــة
اليتيــات املطلقــات ،وأخــر ًا احللــول املقرتحــة لعــاج
مشــكالت اليتيــات املطلقــات.
اختبارات أداة البحث:

ألداة الدراســة (باســتخدام معامــل االرتبــاط بريســون

معامــات االرتبــاط (قــوة العالقــة) بــن درجــة كل
عبــارة والدرجــة الكليــة لــكل حمــور مــن املحــاور
الرئيســية للدراســة ،وقــد أوضحــت النتائــج وجــود

ارتبــاط قــوى بــن فقــرات املقيــاس ،ممــا يــدل عــى
صــدق االتســاق الداخــي لــأداة.

وللتأكــد مــن ثبــات األداة ،تــم حســاب الثبــات

 Reliability Analysisجلميــع حمــاور االســتبيان
باســتخدام معادلة ألفــا كرونبــاخ ،Cronbach’s Alpha

حيــث قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات لــكل

تــم اختبــارات األداة لالســتبانة مــن خــال

حمــور عــى انفــراد ،ثــم حســاب معامــل ثبــات املقيــاس

االســتبيانات يف صورهتــا األوليــة ،تــم عرضهــا عــى

جلميــع حمــاور االســتبانة ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل

حســاب صــدق األداة الظاهــري ،وبعــد تصميــم
عــدد مــن املحكمــن مــن املتخصصــن والباحثــن

يف جمــال الدراســة إلبــداء مرئياهتــم حــول مــدى
صالحيتهــا لقيــاس مــا صممــت مــن أجلــه .وبعــد
مجــع املالحظــات تــم إعــادة صياغــة بنــود االســتبانة
وفــق املقرتحــات الــواردة مــن املحكمــن.

ككل ،وذلــك للتأكــد مــن ثبــات االتســاق الداخــي

االتســاق الداخــي (ألفــا كرونبــاخ)  ،%82ممــا يشــر إىل
ثبــات املقيــاس الختبــار فرضيــات الدراســة احلاليــة.
األسلوب اإلحصائي:

تــم اســتخدام أســلوب املعاينــة يف هــذا البحــث ألنه

هــو األســلوب األمثــل يف مثــل هــذه الدراســات مــن

وقــد تــم حــذف وإضافــة وتعديــل بعــض عبــارات

خــال بيانــات أخــذت مــن عينــة ،ممثلــة للمجتمــع.

مــن أســتاذة االجتــاع واخلدمــة االجتامعيــة بجامعــة

يكــون لــكل مفــردة فرصــة أو احتــال للظهــور يف

االســتبانة بنــاء عــى رأي عــدد ( )6مــن املحكمــن
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،وبعــد ذلــك

تــم تطبيــق االســتبانة عــى عينــة عشــوائية أوليــة متثــل
عينــة الدراســة ،يبلــغ عــدد مفرداهتــا ( )30مفــردة،

وتــم تطبيــق طريقــة العينــة العشــوائية العمديــة ،بحيــث
العينــة ،وتعنــي إتاحــة فرصــة اختيــار مســاوية جلميــع

الوحــدات يف العينــة املختــارة.
جمتمع وعينـة الدراسة:
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يتكــون جمتمــع الدراســة احلاليــة مــن أفــراد املجتمــع

بيانيــة ،يصاحبهــا رشح مبســط ،وتعليقــات عــى اجلــداول

خدمــات مؤسســة إخــاء .والبالــغ عددهــن ( )115يتيمــة

وســوف يتــم عــرض النتائــج التفصيليــة وملخــص ألهــم

املطلقــات اليتيــات يف مدينــة الريــاض املســتفيدات مــن

مطلقــة .ولقــد تــم اختيــار عينــة عشــوائية تكونــت مــن

( )60يتيمــة مطلقــة باملؤسســة اخلرييــة لرعايــة األيتــام
(إخــاء) ،ولقــد كان مــن الصعــب احلصــول عــى عــدد
أكــر وذلــك لرفــض العديــد مــن األشــخاص املشــاركة يف

هــذه الدراســة ،وتــم احلصــول عــى اســتجابة ( )57مفــردة
أي مــا يمثــل نســبة ( )95%مــن العينــة.
حتليل البيانات:

بعــد مجــع البيانــات تــم ترميزهــا وتفريــغ حمتوياهتــا يف

احلاســب اآليل ،كــا تــم معاجلــة وحتليــل البيانــات املدخلــة
باســتخدام برنامــج احلــزم اإلحصائيــة ( ،)SPSSوبعــد

ذلــك تــم اســتخراج النتائــج يف شــكل جماميــع ومعــدالت

اإلحصائيــة والرســومات البيانيــة توضــح أهــم املــؤرشات،

نتائــج الدراســة يف خامتــة البحــث.
حدود الدراسة:

املجــال املــكاين :ينحــر جمــال هــذه الدراســة مكانيــا يف

املؤسســة اخلرييــة لرعايــة األيتــام (إخــاء) بمدينــة الرياض.

املجــال الزمنــي :تــم إجــراء الدراســة احلاليــة يف عــام

2017م.

املجــال البــري :ينطــوي املجــال البــري هلــذه

الدراســة عــى املطلقــات اليتيــات باملؤسســة اخلرييــة
لرعايــة األيتــام (إخــاء) ،يف مدينــة الريــاض ،عاصمــة

اململكــة العربيــة الســعودية.
حتليل وتفسري النتائج:

ونســب مئويــة وتكــرارات واملتوســطات احلســابية ،حيــث

 -العمر:

يتــم وضعهــا يف شــكل جــداول إحصائيــة ورســومات

الجدول رقم ( )1يوضح عينة الدراسة بحسب العمر
العمر

التكرار

النسبة %

من  -25أقـل من 30سنة

12

21.1

من  30سنة فأكثر

45

78.9

المجموع

57

100.0

يتضـــح مـــن نتائـــج اجلـــدول أن عينـــة

الدراســـة وفقـــا للعمـــر تشـــر بياناهتـــا إىل أن

الغالبي ــة العظم ــي ( )%78.9أعامره ــن  30س ــنة

فأكثـــر ،كـــا تشـــر البيانـــات إىل أن ()%21.1

تـــراوح أعامرهـــن مـــا بـــن(  )25إىل أقـــل
مـــن( )30ســـنة.
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 املؤهل العلمي:الجدول رقم ( )2يوضح عينة الدراسة بحسب مستوى التعليم
مستوى التعليم

التكرار

النسبة %

ال أجيد القراءة وال الكتابة

0

0

شهادة المرحلة االبتدائية

9

15.8

شهادة الكفاءة المتوسطة

18

31.6

دبلوم فني

3

5.3

ثـانوية عامة

18

31.6

بكالوريوس

9

15.8

المجموع

57

100.0

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن املســتوى التعليمي

املتوســطة ،و %15.8أكملــن املرحلــة االبتدائيــة،

عــى درجــة وعيهــن بموضــوع البحــث ،حيــث

حتصلــن عــى دبلــوم فنــي ،وهــذه النتيجــة تعكــس

للمشــاركات يف املســح مــن أهــم العوامــل املؤثــرة
أظهــرت نتائــج البحــث امليــداين أن  %15.8مــن
العينــة كان مســتواهن التعليمــي جامعيــا ،و%31.6
أكملــن املرحلــة الثانويــة ،و %31.6أكملــن املرحلــة

وأوضحــت الدراســة أن  %5.3مــن أفــراد العينــة
االرتفــاع النســبي للمســتوى التعليمــي للمشــاركات
يف املســح امليــداين.
 -فرتة الزواج:

الجدول رقم ( )3يوضح عينة الدراسة بحسب فترة الزواج
فترة الزواج

التكرار

النسبة %

أقل من  3ســنوات

6

10.5

أقل من  5ســنوات

51

89.5

المجموع

57

100.0

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن الغالبيــة العظمــي

مــن العينــة ( )%89.5كانــت فــرة الــزواج لدهيــن

مــن  3إىل أقــل مــن  5ســنوات ،بينــا هنــاك %10.5
منهــن كانــت فــرة زواجهــن أقــل مــن  3ســنوات.
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تزويــج اليتيامت:

َ -د ْو ُر مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف إجراءات

الجدول رقم (َ )4دوْ ُر مؤسسات الرعاية االجتماعية في إجراءات تزويج اليتيمات
الترتيب

موافقة

أحيانا

غير
موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه
العام

تربية وتزويج الفتيات من أهم مسؤوليات الدار.

1

84.2

10.5

5.3

93.0

موافقة

الوزارة هي الولي الشرعي البديل للفتيات اليتيمات
ومن في حكمهن.

2

73.7

26.3

0

91.2

موافقة

تقدم الدار اإلعانة المقدمة من الدولة كاملة للفتاة عند
زواجها.

3

73.7

21.1

5.3

89.5

موافقة

تقدم الدار كل ما يخص الفتاة إلى الراغب في الزواج
قبل الرؤية الشرعية لها.

4

63.2

21.1

15.8

82.5

موافقة

يتم جمع البيانات الضرورية عن المتقدم للزواج.

5

47.4

21.1

31.6

72.0

أحيانا

تتم مقابلة الراغبين في الزواج من قبل مختصين
لتحري الكفاءة وقدرته على الزواج.

6

31.6

26.3

42.1

63.2

أحيانا

معرفة الدار عن النوايا الحقيقية للمتقدم للزواج.

7

38.9

11.1

50.0

63.0

أحيانا

تضع الدار الشروط والضوابط للمتقدم بطلب الزواج.

8

33.3

16.7

50.0

61.1

أحيانا

تطلع الدار على جميع المستندات الصحية
واالجتماعية للمقبل على الزواج من فتيات الدار.

9

26.3

26.3

47.4

59.6

أحيانا

تقوم الدار بحل المشكالت والخالفات التي قد تطرأ
في األسرة بعد الزواج.

10

21.1

26.3

52.6

56.2

أحيانا

التأهيل للزواج ضمن الرعاية المقدمة لليتيمات
المقيمات بالدور االجتماعية.

11

26.3

15.8

57.9

56.1

أحيانا

تقوم الدار بتشكيل لجنة إصالح ذات البين لمعالجة
المشكالت التي تحدث لليتيمات المتزوجات.

12

15.8

15.8

68.4

49.1

غير
موافقة

العبارة

المتوسط العام للمحور (.)76.8

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن الــدار تقــوم بدورهــا

البديــل للفتيــات اليتيــات ومــن يف حكمهــن ،تقــدم

وذلــك فيــا خيــص :تربيــة وتزويــج الفتيــات مــن أهــم

عنــد زواجهــا ،و تقــدم الــدار كل مــا خيــص الفتــاة إىل

يف إجــراءات تزويــج اليتيــات عــى أكمــل وجــه
مســؤوليات الــدار ،الــوزارة هــي الــويل الرشعــي

الــدار اإلعانــة املقدمــة مــن الدولــة كاملــة للفتــاة

الراغــب يف الــزواج قبــل الرؤيــة الرشعيــة هلــا.
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كــا قامــت الــدار بتحقيــق أهدافهــا بدرجــة جيــدة

واالجتامعيــة للمقبــل عــى الــزواج مــن فتيــات الــدار،

عــن املتقــدم للــزواج ،مقابلــة الراغبــن يف الــزواج مــن

تطــرأ يف األرسة بعــد الــزواج ،التأهيــل للــزواج ضمــن

تقــوم الــدار بحــل املشــكالت واخلالفــات التــي قــد

إىل حــد مــا يف املجــاالت :مجــع البيانــات الرضوريــة

الرعايــة املقدمــة لليتيــات املقيــات بالــدور االجتامعيــة،

قبــل خمتصــن لتحــري الكفــاءة وقدرتــه عــى الــزواج،

بينــا مل تقــم الــدار بتشــكيل جلنــة إصــاح ذات البــن

معرفــة الــدار عــن النوايــا احلقيقيــة للمتقــدم للــزواج،

ملعاجلــة املشــكالت التــي حتــدث لليتيــات املتزوجــات.

تضــع الــدار الــروط والضوابــط للمتقــدم بطلــب

املشكالت املؤدية لطالق اليتيامت:

الــزواج ،تطلــع الــدار عــى مجيــع املســتندات الصحيــة

الجدول رقم ( )5المشكالت المؤدية لطالق اليتيمات
العبارة

الترتيب

موافقة

أحيانا

ضعاف النفوس يعتقدون أن الفتاة اليتيمة ليس لها سند.
طمع كثير من الشباب في الدعم المادي الذي تقدمه
الدولة للفتاة عند عقد زواجها.
الخوف على األبناء يجعل الفتاة تتحمل المزيد من اآلالم.
عدم قدرة الزوج على تعويض الفتاة عن حياة اليتم.
تتعرض الفتاة إلهانات لفظية جارحة من الزوج.
ضعاف النفوس حوَّلوا الفتاة اليتيمة من إنسانة لها
مشاعر وطموح إلى أداة تستخدم لنفع شخصي.
تكتشف الفتاة بعد الزواج أن زوجها مدمن مخدرات.
تعرضت للعنف الجسدي من زوجي.
لم يدرك الزوج معنى الحرمان من عاطفة الوالدين.
ضعف تأهيل الفتاة وإعدادها للحياة الزوجية.
أهم ما يشغل زوجي هو الحصول على أموال المكافأة.
كثير ممن يأتي للزواج من الدار يتصرف وكأنه يطلب
خادمة وليس زوجة.
البعض يتزوج من الفتيات اليتيمات من باب نيل األجر.
فشل الفتاة في إسعاد زوجها.
عدم قدرة الفتيات على االختالط بالمجتمع الخارجي بعد
الزواج.
بعض المتقدمين للزواج يطالبون بفتاة تخدم الوالدين
المقعدين.

1

84.2
84.2

15.8

2

غير المتوسط
موافقة المرجح
94.7
0

االتجاه
العام
موافقة

10.5

5.3

93.0

موافقة

3
4
5

78.9
73.7
68.4

21.1
26.3
31.6

0
0
0

93.0
91.2
89.5

موافقة
موافقة
موافقة

6

68.4

26.3

5.3

87.7

موافقة

7
8
9
10
11

68.4
68.4
68.4
63.2
57.9

21.1
21.1
15.8
21.1
26.3

10.5
10.5
15.8
15.8
15.8

86.0
86.0
84.2
82.5
80.7

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

12

47.4

42.1

10.5

79.0

موافقة

13
14

47.4
26.3

26.3
57.9

26.3
15.8

73.7
70.2

أحيانا
أحيانا

15

21.1

52.6

26.3

64.9

أحيانا

16

21.1

47.4

31.6

63.2

أحيانا

المتوسط العام للمحور (.)85.7
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن أهــم

أهــم مــا يشــغل الــزوج هــو احلصــول عــى

العينــة جــاءت كــا يــي :يــأيت اعتقــاد ضعــاف

يتــرف وكأنــه يطلــب خادمــة وليــس زوجــة،

املشــكالت املؤديــة للطــاق مــن وجهــه نظــر أفــراد
النفــوس أن الفتــاة اليتيمــة ليــس هلــا ســند يف مقدمة

هــذه املشــكالت ،يليهــا بالرتتيــب كل مــن :طمــع
كثــر مــن الشــباب يف الدعــم املــادي الــذي تقدمــه

الدولــة للفتــاة عنــد عقــد زواجهــا ،اخلــوف عــى

األبنــاء جيعــل الفتــاة تتحمــل املزيــد مــن اآلالم،

عــدم قــدرة الــزوج عــى تعويــض الفتــاة عــن حيــاة
اليتــم ،تعــرض الفتــاة إلهانــات لفظيــة جارحــة من

حولــوا الفتــاة اليتيمة من
الــزوج ،ضعــاف النفــوس َّ
إنســانة هلــا مشــاعر وطمــوح إىل أداة تســتخدم لنفــع

شــخيص ،تكتشــف الفتــاة بعــد الــزواج أن زوجهــا
مدمــن خمــدرات ،التعــرض للعنــف اجلســدي مــن

قبــل الــزوج ،مل يــدرك الــزوج معنــى احلرمــان مــن

عاطفــة الوالديــن ،ضعــف تأهيــل الفتــاة وإعدادهــا
للحيــاة الزوجيــة .وقــد تتفــق هــذه النتيجــة مــع

اإلطــار التصــوري يف النظريــة التبادليــة.

أمــوال املكافــأة ،كثــر ممــن يــأيت للــزواج مــن الدار

البعــض يتــزوج مــن الفتيــات اليتيــات مــن بــاب

نيــل األجــر ،فشــل الفتــاة يف إســعاد زوجهــا،

عــدم قــدرة الفتيــات عــى االختــاط باملجتمــع
اخلارجــي بعــد الــزواج ،بعــض املتقدمــن للــزواج

يطالبــون بفتــاة ختــدم الوالديــن املقعديــن.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة

خضــر (2007م) التــي توصلــت إىل أن أســباب
الطــاق هــي :ســوء االختيــار ،عــدم الكفــاءة،
اإلكــراه يف الــزواج ،وأســباب تتعلــق باملكانــة
االجتامعيــة والعلميــة واملاديــة ،عــف التوعيــة
الدينيــة يف احلقــوق والواجبــات األرسيــة ،عــدم

القيــام باحلقــوق والواجبــات مــن قبــل الــزوج أو

الزوجــة.

مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن ودور دار

الرعايــة يف حلهــا:

الجدول رقم ( )6مشكالت اليتيمات بعد طالقهن ودور دارالرعاية في حلها
العبارة

الترتيب

موافقة

أحيانا

غير موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه العام

أخاف على أطفالي من التشرد والضياع.

1

94.7

5.3

0

98.2

موافقة

أستفيد من إعانة األطفال ،ثالثة أطفال
كحد أقصى.

2

31.6

68.4

0

77.2

أحيانا

إجمالي اإلعانة لي وألطفالي ال يتجاوز
ً
رياال.
2638

3

31.6

68.4

0

77.2

أحيانا
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4

57.9

5.3

36.8

73.7

أحيانا

تمنحني دار الرعاية إعانة قدرها 1138
ً
رياال.
نادراً ما يقبل أحد زواجي وعندي أطفال.

5

42.1

31.6

26.3

71.9

أحيانا

6

42.1

26.3

31.6

70.2

أحيانا

ترفض دار الرعاية عودتي إليها بأطفالي.

7

42.1

15.8

42.1

66.7

أحيانا

ترفض دار الرعاية عودتي إليها مرة
أخري.

8

42.1

10.8

47.4

64.9

أحيانا

ال أقدر على نفقات تعليم أطفالي.

9

36.8

21.1

42.1

64.9

أحيانا

أسكن في بيت ملكي.

10

42.1

5.3

52.6

63.2

أحيانا

تسعى دار الرعاية لتزويجي مرة أخرى.

11

31.6

21.1

47.4

61.5

أحيانا

تكفي اإلعانة نفقات الشهر في ظل غالء
األسعار.

12

36.8

10.5

52.6

61.3

أحيانا

يصرف الضمان االجتماعي لكل طفل
 500لاير شهرياً.

13

26.3

5.3

68.4

52.6

غير موافقة

أسكن في بيت مستأجر.

14

15.8

21.1

63.2

50.9

غير موافقة

بعت قطعة أرض أملكها واشتريت بيتاً.
قامت دار الرعاية بتمليكي بيتاً.

15

17.6

5.9

76.5

47.0

غير موافقة

16

10.5

5.3

84.2

42.1

غير موافقة

المتوسط العام للمحور (.)79.2

يتضــح مــن نتائج اجلــدول الســابق أن اليتيامت

تواجهــن عــدة مشــكالت بعــد الطــاق ،أمههــا

بالرتتيــب :اخلــوف عــى األطفــال مــن التــرد
والضيــاع ،إعانــة األطفــال لثالثــة أطفــال كحــد

زواج املطلقــة التــي لدهيــا أطفــال ترفــض دار

الرعايــة عــودة املطلقــة إليهــا بأطفاهلــا ،ترفــض
دار الرعايــة عودهتــا إليهــا مــرة أخــري ،ال تقــدر

املطلقــة عــى حتمــل نفقــات تعليــم األطفــال.

أقــى ،إمجــايل اإلعانــة هلــا وألطفاهلــا ال يتجــاوز
 2638ريــا ً
ال يــرف الضــان االجتامعــي فقــط
ألــف ريــال شــهري ًا  ،متنــح دار الرعايــة إعانــة
قدرهــا  1138ريــا ً
ال فقــط نــادر ًا مــا يقبــل أحــد

دور مؤسســات املجتمــع يف رعايــة اليتيــات

املطلقــات:
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الجدول رقم ( )7دور مؤسسات المجتمع في رعاية اليتيمات المطلقات
الترتيب

موافقة

أحيانا

غير
موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه
العام

أحتاج إلى رعاية خاصة من الدولة.

1

89.5

10.5

0

96.5

موافقة

إعانات المحسنين وفاعلي الخير ليس لها موعد
محدد.

2

77.8

16.7

5.6

90.8

موافقة

اضطر لقبول بعض اإلعانات من بعض المحسنين.

3

57.9

31.6

10.5

82.5

موافقة

يحتاج أبنائي إلى رعاية خاصة من الدولة.

4

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

أنتظر من المجتمع كله إنقاذ أبنائي من الضياع.

5

47.4

10.5

42.1

68.4

أحيانا

ترفض الجمعيات الخيرية منحي مساعدات ألني
أحصل على إعانة من دار الرعاية والضمان
االجتماعي.

6

41.2

17.6

41.2

66.7

أحيانا

تقوم المدرسة برعاية أطفالي نفسيا وتعليميا.

7

36.8

26.3

36.8

66.6

أحيانا

تستطيع الجمعيات األهلية القيام بدور فاعل لحل
مشكلتي.

8

31.6

15.8

52.6

59.7

أحيانا

تقدم مؤسسات المجتمع حلوال إلنقاذ أطفالي من
خطر التشرد والضياع.

9

26.3

21.1

52.6

57.9

أحيانا

تفكر الجمعيات الخيرية بإنشاء مشروع صغير
أعتاش منه.

10

26.3

21.1

52.6

57.9

أحيانا

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بإنشاء مشاريع
صغيرة نعتاش منها كاألسر المنتجة.

11

26.3

15.8

57.9

56.1

أحيانا

أحصل على بعض اإلعانات العينية من إحدى
الجمعيات.

12

26.3

10.5

63.2

54.4

غير موافقة

تقدم مؤسسات المجتمع ألبنائي دعما نفسيا
لمواصلة تعليمهم.

13

21.1

15.8

63.2

52.7

غير موافقة

14

5.3

10.5

84.2

40.4

غير موافقة

العبارة

أتقاضى إعانة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية.
المتوسط العام للمحور (.)87.6

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن املجتمــع املــدين

يقــوم بتقديــم املســاعدات املاليــة واخلدمــات لليتيــات

املطلقــات وأبنائهــن ،التــي تكفــل هلــن املعيشــة الكريمــة
وتأمــن االســتقرار النفــي واالجتامعــي ،وذلــك مــن

خــال:
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1.يقــوم املحســنون وفاعلــو اخلــر بتقديم املســاعدات
املاليــة لليتيــات املطلقــات وألبنائهن.
2.ترفــض اجلمعيــات اخلرييــة منــح املســاعدات
لليتيــات بحجــة حصوهلــن عــى إعانــة مــن دار
الرعايــة والضــان االجتامعــي.

بدرية حممد العتييب :حقوق اليتيمات املطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية يف مواجهة مشكالهتن

3.تقوم املدرسة برعاية األطفال نفسيا وتعليميا.
4.تســتطيع اجلمعيــات األهليــة القيــام بــدور فاعــل
حلــل مشــكلة اليتيــات املطلقــات.
5.تقــدم مؤسســات املجتمــع حلــوال إلنقــاذ األطفــال
مــن خطــر التــرد والضيــاع.
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6.تفكــر اجلمعيــات اخلرييــة بإنشــاء مشــاريع صغــرة
لليتيــات املطلقــات.
7.تقــوم وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة بإنشــاء
مشــاريع صغــرة مثــل مشــاريع األرس املنتجــة.

احللول املقرتحة لعالج مشكالت اليتيامت املطلقات:

الجدول رقم ( )8الحلول المقترحة لعالج مشكالت اليتيمات المطلقات:
العبارة
تشكيل هيئة مجتمعية تكون مهمتها:
التأكد من رغبة الفتاة في الزواج وليس لمجرد
مغادرة الدار.
االستعانة بمختصين عند الحاجة.
تحديد وقت صرف المكافأة للمتزوجة.
المساهمة في إعداد وتنظيم برامج التأهيل
والتدريب.
االستفسار عن الشاب لدى الجهات األمنية.
اختيار المناسب ممن تتوفر فيه الشروط.
تلقي طلبات البحث للراغبين في الزواج من
اليتيمات.
قياس درجة اتزان شخصية الشاب والفتاة.
اإليواء المؤقت للزوجة في حال حدوث
اضطرابات زواج.
إعادة إيواء المطلقة بأبنائها إذا فشلت جهود
اإلصالح.
التأكد من توفر شروط القدرة الجسدية والعقلية
للمقبل على الزواج.
معالجة الحاالت الزواجية التي لديها صعوبات.
مقابلة الزوجين شهريا بعد الزواج لمدة سنة ،ثم
مقابلتهم كل  3أشهر كإجراء وقائي.
تحديد العمر المالئم لزواج الفتاة.
تحديد احتياجات تدريبية أخرى للزوج والزوجة.
تقديم المكافأة على أقساط لضمان استمرار
الزواج.
إعادة تأهيل المطلقات عند الحاجة داخل الدار.
إنشاء عيادات إرشادية لمتابعة المتزوجين تنعقد
مرة أسبوعيا.
المتوسط العام للمحور (.)82.3

الترتيب

موافقة

أحيانا

غير
موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه
العام

1

78.9

21.1

0

93.0

موافقة

2
3

68.4
68.4

21.1
10.5

10.5
21.1

86.0
82.4

موافقة
موافقة

4

68.4

5.3

26.3

80.7

موافقة

5
6

68.4
52.6

5.3
36.8

26.3
10.5

80.7
80.6

موافقة
موافقة

7

63,2

10.5

26.3

79.0

موافقة

8

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

9

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

10

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

11

52.6

26.3

21.1

77.2

أحيانا

12

57.9

15.8

26.3

77.2

أحيانا

13

47.4

26.3

26.3

73.7

أحيانا

14
15

42.1
42.1

31.6
31.6

26.3
26.3

71.9
71.9

أحيانا
أحيانا

16

52.6

5.3

42.1

70.2

أحيانا

17

47.4

15.8

36.8

70.2

أحيانا

18

36.8

31.6

31.6

68.4

أحيانا
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن أهــم

عاليــة وخميفــة ،وبلــغ إمجــايل صكــوك الطــاق

املشــكالت التــي تواجــه اليتيــات املطلقــات هــي،

حالــة يف عــام واحــد ،حيــت بلغــت نســبة

احللــول التــي قدمــت مــن قبــل أفــراد العينــة حلــل

بالرتتيــب حســب أمهيتهــا :التأكــد مــن رغبــة الفتــاة
يف الــزواج وليــس ملجــرد مغــادرة الــدار ،االســتعانة
بمختصــن عنــد احلاجــة ،حتديــد وقــت رصف املكافأة
للمتزوجــة ،املســامهة يف إعــداد وتنظيــم برامــج

التأهيــل والتدريــب ،االستفســار عــن الشــاب لــدى

اجلهــات األمنيــة ،اختيــار املناســب ممــن تتوفــر فيــه
الــروط ،تلقــي طلبــات البحــث للراغبــن يف الزواج

مــن اليتيــات ،قيــاس درجــة اتــزان شــخصية الشــاب
والفتــاة ،اإليــواء املؤقــت للزوجــة يف حــال حــدوث
اضطرابــات زواج ،إعــادة إيــواء املطلقــة بأبنائهــا إذا

فشــلت جهــود اإلصــاح ،التأكــد مــن توفــر رشوط

القــدرة اجلســدية والعقليــة للمقبــل عــى الــزواج،

معاجلــة احلــاالت الزواجيــة التــي لدهيــا صعوبــات،
مقابلــة الزوجــن شــهريا بعــد الــزواج ملــدة ســنة،

ثــم مقابلتهــم كل  3أشــهر كإجــراء وقائــي ،حتديــد
العمــر املالئــم لــزواج الفتــاة ،حتديــد احتياجــات

تدريبيــة أخــرى للــزوج والزوجــة ،تقديــم املكافــأة

عــى أقســاط لضــان اســتمرار الــزواج ،إعــادة تأهيــل
املطلقــات عنــد احلاجــة داخــل الــدار ،إنشــاء عيــادات

إرشــادية ملتابعــة املتزوجــن تنعقــد مــرة أســبوعيا.
ملخص النتائج:

1.تشــر اإلحصائيــات اخلاصــة بالطــاق يف
ـب تعــدُّ
اململكــة لعــام 1436هـــ إىل أن الن َِّسـ َ
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يف اململكــة العربيــة الســعودية نحــو 53604

الطــاق يف اململكــة نحــو  ، %34وهــذا يعنــي

أن كل  100حالــة زواج يقابلهــا  34حالــة
طــاق مســجلة يف العــام 1436هـــ.

2.أهــم أســباب الطــاق يف اململكــة هــي:
التــرع يف االختيــار مــن اجلانبــن ،وعــدم

الدقــة يف التحــري ،عــدم التكافــؤ بــن
الزوجــن مــن حيــث املســتوى العقــي،

والثقــايف ،واالجتامعــي وغريهــا مــن الفــروق
الشــخصية ،العجــز عــن الوفــاء بتكاليــف
ونفقــات األرسة ،الغــرة املفرطــة مــن جانــب

الــزوج أو الزوجــة وتنامــي حالــة الشــك
والريبــة ،عــدم االلتــزام الدينــي واألخالقــي،

تدخــل األهــل واألقــارب ،عــدم التواصــل
والتحــاور والتفاهــم بــن الطرفــن ،التقــدم

التكنولوجــي وانتشــار اإلنرتنــت ووســائط

التواصــل االجتامعــي ،االختــاف عــى
األولويــات واالهتاممــات والطموحــات بــن
الزوجــن.

3.هنالــك أســباب أخــرى خاصــة بطــاق
اليتيــات وهــي :طمــع الــزوج يف الدعــم
املــادي الــذي تقدمــه الدولــة للفتــاة اليتيمــة،

اســتغالل املــرأة واســتحقارها وتعرضهــا

للعنــف اجلســدي ألهنــا يتيمــة ،ضعــف تأهيل

بدرية حممد العتييب :حقوق اليتيمات املطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية يف مواجهة مشكالهتن
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التوصيات:

الفتــاة اليتيمــة وإعدادهــا للحيــاة الزوجيــة،

1.دعــم املؤسســات مــن أجــل تقديــم املســاعدة

البعــض يتــزوج مــن الفتيــات اليتيــات

الكاملــة هلــن وألبنائهــن يف التعليــم والرتبيــة

مــن بــاب نيــل األجــر هــذا مــا ينطبــق عــى

والتهيئــة للــزواج ،وزيــادة اإلعانــات املاليــة

مبــادئ نظريــة الــراع ،وكذلــك عــدم قــدرة

الشــهرية ورضورة إنشــاء دور خــاص

الفتيــات عــى االختــاط باملجتمــع اخلارجــي

الحتــواء املطلقــات مــن اليتيــات بمفردهــن

بعــد الــزواج ،وتؤيــد هــذه النتيجــة مبــادئ

أو مــع أطفاهلــن تكــون جمهــزة بشــكل

النظريــة التفاعليــة الرمزيــة.

4.أهــم املشــكالت املرتتبــة عــى الطــاق

يتناســب واحتياجاهتــن ،ورضورة إنشــاء

وحضانــة األبنــاء ،عــدم إجيــاد الســكن

االجتامعيــة ختتــص برعايــة ومســاعدة

مركــز أو إدارة خاصــة تتبــع لــوزارة الشــؤون

لليتيــات املطلقــات هــي :مشــاكل النفقــة

اليتيــات املطلقــات ،وتوفــر عيــادات

املناســب ،مشــاكل اســتخراج بطاقــة العائلــة

نفســية وصحيــة وعيــادات إرشــادية خاصــة

واألوراق الثبوتيــة األخــرى ،مشــكلة تعليــم

لليتيــات املطلقــات.

األبنــاء ،الشــعور بالقلــق واإلحبــاط وغريهــا

2.تنميــة الوعــي بكيفيــة حــل املشــكالت التــي

مــن املشــكالت النفســية ،نظــرة املجتمــع غــر

تطــرأ نتيجــة للطــاق ،وحفــظ حقــوق

اإلجيابيــة للمطلقــة اليتيمــة فقــد اتفقــت هــذه

املطلقــة اليتيمــة مــن خــال وســائل اإلعــام،

النتيجــة مــع التصــور العــام لنظريــة الوصــم

وتنظيــم الربامــج اإلرشــادية لليتيــات

االجتامعــي ،إمهــال الرعايــة الصحيــة للمطلقة

املطلقــات يف املجتمــع ،والعمــل عــى عقــد

وأبنائهــا ،تدهــور احلالــة االقتصاديــة للمطلقة

نــدوات ومؤمتــرات دوريــة تناقــش قضايــا

واألبنــاء ،انحــراف األبنــاء.

الطــاق.

5.تقــوم وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة

3.تكثيــف دور وســائل اإلعــام ودور العبادة يف

يف اململكــة برعايــة اليتيــات وتقديــم

التوعيــة بقضايــا الــزواج والطــاق ،وتســليط

املســاعدات ،ولكــن تلــك املســاعدات

الضــوء عــى مشــكلة طــاق اليتيــات،

واخلدمــات ليســت كافيــة .وتتوقــف هــذه

وعــرض الربامــج الدينيــة والثقافيــة التــي

املســاعدات بــزواج اليتيمــة أو خروجهــا مــن

تعنــي بقضايــا الطــاق بصفــة عامــة

دار الرعايــة االجتامعيــة ،وهــذا ممــا يســبب

واليتيــات املطلقــات عــى وجــه اخلصــوص،

مشــكلة كبــرة لليتيمــة املطلقــة.
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منتجــة لليتيــات املطلقــات ،والتأكيــد عــى

قيــام اجلمعيــات اخلرييــة بدورهــا يف منــح
املســاعدات لليتيــات وأن ال تربــط ذلــك

بحصوهلــن عــى إعانــة مــن دار الرعايــة

والضــان االجتامعــي.
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