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

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  باجمللةالتعريف  باجمللة

أهداف  اجمللةأهداف  اجمللة

1(      األصالة واالبتكار، وسالمة المنهج واالتجاه.
2(    االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سالمة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
6(    أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث    

 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(.

1(    أن تكون المجلة مرجعًا علميًا للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية واإلقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

جملةجملة الشمال للعلومالشمال للعلوم اإلنسانيةاإلنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ

إلى أنه مستلٌّ من رسالٍة علميٍة.
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أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   أال تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  ال 
على  ــــٍة  دال مفتاحيٍة  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، ال يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية واإلنجليزية.
تـــقـــدم األبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  اإلنجليزية  األبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب األربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يِرُد في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية 
البحث، واألدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دالالتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزًا  تلخيصًا  وتتضمن  الخاتمة:    
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين األبيض واألسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــًا مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيمًا 
مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس األمريكية )APA(، اإلصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  وال  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب األمــثــلــة اآلتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفنيإرشادات للمؤلفني

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر االقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف األول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة ألبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   واألدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( لإلنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأَجــلُّ كتب 

اإلسام، وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

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

14( تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائيًا  ترتيبًا  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 لإلنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو اآلتي: 

ح

.

      االقتباس من كتاب:االقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. األسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم االجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه اإلمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن األعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   االقتباس من دورية:    االقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  األردنيــــــــــــــــــة 

.193 -163 

   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــداهلل. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية اآلداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

    االقتباس من الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(:       االقتباس من الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(:   
        مثال لاقتباس من كتاب:

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
 ،)DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقـمي
)http:// التشعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

(....www، أو الرقم المعياري الدولــــــي للكتاب 
 (ISBN: 000-0-00-000000-0).
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ملخـص: هيـدف البحـث للتعريف هبـذه الداللـة، واحلديث عـن أبرز مسـائلها، وبيان حجيتهـا ومكانتها عنـد العلامء. وعـرض البحـث لتعريف لفظتي 
الداللـة واإلشـارة لغـة واصطالحـًا ويف القـرآن الكريم، وأعقب ذلـك الكالم عىل مصطلح »داللة اإلشـارة« مـاذا يعنى به. ويف فصل مسـتقل كان الكالم 
عـىل مسـائل عـدة نظمهـا اسـم: »مهامت يف داللة اإلشـارة« حيـث حتدث البحـث عن حجية داللـة اإلشـارة، وكوهنا حجة عنـد أكثر العلـامء، عقب ذلك 
حتـدث الباحـث عـن هـذه الداللة يف كتب علـوم القـرآن، وكيف تناوهلا املؤلفـون يف علوم القـرآن، وعقد مطلبـا –بعد ذلـك- يف اخلطأ يف داللة اإلشـارة، 
وزلـل بعضهـم فيهـا، ثـم ختم هـذا الفصل باحلديث عن الفرق بني داللة اإلشـارة والتفسـر اإلشـاري. هذا القسـم النظـري، تاله القسـم التطبيقي، وهو 
يف دراسـة بعـض االسـتنباطات املدونـة يف كتب األصوليـني وعلوم القـرآن ويشء من اسـتدالالت الفقهاء، بني الباحث يف دراسـتها وجه عدهـا من داللة 

اإلشـارة، ثـم هل يصـح هذا االسـتنباط، أم ال؟  ثم ختـم الباحث بالنتائـج والتوصيات. 

كلامت مفتاحية: داللة اإلشارة، تنظرًا ،  تطبيقًا.
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Abstract: This paper aims to explain the Quranic connotation, discuss its main issues, and demonstrate its legitimacy to be taken as a sound evidence 
for scholars. Both terms of connotation and significance are defined linguistically and technically as used in the Holy Quran. This is followed by an 
explanation of the term “the significance of connotation”. In a separate section, a number of related issues are discussed under the title of “issues on 
significance of connotation”. This section discusses the significance of connotation as evidence or a proof which is taken for granted by majority of 
scholars. The next part of the study provides an investigation of connotation in reference books, how scholars explained it and how errors are made by 
some scholars. This part is concluded with a note on the difference between connotation and connotative explanation. This part is followed by a study of 
the findings mentioned in the books of early Islamic scholars and jurists. In this study, the researcher investigates all the different aspects of connotative 
significance. The study is concluded with findings and recommendations. 

Keywords: the significance of connotation, Theory, Practice

(*) Corresponding Author:

Professor, Faculty of Education and Arts, Northern Border 
University, P.O. Box: 1321, Code:91431, Arar, Kingdom 
of Saudi Arabia.

)*( للمراسلة:

أســتاذ، قســم  الدراســات اإلســامية، كليــة التربيــة واآلداب، جامعــة 
الحــدود الشــمالية، ص ب:   1321، رمــز بريــدي: 91431، 

عرعــر، المملكــة العربيــة الســعودية.
e-mail: tabet5005@gmail.com

DOI: 10.12816/0054670



4

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

مقدمة:
إنَّ احلمــد هلل؛ نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، 
ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا، 
ــال  ــل؛ ف ــن ُيضل ــه، وم ــلَّ ل ــال مض ــده اهلل؛ ف ــن هي َم
هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك 

ــده ورســوله. ــدًا عب ــهد أن حمم ــه، وأش ل
أمــا بعــد؛ فــال خيفــى عــىل أهــل العلــم مــا ملباحــث 
البالغــة، واملكانــة  دالالت األلفــاظ مــن األمهيــة 
ــل  ــتنباط جلي ــرق اس ــن ط ــق م ــي طري ــة، فه العالي
ــل  ــي دلي ــد، وه ــم العوائ ــتخراج كري ــد، واس الفوائ
مــن دالئــل ســعة الكتــاب العظيــم، وبرهــان ســاطع 
ــدق اهلل إذ  ــم، وص ــرآن الكري ــة الق ــني عظم ــن براه م

قــال: )ٓقۚ َوٱۡلُقــۡرَءاِن ٱلَۡمِجيــد( )ق:١(.  
وإن أحــد أفــراد دالالت األلفــاظ مــا يســمى عنــد 
العلــامء بـ»داللــة اإلشــارة«، داللــة عنــي هبــا العلــامء، 
واحتفــى هبــا األلبــاء، واســتعملها الفقهــاء، وهلــج هبــا 
املفــرون، وأطنــب يف ذكرهــا األصوليــون، وذكرهــا 
يف مصنفاهتــم املعتنــون بعلــوم القــرآن، غــر أنَّ أهــل 
األصــول كانــوا أكثــر هلــا طرقــًا، وأشــد بحثــًا، وأســد 

قيــاًل. 
وأمــا املصنفــون يف علــوم القــرآن فقــد أقلــوا فيهــا 
الذكــر، وأوجــزوا احلديــث، واختــروا الــكالم، 
فجــاءت مباحثهــا لدهيــم ال تفــي بالغــرض، وال تلــم 

ــود.    باملقص
ومــن هنــا؛ جــاءت فكــرة مجــع مــادة علميــة 
ــة املباركــة، فــكان هــذا  ــة الطيب ــة يف هــذه الدالل قرآني

ــرآن  ــارة يف الق ــة اإلش ــه بـ»دالل ــون ل ــث املعن البح
الكريــم تنظــرًا وتطبيقــًا«.

ــاىل-  ــاء اهلل تع ــث-إن ش ــذا البح ــب أن ه وأحس
ــرآن  ــوم الق ــب عل ــه يف كت ــار إلي ــص املش ــج النق يعال

ــة.    ــذه الدالل ــث ه ــول مباح ح
لبعــض  دراســة  هــذا،  البحــث  يف  أن  كــام 
ــة اإلشــارة،  االســتنباطات التــي هــي مــن قبيــل دالل
التمثيــل  عــن  جمــردة  دراســة  تكــون  ال  حتــى 
ــع  ــر؛ فيجتم ــذا األم ــدة ه ــى فائ ــق، وال خيف والتطبي

والتطبيــق. التنظــر 
وعمــديت يف مجــع هــذه األمثلــة مــا مثــل بــه 
ــة، فجمعتهــا مــن  ــون يف كتبهــم هلــذه الدالل األصولي
جــلِّ كتــب األصول-عــىل اختــالف مذاهبهــم-، 
وكــذا املؤلفــون يف علــوم القــرآن، وزدت عليهــا 
ــل  ــن قبي ــي م ــي ه ــاء الت ــتدالالت الفقه ــض اس بع
هــذه الداللــة، فكانــت عــرة مواضــع، وفيهــا ثالثــة 

ــتنباطًا. ــر اس ع
واســتيعاب مــا قيــل: إنــه مــن داللــة اإلشــارة فيــه 
ــدًا-  ــذره مل يكــن بعي ــل بتع ــو قي ــة، -ول ــة بالغ صعوب

خاصــة يف أبحــاث كهــذه.
ولعــل الناظــر يف هــذه األمثلــة جيــد بغيتــه يف 
ــا،  ــىل حقيقته ــوف ع ــة، والوق ــذه الدالل ــتيضاح ه اس

ــح. ــا ال يص ــا، وم ــح منه ــا يص ــة م ومعرف
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

داللــة اإلشــارة إحــدى ســبل اســتنباط األحــكام - 
واحلكــم مــن اآليــات القرآنيــة.
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اســتعامل العلــامء لداللــة اإلشــارة مــن غــر نكــر - 
يــرز لنــا أيضــًا أمهيتهــا ومكانتهــا.

ال خيلــو كتــاب أصويل-غالبــًا- صغــر أم كــر مــن - 
ذكــر هــذه الداللــة واإلشــارة إليهــا، ومعلــوم أن 
ــه  ــة الفق ــد ألدل ــي تقعي ــام ه ــول إن ــب األص كت
ــذه  ــة ه ــا أمهي ــرز لن ــذا ي ــاىل، فه ــن اهلل تع يف دي

ــة. الدالل
قلــة كالم املصنفــني يف علــوم القــرآن يف هــذه - 

ــذا  ــل ه ــا، ولع ــام بمباحثه ــدم اإلمل ــة، وع الدالل
ــرآن. ــوم الق ــارئ يف عل ــة الق ــي حاج ــث يلب البح

هــذا -  يف  للكتابــة  اختيــاري  أســباب  ومــن 
املوضــوع: أهنــا خدمــة لكتــاب اهلل تعــاىل، وإنــه –
وأيــم اهلل- لــرف للعبــد أن خيــدم بقلمــه كتــاب 

.D ربــه
أهداف املوضوع:

التعريف بمصطلح »داللة اإلشارة«.- 
إبراز مكانة هذه الداللة وبيان أمهيتها.- 
التمييــز بــني صحيــح االســتدالل بداللــة اإلشــارة - 

. طله با و
ــر -  ــارة والتفس ــة اإلش ــني دالل ــرق ب ــاح الف إيض

اإلشــاري.
دراســة بعــض األمثلــة لداللــة اإلشــارة مــن - 

ومناقشــتها. الكريــم  القــرآن 
خطة البحث:

تكون هذا البحث من مقدمة وقسمني وخامتة.
ــوع  ــة املوض ــا أمهي ــت فيه ــد بين ــة: فق ــا املقدم أم

وأســباب اختيــاره وأهدافــه وخطتــه واملنهــج املتبــع يف 
ــه. كتابت

أمــا القســم األول فــكان يف التنظــر والدراســة 
ــان: ــالن اثن ــه فص ــارة، وفي ــة اإلش لدالل

ــة  ــارة لغ ــة اإلش ــف دالل ــل األول: يف تعري الفص
ــب: ــة مطال ــد وأربع ــه متهي ــا: وفي واصطالح

التمهيد يف فضل اإلشارة.
املطلب األول: تعريف الداللة لغة واصطالحا. 

املطلب الثاين: أنواع الداللة.
املطلب الثالث: تعريف اإلشارة لغة واصطالحًا.

اإلشــارة  داللــة  تعريــف  الرابــع:  املطلــب 
. حــًا صطال ا

ــه  ــارة، وفي ــة اإلش ــامت يف دالل ــاين: مه ــل الث الفص
ــب: ــة مطال ــل وأربع مدخ

مدخل يف أقسام الدالالت اللفظية.
املطلب األول: حجية داللة اإلشارة.

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

والتفســر  اإلشــارة  داللــة  الرابــع:  املطلــب 
اإلشــاري.

ــة  ــة لدالل ــر أمثل ــاين يف ذك ــم الث ــوه القس ــم يتل ث
ــة  ــن جه ــتها م ــم، ودراس ــرآن الكري ــن الق ــارة م اإلش
صحــة  جهــة  ومــن  ال؟  أم  إشــارة  داللــة  كوهنــا 

االســتنباط مــن عدمــه.
ثم اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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الدراسات السابقة:
املكتبــات  فهــارس  يف  النظــر  خــالل  مــن 
وحمــركات البحــث مل أجــد بحثــًا يف موضوعنــا هــذا: 
ــًا  ــد بحث ــم، ومل أج ــرآن الكري ــارة يف الق ــة اإلش دالل
ــة  ــق دالل ــتنبط بطري ــا اس ــه م ــدرس في ــًا ي متخصص
اإلشــارة، ويناقــش فيــه املســتدل، ويبحــث فيــه عــن 
أقــوال العلــامء اآلخريــن، ويقــارن بينهــا، ثــم يرجــح 

ــا. أحده
وغايــة مــا وجــدت مــن ذلــك: إمــا كالم ألهــل 
األصــول ضمــن مصنفاهتــم، وهــذا يعنــى فيــه أربابــه 
ــذا يف  ــل ه ــة. وق ــذه الدالل ــري هل ــب التنظ باجلان

ــم. ــوم القــرآن الكري ــب عل كت
وإمــا بحــث أصــويل عنــي ببحــث مســألتنا 
مــن جهــة أصوليــة، أطــال يف ذيوهلــا، وأطنــب 
يف تشــقيقها، وأصــاب وأحســن عــىل أصحــاب 

األصــول.
ــام  ــة؛ ف ــرآن قائم ــل الق ــة أه ــى حاج ــن تبق لك
ــم  ــع حجاجه ــول، وال مجي ــل األص ــث أه كل مباح

ــاث: ــذه األبح ــن ه ــرآن، فم ــل الق ــا أه حيتاجه
داللــة اإلشــارة عنــد احلنفيــة وتطبيقاهتــا يف - 

الفقــه اإلســالمي وقانــون العقوبــات األردنيــة، 
ــة  ــة األردني ــح، املجل ــد الصال ــد اهلل حمم أ.د. عب
يف الدراســات اإلســالمية، مــج)10(، ع)4(، 

1436هـ. 
وهذا بحث أصويل قانوين.

يف -  هبــا  االســتدالل  ومــدى  النــص  إشــارة 

حممــد  د.  والقانونيــة،  الرعيــة  النصــوص 
للعلــوم  دمشــق  جامعــة  جملــة  الرحيــل، 
ــدد  ــد)20(، الع ــة، املجل ــة والقانوني االقتصادي

2004م. الثــاين، 
وهذا كسابقه، بحث أصويل قانوين.

عنـــد -  وتطبيقاهتـــا  اإلشـــــــــارة  داللـــة 
ـــتر  ـــالة ماجس ـــة(، رس ـــة مقارن األصوليني)دراس
للطالـــب حممـــد عـــي أبـــو شـــعلة، اجلامعـــة 

ــة، 2005م. األردنيــــ

وهذا بحث أصويل أيضًا.
ــي -  ــويل والفقه ــد األص ــارة يف التقعي ــة اإلش دالل

دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، تأليــف: د. حممــد بــن 
ســليامن العرينــي، دار التدمرية،1437هـــ.  

ــارة،  ــة اإلش ــدًا لدالل ــع ج ــث موس ــذا بح وه
ــد  ــول والقواع ــة األص ــن جه ــا م ــق هب ــا يتعل وم
الفقهيــة والفقــه، كــام تنــاول اإلشــارة باليــد 
دكتــوراه  رســالة  وأصلــه  ونحوهــا.  والعــني 
ــه يف  ــول الفق ــم أص ــث إىل قس ــا الباح ــدم هب تق
ــة  ــل درج ــعود؛ لني ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع

الدكتــوراه. 
وبحثــي هــذا هــو يف داللــة اإلشــارة وتطبيقاهتــا - 

ــاء عــىل هــذا، فــكل مــا  يف القــرآن الكريــم، وبن
ال خيــدم النــص القــرآين فــإين أعــرض عنــه، كــام 
أين أدرس األمثلــة القرآنيــة دراســة متأنيــة، وهذا 
ــي  ــره، وال أعن ــن غ ــث ع ــذا البح ــز ه ــا يمي م
تفضيــل عمــي، معــاذ اهلل، ولكــن أريــد أن أبــني 
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أن هــذا البحــث خيــدم علــوم القــرآن، كــام خــدم 
إخــواين اجلانــب األصــويل والفقهــي. 

ولــكل وجهــة، واهلل نســأل أن يتقبــل منــا أمجعني، 
حســن  ويرزقنــا  مرضاتــه،  يف  يســتعملنا  وأن 

ــم. ــواد كري ــا ج ــل، إن ربن ــد والعم القص

منهج البحث:
يف  والتحليــي  االســتقرائي  املنهــج  اخــرت 
ــل  ــه أه ــا كتب ــع م ــت بجم ــث قم ــث، حي ــذا البح ه
ــة  ــوم القــرآن حــول دالل األصــول واملؤلفــون يف عل
ــة  ــي، واملقارن ــري والتطبيق ــب النظ ــارة يف اجلان اإلش
بــني عبارهتــم، وتدويــن مــا يرجــح منهــا، مــع 
ــت يف  ــه صنع ــن، ومثل ــا أمك ــل م ــل والتدلي التعلي

دراســة االســتنباطات. 
وكانــت الطريقــة املتبعــة يف دراســة االســتنباطات 

مــن اآليــات القرآنيــة عــىل النحــو اآليت:  
ــة، -  ــات القرآني ــىل اآلي ــتنباطات ع ــت االس رتب

واملعتمــد يف  األصــل،  اآليــة هــي  فجعلــت 
الرتيــب ترتيــب اآليــات حســب مصحــف 

املدنيــة النبويــة.
حــددت موضــع الداللــة مــن اآليــة، إال أن - 

تكــون اآليــة قصــرة، فــال أصنــع ذلــك.
بينــت وجــه االســتنباط، وكيــف كان مــن داللــة - 

اإلشــارة.
ــد -  ــىل ع ــم ع ــل العل ــن أه ــق م ــن واف ــرت م ذك

ــارة. ــة اإلش ــن دالل ــتنباط م ــذا االس ه

اعتنيــت يف البحــث بذكــر مذهــب مــن خالــف - 
ورد هــذا االســتنباط -إن وجــد-، واعتــره غــر 

صحيــح، مــع العــزو للمصــادر األصليــة.
وعزوهتـــا -  النبويـــة،  األحاديـــث  خرجـــت 

املعتمـــدة. ملصادرهـــا 
ــن  ــه م ــام كان في ــل، ف ــد املق ــذا جه ــد، فه وبع
ــا  ــه، وم ــاىل وتوفيق ــل اهلل تع ــض فض ــواب، فمح ص
كان فيــه مــن زلــل أو خطــل، فــإين أســتغفر اهلل منــه، 

ــوله. ــريء ورس ــه ب واهلل من
واهلل املســئول أن يتجــاوز عنــا، وأن يغفــر لنــا 
ــا إنــه هــو  خطأنــا وإرسافنــا يف أمرنــا، وأن يتقبــل من

ــم. ــميع العلي الس
واحلمد هلل أوالً وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.  

لداللــة  والدراســة  التنظــر  األول:  القســم 
اثنــان: فصــان  وفيــه  اإلشــارة، 

ــة  ــارة لغ ــة اإلش ــف دالل ــل األول: يف تعري الفص
ــب: ــة مطال ــد وأربع ــه متهي ــا: وفي واصطاح

التمهيد يف فضل اإلشارة.
املطلب األول: تعريف الداللة لغة واصطاحا. 

املطلب الثاين: أنواع الداللة.
املطلب الثالث: تعريف اإلشارة لغة واصطاحًا:
املطلب الرابع: تعريف داللة اإلشارة اصطاحًا.

متهيد:
ـــن  ـــر ع ـــرق يف التعب ـــدى الط ـــارة إح ـــد اإلش تع
ـــن  ـــن حماس ـــا م ـــون أهن ـــا البياني ـــي هل ـــى، ويق املعن
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الـــكالم البليـــغ، وأهنـــا جاريـــة عـــىل طـــرق أهـــل 
ـــرآن  ـــة الق ـــراء لغ ـــن ث ـــذا م ـــننهم. وه ـــة وس العربي

ـــة.  ـــة العربي اللغ
وإذا كان ابـــن رشـــيق يعـــي مـــن شـــأن بعـــض 
ـــامذا  ـــعرهم، ف ـــارة يف ش ـــتعامهلم اإلش ـــعراء؛ الس الش
ـــة يف  ـــغ الغاي ـــذي بل ـــا ال ـــن كالم ربن ـــول ع ـــانا نق عس
الفصاحـــة والبالغـــة، يقـــول )ابـــن رشـــيق،1401هـ، 
ـــب  ـــن غرائ ـــارة م ج:1، ص:V )302: »واإلش
ــىل  ــدل عـ ــة، تـ ــة عجيبـ ــه، وبالغـ ــعر وملحـ الشـ
ـــا إال  ـــأيت هب ـــس ي ـــدرة، ولي ـــرط املق ـــى وف ـــد املرم بع
ــي يف كل  ــر، وهـ ــاذق املاهـ ــرز، واحلـ ــاعر املـ الشـ
ـــح  ـــار وتلوي ـــة، واختص ـــة دال ـــكالم ملح ـــن ال ـــوع م ن
ـــه«.  ـــر لفظ ـــن ظاه ـــد م ـــاه بعي ـــاًل ومعن ـــرف جمم يع
ـــُغ  ـــث ُيَبل ـــازه، حي ـــل إعج ـــدى دالئ ـــا إح ـــام أهن ك
املطلـــوب، وُيعـــر عـــن املقصـــود بأوجـــز كلمـــة، 
ـــا كان  ـــن هن ـــارة، وم ـــف إش ـــارة، وألط ـــر عب وأخ
ــون  ــاء يدركـ ــاء األذكيـ ــاء، والفقهـ ــامء الفطنـ العلـ
ــد  ــون مقاصـ ــف، ويلحظـ ــص الريـ ــي النـ مرامـ
الوحـــي الكريـــم، ويفهمـــون مطلـــوب الـــرب 

تعـــاىل، عـــىل تفـــاوت بينهـــم يف ذلـــك.
يقول السيوطي)السيوطي، 1404هـ،ص:322(: 

»وقد استنبطت هبذه القاعدة أحكاما من عدة آيات«. 
وإن ِمن َفْتح اهلل عىل عبده، وإرادة اخلر به أن يلم 
بعض  عىل  ويطلع  النصوص،  مكنونات  من  بيشء 
أعامقها، ويستخرج دررها،  فيغوص يف  األدلة،  خفايا 

ويظهر شيئًا من حكمها وأحكامها.

والشـــك أن إدراك هـــذا النـــوع مـــن الداللـــة 
ـــودة  ـــب، وج ـــاء قل ـــن، وصف ـــامل ذه ـــاج إىل إع حيت
عقـــل، وســـعة علـــم، مـــع ديـــن متـــني، وإيـــامن 
قويـــم، فهـــي ميـــدان مـــن مياديـــن التاميـــز، وإال 
ـــز  ـــامء، وال يتامي ـــه العل ـــتوي يف فهم ـــر يس ـــإن الظاه ف
ــاس  ــن عبـ ــي وابـ ــذا كان لعـ ــاء، وهلـ ــه األذكيـ فيـ
 H واألكابـــر مـــن صحابـــة رســـول اهلل
ــتنبط  ــي يسـ ــو عـ ــا هـ ــه، فهـ ــبق فيـ ــب السـ قصـ
ــه أكابـــر  ــه لـ ــاًم ال ينتبـ ــة آيتـــني حكـ مـــن ضميمـ
ـــر:  ـــارة )انظ ـــة اإلش ـــل دالل ـــن قبي ـــو م ـــة ه الصحاب
ــا  ــول- ملـ ــة(، ويقـ ــن األمثلـ ــن مـ ــع الثامـ املوضـ
 H ســـئل هـــل خصكـــم رســـول اهلل
ـــه اهلل  ـــاًم يؤتي ـــرآن؟-:ال،...إال فه ـــوى الق ـــيشء س ب
رجـــاًل يف القـــرآن )البخـــاري،ج:1،ص:69، رقـــم 

احلديـــث111(.  
وهـــي كثـــرة يف كتـــاب اهلل تعـــاىل، األمـــر 
الـــذي جيعـــل اإلملـــام هبـــا ومعرفتهـــا أمـــر مهـــم، 
يقـــول األمـــر الصنعـــاين يف معـــرض كالمـــه 
عنها)الصنعـــاين، 1986م، ص:238(: » األمثلـــة 

ــك«. ــرة يف ذلـ ــرآن كثـ ــن القـ مـ
املطلب األول: تعريف الداللة لغًة واصطاحًا.

أوالً: تعريف الداللة لغة:
ــدل  ــي دلَّ ي ــل الثالث ــن الفع ــوذة م ــة مأخ الدالل
داللــة، بكــر الــدال وفتحهــا وضمهــا، فهــي مثلثــة 

ــدال. ال
كــام قــال اجلوهــري )اجلوهــري، 1407هـــ، ص: 
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ــط  ــر فق ــح والك ــد الفت ــر واح ــر غ 1000(، وذك
ــة  ــن قتيب ــل والفــراء واب يف هــذه اللفظــة، منهــم اخللي

ــارس.  ــن ف واب
 ،)8 8،ص: )الفراهيــــــــــــدي،)د.ت(،ج:
و)ابـــن  السكيـــــت،1423هـ،ص:88(،  و)ابـــن 
،2001م،  و)األزهـــري  قتيبـــة)د.ت(،ص:550(، 
ج:14،ص:48(، و)ابـــن فارس،1416هـ،ص:319(.
ســيدة،1421هـ،  )ابــن  ســيدة  ابــن  إن  بــل 
ج:9،ص:271( مل يذكــر إال الكــر، حيــث قــال: 

بالكــر ال غــر«.  الداللــة،  بــني  »ودليــل 
الشنقيطي)الشــنقيطي،1426هـ،  العالمــة  قــال 
ص:27(: »اعلــم أن الداللــة مثلثــة الــدال، واألفصح 

ــم«.  ــا الض ــا، وأردأه ــم كره ــا، ث فتحه
وقــد جــاءت يف اللغــة عــىل معــاٍن عــدة، أرجعهــا 
فارس،1399هـــ،ج:2،ص:259(  ــن  فارس)اب ــن  اب
ــر  ــيشء، واآلخ ــة ال ــا: إبان ــني: أحدمه ــني اثن إىل أصل

ــيشء. ــراب يف ال اضط
وعــىل املعنــى األول جــاء قوهلــم: دللتــه الطريــق، 

داللــة ودلولــة، أي ابنتــه لــه، وهديتــه إيــاه.
ودللته عىل اليشء أدله سددته إليه.

ــدال،  ــىل ال ــق ع ــه، ويطل ــتدل ب ــا يس ــل: م والدلي
ــالن. ــة ف ــا إىل مك ــال: دليلن يق

ودليل بني الداللة، أي واضحها.
والدلُّ اهلدي.

ــه  ــار، وحرفت ــو السمس ــداد(، وه ــدالل )كش وال
ــة.  الدالل

ودلَّ ُيدل إذا من بعطائه، واألدل: املنان بعمله.
فهذه مندرجة حتت هذا املعنى.

ومن الثاين: قوهلم تدلدل اليشء، إذا اضطرب.  
ــا  ــكل، كأهن ــج وش ــا يف تغن ــرأة، جرأهت ودالل امل
ــون إال  ــك ال يك ــالف، وذل ــا خ ــس هب ــة، ولي خمالف

بتاميــل، واضطــراب. 
ثانيًا: تعريف الداللة اصطاحًا:

ثمــت تعريفــات متقاربــة جــاءت يف نصــوص 
ــا:  ــم، فمنه ــل العل أه

الداللة: كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه للعلم 
الزركيش)الزركيش،1414هـ،  عند  نجده  بوضعه.كام 

ج:2،ص:268(. 
وقال بعضهم: داللة اللفظ: ما يقتضيه عند إطالقه.كام 
و)السبكي،1416هـ،  ص:23(،  )القرايف،1994م،  يف 

ج:1،ص:204(، و)الشنقيطي،1426هـ، ص:27(.
من  يلزم  بحالة  اليشء  كون  هي  الداللة:  يقال:  أو 

العلم به العلم بيشء آخر. 
فالــيشء األول هــو الــدال، والثــاين هــو املدلــول، 

كــام يف )اجلرجاين،1403هـــ، ص:104(.
ــة، ومعناهــا يــدور عــىل  وهــذه التعريفــات متقارب
يشء واحــد، هــو أنَّ اللفــظ إذا أطلــق فهــم منــه 
ــظ، أو  ــه اللف ــا دل علي ــو م ــوم ه ــذا املفه ــا، ه ــر م أم
ــم  ــد، فه ــذا زي ــت: ه ــإذا قل ــظ، ف ــة اللف ــو دالل ه
ــظ  ــد، فاللف ــه زي ــل لقب ــه رج ــار إلي ــب أنَّ املش املخاط
دال، والرجــل مدلــول عليــه، وفهمــك داللــة خاصــة 

ــظ. باللف
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واعلــم أن هــذا خــاص بداللــة اللفــظ، وإنــام كان 
ــاب  ــاظ الكت ــع ألف ــل م ــا نتعام ــا؛ ألنن ــث فيه احلدي
ــدة،  ــواٍع ع ــم إىل أن ــة تنقس ــإن الدالل ــز، وإال ف العزي

ــار. ــا باختص ــك ذكره إلي

املطلب الثاين: أنواع الداللة:
ــام،  ــتة أقس ــدال إىل س ــار ال ــة باعتب ــم الدالل تنقس
وذلــك أنَّ الــدال إمــا أن يكــون لفظــًا، أو يكــون 
ــا  ــن النوعــني إم ــة كل مــن هذي ــم دالل غــر ذلــك، ث
أن تكــون بالطبــع أو بالوضــع أو بالعقــل، فهــذه ســتة 

ــا: ــام، وبياهن أقس
أوالً: داللة اللفظ، أو الدال اللفظي:

ــة  ــىل احلقيق ــدل ع ــظ ي ــبق أن اللف ــا س ــم مم يفه
بالطبــع أو بالوضــع أو بالعقــل.

أمــا داللــة اللفــظ بالطبــع، فكداللــة اللفــظ 
اخلــارج عنــد الســعال عــىل أمل يف الصــدر، وكــذا 
ــزن دال  ــرة احل ــكاء بن ــرض، والب ــىل امل ــني دال ع األن
ــان  ــع اإلنس ــاه طب ــا اقتض ــذا مم ــراق، فه ــىل أمل الف ع
ــم  ــاظ فه ــك األلف ــل تل ــمع مث ــث إذا س ــه بحي وعادت

ــه. ــدل علي ــا ت ــادة م ــا ع منه
طبــع  منشــأها  يكــون  التــي  تلــك  إذًا:  فهــي 

عاداتــه. أو  اإلنســان 
ومثــال الداللــة بالوضــع: كلمــة النخلــة تــدل عىل 
ــان  ــىل اإلنس ــل ع ــة الرج ــرة، وكدالل ــجرة املثم الش

الذكــر، واملــرأة عــىل األنثــى، وهكــذا.
ــىل  ــظ ع ــة اللف ــاًل: دالل ــظ عق ــة اللف ــال دالل ومث

تنشــأ  لفظيــة  داللــة  إذا  فهــي  وحياتــه،  الالفــظ 
بســبب العقــل يــدرك فيهــا تالزمــًا بــني اللفــظ الــدال 

ــه.  ــول علي واملدل
ثانيًا: الداللة غر اللفظية، أو الدال غر اللفظي:

ــل  ــى، مث ــىل املعن ــظ ع ــوى اللف ــا س ــة م ــي دالل وه
داللــة الدخــان عــىل النــار، وداللــة املخلــوق عــىل 

ــر. ــىل املس ــر ع ــة األث ــق، ودالل اخلال
وهــذا النــوع مــن الداللــة يكــون بالطبــع أو الوضــع 

أو العقــل.
ــرار  ــة امح ــًا: كدالل ــظ طبع ــر اللف ــة غ ــال دالل فمث
الوجــه عــىل اخلجــل، واصفــراره عــىل اخلــوف، وهبــذا 
والشــجاع  بمشــيته،  املتكــر  النــاس  عــرف  النــوع 

ــه. برضب
ــارة يف  ــة اإلش ــا لغ ــة: فمثاهل ــة الوضعي ــا الدالل وأم
عرنــا؛ فإهنــا تــدل عــىل معــاين يفهمهــا أرباهبــا، وهــي 
ممــا اصطلــح عليــه فئــة مــن النــاس، ومثلهــا العالمــات 
التــي جتعــل عــىل الطــرق؛ ليهتــدي هبــا قائــد املركبــة مــن 

ــا أو شــامالً ونحــو ذلــك. انعطــاف الطريــق يمين
ــع،  ــىل الصان ــوع ع ــة املصن ــة، فكدالل ــا العقلي وأم

ــار. ــىل الن ــان ع والدخ
واألمثلة عىل هذه األنواع كثرة.

واعلــم أنَّ املقصــود مــن هــذه األقســام الســتة هــو 
داللــة اللفــظ وضعــًا، وهــي التــي انصــبَّ عليهــا كالم 
ــالف  ــىل اخت ــدة ع ــام ع ــموها إىل أقس ــامء، وقس العل
ــول اهلل  ــيأيت بح ــام س ــا، ك ــيمها وعده ــم يف تقس بينه

تعــاىل.
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لغـــة  اإلشـــارة  تعريـــف  الثالـــث:  املطلـــب 
: حـــا صطا ا و

أوالً: تعريف اإلشارة لغة: 
اإلشــارة مصــدر مــن الفعــل الرباعــي أشــار يشــر 

إشارة.
ابــن  قــال  والــراء،  والــواو  الشــني  ومادهتــا 
فـــــــارس)ابن فـارس،1399هـ، ج:3، ص:226(:
» الشــني والــواو والــراء أصــالن مطــردان، األول 
منهــام: إبــداء يشء وإظهــاره وعرضــه، واآلخــر: أخــذ 

يشء«.
يقــال: أشــار وشــور إليــه: أومــأ، ويكــون بالكــف 
ــن  ــى م ــن معن ــر ع ــد التعب ــب، ويفي ــني واحلاج والع
املعــاين كاإلقبــال واالنــراف، والدخــول واخلــروج. 

وهذا املعنى هو املراد غالبًا عند االستعامل. 
لكــن، ثمــت فــرق دقيــق بــني اإلشــارة واإليــامء، 
ص:707(:  الطويف)الطويف،1407هـــ،ج:2،  قــال 
ــأن  ــامء أعــم مــن اإلشــارة، ب ــه يشــبه أن اإلي »غــر أن
تكــون اإلشــارة خمتصــة باليــد، واإليــامء إشــارة 
باليــد وغرهــا، فــكل إشــارة إيــامء، وليــس كل إيــامء 

ــارة«. إش
ــوا،  ــم: أن اجلس ــار إليه ــث: »فأش ــه يف احلدي ومن

ــوا«. فجلس
)البخاري،ج:1،ص:139، رقم احلـــديث688(، 
ومسلم ج:1،ص:309، رقم احلديث412(من حديث 

.)I أيب هريرة
وَأشاَر عليه بكذا: نصحه، ومنه الشورى.

واستشاره: طلب منه املشورة.
وعليــه شــورة حســنة: بالضــم، اجلــامل واحلســن، 

ويقــال هلــا أيضــًا: الشــارة، وهــي اهليئــة.
وشار الدابة يف املشوار: عرضها للبيع.

فهذا من الباب األول الذي ذكره ابن فارس.
وبعضه حمتمل للباب اآلخر. 

العســل  رشت  قوهلــم:  اآلخــر:  البــاب  ومــن 
أشــوره. 

»قـــال بعـــض أهـــل اللغـــة: مـــن هـــذا البـــاب 
ـــن  ـــتق م ـــو مش ـــال: وه ـــري. ق ـــا يف أم ـــاورت فالن ش
ـــن  ـــرأي م ـــذ ال ـــر يأخ ـــكأن املستش ـــل، ف ـــور العس ش

فارس،1399هــــ،ج:3،ص:227(. ـــن  غره«)اب
ثانيًا: تعريف اإلشارة اصطاحًا:

لفظــة اإلشــارة مرســلة غــر مضافــة مل تــأت 
بمعنــى اصطالحــي عنــد أهــل العلــم مــن املفريــن 
ــو  ــم ه ــا عنده ــل معناه ــني، ب ــاء أو األصولي أو الفقه
معناهــا يف اللغــة، وهــذا نجــده يف بعــض املصطلحات 
العلميــة املركبــة، فمثــال: أصــول الفقــه، نجــد للفقــه 
معنــى يف اللغــة ويف االصطــالح، بينــام األصــول نجــد 
هلــا معنــى يف اللغــة دون االصطــالح، فــال ضــر؛ ألنــه 

ــة هلــا اصطــالح خــاص.  ليــس كل كلمــة يف العربي
جـــــاء يف املوســـوعـــــة الفقهيـــــة الكويتية 

)1423هـ،ج:4،ص:277(:
» واإلشــارة يف اصطــالح الفقهــاء مثلهــا يف اللغة، 

ويســتعملها األصوليــون يف مبحــث الدالالت«.
ــامء- عــن  ــد العل وكــام أنَّ اإلشــارة مل ختــرج -عن
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ــد  ــاب اهلل، فق ــي يف كت ــك ه ــريب، فكذل ــا الع معناه
جــاء لفــظ اإلشــارة يف القــرآن الكريــم بمعناهــا 
ــدة،  ــة واح ــيشء يف آي ــامء إىل ال ــو اإلي ــهور، وه املش
ــَف  ــوا َكيْ ُ ــهِۖ  قَال ــاَرْت إَِلْ َش

َ
ــاىل: )فَأ ــه تع ــي قول وه

ــم:٢٩(   ــا(  )مري ــِد َصبِيًّ ــْن َكَن ِف الَْمْه ــُم َم نَُكّلِ
ــادة: أمرهتــم بكالمــه«. )حييــى  »أي: بيدهــا، قــال قت

ــالم،1425هـ، ج:1، ص:222(. ــن س اب
ــر  ــزد أكث ــًا مل ي ــًا بين ــى واضح ــذا املعن ــا كان ه ومل
ــة  ــذه اللفظـــــــ ــر هـــــ ــىل ذك ــرين ع املفســـــ
ــا  ــك؛ لوضوحهـــ ــا، وذل دون أن يفروهــــــــــ
1422هـ،ج:15،ص:526(،  )الطـــــــــــــري، 
و)القـــــــــــــييس،1429هـ، ج:7، ص:4531(، 
و)الواحـــــــــــدي،1415هـ، ج:3، ص:182(، 
ــن  ــاين،1418هـ، ج:3،ص:289(، و)اب و)السمعــ

عطية،1422هـــ، ج:4،ص:14(.
أمــا مشــتقات هــذه املــادة )ش و ر( وورودهــا يف 
القــرآن، فــام ورد منهــا مل خيــرج -أيضــًا- عــن معنــاه 
ْمــرِۖ ( )آل 

َ
العــريب، كقولــه تعــاىل: ژوََشــاوِرُْهْم ِف اْل

عمــران:١٥٩(.
َراَدا فَِصــاًل َعــْن تـَـَراٍض ِمنُْهَمــا 

َ
وقولــه: )فَــإِْن أ

ــاَح َعلَيِْهَما( )البقــرة:٢٣٣(. َوتََشــاُوٍر فََل ُجَن
ْمُرُهْم ُشوَرٰى بَيَْنُهْم(  )الشورى:٣٨(. 

َ
وقوله:)َوأ

فهذه بمعناه املعروف لغة.
اإلشــارة  داللــة  تعريــف  الرابــع:  املطلــب 

: حــًا صطا ا
يعرف أهل العلم داللة اإلشارة بقوهلم:

داللــة اللفــظ عــىل الزم غــر مقصــود مــن اللفــظ، 
ال يتوقــف عليــه صــدق الــكالم وال صحتــه.

كام ذكره الغزايل)الغزايل،1413هـ،ج:2 ،ص:193(.
ــن  ــوع م ــذا الن ــهور هل ــف املش ــو التعري ــذا ه ه
ــت-  ــول -وإن تباين ــل األص ــامت أه ــة، وكل الدالل

ــف. ــذا التعري ــزاء ه ــىل أج ــدور ع ت
رشح التعريف: 

نســتطيع القــول بــأن التعريــف مكــون مــن ثالثــة 
أجــزاء رئيســة، هــي:

داللــة اللفــظ، عــىل معنــى الزم غــر مقصــود، ال 
يتوقــف عليــه صحــة الــكالم وال صدقــه.

ــىل  ــدل ع ــرة ي ــني كث ــكالم يف أحاي ــا: أن ال وبياهن
معنــى، هــذا املعنــى مل يســق الــكالم ألجله، لكنــه الزم 
لــه، » فكــام أن املتكلــم قــد يفهــم بإشــارته وحركتــه يف 
أثنــاء كالمــه مــا ال يــدل عليــه نفــس اللفــظ، فيســمى 
ــه،  ــد ب ــا مل يقص ــظ م ــع اللف ــد يتب ــك ق ــارة، فكذل إش

ويتنبــه إليه«)الغزايل،1413هـــ، ج:2،ص:193(. 
فقولنــا: داللــة اللفــظ: بيــان أنَّ هــذا املعنــى 
مســتنبط مــن النــص، ليــس قياســًا، بــل أفــاده النــص 

ودل عليــه.
وقولنــا: عــىل الزم، أي هنــاك ارتبــاط بــني املعنــى 
ــح  ــى الري ــو املعن ــص، وه ــارة الن ــن عب ــتفاد م املس
ــه النــص، وبــني هــذا املعنــى  الواضــح الــذي نطــق ب
الــذي دلنــا عليــه النــص، فالبــد مــن ارتبــاط بينهــام، 

وهــذا هــو اللــزوم. 
ــق  ــظ، أي مل يس ــن اللف ــود م ــر مقص ــا: غ وقولن
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الــكالم ألجــل الداللــة عليــه، بــل الــكالم ســيق لتحقيــق 
معنــى آخــر، غــر أنــا فهمنــا مــن النــص معنــى إضافيــًا، 

ــة اإلشــارة. وهــو مــا يســمى بدالل
لكــن ههنــا معارضــة لبعــض العلــامء، وإشــكال 
ــار القصــد، فقــد اعــرض اإلمــام الصنعــاين،  حــول اعتب
حيــث قــال: )الصنعــاين، 1986م، ص:238(»واعلــم أنَّ 
جعلهــم الــالزم يف داللــة اإلشــارة غــر مقصــود للمتكلــم 
حمــل نظــر، وكيــف حيكــم عــىل يشء يؤخــذ مــن كالم اهلل 
ــة، ومــن  ــه أحــكام رشعي ــه مل يقصــده تعــاىل، وتثبــت ب أن

ــن االطــالع عــىل مقاصــد عــالم الغيــوب«.  أي
ــه  ــة عن ــل اإلجاب ــن، لع ــه، لك ــكال يف حمل ــذا إش وه
لــه  العلــم  التعريــف ومــن رشوح أهــل  تبــدو مــن 
وإشــاراهتم، فإهنــم X مل يقولــوا: غــر مقصــود 
اللفــظ، أي  مطلقــًا، بــل قالــوا: غــر مقصــود مــن 
اللفــظ ال يــدل عليــه أصالــة، وإنــام تبعــًا، فهــذه التبعيــة، 
اصطلحــوا عــىل تســميتها أو وصفهــا أهنــا غــر مقصــودة 

ــظ. ــر اللف ــن ظاه م

وال يظــن بأهــل العلــم أهنــم أرادوا هبــذا احلكــم عــىل 
ــا ِف َنْفــِي  ــُم َم مــا يف نفــس اهلل تعــاىل وإرادتــه،ۚ ) َتْعلَ
ْعلَــُم َمــا ِف َنْفِســَك ( )املائــدة:١١٦(، وإنــام 

َ
َوَل أ

دفعهــم إىل التســامح يف اللفــظ: أن احلــد يــراد بــه تقريــب 
ــان. ــدود إىل األذه املح

ويبقــى اإلشــكال قائــاًم)1(، فليتهــم، قالــوا: داللــة 

ــر . 1 ــه ذاك ــراد أن ــذا اإلي ــد ه ــاين بع ــر الصنع ــر األم  ذك
ــه اإلدراك، قــال:  بعــض شــيوخه هبــذا، ومــن يتوســم في
ــة  ــن أئم ــاق م ــذا االتف ــع ه ــفي، م ــا يش ــدت م ــام وج »ف

ــه«. ــول علي األص

اللفــظ عــىل معنــى غــر أصــي، أو عــىل معنــى 
ــه  ــي ال يتوج ــارات الت ــن العب ــك م ــو ذل ــع، ونح تاب
ــب  ــتعامل صاح ــذا اس ــور. وه ــكال املذك ــا اإلش إليه

املوافقات)الشــاطبي،1417هـ(.
وقولنــا: ال يتوقــف عليــه صــدق الــكالم وال 

صحتــه.   
هــذا القيــد؛ إلخــراج داللــة االقتضــاء، فربــام دل 
الــكالم عــىل حمــذوف البد مــن تقديــره، وإال مل يســتقم 
ــة  ــا دالل ــاء، أم ــة االقتض ــمى دالل ــذا يس ــكالم، فه ال
اإلشــارة فليســت مــن بــاب التقديــر يف الســياق، 

ــص. ــن الن ــتلهمة م ــاين املس ــاب املع ــن ب ــا م ولكنه
ــه معنــى هــذا الــكالم،  ــاالً يتبــني في ولنــرضب مث
ــُث  فَ ــاِم الرَّ َي ــَة الّصِ ِحــلَّ لَُكــْم َلْلَ

ُ
فقولــه تعــاىل: )أ

ــاٌس  ــْم ِلَ نُْت
َ
ــْم َوأ ــاٌس لَُك ــنَّ ِلَ ــائُِكْمۚ  ُه إَِلٰ نَِس

نُْفَســُكْم 
َ
نَُّكــْم ُكنُْتــْم َتَْتانُــوَن أ

َ
ُ أ ۗ  َعلـِـَم اللَّ لَُهــنَّ

َفَتــاَب َعلَيُْكــْم وََعَفــا َعنُْكــْم( )البقــرة:١٨٧(.
ــه  ــزوج امرأت ــة ال ــا إصاب ــاز ربن ــة أج ــي اآلي فف
ــع مــن  ــع الفجــر من ــإذا طل ــل، ف ــزاء اللي ــع أج يف مجي
ذلــك، ســيقت هــذه اآليــة لبيــان هــذا احلكــم، لكــن 
ــا وهــو مــن الزم هــذا النــص،  هنــاك حكــم ظهــر لن
ــب  ــوم اجلن ــة ص ــو صح ــه، أال وه ــن عبارت ــس م ولي
إذا طلــع عليــه الفجــر ومل يغتســل؛ ألنــه ملــا أبــاح اهلل 
اجلــامع إىل آخــر جــزء مــن الليــل، لــزم منــه أن يطلــع 
الفجــر عــىل الرجــل املجامــع وهــو جنــب، ومــع هــذا 
ــه، أو  ــاء علي ــوب القض ــر اهلل E وج مل يذك

ــل الفجــر. وجــوب الغســل قب
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فداللــة النــص عــىل صحــة صــوم اجلنــب إذا طلــع 
عليــه الفجــر، تســمى داللــة إشــارة.

وســيأيت - إن شــاء اهلل تعــاىل- يف اجلانــب التطبيقي 
زيــادة أمثلــة يتضــح هبــا هــذا التعريف.

ــه  ــارة، وفي ــة اإلش ــامت يف دالل ــاين: مه ــل الث الفص
ــب: ــة مطال ــل وأربع مدخ

مدخل يف أقسام الدالالت اللفظية.
املطلب األول: حجية داللة اإلشارة.

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

والتفســر  اإلشــارة  داللــة  الرابــع:  املطلــب 
اإلشــاري.

مدخل يف أقسام الدالالت اللفظية:
تنقسم الدالالت إىل ثالثة أقسام:

ذكــر أهــل العلــم )انظــر: ابــن الدهان)1422هـ(، 
ــة )1423هـــ( أن  ــن قدام ــرازي )1418هـــ(، واب ال
ــه  ــر داللت ــا أن تعت ــى إم ــىل املعن ــه ع ــظ يف داللت اللف
ــون  ــا يك ــبة إىل م ــامه، أو بالنس ــام مس ــبة إىل مت بالنس
داخــاًل يف املســمى، أو بالنســبة إىل مــا يكــون خارجــًا 
ــة  ــو املطابق ــاألول ه ــظ، ف ــًا للف ــمى الزم ــن املس ع

ــزام.  ــث االلت ــن والثال ــاين التضم والث
وعىل هذا نقول: 

ــة اللفــظ عــىل متــام مــا  ــة املطابقــة: هــي دالل دالل
وضــع لــه.

ــع  ــىل مجي ــت ع ــة البي ــة لفظ ــا: بدالل ــل هل ويمث
مســامه.

ــىل  ــظ ع ــة اللف ــي دالل ــن: فه ــة التضم ــا دالل أم
ــه. ــع ل ــا وض ــض م بع

ويمثــل هلــا بداللــة البيــت عــىل جــزٍء منــه، 
أجزائــه. بعــض  فهــي  واحلائــط،  كالغرفــة، 

ــى  ــة اللفــظ عــىل معن ــزام: هــي دالل ــة االلت ودالل
ــه. ــوق ب ــارج الزم للمنط خ

كداللة لفظ البيت عىل صانعه.
ويف العلــوم يمثــل هلــذه الــدالالت بأمثلــة كثــرة، 
ــذات  ــىل ال ــاىل ع ــارك وتع ــامء اهلل تب ــة أس ــا: دالل منه
ــق،  ــم اهلل اخلال ــال: اس ــالزم، فمث ــى ال ــة واملعن والصف
يــدل عــىل ذاتــه املقدســة، وعــىل صفــة اخللــق بداللــة 
املطابقــة، ويــدل عــىل أحدمهــا بداللــة التضمــن، 
ــدرة  ــي الق ــة، وه ــرى الزم ــة أخ ــىل صف ــدل ع وي
ــو  ــن ه ــق م ــه ال خيل ــزام؛ ألن ــة االلت ــم بدالل والعل

ــل. ــو جاه ــن ه ــنه م ــز، وال حيس عاج
ثــم اعلــم أن داللــة اإلشــارة هــي قســم مــن 
ــم  ــل العل ــم أه ــث يقس ــزام، حي ــة االلت ــام دالل أقس

داللــة االلتــزام إىل ثالثــة أقســام، هــي:
وداللــة  اإلشــارة،  وداللــة  االقتضــاء،  داللــة 

والتنبيــه.  اإليــامء 
وممــا يتمــم بــه احلديــث يف هــذه املقدمــة أن يقــال: 
هــل داللــة اإلشــارة مــن قبيــل املنطــوق، أم مــن قبيــل 

؟ م ملفهو ا
ــىل  ــم ع ــل العل ــة أه ــه كلم ــت في ــا اختلف ــذا مم فه
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ــا: ــني، مه ــني اثن قول
األول: أن داللــة اإلشــارة مــن قبيــل املنطــوق غــر 

الرصيــح:
ـــح  ـــن مفل ـــب واب ـــن احلاج ـــب اب ـــذا ذه وإىل ه

ـــوكاين. ـــي والش ـــي احلنب ـــار الفتوح ـــن النج واب
ج:2،ص:431(،  )األصفهــــــــاين،1406هـ، 
ـــن  ـــي،1426هـ، ج:2،ص:352(، و)اب و)البابرتـــ
ـــي،  و)الفتوح ج:3،ص:1056(،  مفلح،1423هــــ، 
1418هـ، ج: 3،ص:473(، و)الشوكاين،1419هـ، 

2،ص36(. ج: 
وجعلــه ابــن الســبكي)1418هـ، ج:1،ص340 ( 
مــن قبيــل املنطــوق، ومل يفصــل بــني الريــح وغــره، 
ورشحــه مجــع ومل يتعقبــوه، وهــو مذهــب األحنــاف.

الثاين: أهنا من قبيل املفهوم:
الغـــــــــزايل  ذهب  هــــــــــذا  وإىل 
وتبعـــــه  ص:193(،  ج:2،  )الغزايل،1413هـ، 
ج:2،  قدامة1423هـ،  )ابن  قدامــــــــــــــــة  ابن 
)الطــــويف،1407هـ،  والطـــــــــويف  ص:111(، 
والزركيش)الزركشــي،1414هـ،  ص:704(،  ج:2، 
صنيع  ظاهــــــــــــــر  ص:123(،وهــــــو  ج:5، 

البيضاوي)اجلاربردي، 1416هـ،ج:1،ص:414(.
 ،2 )األســـنوي،1420هـ،ج:  األســـنوي  قـــال 
ـــة  ـــة االلتزامي ـــوا الدالل ـــد جعل ـــة ق ص:202(: »احلنفي

مـــن املنطـــوق، واملصنـــف جعلهـــا مـــن املفهـــوم«.
الفريقــني قريــب، ذلــك؛ ألن  بــني  واخلــالف 
اجلميــع مــن أربــاب املذاهــب املتبوعــة يقــول بحجيــة 

داللــة اإلشــارة، وســواء قلنــا هــي مــن قبيــل املنطــوق 
أم مــن قبيــل املفهــوم، فهــي حجــة، وبعــض املفهــوم 
أوىل باحلكــم مــن املنطــوق، كــام يف مفهــوم األوىل مــن 

ــذي يســمى فحــوى اخلطــاب. املوافقــة، وال
واحلــق أنَّ كال القولــني لــه وجهــه احلســن وحجتــه 
البينــة، فــال أجــدين مرجحــًا ألحدمهــا، واهلل املســئول 
ــن  ــا م ــب لن ــا، وأن هي ــق قلوبن ــىل مغالي ــح ع أن يفت

لدنــه رشــدًا، إنــه ســميع قريــب.

املطلب األول: حجية داللة اإلشارة:
يعــد مجهــور علــامء األصــول داللــة اإلشــارة مــن 
ــتنباط  ــليمة يف اس ــرق الس ــة، والط ــة الصحيح األدل
األحــكام الرعيــة، وإن الباحــث يف كتــب األصوليني 
ــة،  ــذه الدالل ــا هل ــول أرباهب ــالء قب ــكل ج ــظ ب ليلح

ــة. ــة املتبوع ــب األربع ــاب املذاه ــيام أصح الس
بــل إنــك لتجــد كثــرا مــن أهــل األصــول 
ــا، مل  ــوا عنه ــارة، وحتدث ــة اإلش ــوا لدالل ــني تعرض ح
يتعرضــوا ملســألة كوهنــا حجــة، وكأهنــا مــن املســلامت 
ــا،  ــا وإيضاحه ــىل بياهن ــدون ع ــم ال يزي ــم، فه عنده
ــو  ــزام، ونح ــة االلت ــن دالل ــا م ــا، وكوهن ــل هل والتمثي
ــا،  ــًا يف قبوهل ــرون خالف ــا، ال يذك ــن متعلقاهت ــذا م ه
ــض  ــًا لبع ــا، وخترجي ــاالً هل ــروا مث ــام ذك ــم رب ــع أهن م
فــروع املذهــب عــىل هــذا األصــل، ممــا يفيــد بوضــوح 
داللــة  أن  لبــس  خيالطــه  أو  غمــوض،  يكتنفــه  ال 
ــن  ــة م ــكام الفقهي ــتنباط األح ــق الس ــارة طري اإلش
األدلــة الرعيــة، كــام نجــده يف قولــه تعاىل:)لِلُْفَقــَراءِ 
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ْمَوالِِهْم( 
َ
ْخرُِجــوا ِمــْن دِيَارِهـِـْم َوأ

ُ
ِيــَن أ الُْمَهاِجرِيــَن الَّ

)احلــر:٨( عــىل أن الكافــر إذا تســلط عــىل مــال 
ــه.  ــلم ملك املس

ص:1056(،  ج:3،  مفلح،1420هـ،  )ابن  انظر: 
و)صفي الدين اهلندي،1416هـ، ج:5، ص:2032(، 
حاج،  أمر  و)ابن  ص:119(،  و)العراقي،1425هـ، 
،1418هـ،  و)الفتوحي  ص:111(،  ج:1،  1403هـ، 
ج:3، ص:476(، و)الشنقيطي، 2001م، ص:281(.
هــذا مــع نــص بعضهــم عــىل أنــه ربــام كانــت داللة 
ــارة  ــك لعب ــاوية يف ذل ــني مس ــادة اليق ــارة يف إف اإلش
ــاري  ــال البخ ــا، ق ــالف يف قبوهل ــه ال خ ــص، وأن الن
»فاحلاصــل  ج:1،ص:110(:  احلنفي)البخــاري، 
ــل  ــًا مث ــا قطع ــة ملوجبه ــون موجب ــد تك ــارة ق أنَّ اإلش
ــودِ َلُ  ُ ــاىل: ژ َوَعَ الَْمْول ــه تع ــا يف قول ــارة، مثله العب
ــًا،  ــب قطع ــد ال توج ــرة:٢٣٣(، وق ــنَّ ژ )البق رِزُْقُه
ــى احلقيقــة واملجــاز مــرادًا  ــد اشــراك معن وذلــك عن

ــه«. ــالف في ــال خ ــة ف ــا حج ــا كوهن ــكالم، فأم بال
ــد حديثهــا  ــام نســتعرض كتــب األصــول عن وحين
ــر  ــم يذك ــد غالبه ــة نج ــة الرعي ــة األدل ــن دالل ع

ــألة. ــذه املس ــًا هل ــًا عقلي ــاًل منطقي تسلس
وهــاك نصــًا ألحــد عمــد كتــب األصــول يف هــذا 
ــو  ــام ه ــأنقله، وإن ــام س ــره ب ــن غ ــرد ع ــأن، مل ينف الش
ــار  ــن النج ــال اب ــول. ق ــل األص ــن أه ــره م ــال لغ مث

الفتوحي)الفتوحي،1420هـــ،ص:173(:
ــه  ــة تنقســم إىل منطــوق، وهــو مــا دل علي »الدالل

لفــظ يف حمــل نطــق.

فإن ُوِضَع له فريح، وإن لزم عنه فغره.
ــة  ــه... فدالل ــدق علي ــف الص ــد، وتوق ــإن ُقِص ف

ــارة«. ــة إش ــد، فدالل ــاء. وإن مل ُيقص اقتض
ومــن أبــرز األدلــة عــىل قبوهلــا: أنَّ الصحابــة 
ــم  ــع بينه ــا، ومل يق ــة وقبلوه ــذه الدالل ــتعملوا ه اس
خــالف يف القــول هبــا، ومــن ذلــك مــا جــاء أن عثــامن 
I هــمَّ برجــم امــرأة وضعــت محلهــا حيــا لســتة 
أشــهر، فقــال ابــن عبــاس: إن خاصمتكــم بكتــاب اهلل 
خصمتكــم، ثــم ذكــر آيتــني واســتخرج منهــام أن أقــل 
احلمــل ســتة أشــهر. ) أخرجــه عبــد الــرزاق، )ج:7، 
ص:351( وســعيد بــن منصــور )ج:2، ص:93(، 

ــة )ج:3، ص:978(. ــخ املدين ــبة يف تاري ــن ش واب
ــاري،  ــاري احلنفي)البخ ــن البخ ــالء الدي ــال ع ق

ج:1،ص:72(: 
ــد اهلل  ــا عب ــف عليه ــة، وق ــارة غامض ــذه إش »وه
ــم  ــذا احلك ــي ه ــد خف ــه، وق ــة فهم ــاس بدق ــن عب اب

ــه«. ــوا من ــره قبل ــام أظه ــة، فل ــىل الصحاب ع
وســيأيت احلديــث عــن هــذا املثــال يف موضعــه مــن 

البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.
لكــن، ذكــر الشــاطبي يف املســألة رأيــًا آخــرًا، 
ــه ورجحــه، أال وهــو  ــم ذهــب إلي ــًا، ث ــًا خمالف ومذهب
ــام  ــان األحــكام، وإن ــة اإلشــارة ال تســتقل ببي أنَّ دالل
ــا  ــي، أم ــى األص ــًا للمعن ــًا خادم ــى تبعي ــون املعن يك
 V حكــاًم زائــدًا عــىل املعنــى األصــي، فــال، قــال

)الشــاطبي،1417هـ، ج:2، ص:163-151(:
»إذا ثبــت أن للــكالم مــن حيــث داللتــه عــىل 
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ــى  ــىل املعن ــه ع ــة داللت ــن جه ــن: م ــى اعتباري املعن
ــي  ــى التبع ــىل املعن ــه ع ــة داللت ــن جه ــي، وم األص
ــب أن  ــن الواج ــي، كان م ــادم لألص ــو خ ــذي ه ال
ينظــر يف الوجــه الــذي تســتفاد منــه األحــكام، وهــل 
خيتــص بجهــة املعنــى األصــي؟ أو يعــم اجلهتــني معا؟
أمــا جهــة املعنــى األصــي، فــال إشــكال يف صحــة 

اعتبارهــا يف الداللــة عــىل األحــكام بإطــالق...
وأمــا جهــة املعنــى التبعــي، فهــل يصــح اعتبارهــا 
ــا  ــم منه ــث يفه ــن حي ــكام م ــىل األح ــة ع يف الدالل
ــل  ــذا حم ــي أم ال؟ ه ــى األص ــىل املعن ــدة ع ــان زائ مع
تــردد، ولــكل واحــد مــن الطرفــني وجــه مــن النظــر. 

وبعد سوق اخلالف قال:
ــىل  ــة ع ــة الثاني ــتدالل باجله ــل أن االس »فاحلاص

ــة... ــه البت ــح إعامل ــال يص ــت، ف ــكام ال يثب األح
فالصواب إذا القول باملنع مطلقا، واهلل أعلم«.

ثم أكد هذا، فقال بعد أن ختم املسألة:
ــة يف املســألة، وظهــر أن  »قــد تبــني تعــارض األدل
األقــوى مــن اجلهتــني جهــة املانعــني، فاقتــى احلــال 
أن اجلهــة الثانيــة وهــي الدالــة عــىل املعنــى التبعــي ال 

داللــة هلــا عــىل حكــم رشعــي زائــد البتــة«.
وهــذا غريــب من اإلمــام الشــاطبي، حيــث خالف 
مجهــور العلــامء، ومل يذكــر مــن ســبقه إىل هــذا القــول، 
ــه يف  ــني أن ــع، يف ح ــه باملان ــال ب ــن ق ــه مل ــوى وصف س
ــذا(  ــر أن العلامء)هك ــا ذك ــني هب ــة املحتج ــرد أدل م
قــد اعتروهــا، واســتدلوا عــىل األحــكام مــن جهتهــا 

ــرة. ــع كث يف مواض

 V ســاقها  التــي  األدلــة  يف  والناظــر 
لــرد هــذه األدلــة يراهــا ال ترقــى ملقابلــة أدلــة 
اجلمهــور، وإنــام هــي تعليــالت مقابلــة بمثلهــا، 
ــذه  ــاطبي،1417هـ، ج:2، ص:157(:» ه فقوله)الش
ــع  ــألوىل وبالتب ــة ل ــرض خادم ــي بالف ــام ه ــة إن اجله
هلــا، فداللتهــا عــىل معنــى إنــام يكــون مــن حيــث هــي 
ــة هلــا«، هــل هــذا إال موطــن  مؤكــدة لــألوىل، ومقوي
النــزاع إن ســلم ثمــت نــزاع، ثــم ليــس مقصــد 
العلــامء بالتبــع أهنــا تابعــة للمعنــى األصــي، كال، بــل 
املــراد أهنــا مل تقصــد أصالــة مــن الســياق، وإنــام جــاء 
ــم إن النــص دعــا لزامــا إىل  ــر غرهــا، ث احلكــم لتقري
ــه  ــدة، فأخــذ الفقهــاء مــن قول اســتنباط أحــكام جدي
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژۓ  تعــاىل: 
ۇژ  )احلــر:٨( أنَّ الكافــر احلــريب يملــك مــا 
اســتوىل عليــه مــن مــال املســلم؛ ألن اهلل تعــاىل ســامهم 
فقــراء مــع وجــود بيوهتــم وأمواهلــم، فــدل عــىل عــدم 
ــم،  ــذا احلك ــرر ه ــنة تق ــاءت الس ــا، وج ــم هل ملكه
ــة  ــه أصال ــأت ب ــم مل ي ــذا احلك ــظ أن ه ــك تلح ولعل
ــده تعــاىل-؛  ــم عن ــام جــاء- والعل واســتقالال، وإن

ــن. ــل املهاجري ــر فض لتقري
ــل  ــي، ب ــى األص ــًا للمعن ــن خادم ــو إذًا، مل يك فه
ــون  ــاه األصولي ــا عن ــو م ــذا ه ــه، وه ــتقل عن ــو مس ه

ــة. بالتبعي
واإلمــام األملعــي الشــاطبي كثــرا مــا ردد رضورة 
ــد  ــي ومؤك ــى األص ــادم للمعن ــع خ ــى تاب ــون املعن ك

لــه.
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ولذلــك انطلــق مــن هــذا الدليــل إىل الدليــل 
ــاطبي،1417هـ، ج:2، ص:159(:  ــاين، قائاًل)الش الث
»لــو كان هلــا موضــُع خصــوِص حكــٍم ُيقــرُر 
رشعــًا دون األوىل لكانــت هــي األوىل، إذ كان يكــون 
تقريــر ذلــك املعنــى مقصــود بحــق األصــل، فتكــون 
ــد  ــة، وق ــن الثاني ــة األوىل ال م ــن اجله ــه م ــارة عن العب

ــن«. ــف ال يمك ــذا خل ــة، ه ــن الثاني ــاه م فرضن
وهــذا ال ُيَســلَّم، فــام املانــع منــه؟ وأي يشء يمنــع 
أن يكــون للــكالم قصــد أصــي، ومعنى تبعــي؟!!. أي 
مانــع يف هــذا الســيام إذا علمنــا أهنــا جاريــٌة عــىل ســنن 
ــعودي،1422هـ، ص:167(. العربية وقواعدها )املس
هــذا، وقــد عــاب العلــامء عــىل الظاهريــة قرهــم 
ــي،  ــى األص ــر واملعن ــظ الظاه ــىل اللف ــتدالل ع االس
دون إشــارته وإيامئــه، قــال العالمــة ابــن القيــم )ابــن 
ــاء  ــان أخط ــم، 1423هـــ، ج:3، ص:99( يف بي القي

ــة: الظاهري
ــوص؛  ــم النص ــم يف فه ــاين: تقصره ــأ الث »اخلط
فكــم مــن ُحكــم َدلَّ عليــه النــص، ومل يفهمــوا داللتــه 
عليــه، وســبب هــذا اخلطــأ حرهــم الداللــة يف جمــرد 
ــه  ــارته وُعرف ــه وإش ــه وتنبيه ــظ، دون إيامئ ــر اللف ظاه
ــَل  ــه: ژ فَ ــن قول ــوا م ــم يفهم ــني، فل ــد املخاطب عن
ّفٍ ژ )اإلرساء:٢٣(  رضًبــا وال ســًبا وال 

ُ
َُّهَمــا أ َتُقــل ل

وا يف فهــم الكتــاب كــام  إهانــة غــر لفظــة أف، فقــرَّ
ــزان«. ــار املي وا يف اعتب قــرَّ

)الشــاطبي،1417هـ،   V اإلمــام  أنَّ  عــىل 
208، ج:4،ص:231( يثبــت أنَّ للقــرآن  ج4،ص: 

ــن اهلل  ــم ع ــن الفه ــد بالباط ــًا، ويقص ــرًا وباطن ظاه
مــراده، وهــو معنــى بعيــد ال يدركــه كل أحــد. وهــذا 
ــه  ــه، ومــع هــذا قبل ــام نحــن في ــر ب شــبيه إىل حــد كب
اإلمــام، فاملعنــى الظاهــر واضــح الداللة، وال إشــكال 
يف قبولــه، بخــالف املعنــى الباطــن، فهــو بعيــد حيتــاج 
إىل غــوص، كــام مثل)الشــاطبي،1417هـ، ج:4،ص: 
ــر  ــورة الن ــن س ــاس م ــن عب ــتنباط اب 210( يف اس
ــم  ــاري، رق ــي H. )البخ ــل النب ــرب أج ق

ج:4،ص:204(. احلديــث،)3627(، 
ــه  ــتنباط يلزم ــن االس ــوع م ــذا الن ــل ه ــذي يقب فال

ــض.   ــارة، وإال تناق ــة اإلش ــل دالل أن يقب
داللــة  أنَّ  مــع  املفهــوم،  اإلمــام  ويقبــل 
أو  العلــامء،  أكثــر  عنــد  منــه  أقــوى  اإلشــارة 
قبــول  فــكان  اآلخريــن،  عنــد  لــه  مســاوية 
)الزركيش،1418هـــ،ج:3،  أوىل  اإلشــارة  داللــة 
ص:680(  ،1425هـــ،  و)العراقـــــــي  ص:524( 

. )3 4 4 : ص ، 1هـــ 4 3 7 ، يني لعر ا ( و
املطلب الثاين: داللة اإلشارة يف علوم القرآن.

الــدالالت  أنــواع  مــن  اإلشــارة  داللــة  تعــد 
ــام هبــا،  ــم التفســر اإلمل ــي يتأكــد عــىل طالــب عل الت
والوقــوف عــىل حدهــا، وفهــم مضموهنــا، فــكان حقًا 
عــىل املؤلفــني يف علــوم القــرآن ذكرهــا بام جيــي كنهها، 
ويــرز حقيقتهــا، وحيــدد معاملهــا؛ فيجــد طالــب علوم 
القــرآن الكريــم بغيتــه يف تواليــف متخصصــة يف هــذا 
ــا  ــرآن م ــوم الق ــب عل ــد يف كت ــر أين مل أج ــأن. غ الش
يشــبع هنمــة مــن يريــد الوقــوف عــىل داللــة اإلشــارة، 
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ــذه  ــد ه ــرأي بع ــاطرين ال ــم يش ــارئ الكري ــل الق ولع
ــة  ــي تناولــت دالل ــة يف كتــب علــوم القــرآن الت اجلول
ــا،  ــم أذكره ــا، فل ــرض هل ــي مل تتع ــا الت ــارة، أم اإلش
وهــي أكثــر كتــب علــوم القــرآن، وعــىل رأســها كتاب 
الرهــان للزركــيش- والــذي يعــد أحــد دعائــم هــذا 

الفــن- حيــث خــال مــن ذكرهــا واحلديــث عنهــا. 
يــأيت يف مقدمــة الكتــب التــي اعتنــت بداللــة 
التفســر  علــم  يف  التحبــر  كتــاب:  اإلشــارة 

1404هـ(: للســيوطي)
جعــل الســيوطي يف كتابــه هــذا )ص:322( نوعــًا 
ــني  ــر داللت ــم ذك ــوق، ث ــه املنط ــر في ــوم، وذك للمفه
لــه: داللــة االقتضــاء وداللــة اإلشــارة، وحتــدث 
ــد،  ــه مفي ــز، لكن ــكالم موج ــارة ب ــة اإلش ــن دالل ع
ــر  ــا، وذك ــاالً يوضحه ــا مث ــر هل ــم ذك ــا، ث ــد عرفه فق
مثــاالً آخــر ملــا فيــه نظــر، كل هــذا مل يتجــاوز صفحــة 

ــدة.  واح
ويف كتاب »اإلتقان« )السيوطي، اإلتقان،1426هـ، 
منطوقه  »يف  اخلمسني  النوع  يف  ص:104(   ،3 ج: 
ومفهومه« نجد مرورًا رسيعًا جدًا عىل داللة اإلشارة يف 

ثالثة أسطر. 
يف  تناوهلا  الكلامت  وبنفس  بل  العجالة  هذه  وبمثل 
من  عر  السادس  الوجه  يف  األقران«  »معرك  كتابه 
بمفهومه(  أو  بمنطوقه  )االستدالل  إعجازه:  وجوه 

)السيوطي ،1408هـ، ج:1،ص:170(.
ويف مجيعها جعلها السيوطي من باب املنطوق.  

ــة، 1427هـــ، ج:5،  ــن عقيل ــن عقيلة،)اب ــا اب أم

ص:163( فلــم يســتطرد يف بحثهــا، بــل كان احلديــث 
ــث  ــن مباح ــا ضم ــد أورده ــدًا، فق ــًا ج ــا مقتضب عنه
ــىل  ــزد ع ــم، ومل ي ــرآن الكري ــوم الق ــن عل ــوق م املنط

ــد. ــال واح ــا بمث ــل هل ــا، والتمثي تعريفه
ــيخ  ــا: الش ــوا هل ــن تعرض ــن الذي ــن املعارصي وم
ص:258(،فقــد  القطان)القطان،1421هـــ،  منــاع 
ــأنَّ يف  ــا، ومل يت ــف عنده ــة، مل يق ــىل عجال ــا ع أورده

ــا. طرحه
ومــن الكتــب املعــارصة التــي تناولــت هــذه 
علــوم  مــن  »نفحــات  كتــاب  صاحــب  الداللــة 
ــا  ــأت فيه ــد، 1426هـــ، ص: 89(. مل ي القرآن«)معب

بجديــد عــىل اختصــار كبــر يف الطــرح.
ونلحــظ يف املوســوعة القرآنيــة املتخصصة)املجلس 
بمر،1423هـــ،  اإلســالمية  للشــئون  األعــىل 
ــل مل  ــة، ب ص:143( مــرورًا رسيعــًا عــىل هــذه الدالل

ــيته.  ــام يف حاش ــاب، وإن ــب الكت ــا يف صل يذكروه
كل هــذا جيعلنــا بحاجــة ماســة إلعــادة قــراءة 
كتــب األصوليــني؛ فهــم أوســع مــن تكلــم عــن هــذه 
ــتنباط  ــا باالس ــق منه ــا يتعل ــتخراج م ــة، واس الدالل
ــوم  ــب عل ــه يف كت ــم تدوين ــز؛ ليت ــاب العزي ــن الكت م

ــرآن. الق
ــت  ــون وفي ــاىل- أن أك ــاء اهلل تع ــو –إن ش وأرج

ــه. ــام حق ــذا املق ه

املطلب الثالث: اخلطأ يف داللة اإلشارة.
ــبل  ــن س ــبيل م ــارة س ــة اإلش ــون دالل ــي ك ال يعن
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ــق مــن طــرق فهــم النــص صحــة  االســتنباط، وطري
ــا،  ــن خالهل ــتخرج م ــا اس ــالمة م ــتنبط وال س ــا اس م
شــأهنا شــأن باقــي األدلــة، واخلطــأ -إن كان- فليــس 
يف الدليــل، ولكنــه يف املدلــول، وتبعتــه عــىل مســتنبطه 

ــه، وال حتمــل األدلــة خطــأ مــن أخطــأ. والقائــل ب
ولــو رددنــا األدلــة خلطــأ مســتعملها لــردت جــل 
ــىل  ــم ع ــرآين فه ــص ق ــن ن ــم م ــة، فك ــة الريع أدل
غــر وجهــه، وكــم مــن ســنة محلــت عــىل غــر مــراد 
ــي مل  ــاع حك ــن إمج ــم م ــا H، وك صاحبه
يكــن عــىل بنــاء صحيــح،  والقيــاس أرسف أنــاس يف 
ــة،  ــوص املحكم ــه النص ــوا ب ــى عارض ــتعامله، حت اس
ــأ ال  ــة، فاخلط ــة الريع ــائر أدل ــذا يف س ــل ه ــل مث وق

ــدًا. ــل أب ــاء الدلي ــي إلغ يعن
ــة اإلشــارة وقــع خطــأ مــن بعــض أهــل  ويف دالل
ــًا  ــت لبوس ــل، وألبس ــا ال حتتم ــه م ــت في ــم، محل العل
ليــس هلــا، ويف بعضهــا يتضــح اخلطــأ، ويبــني اخلطــل، 
ويف بعضهــا احتــامل للصــواب، واملوفــق مــن وفقــه اهلل 

 .H لفهــم مــراده ومــراد نبيــه
 V ــاطبي ــره الش ــا ذك ــة م ــذه األمثل ــن ه وم
عــن بعضهــم مــن منــع ســامع املــرأة اســتدالالً بداللــة 
ــه تعــاىل: ژ ے ۓ ۓ ڭ  اإلشــارة مــن قول

)األعــراف:١٤٣(. ژ  ڭ  ڭ 
ــب  ــى S طل ــب موس ــا رت ــذا: »مل ورشح ه
النظــر عــىل تكليــم اهلل تعــاىل لــه، فهــم هــذا البعــض 
أن موســى بنــى هــذا عــىل أن مــن جيــوز ســامع كالمــه 
ــرأة ال  ــث إنَّ امل ــس، وحي ــه وبالعك ــر إلي ــوز النظ جي

ــا«  ــامع كالمه ــوز س ــال جي ــاق؛ ف ــا باتف ــوز رؤيته جت
)عبــد اهلل دراز، التعليــق عــىل املوافقــات، 1417هـــ، 

ص:196(. ج:4، 
والــرد –بحمــد اهلل- ســهل ويســر، فأيــن إشــارة 
اآليــة إىل هــذا املعنــى؛ ألن داللــة اإلشــارة تعنــي 
وجــود الزم للفــظ، فأيــن هــذا الــالزم الــذي ال 

ــظ؟!!!. ــن اللف ــك ع ينف
ــردان  ــرة ي ــنة املطه ــم والس ــرآن الكري ــم إن الق ث
موســى خماطبــة  القــرآن  ففــي  االســتنباط،  هــذا 
S لبنــت صاحــب مديــن، وفيــه قصــة املجادلة 
للنبــي H يف شــأهنا، وكالمهــا دال عــىل 
 H اجلــواز، والســنة مليئــة بمخاطبــة النبــي
للنســاء، ويف حديــث عائشــة »أنَّ هند امرأة أيب ســفيان 
ــول  ــا رس ــت: ي ــي H وقال ــاءت إىل النب ج
اهلل، إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح ال يعطينــي وولــدي 
 :H فقــال  يكفينــي،   مــا  النفقــة  مــن 
»خــذي مــن النفقــة مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف« 
) البخــاري، رقــم)2211(، ج:3، ص:79(، ومســلم 
ــة  ــث عائش ــن حدي ــم)1714(،ج:3،ص:338  م رق

. )J
ــراين، 1421هـــ،  ــافعي )العم ــراين الش ــال العم ق
ــا: ويف هــذا اخلــر  ج:11، ص:188(: »قــال أصحابن

ــد: فوائ
السادسة: أنَّ للمرأة أن تستفتي العلامء.
السابعة: أنَّ صوت املرأة ليس بعورة«.

األحنـــــاف:  عنـــد  اجلــــواز  يف  وانظـــر 
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)ابـــن  ص:242(،  1418هــــ،  )الطحطـــاوي، 
وعنـــد  ص:406(،  ج:1،  1412هــــ،  عابديـــن، 
املالكيــــــــــة: )اخلـــريش،)د.ت(، ج:1، ص: 275(، 
وعنـــد  ج:1،ص:195(،  )الدســـوقي،)د.ت(، 
ــاري،)د.ت(، ج:1،ص:176(،  ــافعية: )األنصـ الشـ
 ،)201 ج:1،ص:  1415هــــ،  وعمـــرة،  )قليـــويب 
ـــة: )البهويت،1418هــــ، ج:2، ص:  ـــد احلنابلــــ وعن
.)22 ص:  ج:5،  و)الرحيباين،1415هــــ،   ،)627
ومــن األمثلــة التــي يمكــن إدراجهــا بــكل وضوح 
اســتدالل مجــع مــن الشــافعية واحلنابلــة بقولــه تعــاىل: 
ِذيــَن ُقتُِلــوا يِف َســبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتــا ۚ َبْل  َســَبنَّ الَّ )َواَل حَتْ
ـِـْم ُيْرَزُقــوَنژ)آل عمــران:١٦٩( عىل  َأْحَيــاٌء ِعنــَد َرهبِّ
ــل  ــه؛ ألن الغس ــىل علي ــل، وال يص ــهيد ال يغس أنَّ الش
للميــت، وليــس للحــي، والشــهيد حــي وليــس 

بميــت، فــال يغســل.
وهــذا اســتدالل غريــب، واســتنباط مــردود، فأيــن 
الــالزم مــن اللفــظ حتــى نقــول بــه، وهــل ســيقولون: 
بعــدم قســم مالــه وحتريــم تــزوج نســائه؛ ألنــه حــي، 
وســيأيت –إن شــاء اهلل تعــاىل- مناقشــة هذا االســتنباط 

يف موضعــه.
ــن  ــتنبط م ــم اس ــًا: أن بعضه ــب أيض ــن الغرائ وم
وَن  ــدُّ ــْم َيُص ــُهْم َوَرَأْيَتُه ْوا ُرُءوَس ــوَّ ــاىل: ) َل ــه تع قول
ــامء  ــىل أن اإلي ــون:٥( ع ــَتْكِرُونژَ )املنافق ْس ــم مُّ َوُه
بالــرؤوس إىل جانــب عنــد اإلبايــة، واإليــامء هبــا 
ــن  ــارقة م ــه املش ــا يفعل ــة أوىل مم ــد اإلجاب ــفاًل عن س

ــك. ــالف ذل خ

ــاطبي )1417هـ، ج:4، ص:195(  )وقد عزاه الش
ــد اهلل  ــو َعْب ــي، وهو:أب ــي املالك ــار القرطب ــن الفخ الب
احلافــظ، حممــد بــن عمــر بــن يوســف، )ت:419هـــ( 
يف  ترمجتــه  انظــر  عــره.  يف  األندلــس  عــامل  كان 

ص:372(. ج:17،  )الذهبي،1405هـــ، 
ــني  ــة أن املنافق ــن اآلي ــم م ــض فه ــذا البع وكأن ه
ــم،  ــبه هب ــي التش ــال ينبغ ــامالً، ف ــا وش ــا يمين حركوه
امتناعــه، فــال  أو  التعبــر عــن وفاقــه  أراد  فمــن 

يشــاهبهم يف هــذه احلركــة.
ــدل  ــرأس ت ــة يل ال ــد؛ فحرك ــتنباط بعي ــذا اس وه
فليســت  والعنــاد،  واالســتكبار  االســتهزاء  عــىل 
حركــة جمــردة حتــى يقــال: فيهــا تشــبه باملنافقــني، ثــم 
هــذه احلركــة ال ختتــص باملنافقــني، ومــا كان كذلــك مل 

ــد. ــه أح ــع من يمن
ــص  ــعفه الن ــل ال يس ــذا التفصي ــًا: ه ــال أيض ويق
القــرآين، فأيــن يف اآليــة اإلشــارة إىل أولويــة احلركة إىل 
جانــب عنــد اإلبــاء، واإليــامء ســفال عنــد اإلجابــة؟!! 
ــا اهلل  ــص، فعف ــوازم الن ــن ل ــدة م ــذه الفائ ــت ه فليس

عمــن اخرعهــا. 
ومــن أغــرب االســتدالل اســتدالل أيب بكــر 
الشــبي الصــويف، فقــد نــزع هبــذه الداللــة إىل أن مــن 
لبــس ثوبــًا ينبغــي لــه خــرق يشء منــه، وكان إذا لبــس 
ثوبــًا خرقــه، وكان حيــرق اخلبــز واألطعمــة، فقــال لــه 
ابــن جماهــد املقــرئ املشــهور: أيــن يف العلــم إفســاد مــا 
وَهــا َعــَيَّ ۖ َفَطِفــَق  ينتفــع بــه؟ فقــال: قولــه تعــاىل:) ُردُّ
ــوِق َواأْلَْعنَــاِقژ )ص:٣٣(، فســكت  َمْســًحا بِالسُّ
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ابن جماهــد )البغدادي،1422هـــ، ج:16، ص:563(، 
ــن  ــوزي،1421هـ، ج:1، ص:11(، و)اب ــن اجلـ و)اب
الصـــــــــــالح، 1992م، ج:1، ص:489(، و)ابن 

ــون، ج:1، ص:362(. فرح
ــن  ــليامن أن م ــه س ــىل نبي ــاء اهلل ع ــن ثن ــم م ففه
ــه  ــه؛ إلخراج ــا، فليتلف ــاع الدني ــن مت ــيشء م ــغل ب ش

ــه. ــن قلب م
وهــذا اســتدالل باطــل، واآليــة ال حتتملــه بوجــه، 
ــن  ــوزي )اب ــن اجل ــال اب ــل ق ــعفه، ب ــص ال يس والن
ــة  اجلوزي،1421هـــ، ج:1، ص:12(: »وهــذا يف غاي

ــح«. القب
وشكك يف صحتها، فقال )ابن اجلوزي،1421هـ، 
ص:182(: »أنا مرتاب بصحتها؛ ألن احلسن بن غالب 

كان ال يوثق به«.
وسبب قبحه أمران اثنان:

ــدها،  ــا ويفس ــليامنS مل يتلفه ــام: أن س أوهل
وال يظــن بنبــي اهلل S هــذا األمــر، بــل أكل مــن 
حلمهــا، فــال يقــاس عليــه حمــض اإلتــالف واإلفســاد. 
فــإن قيــل: ال يوجــد دليــل عــىل األكل، وكل ذلــك 

مــن أخبــار بنــي إرسائيــل؟
ــل رشعــي،  فيقــال: اخلــر إذا كان موافقــًا ألص
ــة  ــق لعصم ــذا األكل مواف ــه، وه ــن قبول ــع م ال مان
األنبيــاء، فإنــه ال يظــن بنبــي كريــم أن يقتلهــا، ويرمــي 

ــه. ــتفاد من ــا ال يس بلحمه
فــإن أبــى املنــازع هــذا، قلنــا: فلعلــه كان جائــزا يف 

رشيعتــه وال بــد.

ــح  ــى املس ــأن معن ــون ب ــه القائل ــا رصح ب ــذا م وه
ــل.  القت

وعليه؛ فال دليل يف اآلية.
ــغلته  ــا ش ــل مل ــل اخلي ــه قت ــول بأن ــىل الق ــذا ع وه
أكثــر  مذهــب  هــو  كــام  العــر،  صــالة  عــن 
ص:440(  ج:4،  1418هـــ،  املفرين)الســمعاين، 
و)البغوي،1417هـــ، ج:7، ص:89( و)ابن اجلوزي، 
1414هـــ، ج:3، ص:572(، و)أبــو حيان،1420هـ، 
ج:9، ص:154(، و)الشـــــــوكاين،1414هـ، ج:4، 

ص:495(.
وأمــا عــىل قــول مجــع مــن املحققــني فإنــه مل يقتلها، 

بــل مســح عــىل نواصيهــا وقوائمها. 
ــن جرير)الطري،1422هـــ،  ــار اب ــو اختي ــام ه ك
ج:20، ص:87( ومكــي )القيــيس، 1429هـ، ج:10، 
ص:6242(، والــرزاي )الــرازي، 1421هـــ،ج:26، 

ص:391(.
وثانيهــام: ال جيــوز يف رشيعتنــا الغــراء إتــالف مــال 
وإفســاد طعــام مــن غــر مــرر رشعــي، وهــل هــذا إال 

مــن بــاب كفــران النعمــة؟!! وعــدم شــكرها؟!!. 
H عــن إضاعــة  النبــي  وقــد هنــى 
املــال. )البخــاري ج:8،ص:100، رقــم احلديــث 
احلديــث  رقــم  6473،ومســلم،ج:3،ص:1341، 
ــل  ــن قي ــى ع ــرة: »وكان ينه ــث املغ ــن حدي 593 م
ــرة الســؤال، وإضاعــة املــال«. ويف لفــظ:  وقــال، وكث

ــًا«. ــم ثالث ــره لك »ك
ــا  ــد H مل ــدي حمم ــدي ه ــل اهل وأكم
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صــىل يف مخيصــة هلــا أعــالم، قــال: »اذهبــوا بخميصتي 
هــذه إىل أيب جهــم وأتــوين بأنبجانيــة أيب جهــم، فإهنــا 
أهلتنــي آنفــا عــن صــاليت« )البخــاري،ج:1،ص:84 ، 
رقــم احلديــث373، ومســلم،ج:1،ص: 391 ، رقــم 

.J احلديــث556، مــن حديــث عائشــة
.H ومل يتلفها، ومل حيرقها

ومــا صنعــه الشــبي ومــا شــاهبه هــو أحــد مســاوئ 
ــوزي  ــن اجل ــت اب ــي جعل ــاء الت ــة األولي ــاب حلي كت
ــن  ــا )اب ــه منه ــي كتاب ــوة«؛ ليخ ــة الصف ــف »صف يصن

اجلوزي،1421هـــ، ج:1، ص:11(.  
واملــراد: أن تنــزل هــذه الداللــة منزلتهــا، فــال يغىل 
ــل،  ــا ال حتتم ــة م ــاظ الرعي ــل األلف ــا، وال حتم فيه

وليتــق اهلل رجــل مــن هــذا الفعــل املشــني.
ــإن كان  ــظ، ف ــر إىل اللف ــذا بالنظ ــار يف ه واالعتب
 ، املعنــى الزمــًا لــه لزومــا ال انفــكاك لــه ُقبـِـل، وإال ردَّ

ــدًا.  ــًا بعي ــًا أو لزوم ــن الزم ــا مل يك ــتبعد م فنس
ــري،1398هـ، ص:121(،  ــر: )اخلضـــــــ انظـ
 ،)287  ،112 و)العبيــــــــــــدان،2002م،ص: 

ص:420(. ج:2،  و)الباحســـني،1434هـ، 
وأيضــًا: أال ختالــف نصــًا ثابتــًا، فإن خالفتــه ردت؛ 
ألنــا تبينــا باملخالفــة خطــأ هــذا الفهــم عــىل النــص؛ إذ 

ــوص ال تتعارض. النص
ــة االقتضــاء عــىل  ــا قــدم أهــل العلــم دالل ومــن هن
ــد  ــا بقص ــارض؛» لرجحه ــد التع ــارة عن ــة اإلش دالل
املتكلم هلــا بخالف داللــة اإلشــارة«)اآلمدي،1402هـ، 
ــرايف،1994م، ج:8،  ــر: )الق ج:4، ص:254(، وانظ

.)3735 ص: 
والتفســر  اإلشــارة  داللــة  الرابــع:  املطلــب 

اإلشــاري:
لعــل مــن املناســب جــدًا البحــث يف هــذه اجلزئيــة، 
وهــي هــل ثمــت ارتبــاط أو تشــابه بــني داللــة 
ــيام وأن كاًل  ــاري؟ الس ــر اإلش ــني التفس ــارة وب اإلش

ــارة. ــة اإلش ــرك يف كلم ــام يش منه
ــور  ــن تص ــد م ــؤال الب ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب

ــاىل: ــاهلل تع ــتعينًا ب ــول مس ــاري، فأق ــر اإلش التفس
ـــرآن  ـــل الق ـــه: تأوي ـــاري بأن ـــر اإلش ـــرف التفس يع
ــاب  ــر ألربـ ــة تظهـ ــارة خفيـ ــره؛ إلشـ ــر ظاهـ بغـ
الســـلوك والتصـــوف، يمكـــن اجلمـــع بينهـــا وبـــني 
ـــىل  ـــاين، )د.ت(، ج:2، ص:78(، وع ـــر )الزرق الظاه
هـــذا تـــدور كلـــامت أهـــل العلـــم يف بيـــان تفســـر 
الصوفيـــة. )ابـــن تيمية،1416هــــ، ج:13، ص:241(، 
ص:389(،  ج:2،  القيـــــــــم،1423هـ،  و)ابـــن 
ـــي،  ـــي،1415هـ، ج:1، ص:8(، و)الذهب و)األلوســ

.)261 ص:  ج:2،  )د.ت(، 
ــا  ــه م ــح، ومن ــو صحي ــا ه ــه م ــر من ــذا التفس وه

ــل. ــو باط ه
فمن أمثلة التفسر الباطل: 

تفســر بعضهــم قولــه جــل شــأنه:)إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم 
َأن َتْذَبُحــوا َبَقــَرًة ۖژ )البقــرة:٦٧( هــي النفــس. 

ــه:٢٤(   ــْوَنژ )ط ــْب إىَِلٰ فِْرَع ــه تعاىل:)اْذَه وقول
ــب.  ــو القل ه

وهبذيــن املثالــني مثــل شــيخ اإلســالم )ابــن 
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تيمية،1416هـــ، ج:13،ص:241(، ثــم قــال: »مــن 
قــال هــذا هــو املــراد فقــد كــذب عــىل اهلل إمــا متعمــدًا 

ــًا«. ــا خمطئ وإم
ــاىل:  ــه تع ــال: قول ــن ق ــول م ــح: ق ــال الصحي ومث
ــُروَنژ )الواقعــة:٧٩( : هــو  امْلَُطهَّ ــُه إاِلَّ  )الَّ َيَمسُّ
اللــوح  أن  املصحــف، وكــام  أو  املحفــوظ  اللــوح 
القــرآن ال  فيــه حــروف  كتــب  الــذي  املحفــوظ 
يمســه إال بــدن طاهــر، فمعــاين القــرآن ال يذوقهــا إال 

القلــوب الطاهــرة، وهــي قلــوب املتقــني.
تيمية،1416هـــ،  وصحــح شــيخ اإلســالم)ابن 
ج:13، ص: 242(،  هــذا املعنــى، وقــال:» وهلــذا 

ــلف«. ــن الس ــة م ــن طائف ــذا ع ــروى ه ي
لكــن هــذا الصحيــح -كــام تــرى- ليــس تفســرًا 
ــى  ــىل املعن ــاس ع ــه قي ــرآين، ولكن ــظ الق ــا للف وال بيان

ــطور. املس
ــًا  ــور آنف ــؤالنا املذك ــن س ــة ع ــوىل اإلجاب ــد ت وق
شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة V، حيــث قــرر 
ــظ  ــى اللف ــرًا ملعن ــس تفس ــاري لي ــر اإلش أن التفس
واالعتبــار  القيــاس  بــاب  مــن  ولكنــه  القــرآين، 
ــذا  ــال يف ه ــو احل ــام ه ــة، ك ــورة يف اآلي ــاين املذك للمع

ــال. املث
ــن القيم،1423هـــ،  ــم )اب ــن القي ــة اب ــال العالم ق
ــن  ــالم اب ــيخ اإلس ــمعت ش ج:2، ص:390(: »وس
تيميــة - قــدس اهلل روحــه - يقــول: الصحيــح منهــا ما 
يــدل عليــه اللفــظ بإشــارته مــن بــاب قيــاس األوىل«.
ــن تيمية،1416هـــ، ج:13،  ــة )اب ــن تيمي ــال اب وق

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

فكان  أيضًا،  هذا  عىل  القيم-  األملعي-ابن  وتلميذه 
أنواع  بيان  عند  القيم،1429هـ، ص:124(  يقول)ابن 
الذي  وهو  والقياس،  اإلشارة  عىل  التفسر:»وتفسٌر 

ينحو إليه كثٌر من الصوفية وغرهم«.
 V ــة ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــر ش ــذا أنك وهل
ــق  ــى املســتنبط بالتطري ــال عــن هــذا املعن عــىل مــن ق
اإلشــاري: إنــه املــراد بلفــظ اآليــة، وعــده مــن 

 .D االفــراء عــىل كتــاب اهلل
قـــال V )ابن تيميـــــة،1416هـ، ج:13، 

ص:241(: »وهذان قسامن: 
» أحدمهــا « أن يقــال: إن ذلــك املعنــى مــراد 

افــراء عــىل اهلل... باللفــظ، فهــذا 
و»القســم الثــاين« أن جيعــل ذلــك مــن بــاب 
االعتبــار والقيــاس ال مــن بــاب داللــة اللفــظ، فهــذا 
ــا  ــاء قياس ــميه الفقه ــذي تس ــاس، فال ــوع القي ــن ن م
هــو الــذي تســميه الصوفيــة إشــارة وهــذا ينقســم إىل 

ــك«. ــاس إىل ذل ــام القي ــل كانقس ــح وباط صحي
ــتنباط  ــذا االس ــيخ أن ه ــار الش ــظ اعتب ــت تلح فأن
ــام هــو مــن بــاب  ــة اللفــظ، وإن ليــس مــن بــاب دالل
ــاىل-  ــاء اهلل تع ــك -إن ش ــني ل ــذ يتب ــاس، وحينئ القي
الفــرق بــني املصطلحــني، فداللــة اإلشــارة مــن بــاب 
داللــة اللفــظ، كــام ســبق بيانــه، بحيــث يكــون اللفــظ 

داالً عــىل املعنــى، وذلــك بلزومــه، كــام مــرَّ كثــرًا.
وأمــا التفســر اإلشــاري، فهــو مــن بــاب القيــاس، 
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وفــرق بــني األمريــن.
ــر  ــن ح ــالء م ــض الفض ــه بع ــام فعل ــه؛ ف وعلي
ــة  ــاب دالل ــاري يف ب ــر اإلش ــة للتفس ــض األمثل بع
ــه يوهــم  ــًا للصــواب؛ لكون اإلشــارة يعــد فعــاًل جمانب

ــك.  ــس كذل ــد، ولي ــام واح أنَّ باهب
 )2 8 8 : ص ، 2م 0 0 2 ، ن ا لعبيـــــــد ا (
 )6 2 8 : ص ،2 : ج ، 1هـ 4 2 6 ، ي ئـــــر ا جلز ا ( و
. )4 2 0 : ص ،2 : ج ، 1هـ 4 3 4 ، حســـني لبا ا ( و

لكن يشركان يف نقطتني اثنتني، مها:
ــاء  ــن، وصف ــامل ذه ــاج إىل إع ــا حيت ــا: كالمه أوهل
ــه إن  ــدح فاعل ــذي يمت ــر ال ــن التدب ــام م ــب، فه قل

ــق. ــه احل ــاب وج أص
ــى  ــر، فاملعن ــن التفس ــارج ع ــام خ ــا: أنَّ كليه ثانيه
قــد بــان واتضــح لقــارئ القــرآن الكريــم، فــال يضــر 

القــارئ املبتــدئ جهلــه هبــام.  

القســم الثــاين: دراســة بعــض مــا اســتنبط بطريــق 
داللــة اإلشــارة.

ــُل  ــن ُيْقَت ــوا ملَِ املوضــع األول: ٹ ٹ)َواَل َتُقوُل
ِكــن الَّ َتْشــُعُروَنژ  يِف َســبِيِل اهللَِّ َأْمــَواٌتۚ  َبــْل َأْحَيــاٌء َوَلٰ

)البقرة:١٥٤(.
ــبِيِل  ــوا يِف َس ــَن ُقتُِل ِذي ــَبنَّ الَّ َس ٹ ٹ)َواَل حَتْ
ــوَنژ )آل  ــْم ُيْرَزُق ِ ــَد َرهبِّ ــاٌء ِعن ــْل َأْحَي ــا ۚ َب اهللَِّ َأْمَواًت

عمــران:١٦٩(.
بيان داللة اإلشارة من اآليتني:

ــهداء،  ــل الش ــىل فض ــان ع ــان الكريمت ــص اآليت تن

ــوا  ــاىل، وليس ــده تع ــاء عن ــم أحي ــام أهن ــت اهلل فيه ويثب
بأمــوات كــام يظــن النــاس، فموضوعهــام الذي ســيقتا 
ــر  ــاىل، وتش ــبيل اهلل تع ــهادة يف س ــل الش ــو فض ــه ه ل
ــهيد ال  ــامء- إىل أنَّ الش ــن العل ــع م ــد مج ــان –عن اآليت
يغســل وال يصــىل عليــه؛ ألن الغســل للميــت وليــس 
للحــي، والشــهيد حــي وليــس بميــت، فــال يغســل. 
وقـــل مثـــل هـــذا يف الصـــالة عليـــه )انظـــر:آل 

ص:728(. ج:8،  بورنو،1424هــــ، 
وقــد اســتدل املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة هباتــني 
اآليتــني عــىل مذهبهــم، ونزعــوا منهــام هــذه الداللــة. 

لقولــه  يغســل؛  الشــهيد:»ال  يف  احلنابلــة  قــال 
ِذيَن ُقتُِلوا يِف َســبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا  َســَبنَّ الَّ تعاىل: )َواَل حَتْ
ـِـْم ُيْرَزُقــوَنژ )آل عمران:١٦٩(  ۚ َبــْل َأْحَيــاٌء ِعنَد َرهبِّ

ــل«. ــي ال يغس واحل
انظـــر: )البهوتــــي،1414هـ ،ج:1، ص: 344(، 

.)845 ص:  و)الرحيباين،1415هــــ،ج:1، 
قــال املــــــــــاوردي )املاوردي،1419هـ، ج:3، 

ص:34(: 
»والداللــة عــىل أهنــم ال يغســلون وال يصــىل 
ــوا يِف  ــَن ُقتُِل ِذي ــَبنَّ الَّ َس ــه تعــاىل:)َواَل حَتْ عليهــم قول
ـِـْم ُيْرَزُقــوَنژ  َســبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتــا ۚ َبــْل َأْحَيــاٌء ِعنــَد َرهبِّ
ال  واحلــي  بحياهتــم،  فأخــر  عمــران:١٦٩(  )آل 
ِمري،1425هـــ،  ــه« انظر:)الدَّ ــىل علي ــل وال يص يغس

ص:68(. ج:3، 
ــم.  ــىل مذهبه ــًا- ع ــة -أيض ــتدل املالكي ــذا اس وهب

ج:1،ص:1187(. 2008م،  )املــازري، 
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لكــن هــذا االســتدالل فيــه نظــر ال خيفــى، ذلــك؛ 
ألن اهلل تعــاىل ذكــر حياهتــم، واملــراد حيــاة برزخيــة هلــا 
ــاب  ــن الكت ــذ م ــي تؤخ ــبها، فه ــي تناس ــا الت أحكامه
ــاة غيبيــة ال يدخلهــا القيــاس، وال  والســنة؛ ألهنــا حي
يمكــن فيهــا إعــامل العقــل، والغســل والصــالة مــن 
ــى  ــرزخ حت ــكام ال ــن أح ــت م ــا، وليس ــكام الدني أح

نلحقهــا هبــا.
وأيضــًا: لــو أعملنــا هــذا الدليــل الــذي أعملــوه، 
وهــو أن الشــهيد حــي، لقلنــا: إذًا ال يقســم مالــه، وال 
ــاع  ــال وانقط ــم امل ــي، وقس ــه ح ــه؛ ألن ــح زوجت تنك
ــا مل  ــذا م ــاء، وه ــس لألحي ــوات، ولي ــكاح لألم الن
ــامء،  ــن العل ــاًل ع ــالء، فض ــن العق ــد م ــه أح ــل ب يق

ــه.   ــكاك من ــه وال انف ــد عن ــزام ال حمي ــو إل وه
ــد  ــر واح ــتنباط غ ــذا االس ــد ه ــد انتق ــذا؛ فق وهل
ــم  ــة، وه ــامء املالكي ــض عل ــيام بع ــامء، ال س ــن العل م
ــالة  ــهيد وال الص ــيل الش ــدم تغس ــون إىل ع ــن يذهب مم
عليــه، وأمــا األحنــاف فلكــون مذهبهــم الصــالة عــىل 
ــرت  ــام ذك ــل ب ــذا الدلي ــوا ه ــد اعرض ــهيد، فق الش

ــًا. آنف
 : ص ،1 : ج ، 1هـ 4 0 6 ، ين ســـــا لكا ا ( : نظــر ا
. )2 7 0 : ص ،3 : ج ، 1هــــ 4 2 0 ، لعيني ا ( و ، )3 2 4
ابــن رشــد )ابــن رشــد،  الوليــد  أبــو  يقــول 
التعليــل:     1408هـــ، ج:2، ص:300(، عــن هــذا 
ــم  ــك يف أهن ــر، إذ ال ش ــه نظ ــالل في ــذا اعت »وه
يف  وصــاروا  الدنيــا،  مــن  وخرجــوا  ماتــوا،  قــد 
عــداد املوتــى، ووجــب أن تنكــح نســاؤهم، وتقســم 

أمواهلــم، فليــس كــون أرواحهــم حيــة عنــد اهلل، بامنــع 
مــن الصــالة عليهــم، كــام ال يمنــع ذلــك مــن الصــالة 
عــىل ســائر املؤمنــني، وإن كانــت حلياهتــم مزيــة بأهنــم 
ــون،  ــة وينعم ــون يف اجلن ــون، ويأكل ــم يرزق ــد رهب عن
ــدون،  ــون، وال خيم ــور ال يفزع ــخ يف الص ــد النف وعن

ــون«. وال يصعق
انظر: )املازري،2008م، ج:1، ص: 1187(.

ــر أنَّ  ــت خب ــة، وأن ــر صحيح ــة غ ــذه الدالل فه
ــول. ــالن املدل ــي بط ــل ال يعن ــالن الدلي بط

املوضــع الثــاين: ٹ ٹ )ُأِحــلَّ َلُكــْم َلْيَلــَة 
ُكــْم َوَأنُتــْم  َفــُث إىَِلٰ نَِســاِئُكْم ۚ ُهــنَّ لَِبــاٌس لَّ َيــاِم الرَّ الصِّ
ــُكْم  ــوَن َأنُفَس َتاُن ــْم خَتْ ــْم ُكنُت ُك ــَم اهللَُّ َأنَّ ــنَّ ۗ َعِل ُ ــاٌس هلَّ لَِب
وُهــنَّ َواْبَتُغوا  َفَتــاَب َعَلْيُكــْم َوَعَفــا َعنُكــْمۖ  َفــاآْلَن َبارِشُ
َ َلُكــُم  ُبــوا َحتَّــٰى َيَتَبــنيَّ َمــا َكَتــَب اهللَُّ َلُكــْمۚ  َوُكُلــوا َوارْشَ
ــِر  ــَن اْلَفْج ــَوِد ِم ــِط اأْلَْس ــَن اخْلَْي ــُض ِم ــُط اأْلَْبَي اخْلَْي
ــْم  ــنَّ َوَأنُت وُه ــِل ۚ َواَل ُتَبارِشُ ْي ــاَم إىَِل اللَّ َي ــوا الصِّ ُّ ــمَّ َأمِت ۖ ُث
ــا  ــاَل َتْقَرُبوَه ــَك ُحــُدوُد اهللَِّ َف ــوَن يِف امْلََســاِجِد ۗ تِْل َعاِكُف
ُهــْم َيتَُّقــوَنژ  ـاِس َلَعلَّ ُ اهللَُّ آَياتِــِه لِلنَـّ لِــَك ُيَبــنيِّ ۗ َكَذٰ

)البقــرة:١٨٧(.
وُهــنَّ  َبارِشُ اإلشــارة:)َفاآْلَن  داللــة  موضــع 
ــٰى  ــوا َحتَّ ُب ــوا َوارْشَ ــْم ۚ َوُكُل ــَب اهللَُّ َلُك ــا َكَت ــوا َم َواْبَتُغ
َ َلُكــُم اخْلَْيــُط اأْلَْبَيــُض ِمــَن اخْلَْيــِط اأْلَْســَوِد ِمــَن  َيَتَبــنيَّ

ــِرژ. اْلَفْج
بيــان داللــة اإلشــارة: قالــوا: أبــاح اهلل تعــاىل األكل 
والــرب واجلــامع إىل طلــوع الفجــر، وهــذا يلــزم منــه 
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ــيطلع  ــل، س ــر اللي ــه آخ ــاع أهل ــن مج ــرغ م ــن ف أن م
ــوم  ــة ص ــتفيد صح ــب، فنس ــو جن ــر، وه ــه الفج علي
اجلنــب؛ ألنــه لــو كان صــوم اجلنــب باطــاًل، ملــا أبيــح 
اجلــامع إىل آخــر حلظــة مــن الليــل، وألوجــب اهلل عــىل 
ــر  ــل الفج ــوطء قب ــن ال ــاع ع ــوم االمتن ــن أراد الص م

بوقــت يســع االغتســال.
وخالصــة القــول: أن اآليــة تشــر إىل صحــة صــوم 

. جلنب ا
وهــذا مــا اســتنبطه ابــن عبــاس L وربيعــة 

الــرأي والشــافعي. 
ص:50(،  ج:4،  بطال،1423هـــ،  )ابــن  انظــر: 

ص:576(. ج:1،  العريب،1424هـــ،  و)ابــن 
ومذاهبهــم  العلــامء  كلــامت  تــواردت  وعليــه 
اســتدالال هبــذه اآليــة الكريمــة، وعليــه إطبــاق 
كلمــة أهــل األصــول والتفســر مــن غــر منازعــة وال 

ــة. ممانع
قــال ابــن قدامــة )ابــن قدامــة، )د.ت(، ج:3، ص: 
148(: »اجلنــب لــه أن يؤخــر الغســل حتــى يصبــح، 
ثــم يغتســل، ويتــم صومــه، يف قــول عامــة أهــل 

ــم«. العل
يقول أبو بكر اجلصاص)اجلصاص،1405هـ،ج:1، 
صحة  من  مانعة  غر  فإهنا  اجلنابة،  241(:»وأما  ص: 
اهللَُّ  َكَتَب  َما  َواْبَتُغوا  وُهنَّ  َبارِشُ )َفاآْلَن  لقوله:  الصوم؛ 
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن  ُبوا َحتَّٰى َيَتَبنيَّ َلُكْم ۚ َوُكُلوا َوارْشَ
اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِرژ فأطلق اجلامع من أول الليل 
إىل آخره، ومعلوم أن من جامع يف آخر الليل، فصادف 

فراغه من اجلامع طلوع الفجر أنه يصبح جنبًا، وقد حكم 
ْيِلژ« َياَم إىَِل اللَّ ُّوا الصِّ اهلل بصحة صيامه بقوله) ُثمَّ َأمِت

ــن العريب،1424هـــ،ج:1،ص:576(،  ــر: )اب انظ
و)الكيــــا اهلرايس،1405هـ،ج:2،ص:467(،و)ابن 

عادل،1419هـــ، ج:3، ص: 315(.
ــف  ــن خال ــالف م ــووي V خ ــر الن ــا ذك ومل
ــح  ــًا مل يص ــح جنب ــن أصب ــم، وأن م ــل العل ــن أه م
)د.ت(.ج:6،  )النــووي،  النــووي  قــال  صومــه، 

ص:308(  يف احلجــة عليهــم:
ــاآْلَن  ــاىل: )َف ــال اهلل تع ــرآن ق ــص الق ــا ن »دليلن
ُبوا  وُهــنَّ َواْبَتُغــوا َمــا َكَتــَب اهللَُّ َلُكــْمۚ  َوُكُلــوا َوارْشَ َبارِشُ
َ َلُكــُم اخْلَْيــُط اأْلَْبَيــُض ِمــَن اخْلَْيِط اأْلَْســَوِد  َحتَّــٰى َيَتَبــنيَّ
ــزم  ــِل ۚ ژ  ويل ْي ــاَم إىَِل اللَّ َي ــوا الصِّ ُّ ــمَّ َأمِت ــِر ۖ ُث ــَن اْلَفْج ِم
إىل طلــوع  بــارش  إذا  يصبــح جنبــًا  أن  بالــرضورة 

ــر«. الفج
النــووي  جعــل  كيــف  اهلل-  -رمحــك  وانظــر 
ــذا  ــرآن، وه ــص الق ــن ن ــتنباط م ــذا االس V ه
ــظ القــرآين. ــاب اللف ــارة مــن ب ــة اإلش يؤكــد أن دالل
ــل  ــن أبط ــب م ــردون مذه ــامء ي ــذا كان العل وك
صــوم مــن أصبــح جنبــا مــن مجــاع أهلــه هبــذه اآليــة، 
يقــول ابــن عبــد الر)ابــن عبــد الر،1421هـــ، ج:3، 

ص:291(: 
»قــد ثبــت عــن النبــي يف الصائــم يصبــح جنبــًا مــا 
فيــه غنــاء واكتفــاء عن قــول كل أحــد، ودل كتــاب اهلل 
تعــاىل عــىل مثــل مــا ثبــت عــن النبــي H يف 

: لك ذ



28

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

ــا  ــوا َم ــنَّ َواْبَتُغ وُه ــاآْلَن َبارِشُ ــاىل: )َف ــال اهلل تع ق
ــُم  َ َلُك ــنيَّ ــٰى َيَتَب ــوا َحتَّ ُب ــوا َوارْشَ ــْم ۚ َوُكُل ــَب اهللَُّ َلُك َكَت
ــِرژ   ــَن اْلَفْج ــَوِد ِم ــِط اأْلَْس ــَن اخْلَْي ــُض ِم ــُط اأْلَْبَي اخْلَْي
ــرب  ــامع واألكل وال ــح اجل ــإذا أبي ــرة:١٨٧( ف )البق
ــون  ــل ال يك ــوم أن الغس ــر، فمعل ــني الفج ــى يتب حت
إال بعــد الفجــر، وقــد نــزع هبــذا مجاعــة مــن العلــامء 

ــا«. ــافعي وغرمه ــة والش ــم ربيع منه
ــدي )الواحدي،1430هـــ،ج:3، ص:  ــال الواح ق
608(: »ويف هــذا مــا يدفــع قــول مــن يقــول: إن 
اجلنــب إذا أصبــح قبــل االغتســال مل يكــن لــه صــوم؛ 
ــح مل  ــار الصب ــة إىل انفج ــت مباح ــارشة إذا كان ألن املب

ــح«. ــار الصب ــد انفج ــال إال بع ــه االغتس يمكن
ــاء  ــن فقه ــامء م ــتدالل العل ــع اس ــت أتتب ــو ذهب ول
ــال  ــل لط ــذا الدلي ــني هب ــن وأصولي ــني ومفري وحمدث

ــا املقــام. بن
انظر: )اجلصاص،1414هـ، ج:4، ص:18(، و)ابن 
بطال،1423هـ، ج:4، ص: 50(، و)اجلرجاين،1429هـ، 
ص:  ج:2،  1332هـ،  ص:352(،و)الباجي،  ج:1، 
45(، و)اآلمدي،ج:3، ص:65(، و)النووي،1392هـ، 
ص:  ج:3،  عادل،1419هـ،  و)ابن  ص:221(،  ج:7، 
ص:1591(،  :ج5،  1417هـ،  و)الطيبــــي،   ،)315

و)الصنعاين، 1986م، ص: 238(.
واحلاصــل: أن هــذا االســتدالل اســتدالل صحيح 
ســليم ال غبــار عليــه، وهــو مــا يســمى بداللــة 

ــارة. اإلش

ِذيــَن ُيْؤُلــوَن ِمــن  لَّ املوضــع الثالــث: ٹ ٹ ) لِّ
ــإِنَّ اهللََّ  ــاُءوا َف ــإِن َف ــُهٍر ۖ َف ــِة َأْش ــُص َأْرَبَع ــاِئِهْم َتَربُّ َس نِّ

ــرة:٢٢٦(. ــٌمژ )البق ِحي ــوٌر رَّ َغُف
موضــع داللــة اإلشــارة يف اآلية:)َفــإِن َفــاُءوا َفــإِنَّ 

ِحيــٌمژ. اهللََّ َغُفــوٌر رَّ
ــويل مل  ــة امل ــر فيئ ــا ذك ــاىل مل ــا: أن اهلل تع ورشحه
ــرة  ــه باملغف ــف نفس ــام وص ــاًم إن ــا حك ــب عليه يرت
والرمحــة، وهــذا يقتــي أنــه إذا فــاء، فــال تبعــة عليــه 

ــا. ــارة وال غره ــن كف م
ــن  ــه م ــذا الوج ــامء ه ــض العل ــزع بع ــذا انت هك
ــال  ــام ق ــارة، ك ــة اإلش ــن دالل ــو م ــل، وه ــذا الدلي ه
ــإن  ــيوطي، 1404هـــ، ص:322(. ف ــيوطي )الس الس
مــن الزم املغفــرة والرمحــة عــدم مطالبــة احلالــف 

ــا.   ــارة وال غره بكف
ــويل  ــد ق ــي وأح ــن والنخع ــب احلس ــذا مذه وه
ــامء  ــل العل ــل عل ــذا التعلي ــم، وهب ــافعي يف القدي الش

ــول. ــذا الق هل
انظـــــــــــر: )الشيــــــرازي،)د.ت(،ج:3،ص:59(، 
ـــراين،  و)العمـــ و)البغوي،1418هــــ،ج:14،ص:388(، 
1421هــــ،ج:10،ص:31(،  و)الرافعـــــــــي،1417هـ، 
ج:5،  و)الشـــــــربيني،1415هـ،  ج:9،ص:199(، 
ج:4،  1415هــــ،  وعميــــــرة،  و)قليـــويب  ص:28(، 
ص:267(. ج:1،  و)الشـــــــوكاين،)د.ت(،  ص:15(، 
ج:1،  كثر،1420هـــ،  )ابــن  كثــر  ابــن  قــال   
ص:604(: »وقوله:)َفــإِن َفــاُءوا َفــإِنَّ اهللََّ َغُفــوٌر 
ــو  ــامء -وه ــويل العل ــد ق ــة ألح ــه دالل ــٌمژ في ِحي رَّ
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القديــم عــن الشــافعي-: أن املــويل إذا فــاء بعــد 
األربعــة األشــهر أنــه ال كفــارة عليــه«.

وأيــدوا هــذا االنتــزاع بــأن اهلل تعــاىل ملــا ذكــر حــد 
احلرابــة ذكــر التائبــني قبــل القــدرة عليهــم، ومل يذكــر 
ــدالً  ــر ب ــه ذك ــم، ولكن ــد عنه ــقاط احل ــا- إس -رصحي
ــامء  ــم العل ــم، ففه ــور الرحي ــميه الغف ــك اس ــن ذل م
ــاء اهلل  ــيأيت إن ش ــام س ــك ك ــم بذل ــد عنه ــقوط احل س

تعــاىل. 
انظر: )ابــن الرفعــة،2009م،  ج:14، ص:253(، 

ِمري،1425هـ، ج:  8، ص:44(. و)الدَّ
وهــذا االســتنباط فيــه نظــر بــني؛ ألن املغفــرة 
والرمحــة ليســت متجهــة إىل الكفــارة، بــل إىل اليمــني 
ــا،  ــاء هب ــو الوف ــًا، وه ــني حق ــإن لليم ــا، ف ولزومه
وعــدم اإلخــالل بمقتضاهــا، ولــوال رمحــة اهلل لكانــت 
ــث  ــف، وإال حن ــام حل ــف ع ــك احلال ــة، ال ينف الزم
ــن مغفــرة اهلل ورمحتــه الواســعة  حنثــًا عظيــاًم، لكَّ
اقتضــت التوســعة عــىل العبــاد يف عــدم لــزوم الوفــاء 
ــب  ــا يصي ــرًا مل ــارة تكف ــل اهلل الكف ــني، وجع باليم

ــا. ــث بمخالفته ــن احلن ــان م اإلنس
ــع:  ــذا املوض ــامء يف ه ــض العل ــال بع ــا ق ــن هن وم

ــاىل«. ــاهلل تع ــف ب ــران يف احلل ــل الغف ــام يدخ »وإن
ــح، 1418هـــ، ج:6، ص:435(،  ــن مفل انظر:)اب

ص:157(.   ج:3،  و)البهويت،1414هـــ، 
فهــذا -والعلــم عنــده تعــاىل- ســبب ربــط الفيئــة 
ــه،  ــزوج بيمين ــذرع ال ــى ال يت ــة، وحت ــرة والرمح باملغف
فيقــول: حلفــت أال أطــأ، فالرجعــة حــرام، فيقــال لــه: 

إن اهلل غفــور رحيــم جعــل لــك مــا تكفــر بــه يمينــك، 
وترجــع إىل زوجــك.

ــه مــن  ــه رب ــا عــى ب وأيضــًا: املغفــرة والرمحــة مل
ــه. ــارة لزوجت ــدة مض ــك امل ــالء يف تل اإلي

ـــه يف رس  ـــر يدونون ـــل التفس ـــد أه ـــا نج ـــذا م وه
ـــم. ـــور الرحي ـــمي الغف ـــة باس ـــة الكريم ـــم اآلي خت

ـــر: )الطـــــــــــري،1422هـ، ج:4، ص:  انظــ
ص:757(،  ج:1،  و)القيســـــي،1429هـ،   ،)51
ص:206(،  ج:4،  و)الواحـــــــــــدي،1430هـ، 
 ، )2 6 9 : ص ،1 : ج ، 1هـ 4 0 7 ، ي خمشـــــر لز ا ( و
ص:429(،  ج:6،  1421هــــ،  و)الـــرازي، 
و)ابـــن   ،)122 ص:  ج:1،  و)الكلبي،1403هــــ، 

ص:386(.  ،2 ج:  عاشـــور،1884هـ، 
يؤكــد هــذا: أن اهلل -تعــاىل- ملــا ذكــر اليمــني قبــل 
ــذا  ــن ه ــم، ومل يك ــور احللي ــا بالغف ــة ختمه ــذه اآلي ه
مفيــدًا إللغــاء الكفــارة عمــن حنث، قــال تعــاىل: )الَّ 
ِكــن ُيَؤاِخُذُكــم بـِـاَم  ْغــِو يِف َأْياَمنُِكــْم َوَلٰ ُيَؤاِخُذُكــُم اهللَُّ بِاللَّ
َكَســَبْت ُقُلوُبُكــْمۗ  َواهللَُّ َغُفــوٌر َحِليــٌمژ )البقرة:٢٢٥(، 
1421هـــ،ج:6،ص:428(:  ــرازي،  الرازي)ال ــال  ق
ــور يف  ــوب، واهلل غف ــر الذن ــة يف س ــور، مبالغ »الغف
إســقاط عقوبتهــا«.  انظر:)الزخمري،1407هـ،ج:1، 

ص:268(.
اجلوينــــــــــي  اإلمــام  أحســـــن  ولقــد 
إيضــاح  يف  ص:389(  ج:14،  )اجلويني،1428هـــ، 
وجــه ربــط هذيــن االســمني الكريمــني بالفيئــة، 

فقــال: 
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»ليــس يف القــرآن مــا يوجــب نفــي الكفــارة، 
ــإِنَّ اهللََّ  ــاُءوا َف ــإِن َف ــه: )َف ــن قول ــود م ــام املقص وإن
ــُرم باليمــني عــىل  ِحيــٌمژ أن الفيئــة ال حَتْ َغُفــوٌر رَّ
ــم اعتقــاُد  ــاع منهــا، وقــد خيطــر للمؤمــن املعظِّ االمتن
حتريــم الفيئــة، وقــد صــار إىل ذلــك أبــو حنيفــة، فاآلية 
ــن  ــم ع ــرج والتحري ــي احل ــىل نف ــدل ع ــا ت بظاهره
ــرازي،)د.ت(، ج:3، ص:59(،  ــر: )الش ــة« انظ الفيئ

ص:28(.  ج:5،  و)الربيني،1415هـــ، 
العلــامء، ومنهــم  وهلــذا؛ كان مذهــب مجهــور 
ــاء إىل  ــه إذا ف ــزوم الكفــارة علي ــد ل الشــافعي يف اجلدي

ــه. زوج
ــذا  ــاس، وه ــًا للن ــن خمالف ــول احلس ــادُة ق ــدَّ قت وع

ــول احلســن. ــة مــن ذهــب إىل ق ــا قل يظهــر لن
انظــر: )ابــن قدامــة،)د.ت(،ج:7، ص: 558(، 
 ،)206 ص:  ج:23،  قدامة،1415هـــ،  أيب  و)ابــن 

1418هـــ، ج:6، ص:451(. )ابــن مفلــح، 
 H النبــي  قــول  اجلمهــور:  ودليــل 
ــىل  ــارة ع ــزوم الكف ــي بل ــي تق ــة الت ــوم األدل وعم
تعــاىل:  قولــه  بدليــل  حالــف  واملــويل  احلانــث، 
ــإذا  ــًا، ف ــالء يمين ــمى اهلل اإلي ــونژ فس ــَن ُيْؤُل ِذي لَّ )لِّ
ــَك  لِ ــه تعاىل:)َذٰ ــارة؛ لقول ــه الكف ــب علي ــث وج حن
ــْم ۚژ )املائــدة:٨٩(، وعمــوم  ــاَرُة َأْياَمنُِكــْم إَِذا َحَلْفُت َكفَّ
يمــني،  عــىل  حلفــت  »إذا   :H قولــه 
ــر،  ــو خ ــذي ه ــأت ال ــا، ف ــرا منه ــا خ ــت غره فرأي
ــم  ــن يمينك«البخــاري ج:8، ص: 127، رق وكفــر ع
احلديــث 6622، ومســلم ج:3،ص: 1273، رقــم 

احلديــث 1652، مــن حديــث عبــد الرمحــن بــن 
.)I ســمرة 

ــة لَِبَيــاِن أنَّ َداَلَلــَة اإلَشــاَرِة  ــام ُســْقُت َهــِذِه األِدلَّ وإنَّ
ْرَنــا  ــَة ال َتَتَعــاَرض، وَلــو َقدَّ َههنـَـا فيهــا َنَظــر؛ ألنَّ األِدلَّ

ٌم َعَلْيَهــا. صَحَتهــا، َفــإنَّ النَّــصَّ والظَّاِهــَر ُمَقــدَّ
ــذا  ــني ه ــابه ب ــن التش ــه م ــتدلوا ب ــا اس ــا م وأم
املوضــع وموضــع ســقوط حــد احلرابــة عــن التائــب 

ــال: ــدرة، فيق ــل الق قب
ــو  ــبه، وه ــاس الش ــامء بقي ــد العل ــمى عن ــذا يس ه

ــف. ــاس ضعي قي
وأيضــًا: يظهــر الفــرق بــني الصورتــني، ففــي 
الكفــارة يوجــد نــٌص عــام ال نســتطيع تركــه ملــا هــو 
ــد  ــال يوج ــة، ف ــد احلراب ــالف ح ــوة، بخ ــه يف الق دون

ــٌص.  ن
ــائر  ــقط س ــة مل تس ــد احلراب ــًا: يف ح ــال أيض ويق
احلقــوق؛ إعــامال الســمي اهلل الغفــور الرحيــم، فالذي 
ســقط حــق اهلل تعــاىل، ومل يســقط حــق املخلــوق عــن 
املحــارب التائــب، بــل هــو مطالــب فيــه، وهــذا يشــبه 
إىل حــد مســألتنا: فالكفــارة واجبــة، وإنــام أســقط اهلل 

ــة.  ــة بالفيئ ــة املتمثل ــم بالتوب ــة واإلث العقوب
ــال بســقوط  ــا عــرض الســيوطي لقــول مــن ق ومل
الكفــارة رده بــأن الكفــارة تعلــق فيهــا حــق آلدمــي، 
ــل  ــا إىل تأم ــة، ودع ــقط بالتوب ــك مل تس ــا كان كذل وم
هــذا املحــل؛ فإنه نفيــس جــدًا )الســيوطي، 1404هـ، 

ص:322(.
عــىل أين مل أجــد مــن تطــرق إىل نقــض هــذا 
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بالصــواب. أعلــم  واهلل  الدليــل، 
تعاىل:)َواْلَوالِــَداُت  قولــه  الرابــع:  املوضــع 
ُيْرِضْعــَن َأْواَلَدُهــنَّ َحْوَلــنْيِ َكاِمَلــنْيِ ۖ ملَِــْن َأَراَد َأن 
ــُه ِرْزُقُهــنَّ َوِكْســَوهُتُنَّ  َضاَعــَة ۚ َوَعــىَل امْلَْوُلــوِد َل ــمَّ الرَّ ُيتِ
بِامْلَْعــُروِف ۚ اَل ُتَكلَّــُف َنْفــٌس إاِلَّ ُوْســَعَها ۚ اَل ُتَضــارَّ 
ــُه بَِوَلــِدِه ۚ َوَعــىَل اْلــَواِرِث  َوالِــَدٌة بَِوَلِدَهــا َواَل َمْوُلــوٌد لَّ
ــاَم  نُْه ــَراٍض مِّ ــن َت ــااًل َع ــإِْن َأَراَدا فَِص ــَك ۗ َف لِ ــُل َذٰ ِمْث
ِضُعوا  ْم َأن َتْســَرْ َوَتَشــاُوٍر َفــاَل ُجنـَـاَح َعَلْيِهــاَمۗ  َوإِْن َأَردتُّ
ــم  ــا آَتْيُت ْمُتم مَّ ــلَّ ــْم إَِذا َس ــاَح َعَلْيُك ــاَل ُجنَ ــْم َف َأْواَلَدُك
ــوَن  ــاَم َتْعَمُل ــوا َأنَّ اهللََّ بِ ــوا اهللََّ َواْعَلُم ُق ــُروِف ۗ َواتَّ بِامْلَْع

َبِصــٌرژ )البقــرة:٢٣٣(.
موضــع داللــة اإلشــارة: )َوَعــىَل امْلَْوُلــوِد َلــُه 

بِامْلَْعــُروِفژ. َوِكْســَوهُتُنَّ  ِرْزُقُهــنَّ 
ــىل أنَّ  ــة ع ــص اآلي ــة: تن ــارة يف اآلي ــة اإلش دالل
األب -وهــو املولــود لــه- عليــه رزق األم وكســوهتا، 
وهــذا حكــم واحــد، يف حــني أهنــا تشــر إىل أحــكام 

ــي: ــالث، ه ث
 - B ــد لــألب؛ ألنَّ اهلل أن نســب الول

نســبه إليــه، فالــالم للملــك. 
أنَّ لألب والية التمليك يف مال ولده.- 
ــاركه يف -  ــه ال يش ــىل أبي ــن ع ــة االب أن نفق

ــد. ــوب أح ــذا الوج ه
ــدة األوىل، فوجههــا: أنَّ اهلل تعــاىل عــدل  ــا الفائ أم
يف اآليــة الكريمــة عــن لفــظ األب والوالــد مــع 
ــوب  ــة الوج ــىل عل ــة ع ــر للدالل ــر وأظه ــه أخ كون
ــك  ــدول ال ش ــذا الع ــُه ژ وه ــوِد َل ــىَل امْلَْوُل إىل )َوَع

ــه فيــام يظهر-والعلــم عنــد  ــه فائــدة، ومــن فائدت أن ل
اهلل تعــاىل- اإلشــارة ملعنــى االنتســاب بالــالم املفيــدة 
ــذا  ــد، وه ــت لزي ــذا البي ــول: ه ــام تق ــى، ك ــذه املعن هل

ــه. ــوب إلي ــو منس ــرو، أي ه ــال لعم املق
وأبــرزه  املعنــى  هــذا  فتــق  مــن  أول  ولعــل 
قال)الزخمري،1407هـــ،ج:1،  حيــث  الزخمــري 
ص:279(: »فــإن قلــت مل قيــل: )امْلَْوُلــوِد َلــُه ژ دون 

ــد؟  الوال
قلــت: ليعلــم أن الوالــدات إنــام ولــدن هلــم؛ 
ألن األوالد لآلبــاء، ولذلــك ينســبون إليهــم ال إىل 

األمهــات«. 
وتتابع العلامء عىل هذا.

1421هــــ،ج:6،ص:461(،  )الـــرازي،  انظــــر: 
و)البيضــــــــــــــــاوي،) د.ت(، ج:1،ص:144(، 
ــفي، 2005م، ج:1،ص:194(،  و)النســــــــــــــ
و)أبو حيـــــــــــــان، 1420هـ، ج:2،ص:500(، 
ج:10،ص:3189(،  1417هــــ،  و)الطيبـــــــي، 

عادل،1419هــــ،ج:4،ص:174(. و)ابـــن 
قال األلويس )األلويس،1415هـ،ج:1،ص:539(: 
»وتسمى هذه اإلشارة إدماجًا عند أهل البديع، وإشارة 

النص عندنا«.
فهــي إذًا مــن داللــة اإلشــارة، وهكــذا نجــد أهــل 
األصــول -وعــىل وجــه اخلصــوص األحنــاف منهــم- 
ــىل  ــاًل ع ــتنباط مث ــذا االس ــة وهب ــذه اآلي ــون هب يرضب

داللــة اإلشــارة. 
انظــر: )احلنفــي،)د.ت(، ج:2،ص:211(، و)ابــن 
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أمــر حــــــــاج،1403هـ، ج:1،ص:107(، و)أمر 
بادشــــاه، 1351هـ، ج:1،ص:88(.

ــة -وهــي: أن لــألب التملــك  ــدة الثاني وأمــا الفائ
مــن مــال ابنــه، وليــس ذلــك لغــره مــن أخ أو قريب- 
فوجههــا ظاهــر عنــد التأمــل، وهــي أن اهلل ملــا أضــاف 
ــاد  ــك، أف ــبه التملي ــي لش ــالم الت ــألب بال ــد ل الول
ــراد أن األب  ــن امل ــا مل يك ــده، ومل ــك ول أن األب يمل
يملــك االبــن، كــام يملــك احلــر العبــد، أفــاد ذلــك أن 
لــه التملــك مــن مــال ابنــه مــا شــاء مــن غــر أن يــرض 
ــو حيان،1420هـــ،ج:2،ص500(،  ــر: )أب انظ ــه.  ب

و)عضيمــة، )د.ت(، ج:2،ص:433(.  
ــىل  ــصَّ ع ــة مل تن ــة الكريم ــظ أنَّ اآلي ــت تلح وأن
هــذا األمــر، لكــن، ملــا أضافــه اهلل إىل أبيــه نتــج هــذا 

ــى. املعن
ــاف  ــول األحن ــب أص ــه كت ــت ب ــا نوه ــذا م وه
ــالء  ــول ع ــن، يق ــن املفري ــل م ــه قلي ــاركهم في وش
الديــن البخاري)احلنفــي،)د.ت(، ج:2،ص:211(:
»وفيــه إشــارة إىل أن لــألب واليــة التمليــك يف مال 

ولــده، وأنــه ال يعاقــب بســببه كاملالــك بمملوكه«.
ــي:  ــا يؤيدهــا مــن قــول النب ــدة هلــا م وهــذه الفائ

ــك«. ــك ألبي ــت ومال »أن
ــو  ــم)6678( وأب ــد )ج:11، ص:261( برق )أمح
داود )3530( وابــن ماجــه )2292( مــن حديــث 

ــده. ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب عم
ــه  ــن ماج ــد اب ــر عن ــث جاب ــن حدي ــاهد م ــه ش ول
ص:31(  )ج:4،  األوســط  يف  والطــراين   )2291(

ص:489(. والبيهقــي)ج:7، 
ــم  ــان الوه ــان يف بي ــن القط ــه اب ــث صحح واحلدي
يف  الركــامين  وابــن  ص:102(،   ،5 )ج:  واإلهيــام 
اجلوهــر النقــي )ج: 7، ص:481(، واأللبــاين يف إرواء 

الغليــل )ج: 3، ص:323(.
يقــــــــول أبو حيـــــــــان )أبو حيـــان، 1420هـ، 
الوالـــد، وال  بلفـــظ  يـــأت  ج:2،ص:500(: »ومل 
ـــا يف  ـــه، مل ـــود ل ـــظ: املول ـــاء بلف ـــل ج ـــظ األب، ب بلف
ـــاه،  ـــه وأعط ـــح اهلل ل ـــا من ـــالم األب م ـــن إع ـــك م ذل
ـــك  ـــك... ولذل ـــبه التملي ـــا ش ـــه، معناه ـــالم يف: ل إذ ال
ـــد يف  ـــار، وجتـــد الول ـــام خيت ـــده ب ـــد يف ول يتـــرف الوال
ـــذا  ـــه، منف ـــر ب ـــا أم ـــال م ـــه، ممتث ـــًا ألبي ـــب مطيع الغال
ـــاء«. ـــم لآلب ـــة ه ـــاألوالد يف احلقيق ـــه، ف ـــا أوىص ب م
وأمــا داللــة اآليــة عــىل الفائــدة الثالثــة: فبياهنــا: أن 

يف اآليــة إشــارة مــن أوجــه ثــالث: 
ــذا  ــاد ه ــالم أف ــه بال ــه اهلل إلي ــا أضاف ــا: مل أحده
املعنــى، فــكأن اهلل يقــول: هــذا ولــدك هبــة لــك 
ومنحــة، فكــام أن خــره وبــره لــك، فنفقتــه وكســوته 

ــه؟!!.  ــن تدع ــك، إىل م علي
عادل،1419هــ،  )ابـن  عــــــــادل  ابـن  قـال 
ج:4،ص:174(: »ذكـر الوالـد بلفـظ )امْلَْوُلـوِد َلـُهژ 
تنبيهـًا عىل أنَّ نفقتـه عائدٌة إليه، فيلزمـه رعاية مصاحله، 

كـام قيـل: كلُّـه لـك، وكلُّـه عليك«.
وثانيهــا: وهــو دال داللــة أكيــدة عــىل لــزوم نفقــة 
ــىل  ــب ع ــاىل أوج ــو أنَّ اهلل تع ــه، وه ــىل أبي ــن ع االب
األب النفقــة عــىل املرضعــة مــن أجــل إرضاعهــا هلــذا 
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ــزم. ــود آكــد وأل ــد، إذًا، فالنفقــة عــىل هــذا املول الول
ــو  ــام ه ــر ك ــاد احل ــر أف ــدم اخل ــا ق ــا: مل وثالثه

معلــوم، أي: حــر النفقــة عــىل األب.
ــع  ــول- تتاب ــذا األص ــر –وك ــب التفس ــد كت ونج
عــىل ذكــر هــذه الفائــدة املشــار إليهــا باللفــظ القــرآين، 
قال القرطبــي )القرطبي،1384هـــ،ج:3،ص:163(: 
»ويف هــذا دليــل عــىل وجــوب نفقــة الولــد عــىل 

ــد«. الوال
)البيضـــاوي،)د.ت(،  البيضــــاوي  يقـــــول 

ج:1،ص:144(:  
ــي  ــى املقت ــارة إىل املعن ــارة؛ لإِلش ــر العب »وتغي

ــه«. ــة علي ــؤن املرضع ــاع وم ــوب اإِلرض لوج
انظــر: )احلنفــي،)د.ت(، ج:2،ص:211(، و)أبــو 

الســعود،)د.ت(، ج:1،ص:230(.
ورشح هــذا الــكالم: أنَّ اهلل تعــاىل عــدل عــن 
اســتعامل لفــظ الوالــد أو األب إىل املولــود لــه؛ ليدلنــا 
عــىل العلــة املوجبــة للنفقــة والكســوة، وهي الــوالدة؛ 
ــوب  ــه ومنس ــٌد ل ــه َوَل ــل أن ــال: ألج ــاىل ق ــه تع فكأن
ــاب  ــن ب ــه، وم ــوهتا علي ــة وكس ــة املرضع ــه، فنفق إلي

ــد.   ــذا الول ــة ه أوىل نفق
عىل  زاده  شيـــــخ  الدين  حمي  حاشيــــــة  انظر: 
السعود،)د.ت(،  )أبو  ص:567(،  البيضاوي)ج:2، 
ج:1،ص:230(، )اخلفاجي، )د.ت(، ج:2،ص:319(.
ـــة  ـــزوم نفق ـــررون ل ـــاء يق ـــد الفقه ـــا نج ـــن هن وم
ـــا يف  ـــة، وم ـــذه اآلي ـــن ه ـــذًا م ـــه أخ ـــىل أبي ـــد ع الول
ــل  ــو حمـ ــث، وهـ ــات واألحاديـ ــن اآليـ ــا مـ معناهـ

املنذر،1415هــــ،ص:  )ابـــن  اجلملـــة.  يف  إمجـــاع 
حـــــــــزم،)د.ت(،ص:79(،و  و)ابـــن   ،)23
)ابـــن قدامـــــــة،)د.ت(،ج:8،ص:212(، و)ابـــن 
و)ابـــن  ج:2،ص:55(،  1424هــــ،  القطـــان، 

ج:8،ص:396(. اهلمـــــــــام،)د.ت(، 
فانظر-رمحــك اهلل- كيــف اســتفدنا هــذه األحــكام 
ــام  ــُه ژ، ولرب ــوِد َل ــة واحدة)امْلَْوُل ــتعامل كلم ــن اس م
خفيــت علينــا أشــياء أخــرى مل تبلغهــا فهــوم العلــامء 
الفطنــاء، وال حامــت حوهلــا ظنــون الفقهــاء األلبــاء، 

فســبحان مــن أودع كالمــه علــاًم ال ينقــي.

ــْم  ــاَح َعَلْيُك ــس: ٹ ٹ)الَّ ُجنَ ــع اخلام املوض
َتْفِرُضــوا  َأْو  ــوُهنَّ  مَتَسُّ مَلْ  َمــا  النَِّســاَء  ْقُتــُم  َطلَّ إِن 
َقــَدُرُه  امْلُوِســِع  َعــىَل  َوَمتُِّعوُهــنَّ   ۚ َفِريَضــًة  هَلُــنَّ 
ــا َعــىَل  َوَعــىَل امْلُْقــِرِ َقــَدُرُه َمَتاًعــا بِامْلَْعــُروِف ۖ َحقًّ

.)٢٣٦ لبقرة: ژ)ا مْلُْحِســننَِي ا
موضــع داللــة اإلشــارة: )الَّ ُجنَــاَح َعَلْيُكــْم 
ــنَّ  ــوا هَلُ ــوُهنَّ َأْو َتْفِرُض ــا مَلْ مَتَسُّ ــاَء َم ــُم النَِّس ْقُت إِن َطلَّ

. َفِريَضــًةژ 
بيــان داللــة اإلشــارة: هــذه اآليــة مــن أوضــح مــا 

يمثــل هبــا عــىل داللــة اإلشــارة، وبيــان ذلــك:
ــو  ــاح -وه ــي اجلن ــىل نف ــص ع ــا الن ــة فيه أنَّ اآلي
ــل  ــيس، أو قب ــل املس ــرأة قب ــالق امل ــن ط ــم- ع اإلث
ــاَح  ــة الكريمــة )الَّ ُجنَ فــرض املهــر، هــذا نــص اآلي
ــوُهنَّ َأْو َتْفِرُضــوا  ْقُتــُم النَِّســاَء َمــا مَلْ مَتَسُّ َعَلْيُكــْم إِن َطلَّ
-بداللــة  اآليــة  مــن  ويســتفاد  َفِريَضــًةژ،  هَلُــنَّ 
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اإلشــارة- صحــة النــكاح إذا مل يســم فيــه مهــر املــرأة، 
ــق، ومل  ــن طل ــاح عم ــع اجلن ــاىل رف ــك ألنَّ اهلل تع وذل
ــالق،  ــة الط ــىل صح ــدل ع ــذا ي ــرا، وه ــرض مه يف
وبالتــايل صحــة النــكاح؛ ألنــه لــو كان النــكاح باطــاًل، 
ــل،  ــر حم ــىل غ ــع ع ــه يق ــر؛ ألن ــالق أث ــا كان للط مل
ــمي  ــل نس ــا، ه ــرأة مل يتزوجه ــق ام ــن طل ــت م أرأي

ــًا؟!!.  ــه طالق طالق
ــل  ــه قب ــق زوجت ــن طل ــاح عم ــى اهلل اجلن ــام نف فل
أن يســمها ومل يفــرض هلــا مهــرا، دل هــذا لزامــًا عــىل 

ــه املهــر. ــذي مل ُيســمَّ في ــكاح ال صحــة هــذا الن
ــب  ــم املذاه ــم، ومنه ــل العل ــر أه ــذا أكث ــىل ه وع

ــد: ــن رش ــال اب ــاع، ق ــه اإلمج ــل في ــل نق ــة، ب األربع
ــز، وهــو  ــكاح التفويــض جائ »وأمجعــوا عــىل أن ن
ــاىل: )الَّ  ــه تع ــداق؛ لقول ــكاح دون ص ــد الن أن يعق
ــوُهنَّ َأْو  ــا مَلْ مَتَسُّ ــاَء َم ــُم النَِّس ْقُت ــْم إِن َطلَّ ــاَح َعَلْيُك ُجنَ

ــًةژ. ــنَّ َفِريَض ــوا هَلُ َتْفِرُض
ج:3،ص:51(،  رشــد،1408هـ،  )ابــن  انظــر: 
ج:2،ص:22(،  1424هـــ،  القطــان،  و)ابــن 
ويشــكل عــىل هــذا مــا حــكاه ابــن حــزم )ابــن 
ــن مفلــح،  ــن مفلــح )اب حــزم،)د.ت(،ص:79(،  واب
1418هـــ، ج:6،ص:191( أن الطحــاوي ذكــر أن 
ــكاح إذا  ــذا الن ــون ه ــة يبطل ــل املدين ــن أه ــرًا م كث
ــزم  ــن ح ــال اب ــذا ق ــول، هل ــل الدخ ــه قب ــم في خوص
ــر  ــر ذك ــز بغ ــكاح جائ ــوا أن الن ــب: ومل يتفق يف املرات

صــداق.
)ابــن  قدامـــــــــــــة  ابــن  وعــــــــزاه 

ــم.  قدامــة،)د.ت(،ج:7،ص:237( لعامــة أهــل العل
ونجــد الفقهــاء يســتدلون هبــذه اآليــة الكريمــة يف 
تقريــر هــذا القــول، كــام مــر يف كالم ابــن رشــد آنفــًا.
السمعــــاين)السمعــــــــاين،1418هـ،   قـــال 
إخالء  جواز  عىل  دليل  اآلية  »ويف  ج:1،ص:241(: 

النكاح عن تسمية املهر«. 
ـــر: )املاوردي،1419هـ،ج:9،ص:472(،  وانظـــ
و)ابـــن حـــــــــزم،)د.ت(،ج:9،ص:50(، و)ابـــن 

ج:3،ص:691(. املنجى،1424هــــ، 
ويبــني اإلمــام الشــافعي V وجــه االســتدالل 
ــافعي، ج:5،ص:83(،  ــة، فيقول)الش ــة الكريم باآلي
ــالق  ــل الط ــز وج ــت اهلل ع ــام أثب ج:5،ص:63(:»فل
دل ذلــك عــىل أن النــكاح ثابــت؛ ألن الطــالق ال يقــع 

إال مــن نــكاح ثابــت فأجزنــا النــكاح بــال مهــر«.
)املــــــــاوردي،1419هـ،  انظــــــــــــــر: 
)الكاســــــــــــــاين،1406هـ،  ج:9،ص:393(، 

.)274 2،ص: ج:
حـــــيان،1420هـ،  )أبــو  حــــيان  أبــو  قــال 
ــة  ــىل صح ــدل ع ــة ي ــر اآلي ج:2،ص:530(: »وظاه
نــكاح التفويــض، وهــو جائــز عنــد فقهــاء األمصــار« 
ج:1،ص:212(،  اجلوزي،1404هـــ،  )ابــن  انظــر: 

ج:4،ص:213(. عادل،1419هـــ،  و)ابــن 
لكــن يشــكل عــىل هــذا: أن النــكاح الفاســد أيضــًا 

يقــع فيــه الطــالق.
ــة  ــاظ الرعي ــل يف األلف ــأن األص ــذا، ب ــرد ه وي
محلهــا عــىل الصحــة، وليــس الفســاد، فالطــالق ههنــا 
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حيمــل عــىل الطــالق الصحيــح، وكــذا النــكاح حيمــل 
ــح.  ــىل الصحي ع

بحثنــا-  خــارج  كان  هــذا-وإن  مــن  وقريــب 
ــة ال  ــم أن اآلي ــل العل ــن أه ــرض م ــن اع ــراض م اع
ــه ال  ــة؛ ألن ــىل الصح ــت ع ــواز، وإن دل ــىل اجل ــدل ع ت
ــع  ــالق يق ــل أن الط ــواز، بدلي ــة اجل ــن الصح ــزم م يل
ــل  ــح، والفع ــكاح صحي ــه، فالن ــع حتريم ــض م يف احلي

ــرم. حم
ــذا  ــايض هك ــن الق ــره ع ــرازي وغ ــه ال ــد نقل وق
مهمــاًل، والــذي يظهــر أنــه القــايض أبــو عــي حســني 
ابــن حممــد بــن أمحــد، شــيخ الشــافعية بخراســان،تويف 
)الذهبي،1405هـــ،  ــر:  انظـــــــ )462هـــ(،  ــنة  س
ج:18،ص:260(؛ ألنــه املــراد عند متقدمي الشــافعية.
1421هـــ،ج:6،ص:475(،  ــرازي،  )ال ــر:  وانظـــــ
ــن  ــان،1420هـ،ج:2،ص:530(، و)اب ــو حيــــ و)أب

عادل،1419هـــ،ج:4،ص:213(.
ــام صــح  ــأن يقــال: األصــل في وجيــاب عــن هــذا ب
ونفــذ اجلــواز ال التحريــم إال أن يــدل دليــل عــىل غــر 
ذلــك، ووقــوع الطــالق يف زمــن احليــض مــع حرمتــه، 
قــد دل عليــه الدليــل، هــذا إذا قلنــا بوقوعــه، واملســألة 
جــار فيهــا اخلــالف -كــام هــو معلــوم- والرجــوع إىل 
األصــول والقواعــد ممــا يضبــط بــه العلــم، ويعــرف بــه 

الصــواب.
الداللــة داللــة صحيحــة  أن هــذه  واحلاصــل: 
ســليمة، وهلــذا كان القــول هبــا قــول عامــة أهــل العلم.

ــَن  ِذي ــَزاُء الَّ ــاَم َج املوضــع الســادس: ٹ ٹ )إِنَّ
حُيَاِرُبــوَن اهللََّ َوَرُســوَلُه َوَيْســَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَســاًدا 
ُبــوا َأْو ُتَقطَّــَع َأْيِدهيِــْم َوَأْرُجُلُهــم  َأن ُيَقتَُّلــوا َأْو ُيَصلَّ
لِــَك هَلُــْم ِخــْزٌي  ــْن ِخــاَلٍف َأْو ُينَفــْوا ِمــَن اأْلَْرِض ۚ َذٰ مِّ
ــٌم )33( إاِلَّ  ــَذاٌب َعظِي ــَرِة َع ــْم يِف اآْلِخ ــا ۖ َوهَلُ ْنَي يِف الدُّ
ِذيــَن َتاُبــوا ِمــن َقْبــِل َأن َتْقــِدُروا َعَلْيِهــْم ۖ َفاْعَلُمــوا َأنَّ  الَّ

ــدة:٣٣-٣٤(. ــٌمژ )املائ ِحي ــوٌر رَّ اهللََّ َغُف
ــن  ــوا ِم ــَن َتاُب ِذي ــارة: )إاِلَّ الَّ ــة اإلش ــع دالل موض
َغُفــوٌر  اهللََّ  َأنَّ  َفاْعَلُمــوا   ۖ َعَلْيِهــْم  َتْقــِدُروا  َأن  َقْبــِل 

ِحيٌمژ)املائــدة:٣٣-٣٤(. رَّ
ورشحهــا: أن مــن تــاب مــن املحاربــني قبــل 
القــدرة عليــه مل يقــم عليــه احلــد، بــل يعفــى عنــه، مــع 
ــم  ــن حك ــر ع ــإن اهلل أخ ــذا، ف ــرح هب ــة مل ت أنَّ اآلي
رشعــي، وهــو أن مــن تــاب قبــل القــدرة عليــه فــإن 
اهلل غفــور رحيــم، ومــن الزم اســم الغفــور والرحيــم 
ــن  ــرة ،أي: فم ــة واملغف ــي الرمح ــا، وه ــوع أثرمه وق
ــه ويرمحــه،  ــر ل ــإن اهلل يغف ــه ف ــل القــدرة علي ــاب قب ت
 E ومــن رمحتــه ومغفرتــه ســقوط حقــه
ــل  ــوا قب ــم تاب ــم إن ه ــد عليه ــام احل ــال يق ــة، ف بالتوب
ــن  ــني) اب ــن عثيم ــة اب ــال العالم ــم. ق ــدرة عليه الق

ص:10(: عثيمني،1421هـــ، 
ــَن  ِذي ــاىل:)إاِلَّ الَّ ــه تع ــك بقول ــىل ذل ــتدلوا ع »اس
ــوا َأنَّ اهللََّ  ــْم ۖ َفاْعَلُم ــِدُروا َعَلْيِه ــِل َأن َتْق ــن َقْب ــوا ِم َتاُب
ــمني أن  ــن االس ــى هذي ــٌمژ ؛ ألن مقت ِحي ــوٌر رَّ َغُف
ــم  ــم، ورمحه ــم ذنوهب ــر هل ــد غف ــاىل ق ــون اهلل تع يك

ــم«. ــد عنه ــقاط احل بإس
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ــع عــىل زاد املســتقنع )ج:14،  انظــر: الــرح املمت
.)381 ص: 

)السيــــــوطي،  السيــــــــوطي  قـــــــــال 
1404هــ، ص:322(:»أشـار بجـواب الـرط بأنـه 
غفـور رحيـم إىل أن التوبـة إنـام تسـقط احلـق املتعلق به 
تعـاىل دون املتعلـق باآلدمـي؛ ألن التوبـة ال تسـقطه«.
ــة  ومــن أحســن مــا رأيــت تعليقــا عــىل هــذه اآلي
ــم  ــث نظ ــعدي، حي ــة الس ــه العالم ــا كتب ــة، م الكريم
قاعــدة يف ختــم اآليــات بأســامء اهلل احلســنى، ثــم 
علــق عــىل هــذا املوضــع بقولــه )الســعدي،1420هـ، 

:)56 ص: 
ِذيــَن  »وكذلــك ملــا قــال يف ســورة املائــدة: )إاِلَّ الَّ
َتاُبــوا ِمــن َقْبــِل َأن َتْقــِدُروا َعَلْيِهــْم ۖ ژ مل يقــل: فاعفــوا 
عنهــم، أو اتركوهــم ونحوهــا، بــل قــال: )َفاْعَلُمــوا 
ــك  ــم ذل ــإذا عرفت ــي: ف ــٌمژ  يعن ِحي ــوٌر رَّ َأنَّ اهللََّ َغُف
ــإن اهلل  ــاب ف ــاب وأن ــن ت ــم أن م ــوه، عرفت وعلمتم

ــة«. ــه العقوب ــع عن ــه ويرمحــه، فيدف ــر ل يغف
ابــن  قــال  العلــامء،  بــني  وفــاق  حمــل  وهــذا 
قدامة)ابــن قدامــة،)د.ت(،ج:9،ص:151(، شــارحا 

لــكالم اخلرقــي احلنبــي:
ــل أن يقــدر عليهــم، ســقطت  ــوا مــن قب ــإن تاب »ف
عنهــم حــدود اهلل تعــاىل، وأخــذوا بحقــوق اآلدميني«، 

قــال:
ــه  ــم، وب ــل العل ــني أه ــًا ب ــذا خالف ــم يف ه »ال نعل
ــو  ــرأي وأب ــاب ال ــافعي، وأصح ــك، والش ــال مال ق
ِذيــَن  ثــور. واألصــل يف هــذا قــول اهلل تعــاىل: )إاِلَّ الَّ

ــوا َأنَّ اهللََّ  ــْم ۖ َفاْعَلُم ــِدُروا َعَلْيِه ــِل َأن َتْق ــن َقْب ــوا ِم َتاُب
ِحيــٌمژ  فعــىل هــذا يســقط عنهــم حتتــم  َغُفــوٌر رَّ
ــم  ــى عليه ــي، ويبق ــع والنف ــب، والقط ــل والصل القت
القصــاص يف النفــس واجلــراح، وغرامــة املــال والديــة 

ــه«. ــاص في ــا ال قص مل
انظـــــــر: )الثعلبـــــي، )د.ت(، ص:1367(، 
و)الشيــــــــــــرازي،)د.ت(،ج:3،ص:368(، 
ج:12،ص:511(،  1421هــــ،  و)العمــــــــــراين، 
ج:7،ص:96(،  و)الكاســــــــــــــاين،1406هـ، 
6، ص:158(،  و)القرطبــــــــــــي،1384هـ، ج: 
و)ابـــــن أيب قدامــــــــــة،1415هـ،ج:2، ص:30(، 
مفلـــــــح،1418هـ،ج:7،ص:463(،  و)ابـــن 
 ، )1 2 2 : ص ،4 : ج ، 1هـ 3 7 6 ، ســـمي لقا ا ( و
واملوســــــوعة الفقهيـــة الكويتيـــة )ج:17، ص:164(.

مْحَُٰن  ــَذ الرَّ َ املوضــع الســابع: ٹ ٹ )َوَقاُلــوا اختَّ
ْكَرُمــوَنژ )األنبيــاء:٢٦(. َوَلــًدا ۗ ُســْبَحاَنُه ۚ َبــْل ِعَبــاٌد مُّ
داللــة اإلشــارة يف اآليــة: تــدل اآليــة عــىل أن 
ــه  ــرد دخول ــه بمج ــه، وأن ــىل أبي ــك ع ــد ال يمل الول
ــول  ــل ق ــا أبط ــه، ألن اهلل مل ــق علي ــه يعت ــك أبي يف مل
املركــني ونســبتهم املالئكــة إىل اهلل بناتــًا، وذلــك 
باحلــرف: »بــل« الــذي هــو لــإلرضاب اإلبطــايل، بــني 

ــون. ــاد مكرم ــم عب ــة، وأهن ــال املالئك ح
فــدل هــذا عــىل تنــايف البنــوة والعبوديــة، وأهنــام ال 

جيتمعــان.
ــن  ــىل أن االب ــامء ع ــن العل ــع م ــتدل مج ــذا اس وهب
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ــه. ــو ملك ــه ل ــىل أبي ــق ع يعت
رشـــــــــــــــد)ابن رشــــــــد،  ابــن  قــال 
1408هـــ،ج:3،ص:134(: »وليــس جيــوز بقاء ملك 
الولــد عــىل والــده، وال ملــك الوالــد عــىل ولــده؛ ألنه 
يتنــاىف أن يكــون ابنــًا عبــدًا، أو أبــًا عبــدًا، بدليــل قــول 
مْحَٰــُن َوَلــًدا ۗ ُســْبَحاَنُه  ــَذ الرَّ َ اهلل عــز وجــل: )َوَقاُلــوا اختَّ

ْكَرُمــوَنژ )األنبيــاء:٢٦(«. ــاٌد مُّ ــْل ِعَب ۚ َب
ويقول القرايف)القرايف،1994م، ج:11،ص:151(،  
الولدية؛ ألجل  بعدم  فأخر  القول:»  باآلية هلذا  مستدالً 

ثبوت العبودية، فدل عىل أهنام متنافيان«.
ــا هبــذا  وهكــذا علــامء الشــافعية نجدهــم يتحفونن
ــامء  ــر عل ــم أكث ــل ه ــب، ب ــذا املذه ــىل ه ــل ع الدلي

ــة.  ــة الكريم ــذه اآلي ــتدالالً هب ــب اس املذاه
انظــــــر: )املاوردي،1419هـ، ج:18،ص:71(، 
ج:8،ص:351(،  و)العمـــــــــــــراين،1421هـ، 
و)الشـــــربينـــــــــي،1415هـ، ج:6،ص:458(، 

و)احلصنـــي،1994م، ص:577(. 
ــة  ــول العالم ــني، يق ــح ب ــتدالل واض ــذا االس وه
ج:4،ص:139(:  الشنقيطي)الشــنقيطي،1415هـ، 

ــة  ــة الكريم ــذه اآلي ــن ه ــامء م ــض العل ــذ بع »أخ
وأمثاهلــا يف القــرآن أن األب إذا ملــك ابنــه عتــق عليــه 
ــوا  ــار زعم ــح؛ ألن الكف ــك واض ــه ذل ــك، ووج باملل
أن املالئكــة بنــات اهلل، فنفــى اهلل تلــك الدعــوى 
بأهنــم عبــاده وملكــه، فــدل ذلــك عــىل منافــاة امللــك 
للولديــة، وأهنــام ال يصــح اجتامعهــام، والعلــم عنــد اهلل 

ــاىل«. تع

وقــد اعــرض ابــن حــزم عــىل هــذا االســتدالل، 
ــة،  ــال املالئك ــار بح ــا إال اإلخب ــس فيه ــة لي ــأنَّ اآلي ب
وأهنــم عبيــد ال أوالد، فــال جيــوز االســتدالل هبــا عــىل 

مــا ذكــر.
وجيــاب عــن هــذا االعــراض: بــأن اآليــة ســيقت 
إلبطــال هــذه الدعــوى، فــال بــد مــن تضمنهــا لدليــل 
ــم  ــرآن الكري ــف، والق ــم املخال ــم، ويفح ــع اخلص يقن
ــاس  ــاء الن ــي بإعط ــان، ال يكتف ــة وبره ــاب حج كت
احلــق جمــردا عــن ســلطانه، ثــم يطالــب بقبولــه، 
الســيام يف قضيــة جوهريــة كهــذه، وهــذا مــا نجــده يف 
اآليــات التــي ســبقت هــذه اآليــة الكريمــة، فقــد أبطل 
 E ــك هلل ــني الري ــوى املرك ــا دع اهلل فيه
باحلجــة والرهــان، فكذلــك هــذه اآليــة، ودليلهــا أن 
يقــال: »أبطــل إثبــات الولديــة بإثبــات العبوديــة فعلــم 

ــان«. ــام ال جيتمع أهن
)الفتوحي،1418هـ،ج:3،ص:472(.

ــرآن  ــه يف الق ــتدالل إتيان ــذا االس ــة ه ــد صح ويؤي
القرآنيــة، كقولــه  اآليــات  الكريــم يف عــدد مــن 
ــاَم  ــْم ۚ إِنَّ ُك ا لَّ ــْرً ــوا َخ ــٌة ۚ انَتُه ــوا َثاَلَث تعــاىل: )َواَل َتُقوُل
ــا  ــُه َم ــٌد ۘ لَّ ــُه َوَل ــوَن َل ــْبَحاَنُه َأن َيُك ــٌد ۖ ُس ــٌه َواِح اهللَُّ إَِلٰ
ــاَمَواِت َوَمــا يِف اأْلَْرِض ۗ َوَكَفــٰى بِــاهللَِّ َوِكيــاًل  يِف السَّ
ــًدا هللَِِّّ َواَل  ــن َيْســَتنِكَف امْلَِســيُح َأن َيُكــوَن َعْب )171( لَّ

ُبــوَن ۚژ)النســاء:١٧١-١٧٢(. امْلَاَلِئَكــُة امْلَُقرَّ
وكأن ربنــا يف هــذه اآليــة يقــول: إن املالئكــة 
ــف،  ــوة وص ــاد، فالبن ــم عب ــل ه ــاء هلل، ب ــوا أبن ليس
ــران،  ــان متغاي ــا وصف ــف، ومه ــة وص ــام أن العبودي ك
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واالبــن أرفــع وأعــىل مــن العبــد، واملالئكــة عبــاد هلل 
ــف.   ــذا الوص ــن ه ــتنكفون م ال يس

وتأمــل كيــف رد اهلل عــىل النصــارى فريتهــم بقوله: 
ــاَمَواِت  ــا يِف السَّ ــُه َم ــٌد ۘ لَّ ــُه َوَل ــوَن َل ــْبَحاَنُه َأن َيُك )ُس
َوَمــا يِف اأْلَْرضژِ ليــس لــه ولــد، بــل اجلميــع عبيــده 

وملكــه.
ــة  ــك والعبودي ــوة واملل ــوٍة أنَّ البن ــعٌر بق ــذا مش وه
ــن  ــن املفري ــر م ــتنبطه كث ــا اس ــذا م ــع، وه ال جتتم
ــرازي  ــره ال ــل ذك ــة، ب ــذه اآلي ــىل ه ــكالم ع ــد ال عن
والشــنقيطي قانونــًا عامــًا يف القــرآن لــرد فريــة الولــد، 
قال الرازي)الــرازي، 1421هـــ، ج:11، ص:272(:
»واعلــم أنــه ســبحانه يف كل موضــع نزه نفســه عن 
الولــد ذكــر كونــه ملــكًا ومالــكًا ملــا يف الســموات ومــا 
ــاَمَواِت  يف األرض، فقــال يف مريــم:)إِن ُكلُّ َمــن يِف السَّ
)مريــم:٩٣(   َعْبــًداژ  مْحَٰــِن  الرَّ آيِت  إاِلَّ  َواأْلَْرِض 
ــموات واألرض  ــكل الس ــكًا ل ــن كان مال ــى: م واملعن
ــام  ــم؛ ألهن ــى وملري ــكا لعيس ــا كان مال ــا فيه ــكل م ول
ــا مملوكــني  ــا يف الســموات ويف األرض... وإذا كان كان
ــدًا  ــه ول ــام ل ــم كوهن ــذا توه ــع ه ــل م ــف يعق ــه فكي ل

ــة«.  وزوج
األلوســـــي)األلوســــــي،1415هـ،  قـــــال 
ــاَمَواِت َوَمــا يِف  ج:3،ص:211(:» )َلــُه َمــا يِف السَّ
ــه،  ــل التنزي ــوقة؛ لتعلي ــتأنفة مس ــة مس اأْلَْرِضژ مجل
وبيــان ذلــك: أنــه ســبحانه مالــك جلميــع املوجــودات 
ــا،  ــه يشء منه ــن ملكوت ــرج م ــفليها ال خي ــا وس علوهي
ولــو كان لــه ولــد لــكان مثلــه يف املالكيــة فــال يكــون 

ــا«. ــكا جلميعه مال
وانظـــــر: )الطري،1422هـ، ج:7،ص:707(، 
 ،)594 1،ص: 1407هـ،ج: لزخمــــــري، و)ا
 ، )4 1 9 : ص ،1 : ج ، 2م 0 0 5 ، لنســـــــــفي ا ( و
ـــوكاين، )د.ت(، ج:1،ص:624(،  و)الشـــــــــــــ
و)القاســـــــــــــمي،1376هـ، ج:3،ص:481(، 

ج:6،ص:58(. عاشـــور،1884م،  و)ابـــن 
)الشنقيطــــــي،1426هـ،  الشنقيطــــي  قـــال 
ج:2،ص:36(: »وجــرت العــادة يف القــرآن: بــأنَّ 
اهلل يــرد عــىل الكفــرة يف ادعــاء الولــد بأنــه مالــك كل 

يشء، وأن اخللــق عبيــده«.
ــاَمَواِت َواأْلَْرِض  وتأمــل قولــه تعــاىل: )َبِديــُع السَّ
ــَق  ــٌة ۖ َوَخَل ــُه َصاِحَب ــن لَّ ــٌد َومَلْ َتُك ــُه َوَل ــوُن َل ــٰى َيُك ۖ َأنَّ
ــام:١٠١(  ــٌمژ )األنع ٍء َعِلي ــُكلِّ يَشْ ــَو بِ ٍء ۖ َوُه ُكلَّ يَشْ
ــَذ  ــِن َأن َيتَِّخ مْحَٰ ــي لِلرَّ ــا َينَبِغ ــه تعــاىل: )َوَم وكــذا قول
ــاَمَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آيِت  ــًدا )٩٢( إِن ُكلُّ َمــن يِف السَّ َوَل

ــم:٩٢-٩٣(. ــًداژ )مري ــِن َعْب مْحَٰ الرَّ
 جتد هذا املعنى واضحًا، واهلل تعاىل أعلم.

االستدالل  هذا  وضوح  لك  تبني  هذا،  تبني  وإذا 
وسالمته.

ــاَن  نَس ــا اإْلِ ْينَ ــن: ٹ ٹ) َوَوصَّ ــع الثام املوض
ــُه َوْهنًــا َعــىَلٰ َوْهــٍن َوفَِصاُلــُه  ُأمُّ مَحََلْتــُه  بَِوالَِدْيــِه 
امْلَِصــُرژ  إيَِلَّ  َولَِوالَِدْيــَك  يِل  اْشــُكْر  َأِن  َعاَمــنْيِ  يِف 

)لقــامن:١٤(.
ــاًنا  ــِه إِْحَس ــاَن بَِوالَِدْي نَس ــا اإْلِ ْينَ ٹ ٹ ) َوَوصَّ
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ــُه  ــُه َوفَِصاُل ــا ۖ َومَحُْل ــُه ُكْرًه ــا َوَوَضَعْت ــُه ُكْرًه ــُه ُأمُّ ۖ مَحََلْت
ــنَي  ــَغ َأْرَبِع ُه َوَبَل ــدَّ ــَغ َأُش ــٰى إَِذا َبَل ــْهًرا ۚ َحتَّ ــوَن َش َثاَلُث
تِــي  َســنًَة َقــاَل َربِّ َأْوِزْعنِــي َأْن َأْشــُكَر نِْعَمَتــَك الَّ
َأْنَعْمــَت َعــَيَّ َوَعــىَلٰ َوالِــَديَّ َوَأْن َأْعَمــَل َصاحِلًــا 
ــَك َوإيِنِّ  ــُت إَِلْي ــي ۖ إيِنِّ ُتْب تِ يَّ ــْح يِل يِف ُذرِّ ــاُه َوَأْصِل َتْرَض

ِمــَن امْلُْســِلِمنَيژ  )األحقــاف:١٥(.
قولــه  اآليتــني:  هاتــني  مــن  العلــامء  اســتنبط 
ژ ويف معناهــا قولــه  تعــاىل:  )َوفَِصاُلــُه يِف َعاَمــنْيِ
تعــاىل: )َواْلَوالِــَداُت ُيْرِضْعــَن َأْواَلَدُهــنَّ َحْوَلــنْيِ 
ــُه  ــاىل: )َومَحُْل ــه تع ــع قول ــرة:٢٣٣(  م َكاِمَلنْيژ)البق
َوفَِصاُلــُه َثاَلُثــوَن َشــْهًرا ۚ ژأنَّ أقــل مــدة احلمــل ســتة 
ــظ«. ــن اللف ــودًا م ــك مقص ــن ذل ــهر، »وإن مل يك أش
انظـــــــــر: )اآلمدي،1402هـ،ج:3،ص:65(، 
و)ابن  و)الشاطبـــــي،1417هـ،ج:2،ص:154(، 
1403هـ،ج:1،ص:111(،  حـــــــاج،  أمـــــــــر 
ص:2870(،  ج:6،  و)املـــــرداوي،1421هـ، 
 ، )9 3 : ص ،1 : ج ، 1هـ 4 2 1 ، ي و ا د ملــــــــر ا ( و
و)الفتوحي،1418هـ،ج:3،ص:476(، و)الشنقيطـــي، 
و)الباحســــــــني،1414هـ،  ص:283(،  2001م، 

ص: 195(.
ــل  ــدة احلم ــل م ــاىل جع ــك: أن اهلل تع ــه ذل ووج
جمموعــا إىل مــدة الفصــال ثالثــني شــهرًا، كــام يف آيــة 
ــه  ــىل أن فطام ــامن ع ــة لق ــا يف آي ــم دلن ــاف، ث األحق
ــإذا مــا رفعــت هــذه املــدة تبقــى  حــوالن كامــالن، ف

ــل. ــدة احلم ــل م ــي أق ــهر، ه ــتة أش ــا س منه
ــني  ــني الكريمت ــن اآليت ــتنبط م ــى املس ــذا املعن وه

ــوا  ــه مثل ــول، وب ــامء األص ــد عل ــهور عن ــى مش معن
ــاء  ــد الفقه ــهور عن ــو مش ــام ه ــارة، ك ــة اإلش لدالل
أو  باالنتقــاد  أحــد  لــه  يتعــرض  ومل  واملفريــن، 

االعــراض.
وهــذا مــن دقيــق االســتنباط ولطيفــه، وأقــدم مــن 
نــصَّ عليــه الصحــايب اجلليــل عــي يف واقعــة وقعــت 
ــت  ــرأة وضع ــيء بام ــه ج ــر I أن ــر عم يف ع
لســتة أشــهر، فشــاور يف رمجهــا، فقــال لــه عــي: ليــس 
ــُه  ــول يف كتابه:)َومَحُْل ــل يق ــز وج ــك: إن اهلل ع ذاك ل

ــْهًرا ۚ ژ)األحقــاف:١٥(. ــوَن َش ــُه َثاَلُث َوفَِصاُل
)موطــأ مالــك كــام يف روايــة أيب مصعــب الزهــري 
)ج:2، ص:19( وعبــد الــرزاق يف مصنفــه )ج:7، 
ص:349( وســعيد بــن منصــور يف ســننه )ج: 2، 
واآلثــار  الســنن  معرفــة  يف  والبيهقــي  ص:93(، 
)ج:3،  الصغــر  الســنن  ويف  ص:228(،  )ج:11، 

ص:727(. )ج:7،  الكــرى  والســنن  ص:168( 
االســـتدالل  هـــذا  عـــن  الشـــاطبي  قـــال 
)الشـــاطبي،1417هـ،ج:4،ص:193(: »ومـــن نـــوادر 
ـــر:  ـــي«. وانظ ـــن ع ـــل ع ـــا نق ـــرآين م ـــتدالل الق االس

ج:26،ص:30(.  عاشـــور،1884م،  )ابـــن 
وهذا يدل عىل عمق فهم السلف الصالح.  

وجــاء -أيضــًا- عــن ابــن عبــاس L يف 
واقعــة مشــاهبة يف عــر عمر ويف بعــض الروايـــــات 
–وهــو األقــرب- يف عهــد عثــامن، فهــمَّ برمجهــا، فقال 
ابــن عبــاس: إن خاصمتكــم بكتــاب اهلل خصمتكــم، 
ــل  ــام أن أق ــتخرج منه ــني واس ــني اآليت ــر هات ــم ذك ث
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ــه يف ص:17(. ــبق خترجي ــتة أشهر.)س ــل س احلم
ــاء،  ــامء والفقه ــن العل ــور م ــب اجلمه ــذا مذه  وه
ــاوردي،)د.ت(،ج:5،ص:276(:  ــاوردي )امل ــال امل ق
ــى  ــل حك ــاء«، ب ــور الفقه ــافعي ومجه ــه الش »قال
عليــه اإلمجــاع، فإنــه عقــب نقلــه قصــة ابــن عبــاس، 
قــال: »فعجــب النــاس مــن اســتخراجه، ورجــع 
عثــامن ومــن حــرض -ريض اهلل تعــاىل عنهــم- إىل 

ــًا«.  ــار إمجاع ــه، فص قول
وقال مكي )القييس،1429هـ،ج:11،ص:6841(: 
ستة  احلمل  أقل  أن  عىل  العلامء  به  استدل  مما  »وهذا 

أشهر«.
الشنقيطـــي)الشنقيطــي،1415هـ،  قـــــــال 

ج:7، ص: 223(: »وال خالف يف ذلك بني العلامء«.
كاجلصاص  هذا  عىل  نصوا  قد  املفرين  نجد  كام 
والواحدي والسمعاين والزخمري والرازي والبيضاوي 

والشوكاين والسعدي. 
ـــاص،1405هـ، ج:2،ص:116(،  ـــر: )اجلصــــ انظ
 ، )9 9 5 : ص ، 1هـ 4 3 0 ، ي حــــــد ا لو ا ( و
 ، )2 3 6 : ص ،1 : ج ، 1هـ 4 1 8 ، ين لسمعـــــا ا ( و
و)الزخمري،1407هـ، ج:4،ص:302(، و)الــــرازي، 
1421هـ، ج:28،ص:15(، و)البيضــــــاوي،)د.ت(، 
و)الشـــــــــــوكاين،)د.ت(،  ص:113(،   ،5 ج: 
ــدي،1420هـ، ص:104(.   ج:5،ص:22(، و)السعــــ
كثر،1420هـــ،  كثر)ابــن  ابــن  قــال 
ج:7،ص:280(،  عــن هــذا االســتنباط:  »وهــو 

صحيــــــح«. قــــــوي  اســتنباط 

قــال العالمــة ابــن القيــم )ابــن القيــم، 1429هـــ، 
ص:509(: »وأمــا أقــل مــدة احلمــل، فقــد تظاهــرت 

الريعــة والطبيعــة عــىل أهنــا ســتة أشــهر«.
ثم ذكر هاتني اآليتني.

ــَراِء امْلَُهاِجِريــَن  املوضــع التاســع: ٹ ٹ )لِْلُفَق
ــْم َيْبَتُغــوَن  ِذيــَن ُأْخِرُجــوا ِمــن ِدَياِرِهــْم َوَأْمَواهِلِ الَّ
ــوَلُه ۚ  وَن اهللََّ َوَرُس ــُرُ ــا َوَين ــَن اهللَِّ َوِرْضَواًن ــاًل مِّ َفْض

ــر:٨(. ــوَنژ )احل اِدُق ــُم الصَّ ــَك ُه ِئ ُأوَلٰ
ــل  ــىل فض ــة ع ــت اآلي ــارة: نص ــة اإلش ــان دالل بي
املهاجريــن، وأخــر اهلل أهنــم آثــروا اآلخــرة عــىل 
ــا، وأخرجــوا مــن ديارهــم وأمواهلــم ابتغــاء مــا  الدني
ــة تــدل بطريــق اإلشــارة عــىل أن  ــد اهلل، لكــن اآلي عن
ــتيالء؛ ألن  ــلمني باالس ــوال املس ــون أم ــار يملك الكف
ــم  ــع أن هل ــراء، م ــم فق ــن بكوهن ــف املهاجري اهلل وص
ديــارا وأمــواالً، لكنهــا ســلبت منهــم، فــال ملــك هلــم 
عليهــا حقيقــة، وإال ملــا وصفهــم اهلل بوصــف الفقــر، 
فــدلَّ هــذا عــىل أن مــن ســلبها منهــم -وهــم الكفــار 

ــًا.  ــكا تام ــا مل ــه- ملكه ــتولوا علي ــن اس الذي
قــــــال الزركشــــي)الزركشــــــي،1414هـ،  
ج:5،ص:123(: » ژ ۓ ڭژ  فإنــه يــدل 
عــىل أنَّ الكفــار يملكــون أمــوال املســلمني باالســتيالء 
بطريــق اإلشــارة إليــه، أي: بطريــق التبعيــة مــن غــر 

قصــد إىل بيانــه«.
وقــد ارتــى هــذا االســتنباط، ونــصَّ عليــه 

كداللــة إشــارة مجــع غفــر مــن األصوليــني. 
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ص:101(،  )الشـــــــــايش،)د.ت(،  انظر: 
 ، )2 1 8 : ص ،4 : ج ، 1هـ 4 1 4 ، ص جلصــــــــا ا ( و
و)ابن  ج:1،ص:260(،  و)السمعــــــاين،1418هـ، 
الدهان، 1422هـ، ج:4،ص:537(، و)احلنفي،)د.ت(، 

ج:1،ص:69(.
وهــو اســتدالل احلنفيــة واملالكيــة يف هــذه املســألة 
الفقهيــة، وهــي مســألة اســتيالء الكفــار عــىل أمــوال 

املســلمني.
انظر: )الرخســــــي1414هـ،ج:10ص:52(، 
و)ابن  ج:3،ص:261(،  )الزيلعـــــــي،1313هـ، 
و)البغدادي،  ج:2،ص:784(،  عـــــادل،1419هـ، 
1420هـ، ج:2،ص:934(، و)الثعلبـــــي، )د.ت(، 

ص: 608(.
ــىل  ــم ع ــص منه ــن ن ــم أر م ــرون فل ــا املف وأم
ــفي،  ــث قال)النس ــي، حي ــفي احلنف ــر النس ــذا غ ه
أن  عــىل  دليــل  »وفيــه  2005م،ج:3،ص:458(: 
ــلمني؛ ألن  ــوال املس ــتيالء أم ــون باالس ــار يملك الكف
اهلل تعــاىل ســمى املهاجريــن فقــراء مــع أنــه كانــت هلــم 

ــوال«. ــار وأم دي
وملــا عــرض ابــن تيميــة هلــذه املســألة، ورجــح قول 
ــل  ــامء، وجع ــر العل ــزاه جلامه ــة ع ــاف واملالكي األحن
مــن أبــرز األدلــة هــذه اآليــة، فقــال: »ويكفــي يف ذلك 
أن اهلل ســبحانه قــال: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ٴۇژ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ 

)احلــر:٨(...
فبــني اهلل ســبحانه أن املســلمني أخرجــوا مــن 

صــاروا  حتــى  حــق  بغــر  وأمواهلــم  ديارهــم 
)ابــن  أغنياء«.انظــر:  كانــوا  أن  بعــد  فقــراء 

. )1 5 4 : ص ، ) ت . د ( ، تيميــة
ومل أجــد - بعــد البحــث- مــن اعــرض عــىل هــذا 
االســتدالل، ســوى ابــن حــزم، ومــا ذكــره الزركــيش، 
-ويبــدو أنــه أخــذه مــن ابــن حــزم- أمــا ابــن حــزم، 
فقــد انتقــد هــذا االســتنباط وأغلــظ كعادتــه- ســاحمه 
ــن  ــد!!!، وقال)اب ــن األواب ــدة م ــده آب ــى ع اهلل- حت
أن  ينبغــي  »كان  حــزم،)د.ت(،ج:5،ص:367(: 
ــة، وأي  ــرة القبيح ــذه املجاه ــن ه ــاء ع ــه احلي يردع

ــال؟!!.  ــا ق ــة إىل م ــذه اآلي ــارة يف ه إش
ــاىل  ــه تع ــه؛ ألن ــه يف قول ــىل كذب ــة ع ــي دال ــل ه ب
أبقــى أمواهلــم وديارهــم يف ملكهــم، بــأن نســبها 
ــم  ــكار إخراجه ــم باإلن ــم، وعظَّ ــا هل ــم، وجعله إليه

ــا.  ــاًم منه ظل
ونعم، هم فقراء بال شك؛ إذ ال جيدون غنى«.

وهبــذا ضعــف الزركــيش االســتدالل باآليــة، 
  .)124 5،ص: 1414هـــ،ج: )الزركيش،

ــال: إن اهلل  ــراض أن يق ــذا االع ــن ه ــواب ع واجل
نســبها إليهــم باعتبار مــا مــى وكان، أمــا اآلن،-وهو 
موضــع الشــاهد- فليســت مــن ملكهــم، وال يمكن أن 
يقــال: هــي هلــم، بحيــث يســتطيعون اســردادها، هلذا 
جــاء وصــف اهلل هلــم بكوهنــم فقــراء، يؤيــد هــذا: أن 
ــرد عــىل أحــد- ممــن أخــرج  النبــي H مل ي

مــن داره بعــد الفتــح واإلســالم -دارا وال مــاالً.
ــدين.  ــاء الراش ــن اخللف ــاء ع ــا ج ــى م ــو معن وه
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انظــر: )ابــن تيميــة،)د.ت(،ص:155(.
ــل  ــم، وقي ــي هاش ــىل دور بن ــل ع ــطا عقي ــا س ومل
للنبــي H أتنــزل يف دارك، قــال النبــي: 
لنــا عقيــل مــن دار؟« )البخــاري،  تــرك  »وهــل 
ومســلم  احلديــث1588،  رقــم  ج:2،ص:147، 
ج:2،ص:984، رقــم احلديــث1351(، مــن حديــث 

ــد(. ــن زي ــامة ب أس
فهذا الدليل دليل صحيح، واستنباط قويم.

ويف هــذه اآليــة داللــة إشــارة أخــرى، وهــي: أهنــا 
تــدل عــىل متلــك ربــاع مكــة، وبيــان ذلــك:

ــم  ــن وه ــدور إىل املهاجري ــاف ال ــاىل أض أن اهلل تع
أهــل مكــة، وأثبــت ملكهــم هلــا، فهــذا يــدل عــىل أن 
ــا  ــاز ملالكه ــا ج ــت ملكه ــك، وإذا ثب ــة متل ــوت مك بي

ــا. ــا وإجارهت بيعه
ــم  ــه فه ــم، لكن ــذا احلك ــر ه ــق لتقري ــة مل تس واآلي

ــص. ــن الن م
وهــذا اســتدالل الشــافعي يف مناظــرة جــرت بينــه 
ــع  ــدى روائ ــي إح ــه، وه ــن راهوي ــحاق ب ــني إس وب
ــن  ــحاق ب ــم، وكان إس ــام بينه ــلف في ــرات الس مناظ
راهويــه ســأل الشــافعي عــن كــراء دور مكــة، فأجابــه 
الشــافعي باجلــواز، ثــم اعــرض عليــه إســحاق بــرأي 
بعــض التابعــني، فقــال الشــافعي: قــال اهلل عــز وجــل: 
ۇژ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ژ 
ــر  ــني أو إىل غ ــار إىل املالك ــب الدي ــر:٨(، فنس )احل

ــني. ــحاق: إىل املالك ــال إس ــني؟ ق املالك
فسكت إسحاق، وسكت عنه الشافعي.

انظر: )البيهقي،1412هـ، ج:8،ص:213(. 
)املاوردي،1419هـ،ج:5،ص:386(:  املاوردي  قال 
»والداللة عىل جواز بيعها قوله تعاىل: ژ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  (  )احلر:٨(، فأضاف 
أمواهلم  أنَّ  ثبت  ثم  إليهم،  األموال  كإضافة  إليهم،  الديار 
فكذلك  بيعها،  وجواز  متليكها،  يف  الناس  أموال  كسائر 

الديار«.
وانظر: )العمـــــــراين، 1421هـ، ج:5،ص:62(، 

و)الدمري،1425هـ، ج:9،ص:365(. 
وهذا االستنباط نسبه ابن حجر )ابن حجر،1379هـ، 
للشافعي  يعزه  ومل  خزيمة،  ابن  لإلمام  ج:3،ص:450( 

مع شهرته عنه.
وممن ذكر هــــذا االستدالل وأقـــــــــره: البغوي 
)البغوي،1403هـ،ج:11،ص:154(،  والشـــــنقيطي 

)الشنقيطي، 1415هـ، ج:2،ص:74(.
ومل أجــد هلــذه الداللــة وهــذا االســتنباط ذكــرًا يف 
ــن  ــهرته ع ــه وش ــه وبيان ــىل وضوح ــر ع ــب التفس كت
ــالع  ــة االط ــد إىل أمهي ــذا يرش ــافعي، وه ــام الش اإلم
عــىل مــا كتبــه الفقهــاء مــن فوائــد مجــة تتعلــق باآليات 
القرآنيــة، فــام أكثــر مــا نجــد مــن ذلــك ممــا ال نحظــى 

ــه يف كتــب التفســر. ب
ــه  ــى تعلق ــه، أو نف ــرض علي ــن اع ــد م ــام مل أج ك
ــذا  ــة ه ــىل صح ــة ع ــة بين ــدل دالل ــذا ي ــة، وه باآلي
االســتدالل، وقـــــوة هــــــذا االســتنباط الــذي 

يســمى-كام أســلفنا- داللــة اإلشــارة. 
ِذيــَن  َــا الَّ املوضــع العــارش: ٹ ٹ ژ َيــا َأهيُّ
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ــَعْوا  ــِة َفاْس ــْوِم اجْلُُمَع ــن َي ــاَلِة ِم ــوِدَي لِلصَّ ــوا إَِذا ُن آَمنُ
ــْم  ــْم إِن ُكنُت ُك ــْرٌ لَّ ــْم َخ لُِك ــَع ۚ َذٰ ــِر اهللَِّ َوَذُروا اْلَبْي إىَِلٰ ِذْك

َتْعَلُمــوَنژ   )اجلمعــة:٩(.
ــة  ــدل اآلي ــة: ت ــة الكريم ــارة يف اآلي ــة اإلش دالل
ــرك  ــر اهلل وت ــعي إىل ذك ــوب الس ــىل وج ــا ع بمنطوقه
البيــع، هــذا نــص اآليــة، فاســتنبط بعــض العلــامء مــن 
ــاين، مــع  ــداء الث ــع إذا وقــع مــع الن ــة بطــالن البي اآلي
أن اآليــة مل تنــص عــىل هــذا، واملقصــود منهــا إجيــاب 

ــع. ــان فســاد البي الســعي ال بي
هكــذا  اإلشــارة،  بداللــة  يســمى  مــا  وهــذا 
الشاطبي)الشــاطبي،1417هـ،  اإلمــام  قــال 

 . )1 5 6 : ص ،2 : ج
ــد  ــع، فق ــاد البي ــال بفس ــن ق ــي: أن م ــذا يعن وه
هــذا  نجــد  ال  لكــن،  اإلشــارة،  بداللــة  اســتدل 
ــل  ــه، ب ــح إلي ــه، وال أمل ــال ب ــن ق ــد م ــتدالل عن االس
ــة،  ــة املعروف ــدة األصولي ــتدلون بالقاع ــم يس نجده
ــع  ــن البي ــي ع ــاد، فالنه ــي الفس ــي يقت ــي النه وه

ــاده. ــىل فس ــدل ع ي
واحلق أن هذا هو داللة اإلشارة، وبيانه:

ــع أن  ــاده، م ــىل فس ــن يشء دل ع ــى ع أن اهلل إذا هن
ــه إال النهــي، لكــن احلكــم بالفســاد  ــل ليــس في الدلي
ــن يشء  ــى ع ــأنه إذا هن ــل ش ــإن اهلل ج ــص؛ ف الزم الن
ــح  ــن أن نصح ــه ال يمك ــه؛ ألن ــك بطالن ــن ذل ــزم م ل
ــاىل،  ــارك وتع ــادة هلل تب ــذا مض ــه، فه ــى اهلل عن ــا هن م
ومــن هنــا، فقــد اتفقــت كلمــة العلــامء –وإن اختلفــوا 
يف التطبيــق- عــىل أن النهــي إن اجتــه لــذات الــيشء أو 

وصفــه القائــم بــه أفــاد بطالنــه، بخــالف مــا إذا اجتــه 
ــه يفيــد احلظــر دون البطــالن.  ــه، فإن خلــارج عن

1410هــــ،  ــىل،  يعـــــــ ــو  )أبـ ــر:  انظــــــــــ
و)الشـــــرازي،2003م،ص:25(  ج:2،ص:433(، 

و)الشـــنقيطي،2001م،ص:34(.
ــح  ــذا أن يوض ــد هب ــاطبي V يري وكأين بالش
للطالــب وجــه اســتدالل العلــامء بقاعــدة النهــي 
ــن جــاء هــذا الفهــم؟ ومــا  يقتــي الفســاد، ومــن أي
ــن  ــاد م ــي الفس ــي يقت ــرر أن النه ــو يق ــه؟ فه أصل
بــاب اإلشــارة، ثــم تضافــرت األدلــة مــن خــارج عىل 
هــذا األصــل حتــى قــوي وظهــر، وصــار االســتدالل 
ــس  ــذا لي ــم ه ــازع. ث ــة املن ــع حلج ــوى وأقط ــه أق ب
ــل هــو عــام يف كل مــا هنــى  ــه، ب ــام نحــن في خاصــًا ب

ــه. ــاىل عن اهلل تع
ولنعد إىل مسألتنا، فنقول: 

ــن  ــوذ م ــع املأخ ــن البي ــي ع ــذا، فالنه ــت ه إذا ثب
قولــه تعــاىل: ژ َوَذُروا اْلَبْيــَعژ قــد اجتــه إىل ذات 
البيــع، وهــذا يفيــد بطالنــه، وهــو الزم النــص، فهــو 

ــارة. ــة اإلش ــاب دالل ــن ب م
ــة  ــد املالكي ــهور عن ــة واملش ــب احلنابل ــو مذه وه

والظاهريــة.
ـــي، )د.ت(، ص:307(،  ـــر: )الثعلبــــ انظـــــــ
و)البغــــــــــــدادي،1420هـ،ج:1،ص:336(، 
و)ابن حــــــــــــــــــزم، )د.ت(،ج:3،ص:290(، 
ـــن  ـــد،1425هـ،ج:3،ص:186(، و)اب ـــن رشــ و)اب
و)ابـــن  اجلـــــــوزي،1404هـ،ج:4،ص:283(، 
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ــى،1424هـ،ج: 2،ص:409(. املنجــــــــ
ــاًل يعضــد  وال نجــد بخصــوص هــذه املســألة دلي
هــذا القــول ســوى هــذا الدليــل ومــا يســتنبط منــه.

وهلــذا؛ فقــد نــازع مجهــور العلــامء يف هــذه املســألة، 
ــع  ــه م ــاروا صحت ــع، واخت ــالن البي ــروا بط ــم ي فل
اإلثــم، كــام هــو مذهــب األحنــاف والشــافعية وكثــر 

ــة. ــد احلنابل ــول عن ــة أو ق ــو رواي ــة، وه ــن املالكي م
)الشرازي،)د.ت(،ج:1،ص:207(،  انظــــــر: 
 ، )5 3 6 : ص ،4 : ج ، 1هـ 4 0 7 ، ي خمشــــر لز ا ( و
و)املرغينــاين،)د.ت(،ج:3،ص:54(، و)الشـــــربيني، 
1415هـ، ج:1،ص:566(، و)املـــــرداوي،1415هـ، 

ج:11،ص:164(.
قـــال القسطالين)القســـطالين،ج:2،ص:174(: 
»ويصـــح البيـــع عنـــد اجلمهـــور؛ ألن النهـــي ليـــس 
ـــه«. ـــارج عن ـــل خ ـــل وال الزم، ب ـــد داخ ـــى يف العق ملعن
انظــــــــــر: )الشـــرازي،)د.ت(،ج:1،ص:207(، 

و)الربينـــي ،1415هــــ، ج:1،ص:566(.
الفســاد  كــون  يمنعــون  شــك  بــال  وهــؤالء 
الزم للنهــي يف هــذه الصــورة؛ فهــم ممــن يقــول 
بداللــة اإلشــارة وحيتجــون هبــا، ويؤكــد هــذا: قــول 
القســطالين الســابق، فالنهــي إذا مل يتجــه لعــني الــيشء 

ــاده. ــىل فس ــدل ع ــه، مل ي ــم ب ــه القائ أو لوصف
ــه  ــب إمام ــون مذه ــع ك ــة -م ــض احلنابل وكان بع
فســاد البيــع يف هــذه الصــورة- ناقــش دليــل أصحابه، 

فقال: )اخللويت،1432هـــ، ج:2،ص:582(: 
ــج  ــم حيت ــه، فل ــة في ــة رصحي ــم فاآلي ــا التحري » أم

ــه. ــه علي للتنبي
وقــد يتوقــف يف كــون النهــي هنــا اقتــى الفســاد 
مــع القاعــدة املقــررة عندهــم مــن أن النهــي إن عــاد 
إىل الــذات اقتــى الفســاد، وإن عــاد إىل أمــر خــارج 
ــن  ــا م ــي هن ــذي يظهــر أن النه ــم، وال ــى التحري اقت
الثــاين، ال األول، بدليــل التعليــل بالتشــاغل، فتأمــل، 

ومتهــل!«.
ــاىل  ــد أنَّ اهلل تع ــص نج ــل الن ــام نتأم ــن، حين لك
هنــى عــن البيــع وقــت اجلمعــة، فالنهــي توجــه لــذات 
البيــع ولعينــه، ليــس لوصفــه، وال لــيش خــارج عنــه، 
ــح  ــف نصح ــد، وكي ــرم وفاس ــو حم ــه، فه ــل لذات ب
عقــدًا هنــى اهلل تعــاىل عنــه، حتــى إنَّ مجعــًا مــن أهــل 
العلــم يــرون هــذا ظاهــر اآليــة الكريمــة، وهــذا بــىل 

ــارة. ــة اإلش ــن دالل ــوى م ــك أق ش
كثر)ابـــن  ابـــن  العالمــــــــــــــة  قـــال 
ـــل  ـــوا: ه كثر،1420هــــ، ج:8،ص:122(: »واختلف
يصـــح إذا تعاطـــاه متعـــاط أم ال؟ عـــىل قولـــني، 
وظاهـــر اآليـــة عـــدم الصحـــة كـــام هـــو مقـــرر يف 

موضعـــه، واهلل أعلـــم«.   
انظر: )أبو حيـــــان،1422هـ، ج:10،ص:175(، 
1397هـ، ج:4،ص:372(، و)ابن  و)ابن قاســــــم، 
عثيمني،1426هـ، ج:5،ص:160(.                                                                   
القرطبـــــــــــي)القرطبي،1384هـ،ج: قـــال 
18، ص:108( : »والصحيـــح فســـاده وفســـخه، 
لقولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم: »كل عمـــل 
مـــردود«  أي:  رد«  فهـــو  أمرنـــا  عليـــه  ليـــس 
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ــث2697،  ــم احلديـ ــاري ج:3،ص:184، رقـ البخـ
ومســـلم،ج:3،ص:1343، رقــــــم احلديـــث 1718، 

.)J ــة ــث عائشــــ ــن حديـ مـ
واملــراد مــن هــذا أن نعــرف هــل هــذا االســتدالل 

مــن قبيــل داللــة اإلشــارة؟.
ولعلــه تبــني لــك اجلــواب عــن هــذا، وبــاهلل تعــاىل 

. فيق لتو ا

خامتة:
أمحــد اهلل وأثنــي عليــه بــام هــو أهلــه عــىل كل نعمــة 
أنعــم هبــا، وتفضــل هبــا، وعــىل مــا مــّن بــه مــن متــام 
هــذا البحــث، وأصــي وأســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل 
ــه والتابعــني، أمــا بعــد،  فأقــول مســتعينًا  آلــه وصحب

بــاهلل تعــاىل:
ـ أمهيــة اإلشــارة يف اللغــة العربيــة، وكوهنا أســلوبًا 

. عربيًا
كثــرًا  الكريــم  القــرآن  يف  جــاءت  اإلشــارة  ـ 

العلــامء. واســتدل هبــا 
ــظ  ــة اللف ــل دالل ــن قبي ــي م ــارة ه ــة اإلش ـ دالل
عــىل املعنــى، وهلــذا عدهــا كثــر مــن العلــامء مــن 
ــارة. ــة اإلش ــوة دالل ــد ق ــذا يفي ــوق، وه ــل املنط قبي

ـ داللة اإلشارة حمل إمجاع املذاهب األربعة.
ــه  ــالف لكن ــارة خ ــة اإلش ــة دالل ــد يف حجي ـ وج
ــا. ــا أبعدن ــه مل ــا بضعف ــو قلن ــوح، ول ــالف مرج خ
ــة  ــواع دالل ــن أن ــوع م ــي ن ــارة ه ــة اإلش ـ دالل

االلتــزام.

اإلشــارة  داللــة  العلــامء  بعــض  اســتعمل  ـ 
ــاء  ــي إلغ ــذا ال يعن ــر أنَّ ه ــًا، غ ــتعامالً خاطئ اس

داللــة اإلشــارة خلطــأ عــامل مــن العلــامء.
صحتــه  يف  مراعاتــه  جيــب  الــذي  األصــل  ـ 
االســتدالل بداللــة اإلشــارة كــون املعنى املســتنبط 
ــن  ــس م ــًا؛ فلي ــن الزم ــإن مل يك ــظ، ف ــًا للف الزم

ــارة. ــة اإلش ــل دالل قبي
ــارة  ــة اإلش ــة دالل ــدم معارض ــاة ع ــب مراع ـ جي
خطــأ  عرفنــا  نصــًا  عارضــت  فــإن  للنــص، 

االســتدالل.
اإلشــارة  داللــة  بــني  واضــح  فــرق  هنــاك  ـ 
ــة  ــدى الصوفي ــتعمل ل ــاري املس ــر اإلش والتفس
ــر  ــا التفس ــظ، أم ــة للف ــارة تابع ــة اإلش ــن دالل م

ــاس. ــاب القي ــن ب ــو م ــاري فه اإلش
ـ الحظــت قلــة تنــاول كتــب علــوم القــرآن هلــذه 
ــذه  ــة يف ه ــوج للكتاب ــذي حي ــر ال ــة، األم الدالل

ــألة. املس
ــوح  ــة الوض ــن جه ــارة م ــة اإلش ــاوت دالل ـ تتف
رده،  يمكــن  ال  واضــح  فبعضهــا  واخلفــاء، 
وبعضهــا يمكــن رده، ومــن هنــا تباينــت وجهــات 

ــا. ــامء يف بعضه ــر العل نظ
عنــد  اإلشــارة  داللــة  بدراســة  أويص  ختامــًا 
املفريــن، فلــم أر مــن بحثهــا عــىل وجــه االســتقالل، 
ــذا  ــاث يف ه ــة، واألبح ــري- بحاج ــر - يف نظ واألم
ــاب  ــًا، والب ــال رحب ــزال املج ــال ي ــة، ف ــدان قليل املي

ــًا. مفتوح
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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(. املحــىل باآلثــار. 

بــروت: دار الفكــر.
ــل  ــان والتحصي ــن أمحــد. )1408هـــ(. البي ــن رشــد، حممــد ب اب
والــرح والتوجيــه والتعليــل للمســائل املســتخرجة، 
حتقيــق: حممــد حجــي وآخــرون. ط.2، بــروت: دار 

الغــرب اإلســالمي. 
ابــن رشــيق، أبــو عــي احلســن القــرواين. )1401هـــ(. العمــدة 
ــن  ــي الدي ــد حمي ــق: حمم ــه، حتقي ــعر وآداب ــن الش يف حماس

ــل.  ــروت: دار اجلي ــد. ط.5، ب ــد احلمي عب
املخصــص،  إســامعيل.)1417هـ(.  بــن  عــي  ســيده،  ابــن 
ــاء  ــروت: دار إحي ــال. ط.1، ب ــم جف ــل إبراه حتقيق:خلي

ــراث.  ال
ابــن ســيده، عــي بــن إســامعيل.)1421هـ(. املحكــم واملحيــط 
األعظــم، حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي. ط.1، بــروت: 
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ــة.  دار الكتــب العلمي
ابــن شــبة، عمــر بــن زيــد بــن عبيــدة النمــري البــري. 
)1399هـــ(. حتقيــق: فهيــم حممــد شــلتوت. جــدة. 
ابــن عــادل، رساج الديــن عمــر بــن عــي. )1419هـــ(.  اللبــاب 
ــي  ــود وع ــد املوج ــادل عب ــق: ع ــاب، حتقي ــوم الكت يف عل

ــة. ــب العلمي ــروت:دار الكت ــوض. ط.1، ب مع
ــر.  ــر والتنوي ــر. )1884م(. التحري ــد الطاه ــور، حمم ــن عاش اب

ــر.   ــية للن ــدار التونس ــس: ال تون
ــن حممد.)1421هـــ(.  ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر، يوس ــد ال ــن عب اب
االســتذكار، حتقيــق: ســامل حممــد عطــا وحممــد عــي 

معــوض. ط.1، بــروت: دار الكتــب العلميــة. 
ــاض  ــح. )1426هـــ(. رشح ري ــن صال ــد ب ــني، حمم ــن عثيم اب

الصاحلــني. ط.1، الريــاض: دار الوطــن للنــر.
ــىل  ــد املث ــن صالح.)1421هـــ(. القواع ــد ب ــني، حمم ــن عثيم اب
ــورة:  ــة املن ــنى.ط.3، املدين ــامئه احلس ــات اهلل وأس يف صف

ــالمية. ــة اإلس اجلامع
ــب. ) 1422هـــ(.  ــن غال ــق ب ــد احل ــد عب ــو حمم ــة، أب ــن عطي اب
املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز،  حتقيــق: عبــد 
ــب  ــروت: دار الكت ــد. ط.1، ب ــايف حمم ــد الش ــالم عب الس

ــة.  العلمي
ابــن عقيلــة، حممــد بــن أمحــد. )1427هـ(.الزيــادة واإلحســان يف 
علــوم القــرآن، حتقيــق: جمموعــة باحثــني. ط.1، الشــارقة: 

مركــز البحــوث والدراســات بالشــارقة.
ابــن فــارس، أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا. )1399هـــ(. مقاييس 
ــروت: دار  ــد هارون.ب ــالم حمم ــد الس ــق: عب ــة، حتقي اللغ

الفكــر.
ــة،  ــل اللغ ــارس. )1406هـــ(. جمم ــن ف ــد ب ــارس، أمح ــن ف اب
ــة  ــروت: مؤسس ــن .ط.2، ب ــد املحس ــر عب ــق: زه حتقي

ــالة. الرس
ــب يف  ــاج املذه ــي. )د.ت(. الديب ــن ع ــم ب ــون، إبراهي ــن فرح اب
معرفــة أعيــان علــامء املذهــب، حتقيــق: حممــد أبــو النــور. 

ــراث. القاهــرة: دار ال
ابــن قاســم، عبــد الرمحــن بــن حممد.)1397هـــ(. حاشــية 

ط.1. املســتقنع.  زاد  رشح  املربــع  الــروض 
ابــن قتيبــة، أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم.  )د.ت(. أدب 
مؤسســة   بــروت:  الــدايل.  حممــد  حتقيــق:  الكاتــب، 

الرســالة. 
ابــن قدامــة، موفــق الديــن عبــد اهلل.)1423هـــ(. روضــة الناظــر 
وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــه عــىل مذهــب اإلمــام أمحــد 

بــن حنبــل. ط.2 ، مؤسســة الرّيــان. 
ابــن قيــم اجلوزيــة، حممــد بــن أيب بكــر. )د.ت(. مــدارج 
الســالكني بــني منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني، 
ــروت: دار  ــدادي. ب ــاهلل البغ ــم ب ــد املعتص ــق: حمم حتقي

الكتــاب العــريب. 
ابــن قيــم اجلوزيــة، حممــد بــن أيب بكــر. )1429هـــ(. التبيــان يف 
ــة  ــامل. ط.1، مك ــن س ــد اهلل ب ــق: عب ــرآن، حتقي ــامن الق أي

ــد.  ــامل الفوائ ــة: دار ع املكرم
ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إســامعيل. ) 1420هـــ(. تفســر القــرآن 
ــق: ســامي ســالمة. ط. 2، الســعودية: دار  ــم ، حتقي العظي

طيبــة. 
ــدع يف رشح  ــد. )1418هـــ(. املب ــن حمم ــم ب ــح، إبراهي ــن مفل اب

ــة.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــع. ط.1، ب املقن
ابــن مفلــح، حممــد بــن مفلــح بــن حممــد. )1420هـــ(. أصــول 
ط.1،  ــَدَحان.  السَّ حممــد  بــن  فهــد  حتقيــق:  الفقــه، 

الريــاض: مكتبــة العبيــكان. 
ــان  ــن عىل.)1414هـــ(. لس ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، حمم ــن منظ اب

العــرب. ط.3، بــروت: دار صــادر.
ــن يوســف بــن عــي. )1420هـــ(. البحــر  ــان، حممــد ب ــو حي أب
املحيــط يف التفســر، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل. ط.1، 

ــر. ــان: دار الفك ــروت، لبن ب
أبــو الســعود. حممــد بــن حممــد. )د.ت(. إرشــاد العقــل الســليم 
إىل مزايــا القــرآن الكريم.بــروت: دار إحيــاء الــراث 

ــريب.  الع
أبــو يعــىل ، حممــد بــن احلســني. )1410هـــ(. العــدة يف أصــول 

ــي. ط.2، )د.م(.  ــد املبارك ــق: د. أمح ــه، حتقي الفق
ــن  ــب م ــن اهلُنائي.)1409هـــ(. املنتخ ــن احلس ــي ب األزدي، ع
غريــب كالم العــرب، حتقيــق: حممــد بــن أمحــد العمــري. 

ــرى. ــة أم الق ــعودية: جامع ــة الس ــة العربي ط.1، اململك
األزهــري، حممــد بــن أمحــد. )2001م(. هتذيــب اللغــة، حتقيــق: 
حممــد عــوض. ط.1، بــروت: دار إحيــاء الــراث العــريب.
ــي. )1420هـــ(.  ــن ع ــن ب ــن احلس ــم ب ــد الرحي ــنوي، عب األس
هنايــة الســول رشح منهــاج الوصــول. ط.1، بــروت: دار 
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ــة. ــب العلمي الكت
األصفهــاين، أبــو القاســم احلســني بــن حممد)1412هـــ(.
ــان  ــوان عدن ــق: صف ــرآن،  حتقي ــب الق ــردات يف غري املف

الــداودي. ط.1، دمشــق: دار القلــم.
ــان  ــن. )1406هـــ(. بي ــد الرمح ــن عب ــود ب ــاين، حمم األصفه
ــد  ــق: حمم ــب، حتقي ــن احلاج ــر اب ــر رشح خمت املخت
مظهــر بقــا. ط.1، اململكــة العربيــة الســعودية: دار 

ــدين.  امل
ــوعة  ــن أمحد.)1424هـــ(. موس ــي ب ــد صدق ــو، حمم آل بورن
ــالة.  ــة الرس ــروت: مؤسس ــة.ط.1، ب ــد الفقهي القواع
ــاين  ــن حممود.)1415هـــ(. روح املع ــهاب الدي ــويس، ش األل
يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، حتقيــق: 
ــب  ــروت: دار الكت ــة. ط.1، ب ــاري عطي ــد الب ــي عب ع

ــة.  العلمي
اآلمــدي، أبــو احلســن ســيد الديــن. )1402هـــ(. اإلحــكام يف 
أصــول األحــكام، حتقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي.ط.2، 

بــروت: املكتــب اإلســالمي. 
ــر  ــود. )1351هـــ(. تيس ــن حمم ــني ب ــد أم ــاه، حمم ــر بادش أم

ــي. ــايب احللب ــى الب ــرة: مصطف ــر. القاه التحري
ــنى  ــا. )د.ت(. أس ــن زكري ــد ب ــن حمم ــا ب ــاري، زكري األنص
املطالــب يف رشح روض الطالــب. )د.ط(، بــروت: دار 

ــالمي.  ــاب اإلس الكت
األنصــاري، زكريــا بــن حممــد بــن زكريا،)1411هـــ(، احلــدود 
ــارك.  ــازن املب ــق: م ــة، حتقي ــات الدقيق ــة والتعريف األنيق

ــارص.  ــر املع ــروت: دار الفك ط.1،  ب
البابــريت، حممــد بــن حممود.)1426هـــ(. الــردود والنقود رشح 
خمتــر ابــن احلاجب،حتقيــق: ضيــف اهلل العمــرى. 

ــد. ــة الرش ــاض: مكتب ط.1،الري
ــى  ــعد)1332هـ(. املنتق ــن س ــف ب ــن خل ــليامن ب ــي، س الباج

ــعادة. ــة الس ــر: مطبع ــأ. ط.1، م رشح املوط
يوســف.  بــن  الوهــاب  عبــد  بــن  يعقــوب  الباحســني، 
التخريــج عنــد الفقهــاء واألصوليــني.  )1414هـــ(. 

الرشــد.  مكتبــة  الريــاض: 
ــد الوهاب.)1434هـــ(.دالالت  ــن عب ــوب ب ــني، يعق الباحس
الريــاض:  األصوليــني.ط.1،  مباحــث  يف  األلفــاظ 

التدمريــة.

ــود. )1424هـــ(.  ــن حمم ــان الدي ــايل بره ــو املع ــاري، أب البخ
حميــط الرهــاين يف الفقــه النعــامين، حتقيــق: عبــد الكريــم 
ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــدي. ط.1، ب ــامي اجلن س
ــداد،  ــخ بغ ــت. )1422هـــ(. تاري ــن ثاب ــد ب ــدادي، أمح البغ
ــان:  ــروت، لبن ــروف. ط.1، ب ــواد مع ــار ع ــق: بش حتقي

دار الغــرب اإلســالمي. 
ــي. )1420هـــ(.  اإلرشاف  ــن ع ــاب ب ــد الوه ــدادي، عب البغ
ــن  ــب ب ــق : احلبي ــالف، حتقي ــائل اخل ــت مس ــىل نك ع

ــزم.  ــن ج ــروت: دار اب ــر. ط.1،  ب طاه
البغــوي، احلســني بــن مســعود )1418هـــ(. التهذيــب يف فقــه 
اإلمــام الشــافعي، حتقيــق: عــادل أمحــد .ط.1. بــروت: 

دار الكتــب العلميــة. 
ــنة،  ــعود. )1403هـــ(. رشح الس ــن مس ــني ب ــوي، احلس البغ
ــب  ــروت: املكت ــؤوط. ط.2، ب ــعيب األرن ــق: ش حتقي

اإلســالمي. 
البغــوي، احلســني بــن مســعود. )147هـــ(. معــامل التنزيــل يف 
تفســر القــرآن، حتقيــق: حممــد عبــد اهلل النمــر وآخَرْيــن، 

ــة. ط.4، الريــاض: دار طيب
البهــويت، منصــور بــن يونس.)1414هـــ(. دقائــق أويل النهــى 
لــرح املنتهــى املعــروف بـــ رشح منتهــى اإلرادات. 

ــب.  ــامل الكت ــروت: ع ط.1، ب
ــد.  ــن حمم ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــارص الدي ــاوي، ن البيض
)1418هـــ(. أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل. ط.1، 

بــروت، لبنــان: دار الــراث العــريب. 
ــنن  ــة الس ــني. )1412هـــ(. معرف ــن احلس ــد ب ــي، أمح البيهق
واآلثــار، حتقيــق: عبداملعطــي أمــني. ط.1، جامعــة 

باكســتان(. الدراســات اإلســالمية )كراتــيش - 
الثعلبــي، عبــد الوهــاب بــن عــي. املعونــة عــىل مذهــب عــامل 
ــة:  ــة املكرم ــق. مك ــد احل ــش عب ــق: محي ــة، حتقي املدين

ــة.  ــة التجاري املكتب
ــاج  ــراج الوه ــن.)1416هـ(. ال ــن حس ــد ب ــردي، أمح اجلارب
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 القيــيس.ط.1، بريطانيــا: جملــة احلكمــة.
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اجلرجــاين، عــي بــن حممــد ) 1403هـــ(. التعريفــات، حتقيــق: 
الكتــب  دار  بــروت:  ط.1،  العلــامء.   مــن  مجاعــة 

العلميــة. 
ــارات  ــد املجيد.)1426هـ(.اختي ــن عب ــد الرمح ــري، عب اجلزائ
ــس. ــن بادي ــر: دار اب ــم األصولية.ط.1،اجلزائ ــن القي اب
يف  الفصــول  )1414هـــ(.  عــي.  بــن  أمحــد  اجلصــاص، 
الكويتيــة.  األوقــاف  وزارة  الكويــت:  ط.2،  األصــول.  
ــرآن. ــكام الق ــي.) 1405 هـــ(. أح ــن ع ــد ب ــاص، أمح اجلص
حتقيــق: حممــد صــادق القمحــاوي.)د.ط(، بــروت:دار 

ــريب. ــراث الع ــاء ال إحي
اجلوهــري، أبــو نــر إســامعيل بــن محــاد. )1407هـــ(. 
العربيــة، حتقيــق:  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح 
ــم  ــروت: دار العل ــار. ط. 4، ب ــور عط ــد الغف ــد عب أمح

للماليــني.  
اجلوينــي، عبــد امللــك بــن عبــد اهلل.) 1428هـــ(. هنايــة املطلب 
يف درايــة املذهــب، حتقيــق: أ. د/ عبــد العظيــم حممــود. 

ط.1، الســعوية: دار املنهــاج. 
احلصنــي، حممــد بــن عبــد املؤمــن. )1994م(. كفايــة األخيــار 
ــد.  ــد احلمي ــي عب ــق: ع ــار، حتقي ــة االختص ــل غاي يف ح

ــر.  ــق: دار اخل ط.1، دمش
احلنفــي، أمحــد بــن حممــد. ) 1418هـــ(. حاشــية الطحطــاوي 
عــىل مراقــي الفــالح رشح نــور اإليضــاح،  حتقيــق: 
حممــد عبــد العزيــز اخلالــدي. ط.1، لبنــان، بــروت: دار 

ــة.  ــب العلمي الكت
احلنفــي، عبــد العزيــز بــن أمحــد. )د.ت(. كشــف األرسار رشح 

أصــول البــزدوي. بــروت: دار الكتــاب اإلســالمي. 
ــن. )1412هـــ(.رد  ــر عابدي ــن عم ــني ب ــد أم ــي، حمم احلنف
املحتــار عــىل الــدر املختــار.  ط.2، بــروت: دار الفكــر.
ــعيد  ــنن س ــور. )1403هـــ(. س ــن منص ــعيد ب ــاين، س اخلراس
ابــن منصــور، حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، ط.1، 

اهلنــد: الــدار الســلفية. 
بــن عمــر.)ب.د(. حاشــية  بــن حممــد  اخلفاجــي، أمحــد 
البيضــاوي، بــروت: دار صــادر. الشــهاب عــىل تفســر 
اخللــويت، حممــد بــن أمحد.)1432هـــ(. حاشــية اخللــويت عــىل 
ــور  ــر والدكت ــور الصق ــق: الدكت ــى اإلرادات، حتقي منته

ــوادر.  ــوريا: دار الن ــدان. ط.1، س ــد اللحي حمم

الدســوقي، حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة. )د.ت(.حاشــية 
الدســوقي عــىل الــرح الكبــر، القاهــرة: دار الفكــر.
الذهبــي، حممــد بــن أمحــد بــن عثامن.)1405هـــ(. ســر أعــالم 
النبــالء، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــني بــإرشاف 
ــة  ــروت: مؤسس ــاؤوط.ط.3، ب ــعيب األرن ــيخ ش الش

ــالة.  الرس
ــرون،  ــر واملف ــيد )د.ت(. التفس ــن  الس ــد ب ــي، حمم الذهب

ــة. ــة وهب ــرة: مكتب القاه
الــرازي، حممــد بــن عمــر. )1421هـ(.مفاتيــح الغيــب.ط.1، 

ــة. بــروت: دار الكتــب العلمي
الــرازي، حممــد بــن عمر.)1418هـــ( املحصــول ، حتقيــق: طــه 

فيــاض. ط. 3، مؤسســة الرســالة.
الرحيباين،مصطفــى بــن ســعد بــن عبده.)1415هـــ(. مطالــب 
بــروت:  املنتهــى.ط.2،  غايــة  رشح  يف  النهــى  أويل 

ــالمي. ــب اإلس املكت
الزبيــدي، حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق. تــاج العــروس 
مــن جواهــر القامــوس. حتقيــق: جمموعــة مــن املحققني، 

دار اهلدايــة.
ــان يف  ــل العرف ــم. )ب.د(. مناه ــد العظي ــد عب ــاين، حمم الزرق
علــوم القــرآن.ط.3، مطبعــة عيســى البــايب احللبــي 

ورشكاه.
ــامع  ــنيف املس ــد اهلل.)1998م( . تش ــن عب ــد ب ــيش، حمم الزرك
ــيد  ــق: س ــبكي، حتقي ــن الس ــاج الدي ــع لت ــع اجلوام بجم
عبــد العزيــز وعبــد اهلل ربيــع. ط.1، مكتبــة قرطبــة 

ــراث.  ــاء ال ــي وإحي ــث العلم للبح
الزركــيش، حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر. )1414هـــ(. البحــر 

املحيــط يف أصــول الفقــه. ط.1، دار الكتبــي. 
ــن  ــاف ع ــن عمرو.)1407هـــ(. الكش ــود ب ــري، حمم الزخم
حقائــق غوامــض التنزيــل .ط.3، بــروت : دار الكتــاب 

العــريب. 
الزيلعــي، عثــامن بــن عــي. )1313هـــ(. تبيــني احلقائــق رشح 
. ط.1، القاهــرة: املطبعــة  ــْلبِيِّ كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

الكــرى األمريــة. 
الســبكي، تقــي الديــن أبــو احلســن. )1416 هـــ(. اإلهبــاج يف 

ــة.  ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت، لبن ــاج. ب رشح املنه
الرخــيس، حممــد بــن أمحــد. )1414هـــ( املبســوط. بــروت: 
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دار املعرفــة.
الســعدي، عبــد الرمحــن بــن نارص.)1420هـــ(. تيســر الكريم 
الرمحــن يف تفســر كالم املنــان، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن 

معــال. ط.1، بــروت: مؤسســة الرســالة. 
ــارص. )1420هـ(.القواعــد  ــن ن ــن ب ــعدي، عبــد الرمح الس
مكتبــة  الريــاض:  القــرآن.  ط.1،  لتفســر  احلســان 

الرشــد. 
الســمرقندي، نــر بــن حممــد .  تفســر الســمرقندي، حتقيــق: 

حممــود مطرجــي، بــروت: دار الفكــر. 
ــرآن  ــر الق ــر منصور.)1418هـــ(. تفس ــو املظف ــمعاين، أب الس
للســمعاين، حتقيــق: يــارس إبراهيــم وغنيــم عبــاس. 
دار  الريــاض:   ، الســعودية  العربيــة  اململكــة  ط.1، 

الوطــن. 
ــول،  ــة يف األص ــع األدل ــد. قواط ــن حمم ــور ب ــمعاين، منص الس
حتقيــق: حممــد حســن. ط.1، بــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
ــون  ــدر املص ــف.)د.ت(. ال ــن يوس ــد ب ــي، أمح ــمني احللب الس
يف علــوم الكتــاب املكنــون، حتقيــق: أمحــد اخلــراط. 

ــم. ــق: دار القل دمش
ــن أيب بكــر. )1408هـــ(. معــرك  ــد الرمحــن ب الســيوطي، عب
األقــران يف إعجــاز القــرآن. ط.1، بــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
الســيوطي، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر. )1426هـــ(. اإلتقــان 
ــة.  ــات القرآني ــز الدراس ــق: مرك ــرآن، حتقي ــوم الق يف عل
ــد  ــك فه ــع املل ــعودية: جمم ــة الس ــة العربي ط.1، اململك

ــف.  ــف الري ــة املصح لطباع
الســيوطي، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر. )1404هـــ(. التحبــر 
يف علــم التفســر، حتقيــق ودراســة: الطالــب زهــر نــور، 
ــة أم  ــنة يف جامع ــاب والس ــم الكت ــة لقس ــالة مقدم رس

ــتر. ــة املاجس ــل درج ــرى لني الق
الشــايش، أمحــد بــن حممد.)د.ت(.أصــول الشــايش . بــروت: 

دار الكتــاب العــريب. 
الشــاطبي، إبراهيم بن موســى. )1417هـــ(. املوافقات،حتقيق: 
ــعودية: دار  ــن. ط.1،الس ــن حس ــهور ب ــدة مش ــو عبي أب

ابــن عفــان.
)د.ط(.  األم،  إدريس.)1410هـــ(.  بــن  حممــد  الشــافعي، 

املعرفــة.  دار  بــروت: 
الشــافعي، حممــد بــن موســى بــن عيســى. )1425هـــ(. النجم 
الوهــاج يف رشح املنهــاج، حتقيق:جلنــة علميــة. ط.1، 

ــاج.  ــدة: دار املنه ج
ــاج  ــي املحت ــد. )1415هـــ(. مغن ــن أمح ــد ب ــي، حمم الربين
ــروت: دار  ــاج. ط.1، ب ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع إىل معرف

ــة. ــب العلمي الكت
ــار. )1415هـــ(.  ــد املخت ــن حمم ــني ب ــد األم ــنقيطي، حمم الش
أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن. )د.ط(.

ــر.  ــان: دار الفك ــروت – لبن ب
ــار. )1426هـــ(.  ــد املخت ــن حمم ــني ب ــد األم ــنقيطي، حمم الش
آداب البحــث واملناظــرة. حتقيــق: ســعود العريفــي. مكــة 

ــد.   املكرمــة: دار عــامل الفوائ
ــد املختار.)1426هـــ(.  ــن حمم ــني ب ــد األم ــنقيطي، حمم الش
ــر،  ــنقيطي يف التفس ــس الش ــن جمال ــر م ــذب النم الع
حتقيــق : خالــد الســبت. ط.2 ، مكــة: دار عــامل الفوائــد.
الشــنقيطي، حممــد األمــني بــن حممــد املختــار.)2001م(. 
مذكــرة يف أصــول الفقــه. ط.5، املدينــة املنــورة: مكتبــة 

ــم.  ــوم واحلك العل
الشــوكاين، حممــد بــن عــي. )1419هـــ(. إرشــاد الفحــول إىل 
ــزو. ط.1،  ــد ع ــق: أمح ــول، حتقي ــم األص ــن عل ــق م احل

ــريب.  ــاب الع ــروت: دار الكت ب
الشــوكاين، حممــد بــن عــي. )د.ت(. فتــح القديــر اجلامــع بــني 
فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر. بــروت: دار 

الفكــر.  
ــول  ــع يف أص ــي. )2003م(. اللم ــن ع ــم ب ــرازي، إبراهي الش

ــة.  ــب العلمي ــروت : دار الكت ــه. ب الفق
الشــرازي، إبراهيــم بــن عــي. )د.ت (. املهــذب يف فقــة اإلمــام 

الشــافعي.)د.ط(، بــروت: دار الكتــب العلمية.
صفــي الديــن اهلنــدي، حممــد بــن عبــد الرحيــم. )1416هـــ(. 
ــح  ــق: د. صال ــول، حتقي ــة األص ــول يف دراي ــة الوص هناي
اليوســف ود. ســعد الســويح.ط.1، مكــة املكرمــة: 

ــة.  ــة التجاري املكتب
ــر  ــام. )1410هـــ(. تفس ــن مه ــرزاق ب ــد ال ــاين ، عب الصنع
ط.1،  حممــد.  مســلم  مصطفــى  حتقيــق:  القــرآن،  

الرشــد. مكتبــة  الريــاض: 
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بــن مهام.)1403هـ(.املصنــف،  الــرزاق  الصنعــاين، عبــد 
حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي. ط.2، بــروت: 

املكتــب اإلســالمي.
ــائل  ــة الس ــامعيل. )1986م(. إجاب ــن إس ــد ب ــاين، حمم الصنع
ــن  ــياغي وحس ــني الس ــق: حس ــل، حتقي ــة اآلم رشح بغي

ــالة.  ــة الرس ــروت: مؤسس ــدل. ط.1، ب األه
ــن  ــان ع ــع البي ــن جرير.)1422هـــ(. جام ــد ب ــري، حمم الط
تأويــل آي القــرآن، حتقيــق: عبــد اهلل الركــي. ط.1، 

ــوث.  ــر للبح ــز هج ــرة:  مرك القاه
ــر  ــد القوي.)1407هـــ(.رشح خمت ــن عب ــليامن ب ــويف، س الط
الروضــة، حتقيــق: عبــد اهلل الركــي. ط.1، بــروت: 

ــالة. ــة الرس مؤسس
العبيــدان، موســى بــن مصطفــى .)2002م(.دالالت تراكيــب 

اجلمــل عنــد األصوليــني. ط.1،دمشــق: األوائــل. 
العراقــي، ويل الديــن أبــو زرعــة. )1425هـــ(. الغيــث اهلامــع 
ــازي. ط.1،  ــد حج ــق: حمم ــع، حتقي ــع اجلوام رشح مج

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب
العرينــي، د. حممــد بــن ســليامن.)1437هـ(. داللــة اإلشــارة يف 
ــة.  ــة تطبيقي ــد األصــويل والفقهــي دراســة تأصيلي التقعي

ــة.  ــاض: دار التدمري ط.2، الري
ــلوب  ــات ألس ــق.)د.ت(. دراس ــد اخلال ــد عب ــة، حمم عضيم

ــث.  ــرة: دار احلدي ــم.)د.ط(، القاه ــرآن الكري الق
العربيــة  اللغــة  معجــم  )1403هـــ(.  خمتــار،  عمر،أمحــد 

العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  املعــارصة، 
العمــراين، حييــى بــن أيب اخلــر بــن ســامل. )1421هـــ(. البيــان 
يف مذهــب اإلمــام الشــافعي، حتقيــق: قاســم حممــد 
ــة الســعودية، جــدة: دار  ــوري. ط.1، اململكــة العربي الن

ــاج.  املنه
ــة رشح  ــود. )1420هـــ(. البناي ــن حمم ــد ب ــو حمم ــي، أب العين

اهلدايــة. ط.1، بــروت: دار الكتــب العلميــة. 
الغــزايل، أبــو حامــد حممــد بــن حممد.)1413هـــ(. املســتصفى، 
حتقيــق: حممــد عبــد الســالم. ط.1، بــروت: دار الكتــب 

العلميــة. 
ــد. )1418هـــ(. رشح  ــن أمح ــد ب ــاء حمم ــو البق ــي، أب الفتوح
ــاد.  ــه مح ــي ونزي ــد الزحي ــق: حمم ــر، حتقي ــب املن الكوك

ــكان. ــة العبي ــاض: مكتب ط.2، الري

ــاب  ــرو.)د.ت( كت ــن عم ــد ب ــن أمح ــل ب ــدي، اخللي الفراهي
إبراهيــم  د.  و  املخزومــي  مهــدي  د.  العني،حتقيــق: 

الســامرائي.  مكتبــة اهلــالل.
القاســمي، حممــد مجــال الديــن. )1376هـــ(. حماســن التأويل، 
ــب  ــاء الكت ــي. ط. 1، دار إحي ــد الباق ــد عب ــق: حمم حتقي

العربيــة.
ــن.)1994م(.  ــد الرمح ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــرايف، أمح الق
ط.1،  وآخريــن.  حجــي  حتقيق:حممــد  الذخــرة. 

اإلســالمي.   الغــرب  دار  بــروت: 
القرطبــي، حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر. )1384هـــ(. اجلامــع 
الــردوين  أمحــد  حتقيــق:   ،2 ط.  القــرآن.  ألحــكام 
وإبراهيــم أطفيــش. القاهــرة: دار الكتــب املريــة. 

ــاري  ــاد الس ــن حممد.)1323هـــ(. إرش ــد ب ــطالين، أمح القس
املطبعــة  مــر:  البخــاري.ط.7،  صحيــح  لــرح 

األمريــة. الكــرى 
ــوم  ــث يف عل ــن خليل.)1421هـــ(. مباح ــاع ب ــان، من القط

القــرآن. ط.3، الريــاض: مكتبــة املعــارف. 
قلعجــي، قنيبــي و حممــد رواس، حامــد صــادق. )1408هـــ(. 

معجــم لغــة الفقهــاء. ط.2، األردن:دار النفائــس.
القليــويب، أمحــد ســالمة وعمــرة، أمحــد. )1415هـــ( حاشــيتا 

قليــويب وعمــرة. بــروت: دار الفكــر. 
القيــيس، مكــي بــن أيب طالــب األندلــيس. )1429هـ(.اهلدايــة 
إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره 
وأحكامــه، حتقيــق: جمموعــة باحثــني بــإرشاف الشــاهد 

ــارقة. ــة الش ــارقة: جامع ــيخي. ط.1، الش البوش
ــن  ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــالء الدي ــي، ع ــاين احلنف الكاس
أمحــد. )1406هـــ(. بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرائع. 

ــة.  ــب العلمي ــروت:دار الكت ط.2، ب
الكلبــي، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد الغرناطــي. )1403هــــ(.
التســهيل لعلــوم التنزيــل، بــروت: دار الكتــاب العــريب. 
الكيــا اهلــرايس، عــي بــن حممــد بــن عي.)1405هـــ(. أحــكام 
القــرآن، حتقيــق: موســى حممــد وعــزة عبــد عطيــة.ط.2، 

بــروت: دار الكتــب العلميــة.
املــازري، حممــد بــن عبــد اهلل.)2008م(.رشح التلقني،حتقيــق: 
ــد املختــار الّســالمي.ط.1، املغــرب:  ســامحة الشــيخ حممَّ

دار الغــرب اإِلســالمي.
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ــل. ــر خلي ــد اهلل.)د.ت(. رشح خمت ــن عب ــد ب ــي، حمم املالك
بــروت: دار الفكــر للطباعــة.

ــر يف  ــاوي الكب ــد. )1419هـــ(. احل ــن حمم ــي ب ــاوردي، ع امل
ــد  ــي حمم ــق: ع ــافعي. حتقي ــام الش ــب اإلم ــه مذه فق
معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود. ط.1، بــروت - 

ــة.  ــب العلمي ــان: دار الكت لبن
املــاوردي، عــي بــن حممــد. النكــت والعيــون، حتقيــق: الســيد 
ــروت: دار  ــم. ب ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد املقص ــن عب اب

ــة. ــب العلمي الكت
املــرد، حممــد بــن يزيــد. )1417هـــ(. الكامــل يف اللغــة 
ــرة:  ــل. ط.3، القاه ــو الفض ــد أب ــق: حمم واألدب، حتقي

دار الفكــر العــريب. 
ــر. )1423هـــ(.  ــالمية بم ــئون اإلس ــىل للش ــس األع املجل

ــر. ــة. م ــة املتخصص ــوعة القرآني املوس
جممــع اللغــة العربيــة.)ب.د(. املعجــم الوســيط، مجــع: إبراهيم 
ــد القــادر وحممــد  مصطفــى وأمحــد الزيــات وحامــد عب

النجــار. القاهــرة: دار الدعــوة.
املــرداوي، عــالء الديــن عــي بــن ســليامن. )1421هـــ(. 
ــد  ــق: عب ــر يف أصــول الفقــه، حتقي ــر رشح التحري التحب
الرمحــن اجلريــن وآخَريــن. ط.1، الريــاض: مكتبــة 

ــد.  الرش
املــرداوي، عــي بــن ســليامن. )1415هـــ(. اإلنصــاف يف معرفة 
الراجــح مــن اخلــالف، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل 
الركــي و الدكتــور عبــد الفتــاح احللــو. ط.1، القاهــرة: 

ــالن.  ــع واإلع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع هج
املرغينــاين، عــي بــن أيب بكــر. اهلدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي، 
ــراث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــف. ب ــالل يوس ــق: ط حتقي

ــريب. الع
عنــد  االســتنباط  ســبل  منال.)1422هـــ(.  املســعودي، 
رســالة  البالغــي،  باملنهــج  وصلتهــا  األصوليــني 
العربيــة.  اللغــة  كليــة  القــرى،  أم  جامعــة  ماجســتر، 
معبــد، حممــد أمحــد حممــد. )1426هـــ(. نفحــات مــن علــوم 

ــالم.  ــرة: دار الس ــرآن.ط.2، القاه الق
النســفي، أبــو الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد. )2005م(. مــدارك 
ــروت: دار  ــعار. ب ــد الش ــروان حمم ــق: م ــل، حتقي التنزي

النفائــس. 

النملــة، عبــد الكريــم بــن عــي. )1420هـــ(. املهــذب يف علــم 
أصــول الفقــه املقــارن. ط.1، الريــاض: مكتبــة الرشــد. 
ــائل  ــع ملس ــن عي.)1420هـ(.اجلام ــم ب ــد الكري ــة، عب النمل
أصــول الفقــه وتطبيقاهتــا عــىل املذهــب الراجــح. ط.1، 

ــد.  ــة الرش ــاض: مكتب الري
ــوع  ــن رشف.)د.ت(. املجم ــى ب ــن حيي ــي الدي ــووي، حمي الن

رشح املهــذب. بــروت: دار الفكــر. 
ــاج  ــن رشف.)1392هـ(.املنه ــى ب ــن حيي ــي الدي ــووي، حمي الن
ــروت: دار  ــن احلجــاج.ط.2، ب ــح مســلم ب رشح صحي

ــراث.   ــاء ال إحي
الواحــدي، أبــو احلســن عــي بــن أمحــد. )1430هـــ(. التفســر 
ــة  ــني يف جامع ــن الباحث ــة م ــق: جمموع ــيط، حتقي البس
اإلمــام حممــد بــن ســعود. ط. 1، اململكــة العربيــة 
الســعودية، جامعــة اإلمــام حممــد بن ســعود اإلســالمية، 

ــي.  ــث العلم ــامدة البح ع
وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية بالكويــت،)1404-
1427هـ(.املوســوعة الفقهية الكويتيــة. ط.1، الكويت: 

ــل.  دار السالس
ــى  ــر حيي ــة.) 1425هـــ(. تفس ــن أيب ثعلب ــن ســالم، ب ــى ب حيي
ابــن ســالم، حتقيــق: د. هنــد شــلبي. ط.1، بــروت: دار 

ــة. الكتــب العلمي
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ـــه  ـــه قراءت ـــر يف توجي ـــة دور مؤث ـــرة واملعرف ـــذه اخل ـــون هل ـــة، ويك ـــه املختلف ـــل حيات ـــبها يف مراح ـــي اكتس ـــة الت ـــة واملعرف ـــرة العلمي ـــره- باخل ـــد -كغ ـــر الناق ـــث:  يتأث ـــص البح  ملخ
ـــه  ـــروك يف مفهوم ـــراد م ـــارص م ـــد املع ـــك الناق ـــد ذل ـــوره بع ـــة« وط ـــة التكويني ـــه »املعرف ـــان بياجي ـــس ج ـــامل النف ـــه ع ـــق علي ـــا أطل ـــًا مل ـــة أساس ـــذه املعرف ـــكل ه ـــص األديب، وتش للن
ـــر  ـــع عن ـــن م ـــاد املعارصي ـــن النق ـــدد م ـــل ع ـــت وراء تفاع ـــي كان ـــة الت ـــاد املعرفي ـــل األبع ـــة إىل حتلي ـــدف الدراس ـــن، هت ـــن املصطلح ـــوء هذي ـــة«. ويف ض ـــة التكويني ـــول »الرؤي ح
ـــة  ـــه املختلف ـــل حيات ـــبها يف مراح ـــي اكتس ـــد الت ـــة للناق ـــرة العلمي ـــة واخل ـــة التكويني ـــت أن املعرف ـــي تثب ـــم- ك ـــعري القدي ـــص الش ـــًا للن ـــه أنموذج ـــات -بوصف ـــتاجليا يف املعلق النوس

ـــرى. ـــتبعاد أخ ـــراءة واس ـــيح ق ـــه إىل ترش ـــعري وتدفع ـــص الش ـــره للن ـــه وتفس ـــة تلقي ـــر يف طريق تؤث

كلامت مفتاحية: النوستاجليا، املعرفة التكوينية، الرؤية التكوينية، التأويل، جان بياجيه.

*****

The genetic epistemology and its impact on the interpretation of 
the ancient poetic text: The Pre-Islamic nostalgia as a model

Mustafa Muhammad T. Binmayaba (*)
King Abdul Aziz  University

(Received 01/05/2018, accepted 29/10/2018)

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.
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مقدمة:
ــع  ــدي مـ ــص النقـ ــاج النـ ــة إنتـ ــابه مرحلـ تتشـ
نظرهتـــا يف النـــص اإلبداعـــي يف أن كال النصـــن 
يولـــدان بعـــد مرحلـــة ســـابقة وخفيـــة تتكـــون 
ــل أن  ــب قبـ ــد واألديـ ــن الناقـ ــة كل مـ ــا معرفـ فيهـ
يولـــد النـــص ويظهـــر إىل الوجـــود، وهـــي مرحلـــة 
ـــد  ـــة تتح ـــر واعي ـــب غ ـــون يف الغال ـــيكولوجية تك س
فيهـــا العوامـــل النفســـية واالجتامعيـــة واملعرفيـــة يف 
تكويـــن رؤيـــة متيـــز الناقـــد أو األديـــب عـــن غـــره 
ــون  ــي تتكـ ــة التـ ــاء، واملعرفـ ــاد أو األدبـ ــن النقـ مـ
خـــالل 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 -دائـــاًم- 
ـــن  ـــه ال يمك ـــام أن ـــص، ك ـــًا للن ـــًا وهنائي ـــرًا حقيقي تفس
ـــد  ـــت الناق ـــي دفع ـــيكولوجية الت ـــل الس ـــل العوام جتاه

ــر. ــر دون آخـ ــار تفسـ الختيـ
ــج  ــد ينتـ ــات أن الناقـ ــة إىل إثبـ ــدف الدراسـ وهتـ
رؤيتـــه النقديـــة انطالقـــًا مـــن معرفـــة تكوينيـــة تـــم 
تشـــكيلها مـــن خـــالل تفاعـــل الناقـــد مـــع املناهـــج 
ـــة،  ـــه املختلف ـــل تعليم ـــا يف مراح ـــر هب ـــي تأث ـــة الت النقدي
ـــطح  ـــى الس ـــد ع ـــة للناق ـــة التكويني ـــذه املعرف ـــو ه وتطف
ـــيحه  ـــر يف ترش ـــص األديب، وتؤث ـــع الن ـــه م ـــد تفاعل عن
ــي  ــه العقـ ــر يف تكوينـ ــام تؤثـ ــر كـ ــر دون آخـ لتفسـ
ـــامل  ـــه ع ـــار إلي ـــا أش ـــو م ـــة وه ـــذ الطفول ـــريف من واملع
ـــهيد، 2017م، ص:125(. ـــه )ش ـــان بياجي ـــس ج النف

الدراسات السابقة:
املعرفــة  تتنــاول  التــي  الدراســات  تعــددت 
التكوينيــة the genetical epistemology كــام تعددت 
تلــك التــي حتلــل النوســتاجليا يف الشــعر العــريب القديــم، 
ولكــن الدراســة املقرتحــة -التــي تنتمــي إىل حقــل »نقــد 
ــاول  ــا تتن ــات يف أهن ــك الدراس ــن تل ــف ع ــد«- ختتل النق
ــع  ــاد م ــل النق ــة تفاع ــه طريق ــة يف توجي ــاد املعرفي األبع
دراســة  يف  الباحــث  حــاول  وقــد  الشــعري.  النــص 
ــوم  ــتخدمًا مفه ــت -مس ــورة( أن يثب ــر منش ــابقة )غ س
»الرؤيــة التكوينية«-تأثــر العوامــل النفســية واالجتامعيــة 
والعلميــة التــي شــكلت رؤيــة الناقــد عــى صياغتــه 
ــد  ــى البع ــوء ع ــلط الض ــا مل تس ــدي ولكنه ــص النق للن
اإلبيســتمولوجي يف تكويــن الــذات الناقــدة. لــذا، جــاءت 
الدراســة احلاليــة لتضيــف مفهومــًا جديــدًا لســابقتها وهــو 
the genetical epistemol- ــة ــة التكويني ــوم »املعرف  مفه
ogy« عنــد جــان بياجيــه، ولتثبــت أن املعرفــة التكوينيــة 

التــي تتشــكل خــالل املراحــل العمريــة املختلفــة 
للناقــد تؤثــر يف عمليــة اختياراتــه للمعنــى، وتفســره 
للنــص الشــعري، وترشــيحه واختيــاره لقــراءة معينــة، 

ــرى. ــراءات األخ ــتبعاده للق واس

النظرية والتطبيق:
النظريــة: بــن املعرفــة التكوينيــة والرؤيــة   •

: ينيــة لتكو ا
أجــرى عــامل النفــس اإلبيســتمولوجي الســويرسي 
ــاث  ــن األبح ــة م ــه Jean Piaget جمموع ــان بياجي ج
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ــا  ــى فهمن ــق ع ــكل عمي ــرت بش ــي أث ــة الت الطبيعي
لنمــو اإلنســان، وقــد ركــز بياجيــه اهتاممــه عــى كيفيــة 
تطــور املعرفــة يف الكائنــات البرشيــة، وأثــرت خلفيتــه 
ــه  ــكيل رؤيت ــى تش ــفة ع ــاء والفلس ــي األحي يف علم
حــول املعرفــة knowledge. ونتــج عــن اهتــامم جــان 
ــس  ــم النف ــة وعل ــم املعرف ــن عل ــة ب ــه بالعالق بياجي
أن نشــأ حقــل جديــد يرتبــط بعلــم نفــس النمــو 
»املعرفــة  ويســمى   Developmental psychology

حيــث   the genetical epistemology التكوينيــة« 
هيتــم بدراســة املعرفــة مــن منظــور ســيكولوجي يتعلق 
 .)Winkelman, 1996, p:224-225( بنمــو اإلنســان
وقــد اعتمــد بياجيــه يف بنائيتــه املعرفيــة –كــام تالحــظ 
هيــال شــهيد- »منهجــًا مزدوجــًا يرتبــط يف جانــب منه 
بالتحليــل التارخيــي النقــدي أو التكويني للــذات، ويف 
جانبــه اآلخــر بالتحليــل املنطقــي الصــوري للمعرفــة 
ولكنهــا ال تــؤول إىل أي منهــام« )شــهيد، 2017م، 
للمعرفــة  فهمنــا  أن  بياجيــه  ويعتقــد  ص:125(. 
األشــخاص  عــى  يرتكــز  أن  جيــب   knowledge

الفعليــن )اإلنســان منــذ مرحلــة الطفولــة( بــدالً مــن 
ــد  ــردة تعتم ــفة جم ــا فلس ــة باعتباره ــر إىل املعرف النظ
ــج  ــو املنه ــام ه ــدين ك ــخاص راش ــنا كأش ــى حدس ع
رؤيــة  -يف  فاملعرفــة  املعرفــة،  لدراســة  التقليــدي 
ــق  ــام تتعل ــا biology ك ــق بالبيولوجي ــه- تتعل بياجي
 Winkelman, 1996,( psychology بعلــم النفــس

.)p:224-225

ــة  ــة التكويني ــول املعرف ــه ح ــة بياجي ــدف نظري وهت

ــر  ــة تؤث ــاب املعرف ــة اكتس ــف أن طريق ــات كي إىل إثب
ــة  ــة بطريق ــط املعرف ــدف إىل رب ــام هي ــا ك ــى صحته ع
الــذات   عــى  اهتاممــه  بياجيــه  ويركــز  اكتســاهبا، 
ــي  ــرى الت ــل األخ ــص أو العوام ــن الن ــر م self أكث

ــذات،  ــا يف ال ــا وتأثره ــدر ارتباطه ــا بق ــدر أمهيته تق
وكــام تــرى هيــال شــهيد فـ»ينطلــق )بياجيــه( يف 
إبيســتمولوجيته مــن الــذات العارفــة، واملعرفــة لديــه 
ــم  ــادل والقائ ــر املتب ــى التأث ــاًء ع ــكل بن ــة تتش عملي
بــن الــذات واملوضــوع عــى أســاس أن الكائــن 
البــرشي كائــن متفاعــل مــع بيئتــه، مســتوعب للعــامل 
اخلارجــي الــذي يشــكل يف الوقــت نفســه جمــاالً 
ــه  ــزع اإلنســان جتربت ــن البــرشي، إذ ينت ــة الكائ لفاعلي
مــن حمتواهــا يف العــامل فيغــدو كائنــًا متفاعــاًل اجتامعيــًا 
بــدالً مــن ذلــك املشــاهد املنفعــل« )شــهيد، 2017م، 
ص:125(، وتشــكل هــذه املنهجيــة يف حتليــل الــذات 
جوهــر احلقــل الــذي أسســه عــامل النفــس جــان 
ــه و أطلــق عليــه مصطلــح »املعرفــة التكوينيــة«  بياجي
ــة بياجيــه حــول  the genetic epistemology. فنظري

ــية  ــة نفس ــة« هــي يف جوهرهــا نظري ــة التكويني »املعرف
ــوالدة  ــذ ال ــل من ــا الطف ــر هب ــي يم ــل الت ــم باملراح هتت
ــة  ــة واملعرف ــة عام ــر املعرف ــم بس ــوغ وهتت ــى البل حت
العلميــة عــى وجــه اخلصــوص عــى أســاس تارخيهــا 

ــي. ــي والنف ــا االجتامع وتكوهن
ولعــل الناقــد مــراد مــروك قــد تأثــر برؤيــة 
يف  وطورهــا  التكوينيــة«  »املعرفــة  حــول  بياجيــه 
 the genetical »ــة ــة التكويني ــول »الرؤي ــه ح مفهوم
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ــه  ــق علي ــمل أطل ــع وأش ــار أوس ــن إط vision ضم

 theory of the literary »نظريــة االتصــال األديب« 
ــل  ــة املرس ــى ثالثي ــه ع ــز في communication  يرك

واملســتقبل والرســالة بــدالً مــن أحاديــة الــذات عنــد 
جــان بياجيــه. فالرؤيــة التكوينيــة عنــد مــراد مــروك 
ــه يف أن  ــد بياجي ــة عن ــة التكويني ــن املعرف ــف ع ختتل
األخــرة ترتبــط بعلــم النفــس ومادهتــا هــي اإلنســان 
ــص  ــة الن ــه لدراس ــروك مفهوم ــراد م ــاغ م ــام ص بين
ــي  ــد عفيف ــعر حمم ــه لش ــل يف حتليل ــام فع ــعري ك الش
ــدع أو  ــف املب ــو املؤل ــه ه ــدف رؤيت ــل ه ــر وجع مط

ص:145(.  2015م،  )مــروك،  الشــاعر 
ــواء  ــاعر س ــبها الش ــي يكتس ــارب الت ــكل التج ف
كانــت جتــارب نصيــة أو غــر نصيــة تشــكل »الرؤيــة 
ــة« the genetical vision )مروك، 2015م،  التكويني
ص:144-147(، وكــام الحــظ مــراد مــروك فـ»يعد 
ــة  ــز العملي ــص مرك ــج للن ــف أو املنت ــدع أو املؤل املب
اإلبداعيــة مــن حيــث كونــه يشــكل املكونــات اجلنينية 
للنــص حتــى يشــب عــن الطــوق ويصــل إىل املتلقــي؛ 
أي أن املبــدع هــو املســؤول الرئيــس عــن عمليــة ختلــق 
ــاوزه إىل  ــه وجت ــد جتاهل ــك يع ــه، ولذل ــص وتكوين الن
النــص أو املتلقــي بمعــزل عــن الســياق قصــورًا 
2015م،  )مــروك،  للنــص«  النقديــة  الرؤيــة  يف 
ص:144(. فالرؤيــة التكوينيــة تؤثــر يف صاحبهــا، 
ــعرية دون  ــورة ش ــى أو ص ــيح معن ــه إىل ترش وتدفع

ــا. غره
وإذا كان بياجيــه جعــل مــن اإلنســان هدفــًا ملفهومه 

عــن املعرفــة التكوينيــة ثــم جــاء مــراد مــروك بمفهوم 
ــعري  ــص الش ــل الن ــياق حتلي ــة يف س ــة التكويني الرؤي
لركــز عــى املؤلــف املبــدع أو الشــاعر فــإن الدراســة 
ــص  ــل الن ــن إىل حتلي ــن املفهوم ــل هذي ــة تنق احلالي
ــل  ــر بالعوام ــان يتأث ــد إنس ــار أن الناق ــدي باعتب النق
شــكلت  التــي  والفكريــة  واالجتامعيــة  النفســية 
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 
واملؤثــرات الســابقة، فتتشــكل املعرفــة التكوينيــة 
نتيجــة ملجموعــة مــن املكونــات التــي كونت شــخصية 
ــذه  ــكلت ه ــن ش ــرور الزم ــع م ــدة، وم ــذات الناق ال
ــذه  ــن ه ــذات وم ــذه ال ــايب هل ــي الكت ــات الوع املكون
ــات مــا هــو نفــي، ومنهــا مــا هــو اجتامعــي،  املكون
أو دينــي، أو حـــضاري أو فلســفي. وهــذه املكونــات 
تدفــع الناقــد -يف الغالــب- إىل تقديــم رؤيــة أو قــراءة 

ــرى. ــراءة أخ ــة أو ق ــر رؤي ــة، وتأخ معين

ــرها يف  ــتاجلية وتفس ــة النوس ــق: املقدم التطبي  •
ضــوء املعرفــة التكوينيــة:

لقــد صــاغ الطبيــب الســويرسي جوهانــس هوفــر     
Johannes Hofer مصطلــح النوســتاجليا nostalgia يف 

هنايــة ســبعينيات القــرن العرشيــن ليــدل عــى احلنــن 
الشــديد إىل الزمــن املــايض، وارتبــط املصطلــح يف 
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 psychological ــة ــية مرضيـــــ ــة نفس ــه بحال بدايت
condition يعــاين فيهــا اإلنســان مــن احلنــن املفــرط 

(Wil- ــع ــه يف الواق ــى اندماج ــر ع ــا يؤث ــايض م إىل امل
ــك  ــد ذل ــح بع ــور املصطل ــم تط (son, 2005, p:21 ث

ــايض.  ــن إىل امل ــرة احلن ــى فك ــام ع ــكل ع ــدل بش لي
ــة  ــة املتعلق ــعرية العربي ــوص الش ــهر النص ــل أش ولع
ــة  ــة الطللي ــك املقدم ــي تل ــتاجليا ه ــوع النوس بموض
التــي يبكــي فيهــا الشــاعر العــريب ماضيــه مــع 
حمبوبتــه يف مطلــع القصيــدة اجلاهليــة بطريقــة دراميــة 
ــة  ــور واألخيل ــوز والص ــن الرم ــر م ــتخدمًا الكث مس
التــي ذهــب النقــاد املحدثــون مذاهــب شــتى يف 
تفســرهم هلــا، وربطهــا بعضهــم بالعالقــــــــة بــن 
.(Stetkevych, 1993, p:18) الثقافــــــة والطبيعـــــة
النقــاد  تفســرات  تعــدد  مــن  الرغــم  وعــى 
للجــزء النوســتاجلي يف مقدمــة املعلقــات -باعتبارهــا 
ــث  ــم- إال أن الباح ــعري القدي ــص الش ــًا للن نموذج
يف آراء النقــاد حــول تلــك املقدمــة واملعرفــة التكوينيــة 
النقــاد يلحــظ أهنــم مــع اختالفهــم يف  ألولئــك 
التفســر والتأويــل يمكــن أن ُتصنــف آراؤهــم حتــت 
ــا إىل  ــج أصحاهب ــة ول ــة بحت ــة لغوي ــن: )1( رؤي رؤيت
النــص النوســتاجلي ال هبــدف القــراءة النقديــة أو 
التأويــل أو حتــى التفســر وإنــام هبــدف حــل الرمــوز 
اللغويــة ورشح النــص، ويف هــذا الصنــف مــن القراءة 
ال يمكــن احلديــث عــن رؤيــة تكوينيــة شــكلت وعــي 
الناقــد ودفعتــه إىل ترشــيح قــراءة معينــة، وذلــك ألن 
الناقــد مل يضــف داللــة مــن ذاتــه وإنــام مــن حمفوظاتــه 

الســابقة، وتصنــف أكثــر الدراســات القديمــة ضمــن 
هــذه الرؤيــة. ويف املقابــل، )2( يــرز اجتــاه آخــر 
ــرات  ــص تفس ــرس الن ــة ويف ــة اللغوي ــاوز الرؤي يتج
شــتى أبرزهــا التفســرات السياســية وامليثولوجيــة 

والســيكولوجية.

االجتــاه األول: تفســر عنــر النوســتاجليا يف ضــوء 
ــية: املعرفة السياس

االفتتاحيــة  مــع  النقــاد  مــن  عــدد  تفاعــل 
تارخييــًا  نصــًا  باعتبارهــا  للمعلقــات  النوســتاجلية 
يف  أثــرت  سياســية  أحداثــًا  الشــاعر  فيــه  يــروي 
حياتــه وحيــاة قبيلتــه، فهــي-يف رأي أولئــك النقــاد- 
تتحــدث عــن معــارك وحتالفــات وانتصــارات ومــآس 
ــا  ــالم، ووصفه ــل اإلس ــة قب ــة العربي ــتها القبيل عاش
شـــاعر القبيلــة بطريقــة غــر مبــارشة، وبألفــاظ حتمــل 
ــة  ــا دالالت رمزي ــاد بأهن ــض النق ــا بع دالالت يصفه
ذات أبعــاد سياســية تتعلــق بتاريــخ القبيلــة ورصاعهــا 

ــا. ــع خصومه م
وجتــدر اإلشــارة إىل أن النــص النقــدي -مثلــه 
ــر  ــران: مظه ــه مظه ــي- ل ــص األديب اإلبداع ــل الن مث
اســتقاليل يقابلــه يف اجلانــب اآلخــر مظهــر تواصــي، 
وإلغــاء  املظهريــن  بأحــد  االكتفــاء  يمكــن  وال 
ــتقالل  ــن »فاالس ــعيد يقط ــد س ــام يؤك ــر، وك اآلخ
تارخيــي،  السوســيو  بالتطــور  مــرشوط  النــي 
وبذلــك يتموقــف النــص مــن املجتمــع، ينتقــده 
ــد،  ــذا البع ــى ه ــح ع ــو يل ــوده، وه ــالل وج ــن خ م
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وهــو إىل جانــب ذلــك يرتبــط بســياق عــام للظواهــر 
القيــم  تارخييــة  وثيقــة  كأي  ويشــهد  االجتامعيــة، 
ــه  ــطة وضعيت ــا بواس ــو حيوهل ــره، وه ــائدة يف ع الس
املحاكاتيــة حيــال اللغــة إىل صــور، إنــه التصــور نفســه 
ــن،  ــورت« )يقط ــة فرانكف ــد مجاع ــده عن ــذي نج ال
ــياق  ــذا الس ــرق يف ه ــن الف 2001م، ص:26(. ولك
بــن النصــن النقــدي واإلبداعــي يتمثــل يف أن اللغــة 
ــس  ــام يعك ــة بين ــة إحيائي ــي لغ ــر ه ــص األخ يف الن
النــص النقــدي كأي وثيقــة تارخييــة القيــم الســائدة يف 

ــة. ــة علمي ــن بلغ ــره ولك ع
ــتاجلي  ــص النوس ــل الن ــن أن تأوي ــم م ــى الرغ وع
ــر  ــى النظ ــوم ع ــية يق ــة سياس ــن زاوي ــات م يف املعلق
إىل الواقــع التارخيــي عــى أنــه مرجعيــة حلــل دالالت 
ــخ  ــد تاري ــتحرض الناق ــعري، فيس ــص الش ــك الن ذل
امــرئ القيــس ورصاعــه مــع بنــي أســد؛ ليفــرس 
زهــر  معلقــة  أطــالل  ويربــط  معلقتــه،  مقدمــة 
بأحــداث حــرب داحــس والغــراء، إال أنــه ال يســتقيم 
ــطحي  ــر س ــه تفس ــى أن ــر ع ــذا التفس ــف ه تصني
ــرب  ــخ الع ــر إىل تاري ــه ينظ ــك أن ــة ذل ــي، وعل واقع
ــر داليل  ــه مضم ــى أن ــالم ع ــل اإلس ــم قب ورصاعاهت
قــراءة  إىل  النوســتاجلي، وحيتــاج  النــص  يتضمنــه 

ــداليل. ــر ال ــك املضم ــفرات ذل ــل ش ــة حل عميق
أمــا تكويــن الناقــد ذي االجتــاه الســيايس فيعتمــد 
عــى مصدريــن: أوهلــام تارخيــي، فيكــون الناقــد مهتــاًم 
الســيايس  وتنافســهم  وحروهبــم  العــرب  بتاريــخ 
ــوي،  ــو لغ ــر فه ــدر اآلخ ــا املص ــة، أم ــك احلقب يف تل

وينطلــق فيــه الناقــد مــن احلقيقــة اللغويــة التــي تقــول 
إن لــكل كلمــة مســتوين دالليــن: مســتوى ســطحي   
surface level يــدل عــى املعنــى األويل للكلمــة خارج 

الســياق، ومســتوى عميــق  deep level يُعنــى بالكلمة 
ــة غــر  ــه مــن احتــامالت داللي يف الســياق، ومــا حتمل

مبــارشة. 
ــدر  ــن املص ــه م ــدر يف تكوين ــذي يص ــد ال فالناق
األول لــن يفــرس املقدمــة النوســتاجلية للمعلقــات 
-يف الغالــب- تفســرًا سياســيًا، فهــو ال يتفاعــل 
ــالل يف  ــة، واألط ــطحي للدالل ــتوى الس ــع املس إال م
املعلقــات ال تتحــدث يف مســتواها الســطحي عــن 
ــذي  ــد ال ــام أن الناق ــية، ك ــة أو سياس ــداث تارخيي أح
ــاين دون األول  ــدر الث ــى املص ــه علـ ــد يف تكوين يعتم
ــد  ــص، وجي ــة يف الن ــدالالت العميق ــن ال ــيبحث ع س
ــن  ــق م ــرياح دالالت أعم ــة والـ ــة والرحل يف الظعين
ــدر  ــن املص ــاده ع ــن ابتع ــطحية، ولك ــدالالت الس ال
األول التارخيــي ســيدفعه إىل ترشــيح معنــى آخــر 
ــب  ــخ- يتناس ــًا... إل ــطوريًا أو رمزي ــون أس ــد يك -ق
ــوم  ــذا املفه ــيايس هب ــاه الس ــه. وإذا كان االجت وتكوين
يعتمــد عــى العنريــن أو املصدريــن الســابقن فــإن 
قلــة مــن النقــاد مــن تفاعــل مــع النــص النوســتاجلي 
يف املعلقــات تفاعــاًل سياســيًا تارخييــًا ووِصفــت رؤيتــه 
بأهنــا رؤيــة سياســية، ويف مقدمــة هــؤالء النقــاد نجــد 

ــي. ــب البهبيت نجي
إن مؤلفــات وأبحــاث نجيــب البهبيتــي تــدل -يف 
ــًا  ــًا وأديب ــه كان مؤرخ ــى أن ــا- ع ــا وعناوينه منهجه
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وناقــدًا، ويمكــن اجلمــع بــن هــذه احلقــول فيقــال إنــه 
كان مؤرخــًا لــأدب، عــى أن تكوينــه التارخيــي تغلب 
ــريب(،  ــعر الع ــخ الش ــي )تاري ــه األديب، فف ــى تكوين ع
ــة  ــل إىل دراس ــًا(، و)املدخ ــرة وتارخي ــات س و)املعلق
التاريــخ واألدب العربيــن(، و)املعلقــة األوىل أو عنــد 
ــه  جــذور التاريــخ( فــرس البهبيتــي جــل مــا تطــرق ل
ــًا  ــارزة يف األدب العــريب تفســرًا تارخيي مــن ظواهــر ب

ــًا معتمــدًا عــى الــراع الســيايس.  درامي
ــه التارخيــي والســيايس يف  ــد انتقــل معــه تكوين وق
تفاعلــه وتفســره للمقدمــة النوســتاجلية يف املعلقــات، 
فاعتــر قصــص غـــرام امــرئ القيـــس، وقصــة غــرام 
عنــرتة مــع عبلــة مــا هــي إال »لــون مــن ألــوان 
التصويــر الرمــزي لوقائــع تارخييــة تتصــل بحيــاة كل 
منهــام، وتبــن مواقعهــم مــن تاريــخ أمتهــم، وتتعلــق 
ــوا  ــا، فخاب ــرون وراء حتقيقه ــوا جي ــم كان ــع هل بمطام
ص:99(.  1982م،  )البهبيتــي،  وأصابــوا«  فيهــا 
وبعبــارة أخــرى فــإن كاًل مــن أم احلويــرث، وفاطمــة 
ــل دالالت  ــس حتم ــرئ القي ــة ام ــاب يف معلق وأم الرب
ــاء،  ــى النس ــارشة ع ــا املب ــن دالالهت ــد م ــة أبع تارخيي
فهــي تتعلــق باألحــداث والراعــات السياســية التــي 
ــد( وغرمهــا  عاشــها امــرؤ القيــس. أمــا )أســامء وهن
ــزة  ــن حل ــارث ب ــة احل ــاء يف معلق ــامء النس ــن أس م

كـقوله:
آَذَنتنـــا بَِبينِهـــا َأســـامُء 

ُربَّ ثـــاٍو ُيَمـــلُّ ِمنـــُه الَثـــواُء 
ومنها:

َوبَِعينَيـــَك َأوَقـــَدت ِهنـــٌد النـــار 
َأصيـــًا ُتلـــوي ِبـــا الَعليـــاُء 

)التريزي، 1997م، ص:291(
فــرى نجيــب البهبيتــي أن »ظاهــر الشــعر أن احلــارث 
ينســب بأســامء وهبنــد، وحقيقــة األمــر ليســت كذلك، 
وإنمـــا )أســامء( هــذه شــخصية خياليــة تذكــر أيضًا يف 
قصــة حــب املرقــش األكــر البكــري الــذي خــرج عى 
ملــوك املنــاذرة، وثــار عــى قومــه مــن بكــر ممــن أخــذ 
صــف أولئـــك امللــوك، وهنــد لقــب جــرى عــى بنات 
ــمها  ــمى باس ــن تس ــت إحداه ــاذرة، كان ــوك املن مل
اخلــاص، ولكنهــا تلقــب أبــدًا هبنــد« )البهبيتــي، 
1982م، ص:101(. إذًا فأطــالل معلقــة احلــارث بــن 
حلــزة -يف رؤيــة نجيــب البهبيتــي- تشــر يف معناهــا 
الســطحي surface level إىل فــراق املحبوبــة وخــراب 
الديــار وتشــتت القبيلــة، ولكنهــا يف مســتواها العميــق 
deep level  تتحــدث عــن بنــي بكــر قبيلــة الشــاعر، 

ورصاعهــا مــع القبائــل األخــرى. 
والنــار التــي نســبها احلــارث بــن حلــزة إىل )هنــد( 
ــام  ــة وإن ــار املعروف ــي الن ــت ه ــر ليس ــت األخ يف البي
هــي -يف رأي البهبيتــي- »نــار أوقــدت يف وقعــة 
خــزازى، وهــي واقعــة انتصــف فيهــا عــرب الشــامل 
مــن عــرب اجلنــوب، وحتــرروا فيها مــن حكــم اليمن، 
وكانــت قيادهتــم عــى كليــب التغلبــي، وكانــت فيهــا 
تغلــب وبكــر تعمــالن يف وحــدة رائعــة، وقــد ســاعد 
ــيًا  ــاذرة، متش ــة املن ــذه الوقع ــامليون يف ه ــرب الش الع
]...[ مــع سياســتهم يف إضعــاف نفــوذ اليمنيــن 
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ــارة  ــا إث ــد هب ــام أري ــران، إن ــذه الن ــامء وه ــذه األس فه
كل هــذه املعــاين يف نفــوس هــؤالء اإلخــوة املتحاربــن 
ــي،  ــزل« )البهبيت ــا الغ ــرد هب ــب، ومل ي ــر وتغل ــن بك م

ص:101(. 1982م، 
ويســلم البهبيتــي بــام أمــاله عليــه تكوينه الســيايس 
ــه للمقدمــة النوســتاجلية يف  التارخيــي خاصــة يف قراءت
ــه  ــدي يف أن ــراء عن ــول »ال م ــة ويق ــدة اجلاهلي القصي
ــعراء  ــن الش ــا م ــة يف كل عصوره ــر يف اجلاهلي ــد م ق
مــن قــال يف الغــزل اســتجابة لعاطفــة أخــذت بنفســه، 
ولكــن شــعر اجلاهليــة كلــه مل يصلنــا، وإنــام احتفظــت 
األمــة منــه بقلــة يــكاد يفــرس كل غــزل فيهــا تفســرًا 
سياســيًا يطابــق الواقــع التارخيــي الــذي ســاق إىل قول 
القصيــدة، أو يذهــب مذهبــًا تقليديــًا رصفــًا وذلــك يف 
الشــعر اجلاهــي الســابق مبــارشة لإلســالم، وعنــدي 
ــزل يف  ــذا الغ ــت هل ــي ُجعل ــة الت ــة التقليدي أن األمهي
ــا إىل  ــر منه ــزء كب ــع يف ج ــد ترج ــتفتاح القصائ اس
رمزيتــه تلــك« )البهبيتــي، 1982م، ص:144(. ومــن 
ــرها  ــًا يف تفس ــى تارخيي ــت منح ــي نح ــراءات الت الق
ــا  ــي قدمه ــراءة الت ــك الق ــتاجلية تل ــة النوس للمقدم
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 
ــار  ــة باآلث ــات املليئ ــي املرتفع ــرب، وه ــرة الع جزي
ــًا  ــة ناقدهــا تكوين ــذا البيئ ــت ه ــد كون والنقــوش، وق
ــها أي  ــا ونقوش ــع آثاره ــًا بتتب ــه مغرم ــًا فجعلت خاص

بتتبــع تارخيهــا، فأوجــدت يف نفســه حبــًا دائــاًم وشــغفًا 
ــًا  ــخ، وولع ــار والنقــوش والتاري يف البحــث عــن اآلث
بــام حتمــل تلــك اآلثــار املوغلــة يف القــدم والتــي ضــاع 
بعضهــا، وال زالــت قريــة فيفــا التــي نشــأ فيهــا الناقــد 

حتتفــظ ببعــض آثارهــا األخــرى. 
البيئــة العامــل الوحيــد يف التكويــن  ومل تكــن 
الســيايس التارخيــي للفيفــي، وإن كانــت العامــل 
األبــرز، فقــد تأثــر بــآراء مــن ســبقه مــن نقــاد املنهــج 
ــت هــوى  ــا ووافق ــد أن تتبعه الســيايس التارخيــي، بع
يف نفســه، ولكنــه مل يقــف عنــد حــد اإلعجــاب 
بتلــك اآلراء بــل جتــاوزه إىل اإلضافــة والتطويــر، 
ــة للمنهــج التارخيــي  ــه نقلــة نوعي حتــى غــدت أبحاث
ــج  ــة املنه ــم، وخاص ــريب القدي ــعر الع ــة الش يف دراس

التارخيــي املمــزوج باألســطورة.
وليمهــد عبــد اهلل الفيفــي لرؤيته السياســية التارخيية 
ســعى إىل إقنــاع قارئــه بــأن يقــرأ التاريــخ واملثولوجيــة 
مــع قراءتــه للنص الشــعري قبــل اإلســالم، وأن يبتعد 
عــن اختــاذ الشــعر وثيقــة، وذلــك -كــام يقــول- »ألن 
أي حماولــة الختــاذ الشــعر وثيقــة جغرافيــة أو تارخييــة 
أو ســرية حماولــة تفســد الشــعر واجلغرافيــا والتاريــخ 
ــن  ــه م ــل ل ــرتاض ال حم ــى اف ــوم ع ــا تق يف آن؛ ألهن
ــاء  ــن اإلحي ــو رضب م ــث ه ــن حي ــعر، م ــة الش طبيع
ــه  ــًا ل ــع فعلي ــا ال واق ــول م ــر، يق ــل والتصوي والتخيي
ــارئ أن  ــق الق ــن ح ــإن م ــذا ف ــل ه ــرضورة؛ ألج بال
ــن  ــر ع ــوالت ُأخ ــة حمم ــامء اخلمس ــذه األس ــد يف ه جي
مادهتــا اللغويــة )ســقط-لوى-دخل-وضح-قرا(« 
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)الفيفــي، 2001م، ص:41(، وهــو بذلــك يمهــد 
لقــراءة مقدمــة معلقــة امــرئ القيــس قــراءة سياســية 

ــة. ــه التكويني ــب معرفت تناس
وبعــد أن يبحــث الفيفــي يف اشــتقاق مفــردات 
)الدخــول، وحومــل، وتوضــح، واملقــراة( يف مقدمــة 
ــي  معلقــة امــرئ القيــس يســتنتج مــن اإلحيــاءات الت
ــرتاءى  ــا »ت ــة فيه ــردات أن الدالل ــك املف ــا تل تتضمنه
الوقــوف  ظاهــر  -يموهــه  داليل  مضمــر  صــوب 
ــم  ــام ُفه ــزل( ك ــب و من ــرى )حبي ــن ذك ــكاء م والب
عــى مــّر القــراءات- بحيــث حتيــل القصيــدة إىل 
نــص ســيايس، يبــدو متعلقــًا حتديــدًا بموقــف امــرئ 
ــام كان  ــد، أو رب ــي أس ــه يف بن ــل أبي ــد مقت ــس بع القي
وقوفــه عــى ســقوط لــواء مملكتــه األوىل يف كنــدة 
القديمــة بقريــة الفــاو« )الفيفــي، 2001م، ص:43(. 
إىل  النوســتاجلي  النــص  إحيــاءات  يقــدم  فالفيفــي 
األمــام، ويعيــد الــدالالت الظاهــرة إىل اخللــف، 
وجيــد يف النــص -بدالالتــه وإحياءاتــه- نصــًا سياســيًا 
يشــبه املذكــرات التــي يكتبهــا السياســيون يف العــر 
احلديــث. فمقدمــة معلقــة امــرئ القيــس توحــي 
ــارة  ــواء إم ــامءة إىل ل ــاك إي ــأن »هن ــي ب ــد اهلل الفيف لعب
يســقط يف مؤامــرة غــادرة، بــن دعــي غــادر )دخول(، 
وحامــل ســالح خائــن رشس ككلبــة )حومــل(، 
مدمــر كالســحاب األســود، أو الســيل الــذي يصــور 
خرابــه للديـــار يف هنايــة املعلقــة، بيــد أن نصاعـــة احلق 
-كــام يقــول يف البيــت الثــاين- وماجــد الذكــرى 
البيضــاء، املضيئــة، كرايــة بيضــاء )توضــح(، والســرة 

الكريمــة املعطــاءة )املقــراة( ال تســقط، وال تعفــي 
رســمها الريــاح واألحــداث )مــن جنــوب وشــامل(« 
ــي  ــف الفيف ــا يوظ ــي، 2001م، ص:44(، وهن )الفيف
اللغــة يف التأســيس لرؤيتــه قبــل أن يوظــف مــا بلغنــا 

ــدة. ــخ كن ــن تاري م
ويف قــراءة الفيفــي لــراع الريــاح بــن ريــاح 
ــاح الشــامل التــي  اجلنــوب التــي تطمــس الطلــل وري
ــامل(  ــوب والش ــى إىل أن »)للجن ــل انته ــف الطل تكش
ــن  ــزو م ــزو، كالغ ــاح الغ ــدد ري ــى تع ــة ع ــا دالل هن
ــبأ وذي  ــك س ــم مل ــبأ، ث ــك س ــعر أوتر-مل ــل )ش قب
ريــدان( كــام تشــر إىل ذلــك كتــب التاريــخ أو كتابــات 
الفــاو والنقــوش اليمنيــة، كتلــك املحفــورة عــى 
نصــب، مــن حمــرم بلقيــس )مــأرب( -يعــود إىل عــر 
ملــوك ســبأ وذي ريــدان )املرحلــة التبعيــة اهلمدانية(- 
حيــث تشــر إىل محلــة حربيــة ُشــنت عــى قريــة )ذات 
كاهــل( حــارضة كنــدة يف وادي الــدوارس، ضــد 
ــك  ــه مل ــوف بأن ــور( املوص ــة ذي آل ث ــا )ربيع ملكه
ــى  ــب ع ــل بالتعاق ــا عم ــو م ــان، وه ــدة وقحط كن
ــام  ــت في ــام عمل ــوب، ك ــدة يف اجلن ــة كن ــض مملك تقوي
بعــد ريــاح الغــزو الشــاملية مــن قبــل )املنــذر الثالــث( 
ــدة يف  ــلطان كن ــض س ــى تقوي ــة ع ــل املنتفض والقبائ
فالفيفــي  ص:44(،  2001م،  )الفيفــي،  الشــامل« 
يرســم الطريــق الــذي يقرتحــه ملتلقــي النــص العــريب 
قبــل اإلســالم، فعليــه أن يســتحرض التاريــخ واآلثــار 
يف ذلــك العــر كــي حيــل إشــارات النــص، ويصــل 

ــي.  ــي التفاع ــة التلق إىل نقط
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عندمــا جــاء اإلســالم وألغــى جــل العقائــد 
ــدات يف  ــك املعتق ــت تل ــرب ُدون ــا الع ــن هب ــي آم الت
العقــول ثــم يف بطــون الكتــب عــى أهنــا متثــل الواقــع 
ــورت  ــا تط ــالم، وعندم ــل اإلس ــرب قب ــي للع اجلاه
ــطورة  ــح األس ــرز مصطل ــة، وب ــات املثولوجي الدراس
باعتبــاره مصطلحــًا علميـــًا، واكُتشفـــت الكثــر مــن 
اآلثــار القديـــمة يف جزيــرة العــرب والشـــام- وهــي 
األقاليــم التــي ســكنها العــرب قديــاًم- عــاد كثــر مــن 
املؤرخــن والنقــاد إىل مدونــة العــر اجلاهــي ليبحثــوا 
عــن األســاطر التــي انتــرشت بــن العــرب يف ذلــك 
ــاطر،  ــك األس ــادر تل ــن مص ــفوا ع ــر، وليكش الع
ومــن هنــا تفاعــل كثــر منهم مــع املقدمــة النوســتاجلية 

ــة. ــاد ميثولوجي ــعريًا ذا أبع ــًا ش ــا نص واعتره
الناقــد بالنــص النوســتاجلي يف هــذه  وعالقــة 
ــراه  ــام ي ــام ب ــة الرس ــبه عالق ــي تش ــاه امليثولوج االجت
يف املــرآة، فالرســام -كــام يالحــظ جــان بياجيــه- »ال 
ــل  ــه، وقب ــم موضوع ــه يرتج ــراه، إن ــا ي ــخ م يستنس
ــان  ــب الفن ــورة ال يذه ــورة. ويف الص ــدأ بالص أن يب
إىل مــا يــراه ولكــن مــا يعرفــه أيضــا حــول موضــوع 
ــاة  ــى احلي ــن معن ــع م ــد يوس ــام اجلي ــورة، فالرس الص
ألنــه حيمــل معلومــات أكثــر ممــا تظهــره خيــال 
ــد، 1974م، ص:13؛ شــهيد، 2017م،  املــرآة« )الكن
ــي  ــج امليثولوج ــد ذو املنه ــك الناق ص:126(. وكذل
فإنــه ال يستنســخ مــا يقولــه النــص ولكــن مــا يعرفــه 

أيضــا حــول موضــوع الصــورة الشــعرية والبعــد 
ــورة. ــك الص ــى تل ــع معن ــا، ويوس ــي هل امليثولوج

وقــد تأثــر جــل النقــاد الذيــن تفاعلــوا مــع النــص 
ــة  ــج األوروبي ــًا باملناه ــاًل ميثولوجي ــتاجلي تفاع النوس
احلديثــة يف املثولوجيــة والتاريــخ بعــد أن بــرزت 
اجتاهــات نقديــة أوروبيــة تعتــر األســطورة مرجعــًا ال 
بــد مــن العــودة إليــه لفهــم النصــوص القديمــة، كــام 
اعتــرت تلــك االجتاهات النصــوَص األدبية القديمـــة 
-ســواء كانــت نصوصــًا شــعرية أو نثريــة- مرجعــًا ال 
ــه للبحــث عــن األســاطر مثلهــا  ــد مــن العــودة إلي ب

مثــل الصـــخور واآلثــار والنقــوش.
وقــد وجــد أتبــاع املنهــج امليثولوجــي ضالتهــم يف 
ــدة يف  ــل ع ــالم لعوام ــل اإلس ــتاجلي قب ــص النوس الن
مقدمتهــا التكويــن الــداليل لذلــك النــص والغمــوض 
ــوفة ال  ــة املكش ــص ذو الدالل ــه، فالن ــط ب ــذي حيي ال
ــه، بخــالف النــص  ــه جمــاالً ليعــدد قراءات يــرتك ملتلقي
ــرات  ــدد التفس ــل تع ــو يقب ــة فه ــة الغامض ذي الدالل
املقدمــة  اطــراد  أن  إىل  إضافــة  واالحتــامالت، 
النوســتاجلية يف أكثــر القصائــد، وتكــرار العنــارص 
نفســها يقلــالن مــن مصداقيــة االفــرتاض القائــل بــأن 
ــه  ــي توارث ــد فن ــو إال تقلي ــا ه ــتاجلي م ــص النوس الن

ــعراء. الش
ومــن أهــم األســباب التي دفعــت بعــض املحدثن 
إىل ترشــيح املنهــج امليثولوجي دون غره من املناهــــج 
ــة  ــك اإلشكالـيـ ــتاجلي تل ــص النوس ــر الن يف تفسيــ
التــي آثارهـــــا  مرجليــوث Margoliouth يف مقالتــه 
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 (Margoliouth, 1925, ــريب ــعر الع ــول الش ــن أص ع
(p:417 ومــن بعــده طــه حســن يف قولــه بــأن »البحــث 

عــن احليــاة اجلاهليــة يف هــذا األدب أو الشــعر -أي يف 
عــر مــا قبــل اإلســالم- الــذي يضــاف إىل اجلاهلين 
فيظهــر لنــا حيــاة غامضــة جافــة، بريئــة أو كالريئة من 
الشــعور الدينــي القــوي، والعاطفــة الدينيــة املتســلطة 
عــى النفــوس، واملســيطرة عــى احليـــاة العمليــة وإال 
ــس  ــرئ القي ــعر ام ــذا يف ش ــن ه ــيئًا م ــد ش ــن نج فأي
ــًا  أو طرفــة أو عنــرتة؟ -ثــم يتســاءل- أو ليــس عجيب
ــاة  ــر احلي ــن تصوي ــه ع ــي كل ــعر اجلاه ــز الش أن يعج
ــن، 1962م، ص:73(.  ــن؟« )حس ــة للجاهلي الديني
ــة  ــدوا -بطريق ــي ليؤك ــج امليثولوج ــاد املنه ــاء نق فج
غــر مبــارشة- أن هــذا النقــص ليــس نقصــًا يف النــص 
الشــعري نفســه وإنــام اإلشــكالية يف متلقيــه، فالشــعر 
العــريب قبــل اإلســالم -يف رأهيــم- مــيء باإلشـــارات 
الدينيــة، ولكنهــا إشــارات ال ُتــدرك إال بالتلقــي 
ــن  ــدًا ع ــص بعي ــر الن ــاوز ظاه ــذي يتج ــق ال العمي
التلقــي الســطحي الــذي يقــف عنــد املعنــى اللفظــي 
يف النــص، وهــو التلقــي الــذي اتبعــه طــه حســن. ويف 
مقدمــة النقــاد الذيــن تفاعلــوا مــع النص النوســتاجلي 
ــد  ــن أمح ــة كل م ــة ميثولوجي ــن زاوي ــات م يف املعلق
ــة  ــي رؤي ــن، وه ــد الرمح ــم عب ــي وإبراهي ــامل زك ك
ــاهتام  ــتهرا بدراس ــد اش ــايف فق ــام الثق ــود لتكوينه تع
امليثولوجيــة عــى املســتوين األديب والنقــدي، أو عــى 
مســـتوى الدراســات النظريــة التارخييــة لأســطورة.

ــن رواد  ــه م ــى أن ــي ع ــامل زك ــد ك ــر إىل أمح ُينظ

املنهــج امليثولوجــي احلديــث يف تفســر الشــعر، وقــد 
ظهــر شــغفه باألســاطر يف كتاباتــه املبكــرة التــي 
نرشهــا يف ســتينيات وســبعينيات القــرن العرشيــن، ثم 
يف كتابــه )األســاطر( الــذي اعُتــر مرجعــًا أساســيًا يف 
موضوعــه، ومل يقــف شــغفه باألســاطر عنــد التفســر 
امليثولوجــي للشــعر القديــم قبــل اإلســالم بــل جتــاوزه 
ــد  ــث(،. وق ــعر احلدي ــطوري للش ــر األس إىل )التفس
مهــد أمحــد كــامل زكــي لرؤيتــه عندمــا اعتــر أن تكرار 
ــل  ــا ال حيم ــات وغره ــتاجلية يف املعلق ــة النوس املقدم
قيمــة أســلوبية بالغيــة ومــن ثــم يمكــن احلكــم عليــه 
ــتند  ــرار مس ــن التك ــرضب م ــذا ال ــام »ه ــود وإن باجلم

ــي، 1981م، ص:123(. ــطورية« )زك ــة أس إىل قيم
ــن  ــر م ــة زه ــه معلق ــام تضمنت ــي في ــد رأى زك وق
رحلــة ملحبوبــة الشــاعر أم أوىف، وكيــف ســارت 
هــذه الرحلــة مــن الــرشق إىل الغــرب، وفــوق جبــال 
ــا  ــب قراءهت ــة يصع ــك الرحل ــرًا أن تل ــة، معت خمتلف
ــرأة  ــور ام ــه »تص ــن يف رأي ــال يمك ــة، ف ــراءة واقعي ق
ــه  ــو يف حزن ــة، وه ــا فرح ــن حبيبه ــافر ع ــة تس مجيل
يتغنــى بفرحهــا، إال أن يكــون البديــل أن هــذه رحلــة 
الشــمس يوميــًا منــذ أن تــرز مــن خدرهــا إىل أن 
تغيــب وراء األفــق يف البحــر العظيــم، ومــا أكثــر 
قصــص اجلاهليــن عــن الشــمس الغاربــة وعــن 
ــن  ــب يف ع ــث تغي ــا، حي ــن ورائه ــان م ــة اإلنس رحل
ــي،  ــد« )زك ــن جدي ــرشق م ــن ال ــرج م ــم خت ــة، ث محئ

ص:123(.  1981م، 
ويف قول زهر بن أيب سلمى يف مقدمة معلقته:
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تَبـــرَّ َخليـــي َهـــل َتـــرى ِمـــن َظعائِـــٍن
ـــم ـــوِق ُجرُث ـــن َف ـــاِء ِم ـــَن بِالَعلي ل مَّ َتَ

 )التريزي، 1997م، ص:130(
ــاؤالت  ــدة تس ــي ع ــامل زك ــد ك ــد أمح ــاءل الناق يتس
موجهــة إىل قــارئ نصــه هبــدف إثــارة الشــك يف 
ــة  ــذه الرحل ــن أن ه ــول »أفنظ ــابقة، ويق ــه الس قناعات
ــة  ــم إذا زين ــزل؟ وفي ــار من ــد إقف ــًا بع ــكأ حق وراء ال
يســمع  احللــل والشــاعر حزيــن  الظعــن وأهبــى 
ــراب  ــتقبل اخل ــذا يس ــور؟ أهك ــم العط ــاء، ويش الغن
والفـــراق حتـى ال يكون هنـــاك إال الذكـرى احلزيــنة 
ــي  ــايف- الت ــؤى واألث ــة -كالن ــاة املنزلي ــا احلي وبقايـ
ــن  ــب م ــرج املوك ــاذا خي ــم مل ــا؟ ث ــا وألفه ــا أحبه طامل
ــال  ــام ق ــر ك ــاء الكث ــث امل ــرب، حي ــرشق إىل الغ ال
ــاء«  ــورود مس ــون ال ــث يك ــره، وحي ــال غ ــر وق زه

ص:123(. 1981م،  )زكــي، 
وقــد أضــاف أمحــد كــامل زكــي إىل رؤيتــه بعديــن 

ل قــول طرفــة بــن العبــد: جديديــن عندمــا أوَّ
ـــدَوًة ـــِة ُغ ـــدوَج املالِكيَّ َكَأنَّ ُح

ـــن َدِد  ـــِف ِم ـــفٍن بِالنَواِص ـــا َس َخاي
)التريزي، 1997م، ص:75(

بــأن الســفينة هنــا هــي الشــمس، »فمــن قديــم 
ــر،  ــر يف بح ــفينة تس ــمس س ــاطر الش ــور األس تص
وقــد حــرص الشــاعر اجلاهــي يف كثــر مــن األحيــان 
ــة«  ــفن العظيم ــا أي الس ــن باخلالي ــر الظع ــى تصوي ع

ص:123(. 1981م،  )زكــي، 
ــة يف  ــة للناق ــف طرف ــأن وص ــي ب ــر زك ــام اعت ك

مقدمــة معلقتــه يتعلــق بأســطورة الطوطــم الــذي -كام 
يعرفــه زيــدان عبــد الباقــي- »قــد يكــون حيوانــًا -من 
أي نــوع- أو نباتــًا، أو جــزءًا من حيــوان أو نبات، وقد 
يكــون مظهــرًا مــن مظاهــر الطبيعــة، أو مــا يعــر عــن 
هــذه الظاهــرة أو تلــك، والتوتــم -يف جوهــره- هــو 
ــانية، يف  ــة إنس ــزة جلامع ــص املمي ــر إىل اخلصائ ــا يش م
مقابــل اجلامعــات األخــرى يف شــكل اجتامعــي آخــر، 
ــد  ــم« )عب ــس التوت ــر لنف ــع أك ــل جمتم ــام داخ ورب
ــن  ــة م ــد أراد طرف ــي، 1981م، ص:236(. فق الباق
وصفــه للناقــة -يف وجهــة نظــر زكــي- أحــد أمريــن: 
»إمــا أنــه يريــد أن يقابــل هبــا ناقــة الســامء املثاليــة مــن 
منطلــق وحــدة الوجــود عنــد الشــاعر اجلاهــي، وإمــا 
أنــه يريــد الســيطرة التامــة عليهــا فرصدها جــزءًا جزءًا 
ــوان  ــش احلي ــوه بنق ــل صن ــام يفع ــحريًا ك ــدًا س رص
الــذي يريــد صيــده عــى احلجــر، ويف كلتــا احلالتــن مل 
يغــب عــن ذاكرتــه اخلالقــة املنتجــة البعد األســطوري 
للناقــة« )زكــي، 1981م، ص:123(. وينتهــي الناقــد 
مــن قراءتــه للمقدمــة النوســتاجلية بيقــن تــام ال لبــس 
ــن يف  ــه أن الظع ــك في ــذي ال ش ــول »وال ــه، ويق في
ــع  ــة -م ــف الناق ــتاجلية، ووص ــة النوس ــار املقدم إط
ربطهــا بالبقــرة أو الثــور الوحــي أو احلــامر اآلبــد أو 
ــًا- إنــام هــو تقليــد شــعري لــه أصولــه  الظليــم أحيان
ــرتض أن  ــع ُيف ــن واق ــرًا ع ــس تعب ــة، ولي املثولوجي
ــم  ــوا أيامه ــام، وأنفق ــوا يف خي ــم عاش ــن كله اجلاهلي
ــي، 1981م،  ــرب« )زك ــص، واحل ــة، والقن يف الرحل

ص:122(.
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ويف عــام 1982م -أي بعــد عــام مــن نــرش أمحــد 
ــعر  ــطوري للش ــر األس ــه )التفس ــي لبحث ــامل زك ك
ــعر  ــة يف الش ــورة الفني ــاب )الص ــر كت ــم(- ظه القدي
ــد  ــرت عب ــث( لن ــد احلدي ــوء النق ــي يف ض اجلاه
الرمحــن، بمعنــى أن األخــر قــد يكــون متأثــرًا يف كتابه 
ــن آراء  ــي م ــامل زك ــد ك ــلفه أمح ــه س ــل إلي ــام توص ب
ــة،  ــه التكويني ــب معرفت ــة تناس ــالت ميثولوجي وتأوي
خاصــة أن دراســته اقرتبــت يف كثــر مــن نتائجهــا مــن 

ــي. ــة زك ــا دراس ــي قدمته ــج الت النتائ
ــه  ــد الرمحــن يف مطلــع كتاب م نــرت عب وقــد قــدَّ
ــد  ــوء النق ــي يف ض ــعر اجلاه ــة يف الش ــورة الفني )الص
ــد  ــق بالناق ــامم يتعل ــرًا باالهت ــاؤالً جدي ــث( تس احلدي
املتلقــي ونظرتــه للشــعر العــريب قبــل اإلســالم، يقــول 
ــدرس الشــعر اجلاهــي منفصــاًل  »فمــن الغريــب أن ن
عــن نظــرة الشــعراء إىل الكــون ]...[ فنظــرة الشــاعر 
إىل الكــون ال يســتغنى عنهــا أبــدًا يف نقــد الشــعر؛ ألن 
ــد،  ــام الناق ــق أم ــر الطري ــي تن ــي الت ــرة ه ــك النظ تل
ــن،  ــد الرمح ــم« )عب ــل مظل ــط يف لي ــه خيب ــال جتعل ف

ص:16(.  1982م، 
ــاطر  ــم باألس ــد اهت ــي ق ــامل زك ــد ك وإذا كان أمح
ــإن  ــدف، ف ــو اهل ــذي ه ــص ال ــة الن ــن دراس ــر م أكث
ــلك  ــذا املس ــه يف ه ــق مع ــن اتف ــد الرمح ــرت عب ن
فبالــغ يف البحــث عــن األســاطر عــى حســاب 
ــن  ــل ب ــر »الفص ــه اعت ــى إن ــعري، حت ــص الش الن
ــي  ــور الت ــن الص ــل ب ــي كالفص ــعر اجلاه ــور الش ص
ــم،  ــوين القدي ــد الفرع ــة واملعتق ــد الفرعوني ــأ املعاب مت

فــام فهمنــا تلــك الصــور إال يــوم فهمنــا املعتقــد 
الفرعــوين« )عبدالرمحــن، 1982م، ص:5(. وبالتــايل، 
ففهــم النــص النوســتاجلي يتطلــب تفســرًا ميثولوجيــًا 

ــص. ــك الن ــا ذل ــذي يتضمنه ــور ال للص
و انتهــى نــرت عبــد الرمحــن يف رصــده لظاهــرة 
حضــور املــرأة يف أطــالل املعلقــات إىل أن أســامء 
النســاء يف تلــك النصــوص حتمــل دالالت ميثولوجيــة 
الطلــل  عنــر  هــي  فـ»املــرأة  متباينــة،  ورمزيــة 
الرئيــس، ونــكاد ال نجــد يف  الشــعر اجلاهــي أطــالالً 
بغــر امــرأة: فامــرؤ القيــس ينســب أطاللــه إىل ســلمى 
وهنــد و الربــاب ]...[ وزهــر يــرد أطاللــه إىل أم أوىف 
ــار  ــا إىل إقف ــأدى رحيله ــت ف ــد رحل ــرأة ق ]...[ وامل
ــب  ــوا اخلص ــد ربط ــعراء ق ــكأن الش ــار ]...[ ف الدي
باملــرأة، أو علقــوا حياهتــم هبــا، يبقــون يف الديــار 
ــد  ــت« )عب ــا رحل ــا إذا م ــون عنه ــت، ويرحل إذا بقي
ــعراء  ــكاء الش ــا ب ــن، 1982م، ص:127(. وأم الرمح
الدائــم عــى الطلــل وعــى احلبيبــة املفقــودة فإنــام هــو 
-يف رأي نــرت عبــد الرمحــن- بــكاء عــى الشــمس 
التــي رحلــت فــأدى رحيلهــا إىل خــراب الديــار، »فــام 
مــن امــرأة حقيقيــة ُتقفــر ديــار قومهــا إذا مــا رحلــت، 
ــون هــي  ــي كان يعبدهــا اجلاهلي ولكنهــا الشــمس الت
ــمس  ــار، فالش ــار الدي ــا إىل إقف ــؤدي رحيله ــي ي الت
الرمحــن،  )عبــد  اإلنســان«  عنــد  اخلصــب  رمــز 
ــد الرمحــن  1982م، ص:131(. وإذا كان نــرت عب
قــد عــر عــن رؤيتــه الســابقة بعبــارات تتضمــن نوعــًا 
ــن  ــان م ــض األحي ــرتب يف بع ــي تق ــة الت ــن الذاتي م



72

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

ــدو يل(  ــاريت )يب ــابق بعب ــه الس ــدر رأي ــة فص االنطباعي
ــالل  ــرس األط ــا أراد أن يف ــه عندم ــدو( إال أن ــد تب و)ق
يف معلقــة زهــر اســتخدم لغــة جازمــة، وكأنــه وجــد 

ــة. ــك املعلق ــه يف تل ضالت
ــي  ــة الت ــن أن العالق ــد الرمح ــرت عب ــر ن اعت
تربــط الشــعر العــريب قبــل اإلســالم باألســطورة 
فـ»البنــاء  املوضــوع،  واســطتها  توافقيــة  عالقــة 
ــة  ــق عالق ــو أن تتف ــي ه ــعر اجلاه ــي يف الش التوافق
ــد  ــه« )عب ــة ب ــة اآلهل ــع عالق ــوع م ــاعر باملوض الش
الرمحــن، 1982م، ص:199(، ثــم يؤكــد عــى فكــرة 
ــن أيب  ــر ب ــة زه ــا بمعلق ــي قدمه ــي الت ــاء التوافق البن
ــاء، ويقــول »فاملوضــوع  ــاالً عــى هــذا البن ســلمى مث
ــالم  ــول الس ــو حل ــه ه ــول في ــر أن يق ــذي أراد زه ال
ــة  ــاء نتيج ــد ج ــالم ق ــذا الس ــن، وأن ه ــن القبيلت ب
حلكمــة مــن ســعيا إىل دفــع ديــات القتــى حقنــًا 

ــال: ــاء، ق للدم
ِم َتَكـــــلَّ َل  ِدمنَـــٌة  َأوىف  ُأمِّ  َأِمـــن 

َفامُلَتَثلَّـــم الـــُدّراِج  بَِحوماَنــــــِة 
َكَأنَّــــــها بِالَرقَمَتـــِن  َلـــا  َوداٌر 

َمراِجـــُع َوشـــٍم يف َنـــواِشِ ِمعصـــم
ِبـــا الَعـــُن َواآلرآُم َيمشـــَن ِخلَفـــًة

ـــم ـــن ُكلِّ جمَث ـــَن ِم ـــا َينَهض َوَأطاُؤه
ـــًة َوَقفـــُت ِبـــا ِمـــن َبعـــِد ِعرشيـــَن ِحجَّ

ـــَوّهم ـــَد الَتـ ـــداَر َبع ـــُت ال ـــًا َعَرف َفَلي  
ِس ِمرَجــــٍل أثـــايِفَّ ُســـفعًا يف ُمَعـــرَّ

ـــم َوُنؤيـــًا َكِجـــذِم احَلــــوِض َل َيَتَثلَّ

ـــها ـــُت لَِربِعـ ـــداَر ُقل ـــُت ال ـــاّم َعَرف َفَل
ـــا الَربـــُع َواســـَلم«   َأال ِعـــم َصباحـــًا َأيُّ

)عبد الرمحن، 1982م، ص:200(
ــاؤالت  ــدة تس ــن ع ــد الرمح ــرت عب ــد ن ــم يرص ث
أثارهــا النــص النوســتاجلي ملعلقــة زهــر »أوهلــا: 
ملــاذا نســب الديــار إىل أم أوىف، بــل ملــاذا جعــل أم أوىف 
ــة،  ــد امللكي ــالم تفي ــا( وال ــار هل ــار؟ )دي ــة للدي مالك
وهــل يعقــل أن متلــك امــرأة حقيقــة ديــارًا؟ وثانيهــا: 
أيمكــن أن تكــون كل هــذه الديــار املتســعة: حومانــة 
الــدراج، املتثلــم، الرقمتــن المــرأة أو حتــى لقبيلــة إذا 
أخذنــا مــا يقولــه ثعلــب )والرقمتــان إحدامهــا قــرب 
املدينــة، واألخــرى قــرب البــرة( وثالثهــا يقــول: إنه 
وقــف بديارهــا واملوقــف مــكان حمــدد يســتطيع املــرء 
فيــه أن يــرى مــا يقــع عليــه بــره، فهــل يســتطيع أن 
يــرى مــن موقفــه كل هــذه الديــار؟« )عبــد الرمحــن، 
ذلــك  بعــد  الناقــد  خيلــص  ص:200(.  1982م، 
إىل أن »هــذه التســاؤالت تثــر الشــكوك يف أم أوىف 
ــؤدي إىل  ــة ت ــا جمتمع ــة عنه ــة، واإلجاب ــرأة احلقيقي امل
اســتبعاد أن تكــون امــرأة مــن حلــم ودم، وإىل اســتبعاد 
ــد  ــي ]...[وأعتق ــل حقيق ــام طل ــر أم ــون زه أن يك
أن هــذا املوقــف مناجــاة لســيدة اخلصــب واحلكمــة، 
ــرت  ــي هج ــة الت ــر واآلهل ــن زه ــة ب ــو يف العالق وه
ــد  ــًا« )عب ــن عام ــوال عرشي ــأس ط ــاع الي ــار، فش الدي

الرمحــن، 1982م، ص:200(.
ــد  ــرت عب ــي ون ــامل زك ــد ك ــل أمح ــد جي وبع
ــابق  ــل الس ــى اجلي ــذ ع ــر تتلم ــل آخ ــدأ جي ــن ب الرمح
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يف  وبأســلوهبم  امليثولوجيــة،  بمنهجيتهــم  وتأثــر 
ــل إن  ــم، ب ــتاجلي القدي ــص النوس ــع الن ــل م التفاع
ــل  ــا اجلي ــل إليه ــي توص ــج الت ــرر النتائ ــن ك ــم م منه
األول، ولكــن هــذا التأثــر مل يطمــس ذاتيتهــم النقديــة، 

ــل. ــي البط ــف ع ــل يق ــذا اجلي ــاد ه ــة نق ويف مقدم
كان للناقــد إبراهيــم عبــد الرمحــن -الــذي ُعــرف 
باهتامماتــه امليثولوجيــة يف دراســة األدب اجلاهــي كــام 
ــريب(-  ــد الع ــعر يف النق ــا الش ــه )قضاي ــح يف كتاب يتض
األثــر األبــرز يف التكويــن النقــدي لعــي البطــل، فبعــد 
أن تتلمــذ عليــه يف مقاعــد الدراســة بــدأ إبراهيــم 
ــة للبطــل،  ــة امليثولوجي ــد الرمحــن يف تكويــن الرؤي عب
ــتر  ــة املاجس ــل درج ــالته لني ــه يف رس ــأرشف علي ف
ــطوري يف  ــز األس ــوان )الرم ــت عن ــا حت ــي كتبه والت
شــعر بــدر شــاكر الســياب(، ثــم انتقــل معــه إىل 
مرحلــة الدكتــوراه ليــرشف عــى بحثــه املعنــون 
بـ)الصــورة يف الشــعر العــريب حتــى آخــر القــرن الثاين 
اهلجــري: دراســة يف أصوهلــا وتطورهــا( ليصبــح بعــد 
ذلــك عــي البطــل امتــدادًا لنقــاد املنهــج امليثولوجــي 

ــم. ــعري القدي ــص الش ــراءة الن يف ق
وقــد حــاول البطــل أن يضــع حــدودًا تضبــط 
التفســر امليثولوجــي للشــعر القديــم فأخــذ عــى 
ــن  ــدالالت األماك ــده ل ــن حتدي ــد الرمح ــرت عب ن
واملــرأة يف املقدمــة النوســتاجلية كالربــاب وأم أوىف 
وغرمهــا حيــث يقــول »ال نســتطيع أن نغامــر فنحــدد 
ــيء  ــي ت ــفات الت ــر املكتش ــا مل تتوف ــة م ــذه الدالل ه
ــرج  ــال خي ــذا ف ــر ه ــا بغ ــد، أم ــذا التحدي ــق ه طري

ــة التــي ال تؤمتــن يف نتائجهــا  التحديــد عــن االنطباعي
ــع  ــر، وم ــة باملخاط ــرة حمفوف ــي مغام ــرة، وه األخ
ــن يف  ــد الرمح ــرت عب ــا ن ــق إليه ــد انزل ــك فق ذل
كتابــه )الصــورة الفنيــة يف الشــعر اجلاهــي( يف الفصــل 
ــامء،  ــة لأس ــامء الرمزي ــة األس ــده لدراس ــذي عق ال
فربــاب إهلــة املوســيقى، وأم أوىف ربــة احلكمــة، وهــر 
ربــة اجلنس...إلــخ ]...[ فهــو أمــر ال يعــدو أن يكــون 
خيــاالً ال ســند لــه مــن علــم، وانطباعــًا ذاتيــًا ال 
أســاس لــه مــن حقيقــة« )البطــل، 1983م، ص:69(. 
وكأن البطــل يريــد أن ينقــل املدرســة امليثولوجيــة التي 
ينتمــي إليهــا نقلــة نوعيــة عندمــا انتقــد نــرت عبــد 
ــن  ــد الرمح ــم عب ــتاذه إبراهي ــة، وأس ــن رصاح الرمح
ــى أي  ــامد ع ــدالالت دون االعت ــالق ال ــًا يف إط ضمن

ــة. ــة أو تارخيي ــة علمي حقيق
ويــورد عــي البطــل يف كتابــه )الصــورة يف الشــعر 
العــريب حتــى آخــر القــرن الثــاين اهلجــري( -والــذي 
نــرشه عــام 1983م- جــزءًا مــن وصــف طرفــة 

ــول: ــن يق ــه ح ــة معلقت ــه يف مقدم ملحبوبت
َويف احَلـــيِّ َأحـــوى َينُفـــُض امَلـــرَد شـــاِدٌن

ُمظاِهـــُر ِســـمَطي ُلؤُلـــٍؤ َوَزَبرجـــد 
بَِخميــــَلٍة َربـَربــــًا  ُتراعـــي  َخـــذوٌل 

ــِر َوَترَتـــدي ــاَوُل َأطـــراَف الَبيـ َتنـ
رًا ُمنَـــوِّ َكــــــَأنَّ  َأملـــى  َعـــن  َوَتبِســـُم 

ـــُه َنـــدي ـــَل ُحـــرَّ الَرمـــِل ِدعـــٌص َل لَّ  َتَ
لِثاتِــــِه إاِّل  الَشـــمِس  إِيــــاُة  َسَقتـــــُه 

 ُأِســـفَّ َوَل َتكــــِدم َعَليـــِه بإثمــِـــد
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َوَوجـــٌه َكــــَأنَّ الَشـــمَس َحلَّـــت ِرداءهـــا   
د ــَتَخدَّ ــوِن َل َيــ ــيُّ الَلـ ــِه َنِقـ َعَليـــ

 )التريزي، 1997م، ص:77(
ــة  ــي منهجي ــة حتاك ــراءة ميثولوجي ــص ق ــرأ الن ــم يق ث
الرمحــن والناقديــن أمحــد  إبراهيــم عبــد  أســتاذه 
ــة  ــة -يف رؤي ــن، فطرفـ ــد الرمح ــرت عب ــي ون زك
ــا  ــق فيه ــورة تتحق ــام ص ــا أم ــل- »يضعن ــي البط ع
الصــورة املثــال للمــرأة، بعــدة تشــبيهات تربطهــا 
ــل  ــم مث ــن القدي ــمس يف الدي ــة للش ــر املقدس بالنظائ
ــرًا  ــذول، وأخ ــة أم خ ــي ظبي ــوى وه ــي، أحـ الظب
ــى  ــارة ع ــوء والنض ــت رداء الض ــد ألق ــمس ق فالش
وجههــا، وبــن الشــمس والغــزال صلــة دينيــة وثيقــة، 
ــود  ــد معب ــى واح ــان ملعن ــد أو صورت ــام يشء واح فه
ــط الشــاعر هــذا الرمــز  ــم حيي ــى األمومــة، ث هــو معن
املفــدى -وهــو أســاس الصــورة- بمظاهــر اخلصوبــة 
املتعــددة، فالظبــي يرعــى يف مخيلــه، وحييــط بــه شــجر 

ص:70(. 1983م،  )البطــل،  األراك« 
ــك  ــة يف تل ــورة الفني ــل للص ــل طوي ــد تفصي وبع
األبيــات يســتدرك عــي البطــل قـــائاًل »ولكــن تظــل 
ــي  ــا الدين ــرة إىل أصله ــر مش ــة األم ــورة يف هناي الص
ــودة األم  ــزال أي املعب ــمس، الغ ــرأة الش ــورة امل مص
]...[ فالصــورة -أي صــورة الظبــي- ذات مســتوين 
ــورة  ــرة ص ــي الظاه ــة األوىل وه ــا، الدالل يف داللته
الظبــي، والثانيــة وهــي املســترتة واملقصــودة هــي 
ــمس  ــورة الش ــك ص ــع إىل ذل ــرأة، وجيم ــورة امل ص
التــي تــرشق مــن البيــت األخــر جامعــة الصورتــن 

)البطــل،  هلــا«  مقدســن  رمزيــن  بوصفهــام  معــًا 
ص:71(. 1983م، 

االجتــاه الثالــث: تفســر عنــر النوســتاجليا يف 
ضــوء املعرفــة الســيكولوجية:

التكوينيــة  املعرفــة  ذي  الناقــد  نظــر  يتوجــه 
األبعــاد  عــى  ليقــف  الشــاعر  إىل  الســيكولوجية 
النفســية التــي شــكلت وعيــه، ويلحــظ ســلوكه 
ــل  ــن العام ــل م ــص، وجيع ــالل الن ــن خ ــن م ولك
الســيكولوجي حمــركًا للشــاعر ودافعــًا لــه نحــو 
الكتابــة. فالشــاعر عنــد أصحــاب هــذا االجتــاه يكتب 
 a psychological motivation قصيدتــه بدافــع نفــي
دون أن يشــعر، وإن مل يكتبهــا بدافــع ســيكولوجي 
فــإن الناقــد الســيكولوجي ينظــر إىل النــص األديب 
عــى أنــه مدخــل لتحليــل شــخصية املبــدع كــام فعــل 
فرويــد Freud مــع األســطورة اليونانيــة القديمــة 
ــب  ــخصية أودي ــل ش ــث حل ــب Oedipus حي أودي
ــالم(  ــر األح ــه )تفس ــًا يف كتاب ــيًا عميق ــاًل نفس حتلي
 The interpretation of dreams (Freud, 1913,

(p:222-223 ثــم صــاغ الحقــًا مصطلــح »عقــدة 

أوديــب« Oedipus complex ليشــر إىل العقــد 
ــه  ــه بأم ــذي تربط ــر ال ــد الذك ــة عن ــية املكبوت النفس
عالقــة حــب يف مقابــل عالقــة الغــرة عــى األم 
والكــره جتــاه األب كــام رشح ذلــك وفصلــه يف مقالتــه 
التــي ُنــرشت بعنــوان )نــوع خــاص الختيــار األشــياء 
 A special type of choice of         )عنــد الرجــال
 ،object made by men  ( (Freud, 2010, p:163)
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ــر  ــاه »مظه ــذا االجت ــاب ه ــد أصح ــج األديب عن فاملنَت
ــذا  ــط ه ــن رب ــد م ــذا ال ب ــلوك ول ــر الس ــن مظاه م
ــر  ــه يع ــاس أن ــى أس ــه، ع ــخصية صاحب ــج بش املنت
بطريقــة رمزيــة عــن هــذه الشــخصية، وخاصــة عــن 
بعــض دوافــع الســلوك الشــعورية وغــر الشــعورية« 
ــد أن تتوفــر لــدى  ــم، 2004م، ص:23(. فــال ب )غان
القــارئ القــدرة عــى التأمــل واحللــم كــي يســتطيع أن 
ــتاجلية  ــة النوس ــيكولوجي يف املقدم ــد الس ــدرك البع ي
ــالل  ــن خ ــص م ــرأ الن ــي يق ــة، وك ــدة اجلاهلي للقصي

ــاعر.  ــيكولوجي للش ــن الس الزم
وقــد تفاعــل عــدد مــن النقــاد يف القــرن العرشيــن 
مــع املقدمــة النوســتاجلية خاصــة ومــع الشــعر عامــة 
ــرة  ــدي كث ــالم املس ــد الس ــل عب ــيًا، و عل ــاًل نفس تفاع
القــراءات الســيكولوجية للشــعر عنــد النقــاد العــرب 
يف القــرن العرشيــن يف قولــه »لقــد انصاعــت الذائقــة 
ــال األدب  ــي يف جم ــل النف ــا إىل التحلي ــة عندن النقدي
بحكــم مــا هتيــأ عــى يــد بعــض رواد احلركــة النقديــة 
منــذ بدايــات القــرن العرشيــن انطالقــًا مــن االهتــامم 
دائــرة  الفــن األديب إلدراجــه يف  بتحليــل ظاهــرة 
ــدي، 2004م، ص:55- ــة« )املس ــي عام ــامل الفن اجل
املقدمــة  مــع  النقــاد  مــن  عــدد  تفاَعــل  و   .)56
ســيكولوجيًا،  تفاعــاًل  املعلقــات  يف  النوســتاجلية 
ــص  ــرًا stimulus والن ــالل مث ــم األط ــر بعضه فاعت
النوســتاجلي اســتجابة response أو أن الشــاعر كتــب 
النــص ملراعــاة حــال الســامع واملتلقــي، عــى أن تعــدد 
الــرؤى الســيكولوجية عنــد النقــاد يدفــع إىل التســاؤل 

والبحــث إن كان النــص هــو مــن رشــح هــذه الرؤيــة 
ــن  ــة م ــيكولوجية احلديث ــات الس ــد أم أن النظري للناق
ســلوكية وحتليليــة ووجوديــة وغرهــا شــكلت املعرفة 
ــد أولئــك النقــاد ودفعتهــم إىل التفســر  ــة عن التكويني

ــات. ــتاجليا يف املعلق ــيكولوجي للنوس الس
مــن النقــاد مــن أحــرض النظريــات الســيكولوجية 
احلديثــة قبــل تفســره للمعنــى يف النــص النوســتاجلي 
وبتوجــه مســبق إىل هــذا االجتــاه دون غــره، فتمثلــت 
وظيفتــه يف البحــث عــام يوافــق تلــك النظريــات 
ــه  ــالم، أي أن ــل اإلس ــتاجلية قب ــوص النوس ــن النص م
ــق  ــواهد تواف ــا ش ــوص واعتره ــذه النص ــس ه اقتب
ــن  ــي يؤم ــيكولوجية الت ــة الس ــه املدرس ــول ب ــا تق م
ــج إىل  ــر ول ــد آخ ــد ناق ــذا الناق ــل ه ــا. ويقاب بأفكاره
النــص بذاتيتــه وبتكوينــه وانتهــى يف تلقيــه إىل التفســر 
الســيكولوجي، وعنــد البحــث يف املكونــات املعرفيــة 
ــًا  ــر وضوح ــن أكث ــوم التكوي ــرز مفه ــد ي ــذا الناق هل
ــد  ــزة، وق ــة املتحي ــد األول ذي الرؤي ــة بالناق وموازن
ُينظــر للناقــد براونــه عــى أنــه مثــال بــارز للناقــد ذي 

ــيكولوجيَّن. ــن الس ــة والتكوي الرؤي
ُيعتــر األملــاين فالــرت براونــه مــن أهــم نقــاد املذهب 
الوجــودي Existentialism يف عــره، وهــو املذهب 
ــن  ــرن العرشي ــن الق ــف األول م ــذي راج يف النص ال
نتيجــة للحــرب العامليــة التــي عارصهــا براونــه. وعــن 
عالقــة الفلســفة الوجودية -التي يـــؤمن هبا براونـــه- 
ــتار  ــد الس ــول عب ــام يق ــن -ك ــس »فيمكـ ــم النف بعل
إبراهيــم- حتديــد مخــس مــدارس كــرى يف علــم 



76

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

النفــس هــي املدرســة الســلوكية، واملدرســة التحليليــة 
ــة،  ــة الوجودي ــة، واملدرس ــة املعرفي ــية، واملدرس النفس
ــم، 1985م،  ــار اإلنســاين« )إبراهي ــاك التي وأخــرًا هن
ص:58(، وقــد أضــاف أصحــاب االجتــاه الوجــودي 
كجــان بــول ســارتر Jean-Paul Sartre ورونالــد 
ــاي  ــو م ــج Ronald David Laing ورول ــد لين ديفي
Rollo May الكثــر إىل الدراســات الســيكولوجية، 

ــام  وأسســوا ملذهــب يف الدراســات النفســية ُعــرف في
.Existentialism »بعــد بـ»املذهــب الوجــودي

ــرت  ــن فال ــارضًا يف ذه ــودي ح ــر الوج كان التفك
ــل  ــعر قب ــن الش ــه ع ــى حمارضت ــا ألق ــه عندم براون
اإلســالم عــام 1963م يف املركــز الثقــايف بدمشــق حتت 
ــوع  ــط موض ــة(، ورب ــة يف اجلاهلي ــوان )الوجودي عن
النســيب والطلــل باألزمــات الســيكولوجية التــي 
عانــى منهــا الشــاعر قديــاًم نتيجــة تســاؤالته الدائمــة 
عــن الوجــود واملصــر، ملــاذا؟ وأيــن؟ وكيــف؟ 
ــذي  ــوع ال ــه أن »املوض ــر براون ــن؟ واعت ــى؟ وَم ومت
ــذي  ــوع ال ــو املوض ــان، ه ــان يف كل زم ــرك اإلنس ح
يــرده عــن وعيــه، والــذي ينســاه اإلنســان مــن حــن 
إىل حــن، وهــو املوضــوع الــذي يســرتجع فيــه إنســان 
ــار  ــو اختب ــوع ه ــذا املوض ــه، وه ــه وأمهيت ــوم وزن الي
1963م،  )براونــه،  والتناهــي«  والفنــاء  القضــاء 

ص:159(.
وقــد انتقــد براونــه ابــَن قتيبــة يف تفســره لظاهــرة 
ــي،  ــر املتلق ــت نظ ــت لتلف ــا قيل ــى أهن ــالل ع األط
ــا  ــبيب وم ــامعن؛ ألن التش ــاء الس ــتدعي إصغ ولتس

ــن  ــب م ــار قري ــالل والدي ــر لأط ــن ذك ــه م يتضمن
النفــوس، وذلــك يف قولــه: »قــال أبو حممد: وســمعت 
بعــض أهــل األدب يذكــر أن مقصــد القصيد إنــام ابتدأ 
فيهــا بذكــر الديــار والدمــن واآلثــار، فبكــى وشــكا، 
وخاطــب الربــع، واســتوقف الرفيــق؛ ليجعــل ذلــك 
ــة  ــا، إذ كان نازل ــن عنه ــا الظاعن ــر أهله ــببًا لذك س
ــه  ــا علي ــالف م ــى خ ــن ع ــلول والظع ــد يف احلـ العم
نازلــة املــدر، النتقاهلــم عــن مــاٍء إىل مــاٍء، وانتجاعهــم 
ــم  ــث كان، ث ــث حي ــاقط الغي ــم مس ــكأ، وتتبعه ال
ــد، وأمل  ــدة الوج ــكا ش ــيب، فش ــك بالنس ــل ذل وص
ــوه  ــل نح ــوق، ليمي ــة والش ــرط الصباب ــراق، وف الف
ــه  ــتدعي ب ــوه، وليس ــه الوج ــرف إلي ــوب، وي القل
إصغــاء األســامع إليــه؛ ألن التشــبيب قريــٌب مــن 
النفــوس، الئــٌط بالقلــوب، ملــا قــد جعــل اهلل يف 
ــاء،  ــف النس ــزل، وإل ــة الغ ــن حمب ــاد م ــب العب تركي
ــه  ــًا من ــون متعلق ــن أن يك ــو م ــٌد خيل ــكاد أح ــس ي فلي
بســبٍب، وضاربــًا فيــه بســهٍم، حــالٍل أو حــراٍم« )ابــن 
ــذا  ــه ه ــر براون ــد اعت ــة، 2000م، ص:20(. وق قتيب
ــش يف  ــرضي يعي ــه ح ــدا،ً فقائل ــارصًا وبعي ــر ق التفس
ــتندًا إىل  ــد، مس ــة البع ــداوة غاي ــن الب ــد ع ــع بعي جمتم
ــها  ــي عاش ــية الت ــة النفس ــش احلال ــة مل يع ــن قتيب أن اب
ــرس  ــي أن يف ــن الطبيع ــذا كان م ــدوي؛ ل ــاعر الب الش
ــة  ــن طبيع ــدًا ع ــي بعي ــر واقع ــرًا غ ــرة تفس الظاه

ــدوي. ــاعر الب ــاة الش حي
ــرص يف  ــن األب ــد ب ــول عبي ــه بق ــهد براون ويستش

ــه:  ــة معلقت مقدم
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لـــت مـــن َأهُلهـــا ُوحوشـــًا وُبدِّ
ــوُب ــا اخُلطـ ت حاَلـ َ ــرَّ َوَغـ

ُشعـــــــوُب َتواَرُثـهــــــا  َأرٌض 
ــروُب ــا َمـ ــن َحلَّهـ َوُكلُّ َمـ

إِّمـــا َقتيـــًا َوإِّمــــا هـالِكـــــــاً
ـــيُب ـــن َيش ـــٌن ملَِ ـــيُب َش َوالَش

 )التريزي، 1997م، ص:365(
ــه  عــى أن الشــاعر قبــل اإلســالم فّكــر فيــام يفكــر في
الوجوديــون يف العــر احلديــث، وحتــدث عــن القلــق 
ــة،  ــة الوجودي ــه املدرس ــت عن ــذي حتدث ــودي ال الوج
ويتســاءل براونــه »هــل هــذه األبيــات لشــاعر قديــم؟ 
ــا  ــذا؟ أم ــا ه ــن يف وقتن ــعراء الوجودي ــد الش أم ألح
ــري  ــعر الع ــة يف الش ــذه الرخ ــوت ه ــرف ص نع
حقيـــقة؟« )براونــه، 1963م، ص:159( وينتهــي من 
تســاؤالته إىل أن »غــرض تلــك األبيــات هــو الغــرض 
الــذي يســأله إنســان اليــوم، والــذي كان يســأله 
ــؤال  ــو الس ــذا ه ــان، وه ــالف األزم ــان يف س اإلنس
الدائــم الــذي يســأله اإلنســان مهــام نســيه ورده 
ــاء،  ــاء، والفن ــار القض ــؤال يف اختب ــه، الس ــن وعي ع
والتناهــي« )براونــه، 1963م، ص:159(. فعبيــد بــن 
األبــرص يف رؤيــة براونــه هــو إنســان قبــل أن يكــون 

ــًا. ــاعرًا جاهلي ش
املرتبــط  الوجــودي  الفلســفي  التفكــر  إن 
ــن  ــاًم ع ــد دائ ــه يبتع ــد براون ــة عن ــة التكويني باملعرف
ــق  ــث يف العم ــرة، ويبح ــطحي ألي ظاه ــر الس التفس
واملضمــون عــن قرينــة -غامضــة غالبــًا- تربــط 

ــر  ــن التفس ــد ع ــد ابتع ــود، فق ــرة بالوج ــك الظاه تل
ــل  ــات، وعل ــتاجلي يف املعلق ــص النوس ــري للن الظاه
ــس يف  ــرئ القي ــالل ام ــن أط ــواس م ــخرية أيب ن س
ــن  ــر ع ــؤال األخ ــي الس ــرء إذا ن ــأن امل ــه ب معلقت
ــتطيع إدراك  ــه ال يس ــي »فإن ــاء والتناه ــاء والفن القض
ــم كالم  ــئ فه ــاعر[ وخيط ــان ]أي الش ــف اإلنس موق
شــعره، وربــام يضحــك كــام يضحــك أبــو نــواس ممــا 
يقــرأ يف هــذا الشــعر، أليس مــا يقولــه الشــاعر اجلاهي 
مضحــكًا؟ هــذا البــكاء املتــوايل عــى أطــالل ال قيمــة 
ــده كان  ــي وح ــى اللفظ ــا إىل املعن ــا ]...[ إن نظرن هل
موضوعــًا جديــرًا بالضحــك منــه« )براونــه، 1963م، 
ص:159(. وجيــد براونــه مــا يوافــق تفســره يف معلقة 

ــه:  ــى بكأس ــا يتغن ــوم عندم ــن كلث ــرو ب عم
بَِبعَلَبـــكٍّ بـــُت  َشِ َقـــد  َوَكأٍس 

َوُأخـــرى يف ِدَمشـــَق َوقاِصينـــا
)الشنتمري، 2001م، ج:1 ص:159(

فـــهذا البيــت يصــف جانبــًا واحــدًا فقــط، وهو يشــر 
ــا  ــت م ــذا البي ــي ه ــب، وي ــة فحس ــف احلقيق إىل نص

يتــم احلقيقــة فالشــاعر يقــول :
امَلنايـــا ُتدِرُكنـــا  َســـوَف  َوإِّنـــا 

رينـــا َوُمَقدَّ َلنــــا  َرًة  ُمَقـــدَّ
هــذا هــو اجلانــب اآلخــر، وهــذا البيــت الثــاين 
ــاعر،  ــا الش ــعر هب ــي يش ــة الت ــة التام ــح احلقيق يوض
ومــن يقــرأ أوصــاف املشــاهد الفرحــة بتدقيــق يــدرك 
مــا يضايــق اإلنســان ويقلــق الشــاعر اللطيــف احلــس 
من خمــاوف الوجــود« )براونــه، 1963م، ص:160(. 
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وألن براونــه وجــودي يف تكوينــه، فقــد اســتدعى 
عنــر املنيــة واملــوت يف البيــت األخــر البــن كلثــوم 

ــص. ــودي للن ــيكولوجي الوج ــره الس ــد تفس ليؤك
ــد  ــة عن ــة الوجودي ــة التكويني ــت الرؤي ــد ترك وق
فالــرت براونــه أثــرًأ فيمــن حتــدث بعــده مــن النقــاد عن 
ظاهــرة األطالل باعتبــاره من أوائــل -إن مل يكن أول- 
النقــاد الذيــن ابتدعوا القــراءة النفســية للنوســتاجليا يف 
القصيــدة اجلاهليــة، وكان أثــره أقــوى يف رؤيــة الناقــد 
عــز الديــن إســامعيل، فقــد تشــابه مضمــون الرؤيتــن، 
ــن  ــر اب ــام لتفس ــن يف رفضه ــف الناقدي ــرتب موق واق
ــة واحــدة حتـــى إن  ــان برؤي ــة، وخرجــت الرؤيت قتيب
ــة  ــر -وإن بطريق ــام اعتبـ ــن هل ــاد املعارصي ــد النق أح
ــى  ــوم ع ــن تق ــن النص ــة ب ــارشة- أن العالق ــر مب غ
ــي،  ــر )الكرم ــوارد اخلواط ــى ت ــكار ال ع ــل األف تناق
1964م، ص:153(. فلقــد شــغل اإلنســان وقضايــاه 
حيــزًا كبــرًا فيــام كتبــه عــز الديــن إســامعيل خاصــة يف 
كتاباتــه األوىل كـ)قضايــا اإلنســان يف األدب املرسحــي 
املعــارص دراســة مقارنــة(، و حتــدث يف هــذا الكتــاب 
عــن حقيقــة اإلنســان، وعــن وجــوده، وعالقتــه 
ــان  ــرات اإلنس ــاض يف مغام ــكان، وخ ــان وامل بالزم
ــان(  ــن واإلنس ــب )الف ــام كت ــاة، ك ــه يف احلي ورصاع
وبحــث يف هــذا املؤلــف عــن عالقــة اإلنســان القديــم 

ــود األوىل. ــل الوج ــن يف مراح بالف
شــغل اإلنســان وقضايــاه اهتــامم عــز الديــن 
النظريــات  يف  ضالتــه  وجــد  حتــى  إســامعيل 
التحليــل  ونظريــة  عامــة  احلديثــة  الســيكولوجية 

النفــي Psychoanalysis عنــد فرويــد Freud -التــي 
ــعور  ــل الالش ــدأ بنق ــي يب ــل النف ــأن التحلي ــن ب تؤم
  conscious الشــعور  منطقــة  إىل   unconscious

اخلصــوص،  وجــه  عــى     (Chao, 2015, p:57)

فكتــب -يف العــام الــذي ألقــى فيــه براونــه حمارضاته- 
ــر  ــذا التفس ــًا ه ــأدب( مرجح ــي ل ــر النف )التفس
ــة  ــن اجتامعي ــرى م ــرية األخ ــات التفس ــى االجتاه ع
ــذرًا  ــدو يل متع ــه ليب ــول »إن ــا، يق ــة وغره وميثولوجي
ــذه  ــى ه ــامد ع ــل أو ذاك دون االعت ــذا العم ــم ه فه
ــك«  ــي-أو تل ــل النف ــق التحليـ ــق -أي حقائ احلقائـ
)إســامعيل، 1963م، ص:14(، أمــا الفائــدة التــي 
حيققهــا األدب مــن نتائــج التحليـــل النفــي فهي -يف 
ــد  ــا الناق ــدة حيققه ــامعيل- »فائ ــن إس ــز الدي رأي ع
ــك  ــن تل ــتفيد م ــا يس ــا عندم ــو حيققه ــان، وه ال الفن
ــل  ــى العم ــوء ع ــن الض ــد م ــاء املزي ــج يف إلق النتائ
الفنــي، واستكشــاف أبعــاد التجربــة والتجــارب 
ــي  ــة الت ــدالالت املختلف ــر ال ــا، وتفس ــي يقدمه الت
ــامعيل، 1963م،  ــة« )إس ــامل الفني ــن وراء األع تكم
ص:25(. كل هــذا يــدل عــى أن رأي عــز الديــن 
ــيًا  ــرًا نفس ــالل تفس ــرة األط ــرس لظاه ــامعيل املف إس
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 
املعرفــة التكوينيــة الســيكولوجية يف قــراءة عــز الديــن 

ــعري. ــص الش ــامعيل للن إس
ــة  ــة يف مقدم ــن للمحبوب ــر احلن ــه لعن ويف حتليل
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املعلقــات، يتحــدث عــز الديــن إســامعيل عــن موقفن 
ــن  ــارث ب ــي احل ــالل معلقت ــن يف أط ــين متناقض نفس
ــة  ــالل املعلق ــي أط ــوم، فف ــن كلث ــرو ب ــزة وعم حل

األوىل ومطلعهــا: 
آَذَنتنـــا بَِبينِهـــا َأســـامُء

ُربَّ ثـــاٍو ُيَمـــلُّ ِمنـــُه الَثـــواُء 
)التريزي، 1997م، ص:291(

يقــول »فاحلــارث يف هــذه القطعــة حيدثنــا عــن خطــر 
ــراق  ــو ف ــاه، وه ــي ورض ــه النف ــددًا ألمن ــوح مه يل
ــتمتاع  ــن االس ــل م ــد طوي ــد عه ــامء بع ــه أس حمبوبت
بالقــرب منهــا والتنقــل معهــا مــن منطقــة إىل أخــرى. 
وإن هــذه األماكــن التــي كانــت تعــج مــن قبــل باحلياة 
ــاعر  ــرام الش ــهدت غ ــي ش ــن الت ــها األماك ــي نفس ه
ــد  ــيحدث بع ــاذا س ــدث اآلن؟ أو م ــامذا ح ــه، ف وحب
أن أبلغــت أســامء شــاعرنا بالفــراق؟« )إســامعيل، 
1964م، ص:11( ويبحــث عــز الديــن إســامعيل عن 
ــي  ــل النف ــة التحلي ــر يف نظري ــاؤل األخ ــة التس إجاب
ــب  ــى احل ــد ملعن ــل فروي ــا إىل حتلي ــن رجعن ــإذا نح »ف
ــا أنــه مجــع حتــت هــذا املفهــوم مــا كان يعــرف  وجدن
بغريــزة حفــظ الــذات وغريــزة حفــظ النــوع. فاحلــب 
هبــذا املعنــى هــو ضــامن حليــاة اإلنســان عــى األرض 
واســتمرار هــذه احليــاة. ومــن ثــم كان الفــراق الــذي 
ــه  ــذي يتج ــارش ال ــد املب ــة التهدي ــامء بمثاب ــه أس أعلنت
1964م، ص:11(.  )إســامعيل،  احلــب«  ذلــك  إىل 
النوســتاجلية  االفتتاحيــة  يقــع يف  الــذي  فاحلــدث 
ــز  ــة ع ــزة -يف رؤي ــن حل ــارث ب ــة احل ــة معلق ملقدم

الديــن إســامعيل- هــو حــدث نفــي بالدرجــة األوىل 
كــام هــو احلــدث يف مقدمــة معلقــة عمــرو بــن كلثــوم.
عــى الرغــم مــن أن جــل النقــاد ينظــرون إىل مقدمة 
معلقــة عمــرو بــن كلثــوم عــى أهنــا خالفــت املعلقات 
ــة  ــة املألوف ــة ال الطللي ــا اخلمري ــرى يف مقدمته األخ
فــإن عــز الديــن إســامعيل يــرى رؤيــة مغايـــرة، يعــرِّ 
عنهــا بقولــه »والواقــع أن هــذه الصــورة وإن بــدت يف 
ظاهرهــا خارجــة عــى املألــوف ليســت ســوى صــورة 
مقابلــة متامــًا للصــورة املألوفــة. ويكفــي أن نتنبــه هنــا 
ــوه  ــن هل ــن -أماك ــا األماك ــر لن ــد ذك ــاعر ق إىل أن الش
ــاًم يف  ــره دائ ــع غ ــام صن ــر- ك ــرشب اخلم ــه ب ومتعت
ــة؛ فاألمــر يف  ــي نزلــت هبــا املحبوب ذكــر األماكــن الت
احلالــن ال يعــدو تصويــر شــعور اإلقبــال عــى احليــاة، 
واالســتمتاع هبــا، حتــى يــرز النقيــض وهــو املــوت« 
)إســامعيل، 1964م، ص:13-14(، وينتهــي إىل أن 
ــل  ــاعر قب ــًا للش ــت متنفس ــتاجلية كان ــة النوس املقدم
ــن  ــر، وع ــك الع ــه يف ذل ــن أزمت ــر ع ــالم ليع اإلس
موقفــه مــن الكــون والوجــود وخوفــه مــن املجهــول 
)إســامعيل، 1964م، ص:14(، كــام أن اســتدعاءه 
ــر  ــودي يف تفس ــج الوج ــره باملنه ــد تأث ــوت يؤك للم

ــعري.  ــص الش الن
ــيب  ــر النس ــع عن ــامعيل م ــن إس ــز الدي ــل ع ويتفاع
ــالم  ــل اإلس ــد قب ــات القصائ ــار يف مقدم ــر الدي وذك
باعتبــاره يمثــل اجلــزء الــذايت مــن القصيــدة، والــذي 
ــه  ــن ذات ــدث ع ــه ويتح ــن نفس ــاعر ع ــه الش ــر في يع
بلســانه قبــل أن يتحــدث بلســان قبيلتــه، فقطعــة 
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النســيب يف رأيــه تقــوم عــى عنــري الوقــوف عــى 
1964م،  )إســامعيل،  املحبــوب  وذكــر  األطــالل 
ــد  ــية عن ــة النفس ــوء الرؤي ــاعر -يف ض ص:8(. فالش
عنــري  بــن  جيمــع  مل  إســامعيل-  الديــن  عــز 
ــورة  ــوب يف ص ــر املحب ــالل وذك ــى األط ــوف ع الوق
واحــدة عبثــًا بــل مجــع بينهــام لرمــز إىل احليــاة واملــوت 

ص:9(.  1964م،  )إســامعيل، 
بطريقــة  ــر  فكَّ إســامعيل  الديــن  عــز  كان  وإذا 
حممــد  فــإن  بذلــك،  ورصح  النفــي  التحليــل 
ــرًا  ــات تفس ــتاجليا يف املعلق ــرس النوس الكفــراوي ف
ــن  ــريب ب ــعر الع ــه )الش ــك يف كتاب ــيكولوجيًا -وذل س
اجلمــود والتطــور( الــذي نــرشه بعــد نــرش عمــي كل 
ــوام  ــة أع ــامعيل بخمس ــن إس ــز الدي ــه وع ــن براون م
ــه  ــرح بمنهج ــام 1969م- دون أن ي ــد ع وبالتحدي
الســيكولوجي. فقــد فــرس الناقــد حممــد عبــد العزيــز 
ــن  ــة م ــدة اجلاهلي ــتاجليا يف القصي ــراوي النوس الكف
ــالل  ــك بأط ــل لذل ــة ومّث ــيكولوجية تارخيي ــة س زاوي
ــو  ــس، وه ــرئ القي ــزة وام ــن حل ــارث ب ــي احل معلقت
ــي  ــة الت ــه الثالث ــي مؤلفات ــه، فف ــق تكوين ــى يواف منح
باالجتــاه  مقرتنــًا  التارخيــي  االجتــاه  بــرز  نرشهــا 
ــد أيب  ــد عن ــطورة الزه ــه )أس ــيكولوجي، وكتاب الس
العتاهيــة( يمــزج االجتاهــن الســيكولوجي والتارخيــي 
وإن كان حضــور األول أبــرز مــن اآلخــر، فقــد وقــف 
وعواطفــه،  الشــاعر،  شــخصية  عنــد  الكفــراوي 
وعقــده النفسيـــة واحلــب املركب واملعقد يف شــخصيته 
خاصــة يف كهولتــه، وتأثــره النفــي بالســجن مفــرسًا 

لكثــر مــن قصائــد الشــاعر تفســرًا ســيكولوجيًا، ومل 
تتجاهــل دراســته البعــد التارخيــي فاســتحرض مواقــف 
وقصصــًا تؤيد تفســره الســيكولوجي، وبــذات املنهج 
ــز يف  ــن املعت ــخصية اب ــراوي ش ــر درس الكف والتفس
ــه  ــز حيات ــن املعت ــد اهلل ب ــوان )عب ــتقل بعن ــف مس مؤل
وشــعره( لركــز عــى األبعــاد الســيكولوجية يف حيــاة 
ــعر  ــه )الش ــراوي يف كتاب ــرس الكف ــام يف ــز، ك ــن املعت اب
ــر  ــن ظواه ــر م ــور( الكث ــود والتط ــن اجلم ــريب ب الع
ــعر  ــالل يف الش ــاهرة األط ــا ظـ ــريب -ومنه األدب الع
قبــل اإلســالم- تفســرًا نفســيًا معتمــدًا يف أكثــر مــن 
ــه  ــي ب ــذي يوح ــي ال ــد التارخي ــى البع ــوع ع موض
عنــوان الكتــاب، مــا يــدل عــى أن تكوينــه يدفعــه إىل 
ــي  ــد تارخي ــم ببع ــيكولوجي املدع ــج الس ــامد املنه اعت

ــعري.  ــص الش ــر الن ــس يف تفس ــج رئي كمنه
فمعلقــة امــرئ القيــس بأطالهلــا تعكــس -يف 
ــورة  ــي »ص ــا فه ــية صاحبه ــراوي- نفس ــة الكف رؤي
مكــرة لذلــك النــوع الــذي مل يفكــر فيــه الشــاعر فيــام 
وراء نفســه، ومل يشــتغل بــام وراء عواطفــه، وهــذه 
املعلقــة -يف رأيه-تعتــر فريــدة مــن هــذه الناحيــة بــن 
1969م، ص:35(.  بقيــة املعلقــات« )الكفــراوي، 
ــي  ــن يبك ــراوي مل يك ــريب يف رأي الكف ــاعر الع فالش
ــقها  ــي عش ــن يرث ــب ومل يك ــا فحس ــه لبعده حمبوبت
ــل يف  ــيكولوجيًا متث ــدًا س ــكاؤه بع ــل ب ــل مح ــط، ب فق
إحساســه بالغربــة واالغــرتاب، فقــد ُكتــب عــى 
الشــاعر وأمثالــه مــن البــدو »أال يزالــوا متنقلــن عــى 
ــن يف  ــطرنج، تارك ــع الش ــم قط ــراء كأهن ــة الصح رقع
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كل مــكان فلــذة مــن أكبادهــم، وقطعــة مــن تارخيهــم، 
ــاء« )الكفــراوي، 1969م، ص:34(.  ــاًم غرب فهــم دائ
فمعانــاة الشــاعر -يف رؤيــة الكفــراوي- هــي معانــاة 

ــل. ــب زائ ــة ح ــون جترب ــل أن تك ــية قب نفس
وترتبـــط معانـــاة الشـــاعر عنـــد الكفـــراوي 
ـــا  ـــف دوره ـــي مل يق ـــالم الت ـــل اإلس ـــرأة قب ـــاة امل بمعان
عنـــد اإلنجـــاب واحلضانـــة، بـــل »إن املـــرأة متثـــل 
ـــر  ـــة عن ـــدوي بخاص ـــة والب ـــريب بعام ـــاة الع يف حي
ـــود  ـــذي كان ي ـــي ال ـــيكولوجي واحل ـــتقرار الس االس
بجـــدع األنـــف أن لـــو أدركـــه يف بيئتـــه املضطربـــة 
ــد  ــكان الوحيـ ــو املـ ــا هـ ــس خباؤهـ ــة، أليـ القلقـ
ـــة«  ـــراء العريض ـــك الصح ـــن تل ـــه م ـــأوي إلي ـــذي ي ال
)الكفـــراوي، 1969م، ص:34(، فصـــورة املـــرأة يف 
ـــه  ـــيًا عاش ـــًا نفس ـــس واقع ـــتاجلية تعك ـــة النوس املقدم

الشـــاعر وليســـت جمـــرد حمبوبـــة غائبـــة.
ـــن  ـــارث ب ـــرص احل ـــإن ح ـــراوي ف ويف رأي الكف
حلـــزة وغـــره مـــن الشـــعراء عـــى ذكـــر الديـــار 
ــر  ــيكولوجيًا، ألن ذكـ ــدًا سـ ــل بعـ ــالل حيمـ واألطـ
الطلـــل -يف رأيـــه- »يقـــوي انفعالـــه ويذكـــي 
شـــاعريته ]...[ وخيـــدر الســـامعن ويســـحرهم 
ــة التـــي يـــرى  ــانية العامـ بتلـــك العواطـــف اإلنسـ
فيهـــا الســـامع صـــورة مـــن عواطفـــه ومغامراتـــه، 
ــاف،  ــق اجلـ ــيه املنطـ ــوة تنسـ ــزة ونشـ ــذه هـ فتأخـ
بـــل والوقـــار والتعقـــل، وجتعلـــه أداة طيعـــة يف يـــد 
ــا كيفـــام شـــاء« )الكفـــراوي،  الشـــاعر يوجهـــه هبـ
1969م، ص:35(. ويـــرى الكفـــراوي أن تعـــدد 

األماكـــن يف مطلـــع قصيـــدة احلـــارث بـــن حلـــزة 
ـــن  ـــت األماك ـــود ليس ـــرة، فاملقص ـــة مغاي ـــل دالل حيم
ـــع  ـــن واملواض ـــر األماك ـــام اإلرساف يف ذك ـــا، وإن لذاهت
فيـــه داللـــة عـــى أن للشـــاعر غايـــة مـــن ورائهـــا 
ـــدة،  ـــاء القصي ـــى بن ـــة ع ـــن املحافظ ـــق م ـــمى وأعم أس
ــارث  ــراوي- أن احلـ ــن -يف رأي الكفـ ــر الظـ »وأكـ
ابـــن حلـــزة مل يكـــن مشـــغوالً أثنـــاء تعـــداده هلـــذه 
األماكـــن بحبيبتـــه أســـامء رغـــم الربـــط الظاهـــري 
ـــه  ـــغوالً بقوم ـــل كان مش ـــار، ب ـــك الدي ـــن تل ـــا وب بينه
ـــن  ـــى م ـــا م ـــر إىل م ـــه ]...[ كان يش ـــه، ولعل وقبيلت
ـــن  ـــن متواصل ـــه أخوي ـــر في ـــب وبك ـــت تغل ـــن كان زم
ـــد  ـــن، ويؤك ـــر متدابري ـــن غ ـــن، متقارب ـــر متقاطع غ

ـــب عـــى ذلـــك : هـــذا قولـــه يعقِّ
ال َأرى َمـــن َعِهـــدُت فيهـــا َفَأبكـــي الــــ

ـــكاُء ـــُردُّ الُب ـــا َي ـــًا َوم ـــوَم َدل َي
فـــإن الالشـــعور قـــد فضحـــه يف هـــذا البيـــت 
1969م، ص:38(،  )الكفـــراوي،  يـــرد«  مل  أم  أراد 
قـــراءة  النـــص  يــقــــــــرأ  فالكفــــــــــراوي 
ـــي  ـــى مفهومـ ـــدًا ع ـــة معتمــــ ـــية تارخيي سيكولوجـ
الالشــــــــعور unconscious والتحليـــــل النفـــي 

.psychoanalysis
خامتة:

ســلطت الدراســة الضــوء عــى تلقــي أربعــة مــن 
ــاد  ــامذج لنق ــن -كن ــرن العرشي ــرب يف الق ــاد الع النق
ــة  ــتاجلية يف معلق ــة النوس ــث- للمقدم ــر احلدي الع
امــرئ القيــس -باعتبارهــا أنموذجــًا للشــعر اجلاهي- 
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وقراءهتــم لذلــك النــص بطــرق ومنهجيــات خمتلفــة، 
ــاه  ــن اجت ــر م ــاد يف أكث ــب النق ــف ذه ــت كي ــام بّين ك
قراءاهتــم  وأن  الشــعري  النــص  مــع  تفاعلهــم  يف 
ــتاجلي يف  ــزء النوس ــر يف اجل ــى الظاه ــزم باملعن ال تلت
مقدمــة القصيــدة عــى الرغــم مــن ثبــات ذلــك النــص 
ــم  ــص أه ــن تلخي ــه. ويمك ــوح معاني ــعري ووض الش
ــل  ــد حتلي ــة بع ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ

ــة: ــاط التالي ــاد يف النق ــك النق ــراءات أولئ ق
ــكلت  ــي تش ــد الت ــة للناق ــة التكويني أن املعرف  •
مــن خــالل قراءاتــه ودراســاته الســابقة أثــرت 
يف تفســره للصــور الشــعرية يف مقدمــة معلقــة 
امــرئ القيــس، فجــاءت قــراءة كل ناقــد 
منســجمة مــع املنهــج الــذي يميــل إليــه، فنجد 
الناقــد ذا املعرفــة التكوينيــة الســيكولوجية 
يف  يميــل  والــذي  املثــال-  ســبيل  -عــى 
الســيكولوجي  املنهــج  اتبــاع  إىل  مؤلفاتــه 
يفــرس عنــارص مقدمــة امــرئ القيــس تفســرًا 
ســيكولوجيًا وينتــج قــراءة خمتلفــة عــن قــراءة 
نظــره ذي املعرفــة التكوينيــة األســطورية. 
ــب  ــدة تلع ــذات الناق ــة لل ــة التكويني فاملعرف
دورًا مهــاًم يف تفســر الناقــد للنــص الشــعري 

ــه. ــه ل ــه قراءت وتوجي
قــوة تأثــر املعرفــة التكوينيــة عــى قــراءة   •
ــراءة  ــن الق ــل م ــعري جتع ــص الش ــد للن الناق
ــه  ــار أن ــه باعتب ــب حتقيق ــًا يصع ــدة هدف املحاي
ــة  ــة تكويني ــدًا ذا معرف ــد ناق ــب أن نج يصع

ميثولوجيــة -عــى ســبيل املثــال-  يتفاعــل مع 
ــرأ  ــيكولوجيًا ويق ــاًل س ــي تفاع ــص اجلاه الن
ــراءات  ــن الق ــر م ــية، فكث ــراءة نفس ــص ق الن
ــص  ــى الن ــرها ع ــد يف تفس ــة ال تعتم النقدي
ــص  ــون الن ــام يك ــه وإن ــي ذات ــعري اجلاه الش
ــة الناقــد التــي هــي -يف  فيهــا أداة تدعــم رؤي

ــة. ــه التكويني ــن معرفت ــة م ــب- نابع الغال
أن النــص النقــدي ليــس -بالــرضورة- نصــًا   •
ــة  ــع -بدرج ــو خاض ــام ه ــًا وإن ــًا بحت علمي
التــي  الفكريــة  الناقــد  ميــول  إىل  كبــرة- 
تشــكلت مــن خــالل املعرفــة التكوينيــة التــي 

ــابقة. ــة الس ــه العلمي ــن جتارب ــبها م اكتس
أن التشــابه واالنســجام بــن املعرفــة التكوينيــة   •
ــد  ــه -إىل ح ــة، والتزام ــن جه ــد م ــد الناق عن
كبــر- بمنهــج واحــد يف تفســره للنــص 
ــع  ــرى يدف ــة أخ ــن جه ــم م ــعري القدي الش
إىل تســاؤل إن كان الناقــد اســتخدم النــص 
ــذي يتبعــه  الشــعري ليؤكــد صحــة املنهــج ال
يف قــراءة النــص القديــم وبالتــايل فــإن املنهــج 
ــراءة  ــة الق ــل عملي ــه قب ــارضًا يف ذهن كان ح
ــدة  ــة حماي ــص بطريق ــع الن ــل م ــه تفاع أم أن
ــه  ــه قراءت ــة لتوج ــه التكويني ــاءت معرفت وج

ــة. ــر واعي ــة غ ــص بطريق للن

ويف ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا   •
يــي: بــام  الباحــث  يــويص  الدراســة 
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النقــدي  النــص  لدراســة  آليــات  تطويــر   •
ــة  ــية واالجتامعي ــياقات السياس ــه بالس وربط
ــص،  ــك الن ــا ذل ــف فيه ــي ُأل ــية الت والنفس
مغلــق  علمــي  كنــص  قراءتــه  وجتنــب 

الداللــة. وأحــادي 
ــا  ــى م ــدي ع ــص النق ــة الن ــز يف دراس الرتكي  •
ــة النقــد«، فالناقــد -يف  يمكــن وصفــه بـ»أدبي
تفاعلــه مــع النــص األديب- يســتخدم -يف 
كثــر مــن املواضــع- لغــة متأثــرة باللغــة 
ــدي  ــه النق ــن نص ــل م ــا جيع ــو م ــة، وه األدبي
ــر.  ــن تفس ــر م ــى أكث ــوح ع ــبه مفت ــًا ش نص
االلتفــات إىل حقــل »نقــد النقــد« الــذي هــو   •
ــد األديب،  ــول النق ــن حق ــل م ــره حق يف جوه
ولكنــه خيتلــف عــن أكثــر حقــول النقــد 
األديب يف أنــه جيعــل مــن النــص النقــدي مــادة 

ــص األديب. ــن الن ــدالً م ــة ب للدراس
ــل  ــس حق ــة لتدري ــاليب أكاديمي ــر أس تطوي  •
ــاره  ــة باعتب ــج اجلامعي ــد« يف املناه ــد النق »نق
حقــاًل شــبه مســتقل، واالســتفادة مــن جتــارب 
ــال. ــذا املج ــرب يف ه ــر الع ــن غ ــن م اآلخري
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ـــاء  ـــاهري العل ـــت ملش ـــه، فكان ـــوا ب ـــاء واهتم ـــن العل ـــرٌي م ـــه كث ـــة، رَشح ـــة العربي ـــدت للغ ـــي قّع ـــب الت ـــدم الكت ـــن أق ـــيبويه م ـــاب س ـــث: كت ـــص البح  ملخ
ـــرور  ـــع م ـــه، وم ـــون في ـــه واملحّش ـــون علي ق ـــاخه واملعلِّ ـــش، وزاد ُنسَّ ـــخة األخف ـــور نس ـــد ظه ـــُخُه بع ـــرْت ُنَس ـــد كث ـــا، وق ـــودون إليه ـــه يع ـــٌخ من ـــم ُنَس وغريه
ـــن  ـــروف )609 هــــ( مم ـــن خ ـــرية، وكان اب ـــخ الكث َس ـــك النُّ ـــن تل ـــه ب ـــات يف نّص ـــرت االختالف ـــر -  ظه ـــورة أك ـــم بص ـــاب امله ـــذا الكت ـــخ ه ـــرة َنْس ـــن- وكث الزم
ـــاط  ـــث اللتق ـــذا البح ـــاء ه ـــاب(، فج ـــض الكت ـــاب يف رشح غوام ـــح األلب ـــاه )تنقي ـــذي أس ـــيبويه ال ـــاب س ـــه لكت ـــات يف رشح ـــك االختالف ـــه إىل تل ـــم بالتنبي اهت
ـــيبويه  ـــذي أراده س ـــصِّ ال ـــول إىل الن ـــة الوص ـــم حماول ـــه، ث ـــوع من ـــيبويه واملطب ـــاب س ـــات كت ـــض خمطوط ـــا ورد يف بع ـــا ب ـــتها، ومقارنته ـــات، ودراس ـــك التنبيه تل
ـــت  ـــد اتبع ـــيبويه. وق ـــوص س ـــن نص ـــم م ـــون يف كتبه ـــه النحوي ـــا نقل ـــاب، أو م اح الكت ـــه رشَّ ـــا نقل ـــوع إىل م ـــا الرج ـــا إليه ـــة، مضاًف ـــك املقارن ـــالل تل ـــن خ م

ـــك. ـــد ذل ـــة بع ـــد العربي ـــه قواع ـــت علي ـــذي انبن ـــيبويه ال ـــاب س ـــى كت ـــوء ع ـــليط الض ـــا إىل تس ـــوص؛ هادًف ـــن النص ـــارن ب ـــي املق ـــج الوصف املنه

كلامت مفتاحية: تنبيهات، ُنَسخ، َنّص، سيبويه، ابن خروف.
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مقدمة:
   احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والســالم عــى 
ــه  ــى آل ــد وع ــا حمم ــلن، نبين ــاء واملرس ــم األنبي خات

ــد: ــا بع ــن، أمَّ ــه أمجع وصحابت
ــاول أن  ــٌر ح ــه اهلل - بح ــيبويه – رمح ــاب س   فكت
ــال إال  ــه صعــب املن ــرٌي مــن النحويــن، لكن ــه كث يركب
ــه مــن  ــا في ــن نفســه عــى الصــر الشــديد؛ ملَِ ملــن وطَّ
أمــواج علميــة متالطمــة، فلقــد ُولــد كبــرًيا، وهــذا مــا 
جعــل النــاس يلتفتــون إليــه أكثــر مــن غــريه، وصعوبة 
هــذا الكتــاب مل تــأِت مــن ِكــَر حجمــه فحســب؛ بــل 
ــه اهلل! وزاد  ــيبويه رمح ــه س ــذي أراده ل ــه ال ــن ترتيب م
ــٍد،  ــى أح ــرأه ع ــيبويه مل يق ــة أن س ــك الصعوب ــن تل م
ــه مل تكــن  ــه أحــٌد، وُيضــاف إىل هــذا أن ومل يقــرأه علي
منــه - عنــد وفــاة ســيبويه - إال نســخة واحــدة كانــت 
عنــد األخفــش رمحــه اهلل! فلــا أخــرج األخفــش 
تلــك النســخة ذاعــت بــن النــاس، وحــرص العلــاء 
ــه،  ــخٌة من ــم نس ــٍد منه ــد كّل واح ــون عن ــى أن تك ع
ــاخ،  النُّسَّ مــن  طلبــوه  أو  بأيدهيــم،  فاستنســخوه 
فكثــرت ُنَســُخُه، وأصبحــت لــدى أشــهر النحويــن، 
ومــن تلــك النســخ املشــهورة: نســخة املــرد، ونســخة 
ــتويه،  ــن درس ــخة اب ــب، ونس ــخة ثعل ــريايف، ونس الس
ــي  ــن الطبيع ــا، وم ــروف...، وغريه ــن خ ــخة اب ونس
ــاخ  أن يكــون هنــاك اختــالٌف بن تلــك النَُســخ، فالنُّسَّ
ــأ  ــم اخلط ــٌر يعرتهي ــم ب ــن غريه ــن أو م ــن النحوي م
ــد هــذا االختــالف اهتاًمــا عنــد  والنســيان، فولَّ
ــالف  ــك االخت ــن ذل ــة تبي ــن بمحاول ــض النحوي بع

ــريايف )ت 368 هـــ( يف  ــل الس ــا فع ــخ، ك ــن النَُّس ب
)رشح كتــاب ســيبويه(، والفــاريس )ت 377 هـــ( يف 
)التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه(، واألعلــم الشــنتمري 
)ت 471 هـــ( يف )النكــت يف تفســري كتــاب ســيبويه(، 
ثــم جــاء بعدهــم ابــُن خــروف )أبــو احلســن عــي بــن 
ــبيي ت 609 هـــ(،  ــي اإلش ــي احلرضم ــن ع ــد ب حمم
فــرح كتــاب ســيبويه بكتابــه الــذي أســاه: )تنقيــح 
األلبــاب يف رشح غوامــض الكتــاب(، وأكثــر فيــه مــن 
التنبيهــات إىل ُنَســخ )الكتــاب( واالختــالف بينهــا يف 
ــه،  ــٍب علي ــذا بغري ــس ه ــد، ولي ــيبويه الواح ــّص س ن
ــَخِه،  ــمٌّ بِنَُس ــل، ومهت ــاب اجللي ــذا الكت ــٌع هب ــو مول فه
حيــث نبَّــه عنــد رشحــه لــه إىل كثــرٍي مــن النُّســخ التــي 
كانــت بــن يديــه، ومنهــا: النَُّســخ الرقيــة، والنســخة 
ونســخة  الفــاريس،  عــي  أيب  ونســخة  الرباحيــة، 
أيب نــر القرطبــي، ونســخة األســتاذ )اخِلــَدّب(، 
وكذلــك بعــض النســخ التــي مل ُيســمِّ أصحاهَبــا، وقــد 
بلغــت تنبيهاتــه إىل تعــدد النَُّســخ ــــــ عــى الرغــم من 
ــا مــن رشحــه ــــــ أكثــر مــن أربعــن  قلــة مــا وصلن
ــاب  ــا أص ــدار م ــنِّ مق ــري يب ــدٌد كب ــذا ع ًة، وه ــرَّ م
كتــاب ســيبويه مــن تغيــري، أظهــر بعَضــه ابــُن خــروف 
يف رشحــه لـ)الكتــاب( املســمى بـ)تنقيــح األلبــاب يف 

ــاب(. ــض الكت رشح غوام

أمهية البحث وأسباب اختياره: 
أمهيــة البحــث تتمثــل يف أنــه غــري مســبوق حســب 
علــم الباحــث، مــع أنَّ لــه صلــًة وثيقــًة بَعَلمــن مــن 
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ــروف،  ــن خ ــيبويه واب ــا: س ــريب مه ــو الع ــالم النح أع
وقــد دفعــت الباحــَث للكتابــة فيــه أســباٌب هــي:

وجــود تنبيهــاٍت كثــريٍة إىل ُنَســخ كتاب ســيبويه . 1
يف رشح ابــن خــروف، وهــو الــذي كان يملــك 
نســخًة نفيســًة مــن كتــاب ســيبويه خطَّهــا بيده، 
ــت  ــي وصل ــة الت ــخ املهم ــدم النَُّس ــن أق ــّد م ُتع
إلينــا، حيــث كتبــت قبــل 609هـــ وهــي ســنة 

وفاتــه.
ــيبويه . 	 ــّص س ــالف يف ن ــه إىل االخت ــة التنبي أمهي

الواحــد بــن ُنَســخ كتابــه املتعــددة يف تبيــن مــا 
ــر يف  قــد يكــون ُنِقــل خطــًأ عــن ســيبويه، ممــا أثَّ
ــة  ــة والرفي ــيبويه النحوي ــى آراء س ــم ع احلك
ــالف  ــا أّدى إىل اخت ــو م ــن، وه ــد النحوي عن
نقلهــم عــن ســيبويه يف املســألة الواحــدة، ممَّــا قد 
يكــون ســبًبا يف أنَّ بعــض الباحثــن املعارصيــن 

يظنَّونــه تناقضــا بــن أقــوال ســيبويه.
ــروف . 3 ــن خ ــه اب ــار إلي ــا أش ــار م ــة إظه حماول

مــن اختــالٍف بــن ُنَســخ كتــاب ســيبويه، 
وهــو ممــا جيعلنــا ال نســّلم دائــا بــكلِّ مــا ُينقــل 
عــن األســالف -  يف خمتلــف العلــوم - إال 
بعــد التدقيــق والتمحيــص، فقــد يكــون مــا يف 
بعــض النُّســخ تعليًقــا أو حاشــيًة أو زيــادة مــن 

ــاخها. ــن ُنسَّ ــا أو م أصحاهب
مهــمٍّ . 4 بموضــوٍع  العربيــة  املكتبــة  مشــاركة 

جديــٍر بالبحــث، والباحــث - حســب علمــه - 
ــوع. ــذا املوض ــت هب ــة قام ــم دراس ال يعل

  أقسام البحث:
  جــاء هــذا البحــث يف مقدمــة، ومبحثــن، وخامتة، 

وذلــك عــى النحــو التايل:
ــباب  ــث وأس ــة البح ــْت أمهي ــا ُبيِّنَ ــة: وفيه مقدم

ــاره. اختي
املبحــث األول: اهتــامم ابــن خــروف بِنَُســخ كتــاب 
ســيبويه اخلطيــة والفــروق بينهــا، وفيــه ثامنيــة مطالب: 
بأســاء  عدمــه  أو  التريــح  األول:  املطلــب   

اخلطيــة. النَُّســخ  أصحــاب 
ــري  ــعري غ ــاهد الش ــزو الش ــاين: ع ــب الث  املطل
املنســوب يف بعــض النَُّســخ اخلطيــة إىل قائِلــِه يف نســخة  

ح بقائلها.  رصَّ
 املطلــب الثالــث: التنبيــه إىل االختــالف بــن 
النَُّســخ اخلطيــة يف عــزو الشــعر إىل أكثــر مــن شــاعر.
نــصِّ  يف  التغيــري  إىل  التنبيــه  الرابــع:  املطلــب 

اخلطيــة.  النَُّســخ  بــن  الشــعري  الشــاهد 
املطلــب اخلامــس: التنبيــه إىل اختــالف أربــع ُنَســٍخ 

خطيــٍة يف َنــصٍّ واحــد.
ــض  ــاداٍت يف بع ــه إىل زي ــادس: التنبي ــب الس املطل

ــا. ــن زاده ــا م ح هب ــة رصَّ ــخ اخلطي النَُّس
املطلــب الســابع: التنبيــه إىل تصحيــح الشــاهد 

القــرآين يف بعــض النَُّســخ اخلطيــة.
ــه إىل مــا يف بعــض النَُّســخ   املطلــب الثامــن: التنبي

ــرٍي يف نــصِّ ســيبويه. ــة مــن تغي اخلطي
ــاب(  ــيبويه يف )الكت ــوص س ــاين: نص ــث الث املبح
ــروف  ــن خ ــا اب ــه إليه ــي نبَّ ــة الت ــخ اخلطي ــن النَُّس ب
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ــب: ــة مطال ــه ثالث ــة، وفي ــخ  املطبوع والنَُّس
بعــض  يف  زيــاداٍت  إىل  التنبيــه  األول:  املطلــب 

النَُّســخ اخلطيــة مل تــرد يف املطبوعــة.
املطلــب الثــاين: التنبيــه إىل زيــاداٍت يف بعــض 

النَُّســخ اخلطيــة قــد وردت يف املطبوعــة.
ــة  ــخ اخلطي ــا يف النَُّس ــص م ــث: َنْق ــب الثال املطل
الرقيــة التــي نبَّــه إليهــا ابــن خــروف عــن املطبوعــة.

خامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
منهج البحث:

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــى املنه ــث ع ــار البح س
ــأيت: ــا ي ــق م ــارن وف املق

مَجْــع مــا نبَّــه إليــه ابــن خــروف مــن نصــوٍص . 1
يف كتــاب ســيبويه قــد اختلفــت فيهــا النَُّســخ 
ــث  ــة البح ــا إىل أن طبيع ــار هن ــة، وُيش اخلطي
تقتــي املقارنــة بــن نصــوص كتــاب ســيبويه 
يف ُنَســخِه اخلطيــة واملطبوعــة بنقــل النصــوص 
بألفاظهــا وتــرك النقــل باملعنــى، كــا أن هــذا 
البحــث ليــس مــن شــأنه - إال ما يســتوجب- 
مناقشــة املســائل النحويــة والرفيــة بــن 
ــك  ــيبويه، وذل ــن س ــم وب ــن أو بينه النحوي
د لــه،  حتــى ال خيــرج عــن املســار الــذي ُحــدِّ
ــا ارتكــز عــى املقارنــة بــن مــا ُنِقــل مــن  وإنَّ
ــن  ــه ب ــف في ــد املختل ــيبويه الواح ــّص س ن

ــة. ــة واملطبوع ــاب اخلطي ــخ الكت ُنَس
ــاب . 	 الرجــوع إىل جمموعــٍة مــن خمطوطــات كت

ســيبويه املنتــرة حــول العــامل.
َعــْرض تلــك النصــوص عــى مــا يف املطبــوع . 3

ــن  ــرق ب ــح الف ــيبويه، وتوضي ــاب س ــن كت م
ــا. كلٍّ منه

الرتجيــح بــن النصــوص؛ ملحاولــة الوصــول . 4
إىل النــصِّ الــذي أراده ســيبويه.

مــن . 	 املنقولــة  النصــوص  مجيــع  توثيــق 
. هــا ر د مصا

القــرآن . 6 مــن  القرآنيــة  الشــواهد  توثيــق 
ــن  ــن دواوي ــعرية م ــواهد الش ــم، والش الكري

النحويــة.  أصحاهبــا ومــن مظاّنــا 
ــث - . 7 ــر البح ــٍة - يف آخ ل ــٍة مفصَّ ــع قائم َوْض

ــع. ــادر واملراج باملص

املبحــث األول: اهتــامم ابــن خــروف بِنَُســخ كتــاب 
ســيبويه اخلطيــة والفــروق بينهــا: 

بأســامء  عدمــه  أو  الترصيــح  األول:  املطلــب 
اخلطيــة: النَُّســخ  أصحــاب 

 أوال: الترصيح بأسامء أصحاب النَُّسخ:
  كان ابــن خــروف عنــد رجوعــه إىل ُنَســخ كتــاب 
ســيبويه املختلفــة حريًصــا - إال مــا نــدر – عى تســمية 
أصحــاب تلــك النَُّســخ؛ ملــا لذلــك مــن أمهيــة كــرى، 
وبخاصــة إذا كان صاحــب النســخة ممــن ُيشــار إليهــم 
باالهتــام بســيبويه وكتابــه، كأيب عــي الفــاريس، وأيب 
ــا  ــك م ــاء يف ذل ــا ج ــا، ومم ــي، وغريمه ــر القرطب ن

يــأيت: 
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ــه: . 1 ــي، كقول ــى الرباح ــن حيي ــد ب ــخة حمم نس
خــروف،  )ابــن  الرباحيــة((  يف  ))ووقــع 

	16، وُينظــر أيًضــا: ص:  		14هـــ، ص: 
و	31  و96	  و93	   	74 و   	70 و   	17

.)3	9 و
نســخة أيب عــي الفــاريس، كقولــه: ))وقــع . 	

ــروف،  ــن خ ــاريس(( )اب ــخة الف ــده يف نس بع
.)1	9 ص:  		14هـــ، 

ــع . 3 ــه: ))وق ــي، كقول ــر القرطب ــخة أيب ن نس
ــروف،  ــن خ ــر(( )اب ــخة أيب ن ــا يف نس أيًض

 .)164 ص:  		14هـــ، 
ــَدّب، . 4 ــر اخِل ــو بك ــو أب ــتاذ، وه ــخة األس نس

كقولــه: ))وقــع يف كتــاب األســتاذ(( )ابــن 
.)		9 ص:  		14هـــ،  خــروف، 

ثانيا: عدم الترصيح بأسامء أصحاب النَُّسخ:
  عــى الرغــم مــن اهتــام ابــن خــروف بالتريــح 
ــتمر  ــه مل يس ــخ، إال أن ــاب النس ــض أصح ــاء بع بأس
ــه، فقــد كان يشــري إىل  عــى هــذا املنهــج يف كل تنبيهات
ــا دون ذكــر أصحاهبــا، ومــن ذلــك مــا  النَُّســخ أحيان

يــأيت:  
يســمِّ . 1 ومل   - بعضهــا  أو  الرقيــة  النَُّســخ 

ــع يف الرقيــة((  ــا - كقولــه:- ))وق أصحاهب
)ابــن خــروف، 		14هـــ، ص: 164 و190 
و70	  و64	  و40	  و17	  و03	  و01	 
و77	  و76	  و74	  و73	  و	7	  و71	 

و9	3  و		3  و	31  و	9	  و	9	  و90	 
ــع  و	34 و348 و9	3 و406 و413(.  ))وق
ــروف،  ــن خ ــة(( )اب ــخ الرقي ــض ُنَس يف بع

 .)347 ص:  		14هـــ، 
بعــض النَُّســخ، كقولــه: ))وقــع يف بعضهــا(( . 	

 ،)164 ص:  		14هـــ،  خــروف،  )ابــن 
ــروف،  ــن خ ــخ(( )اب ــض النَُّس ــع يف بع ))وق

و	34(.   	39 و   	1	 ص:  		14هـــ، 
ــخ(( . 3 ــر النَُّس ــه: ))ويف أكث ــخ، كقول ــر النَُّس أكث

ــروف، 		14هـــ، ص: 9		(. ــن خ )اب

املطلــب الثــاين: عــزو الشــاهد الشــعري غــر 
املنســوب يف بعــض النَُّســخ اخلطيــة إىل قائلـِـِه يف ُنســخٍة 

ح بصاحبهــا:   رصَّ
   للشــاهد الشــعري أمهيــٌة كــرى يف إرســاء قواعــد 
ــرًيا،  ــا كب ــون اهتاًم ــه النحوي ــمَّ ب ــد اهت ــة، وق العربي
فهــو أحــد األدلــة املهمــة يف األحــكام النحويــة، ومــن 
ــذا  ــا - يف ه ــًا وحديًث ــن - قدي ــام الباحث ــن اهت ضم
ــه،  ــعري إىل قائل ــاهد الش ــبة الش ــاُت نس ــاهد إثب الش
وقــد اكتشــف ابــن خــروف أنَّ بعــض مــا ُذِكــر 
جمهــول القائــل يف كتــاب ســيبويه قــد ُعــِزَي إىل قائلــه 
ــن  ــت ب ــي كان ــيبويه الت ــاب س ــخ كت ــدى ُنس يف إح

ــأيت:  ــا ي ــك م ــن ذل ــه، وم يدي
 قال الشاعر:

كاَِلَنـــا َأْن  َوَأْعَلـــُم  ُه  ُأَكاِشُ
 َعــَى َمــا َســاَء َصاِحَبــُه َحِريــُص
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ـــيبويه، 1988م،  ـــد يف س ـــن زي ـــدّي ب ـــت لع )البي
 .166 ص:  1986م،  والنحـــاس،  ص:74،  ج:3، 
ولعمـــرو بـــن جابـــر احلنفـــي يف البحـــرتي،007	م، 
 ،3 املـــرد، )د. ت(، ج:  ص:	6، وبـــال نســـبة يف 
	199م، ج:1، ص:  الشـــجري،  وابـــن  ص:41	، 

91	، وابـــن يعيـــش، )د. ت(، ج: 1، ص:4	(.
عنـــد البيـــت الســـابق قـــال ابـــن خـــروف: 
))ومعنـــى البيـــت معلـــوٌم، ووقـــع بعـــده يف نســـخة 

الفـــاريس: وهـــو األعشـــى(( )ابـــن خـــروف، 		14هــــ، 
ـــال  ـــابق ق ـــت الس ـــر البي ـــل ِذْك ـــي قب ص: 9	1(، يعن
ســـيبويه: )وقـــول الشـــاعر( ثـــم ذكـــر البيـــت دون 
ـــه:  ـــا قول ـــاريس زاد بعده ـــخة الف ـــن يف نس ـــبة، لك نس
ـــروف  ـــن خ ـــصِّ الب ـــذا الن ـــى(، ويف ه ـــو األعش )وه
ـــى  ـــابق إىل األعش ـــت الس ـــبة البي ـــٌح يف نس ـــٌد واض جه
ـــد أن كان  ـــاريس بع ـــي الف ـــخة أيب ع ـــى نس ـــاًدا ع اعت
ـــت  ـــر أنَّ البي ـــت النظ ـــا، ويلف ـــبة يف غريه ـــول النس جمه
نفَســـه ُعـــِزي يف كتـــاب ســـيبويه املطبـــوع إىل عـــدي 
ـــيبويه، 1988م، ج: 3، ص: 73 و74(،  ـــد )س ـــن زي ب
ــارون يف  ــالم هـ ــتاذ عبدالسـ ــق األسـ ــار املحقـ وأشـ
احلاشـــية إىل أنـــه مل يـــرد يف ديـــوان عـــدي بـــن زيـــد 
ـــه  ـــاء علي ـــية )	(، وبن ـــابق، احلاش ـــه )الس وال يف ملحقات
ـــح أن يكـــون البيـــت لألعشـــى كـــا يف نســـخة  ُيرجَّ
ـــذا  ـــد ه ـــروف، ويؤي ـــن خ ـــا اب ـــي ذكره ـــاريس الت الف
ـــع:  ـــُت م ـــَد البي ـــى ُوِج ـــوان األعش ـــودة إىل دي ـــه بالع أن
ـــوٍد  ـــري موج ـــعٍر غ ـــن ش ـــه م ـــدوا ل ـــا أنش ـــة م )جمموع
ـــك  ـــى، 7	19م، ص: 47	(، لذل ـــه( )األعش يف ديوان

يمكـــن أن تكـــون عـــدم نســـبته، أو نســـبته إىل غـــري 
ـــاخ. ـــة النُسَّ ـــن النقل ـــع م ـــهًوا وق ـــى س األعش

املطلــب الثالــث: التنبيــه إىل االختــالف بن النَُّســخ 
اخلطيــة يف عــزو الشــعر إىل أكثــر من شــاعر:

ــِه  ــت نفِس ــزو البي ــا يف ع ــخ أحياًن ــرب النَُّس   تضط
ــر مــن شــاعر، ومــن ذلــك: إىل أكث

َأَبـــا َمالِـــٍك َهـــْل مُلَْتنِـــي ُمـــْذ َحَضْضَتنِـــي
َعــَى الَقْتــِل َأْم َهــْل اَلَمنـِـي َلــَك اَلئـِـُم
)البيــت لزفــر بــن احلــارث يف: ســيبويه، 1988م، 
 .3	4 ص:   ،4 ج:  و	01	م،  ص:176،   ،3 ج: 
ــيبويه، 1881م،  ــس ـ يف س ــم يون ــا زع ــة ـ ك ولرؤب
 ،486 ص:   ،1 ج:  هـــ،  و1316  ص:	43،   ،1 ج: 
ــريايف،  ــن الس ــَلمي يف اب ــم السُّ ــن حكي ــاف ب وللجحَّ
1996م، ج: 	، ص: 	4، واجلمحي، 1980م، ج: 	، 
حــه األعلــم للجحــاف يف ســيبويه،  ص:481، وصحَّ
1316هـــ )احلاشــية الســفى(، ج: 1، ص:486. وبال 
ــان،  نســبة يف الفــاريس، 004	م، ص: 13	، وأيب حي

).	009 ص:   ،4 ج:  1998م، 
ـــي  ـــة الرباح ـــع يف رواي ـــروف: ))وق ـــن خ ـــال اب ق
لُِزَفـــر بـــن احلـــارث، ويف الرقيـــة: وزعـــم يونـــس 
أنـــه ســـمع رؤبـــة يقـــول: قالـــوا: والصـــواب أنـــه 
ـــل،  ـــه لألخط ـــَلمي، يقول ـــم السُّ ـــن حكي ـــاف ب للَجحَّ
وكنيتـــه أبـــو مالـــك((. )ابـــن خـــروف، 		14هــــ  
ص: 70	(، وُيْلحـــظ اضطـــراب النَُّســـخ يف نســـبة 
ـــر  ـــو لزف ـــابق، فه ـــروف الس ـــن خ ـــصِّ اب ـــت يف َن البي
ـــخ  ـــا يف النَُّس ـــة، وأمَّ ـــخة الرباحي ـــارث يف النس ـــن احل اب
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ـــس  ـــه يون ـــّدث عن ـــا ح ـــة – ك ـــه رؤب ب ـــة فصوَّ الرقي
ـــدو أن يف  ـــم،  ويب ـــن حكي ـــاف ب ـــب – للجح ـــن حبي اب
ـــيبويه -  ـــاب س ـــن كت ـــوع م ـــض املطب ـــصَّ - يف بع الن
ـــة،  ـــخ الرقي ـــروف يف النَُّس ـــن خ ـــه اب ـــاَّ أثبت ـــْقًطا ع س
ـــة،  ـــب لرؤب ـــا ُينس ـــت فيه ـــل البي ـــْقط جع ـــذا السَّ وه
النـــصُّ  فمطبوعتـــا )باريـــس(، و)بـــوالق( ورد 
فيهـــا عـــى النحـــو اآليت: )قالـــوا: والصـــواُب أنـــه 
ـــل،  ـــه لألخط ـــلمي، يقول ـــم الس ـــن حكي ـــاف ب للجحَّ
وكنيتـــه أبـــو مالـــك(، فجـــاء البيـــت فيهـــا بعـــد 
قـــول ســـيبويه: )وزعـــم يونـــس أنـــه ســـمع رؤبـــة 
ـــر:  ـــة )ُينظ ـــت لرؤب ـــك أن البي ـــَم ذل ـــول...(، فأوه يق
وســـيبويه   ،43	 ص:  ج:1،  1881م،  ســـيبويه، 
أْن  ــح  ـ وُيَرجَّ 1316هــــ، ج:1، ص:486(،  ــا،  أيًضـ
يكـــون البيـــت للجحـــاف بـــن حكيـــم؛ الحتـــال 
ـــْقط الـــذي ُأشـــري إليـــه آنًفـــا، ويضـــاف إليـــه  السَّ
أّن روايـــة أصحـــاب النَُّســـخ الرقيـــة أقـــرب - يف 
رأيـــي - مـــن روايـــة الرباحـــي األندلـــي؛ وذلـــك 
ــي  ــخة الرباحـ ــا نسـ ة، بينـ ــدَّ ــًخا عـ ــم ُنَسـ ألنَّ هلـ
واحـــدة، ويقـــّوي ذلـــك أيًضـــا التصويـــب الـــذي 
ـــا  ـــار إليه ـــخة )C( املش ـــت يف النس ـــبة البي ورد يف نس
ــاف،  ــه للجحـ ــس( بأنَّـ ــة )باريـ ــية مطبوعـ يف حاشـ
ــارث،  ــن احلـ ــر بـ ــال زفـ ــا: ))وقـ ــاء فيهـ ــد جـ فقـ
ـــاف بـــن حكيـــم الســـلمي((  والصحيـــح أنـــه جلحَّ
ـــطر)6(،  ـــة بالس ـــية املتعلق ـــيبويه، 1881م، احلاش )س
ج:1، ص:	43(، ويزيـــد يف قـــوة الرتجيـــح أيًضـــا 
 )H( ــخة ــاف يف النسـ ــًة للجحـ ــب رصاحـ ــه ُنِسـ أنـ

ـــد  ـــس(، فق ـــة )باري ـــية مطبوع ـــا يف حاش ـــار إليه املش
ــم...((  ــن حكيـ ــاف بـ ـ ــال اجلحَّ ــا: ))قـ ــاء فيهـ جـ
ـــطر)6(،  ـــة بالس ـــية املتعلق ـــيبويه، 1881م، احلاش )س

.)43	 ص:  ج:1، 
املطلــب الرابــع: التنبيــه إىل التغيــر يف َنصِّ الشــاهد 

الشــعري بــن النَُّســخ اخلطية: 
قـــال ابـــن خـــروف: ))ووقـــع يف الرقيـــة قـــول أمِّ 

الزبـــري، وهـــي:
َكْيَف َرَأيَت َزْبَرا

َأإِِقًطا أَومَتَْرا؟
َأْم ُقَرِشيًّا َصاِرًما ِهَزْبَرا؟

ـــب ـــــــ ريض اهلل  ـــت عبداملطل ـــة بن ـــز لصفي )الرج
عنهـــا ـــــــ يف ســـيبويه، 1988م، ج: 3، ص:	18، 
ـــريايف،  ـــن الس ـــرد، )د. ت(، ج: 3، ص:303، واب وامل
الشـــجري،  وابـــن   ،136 ص:   ،	 ج:  1996م، 
	199م، ج: 3، ص:111(. وُيـــروى يف الرقيـــة: )َأْم 
ـــت يف  ـــا ثب ـــة م ـــة الصحيح ـــَرا؟(، والرواي ـــيًّا َصْق ُقَرِش
ــا أرادت  ــة؛ ألنـ ــاريس يف الرقيـ ــة، وللفـ الرباحيـ
ــرد((  ــك رواه املـ ــز، وكذلـ ــِرِد الرجـ ــجع ومل ُتـ السـ

ـــروف، 		14هــــ ، ص: 73	 و74	(. ـــن خ )اب
ـــول  ـــا يف ق ـــا بينه ـــة في ـــخ الرقي ـــت النَُّس  اختلف
ـــــــ عـــى  اهلل عنهـــا  ـــــــ ريض  الزبـــري صفيـــة  أم 
ــي  ــا، وهـ ــُة إحدامهـ ــت الرباحيـ ــن، ووافقـ روايتـ
روايـــة: )أْم ُقَرِشـــيًّا َصْقـــَرا(، وعلَّلـــه الفـــاريس 
ـــك  ـــح ذل ـــز، وصحَّ ـــْجَع ال الرج ـــا أرادت السَّ بكون
ص:  		14هــــ،  ــروف،  خـ ــن  )ابـ ــروف  خـ ــُن  ابـ
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ـــع  ـــاب األرب ـــاُت الكت ـــت مطبوع ـــد وافق 74	(. وق
ــخَة  اء( النسـ ــكَّ ــارون والبـ ــوالق وهـ ــس وبـ )باريـ
ـــو  ـــاريس، وه ـــوًبا للف ـــة منس ـــا يف الرقي ـــَة وم الرباحي
ـــاء  ـــد ج ـــرَّ -  فق ـــا م ـــروف - ك ـــن خ ـــه اب ب ـــذي صوَّ ال
ـــرف  ـــيء ح ـــن بمج ـــارون(، لك ـــاب )ه ـــك يف الكت ذل
العطـــف )َأْو( مـــكان )الـــواو( يف قولـــه: أإقًطـــا َأْو 
متـــرا )ســـيبويه )تـــح: هـــارون( ج: 3، ص:	18(، 
وأورده املـــرُد بــــِ)َأْم( مـــكان )َأْو(: أإقطـــا َأْم متـــرا 
)املـــرد، )د. ت(، ج: 3، ص:303(، وأمـــا األعلـــم 
ــرا(.  ــا هزبـ ــيا صارمـ ــرواه: )أم قرشـ ــنتمري فـ الشـ
	، ص:		4(، وذكـــر  1999م، ج:  )الشـــنتمري، 
ــيبويه،  ــة سـ ــي روايـ ــذه هـ ــجري أن هـ ــن الشـ ابـ
ـــن  ـــريه. )اب ـــة غ ـــي رواي ـــرا( ه ـــيًّا صق : )أم قرش وأنَّ
الشـــجري، 	199م، ج: 3، ص:111(، وكان أبـــو 
ـــاب  ـــمٌّ بكت ـــو مهت ـــاعر ـــــــ وه ـــري الش ـــالء املع الع
ســـيبويه ـــــــ قـــد ذكـــر أن الروايـــة الصحيحـــة يف 

)الكتـــاب( هـــي:
َأْم ُقَرِشيًّا َباِزاًل ِهَزْبَرا

ها إىل: وأن بعض الناس غريَّ
َأْم ُقَرِشيًّا َصْقَرا

رغبـــًة يف إصـــالح الـــوزن، لِِقـــَر البيتـــن 
َلـــن، وطـــول الثالـــث، وقـــال: ))هـــي أصـــحُّ  األوَّ
ورواه   ،)431 ص:  1984م،  )املعـــري،  وَأْوَزُن((. 
ابـــن الســـريايف روايـــًة خمتلفـــًة عـــن كّل مـــا ســـبق 
ـــْرَ  ا، وقـــال: ))أرادت الصَّ ِميًّـــا ُمـــرَّ هـــي: َأْم َحرْضَ
ــة  ــن ناحيـ ــل مـ ــذي حُيمـ ــي: الـ ، يعنـ ــيَّ احلرضمـ

حرضمـــوت(( )ابـــن الســـريايف، 1996م، ج: 	، 
روايـــة  أن   - أعلـــم  واهلل  ويظهـــر-  ص:136(. 
ـــة،  ـــت يف الرباحي ـــا ثب ـــي م ـــاب( ه ـــيبويه يف )الكت س
ـــح  ـــٌد بتري ـــك مؤيَّ ـــة، ألن ذل ـــاريس يف الرقي وللف
ـــح  ـــجري، وبتري ـــن الش ـــنتمري، واب ـــم الش األعل
أيب العـــالء املعـــريِّ الشـــاعِر املهتـــمِّ بكتـــاب 

ســـيبويه. 

املطلــب اخلامــس: التنبيــه إىل اختــالف أربــع ُنَســخ 
خطيــة يف َنــصٍّ واحــد:

عند قول الشاعر:
ــي  ــي َواَل َأِخـ ـ ــَن َعمِّ ــا َذاَك َأْن َكاَن اْبـ َوَمـ

ــُع ــِك الــّرَّ َأْنَف ــا َأْملِ ــى َم ــْن َمَت َوَلكِ
ــيبويه، 1988م،  ــلويل يف س ــري الس ــت للعج )البي
ج:  1996م،  الســريايف،  وابــن   ،78 ص:   ،3 ج: 
ص:   ،9 ج:  1989م،  والبغــدادي،   ،114 ص:   ،	
ــراج، 1988م، ج:  	،  ــن ال ــبة يف اب ــال نس 66، وب
ص: 194، والنحــاس، 1986م، ص: 167(. قــال 
ــار  ــى إض ــن( ع ــل )لك ــاهده مَحْ ــروف: ))ش ــن خ اب
مبتــدأ، ورفــع )أنفــع( عــى خــره، و)أملــك( جمــزوم 
بـ)متــى(، وجوابــه حمــذوٌف يــدلُّ عليــه )أنفــع(، وهــو 
عــى التقديــم والتأخــري، ووقــع يف الرقيــة: ويكــون 
ــزاء  ــع اجل ــى موض ــى( وع ــى )مت ــا ع ــك( واقع )أمل
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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ــى  ــا ع ــزاء رفًع ــع ج ــى( يف موض ــى )مت ــك( ع )أمل
املبنــي عليــه...، ووقــع يف  أن )متــى( يف موضــع 
بعضهــا: وال يكــون )أملــك( رفًعــا((. )ابــن خــروف، 

164 و	16.(. 		14هـــ، ص: 
ــصُّ الــذي أورده ابــن خــروف لســيبويه    هــذا النَّ
ــا يف أربــع ُنَســٍخ مــن أكــر األدلــة عــى التغيــري  خمتلًف
ــة  ــٍة أن املطبوع ــاب، وبخاصَّ ــى الكت ــل ع ــذي دخ ال
ــا منهــا، فصــارت عــى روايٍة خامســٍة،  منــه مل توافــق أيًّ
جــاء يف كتــاب ســيبويه )هــارون(: ))ويكــوُن )َأْمِلْك( 
عــى )َمَتــى( يف موضع جــزاء، و)مــا( لغو(( )ســيبويه، 
ــح أن يكــون ما  1988م، ج: 3، ص:78 و79(، وُيرجَّ
يف الرباحيــة - وهــو مــا ورد يف املطبوعــة - هــو َنــصُّ 
ــو  ــاريس، وه ــي الف ــا ع ــك أن أب ــد ذل ــيبويه، يؤي س
صاحــب نســخٍة مــن الكتــاب، قــد نقلــه عــن ســيبويه 
- كــا ورد يف الرباحيــة واملطبوعــة -  يف التعليقــة عــى 
ــاريس، 	199م، ج: 	 ،  ــر: الف ــيبويه )ُينظ ــاب س كت

ص:	18(. 

ــض  ــادات يف بع ــه إىل زي ــادس: التنبي ــب الس املطل
ــا: ــن زاده ــا م ح هب ــة رصَّ ــخ اخلطي النَُّس

ْوَن  ــرُّ ــِذي َتِف ــْوَت الَّ عنــد قــول اهلل تعــاىل: )إِنَّ امَل
ــُه ُماَلِقْيُكــْم( )اجلمعــة، مــن اآليــة 8(،  ِمنْــُه َفإِنَّ
ــاًل  ــاب متَّص ــع يف الكت ــروف: ))ووق ــن خ ــال اب ق
ــه: )إِنَّ  ــك قول ــل ذل ــْم(: ومث ــُه ُماَلِقْيُك ــه: )َفإِنَّ بقول
ــن  ــروج، م ــاِت( )ال ــْنَ َوامُلْؤِمنَ ــْوا امُلْؤِمنِ ــَن َفَتنُ الَِّذْي
10(... اآليــة، ووقــع يف الرقيــة: قــال  اآليــة 

أبــو العبــاس: أنــا وضعتهــا يف الكتــاب(( )ابــن 
اآليــة  وهــذه   ،)	03 ص:  هـــ،  خــروف،		14 
ح أبــو العبــاس املــرد يف النَُّســخ الرقيــة  التــي رصَّ
ــن  ــت م ــي ليس ــيبويه وه ــاب س ــا يف كت ــه زاده بأن
أصلــه، قــد وردت يف نســخة الزخمــري )ســيبويه، 
خمطــوط، جــوروم باشــا، 141/3 أ(، ويف املطبوعــة 
ــح  وُيرجَّ ص:103(،   ،3 ج:  1988م،  )ســيبويه، 
أنــا مــن الزيــادات التــي ليســت مــن ســيبويه، يــدّل 
نوهــا  اح )الكتــاب( مل يضمِّ عــى هــذا أن مشــاهري رشَّ
ــاًل: الســريايف، 008	م،  يف َنــصِّ ســيبويه )ُينظــر مث
ــاين، 1998م، ج: 6، ص:  ج: 3، ص:307، والرمَّ

.  ،)1048
املطلــب الســابع: التنبيــه إىل تصحيــح الشــاهد 

القــرآين يف بعــض النَُّســخ اخلطيــة:
النَُّســخ  ))وقــع يف مجيــع  قــال ابــن خــروف: 
َفاْعُبــُدْوِن(  ُكــْم  َربُّ )َوَأَنــا  والرقيــة:  الرباحيــة 
هــا أحــٌد مــن  )األنبيــاء، مــن اآليــة 	9(، ومل يغريِّ
ــْوِن( يف  ُق ــالوة: )َفاتَّ ــك، والت ــا كذل ــة، وأثبتوه األئم
هــذه اآليــة(( )ابــن خــروف، 		14هـــ، ص: 17	(، 
ــا ورد يف  ــو م ــه ه ح ــروف وصحَّ ــن خ ــه اب ــا أثبت وم
املطبوعــة )باريــس( و)هــارون( )ُينظــر: ســيبويه، 
ص:   ،3 ج:  و1988م،   ،413 ص:   ،1 ج:  1881م، 
6	1(، وقــد أشــار األســتاذ عبدالســالم هــارون  
ــختن )أ(  ــا يف النس ــية إىل أن م ــه اهلل -  يف احلاش -رمح
ــيبويه،1988م ، ج: 3،  ــُدْوِن( )س ــو: )َفاْعُب و)ب( ه
ص: 6	1، احلاشــية )4((، وهــذا موافــٌق للنَُّســخ 
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ــن  ــم - أنَّ اب ــدو - واهلل أعل ــة، ويب ــة والرقي الرباحي
خــروف أراد أنَّ مــا ورد صحيًحــا يف نســخة )الكتاب( 
ُقــْوِن( التــي وردت يف اآليــة )		( مــن ســورة  هــو )َفاتَّ
)املؤمنــون(، ويؤيــد ذلــك أن أبــا نــر القرطبــي نقــل 
َنــصَّ ســيبويه وفيــه )فاتقــون(، وعندمــا رشَح النَّــصَّ 
قــال: ))التقديــر - واهلل أعلــم - فاتقــوين(( )القرطبــي، 

.)188 ص:  1984م، 

ــخ  ــض النَُّس ــا يف بع ــه إىل م ــن: التنبي ــب الثام املطل
ــّص: ــٍر يف الن ــن تغي ــة م اخلطي

بعــض . 1 يف  ))ووقــع  خــروف:  ابــن  قــال 
النَُّســخ: مل يكــن إال الكــر((. )ابــن خــروف، 
قــول  يف  يقصــد   ،)	39 ص:  		14هـــ، 
ــب،  ــت ذاه ــهد أن ــال: أش ــو ق ــيبويه: )ل س
ــد  ــر(، وق ــن إال الك ــالم، مل يك ــر ال ومل يذك
بعــض  يف  ورد  مــا  املطبوعــاُت  خالفــِت 
النَُّســخ التــي أشــار إليهــا ابــن خــروف، ففــي 
ــو  ــى النح ــصُّ ع ــس( ورد الن ــة )باري مطبوع
اآليت: ))لــو قــال أشــهد أنــت ذاهــب، ومل 
ــداء((.  ــون إال االبت ــالم، َكاَن ال يك ــر ال يذك
1، ص:3	4(، ويف  1881م، ج:  ) ســيبويه، 
ــت  ــهد أن ــال أش ــو ق ــارون(: ))ل ــة )ه مطبوع
ذاهــب، ومل يذكــر الــالم، مل يكــن إال ابتــداء((. 
 ،)1	1 ص:   ،3 ج:  1988م،  )ســيبويه، 
ــخ  ــا يف النُّس ــارون( م ــُة )ه ــت مطبوع ووافق
ــية  ــا يف حاش ــار إليه )B(، و)C(، و)H( املش

مطبوعــة )باريــس( )ســيبويه، 1881م، ج: 
أن يكــون مــا يف  ــح  3	4(، وُيرجَّ 1، ص: 
هــذه النَُّســخ األخــرية التــي وافقتهــا مطبوعــة 
ــام )َكاَن(  ــرب؛ ألن إقح ــو األق ــارون( ه )ه
ر، ويؤّيــد هــذا  هنــا يف اجلملــة غــري ُمــرَّ
ــا  ــكوريال أيًض ــخة اإلس ــا يف نس ــدم جميئه ع
)ســيبويه، خمطــوط، 130 أ(، وجتــدر اإلشــارة 
هنــا إىل جميئهــا يف نســخة الزخمــري )ســيبويه، 

خمطــوط، جــوروم باشــا، 3/ 8	1 ب(. 
عند قول الشاعر مالك بن الريب:. 	

َحـــى ِت الرَّ َ َأاَل َلْيـــَت ِشـــْعِري َهـــْل َتَغـــرَّ
ــا ــاَم ِهَي ــٍج َك ــْت بَِفْل ــْزِن َأْو َأْضَح ــى احَل َرَح
ــه، 1969م،  ــب يف ديوان ــن الري ــك ب ــت ملال  )البي
ص: 94، ويف ســيبويه، 1988م، ج: 3، ص: 178، 
واهلــروي، 1993م، ص: 7	1، والبغدادي، 1989م، 
ــع يف  ــروف: ))ووق ــن خ ــال اب ج: 11، ص: 94	(. ق
ــد  ــمعناه ُينَش ــذا س ــت: فهك ــذا البي ــد ه ــة بع الرقي
ــن  ــت...((  )اب ــاٌس: أم أضح ــال أن ــرب، وق ــن الع م
ــا يف  ــع هن ــا وق ــروف، 		14هـــ، ص:71	(، م خ
ــرٍي  ــًدا بعــد البيــت، ورد يف املطبوعــة بتغي ــة زائ الرقي
))فهــذا ســمعناه ممــن  إْذ جــاء فيهــا:  النــّص،  يف 
ينشــده مــن بنــي عمــه، وقــال أنــاٌس: أم أضحــْت((. 
ــح أن  )ســيبويه، 1988م، ج: 3، ص:178(، وُيرجَّ
يكــون هــذا النــّص لســيبويه وليــس مقحــًا؛ لــوروده 
ــري  ــخة الزخم ــل نس ــة، مث ــخ اخلطي ــض النَُّس يف بع
)ســيبويه، خمطــوط، جــوروم باشــا، 168/3 ب(، 
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ــب  ــوط، راغ ــيبويه، خمط ــا )س ــب باش ــخة راغ ونس
باشــا، 9	1  أ(، وُيشــار هنــا إىل أن هــذه الزيــادة مل تــرد 
ــوط،  ــيبويه، خمط ــر: س ــكوريال )ُينظ ــخة األس يف نس

ب(.   133
ــون  ــل يك ــه: )ه ــروف: ))وقول ــن خ ــال اب ق  .3
ــا مل  ــٌل م ــذا متص ــع ه ــال( مجي ــذه األفع ــن ه يشء م
تنــِف وتعــد حــرف النفــي، ووقــع يف الرقيــة متصــاًل 
بقولــه: )هــل يكــون يشء مــن هــذه األفعــال( عــوض 
مــا يف الرباحيــة إىل بيــت حســان: )فــإن أردت أن 
هــذه األفعــال تكــون؛ قلــَت: أتــرضب زيــًدا أم تشــتم 
عْمــًرا أم ُتكلــم خالــًدا، ومثــل ذلــك: أتــرضب زيــًدا 
ــل  ــًدا، إذا أردت ه ــرضب خال ــًرا أو ت ــرضب عْم أو ت
ِب واحــٍد مــن هــؤالء، وإْن  يكــون يشء مــن َضْ
ــل  ــت: )أم(، ومث ــون، قل ــؤالء يك أردت أّي ْضب ه
ــت يف  ــا ثب ــان(...، إىل هن ــاعر حس ــول الش ــك ق ذل
ــروف،  ــن خ ــة(( )اب ــا يف الرباحي ــوض م ــة ع الرقي
		14هـــ، ص :73	(، ومــا ورد يف املطبــوع مــن 
ــال  ــث ق ــة، حي ــَت يف الرقي ــا ثب ــٌف مل ــاب خمال الكت
ــا  ســيبويه: ))هــل يكــون يشء مــن هــذه األفعــال؟ فأمَّ
إذا ادَّعيــت أحدهــا، فليــس إال: أجتلــس أم تذهــب أم 
تــأكل؟ كأنــك قلــت: أي هــذه األفعــال يكــون منــك؟ 
وتقــول: أتــرضب زيــدا أم تشــتم َعْمــًرا أم تكلــم 
ــرضب  ــًدا أو ت ــرضب زي ــك: أت ــل ذل ــدا؟ ومث خال
َعْمــًرا أو تــرضب خالــًدا؟ إذا أردت: هــل يكــون يشء 
مــن ْضب واحــٍد مــن هــؤالء؟ وإن أردَت: أيُّ ْضِب 
هــؤالء يكــون؟ قلــَت: )َأْم((( )ســيبويه، 1988م، ج: 

180 و181(، ويبــدو أن مــا يف املطبوعــة  3، ص: 
ــيبويه، إْذ  ــّص س ــرب إىل ن ــو األق ــة ه ــا للرباحي موافًق
ورد يف نســختي نــور عثانيــة )ســيبويه، خمطــوط، ص: 
3		  أ و  4		 ب(، والســليانية )ســيبويه، خمطــوط، 

ب(.  	9 ص: 
ــة:  ــع يف الرقي ــروف: ))ووق ــن خ ــال اب ق  .4
كانــت  وإْن  ألنــه  َف؛  رَصَ ُتْرُتــٌب،  قــال:  )ومــن 
ــل(((  ــبه الفع ــن ش ــرج م ــد خ ــه ق ــادة، فإن ــه زي في
وهــذا  ص:90	(،  		14هـــ،  خــروف،  )ابــن 
ــال  ــري، ق ــن التغي ــيء م ــة ورد ب ــصُّ يف املطبوع النَّ
ســيبويه: ))ومــن قــال: ُتْرُتــٌب، رصف؛ ألنــه وإْن 
ــال((  ــبه األفع ــن ش ــرج م ــد خ ــًدا، فق ــه زائ كان أول
ــه  ــظ أن ــيبويه،1988م، ج: 3، ص:196(. وُيلح )س
 ِ ــريُّ ــارون( إىل تغ ــة )ه ــذه املطبوع ــية ه ــري يف حاش ُأش
ــاء  ــختن )أ(، و)ب(، فج ــا يف النس ــصَّ متاًم ــذا الن ه
ــب،  ــن الرات ــو م ــا ه ــو اآليت: ))وإن ــى النح ــا ع فيه
ــية  ــيبويه، 1988م، احلاش ــد(( )س ــى تري ــك املعن وذل
)4(.(، فعــى هــذا يكــون النــصُّ كامــاًل يف النســختن 
)أ( و)ب( جــاء عــى النحــو اآليت: )ومــن ذلــك أيًضا: 
َتْرُتــٌب، وُتْرَتــٌب، وقــد ُيقــال أيًضــا: ُتْرُتــٌب، وإنــا هــو 

ــد(. ــى تري ــك املعن ــب، وذل ــن الرات م
	. قــال ابــن خــروف: ))وقــول ســيبويه يف روايــة 
ــرُت؛  ــا ذك ــى م ــدلُّ ع ــألة، ي ــر املس ــي يف آخـ الرباح
ــَى،  ــَى، أو فِْع ــَت: ُكلُّ َفْع ــئَت قل ــال:  )وإن ش ــه ق ألن
ــئَت  ــإْن ش ــاٌل، ف ــرف مث ــذا احل ن؛ ألن ه ــوِّ ــم ُتنَ فل
ْثــَت، وجعـــــلَت األلــف للتأنيــث، وإن شــئَت  أنَّ
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ــروف،  ــن خ ــث((( )اب ــري التأني ــَف لغ ــَت األل جعل
ــا ورد  ــرى أنَّ م ــة ن 		14هـــ، ص: 96	(، وباملقارن
ــادًة  ــصِّ زي ــري يف النَّ ــه تغي ــارون( في ــة )ه يف مطبوع
ونقًصــا، وذلــك عــى النحــو اآليت: ))...، قلــَت: ُكلُّ 
ن؛ ألن هــذا احلــرف مثــال،  َفْعــَى، أو فِْعــَى، فلــم ُينَــوَّ
ــث، وإن  ــف للتأني ــت األل ــه وجعل ــئت أنثت ــإن ش ف
ــث((.  ــري التأني ــف لغ ــت األل ــت وجعل ــئت رصف ش
)ســيبويه، 1988م، ج: 3، ص:	0	(، والتغيــريات 

ــي: ــه ه ــت في ــي حصل الت
أ ـ مل َيــِرْد يف املطبوعــة )هــارون( قوُلــُه - 
ــّص:  ــة الن ــي - يف بداي ــة الرباح يف رواي

)وإن شــئت(.
ــُل  ــي الفعـ ــة الرباحـ ب ـ ورد يف روايـ
ــدوًءا  ــوم، مبـ ــا للمعلـ ــارُع مبنيًّـ املضـ
)فلـــم  قولـــه:  يف  املضارعـــة  بتـــاء 
ن(، وأمـــا يف املطبوعـــة )هـــارون(  ُتنَـــوِّ
ــدوًءا  ــول مبـ ــي للمجهـ ــل مبنـ فالفعـ

ن(. ــوَّ ــم ُينَـ ــة: )فلـ ــاء املضارعـ بيـ
ـــل  ـــي الفع ـــة الرباح جــــ ـ ورد يف رواي
ْثـــَت(، ومعـــه ضمـــري  )َأنَّ املـــايض 
الرفـــع فقـــط، بينـــا ورد يف املطبوعـــة 
)هـــارون( ومعـــه ضمـــريا الرفـــع 

ْثَتـــُه(. والنصـــب: )َأنَّ
د ـ زاد يف املطبوعـــة )هـــارون( الفعـــل 
يـــردا يف  ْفـــَت(، ومل  )رَصَ والفاعـــل 
)وإن  قولـــه:  يف  الرباحـــي،  روايـــة 

ْفـــَت وجعلـــت األلـــف  شـــئت رَصَ
يف  أشـــري  وقـــد  التأنيـــث(،  لغـــري 
إىل  )هـــارون(  املطبوعـــة  حاشـــية 
ــي  ــة الرباحـ ــق روايـ ــا يوافـ ــيء مـ جمـ
يف النســـختن )أ(، و)ب(. )ســـيبويه، 

 .))7( احلاشـــية  1988م؛ 
قــال ابــن خــروف عنــد رشحــه حديــث   .6
ــَم  ــالِن االس ــالم ال جتع ــف وال ــن أنَّ األل ــيبويه ع س
األشــياء  جتعــل  )وال  بقولــه:  ))ويريــد  حكايــة: 
ــة، كــا  ــة( أن اإلضافــة ال جتعــل األســاء حكاي حكاي
ــة: )وال  ــع يف الرقي ــك، ووق ــالم كذل ــف وال أن األل
جتعــل االســم حكايــة((( )ابــن خــروف، 		14هـــ، 

ــأيت: ــا ي ــظ م ــصِّ ُيْلح ــذا الن ص: 413(. ويف ه
ــن  ــة عـ ــخ الرقيـ ــت النَُّسـ أ ـ اختلفـ
غريهـــا يف الكلمـــة الواقعـــة بعـــد 
قولـــه: )وال جتعـــل(؛ فهـــي )االســـم( 
يف الرقيـــة، ويف غريهـــا: )األشـــياء(، 
)هـــارون(  املطبوعـــُة  ووافقـــت 

الرقيـــَة يف هـــذه الكلمـــة.
 ب ـ يف الرقيـــة وغريهـــا ورد الفعـــل 
ــياء/ ــل )األشـ ــع قبـ ــارع الواقـ املضـ
االســـم( للمخاطـــب املفـــرد: )وال 
يف  الفعـــل  هـــذا  وتغـــريَّ  جتعـــل(، 
ورد  فقـــد  )هـــارون(،  املطبوعـــة 
االســـم  جيعـــالن  ))ال  للغائبـــن: 
حكايـــة(( )ســـيبويه، 1988م، ج: 3، 
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ــاب(  ــيبويه يف )الكت ــوص س ــاين: نص ــث الث املبح
ــروف  ــن خ ــا اب ــه إليه ــي نبَّ ــة الت ــخ اخلطي ــن النَُّس ب

ــة: ــخ املطبوع والنَُّس
بعــض  يف  زيــاداٍت  إىل  التنبيــه  األول:  املطلــب 

النَُّســخ اخلطيــة مل تــرد يف املطبوعــة:
ــيبويه: . 1 ــن س ــاًل ع ــاب نق ــح األلب ــاء يف تنقي ج

ــَة...،  ــعر الَبتَّ ــاء يف الش ــذا ج ــم ه ))وال نعل

ــاعر:  ــال الش ــة(: ق ــه )البت ــد قول ــع بع ووق
ْمُتَاَها اَل َتِرْد   َلَطامَلَا َحلَّ

      )مل أمتكن من معرفة قائله، وورد بعده: 
ْد جاَل َتْبَتِ َياَها والسِّ َفَخلِّ

ــوان  ــي: دي ــل الضب ــبة يف املفض ــال نس ــا ب ومه
والفــراء،   ،3	6 0	19م، ص:  املفضليــات، 
جنــي،  وابــن  ص:84	،   ،	 ج:  1983م، 
واألزهــري،  ص:49،   ،3 ج:  4	19م، 
وابــن  )حــال(،   	37 ص:   ،	 ج:  1964م، 
وابــن   ،164 ص:   ،9 ج:  ت(،  )د.  ســيده، 
منظــور، )د. ت(، ج: 	، ص: 		9 )حــأل(، 
وحتلئــُة اإلبــل عــن املــاء: تأخرُيهــا عنــه، 
ــس  ــِرْد، لي ــِرْد(، فـــ: ال َت ــى ال َت ــها؛ حت وَحْبُس
بمجــزوٍم، ولكــنَّ الشــعر مقيَّــٌد، ومعنــاه: لئــال 
ــال  : لئ ــصَّ ــُع الل ــى: ال يقط ــا أنَّ معن ــِرَد، ك َت
ــخ  ــٌت يف النَُّس . هــذا الــكالم ثاب يقطــَع اللــصَّ
		14هـــ، ص:  الرقيــة(( )ابــن خــروف، 
01	(. هــذه الزيــادة مل َتــِرْد يف املطبوعــة، وإنــا 

ــرَي  ــن: آيت االم ــألته ع ــه: ))وس ــذي ورد قوُل ال
ــٌأ،  ــا َخَط ــزاُء ههن ــال: اجل ، فق ــصَّ ــُع الل ال يقط
ــكالُم  ــون ال ــى يك ــًدا حت ــزاء أب ــون اجل ال يك
األوُل غــرَي واجــب، إال أن ُيضطــرَّ شــاعٌر، وال 
ــيبويه،  ــَة(( )س ــعٍر الَبتَّ ــاء يف ش ــذا ج ــُم ه نعل
بعــد  َيــِرْد  ومل   ،)101 ص:   ،3 ج:  1988م، 
كلمــة )البتــة( مــا ورد يف النَُّســخ الرقيــة، بــل 
ــا أن  ــظ هن ــيبويه، وُيْلح ــارة س ــر عب ــي آخ ه
كلمــة: )الشــعر(، املعرفــة، الــواردة يف )تنقيــح 
ــة. ــْعر( يف املطبوع ــرة: )ِش ــاءت نك ــاب( ج األلب

قــال ابــن خــروف: ))ووقــع يف بعــض النســخ . 	
ــذا  ــون ه ــول: يك ــك ال تق ــه: )ألن ــد قول بع
ــرون  ــد جي ــون ق ــرٌي(: )والنحوي ــٌد أم إذا زي
ــٌد  ــوَم زي ــذا ي ــون ه ــون: يك ــذا فيقول ــى ه ع
ــأه ســيبويه(( )ابــن خــروف،  أمــرٌي( وقــد خطَّ
ــي  ــادُة الت ــذه الزي 		14هـــ، ص: 	1	(، ه
فــوق اخلــط الــواردُة يف بعــض النَُّســخ، مل 
ــإْن  ــارون(: ))ف ــاء يف )ه ــة، ج ــِرْد يف املطبوع َت
قلــَت: يكــون هــذا يــوَم زيــٌد أمــرٌي، كان 
ــرب؛  ــن الع ــُس ع ــك يون ــا بذل َثن ــًأ، حدَّ خط
ــك ال تقــول: يكــون هــذا إذا زيــٌد أمــرٌي((  ألنَّ
ص:119(،   ،3 ج:  1988م،  )ســيبويه، 
ــة مــن  ــم - أن هــذه اجلمل ويظهــر - واهلل أعل
ــة  ــخة احلمزاوي ــرد يف النس ــادات، إْذ مل ت الزي
فيــا  وال  ص:148(،  خمطــوط،  )ســيبويه، 
ــر:  ــيبويه )ُينظ ــصِّ س ــن َن ــريايف م ــه الس نقل
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ص:330(.  ،3 ج:  008	م،  الســريايف، 
قــال ابــن خــروف يف تعليــل حــذف الــالم من . 3

(: ))ألنَّ الــالم ال  خــر )أْن( املخففــة مــن )أنَّ
حُتــذف البتــة مــن )أْن( املبطلــة للعمــل. ووقــع 
ــا  ــع مل ــذا املوض ــتاذ: )إال يف ه ــاب األس يف كت
ــذا  ــن ه ــه م ــاء( وأبدل ــك يف الدع ــرت ل ذك
املوضــع. ويف أكثــر النســخ: مــن الدعــاء، 
وجعلهــا تبيينًــا لِـ)مــا((( )ابــن خــروف، 

.)		9 		14هـــ، ص: 
أ ـ مــا ذكــره ابــن خــروف وارًدا يف 
نســخة األســتاذ )اخلــدّب(، وأكثــر 
النســخ، مل يــرد يف املطبوعــات، وأشــار 
املحقــق يف حاشــية كتــاب ســيبويه 
ــه يف النســختن )أ(،  )هــارون( إىل جميئ
و)ب( )ســيبويه، 1988م، ج: 3، ص: 

168؛ احلاشــية )3((. 
)اخِلــَدّب(  األســتاذ  نســخة  ـ يف  ب 
ــا  ــه: )مل ــر )يف( يف قول ــرف اجل ورد ح
ذكــرت لــك يف الدعــاء(، وحــلَّ مكانه 

ــخ. ــر النَُّس ــْن ( يف أكث ــرف )ِم احل
عند قول الشاعر:. 4

ـــُه ـــْنٍ َأَتْيَت ـــِه َأيَّ ِح ـــَواٌء َعَلْي َس
بَِأْســُعِد َأْم  ُتتََّقــى  َنْحــٍس  َأَســاَعَة 

)البيــت لزهــري بــن أيب ســلمى يف ديوانــه، 
008	م، ص: 168. وبــال نســبة يف املــرد، )د. 
	00	م،  واملالقــي،   ،	88 ص:   ،3 ج:  ت(، 

 ،3 ج:  1998م،  حيــان،  وأيب   ،136 ص: 
ص:			( قــال ابــن خــروف: ))جــاء بــه عــى 
حــّد ســواء إتيانــك يف كل حــن، وجــاز ذلــك 
ــألة(.  ــازت املس ــا ج ــة، )ك ــكان )أْم( املعادل مل
ووقــع يف الرقيــة: يعنــي يف االســتفهام(( )ابن 
خــروف، 		14هـــ، ص: 64	( هــذه الزيــادة 
التــي وردت يف الرقيــة مل تــرد يف املطبــوع، 
ــوز  ــارون(: ))وجت ــيبويه )ه ــاب س ــاء يف كت ج
ذلــك...((  ومثــل  املســألة.  جــازت  كــا 
ــدو  ــيبويه، 1988م، ج: 3، ص:171( ويب )س

ــيبويه. ــكالم س ــرٌي ل ــا تفس ــم ـ أن ـ واهلل أعل
قــال ابــن خــروف يف أثنــاء حديثــه عــن 	. 

ــع يف  ــواو: ))ووق ــى ال ــيء )َأْو( بمعن رشح جم
ــال  ــزَّ وهــاَن(: ق ــا ع ــه: )ب ــة بعــد قول الرقي

ــر: ــن أمح اب
ـــٍث ـــَف َثالِ ـــْهَرْيِن َأْو نِْص ـــا َش َأاَل َفاْلَبَث

ــا ِغَياهَبَ َغيََّبْتنِــي  َقــْد  َمــا  َذاَك  إىَِل 
يريــد: البثــا شــهرين، أو شــهرين ونصــَف ثالــث(( 
والبيــت   ،	77 ص:  		14هـــ،  خــروف،  )ابــن 
ت(،  )د.  ديوانــه،  يف  الباهــي  أمحــر  بــن  لعمــرو 
ص:34،  ج:1،  1990م،  واألخفــش،  ص:171، 
وبــال  3، ص:	7.  	199م، ج:  الشــجري،  وابــن 
ــا  ــي، )د. ت(، ج: 	، ص:460(. م ــن جن ــبة يف اب نس
ــيبويه  ــاب س ــِرْد يف كت ــادة مل َت ــن زي ــة م ورد يف الرقي
ــذه  ــول: خ ــن يق ــرب م ــن الع ــال: ))وم ــوع، ق املطب
، وكلُّ  بــا عــزَّ وهــاَن، أي: خــذه بالعزيــز واهلــنِّ
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)ســيبويه،  أختهــا((.  عــن  جتــزئ  منهــا  واحــدة 
شــاء  ))وإن  وقــال:  ص:	18(،   ،3 ج:  1988م، 
أدخــل الــواو كــا قــال: بــا عــزَّ وهــان. وقــد تدخــل 
 186 ص:   ،3 ج:  1988م،  )ســيبويه،  )أم(...(( 
ــوع  ــن املطب ــابقن م ــن الس ــظ يف النصَّ و186(، فُيلح
ــيبويه،  ــصِّ س ــرد يف َن ــر مل ي ــن أمح ــاعر اب ــول الش أن ق
ــح أن يكــون ُأقحــم، ويقــوي ذلــك أنــه مل يــرد  وُيرجَّ
ــيبويه،  ــاًل: س ــر مث ــة. )ُينظ ــة وال املطبوع يف املخطوط
134  أ، وراغــب باشــا،  خمطــوط، األســكوريال، 
160أ، وســيبويه، 1881م، ج: 1ص:438(، كــا مل 
ــريايف،  ــريايف )الس ــيبويه للس ــاب س ــرد يف رشح كت ي

.)438 ص:   ،3 ج:  008	م، 
قــال ابــن خــروف: ))ووقــع يف الرقيــة: 	. 

)ابــن  زيــٌد((  أكــرَم  مثــل:  زيــٌد،  أفعــَل 
.)	9	 ص:  		14هـــ،  خــروف، 

ــخ  ــا يف النَُّس ــُض م ــة بع ــن املطبوع ــَقط م   َس
ــٌد(،  ــرَم زي ــل: أك ــه: )مث ــو قول ــة، وه الرقي
هــذا  ))فقولــك:  )هــارون(:  فيهــا  فجــاء 
ــٌد.  ــَل زي ــك: أْفَع ــة قول ــُل، بمنزل ــٌل أفع رج
ــيبويه، 1988م، ج: 3،  ــر...(( )س ــإذا مل تذك ف
ص:402(، ويظهــر - واهلل أعلــم - أن التمثيــل 
ــّص،  ــت يف الن ــادة دخل ــٌد( زي ــرَم زي بـــ )أك
ويقــوي هــذا أنــا مل تــرد يف نســخة الزخمــري 
)ســيبويه، خمطــوط، جــوروم باشــا، 3/  	 ب( 
وال يف مطبوعــة )باريــس( أيًضــا )ســيبويه، 

ص:	(. ج:2،  	188م، 

))ووقــع يف الرقيــة 	.  ابــن خــروف:  قــال 
ــَأٌة(:  ــٌل ُخَج ــٌة، ومَجَ ــٌل َرْبَع ــه: )رج ــد قول بع
ــن  ــة((( )اب اب واملباَضَع ــرضِّ ــري ال ــو الكث )وه
وَرْبَعــٌة،   .3		 ص:  		14هـــ،  خــروف، 
ــل وال  ــق، ال بالطوي ــوع اخلل ــٌة، أي: مرب َوَرَبَع
ــور، )د. ت(، ج3، ص:  ــن منظ ــري. اب بالقص
ــٌة،  ــّأٌة، أي: ُنَكَح ــٌل ُخَج ــع(. وَرُج 1			 )رب
كثــرُي النــكاح. ابــن منظــور، )د. ت(، ج: 
التفســري  هــذا  )خجــأ(.(.   110	 ص:   ،2
ــة مل يــرد  لـِ)ُخَجــَأٍة( الواقــع يف النَُّســخ الرقي
ت إىل  يف املطبوعــة، كــا أن كلمــة )مَجَــل( ُغــريِّ
)َرُجــل(، فجــاء النــصُّ فيهــا: ))َرُجــٌل َرْبَعــٌة، 
ورجــٌل ُخَجــَأٌة، فــكأنَّ هــذا املؤنــث...(( 
ص:32	(،   ،3 ج:  1988م،  )ســيبويه، 
ويبــدو - واهلل أعلــم - أن هــذه مــن الزيــادات 
ــيبويه  ــاب س ــى كت ــون ع ــا املعلِّق ــي زاده الت
ــذا أنَّ  ــح ه ــه؛ ويرجِّ ــون رشوح ــم يطالع وه
ــا للســريايف عــى  ــارة جــاءت رشًح تلــك العب
ــريايف، 008	م،  ــر: الس ــيبويه. )ُينظ ــصٍّ لس ن
ج:4، ص: 	(، ويؤيــده عــدم جميئهــا يف نــصِّ 
ــيبويه، 	188م، ج:	،  ــس )س ــة باري مطبوع

.)	0 ص: 
قــال ابــن خــروف: ))وبعــد قولــه: )ال تقــول: 	. 

مَلْ َألـِـف(، وزاد يف الرقيــة: )فتحــذف األلــف 
ــول(  ــن يق ــرب م ــن الع ــمعنا م ــن الم، س م
ــروف، 		14هـــ،  ــن خ ــت(( )اب ــد البي وأنش
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.)348 ص: 
مــا ِزْيــَد يف النَُّســخ الرقيــة مل يــرْد يف املطبوعــة 
)هــارون(، فقــد جــاء النــصُّ فيهــا عــى النحــو 

اآليت: ))تقــول: الْم ألــْف وقــاْف الْم، قــال:
ُتَكتَِّباِن يف الطَِّريِق اَلَم الِْف(( 

ــت  ــيبويه، 1988م، ج:3، ص:2		، والبي )س
ت(.  )د.  املــرد،  يف  العجــي  النجــم  أليب 
ج:1، ص:32	، وابــن جنــي، )د. ت(. ج: 
3، ص:92	، وابــن منظــور،) د. ت(، ج:	، 
ــال نســبة يف ســيبويه،  ص: 3	1	 )كتــب(، وب
والبغــدادي،  ص:66	،  ج:3،  1988م، 

ص:99(. ج:1،  1989م، 
هــذا النَّــصُّ مــن النصــوص التــي حصــل فيهــا 
التغيــري كثــرًيا بن مــا نقله ابــن خــــــروف ـ مما 
أثبتــه زائــًدا يف الرقيــة ـ واملطبوعة )هــارون(، 

وتلــك التغيــريات جــاءت عــى النحــو اآليت:
يف  املطبوعــة  مــن  )ال(  ســقطت  ـ  أ 

تقــول(. )ال  قولــه: 
ب ـ تغــريَّ رســم )مَلْ َألِــف( إىل )الم 

ألــف( يف املطبوعــة.
ــاْف  ــه: )وق ــة قول جـــ ـ زاد يف املطبوع

ــْف(. ــه: )الْم أل ــد قول الْم( بع
د ـ زاد يف الرقيــة قولــه: )فتحــذف 
مــن  وســقط  الم(،  مــن  األلــف 

املطبوعــة.
هـــ ـ تغــريَّ فعــل القــول، ففــي الرقية 

ــن  ــاع م ــبوقا بس ــا مس ــاء مضارًع ج
ــن  ــرب م ــن الع ــمعنا م ــرب: )س الع
ماضًيــا:  املطبوعــة  ويف  يقــول(، 
)قــال(، وســقطت مجلــة: )ســمعنا 

ــرب(. ــن الع م
ــيبويه  ــث س ــروف حلدي ــن خ ــاء رشح اب يف أثن  .9
عــن اتفــاق أهــل احلجــاز وبنــي متيــم يف بنــاء 
ــث  ــن املؤن ِه م ــدِّ ــن ح ــدواًل ع ــاء مع ــا ج م
ــاِر(  ــره راًء، كـ)َحَض ــر إذا كان آخ ــى الك ع
غــري  آخــره  فيــا  واختالفهــم  و)َســَقاِر(، 
الــراء، قــال: ))ووقــع يف الرقيــة: واحلجازيــة 
هــي األُوىل الُقْدَمــى، وعليهــا املعنــى((. )ابــن 
خــروف، 		14هـــ، ص: 9	3(، وقد ســقَط 
مــن املطبوعــة )هــارون( قولــه: )وعليهــا 
؛  املعنــى(، وهــذا الســْقُط لــه تأثــري مهــمٌّ
لِلُّغــة  إْذ بوجــوده يتبــّن ترجيــح ســيبويه 
احلجازيــة، فبنــو متيــم يرفعــون مــا ليــس 
آخــره راء وينصبونــه، نحــو: هــذه َقَطــاُم، 
وهــذه َحــَذاُم، وشــاهدت حــذاَم وقطــاَم، 
ــا:  ــر دوًم ــى الك ــون ع ــاز يبن ــل احلج وأه
ــررت  ــَذاِم، وم ــاهدُت َح ــذاِم، وش ــذه ح ه
ــٍة ـ  ــى قل ــيبويه ـ ع ــاز س ــد أج ــذاِم. وق بح
ــا.  ــراء أيًض ــره ال ــا آخ ــَب في ــَع والنص الرف
ص:  ج:3،  1988م،  ســيبويه،  )ُينظــر: 
ــح أنَّ عبــارة )وعليهــا  78	 و79	( وُيرجَّ
املعنــى( تعليــٌق مــن صاحــب النســخة أو 
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ــن  ــخة اب ــودة إىل نس ــد الع ــخ، فعن ــن الناس م
ــا  ــده ال نجده ــّط ي ــا بخ ــي كتبه ــروف الت خ
يف النَّــّص )ُينظــر: ســيبويه، خمطــوط - نســخة 
ابــن خــروف ، ص:  60 أ)، كــا أنا يف نســخة 
املــرد كذلــك، حيــث أشــار ابــن خــروف يف 
احلاشــية إىل مــا ورد يف تلــك النســخة وفيهــا: 
))واحلجازيــة هــي اللغــة األوىل القدمــى(( 

ــروف،  ــن خ ــخة اب ــوط - نس ــيبويه، خمط )س
60 أ، احلاشــية اليــرى)،  وُيلحــظ االختالف 
ــروف  ــن خ ــخة اب ــن نس ــصِّ ب ــيط يف الن البس
يف  تــرد  مل  ذلــك  ومــع  املــرد،  ونســخة 

ــى(. ــا املعن ــارة )وعليه ــختن عب النس
املطلــب الثــاين: التنبيــه إىل زيــاداٍت يف بعــض 

املطبوعــة: قــد وردْت يف  النَُّســخ اخلطيــة 
ــال . 1 ــن مث ــه ع ــد حديث ــروف عن ــن خ ــال اب ق

ســيبويه: )أزيــٌد أفضــل أم عمــرو(: ))وقولــه: 
ــن  ــأل ع ــا تس ــك إن ــا إال )َأْم( ألن ــز هن )مل جي
أفضلهــا، ولســت تســأل عــن الفضــل(. 
قولــه: )ولســت تســأل عــن الفضــل(، ثبتــت 
ــروف،  ــن خ ــة(( )اب ــادة يف الرقي ــذه الزي ه
		14هـــ، ص: 	7	.(. الزيــادة التــي أشــار 
ابــن خــروف أنــا ثبتــت يف الرقية، قــد ثبتت 
ــة  ــادة كلم ــارون( بزي ــة )ه ــا يف املطبوع أيض
ــب  ــن صاح ــأل ع ــت تس ــب(: ))ولس )صاح
ص:   ،3 ج:   ،1988 )ســيبويه،  الفضــل(( 
ــس  ــة لي ــا ورد يف الرقي ــر أن م 179(، ويظه

ــح  ــيبويه، يرجِّ ــصِّ س ــن َن ــو م ــا ه ــادة وإن زي
هــذا أنــا وردت كذلــك يف نســخة الزخمري، 
وفيهــا: ))مل جيــز هنــا إال) أم( ألنــك إنــا تســأل 
عــن صاحــب الفضــل(( )ســيبويه، خمــطوط - 
جــوروم باشــا ج: 	/169أ(، وكذلــك أيًضــا 
ــوط،  ــيبويه، خمط ــكوريال )س ــخة األس يف نس
133 ب(، ولكــن بســْقط كلمــة )صاحــب(، 
وُيشــار هنــا إىل أن  بعــض مــا أورده ابــن 
خــروف يف النَّــص غــري موجــود يف النســختن 
الســابقتن، وهــو قولــه: )عــن أفضلهــا، 
ولســت تســأل(، ولكــن ُأشــري يف حاشــية 
املــرد  نســخة  يف  وروده  إىل  األســكوريال 
ــية  ــوط،ص:  133 ب، احلاش ــيبويه، خمط )س

ــى(. اليمن
قــال ابــن خــروف: ))ووقــع يف الرقيــة بعــد . 	

ــك  ــذا، أي: ال يفوتنَّ ــذا أو هب ــذه هب ــه: )خ قول
ــرب:  ــروى عــن بعــض الع ــال(: )وُي ــى ح ع
خــروف،  )ابــن  وهــان((  عــزَّ  بــا  خــذه 

و77	(.  	67 ص:  		14هـــ، 
وافقــت املطبوعــُة مــا وقــع يف النَُّســخ الرقيــة مــن 
الزيــادة، لكــن بإقحــام )ُكّل( بــن اجلــاّر واملجــرور 
عــن  )يــروى  قولــه:  وتغيــري  حــال(،  )عــى 
ــاء  ــول(: ج ــن يق ــرب م ــن الع ــرب( إىل: )وم الع
يف املطبوعــة )هــارون(: ))خــذه هبــذا أو هبــذا، 
أي: ال يفوتنَّــك عــى كلِّ حــال، ومــن العــرب مــن 
يقــول: خــذه بــا عــزَّ وهــاَن(( )ســيبويه، 1988م، 
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ــصُّ  ج: 3، ص:184 و	18(، وقــد جــاء هــذا النَّ
عــى صيغــة ثالثــة يف نســخة األســكوريال: ))خــذه 
ــذا،  ــذا أو هب ــت: هب ــك قل ــاَن، كأن ــز أو ه ــا ع ب
ومــن العــرب مــن يقــول: خــذه بــا عــز وهــان(( 
ــه:  ــقط قول ــوط، ص: 134 أ،( فس ــيبويه، خمط )س
)أي: ال يفوتنـّـك عــى حــال(، وزاد قولــه )بــا عــّز 
أو هــاَن، كأنــك قلــت( قبــل قولــه: )هبــذا أو هبذا(، 
ــه:  ــدي، ألن قول ــح عن ــو الراج ــصُّ ه ــذا الن وه
)ومــن العــرب مــن يقــول: خــذه بــا عــّز وهــان( 
يــدل عــى أن بعضهــم اآلخــر يقــول: )بــا عــّز أو 
هــان(، ويؤيــد هــذا وروده يف نســخة راغــب باشــا 
)ســيبويه، خمطــوط، ص:  160 أ( ويف مطبوعــة 
ــيبويه، 1316 هـــ، ج: 1، ص:498(. ــوالق )س ب

قــال ابــن خــروف: ))ووقــع يف الرقيــة بعــد . 3
ــا  ــرف(: )ك ــا ال ين ــرج إىل م ــه: )وخي قول
ختــرج هنــٌد يف التحقــري إذا قلــت: ُهنَْيــَدُة؛ 
ــات،  ــع اللغ ــة يف مجي ــرف البت ــا ال ين إىل م
ــه  رت ــل، إذا حقَّ ــم رج ــاِدُل: اس ــك: ُأَج وكذل
يت  ــمَّ ــَح، وإن س ــل ُأَمْيِل ــِدَل، مث ــري ُأَجْي يص
رجــاًل بـ)َهــِرَق( قلــت: هــذا ُهَرْيــُق قــد 
جــاء، ال تــرف(. ثبــت فيهــا عــوض مــا يف 
ــة((. )ابــن خــروف، 		14هـــ، ص:  الرباحي

.).	93
مــا ذكــره ابــن خــروف واقًعــا يف النَُّســخ 
الرقيــة؛ َقَصــَد بــه مــا جــاء بعــد قــول 
يَت رجــاًل ب)َتَفاُعــٍل(  ))إذا َســمَّ ســيبويه: 

فقلــت:  رَتــه،  حقَّ ثــم  )َتَضــاُرٍب(،  نحــو: 
ْفــُه؛ ألنــه يصــري بمنزلــة  َتْرِ ُب، مل  ُتَضــرْيِ
)َتْغِلــَب(، وخيــرج إىل مــا ال ينــرف...(( 
ــر  ــيبويه، 1988م، ج: 3، ص:00	(، وذك )س
أن مــا ورد يف النَُّســخ الرقيــة، هــو عــوض مــا 
يف النسخـــــة الرباحيــة، ويبـــدو ـ واهلل أعلــم ـ 
ــتاذ  ــه األس ــا وضع ــو م ــة ه ــا يف الرباحي أن م
عبدالســالم هــارون ـ رمحــه اهلل ـ بــن معقوفــن 
ــيبويه،  ــر: س ــس( )ُينظ ــة )باري ــا يف مطبوع مثَبًت
	188م، ج:	، ص:4( ، ومهــا موضعــان مــن 
ــٌد يف التحقــري،  ؛ أوهلــا: )كــا ختــرج هن النــصِّ
ينــرف(،  ال  مــا  إىل  ُهنَْيــَدُة،  قلــت:  إذا 
ــل  ــِدَل، مث ــري ُأَجْي ــه يص ــر: )إذا حقرت واآلخ
ــت:  ــِرقَ( قل ــاًل بـ)َه ــميت رج ــَح، وإن س ُأَمْيِل

ــرف(. ــاء، ال ت ــد ج ــُق ق ــذا ُهَرْي ه
ــة . 4 ــع هنــا يف رواي ــن خــروف: ))وق ــال اب ق

ــاء معرفــة، كذلــك  ــي: )وذلــك البن الرباح
الرقيــة:  ويف  الــكالُم(...  هــذا  جــرى 
)كذلــك جــرى يف هــذا الــكالُم((( )ابــن 

.)31	 ص:  		14هـــ،  خــروف، 
ــن  ــصِّ ع ــذا النَّ ــل ه ــيبويه قب ــث س كان حدي
ف مــا جــاء عــى )ُفَعــل( أو عــدم رصفــه،  رَصْ
ــا يف  ــًا معروًف ــه اس ــاء من ــا ج ــر أن كلَّ م فذك
ٍد( و)ُجَعــٍل(، أو صفــًة نحــو:  الــكالم، كـــ)رُصَ
هــذا َرُجــٌل ُحَطــٌم، فهــو مــروٌف، ثــم ذكر أن 
)ُعَمــَر( و)ُزَفــَر( غــري مروفــن؛ ألنــا خالفا 
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ــٌر(،  ــٌر( و)زاف ــا )عام ــل ومه ــا يف األص بناءمه
فهــا حمــدودان عــن البنــاء الــذي هــو َأْوىَل هبــا، 
وهــو بناؤمهــا يف األصــل، و)عمــر( ــــــ ومــا 
يشــبهه ــــــ ال جيــيء حمــدوًدا عــن البنــاء الذي 
ــال  ــة، )ق ــاء معرف ــك البن ــه إال وذل ــو َأْوىَل ب ه
ــٍر(،  ــاًل بـ)ُعَم ــميَت رج ــإْن س ــاج: ))ف الزج
مجــع )ُعْمــِرٍة(، أو بـ)ُعَمــٍر( مــن قولــك: رجــٌل 
ــه يف املعرفــة  ــٌر، أي: كثــري العمــران، رصفَت ُعَم
والنكــرة((.  الزجــاج، 1971م، ص: 39(، ثــم 
ختــم ســيبويه النــصَّ باجلملــة التــي ورد فيهــا 
ــة،  ــخة الرقي ــر - )يف( - يف النُّس ــرف اجل ح
ــي  ــة ه ــك اجلمل ــة، وتل ــا املطبوع ــد وافقته وق
قولــه: ))كذلــك جــرى يف هــذا الــكالُم(( 
)ســيبويه، 1988م، ج:3، ص:3		(، وهــو 
الراجــح وروده عــن ســيبويه، فقــد جــاء ذلــك 
ــوط  ــيبويه، خمط ــري )س ــخة الزخم )يف( يف نس
- جــوروم باشــا، 3 /13 ب(، ويف نســخة 
راغــب باشــا )ســيبويه، خمطــوط 166 ب(، 
وُيشــار هنــا إىل أنَّ حــرف اجلــر )يف( ســقط مــن 
نســخة األســكوريال )ســيبويه، خمطــوط، ص: 

ب(.  139
قــال ابــن خــروف: ))ووقــع يف الرقيــة بيــت . 	

هنــا وهــو:
ُبو       َبَكــَر الَعَواِذُل يِف الصَّ

َوَأُلوُمُهــــــــــــــــنَّْه َِيُلْمنَنِــــي  ح 
 َوَيُقْلــَن َشــْيٌب َقْد َعــــــــــــاَل

ْه((. َت َفُقــــــــــــــْلُت إِنَّ َك َوَقــْد َكــِرْ
)ابن خــروف، 		14هـــ، ص :40	 و41	(، 
الرقيــات يف  بــن قيــس  لعبيــداهلل  والبيتــان 
ــت  ــه البي ــه، 1986م، ص :66، وورد في ديوان

األول:
َبَكَرْت َعَلَّ َعَواِذيل       َيْلِحينَنِي َوَأُلوُمُهنَّْه

ولــه أيًضــا يف: ابــن الســريايف، 1996م، ج: 	، 
ص:48	، وابــن الشــجري، 	199م، ج: 	، 
ص:	6. وبــال نســبة يف ســيبويه، 1988م، ج: 
3، ص:1	1، والنحاس، 1986م، ص: 173، 

وابــن يعيــش، )د. ت(، ج: 3، ص:130(.
ــراد  ــارون( ـ يف إي ــُة )ه ــت املطبوع ــد وافق وق
هــذا الشــعر ـ مــا ورد يف النَُّســخ الرقيــة 
ــيبويه، 1988م، ج:3، ص:1	1(،  ــر: س )ُينظ
ــيبويه  ــصِّ س ــز يف ن ــون الرج ــح أن يك وُيرجَّ
وليــس مقحــًا، لــوروده يف بعــض النســخ 
اخلطيــة واملطبوعــة )ُينظــر مثــاًل: ســيبويه، 
خمطوط - جوروم باشــا ، 	/ 9	1أ، وســيبويه، 
1881م، ج:1، ص: 		4، وســيبويه، 1316 
هـــ، ج:1، ص:	47(، وُيشــار هنــا إىل أن هــذا 
الرجــز مل يــرد يف نســخة األســكوريال )ُينظــر: 

ســيبويه، خمطــوط، 130 أ و ب(.

ــة  ــخ اخلطي ــا يف النَُّس ــص م ــث: َنْق ــب الثال املطل
الرشقيــة التــي نبَّــه إليهــا ابــن خــروف عــن املطبوعــة:
قــال ابــن خــروف يف رشحــه حديــث ســيبويه عــن 
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ــا يف  ــن حاهل ــاء ع ــا األس ــريَّ فيه ــي ال ُتَغ ــة الت احلكاي
الــكالم: ))ووقــع يف الرقيــة: )ال تنكحونــا(، وقــول 

اآلخــر:
ــا يِف كَِتاِب َبنِــي مَتِيٍم َوَجْدَن

املـُــَعاُر(( ْكــِض  بِالرَّ اخَلْيــــِل  َأَحــقُّ 
		14هـــ، ص: 406، ويشــري  )ابــن خــروف، 
بقولــه: )ال تنكحونــا( إىل شــاهٍد شــعري ســيأيت 
ــازم،  ــن أيب خ ــر ب ــت لب ــل، والبي ــد قلي ــن بع يف املت
ــيبويه، 1988م،  ــبة يف س ــال نس 1960م، ص :8. وب
 ،1		 ص:  1971م،  والزجــاج،  ص:7	3،   ،3 ج: 
ص:1981،  ســيبويه،  أبيــات  رشح  والنحــاس: 

ص:168(.  ،9 ج:  األدب  خزانــة  والبغــدادي: 
ــى  ــارون( ع ــة )ه ــصُّ يف املطبوع ــاء النَّ ــد ج وق

النحــو اآليت: ))وقــال الشــاعر:
ــا ــِت اهللِ اَل َتنْكُِحوَنَ ــْم َوَبْي َكَذْبُت

ُلــُب وَتْ َتــرُصُّ  َقْرَناَهــا  َشــاَب  َبنِــي 
)البيــت لألســدي يف ابــن منظــور.) د. ت(، ج:	، 
ص:3609 )قــرن(، وبــال نســبة يف ســيبويه، 1988م، 
9، ص:4،  )د. ت(، ج:  واملــرد،  3، ص:6	3،  ج: 
والزجــاج، 1971م، ص 0	، وابــن يعيــش، )د. ت(، 

ج:1، ص:8	(.
وعــى هــذا يقــول: بــدأت بـِــ: احلمــُد هلل رب 

الشــاعر: وقــال  العاملــن، 
مَتِيــٍم َبنِــي  َكَتــاِب  يِف  َوَجْدَنــا 

امُلَعــار((  ْكــِض  بِالرَّ اخَلْيـــِل  َأَحــقُّ 
)ســيبويه، 1988م، ج: 3، ص:6	3(، 

النَُّســخ  بــن  االختــالف  وُيْلَحــظ 
واملطبوعــة  الرقيــة،  اخلطيــة 
اآليت: النحــو  عــى  )هــارون( 
ــا  ــة، بين ــاًل يف املطبوع ــاهد األول كام أ ـ ورد الش
)ال  مجلــة  الرقيــة  النَُّســخ  يف  منــه  وردت 

تنكحونــا( فقــط.
ب ـ ســقطت مــن النَُّســخ الرقيــة مجلــة: )وعــى 
رب  هلل  احلمــُد  بـِــ:  بــدأت  يقــول:  هــذا 
العاملــن(، يف حــن وردت هــذه اجلملــة يف 

املطبوعــة.
ــة  ــخ الرقي ــاين يف النُّس ــاهد الث ــبَِق الش جـــ ـ ُس
ــة  ــريِّ يف املطبوع ــر(، وُغ ــول اآلخ ــه: )وق بقول

ــاعر(.  إىل: )وقــال الش
وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن النحــاس عندمــا رشح 
أبيــاَت ســيبويه أورد اجلملــة )ال تنكحوهــا( مــن 
ــو  ــاس، 1986م، ص: 0	1(، وه ــون )النح ــري الن غ
ــخ  ــري النَُّس ــه ورد يف غ ــروف إىل أن ــن خ ــح اب ــا أمل م
الرقيــة، وهــو مرجــوٌح ألن الشــاعر يف البيــت ينفــي 
وال ينَهــى، ثــم إن البيــت ســيكون مكســوَر الــوزن لــو 
ورد عــى غــري روايــة النَُّســخ الرقيــة، ويؤيــد ذلــك 
أنــه ورد كذلــك يف نســخة الزخمــري، ولكــن بتغيــري 
)ال تنكحونــا( إىل )ال هتتدونــا( )ســيبويه، خمطــوط، 

3/ 		 ب(.

خامتة: 
تبيَّنَــْت بعــد دراســة هــذا املوضــوع أشــياُء مهمــٌة، 
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تتلخــص فيــام يــأيت:
ــاب 1.  ــخ كت ــض ُنَس ــروف إىل بع ــن خ ــه اب  تنبي

ســيبويه اخلطيــة واالختــالف بينهــا جعــل 
ــا  ــف م ــة؛ لكش ــا ضورة ملحَّ ــَب عنه التنقي
ــري. ــن التغي ــيبويه م ــاب س ــض كت ــرتى بع اع

ــيبويه . 	 ــاب س ــخ كت ــن ُنَس ــالٍف ب ــوُد اخت وج
ــة. ــخ املطبوع ــا والنَُّس ــها، وبينه ــة أنفِس اخلطي

ــيبويه . 3 ــاب س ــخ يف كت ــن النَُّس ــالف ب االخت
مؤثــٌر – بــال شــك – يف أحــكام ســيبويه 

والرفيــة.  النحويــة 
مــا ظهــر مــن اختــالٍف بــن النَُّســخ - اخلطيــة . 4

واملطبوعــة - يف هــذا البحــث قــد يكــون 
ــا  ــي أثاره ــض الت ــة التناق ــع هتم ــؤرًشا لدف م
بعــض الباحثــن يف مذهــب ســيبويه يف بعــض 

ــة. ــة والرفي ــائل النحوي املس
إثبــات نســبة بعــض الشــواهد الشــعرية 	.   

جمهولــة القائــل إىل أصحاهبــا مــن خــالل 
ــي  ــخ الت ــض النَُّس ــبة يف بع ــذه النس ورود ه
أظهرهــا ابــن خــروف، وهــي مل تكــن منســوبة 

ــل. ــن قب م
ــيبويه، . 6 ــاب س ــة كت ــث بمراجع ــويص الباح ي

والبحــث عــن النَُّســخ اخلطية لــه حــول العامل، 
ومقارنتهــا باملطبوعــة؛ لتتضــح الفــوارق أكثر، 
األصــي  النًــصِّ  إىل  الوصــول  َثــمَّ  ومــن 
لـ)الكتــاب(، وهــذا يتطلــب جهــوًدا مشــرتكة 
تقــع عــى عواتــق أقســام اللغــة العربيــة 

وكلياهتــا واملراكــز التــي ختــدم اللغــة العربيــة 
ــا. وتراثه

املصادر واملراجع:
1 - املراجع العربية:

اًل: املخطوطات: أوَّ
سيبويه، أبو بر عمرو بن عثان بن قنر، كتاب سيبويه:

ــروف  ــن خ ــطِّ اب ــة )بخ ــخة خّطي ــن نس ــورة ع ــخة مص نس
ــم  ــس، برق ــة بباري ــة الوطني ــة يف املكتب ــه( حمفوظ ومقابلت

.)ARABE 6499(
 نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة األســكوريال، برقــم 

.)13	1  /6	9(
ــا،  ــا برتكي ــوروم باش ــة ج ــخة مكتب ــن نس ــورة ع ــخة مص  نس
ــم  ــاين برق ــم )	6		(، والث يف أربعــة أجــزاء؛ األول برق
)63		(، والثالــث برقــم )64		(، والرابــع برقــم 

.)		6	(
 نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة راغــب باشــا برتكيــا، برقــم 

.)1376(
 نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة الزاويــة احلمزاويــة 

.)48( برقــم  بالربــاط، 
ــا، برقــم  ــة الســليانية برتكي  نســخة مصــورة عــن نســخة مكتب

و1106(.  110	(
 نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة نــور عثانيــة برتكيــا، برقــم 

.)46	8(
ثانًيا: الرسائل العلمية:

كتاب  رشح  )1998م(.  عيسى.  بن  عي  احلسن  أبو  الرماين، 
سيبويه )رسالة دكتوراه(. إعداد: سيف بن عبدالرمحن بن 
نارص العريفي. كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام بن حممد 

سعود اإلسالمية بالرياض.

ثالًثا: املطبوعات:
األخفــش، أبــو احلســن ســعيد بــن مســعدة. )1990م(. 
معــاين القــرآن، حتقيــق: د. هــدى حممــود قراعــة. ط.1، 

ــي  . ــة اخلانج ــرة:  مكتب القاه
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األزهــري، أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد. )1964م(. هتذيــب 
اللغــة، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن. املؤسســة 
املريــة العامــة للتأليــف واألنبــاء والرتمجــة، الــدار 

ــة. ــف والرتمج ــة للتألي املري
ى  األعشــى، ميمــون بــن قيــس. )7	19م(. ديوانــه امُلَســمَّ
)الصبــح املنــري يف شــعر أيب بصــري(. بيانــة : مطبعــة 

أدلــف هلزهوســن . 
الباهــي، عمــرو بــن أمحــر. )د. ت(. ديوانــه،  حتقيــق د. حســن 

عطــوان. مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق.
البحــرتي، أبــو عبــادة الوليــد بــن عبيــد. )007	م(. احلاســة، 
ــد.  ــد عبي ــد حمم ــّور وأمح ــم ح ــد إبراهي ــق: د. حمم حتقي

ــو ظبــي للــرتاث والثقافــة. ــة أب هيئ
ــة األدب  ــر. )1989م(. خزان ــن عم ــادر ب ــدادي، عبدالق البغ
عبدالســالم  حتقيــق:  العــرب،  لســان  لبــاب  ولــب 

هــارون. ط.	، القاهــرة : مكتبــة اخلانجــي . 
م. )1980م(. طبقــات  اجلمحــي، أبــو عبــداهلل حممــد بــن ســالَّ
فحــول الشــعراء. قــرأه ورشحــه: حممــود حممــد شــاكر، 

القاهــرة : مطبعــة املــدين  .
ــق:  ــص، حتقي ــان.)د. ت(. اخلصائ ــح عث ــو الفت ــي، أب ــن جن اب
حممــد عــي النجــار، بــريوت: دار الكتــاب العــريب.

)4	19م(. 
كتــاب  املنصــف )رشح  الفتــح عثــان.  أبــو  ابــن جنــي، 
مصطفــى  إبراهيــم  حتقيــق:  للــازين(،  التريــف 
وعبــداهلل أمــن. ط.1، وزارة املعــارف العموميــة – إدارة 

إحيــاء الــرتاث القديــم.
أبــو حيــان األندلــي، أثــري الديــن حممــد بــن يوســف. 
)1998م(. التذييــل والتكميــل يف رشح كتاب التســهيل،  
ــم . ــق:  دار القل ــداوي.  ط.1، دمش ــن هن ــق: د. حس حتقي
الــرضب،   )1998م(.ارتشــاف  األندلــي.  حيــان  أبــو   
حتقيــق: د. رجــب عثــان حممــد، ومراجعــة د. رمضــان 

عبدالتــواب. ط.1، القاهــرة : مكتبــة اخلانجــي  . 
ــه:  ــي بتحقيق ــه. ُعن ــر. )1960م(. ديوان ــازم، ب ــن أيب خ اب
ــاء  ــة إحي ــات مديري ــق: مطبوع ــن. دمش ــزة حس د. ِع

ــم . ــرتاث القدي ال
ابــن خــروف، أبــو احلســن عــي بــن حممــد. )		14 مــن ميــالد 
ــاب يف  ــح األلب ــلم(. تنقي ــه وس ــى اهلل علي ــول ص الرس

رشح غوامــض الكتــاب )رشح كتــاب ســيبويه(، حتقيــق: 
طرابلــس  ط.1،  بديــري.  خليفــة  حممــد  خليفــة  د. 
ــة  ــالمية وجلن ــوة اإلس ــة الدع ــورات كلي ــا(: منش )ليبي

ــالمي  . ــرتاث اإلس ــى ال ــاظ ع احلف
ــق  ــه، حتقي ــس. )1986م(. ديوان ــن قي ــداهلل ب ــات، عبي الرقي
ورشح: د. حممــد يوســف نجــم. بــريوت:  دار صــادر  . 
ابــن الريــب، مالــك. )1969م(. ديوانــه، ضمــن دراســة عــن 
ــي.  ــودي القي ــوري مح ــق: د. ن ــعره(، حتقي ــه وش )حيات

جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة )مــج 	1، جـــ1(.
ــا  ــد. )1971م(. م ــن حمم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاج، أب الزج
ينــرف ومــا ال ينــرف، حتقيــق: هــدى حممــود 
قراعــة، القاهــرة:  جلنــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي .
ابــن أيب ســلمى، زهــري.)008	م(. رشح ديــوان زهــري بــن أيب 
ــر  ــق: د. فخ ــب، حتقي ــاس ثعل ــة أيب العب ــلمى. صنع س
ــيد  . ــارون الرش ــة ه ــق: مكتب ــاوة. ط.3، دمش ــن قب الدي
ابــن الــراج، أبــو بكــر حممــد بــن الــري. )1988م(. 
ــي.  ــن الفت ــق: د.عبداحلس ــو، حتقي ــول يف النح األص

ط.3، بــريوت : مؤسســة الرســالة .
ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر. )1881م( - 
)	188م(. كتــاب ســيبويه ، حتقيــق: هرتويــغ درنــرغ، 

باريــس: املطبــع العامــي  .
 )1316هـــ( . القاهــرة : املطبعــة األمرييــة الكــرى – 

بــوالق.
)1988م(. حتقيــق: عبدالســالم حممــد هــارون. ط.3، 

القاهــرة : مكتبــة اخلانجــي .
اء. ط.1،  )	01	م(. حتقيــق: د. حممــد كاظــم الَبــكَّ

ــة . ــن احلقوقي ــة زي ــريوت : مكتب ب
ــص،  ــاعيل. املخص ــن إس ــي ب ــن ع ــو احلس ــيده، أب ــن س اب

بــريوت:  دار الكتــب العلميــة . 
الســريايف، أبــو ســعيد احلســن بــن عبــداهلل. )008	م(. رشح 
ــي  ــديل وع ــن مه ــد حس ــق: أمح ــيبويه، حتقي ــاب س كت

ــة  . ــب العلمي ــريوت:  دار الكنت ــي. ب ــيد ع س
ــات  ــن. )1996م(. رشح أبي ــن احلس ــد ب ــريايف، حمم ــن الس اب
ط.1،  هاشــم.  الريــح  حممــد  د.  حتقيــق:  ســيبويه، 

بــريوت:  دار اجليــل . 
الســيوطي، جــالل الديــن عبدالرمحــن. )1987م(. مهــع 
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اهلوامــع،  حتقيــق: عبدالســالم حممــد هــارون ود. عبــد 
ــري  ــرد األخ ــزء األول، وانف ــرم، يف اجل ــامل مك ــال س الع
بتحقيــق بقيــة األجــزاء. ط.	، بــريوت:  مؤسســة 
ــره. ــى ن ــت ع ــة الكوي ــاعدت جامع ــالة  ، وس الرس
ــن  ــايل اب ــي. )	199م(. أم ــن ع ــة اهلل ب ــجري، هب ــن الش اب
الشــجري،  حتقيــق: د. حممــود حممــد الطناحــي. ط.1، 

ــي  . ــة اخلانج ــرة : مكتب القاه
)1999م(.  ســليان.  بــن  يوســف  األعلــم  الشــنتمري، 
ــيد  ــق: أ. رش ــيبويه، حتقي ــاب س ــري كت ــت يف تفس النك
بلحبيــب، اململكــة املغربيــة : وزارة األوقــاف والشــؤون 

ــالمية . اإلس
الضبــي، املفضــل بــن حممــد. )0	19م(. ديــوان املفضليــات. 
ُعنــي بطبعــه ومقابلــة ُنَســخه: كارلــوس يعقــوب 

ــوعين  . ــاء اليس ــة اآلب ــريوت : مطبع ــل. ب الي
الفــاريس، أبــو عــي احلســن بــن أمحــد بــن عبدالغفــار. 
)	199م(. التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه ،  حتقيــق: د. 
ــارف. ــر : دار املع ــوزي. ط.1، م ــد الق ــن مح ــوض ب ع
-  املســائل املنثــورة. )	199م(، حتقيــق: د. رشيــف 

ن:  دار عــار  .  عبدالكريــم النجــار، عــاَّ
الفــراء، أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد. )1983م(. معــاين 
ــف  ــد يوس ــار وأمح ــي النج ــد ع ــق: حمم ــرآن، حتقي الق

نجــايت. ط.3، بــريوت:  عــامل الكتــب  .
ــن موســى. )1984م(. رشح  ــو نــر هــارون ب ــي، أب القرطب
عيــون كتــاب ســيبويه، حتقيــق: د. عبدربــه عبداللطيــف 

عبدربــه. ط.1، القاهــرة:  مطبعــة حســان  .
املالقــي، أبــو جعفــر أمحــد بــن عبدالنــور. )	00	م(. رصــف 
املبــاين يف رشح حــروف املعــاين، حتقيــق: د. أمحــد حممــد 

اخلــراط. ط.	،  دمشــق: دار القلــم  .
ــب،  ــد. )د. ت(. املقتض ــن يزي ــد ب ــاس حمم ــو العب ــرد، أب امل
ــامل  ــريوت:  ع ــة. ب ــق عضيم ــد عبداخلال ــق: حمم حتقي

ــب  . الكت
ــالة  ــداهلل. )1984م(. رس ــن عب ــد ب ــالء أمح ــو الع ــري، أب املع
ــن  ــة عبدالرمح ــق: د. عائش ــاحج، حتقي ــل والش الصاه

ــارف.  ــر: دار املع ــاطئ(. ط.	، م ــت الش )بن
ابــن منظــور، أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم. )د. ت(. لســان 
ــد  ــد أمح ــري، وحمم ــي الكب ــداهلل ع ــق: عب ــرب، حتقي الع

حســب اهلل، وهاشــم حممــد الشــاذيل. القاهــرة. دار 
ــارف  . املع

ــد. )1986م(. رشح  ــن حمم ــد ب ــر أمح ــو جعف ــاس، أب النح
أبيــات ســيبويه، حتقيــق: د. زهــري غــازي زاهــد. ط.1، 

ــة. ــة العربي ــة النهض ــب، ومكتب ــامل الكت ــريوت : ع ب
اهلــروي، عــي بــن حممــد. )1993م(. األزهيــة يف علــم 
احلــروف، حتقيــق: عبداملعــن امللوحــي.  ط.	، دمشــق:  

ــة.  ــة العربي ــع اللغ جمم
ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن عي. )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 1438/12/17 هـ، وقبل للنشر يف 1439/05/14 هـ(

ـــدى  ـــي ل ـــش املجتمع ـــم التعاي ـــز قي ـــامية لتعزي ـــة اإلس ـــرر الثقاف ـــة بمق ـــطة إثرائي ـــم أنش ـــر تقدي ـــة أث ـــة إىل معرف ـــذه  الدراس ـــت ه ـــث : هدف ـــص البح     ملخ
ـــم  ـــة لقي ـــطة إثرائي ـــة أنش ـــدت الباحث ـــدة. وأع ـــة الواح ـــي ذا املجموع ـــبه التجريب ـــج ش ـــة املنه ـــتخدمت الباحث ـــدة. واس ـــة ج ـــة بجامع ـــنة التحرضي ـــات الس طالب
ـــت  ـــي. وتوصل ـــش املجتمع ـــم التعاي ـــا لقي ـــة مقياس ـــتملت أدوات الدراس ـــن(. واش ـــاون، التضام ـــل، التع ـــوار، التواص ـــد، احل ـــة املعتق ـــي )حري ـــش املجتمع التعاي

ـــة:  ـــج التالي ـــة إىل النتائ الدراس
ـــات يف  ـــات الطالب ـــطي درج ـــن متوس ـــة ب ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــك بوج ـــي، وذل ـــش املجتمع ـــم التعاي ـــز قي ـــة يف تعزي ـــطة اإلثرائي ـــم األنش ـــر لتقدي ـــود أث وج

ـــي. ـــش املجتمع ـــم التعاي ـــاس قي ـــدي ملقي ـــي والبع ـــق القب التطبي

كلامت مفتاحية: أنشطة إثرائية،قيم التعايش املجتمعي ، مقرر الثقافة اإلسامية، 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 
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values measure.
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مقدمة:
ــًا  ــارًا مرجعي ــان إط ــر األزم ــى م ــم ع ــكل القي تش
ــم،  ــه ترصفاهت ــع ويوج ــراد املجتم ــلوك أف ــم س حيك
لذلــك فــإن النظــام الرتبــوي ألي جمتمــع يلعــب 
ــم  ــذف القي ــة، وح ــم اإلجيابي ــاء القي ــًا يف بن دورًا فاع
الســلبية مــن عقــول وســلوك الناشــئة مــن أبنــاء 
ــددة،  ــاليب متع ــائل وأس ــال وس ــن خ ــع، م املجتم
أن  إىل  ومؤسســاهتا  بالرتبيــة  أدى  الــذي  األمــر 
ــدى  ــش ل ــم التعاي ــرس قي ــؤولية يف غ ــل املس تتحم

أفرادها)العبــادي،2004م(.
فالتعايــش قيمــة دينيــة أخاقيــة ســلوكية اجتامعيــة 
يف املقــام األول، وهــي - با شــك - مرتبطة بالتســامح 
والتضامــن، واحلريــة، والتواصــل وغريهــا مــن القيــم 
التــي حــرص االســام عــى تقويــة أوارصهــا يف 
املجتمــع الواحــد، وأيضــًا مــع املجتمعــات األخــرى، 
ــم  ــكام وتعالي ــال أح ــن خ ــه م ــا ناحظ ــذا م وه
الديــن االجتامعيــة، فجعــل اهلل تعــاىل عاقــات البــر 
فيــام بينهــم مبنيــة عــى أســاس األخــوة واأللفــة 
ــوَن  ــاَم امْلُْؤِمنُ ــاىل ﴿إِنَّ ــال تع ــب ق ــن التعص ــدًا ع بعي
ــْم  ُك ــوا اهللََّ َلَعلَّ ُق ــْم َواتَّ ــْنَ َأَخَوْيُك ــوا َب ــَوٌة َفَأْصِلُح إِْخ

ــرات،10(.  ــوَن﴾ )احلج ُتْرَحُ
 وقــد مثلــت وثيقــة املدينــة أول دســتور ألول دولة 
ــش  ــزات التعاي ــس ومرتك ــى أس ــت ع ــامية قام إس
ــول )ملسو هيلع هللا ىلص(  ــر الرس ــا هاج ــي، فعندم ــلمي املجتمع الس
وجــد يف املدينــة نســيجًا اجتامعيــًا خمتلفــًا عرقيــًا 
ــد  ــع جدي ــم جمتم ــاء دعائ ــى إرس ــل ع ــًا، فعم وديني

قوامــه املحبــة والتفاهم)عــاوي،2010م(.
   ويؤكــد الرســول )ملسو هيلع هللا ىلص(عــى قيــم التعايــش 
ــم  ه ــن يف َتَوادِّ ــُل املؤمن ــه)ملسو هيلع هللا ىلص(: )َمَث ــي بقول املجتمع

وتراُحهــم وتعاُطفهــم: مثــُل اجلســد، إِذا اشــتكى 
ــَهِر  َتَداَعــى لــه ســائُر اجلســد بالسَّ منــه عضــو: 
ــى( )صحيــح البخــاري ، ج:8، ص:10، رقــم  واحلُمِّ

احلديــث6011(.
ــة  ــي قيم ــش املجتمع ــبق أن التعاي ــا س ــح مم يتض
ــاق  ــمو األخ ــعى لس ــلوكية، تس ــة س ــة أخاقي ديني
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 فكــرًا، واعتقــادًا، 
وثقافــة بقبــــول وســلم ودون أن يتعـــــرض أي 
طــــرف لآلخــر بــام هيــدد الســلم املحــي أو العاملــي«. 

.(Azyadi, 2015) 
ــم  ــوم قي ــة مفه ــت اململك ــق تبن ــذا املنطل ــن ه  وم
ــن  ــا م ــر ثقافته ــعت إىل ن ــي، وس ــش املجتمع التعاي
ــوار  ــز للح ــد العزي ــك عب ــز املل ــاءات مرك ــال لق خ
ــات  ــا)دور مؤسس ــد عناوينه ــذي كان أح ــي ال الوطن
املنعقــد  املجتمعــي،  التعايــش  تعزيــز  يف  التعليــم 
29 صفــر -2 ربيــع األول  الفــرتة  الريــاض يف  يف 

1438هـ(. 
 لذلــك تعــد اجلامعــة مؤسســة تعليميــة ذات 
ــة  ــطة الرتبوي ــل األنش ــة، ومتث ــة اجتامعي ــة تربوي وظيف
ــن  ــن م ــي يتمك ــف الت ــرات واملواق ــن اخل ــارًا م إط
الطــاب  تزويــد  مــن  التعليمــي  النظــام  خاهلــا 
بوســائل لتدريبهــم عــى ممارســة العاقــات االجتامعية 
الســليمة، وإكســاهبم اخللــق القويــم وتنميــة اجتاهاهتم 

)البوهــي وحمفــوظ،2008م(.
وتوصــل البــزم )2010م( أن األنشــطة الاصفيــة 
ــت  ــة واحتل ــم االجتامعي ــة القي ــال يف تنمي ــا دور فع هل
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املرتبــة األوىل بــوزن نســيبي مرتفــع، وأكــدت دراســة 
ــض  ــة بع ــم دورًا يف تنمي ــدي)2001م( أن للمعل النه
ــبتها  ــت نس ــة بلغ ــوس الطلب ــة يف نف ــم االجتامعي القي
القــايض وعبدالغنــي  مــن  ويــويص كل   ،  %70.6
ــي  ــطة الت ــامم باألنش ــة االهت ــوح )2012م( بأمهي ون
ــة  ــم االجتامعي ــض القي ــاب بع ــاب اكتس ــح للط تتي

ــة. ــة العملي ــق املامرس ــن طري ع
العـــــايل  للمعهــــــد  الثــاين  املؤمتــر  وأوىص 
جامعــــة آل البيــت )2012م( الــذي عقـــــد بتاريــخ 
املوافــق20-19/ 10-11/نيســــــان/2012م، 
مجــادى االول1433هـــ بتأهيــل املؤسســات املســؤولة 
ــال  ــا يف إيص ــتعادة دوره ــة الس ــة الفاضل ــن الرتبي ع
ــاج  ــخصية وع ــاء الش ــى، وبن ــة املث ــم االجتامعي القي

ــكات املعــارصة. القضايــا واملش
 وممــا ســبق تتمركــز فكــرة الدراســة حــول تعزيــز 
والتضامــن  والتســامح  واحلــوار  املشــاركة  ثقافــة 
والتعايــش مــع االختــاف لــدى طالبــات الســنة 

ــدة. ــة ج ــة بجامع التحرضي

مشكلة الدراسة:
ــوع  ــة موض ــن أمهي ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أمهي تنب
قيــم التعايــش املجتمعــي الــذي تناولــه اللقــاء الوطني 
ملركــز امللــك عبدالعزيــز للحــوار الوطنــي »التعايــش 
املجتمعــي وأثــره يف تعزيــز اللحمــة الوطنيــة« يف 
األول  ربيــع   2 اخلميــس  يــوم  اخلتاميــة  جلســته 
1438هـــ، املوافق 1 ديســمر 2016م، بعنــوان  )دور 
ــي(  ــش املجتمع ــز التعاي ــم يف تعزي ــات التعلي مؤسس
مؤسســات  دور  تفعيــل  إىل  اللقــاء  خــرج  حيــث 
ــتاذ  ــم واألس ــة واملعل ــات التعليمي ــئة، واملؤسس التنش

ــية  ــج الدراس ــل دور املناه ــك تفعي ــي، وكذل اجلامع
ــا  ــز التعايــش املجتمعــي، ومــن هن ــة يف تعزي واجلامعي
تولــد اإلحســاس لــدى الباحثــة بــرضورة إنجــاز 
دراســة تعنــى بالــدور املنــوط لألســتاذ اجلامعــي 
ــم  ــز قي ــامية يف تعزي ــة اإلس ــج الثقاف ــل منه وتفعي
ــد  ــم حتدي ــك ت ــوء ذل ــي. ويف ض ــش املجتمع التعاي

ــايل: ــس الت ــؤال الرئي ــة يف الس ــكلة الدراس مش
ــة  ــرر الثقاف ــة بمق ــطة إثرائي ــم أنش ــر تقدي ــا أث م
ــدى  ــي ل ــش املجتمع ــم التعاي ــز قي ــامية لتعزي اإلس

طالبــات الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة؟

ــة  ــن اإلجاب ــد م ــؤال الب ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب
ــة: ــة التالي ــئلة الفرعي ــن األس ع

مــا قيــم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزم . 1
ــة  ــنة التحضريي ــات الس ــدى طالب ــا ل تعزيزه

بجامعــة جــدة؟
ــزز . 2 ــي تع ــة الت ــطة اإلثرائي ــوى االنش ــا حمت م

ــي؟  ــش املجتمع ــم التعاي قي
 مــا أثــر تقديــم أنشــطة إثرائيــة بمقــرر الثقافــة 	. 

ــي  ــش املجتمع ــم التعاي ــز قي ــامية لتعزي اإلس
ــة  ــة بجامع ــنة التحضريي ــات الس ــدى طالب ل

جــدة؟ 
 

فروض الدراسة:
عنــد  ذات داللــة إحصائيــة  فــروق  توجــد  ال 
درجــات  متوســطي  بــن    0.05 ≤ α  مســتوى
طالبــات الســنة التحضرييــة  يف مقيــاس قيــم التعايــش 

املجتمعــي القبــي والبعــدي.
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أهداف الدراسة :
هتدف الدراسة احلالية التعرف عى:

ــم التعايــش املجتمعــي التــي يلــزم 1.    قائمــة قي
ــة  ــنة التحضريي ــات الس ــدى طالب ــا ل تعزيزه

ــدة. ــة ج بجامع
ــش 2.  ــم التعاي ــة لقي ــطة اإلثرائي ــوى األنش  حمت

املجتمعــي. 
ــة 	.  ــرر الثقاف ــة بمق ــطة إثرائي ــم أنش ــر تقدي  أث

ــي  ــش املجتمع ــم التعاي ــز قي ــامية لتعزي اإلس
ــة  ــة بجامع ــنة التحضريي ــات الس ــدى طالب ل

ــدة. ج

 أمهية الدراسة:
تعــد هــذه الدراســة اســتجابة ملعظــم اللقــاءات . 1

ــابقة  ــات الس ــات الدراس ــرات وتوصي واملؤمت
ــا. ــم وتعزيزه ــال القي ــت يف جم ــي أجري الت

ــش . 2 ــم التعاي ــم قي ــة بأه ــع قائم ــاعد يف وض تس
ــي. املجتمع

إمكانيــة االســتفادة مــن تعميــم تلــك األنشــطة . 3
اإلثرائيــة عــى اجلامعــات وكليــات الرتبيــة.

تعتــر الدراســة أول دراســة شــبه جتريبيــة -عى . 4
ــة يف  ــطة إثرائي ــدم أنش ــة- تق ــم الباحث ــد عل ح
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات 

الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة. 
ــش . 	 ــم التعاي ــًا لقي ــة مقياس ــذه الدراس ــدم ه تق

ــًة  ــون إضاف ــن أن يك ــذي يمك ــي، وال املجتمع
ــس. ــن مقايي ــود م ــو موج ــا ه ــراًء مل وإث

امللــك . 6 الدراســة مركــز  نتائــج هــذه  تفيــد 
الوطنــي.   للحــوار  عبدالعزيــز 

متغريات الدراسة:
املتغري املستقل: األنشطة اإلثرائية.

ــة  ــي )حري ــش املجتمع ــم التعاي ــع: قي ــري التاب املتغ
ــن(. ــاون، التضام ــل، التع ــوار، التواص ــد، احل املعتق

حدود الدراسة:
اقترصت الدراسة احلالية عى ما يي:

حــدود موضوعيــة: مقــرر الثقافــة اإلســامية 
ــد،  ــة املعتق ــي )حري ــش املجتمع ــم التعاي )101(، وقي

ــن(. ــاون، والتضام ــل، التع ــوار، والتواص احل
التحضرييــة  الســنة  طالبــات  برشيــة:  حــدود 
ــار هــذه املرحلــة ألمهيتهــا  ــم اختي بجامعــة جــدة، وت
ــًا،  ــن 17-19 عام ــة ب ــر الطالب ــرتاوح عم ــث ي حي
ــى  ــم لرتب ــز القي ــاج لتعزي ــة إعــداد، وحتت وهــي مرحل

ــا. ــتقبل عليه ــال املس أجي
حــدود زمانيــة: أجريــت الدراســة احلاليــة يف 
الــدرايس  العــام  مــن  الثــاين  الــدرايس  الفصــل 

1438هـــ.
حدود مكانية: جامعة جدة.

مصطلحات الدراسة :
(Effect) األثر

يعــرف بأنــه »حمصلــة تغيــري مرغــوب أو غــري 
مرغــوب فيــه حيــدث يف املتعلــم نتيجــة لعمليــة 
ص:22(. 2003م،  والنجــار،  )شــحاتة  التعليــم« 
ــة  ــة احلالي ــرف الدراس ــي: وتع ــف اإلجرائ التعري
ــن  ــة م ــة املقدم ــطة اإلثرائي ــدرة األنش ــه ق ــر( بأن )األث
ــز  ــامية )101( يف تعزي ــة اإلس ــرر الثقاف ــال مق خ
التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة  قيــم 
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التحضرييــة، والــذي يســتدل عليــه مــن خــال 
نتائــج مقيــاس القيــم بفــروق دالــة إحصائيــة لصالــح 

ــدي. ــاس البع املقي

(Enrichment activities) األنشطة اإلثرائية
 عرفــت بأهنــا »جمموعــة مــن األنشــطة التــي 
توجــه إىل الطــاب وهتــدف نمــو قدراهتــم عــى فهــم 
املــادة الدراســية والتعمــق فيهــا، وتتــم حتــت إرشاف 
ــة  ــاب الرياضي ــاز واأللع ــم كاأللغ ــن املعل ــه م وتوجي
ــاين  ــة « )اللق ــوادر التارخيي ــة والن ــف العلمي والطرائ

.)56-55 ص:  واجلمــل،2013م، 
التعريــف اإلجرائــي: هــي جمموعــة األنشــطة 
ــز  ــامية )101( لتعزي ــة اإلس ــرر الثقاف ــدة يف مق املع
التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة  قيــم 
التحرضيــة حتــت إرشاف عضــو هئيــة التدريــس .

(Reinforcement) تعزيز
 عــرف بأنــه هــو »اإلجــراء الــذي يــؤدي إىل 
ــع  ــة أي تواب ــايب وإزال ــلوك اإلجي ــى الس ــد ع التأكي
ــامل  ــادة احت ــه زي ــب علي ــذي يرتت ــر ال ــلبية،  األم س
ــف  ــتقبل يف املواق ــايب يف املس ــلوك اإلجي ــدوث الس ح

املامثلة«)قشــان،2010م،ص:7(.

ــى  ــد ع ــة التأكي ــو عملي ــي: ه ــف اإلجرائ التعري
ــنة  ــة الس ــه طالب ــتقوم ب ــذي س ــايب ال ــلوك اإلجي الس
ــة  ــي نتيج ــش املجتمع ــم التعاي ــو قي ــة، نح التحضريي
ــطة  ــال األنش ــن خ ــف م ــي، والتثقي ــدوث الوع ح
ــة  ــرر الثقاف ــال مق ــن خ ــا م ــر هب ــي مت ــة الت اإلثرائي
ــم  ــد بالقي ــامل التقي ــد احت اإلســامية )101(، ممــا يزي

يف املســتقبل.

(Societal coexistence ) التعايش املجتمعي
عــرف بأنــه » اجتــامع جمموعــة مــن النــاس يف 
ــم  ــن املطع ــش م ــائل العي ــم وس ــن تربطه ــكان مع م
ــن  ــر ع ــض النظ ــاة، بغ ــيات احلي ــرب ،وأساس وامل
الديــن، واالنتــامءات األخــرى، يعــرف كل منهــام 
»)شــحاته  وانصهــار  اندمــاج  دون  اآلخــر  بحــق 

ص:16(. 2003م،  والنجــار، 
هــذا  الباحثــة  تتبنــى  اإلجرائــي:  التعريــف 

. يــف لتعر ا

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 
ــد  ــك الب ــكاهلا، لذل ــف أش ــم بمختل ــز القي يف تعزي
ــا،  ــا، وأمهيته ــا ووظائفه ــى مفهومه ــوف ع ــن الوق م
تفعيلهــا  يف  اجلامعــي  األســتاذ  ودور  وتصنيفاهتــا، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــي ع وه

مفهوم األنشطة اإلثرائية  : 
ــال  ــط فيق ــل نش ــود إىل» فع ــة يع ــاط يف اللغ  النش
ــت  ــيطًا أي طاب ــح نش ــر وبالفت ــل بالك ــط الرج نش
1994م،  نفســه للعمــل وغــريه « )ابــن منظــور، 
ــل  ــود» للفع ــراء يع ــة اإلث ــل كلم ــا أص ص:76(. أم
ــة،  ــة العربي ــع اللغ ــرة « )جمم ــزارة والكث ــر أي الغ ث

2011م(.
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ــه  ــوم ب ــاط يق ــو كل نش ــًا » ه ــت اصطاح وعرف
املعلــم أو املتعلــم أو كامهــا معــًا أو مــا يقــوم بــه زائــر 
أو متخصــص لتحقيــق األهــداف الرتبويــة أو التعليمية 
ــواء  ــم س ــل للمتعل ــامل املتكام ــو الش ــق النم لتحقي
ــة أو  ــل املدرس ــه، داخ ــل أو خارج ــل الفص ــم داخ ت
خارجهــا طاملــا أنــه يتــم حتــت إرشاف املدرســة « 

ص:1(. )عمــرية،2004م، 
ــة  ــرات تعليمي ــري خ ــا » توف ــًا بأهن ــت أيض وعرف
ــة  ــاع عملي ــق واتس ــن عم ــد م ــث تزي ــاب بحي للط
التعلــم لدهيــم وجيعلهــا أكثــر جاذبيــة هلــم« )اخلالدي، 

ص:77(. 2008م، 
اإلثرائيــة  األنشــطة  أن  ســبق  ممــا  ويتضــح 
هــي نــوع مــن األنشــطة التعليميــة، تثــري فعاليــة 
ــم  ــم القي ــزز فيه ــم، وتع ــم، وإجيابياهت ــاب للتعل الط
واالجتاهــات، مــن خــال مــا تتيــح هلــم مــن خــرات 

ــة.  ــري روتيني ــدة غ جدي
  

وظائف األنشطة االثرائية :
ــا  ــدة أمجله ــف ع ــة بوظائ ــطة اإلثرائي ــوم األنش تق

البوهــي وفــاروق ) 2001م( يف التــايل: 
• تنمية مها رات معرفية لدى املتعلم:	

تعليميــة،  فاملتعلــم حينــام يشــرتك يف مواقــف 
تتطلــب منــه نشــاطًا آمنــًا نوعــا مــا، نجــد أنــه 
ــاط  ــة، فالنش ــه املعرفي ــه، ومهارات ــة طاقات ــتغل كاف يس
ــة  ــد بداي ــا يع ــاؤل، مم ــع إىل التس ــامم، ويدف ــري االهت يث
للنشــاط العقــي، وأســلوبًا جديــدًا لتعليــم الفــرد 

ــري. ــة التفك كيفي
• تنمية ميول واجتاهات وقيم:	

ــدي  ــم التقلي ــى يف التعلي ــب ال حتظ ــذه اجلوان  ه

بجانــب كبــري مــن االهتــامم، ومــن ثــم فــإن االهتــامم 
هبــا وتوجيههــا عــى نحــو ســليم يعــد مــن قبيــل بنــاء 
ــر  ــدريس يعت ــاط امل ــل، والنش ــن الداخ ــان م اإلنس

ــب. ــذه اجلوان ــة ه ــة لتنمي ــة حقيقي فرص
• الربط بني النظرية والتطبيق:	

الكثــري 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:	

ــاح  ــدي ال تت ــي التقلي ــف التعليم ــم يف املوق فاملتعل
ــون يف  ــه يك ــارات ألن ــك امله ــامء تل ــة إلن ــه الفرص ل
موقــف ســلبى، ولذلــك فــإن النشــاط املــدريس 
ــى ممارســة  ــم ع ــكاله، يســاعد املتعل ــف أش بمختل
مهــارات االتصــال والتدريــب عليهــا حيــث ســيكون 
ــتامع.  ــدث واالس ــة والتح ــراءة و الكتاب ــة للق يف حاج

• تعلم التخطيط والعمل يف فريق:	
 فهنــاك مروعــات يقــوم هبــا املتعلمــون، وهنــاك 
زيــارات ومقابــات ودراســات يقــوم املشــاركون 
ــي  ــا الت ــق أهدافه ــى حتقي ــل ع ــا والعم ــط هل بالتخطي
شــاركوا يف حتديدهــا وصياغتهــا، عــى أن تعلــم هــذه 
املهــارات ال يتــم فقــط مــن خــال توجيــه املتعلمــن 
ــا،  ــام هب ــب القي ــة جي ــراءات معين ــوات أو إج إىل خط
ــاركون  ــش املش ــب أن يعي ــك جي ــب ذل ــن بجان ولك
ــط  ــد التخطي ــا عائ ــون فيه ــف يلمس ــاط مواق يف النش

ــي. ــل اجلامع ــليم والعم الس

تصنيفات األنشطة اإلثرائية: 
ــا  ــام ذكره ــة ك ــة عام ــطة التعليمي ــف اإلنش تصن
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)البوهــي وفــاروق،2001م، وعمــرية،2004م( عــى 
ــايل: ــو الت النح

النشاط املصاحب للمقررات الدراسية.  أ - 
هــو نشــاط يــامرس داخــل مقــرر درايس، ويســعى 
ــول  ــل احلص ــة مث ــه مطالب ــه وحتكم ــق أهداف لتحقي
ــب  ــا أو كس ــريها أو تأكيده ــات أو تفس ــى معلوم ع
ــد  ــم، ولق ــز قي ــادات أو تعزي ــن ع ــات أو تكوي اجتاه
اعتمــدت الباحثــة يف دراســتها عــى التصنيــف الســابق 

ــي. ــش املجتمع ــم التعاي ــز قي لتعزي
ب - النشاط املتم أو املكمل للمقررات الدراسية .

ــامرس  ــرر درايس، وي ــد بمق ــري مقي ــاط غ ــو نش ه
ــر. ــاط احل ــه النش ــق علي ــل، ويطل ــارج الفص خ

وتشــري بعــض الدراســات اىل أمهيــة األنشــطة 
اإلثرائيــة ومنهــا:

دراســة احلــدايب وغليــون وعقــان )2013م( 
ــة  ــطة إثرائي ــذ أنش ــر تنفي ــة أث ــت إىل معرف ــي هدف والت
ــي  ــري اإلبداع ــل والتفك ــتوى التحصي ــة يف مس علمي
التاســع  الصــف  تاميــذ  مــن  املوهوبــن  لــدى 
ــذا  ــن 20 تلمي ــة م ــة الدراس ــت عين ــايس، تكون األس
ــع  ــة، واتب ــة القصدي ــم بالطريق ــم اختياره ــًا، ت موهوب
التصميــم شــبه التجريبــي ذا املجموعــة الواحــدة، 
وتكونــت أدوات الدراســة مــن اختبــار حتصيــي، 
واختبــار تورانــس الشــكي واللفظــي، وأســفرت 
ــح  ــي لصال ــرق دال إحصائ ــود ف ــن وج ــج ع النتائ

ــدي.  ــق البع التطبي
إىل  هدفــت  دراســة  )2010م(  طاهــر  أجــرت 
معرفــة أثــر األنشــطة اإلثرائيــة يف مــادة األحيــاء 
عــى تنميـــة الـــتفكري اإلبداعــي لــدى طالبــات 
ــة  ــة العاصم ــدارس أمان ــوي يف م ــف األول الثان الص

ــة  ــن 120  طالب ــة م ــة الدراس ــت عين ــاء، تكون صنع
ــمت إىل  ــوي، قس ــف األول الثان ــات الص ــن طالب مـ
جمموعتــن جتريبيــة 60  طالبــة، وضابطــة 60 طالبــة، 
اتبعــت الدراســة املنهــج شــبة التجريبي، واســتخدمت 
ــورة )ب(   ــي الص ــري اإلبداع ــار التفك ــة اختب الدراس
وبعــد معاجلــة نتائــج اختبــار التفكــري اإلبداعــي 
ــن  ــج، م ــن النتائ ــدد م ــل إىل ع ــم التوص ــا، ت إحصائي
أمههــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
درجــات طالبــات املجموعــة الضابطــة، ومتوســطات 
ــق  ــة يف التطبي ــة  التجريبي ــات املجموع ــات طالب درج
البعــدي الختبــار التفكــري اإلبداعــي يف كل املهــارات 
)طاقــة، مرونـــة، أصالــة ( والدرجــة الكليــة الختبار 

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــي لصال ــري اإلبداع التفك
 Stewart and  قــام ســـتيورت و رول و جيوردانو
 Rule and Giordano (2007)  بدراسـة هـدفت إىل 
التعــرف عــى أثــر األنشــطة التــي تســتخدم املهــارات 
احلركيـــة الدقيقـــة فـي حتســـن درجـــة انتباه األطفال 
ــي،  ــنهج التجريبـ ــتخدام املـ ــم اس ــد ت ــكا، وق يف أمري
وطبقـــت الدراســـة علـى عينـــة من  68  طفًا وطفلة 
مــن مخســة فصــول يف إحــدى املـــدارس العامـــة فـــي 
الضـــاحية، وقـــد تـــم اختيار العينة بطريقة عشــوائية، 
وتـم تقسـيم العينـة إلـــى جمموعـة جتريبيـة بلغت36، 
ــع  ــى مجيـ ــد تلقـ ــت 32، وقـ ــة بلغ ــة ضابط وجمموع
األطفـــال األنشـــطة التقليديـــة مثل الرســم والتلوين، 
والكتابــة، ولعـــب مـــع أنشـــطة وحـــدات صـــغرية.  
ــة عــددًا مــن األنشــطة  ــة التجريبي وتلقـــت املجموعـ
اإلضـافية مثـل اسـتخدام املاقـط واملاعـق الصـغرية 
لنقـــل األشــياء وتنظيمهــا مثًا، ثــم تم تطبيق اختبـــار 
درجـة االنتبـاه علـــى املجمـوعتن. وأظهـرت النتائج 
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حتسنًا يف انتباه املجموعـــة التجريبيـــة عـــن املجموعـة 
الضـــابطة وفـــي الطالبـــات اإلناث بشــكل أفضل من 

الذكــور.
ــرًا يف  ــة أث ــطة اإلثرائي ــن أن لألنش ــبق يتب ــا س مم
تنميــة التحصيــل والتفكــري اإلبداعــي كــام أثبتتــه  
وعقــان)2013م(،  وغليــون  احلــدايب  دراســة 
ودراســة طاهر )2010م(، و دراسة ســـتيورت و رول 
 Stewart and Rule and Giordano و جيوردانــو  
(2007) بأثــره يف حتســن درجــة انتبــاه األطفــال، 

ــم  ــز قي ــر تعزي ــاس أث ــة بقي ــة احلالي ــردت الدراس وانف
ــدى  ــامية ل ــة اإلس ــرر الثقاف ــي مق ــش املجتمع التعاي

ــة. ــنة التحضريي ــات الس طالب
قيم التعايش املجتمعي: 

بالفــرد  التــي هتتــم  القيــم االجتامعيــة هــي    
واملجتمــع فهــي مــن أبــرز العوامــل املؤثــرة يف ترابــط 
ــًا  ــكل ركن ــث تش ــده، بحي ــكه وتوحي ــع ومتاس املجتم

أساســيًا يف تكويــن قيــم التعايــش املجتمعــي.
أمهية قيم التعايش املجتمعي: 

ــوم . 	 ــي يق ــية الت ــات األساس ــد الدعام ــد أح تع
عليهــا املجتمــع إذا كانــت قويــة، ومتامســكة 
فســتعمل عــى ثبــات املجتمــع أمــام الغــزو 

)أبوالعينــن،2008م(. الفكــري. 
تــزود أفــراد املجتمــع بالصيــغ التــي يتعامــل هبــا . 	

ــب أن  ــي جي ــات الت ــة العاق ــامل، وبطبيع ــع الع م
ــرى. ــات األخ ــن املجتمع ــه وب ــود بين تس

ــي . 	 ــلبية الت ــريات الس ــة التغ ــى مواجه ــاعد ع تس
قــد تطــرأ عليــه، وذلــك بإعطــاء بدائــل حكيمــة 
تســهل عــى أفــراد املجتمــع التعامــل معهــا، 
ــة.  ــات العدواني ــن النزع ــع م ــي املجتم ــام تق ك

)حســن،1981م(.
  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 العاقــات بــن األفــراد. هــذا النــوع 
مــن التعايــش لــه أثــر كبــري يف العاقــة بــن اإلســام 
ــة  ــة املدين ــل وثيق ــة حتلي ــك رأت الباحث ــر، لذل واآلخ
ــول  ــاها الرس ــي أرس ــم الت ــتخاص القي ــورة واس املن

ــايل: ــو الت ــى النح ــي ع ــورة وه ــة املن )ملسو هيلع هللا ىلص( باملدين
1.حرية املعتقد:

ويقصــد هبــا لغويــًا: أن كلمــة » احلــر مــن كل يشء 
ــو  ــر ه ــيء احل ــه، وال ــنه وأصوب ــه وأحس ــي أعتق ه
ــن،  ــل احلس ــو الفع ــال ه ــر، ويف األفع كل يشء فاخ
ــن  ــم، وأفاضلهم«)اب ــاس أخياره ــن الن ــرار م واألح

ص:181(. منظــور،1994م، 
ــن  ــان م ــه اهلل لإلنس ــا وهب ــًا: م ــرف اصطاح وتع
ــه دون  ــه وأداء واجب ــتيفاء حق ــرصف الس ــة الت مكن

ــراوي،2017م(. ــداء )ضم ــف أو اعت تعس
2.احلوار:

ويقصــد بــه لغويــًا: »احلــوُر الرجــوع عــن الــيء 
ــور،1994م، ص:219(. ــن منظ وإىل اليء«)اب

ــه  ــكام وتداول ــة ال ــًا: »مراجع ــرف اصطاح ويع
ــكام  ــداول ال ــه ت ــم في ــن يت ــن، أو فريق ــن طرف ب
ــا دون  ــتأثر أحدمه ــا يس ــة، ف ــة متكافئ ــام بطريق بينه
اآلخــر، ويغلــب عليــه اهلــدوء والبعــد عــن اخلصومــة 
والتعصــب، وهــو رضب مــن األدب الرفيع وأســلوب 
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ــي،1994م، ص:22(. ــاليبه« )زمزم ــن أس م
3.التواصل:

فعــل  مــن  »االتصــال  لغويــًا:  بــه  ويقصــد 
ــد  ــل ض ــاالً والوص ــوال واتص ــا ووص ــل وص وص
اهلجران«)ابــن منظــــــــــور،1994م،ص:181(.
ويعــرف اصطاحــًا: »بأنــه العمليــة التــي هبــا 
يتفاعل املراســلون واملســتقبلون للرســائل يف ســياقات 

اجتامعيــة معينة«)طلعــت،1980م، ص:107(.
4.التعاون:

ــًا: العــون الظهــري عــى األمــر،  ويقصــد هبــا لغوي
الــيء: ســاعده، واســتعان فــان  وأعانــه عــى 
فانــًا وبــه طلــب منــه العــون وتعــاون القــوم: أعــان 

بعضهــم بعضــًا )الزبيــدي ،	196م، ص:431(.
ويعــرف اصطاحــًا: »املســاعدة عــى احلــق ابتغــاء 
األجــر مــن اهلل ســبحانه وتعاىل«)اخلــراز،2009م، 

ص:441(.
5.التضامن:

ويقصــد بــه لغويــًا: » تضامــن يتضامــن فهــو 
ــؤدي عــن  ــزم كل منهــم أن ي ــوا الت متضامــن وتضامن

ــاين(. ــم املع ــن أدائه«)معج ــرص ع ــا يق ــر م اآلخ
يف  االندمــاج  »هــو  اصطاحــًا:  ويعــرف 
األشــخاص  مــن  جمموعــة  بــن  أو  مــا  جمتمــع 

. ) يــا يكيبيد و ( » هنم ا جري و

نامذج التعايش املجتمعي:
ــش  ــو تعاي ــا ه ــامذج وأرقاه ــك الن ــى تل أ - إن أهب
ــع  ــة م ــلم يف املدين ــه وس ــى اهلل علي ــي ص النب
ــى  ــم ع ــق معه ــم، واتف ــث عاهده ــود حي اليه

املصالــح املشــرتكة التــي جتمعهــم يف هــذا البلــد 
ــن  ــل كان حيس ــكناه، ب ــرتكون يف س ــذي يش ال
إليهــم ويتلطــف يف معاملتهــم لعلهــم يقبلــون 
هــدى اهلل ومــن ذلــك عيادتــه لليهــودي يف 
النبــي صــى اهلل عليــه  مرضــه، ومل جُيلهــم 
وســلم مــن املدينــة حتــى نقضــوا العهــد الــذي 

ــه. ــم وبين بينه
ب - جــاء يف العهــد الــذي أعلنــه عمــرو بــن 
العــاص - ريض اهلل عنــه - عامــل اخلليفــة عمر 
ابــن اخلطــاب - ريض اهلل عنــه - عــى مــرص إثر 
فتحهــا التعهــد املكتــوب املمــى عليــه بحاميــة 
ــة  ــى ممارس ــم ع ــارى، وتأمينه ــس النص كنائ

ــيف،2016م(. ــة )الس ــكل حري ــم ب دينه

ــش  ــز قيــم التعاي ــتاذ اجلامعــي يف تعزي دور األس
املجتمعــي:

ــي  ــات الت ــرز اآللي يعــد األســتاذ اجلامعــي مــن أب
مــن شــأهنا أن تســهم يف تطــور وهنــوض األمــم، وأن 
ــم التعايــش املجتمعــي  ــة قي ــري احلقيقــي يف عملي التغي
يعتمــد عــى حمــاور متنوعــة مــن أمههــا األســتاذ 

ــي . اجلامع
ويكمــن دور األســتاذ اجلامعــي يف عــدة إجــراءات 
أمههــا التخطيــط للمناهــج والتعامــل املبنــي عــى 
ــن كل  ــث ع ــع البح ــة م ــاق الفاضل ــم واألخ القي
الوســائل املمكنــة واملتاحــة التــي يمكــن مــن خاهلــا 
الطلبــة يف  إىل  املجتمعــي  التعايــش  مفاهيــم  نقــل 

ــان،2008م(. ــا )كرمي ــامن تطبيقه ــع ض ــة م اجلامع
     وبنــاًء عــى مــا ســبق يقــع عــى عاتــق األســتاذة 
ــات واألدوار يف  ــن الواجب ــدد م ــًا ع ــة عموم اجلامعي
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حتقيــق قيــم التعايــش املجتمعــي يف نفــوس بناتنــا 
ــريا  ــر تأث ــدر األكث ــتبقى املص ــتقبل، وس ــات املس أمه
املتكاملــة  الشــخصية  تكويــن  يف  أثــرًا  واألبقــى 

والفاعلــة للمتعلــامت.  
وبرجــوع الباحثــة لعــدد كبــري مــن املكتبــات 
ــت  ــة تناول ــد دراس ــات مل جت ــد البيان ــة وقواع الرقمي
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات 
اجلامعــة، وقــد يعــود ذلــك إىل أن االهتــامم بقيــم 
ــًا، لذلــك رأت  التعايــش املجتمعــي يعــد جمــاالً حديث
اختيــار الدراســات األقــرب إىل موضــوع الدراســة أال 
ــم  ــز القي ــة يف تعزي وهــو اســتخدام األنشــطة الاصفي
عــى وجــه العمــوم وإن اختلفــت العينــة أو املجــال أو 

ــق. التطبي
ــت  ــة هدف ــن )2017م( بدراس ــم الدي ــت نج  قام
إىل قيــاس أثــر األنشــطة الصفيــة يف  تعزيــز قيــم 
ــن  ــث م ــة البح ــت عين ــس، وتكون ــة يف التدري النزاه
19 طالبــة  إحدامهــا جتريبيــة شــملت  جمموعتــن 
واألخــرى ضابطــة شــملت  16 طالبــة مــن الطالبــات 
م  1437هـــ/2016  الــدرايس  العــام  يف  املعلــامت 
الفصــل الــدرايس الثــاين، و أعــدت الباحثــة األنشــطة 
الصفيــة بعنوان)نزاهتــي يف مهنتــي( واســتخدمت 
التصميــم شــبه التجريبــي ذي املجموعتــن التجريبيــة 
ــم  ــز قي ــاس تعزي ــة مقي ــدت الباحث ــة، وأع و الضابط
النزاهــة يف التدريــس، وتــم تطبيــق أداة البحــث قبــل 
ــق  ــم تطبي ــن ت ــن ، ولك ــى العينت ــة ع ــد التجرب وبع
التجربــة عــى  العينــة التجريبيــة فقــط، وتوصــل 
ــطة  ــر لألنش ــود أث ــة: وج ــج التالي ــث إىل النتائ البح
ــة  ــم النزاه ــز قي ــي( يف تعزي ــي يف مهنت ــة )نزاهت الصفي
وذلــك بوجــود فــروق دالــة إحصائيــًا بــن متوســطي 

يف  والضابطــة  التجريبيــة  طالبات العينــة  درجــات 
املجموعــة  لصالــح  للمقيــاس  البعــدي  التطبيــق 

ــة. التجريبي
وأعــدت الســعيدي )2013م( دراســة هدفــت 
ــاب  ــة يف إكس ــطة إثرائي ــة أنش ــى فاعلي ــرف ع إىل التع
طفــل الروضــة مفاهيــم الســام، واســتخدمت املنهــج 
ــًا  ــث 46 طف ــة البح ــت عين ــي، وبلغ ــبة التجريب ش
ــة،  ــة املقدس ــال بالعاصم ــاض األطف ــن ري ــة م وطفل
وأعــدت  وضابطــة،  جتريبيــة  إىل  تقســيمها  وتــم 
ــم  ــارًا ملفاهي ــة واختب ــطة إثرائي ــًا، وأنش ــة برناجم الباحث
الســام، وقــد توصلــت إىل وجــود فــروق ذات داللــة 
ــة،  ــة التجريبي ــال املجموع ــات أطف ــة يف درج إحصائي
ــار  ــدي الختب ــاس البع ــة، يف القي ــة الضابط واملجموع
ــر،  ــتويات )التذك ــع املس ــد مجي ــام عن ــم الس مفاهي
الفهــم، التطبيــق( بعــد ضبــط القيــاس القبــي لصالــح 

ــة . ــة التجريبي املجموع
 دراســة البــزم )2010م( هدفــت الدراســة إىل 
التعــرف عــى دور األنشــطة الاصفيــة يف تنميــة القيــم 
ــة  ــة املرحل ــدى طلب ــة ل ــة الوطني ــة االجتامعي األخاقي
ــات  ــم بمحافظ ــر معلميه ــة نظ ــن وجه ــية م األساس
غــزة، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي، 
ــة،  ــاًم ومعلم ــن 77	معل ــث م ــة البح ــت عين وتكون
الاصفيــة،  األنشــطة  ملعرفــة دور  اســتبانة  وأعــد 
ــال  ــا دور فع ــة هل ــطة الاصفي ــل إىل أن األنش وتوص
ــية  ــة األساس ــة املرحل ــم لطلب ــاالت القي ــة جم يف تنمي
مــن وجهــة نظــر معلميهــم بمحافظــات غــزة، حيــث 
جــاء جمــال القيــم االجتامعيــة يف املرتبــة األوىل وبــوزن 
نســبي81,84 وجمــال القيــم الوطنيــة يف املرتبــة الثانيــة 
بــوزن نســبي 77,85وجــاء جمــال القيــم األخاقيــة يف 
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ــبي76,09. ــوزن نس ــة وب ــة الثالث املرتب
ــرًا  ــة أث ــطة اإلثرائي ــن أن لألنش ــبق يتب ــا س      مم
ــن  ــم الدي ــة نج ــه دراس ــام أثبتت ــم، ك ــز القي يف تعزي
)2017م( يف تعزيــز قيــم النزاهــة، ودراســة الســعيدي 
ــي كان  ــامية والت ــم اإلس ــز املفاهي )2013م( يف تعزي
ــزم  ــة الب ــي، ودراس ــوم االجتامع ــا املفه ــن ضمنه م
ــة،  ــة واالجتامعي ــم األخاقي ــز القي )2010م( يف تعزي
ــم  ــز قي ــا يف تعزي ــة بأثره ــة احلالي ــردت الدراس وانف

ــي. ــش املجتمع التعاي
إجراءات الدراسة :

منهج الدراسة:

مواد وأدوات الدراسة :
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات 

التالية:
ــف  ــدأ بتعري ــة )تب ــطة إثرائي ــم أنش ــواد: تصمي امل
للقيمــة، وأنشــطة تعتمــد عــى إثــراء املعرفــة بالقيمــة 

ــل(. ــري والتأم ــة التفك ــع تنمي ــة م للطالب
مقيــاس التعايــش املجتمعــي: قامــت الباحثــة 

بإعــداد املقيــاس وفــق اخلطــوات التاليــة:
أ.     اهلــدف العــام مــن املقيــاس: قيــاس مــدى أثــر 

األنشــطة اإلثرائيــة يف تعزيــز قيــم التعايــش.
ــل  ــة بتحلي ــت الباحث ــاس: قام ــف املقي ب. وص
واملرتكــزات   ،)101( ثقافــة  موضوعــات 
التعايــش  أســس  رســالة  يف  وردت  التــي 

 اعتمــدت الباحثــة عــى املنهــج شــبه التجريبي ذي 
التصميــم القائــم عــى املجموعــة الواحــدة )جتريبيــة( 
ــري  ــر املتغ ــة أث ــدي( ملعرف ــي -بع ــن )قب ذات تطبيق
ــع  ــري التاب ــى املتغ ــة( ع ــطة اإلثرائي ــتقل )األنش املس

ــي(. ــش املجتمع ــم التعاي )قي

 جمتمع وعينة الدراسة:
اشــتمل جمتمــع الدراســة عــى مجيــع طالبــات الســنة 
ــى  ــة ع ــدت الباحث ــدة، واعتم ــة ج ــة بجامع التحرضي
ــها  ــم تدريس ــة بحك ــار العين ــة يف اختي ــة القصدي الطريق
للشــعبة وهــي )IS3( وبلــغ عددهــن 8	طالبــة تــم 

املنــورة  املدينــة  الســلمي يف ضــوء وثيقــة 
اإلنســانية،  األخــوة  اإلنســان،  )تكريــم 
ــة املعتقــد، احلــوار والتواصــل، التعــاون  حري
والتضامــن( وجــدت قيــم التعايــش التــي 
ــزات  ــذه املرتك ــوء ه ــرر يف ض ــت يف املق حتقق

ــي: ه
وتكريــم  املعتقــد،  حريــة  رصاحــة:  وردت 

اإلنســان.
التعــاون  والتواصــل،  احلــوار  ضمنيــًا:  وردت 
املعاملــة يف املجــاالت  والتضامــن ضمــن حســن 
اإلنســانية واالجتامعيــة. وبنــاًء عــى مــا ســبق تــم بنــاء 
املقيــاس عــى القيــم التاليــة )حريــة املعتقــد، احلــوار، 

ــن(. ــاون، التضام ــل، التع التواص

العدد النهائيعدم المشاركةعدد االطالباتالمجموعة
58850المجموعة التجريبية

جدول ) 1)
عدد طالبات التجربة
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ــة. ــات لعــدم جديتهــن يف إمتــام التجرب اســتبعاد 8 طالب
ج. صــدق املقياس-صــدق املحكمــني: تــم عرض 
ــن يف  ــن املتخصص ــة م ــى جمموع ــاس ع املقي
ــس،  ــم النف ــس وعل ــرق التدري ــج وط املناه
توجيهاهتــم،  حســب  تعديلهــا  تــم  وقــد 
وإخراجهــا بالصــورة النهائيــة. )ملحــق رقــم 

  )2

ــد  ــة عن ــت دال ــاط كان ــات االرتب ــع معام ــن أن مجي يتب
مســتوى α ≥ 0.05 ممــا يــدل عــى درجــة عاليــة من االتســاق 

الداخــي(  )االتســاق  التكوينــي  الصــدق  د.  
ــة  ــى عين ــاس ع ــق املقي ــم تطبي ــاس: ت للمقي
ــن  ــغ عدده ــات بل ــن الطالب ــتطاعية م اس
االتســاق  لقيــاس  وذلــك  طالبــة،   30
ــاس  ــكل فقــرة مــن فقــرات املقي الداخــي ل
باملحــور الــذي تنتمــي إليــه باســتخدام 
معامــل ارتبــاط بريســون كــام يوضحــه 

ــاور  ــكل حم ــي ل ــاق الداخ ــاد االتس ــم إجي ــام ت ــاس. ك للمقي
ــم )3(: ــدول رق ــه اجل ــام يوضح ــاس ككل ك ــاس واملقي املقي

معامل رقم السؤال
االرتباط

رقم 
السؤال

معامل 
االرتباط

رقم 
السؤال

معامل 
االرتباط

رقم 
السؤال

معامل 
االرتباط

1**0.538** 0.6315**0.5322**0.70
2 *0.479**0.7116*0.3423*0.33
3**0.5110**0.7617**0.5624 *0.42
4 *0.4311 *0.4818*0.3225**0.66
5**0.53812**0.7919**0.55
6*0.3113**0.6320*0.39
7**0.5914**0.5721**0.58

   ** : دالة عند مستوى ≥ 0.01 ، * : دالة عند مستوى ≥ 0.05

 ** : دالة عند مستوى ≥ 0,01

جدول )2)
االتساق الداخلي لفقرات مقياس قيم التعايش

جدول )3)
 معامالت االرتباط بين محاور المقياس والمقياس ككل

معامالت االرتباطالمحور
0.78**حرية المعتقد

0.75**الحوار

0.81**التواصل

0.87**التعاون

0.80**التضامن
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اجلــدول رقــم )2(:
ــات  ــع معام ــابق أن مجي ــدول الس ــن اجل ــن م يتب
 0,01 ≤  α االرتبــاط كانــت دالــة عنــد مســتوى داللــة

ممــا يــدل عــى درجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــي.
هـــ. ثبــات املقيــاس: تــم حســاب ثبــات املقيــاس 
ــة  ــت قيم ــد بلغ ــاخ، وق ــة ألفاكرونب ــتخدام معادل باس
ــع  ــات مرتف ــل ثب ــو معام ــا (α) 0.912 وه معامــل ألف
نســبيا، وبالتــايل يمكــن االعتــامد عليــه يف قيــاس 
التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة  قيــم 

التحضرييــة.

إجراءات تطبيق الدراسة:
	 تــم إعــداد مــواد وأدوات الدراســة بدايــة الفصــل

الــدرايس الثــاين لعــام 1438هـ .
	 الســنة )طالبــات  الدراســة  عينــة  مجــع  تــم 

التحرضيــة( يف قــروب واتــس حتــى يســهل 
ــي  ــي القب ــش املجتمع ــاس التعاي ــط مقي ــر راب ن

عليهــن. والبعــدي 
	 ــدرايس ــل ال ــوال الفص ــطة ط ــق األنش ــم تطبي ت

ــارضة. ــًا 12 حم تقريب

املعاجلة اإلحصائية :
ــم  ــات ت ــات واملعلوم ــع البيان ــتكامل مج ــد اس بع
حتليــل النتائــج وإجــراء املعاجلــة اإلحصائيــة اخلاصــة 
اإلحصائيــة  الــرزم  برنامــج  باســتخدام  بالبحــث 

ــايل : ــو الت ــى النح )spss) ع
األســاليب اإلحصائيــة الوصفيــة )املتوســطات 

احلســابية واالنحرافــات املعياريــة(.
ألفــا  ومعامــل  ســبريمان،  ارتبــاط  معامــات 

ــث. ــات أداة البح ــدق وثب ــن ص ــد م ــاخ للتأك كرونب
 (Paired املرتبطــة  للمتوســطات  اختبــار )ت( 
  (Samples T.testحلســاب داللــة الفــروق لعينــة 

ــث. ــداف البح ــًا أله ــدة حتقيق واح
ــطة  ــتخدام ا االنش ــن اس ــج ع ــري النات ــم التأث حج

التدريبي. 
η) =          ت2   

مربع إيتا (2
                         ت2 + درجات احلرية

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
ــذي  ــة وال ــؤال األول للدراس ــن الس ــة ع لإلجاب

ــى: ــص ع ين
يلــزم  التــي  املجتمعــي  قيم التعايــش  مــا    -
ــة  ــة بجامع ــنة التحضريي ــات الس ــدى طالب تعزيزها ل

ــدة؟ ج
ــل  ــد حتلي ــم بع ــن القي ــدد م ــل إىل ع ــم التوص ت
ــة  ــة املدين ــع وثيق ــامية )101( م ــة اإلس ــرر الثقاف مق

ــورة.  املن
 

ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث 
والــذي ينــص عــى:

-  مــا حمتــوى األنشــطة اإلثرائيــة التــي تعــزز قيــم 
التعايــش املجتمعــي؟

ــة تعتمــد عــى التعريــف  تــم إعــداد أنشــطة إثرائي
بالقيمــة وبنائهــا بطريقــة تســاعد عــى تعزيــز كل 

ــة. قيم

الثالــث مــن أســئلة  ولإلجابــة عــن الســؤال 
ينــص عــى: البحــث والــذي 
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ــة  ــرر الثقاف ــة بمق ــطة إثرائي ــم أنش ــر تقدي ــا أث - م
ــدى  ــي ل ــش املجتمع ــم التعاي ــز قي ــامية لتعزي اإلس

ــدة؟ ــة ج ــة بجامع ــنة التحضريي ــات الس طالب
اختبــار  تــم  الســؤال  هــذا  عــن  ولإلجابــة 
الفــرض األول والــذي ينــص عــى أنــه » ال توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
α ≥ 0.05 بــن متوســطي درجــات طالبــات الســنة 

ــم ت  ــع قي ــابق أن مجي ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
ــل  ــتوى أق ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــا دالل ــوبة هل املحس
مــن 0.01 ، ممــا يــدل عــى وجــود فــروق بــن 
متوســطي درجــات الطالبــات عينــة البحــث يف مجيــع 
حمــاور مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي قبــل وبعــد 

ــي  ــش املجتمع ــم التعاي ــاس قي ــة  يف مقي التحضريي
القبــي والبعــدي«. وللتحقــق مــن صحــة الفــرض 
تــم اســتخدام اختبــار )ت( للمتوســطات املرتبطــة 
حلســاب   (Paired Samples T.test)وذلــك 

الفــرق بــن متوســطي درجــات أداء الطالبــات 
ــم  ــدي لقي ــي و البع ــاس القب ــث يف القي ــة البح عين
التعايــش املجتمعــي، واجلــدول التــايل يوضــح هــذه 

ــض  ــم رف ــابقة يت ــة الس ــطة، وبالنتيج ــم األنش تقدي
الفــرض الــذي ينــص عــى أنــه» ال توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة α≥ 0.05 بــن 
ــة  يف  ــنة التحضريي ــات الس ــات طالب ــطي درج متوس
مقيــاس قيــم التعايــش املجتمعــي القبــي والبعــدي «.

ت درجة الحريةاالنحراف المعياريالمتوسطالعددالقياسالقيم
الداللةالمحسوبة

حرية المعتقد
5019.062.22قبلي

498.850.0001
5022.501.42بعدي

الحوار
5016.562.26قبلي

494.730.0001
5018.702.66بعدي

التواصل
5017.344.00قبلي

493.830.0001
5019.882.55بعدي

التعاون
5010.142.13قبلي

497.390.0001
5013.972.06بعدي

التضامن
509.162.17قبلي

494.760.0001
5010.961.19بعدي

الكلي
5072.266.68قبلي

4910.410.0001
5085.365.44بعدي

جدول )4 )
نتائج )ت(للفروق بين متوسطي درجات أداء الطالبات عينة البحث القبلي والبعدي لمقياس قيم التعايش المجتمعي
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ــج: النتائ
عــى  ينــص  الــذي  البديــل  الفــرض  وقبــول 
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف » توج
ــات  ــة α ≥ 0.05 بــن متوســطي درجــات طالب الدالل
التعايــش  قيــم  مقيــاس  يف  التحضرييــة  الســنة 
ــة الفــروق  املجتمعــي القبــي والبعــدي« وتفــر دالل
لصالــح املتوســط األعــى الــذي جــاء يف صالــح 

القيــاس البعــدي.
ــم  ــة قي ــطة يف تنمي ــري األنش ــم تأث ــاس حج ولقي
التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة التحضرييــة 
تــم حســاب قيمــة مربــع إيتــا (η2) كام يف جــدول) 	(:

جدول) 5)
قيم مربع إيتا )η2( ولقياس حجم تأثير االنشطة في 

قيم التعايش لدى طالبات السنة التحضيرية

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيــم (η2) الناجتــة 
ــًا يف  ــري واضح ــرت تأث ــد أث ــطة ق ــى أن األنش ــدل ع ت
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لــدى طالبــات الســنة 

التحضرييــة.

مناقشة نتائج الدراسة :
يتضــح مــن التحليــل اإلحصائــي لنتائــج فــروض 

الدراســة مــا يــي:
درجــات  متوســطات  بــن  فــروق  وجــود 
ــة يف  ــد التجرب ــة وبع ــل التجرب ــة قب ــة التجريبي العين
ــاك  ــث كان هن ــي حي ــش املجتمع ــم التعاي ــاس قي مقي
ــى  ــة( ع ــطة اإلثرائي ــتقل )األنش ــري املس ــري للمتغ تأث
ــق  ــي( وتتف ــش املجتمع ــم التعاي ــع )قي ــري التاب املتغ
ــن )2017م(،  ــم الدي ــج نج ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ه
ــزم  ــة الب ــة السعيدي)2013م(،ودراس ــج  دراس ونتائ
)2010م( التــي أثبتــت فاعليــة األنشــطة اإلثرائيــة يف 

ــم. ــاب القي ــز أو إكس تعزي
ــنة  ــات الس ــتمتاع طالب ــة اس ــه الباحث ــا الحظت مم
التحضرييــة وذلــك مــن خــال مراســلة الباحثــة عــى 

ــة . ــن بالتجرب ــداء إعجاهب ــاص وإب اخل
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 

ــم )4، 	(. ــداول رق ــه ج ــري إلي تش

توصيات الدراسة :
تويص الباحثة بالتايل: 

ــة . 1 ــات بصف ــة يف اجلامع ــطة اإلثرائي ــل األنش تفعي
ــطة  ــذه األنش ــوي ه ــث حتت ــة بحي ــة ومكثف دوري
عــى املعلومــات املعرفيــة عــن التعايــش املجتمعي 

ــي جتســدها. والســلوكيات الت
ــم . 2 ــز قي ــى تعزي ــل ع ــة تعم ــطة إثرائي إدراج أنش

التعايــش املجتمعــي لــكل مقــرر درايس جامعــي 
خاصــًة ضمــن املقــررات التــي يدرســها الطالــب 

حجم التأثيرمربع إيتا )η2)القيم
كبير جدا0.61ًحرية المعتقد

كبير جدا0.32ًالحوار
كبير جدا0.23ًالتواصل
كبير جدا0.52ًالتعاون

كبير جدا0.21ًالتضامن
كبير جدا0.69ًالكلى
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ــة. ــى املهن ــه ع ــداده وتدريب ــة إع يف مرحل
قيــم . 3 ثقافــة  لنــر  تثقيفيــة  حمــارضات  عقــد 

ــًا وإداريــًا يف  ــًا وتعليمي التعايــش املجتمعــي تربوي
مجيــع القطاعــات.

االســتفادة مــن األنشــطة اإلثرائيــة يف تعزيــز . 4
ــرى  ــات أخ ــدى فئ ــي ل ــش املجتمع ــم التعاي قي

دكتــوراه(.  ، ماجســتري  )بكالوريــس، 

مقرتحات الدراسة :
ــش . 1 ــم التعاي ــز قي ــر تعزي ــن أث ــة ع ــداد دراس إع

ــه.  ــى طاب ــي ع ــتاذ     اجلامع ــدى األس ــي ل املجتمع
إجــراء دراســة الســتطاع واقــع املؤسســات . 2

الرتبويــة، وهــل حتتــوي عــى برامــج تســاعد عــى 
ــش  ــم التعاي ــى قي ــام وع ــكل ع ــم بش ــز القي تعزي

ــاص؟ ــكل خ ــي بش املجتمع
ــم . 3 ــز القي ــات تعزي ــة معوق ــة ملعرف ــراء دراس إج

ــة  ــي بصف ــش املجتمع ــم التعاي ــة وقي ــة عام بصف
ــة. خاص

إجــراء دراســة ملعرفــة دور املؤسســات الرتبويــة يف . 4
تعزيــز قيــم التعايــش املجتمعــي لدى الناشــئة.

خامتة:
    تناولــت الدراســة احلاليــة موضوعــًا مهــاًم ركــز 
ــز للحــوار الوطنــي يف  ــه مركــز امللــك عبــد العزي علي
ــم  ــات التعلي ــوان دور»مؤسس ــذي كان بعن ــه ال لقائ
القيــم  وُتشــكل  املجتمعــي«،  التعايــش  تعزيــز  يف 
الرعيــة مســامهة يف  العلــوم  مــن خــال مــواد 
تعزيــز التعايــش املجتمعــي وتأكيــدًا لتفعيــل دور 
ــك رأت  ــك، لذل ــق ذل ــة يف حتقي ــات التعليمي املؤسس

ــوار،  ــد، واحل ــة املعتق ــز حري ــق وتعزي ــة تعمي الباحث
ــات  ــدى طالب ــن ل ــاون، والتضام ــل، والتع والتواص
الســنة التحضرييــة بجامعــة جــدة مــن خــال تقديــم 
ــامية )101(. ــة اإلس ــرر الثقاف ــة بمق ــطة إثرائي أنش
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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 1439/09/19 هـ، وقبل للنشر يف 1440/03/18 هـ(

ـــة  ـــس بكلي ـــة التدري ـــوات هيئ ـــر عض ـــة نظ ـــن وجه ـــداع اإلداري م ـــى اإلب ـــة ع ـــة التنظيمي ـــر الثقاف ـــد أث ـــايل إىل حتدي ـــث احل ـــدف البح ـــث : ه ـــص البح ملخ
ـــت  ـــث طبق ـــداف البح ـــًا أله ـــة. وحتقيق ـــداع اإلداري بالكلي ـــة واإلب ـــة التنظيمي ـــتوى الثقاف ـــد مس ـــال حتدي ـــن خ ـــك م ـــف، وذل ـــات بطري ـــوم واآلداب للبن العل
ـــات  ـــوم واآلداب للبن ـــة العل ـــس بكلي ـــة التدري ـــوات هيئ ـــن عض ـــوة م ـــى )69( عض ـــا ع ـــم توزيعه ـــتبانة ت ـــاء اس ـــت ببن ـــحي وقام ـــي املس ـــج الوصف ـــة املنه الباحث

ـــتبانة.   ـــي )63( اس ـــل اإلحصائ ـــة للتحلي ـــردة والصاحل ـــتبانات املس ـــدد االس ـــف، وكان ع بطري
      وقـــد توصلـــت الباحثـــة لعـــدد مـــن النتائـــج منهـــا؛ أن مســـتوى الثقافـــة التنظيميـــة الســـائدة بكليـــة العلـــوم واآلداب للبنـــات بطريـــف جـــاء بدرجـــة 
ـــوات  ـــر عض ـــة نظ ـــن وجه ـــف م ـــات بطري ـــوم واآلداب للبن ـــة العل ـــداع اإلداري بكلي ـــتوى اإلب ـــس، و مس ـــة التدري ـــوات هيئ ـــر عض ـــة نظ ـــن وجه ـــة( م )عالي
ـــة  ـــة الثقاف ـــن ممارس ـــة ب ـــة إحصائي ـــة وذات دالل ـــطة القيم ـــة( متوس ـــة )موجب ـــة طردي ـــة ارتباطي ـــود عاق ـــن وج ـــا تب ـــة( ، ك ـــة )عالي ـــاء بدرج ـــس ج ـــة التدري هيئ
ـــل  ـــا العم ـــات منه ـــن التوصي ـــدد م ـــة بع ـــت الباحث ـــد أوص ـــف، وق ـــات بطري ـــوم واآلداب للبن ـــة العل ـــس بكلي ـــة التدري ـــوات هيئ ـــر عض ـــة نظ ـــن وجه ـــة م التنظيمي
ـــة  ـــة للثقاف ـــة املكون ـــوز اإلداري ـــات والرم ـــدات والفرضي ـــد املعتق ـــس لتوحي ـــة التدري ـــوات هيئ ـــه عض ـــة ، توجي ـــة بالكلي ـــم اخلاص ـــة القي ـــر منظوم ـــى تطوي ع

ـــة. ـــل بالكلي ـــة العم ـــداع يف بيئ ـــز اإلب ـــى تعزي ـــل ع ـــة، والعم ـــوات اإلداري ـــات العض ـــة تعام ـــا يف كاف ـــل فاعليته ـــا يكف ـــة ب ـــة للكلي التنظيمي
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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.
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مقدمة:
ــهم  ــدًا يس ــًا جدي ــة مناخ ــرات العاملي ــل املتغ متث
ــدول  ــتوى ال ــى مس ــة ع ــت اإلداري ــر الثواب يف تغي
واملنظــات، حيــث جيعــل مــن املعرفــة أساســًا لنجــاح 
ــا،   ــة لرؤي ــة مرجعي ــة التنظيمي ــن الثقاف ــات وم املنظ
ومــن القــدرة عــى اإلبتــكار واإلبــداع ضانــًا لبقائهــا 

ــز. ــق التمي ــة وحتقي ــا للمنافس ــتمرار جاهزيته والس
ــا  ــى هويته ــاظ ع ــة يف احلف ــة املنظم ــهم ثقاف  وتس
وبقائهــا فهــي بمثابــة أداة فعالــة لتوجيــه ســلوك 
ــورة  ــم بص ــى أداء أعاهل ــاعدهتم ع ــن، ومس العامل
ــر  ــح غ ــد واللوائ ــام للقواع ــال نظ ــن خ ــل م أفض
ــف  ــع املواق ــل م ــن التعام ــم م ــي متكنه ــمية الت الرس
ــة )2008م،  ــرى عكاش ــداع، وي ــة وإب ــة بحري املختلف
انعاكاســًا  تعــد  التنظيميــة  الثقافــة  أن   )18 ص: 
ملجموعــة مــن األيديولوجيــات، الفلســفات، القيــم، 
املشــركة  واالجتاهــات  املعتقدات،االفراضــات 
ــم مــا.  ــراد يف تنظي ــز االف ــي متي ــاط التوقعــات الت وأن
ويشــركل مــن أبــو الوفــا وحســن وعبــداهلل 
ثقافــة  وجــود  رضورة  أن  إىل   )272 )2012م،ص: 
تنظيميــة أمــر حمتــم ألي منظمــة  تســعى لتحيــق 
أهدافهــا بــكل كفــاءة، ألهنــا تؤمــن إيانــًا قاطعــا بــأن 
ــا  ــى م ــة مت ــة تنظيمي ــود ثقاف ــة بوج ــا مرهون نجاحاهت

أدرك منســوبوها ذلــك. 
ويؤكــد العميــان )2010م،ص: 317( أن الثقافــة 
ــلوك  ــة والس ــى املنظم ــايب ع ــر إجي ــا تأث ــة هل التنظيمي
التنظيمــي والفعاليــة التنظيميــة عندمــا تكون مشــركة 

بــن العاملــن بحيــث يؤمــن هبــا إيانــا عميقــًا. 
حيــث تلعــب الثقافــة التنظيميــة دوًرا رئيســًيا 
ــم  ــل التنظي ــطة داخ ــتويات واألنش ــع املس ــى مجي ع
اإلداري، وتســهم  يف خلــق املنــاخ التنظيمــي املائــم، 
ــكل  ــر األداء بش ــن وتطوي ــى حتس ــل ع ــذي يعم ال
ــداف  ــق األه ــى حتقي ــاعد ع ــا يس ــال، مم ــم وفع مائ
الفرديــة واجلاعيــة والتنظيميــة، ويبــز ذلــك مــن 
خــال جتســيد وتطويــر القيــم واالجتاهــات والســلوك 
ــر  ــة وتطوي ــى تنمي ــل ع ــي تعم ــة الت ــر احلديث واملعاي

.)22 ص:  2010م،  )الكــردي،  الوظيفــي.  األداء 
التنظيميــة  القيــم والعاقــات  ويمثــل نســيج  
ــة  ــات البيئ ــة أهــم مكون ــة التنظيمي ــه الثقاف الــذي متثل
التنظيميــة اجليــدة التــي تؤهــل العاملــن لتطويــر 
ــذي  ــداع اإلداري، وال ــق اإلب ــال حتقي ــن خ األداء م
ــات  ــعى املنظ ــي تس ــداف الت ــم األه ــن أه ــد م يع
إىل حتقيقهــا يف عــامل اليــوم، حيــث يشــر برويــس 
ــش  ــارصة تعي ــات املع )2016م، ص:1 ( إىل أن املنظ
ظروفــا متغــرة ومعقــدة، ممــا جيعــل حاجتهــا إىل 
اإلبــداع اإلداري حاجــة ملحــة ،اذ يتعــن عــى املــدراء 
ــو  ــارصة أن حيرص ــات املع ــون إدارة املنظ ــن يتول الذي
ــامهة  ــن للمس ــدرات العامل ــر ق ــة وتطوي ــى تنمي ع
ــرارات،  ــاذ الق ــاركة يف اخت ــكات ،واملش ــل املش يف ح

ــكار. ــد االف وتولي
ويشــتمل اإلبــداع اإلداري عــى جمموعــة مــن 
ــه،  ــري ومعارف ــر الب ــى العن ــزة ع ــادر امُلْرتك املص
ــن  ــل م ــوات ومراح ــا يف خط ــا وتنظيمه ــم ترتيبه يت
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ــات يف  ــق إبداع ــا لتحقي ــم اعتاده ــي يت ــطة الت األنش
 (Gapar& Mabic,ــام ــة أو نظ ــج أو خدم ــكل منت ش

.2014, p.311)

أن  ص:117(  )2012م،  شــقورة  ويضيــف 
التجديــد يعــد جوهــر اإلبــداع اإلداري أليــة منظمــة، 
ممــا جيعلهــا يف حاجــة ملّحــة إليــه، فهــو يســهم 
القــدرات وتوليــد األفــكار، ومواكبــة  يف حتســن 
املشــكات،  وحــل  احلديثــة،  التقنيــة  التطــورات 
واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات املناســبة يف الوقــت 

املناســب. 
املنظــات  أن  يتضــح  مــا ســبق  وعطفــًا عــى 
ــة  ــرات عاملي ــن تغ ــا م ــط هب ــا حيي ــرًا مل ــارصة نظ املع
ــة ذات إيقــاع رسيــع، ونظــرًا ملــا يكتنــف تلــك  وحملي
البيئــة املحيطــة مــن غمــوض ال يمكــن التنبــوء خالــه 
بــا ســتواجه املنظــات مــن تغــرات مســتقبلية، فــإن 
ــا  ــد ثقافته ــدة يف حتدي ــعى جاه ــات أن تس ــى املنظ ع
التنظيميــة وأن حتــرص عــى أن تناســب مكونــات 
تلــك الثقافــة مــن معتقــدات وقيــم وتوجهــات 
ــر،  ــة والتطوي ــة واملرون ــن املعرف ــر م ــات الع متطلب
ومــن ثــم تعزيــز اإلبــداع اإلداري مــن خــال املنــاخ 
التنظيمــي املناســب وتوفــر األســباب والوســائل 
ــداع. ــك اإلب ــق ذل ــن حتقي ــوبيها م ــن منس ــي متك الت

خلفية البحث:
ــن  ــاس لتكوي ــر األس ــايل حج ــم الع ــل التعلي يمث
ــة  ــة واالجتاعي ــطة االقتصادي ــف األنش ــر خمتل وتطوي
ممــا يعطــي أمهيــة بالغــة ملنظــات التعليــم العــايل 

وطــرق إدارهتــا نظــرًا لدورهــا احلاســم يف رفــع 
ــارشة  ــس مب ــذي ينعك ــي وال ــد التعليم ــتوى العائ مس

ــم.   ــات التعلي ــى خمرج ع
ونظــرًا ألمهيــة املنظــات التعليميــة وأمهيــة دورهــا 
ــو  ــا ونم ــق رقيه ــدول وحتقي ــتقبل ال ــكيل مس يف تش
ــادة اململكــة إهتامــًا  ــة، فقــد أولــت قي ثروهتــا البري
ــة )2030م(  ــه يف رؤي ــايل ومنظات ــم الع ــًا بالتعلي بالغ
ــة قطاعــات  ــي هتــدف إىل التحــول الشــامل لكاف والت
الدولــة ومنهــا منظــات التعليــم العــايل لارتقــاء 
بالعمليــة التعليميــة، والتــي ســبقها العديــد مــن 
اجلهــود والتــي متثلــت يف  تطــور ميزانيــة التعليــم 
ــة احلريب)1435هـــ،  ــر دراس ــث تش ــة،  حي باململك
 666 للتعليــم  خصصــت  الدولــة  أن  إىل  ص:1( 
مليــون ريـــال مــن ميزانيتهــا عــام 1390 هـــ و بنســبة 
8.9 ٪ مــن ميزانيــة الدولــة، ثــم قفــزت يف عــام 
ــار  ــوايل 75 ملي ــات إىل ح ــذه املخصص 1427 هـــ ه
ريـــال تقريبــا بنســبة 2.20 ٪ مــن ميزانيــة الدولة، ويف 
عــام 1434هـــ إىل 204 مليــار ريـــال وبنســبة  25 ٪ 
مــن ميزانيــة الدولــة، ويف عــام 1435 هـــ خصصــت 
الدولــة 210 مليار ريـــال وبنســبة 25 ٪ مــن ميزانيتها 

ــة. العام
بعــام  اخلاصــة  الدولــة  مليزانيــة  ووفقــًا 
ــاع  ــه لقط ــم ختصيص ــا ت ــغ م 1436هـ/1437هـــ بل
ــوى  ــب الق ــايل وتدري ــم الع ــام والتعلي ــم الع التعلي
ــر  ــبعة ع ــن وس ــارب )217( مائت ــا يق ــة م العامل
مليــار ريـــال، ويمثــل حــوايل نســبة )25( باملئــة 
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ــاوي  ــا يس ــو م ــة، وه ــدة بامليزاني ــات املعتم ــن النفق م
نفــس نســبة العــام الســابق بالرغــم مــن توقــع 
ــال. ــار ريـ ــع 145 ملي ــة بواق ــة العام ــز بامليزاني عج

)306 1436هـــ،ص: )ميزانية
وبالرغــم مــن اجلهــود التــي توليهــا اململكــة 
مــن  العديــد  أن  إال  العــايل  التعليــم  ملنظــات 
ــكات  ــود مش ــا وج ــت نتائجه ــد بين ــات ق الدراس
ــداع  ــك اإلب ــة وكذل ــة املطبق ــة التنظيمي ــق بالثقاف تتعل
اإلداري للعاملــن بتلــك املنظــات، ممــا ينعكــس 
ســلبًا عــى أداء تلــك املنظــات ومــن ثــم نجاحهــا يف 
حتقيــق أهدافهــا. ومــن نتائــج الدراســات التــي بينــت 
وجــود مشــكات إداريــة يف منظــات التعليــم العــايل 
باململكــة وخاصــة مــا يتعلــق باإلبــداع اإلداري نتائــج 
ــت  ــي خلص ــة  )2014م ،ص: 33( الت ــة مقابل دراس
إىل أن درجــة اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس أو منســق 
القســم األكاديمــي باجلامعــة كانــت متوســطة، وتوجد 
ــس يف  ــر اجلن ــزى ألث ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
اإلبــداع اإلداري لصالــح الذكــور، وعــدم وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر التخصــص 
يف اإلبــداع اإلداري ككل، كــا بينــت دراســة اليحيــوي 
)2011م( أّن معايــر أداء اجلــودة الشــخصية لــدى 
جــاءت  الســعودية  باجلامعــات  األقســام  رؤســاء 
بدرجــة متوســطة، كــا بينــت نتائــج دراســة عربيــات 
ــداع اإلداري لــدى  ــق اإلب )2011م( أن مســتوى تطبي
ــتوى  ــطًا، وأن مس ــس كان متوس ــة التدري ــاء هيئ أعض
وجــدت  كــا  مرتفعــًا،  كان  لدهيــم  اإلداري  األداء 

ــداع اإلداري  ــن اإلب ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل عاق
ــي. ــم الوظيف وأدائه

ــا  ــال عمله ــن خ ــة م ــه الباحث ــا الحظت ــرا مل نظ
القيــم  منظومــة  يف  مشــكات  هنــاك  أن  بطريــف 
ــدى  ــة ل ــوز اإلداري ــات والرم ــدات والفرضي واملعتق
عضــوات هيئــة التدريــس بالكليــة، األمــر الــذي يؤثــر 
ســلبًا عــى  قدرهتــم وتفهمهــم حلــل املشــكات واختاذ 
املجازفــة  وتعزيــز روح  للتغيــر  والقابليــة  القــرار 

ــداع. ــجيع اإلب وتش
ــل  ــع العم ــح أن واق ــبق يتض ــا س ــى م ــاءًا ع وبن
ــن  ــاين م ــازال يع ــايل م ــم الع ــات التعلي اإلداري بمنظ
ــة  ــة املتعلق ــة وخاص ــكات اإلداري ــن املش ــد م العدي
باإلبــداع اإلداري، ممــا يعنــي أن احلاجــة ماســة لتطبيــق 
ــة  ــر الثقاف ــدى تأث ــد م ــدف حتدي ــايل هب ــث احل البح

ــداع اإلداري. ــى اإلب ــة ع التنظيمي
مشكلة البحث:

التســاؤل  يف  البحــث  مشــكلة  بلــورة  يمكــن 
التــايل: الرئيــس 

ــداع اإلداري  ــى اإلب ــة ع ــة التنظيمي ــر الثقاف ــا أث م
ــة  ــس بكلي ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه م

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف؟ 
ــئلة  ــي األس ــاؤل الرئي ــذا التس ــن ه ــرع ع ويتف

التاليــة :
1 -مــا مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن العل

ــس؟  ــة التدري ــوات هيئ عض
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ــوم  ــة العل ــداع اإلداري بكلي ــتوى اإلب ــا مس 2 -م
واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات 

ــة التدريــس؟  هيئ
أهداف البحث:

تتمثل أهداف البحث احلايل فيا ييل :
الســائدة . 1 التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى  حتديــد 

ــن  ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن ــة العل بكلي
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس؟ 

حتديــد مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم . 2
واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة نظــر 

ــس؟  ــة التدري ــوات هيئ عض
أمهية البحث:

انطاقــًا مــن األهــداف التــي يســعى البحــث إىل 
حتقيقهــا فــإن أمهيــة هــذا البحــث تكمــن يف النقــاط 

التاليــة:
تنبــع أمهية الدراســة مــن أمهيــة  الثقافــة التنظيمية . 1

بالنســبة للمنظــات يف عــامل اليــوم وخاصــة 
للمنظــات التعليميــة ومنهــا الكليــات، ومــا تقوم 
ــاخ اإلداري  ــن املن ــايب يف حتس ــن دور إجي ــه م ب

ــداع . ــر واإلب ــًا للتطوي ــًا صاحل ــه مناخ وجعل
ــًا . 2 ــًا حاس ــه عام ــداع اإلداري بوصف ــة  اإلب أمهي

يف تطويــر األداء العــام لألفــراد واإلدارات ومــن 
ثــم املنظــات ككل، واحلاجــة املاســة يف ظــل 
ــق  ــة لتحقي ــة املحيط ــة والعاملي ــرات املحلي التغ

اإلبــداع اإلداري.
ــت . 3 ــايل يف لف ــث احل ــهم البح ــل أن يس ــا يؤم ك

نظــر املســئولن بجميــع الكليــات التابعــة جلامعــة 
التنظيميــة  الثقافــة  ألمهيــة  الشــالية  احلــدود 
وأثرهــا يف حتقيــق اإلبــداع اإلداري، ممــا جيعلهــم 
أكثــر قــدرة عــى اختــاذ املبــادرات التــي متكنهــم 

ــك . ــق ذل ــن حتقي م
ــن . 4 ــاعدة الباحث ــث يف مس ــهم البح ــع أن يس يتوق

التنظيميــة  للثقافــة  أخــرى  أبعــاد  تنــاول  يف 
واإلبــداع اإلداري وإجيــاد عاقــات أخــرى بــن 
ــهام  ــرى لإلس ــرات أخ ــن ومتغ ــن املتغري هذي
ىف تطويــر الفكــر اإلداري وحــل املشــكات 
ــة املتعلقــة باملتغــرات املختلفــة والعاقــة  امليداني

ــا. ــا بينه في
حدود البحث:

تتمثل حدود البحث يف املحددات التالية :
ــد  ــى حتدي ــث ع ــر البح ــة: اقت ــدود املوضوعي احل
أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة 
ــوم واآلداب  ــة العل ــس بكلي ــة التدري ــوات هيئ ــر عض نظ

ــف.   ــات بطري للبن
ــال  ــث خ ــذا البح ــق ه ــم تطبي ــة: ت ــدود الزمني احل

العــام الــدرايس الفصــل الــدرايس األول 2017م.
ــق هــذا البحــث عــى  ــة : اقتــر تطبي احلــدود املكاني
كليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريــف، باململكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
احلــدود البرشيــة: تــم تطبيــق البحــث عــى عضــوات 
هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف 

ــف.  طري
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 مصطلحات البحث:
الثقافــة  )2009م،ص:204(  اجللــدة  عــرف 
ــدات  ــم واملعتق ــن القي ــة م ــا :»جمموع ــة بأهّن التنظيمي
املبــارشة وغــر املبــارشة ) الواضحــة وغــر الواضحة( 
التفــوق  حتقــق  التــي  واملارســات  واخلــرات، 

التنظيمــي«.
عــرف كًا مــن الرحيم وحســن )2010م، ص:7( 
ــة يف   ــرات احلاصل ــه: جممــل التغ ــداع اإلداري بأن اإلب
األنشــطة والفعاليــات واألســاليب اإلداريــة التــي 
ــق  ــع حتقي ــاءم م ــذي يت ــكل ال ــة بالش ــا املنظم تتبعه

ــة. ــداف املنظم أه
اجلانب النظرى:

   متهيد:
ــد  ــث العدي ــر احلدي ــات يف الع ــبت املنظ    اكتس
مــن الصفــات التــي اختــص هبــا البــر؛ حيــث 
ــة  ــة والثقاف ــخصية االعتباري ــات الش ــح للمنظ أصب
املنــاخ  إصبــاغ  خاهلــا  مــن  يتــم  التــي  املميــزة 
ــن  ــات م ــة املنظ ــه ثقاف ــع ب ــا تتمت ــام ب ــي الع التنظيم
ــة  ــم اهلوي ــي التنظي ــة تعط ــة التنظيمي ــات، فالثقاف صف
ــف  ــل للتكي ــة العم ــر مجاع ــهم يف تطوي ــزة وتس املمي
مــع املؤثــرات الداخليــة واخلارجيــة لبيئــة العمــل، كــا 
متكــن اإلدارة العليــا مــن التنبــؤ بســلوكات العاملــن 
ــر  ــى تطوي ــادرة ع ــا ق ــا جيعله ــتقبلية مم ــة واملس احلالي
قــدرات العاملــن والوصــول هبــا إىل التميــز واإلبــداع 

اإلداري.
الثقافــة  أن  ويشــر محــزة )2016م، ص:1( إىل 
ــكيل  ــق ال ــن النس ــًا م ــقًا فرعي ــر نس ــة تعت التنظيمي

ــاق  ــة األنس ــل جمموع ــال تكام ــن خ ــة، وم للمنظم
ــي  ــى باق ــزة ع ــة املتمي ــم اهلوي ــي التنظي ــة تعط الفرعي
التنظيــات املختلفــة، ومــن بــن أهــم االختــاف 
ــة  ــة ثقاف ــي كل منظم ــو تبن ــرى ه ــة وأخ ــن منظم ب
خاصــة هبــا مــن خــال تشــكيل هــذه الثقافــة حســب 
ــى  ــا ع ــدرة اإلدارة العلي ــة وق ــراتيجيات املنظم إس
ــا  ــلوك أفراده ــر يف س ــي تؤث ــم الت ــض القي ــرس بع غ
بالنحــو الــذي خيــدم سياســات هــذه املنظمــة وجيعــل 

ــزًا. ــر متي ــا أكث أداءه
ويضيــف برويــس ) 2016م، ص:1( أن املنظــات 
املتميــزة هــي التــي تكــون قــادرة عــى اإلبــداع 
ــادة  ــتمر و أن الق ــم ومس ــاس دائ ــى أس ــد ع والتجدي
املتميــزون هــم الذيــن يكونــون قادريــن عــى مســاعدة 
ــم  ــن مواهبه ــتفادة م ــاهتم و االس ــراد يف مؤسس األف
اإلبداعيــة واســتثار مــا لدهيــم مــن قــدرات و طاقات، 
ــى  ــاب ع ــن و الكت ــن الباحث ــد م ــد العدي ــث أك حي

ــداع.  حاجــة املنظــات لإلب
ونظــرًا للعاقــة بــن الثقافــة التنظيميــة وبــن 
ــى  ــوء ع ــاء الض ــم إلق ــوف يت ــداع اإلداري فس اإلب
ــاء  ــم إلق ــن ث ــا وم ــة وأمهيته ــة التنظيمي ــوم الثقاف مفه
الضــوء عــى اإلبــداع اإلداري،وتوضيــح العاقــة بــن 

ــات. ــداع اإلداري باجلامع ــة باإلب ــة التنظيمي الثقاف
مفهوم الثقافة التنظيمية:

 : بأهنــا  التنظيميــة  الثقافــة  »وهلــن«  عــرف 
ــات  ــادات والتوقع ــن االعتق ــة م ــن جمموع ــارة ع »عب
املنظمــة«  أعضــاء  هبــا  يشــرك  التــي  والقيــم 

.)311 2010م،ص: )العميــان،
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وأشــار »كــورت« لثقافــة املنظمــة بأهنــا :»جمموعــة 
االفراضــات واملعتقــدات والقيــم واملعايــر التــي 
2013م،  كريــم،  املنظمــة«)  أفــراد  هبــا  يشــرك 

.)445 ص:
يعــرف القريــويت )2006م، ص:151( الثقافــة 
ــية  ــم األساس ــات والقي ــا :»االفراض ــة بأهن التنظيمي
ــف  ــل التكي ــن أج ــة  م ــة معين ــا مجاع ــي تطوره الت
والتعامــل مــع املؤثــرات اخلارجيــة والداخليــة والتــي 
يتــم االتفــاق عليهــا وعــى رضورة تعليمهــا للعاملــن 
اجلــدد يف التنظيــم مــن أجــل إدراك األشــياء والتفكــر 

ــمية«. ــداف الرس ــدم األه ــة خت ــة معين ــا بطريق هب
الثقافــة  أن   )18 ص:  )2011م،  داود  ويــرى 
ــلوك  ــن الس ــة م ــة متكامل ــل : »منظوم ــة متث التنظيمي
يعتمــده  والــذي  املؤسســة  يف  الســائد  اإلنســاين 
األفــكار  وتشــمل  بينهــم  التعامــل  يف  أفرادهــا 
واألعــراف االجتاعيــة التــي تعمــد عــى نقــل املعرفــة 

واملعلومــات«.
ــاء عــى  ــة  بن ــة التنظيمي وقــد قســم »كــويل« الثقاف
نمــط الثقافــة حيــث جعلهــا يف نمطــن  ثقافــة رصحيــة 
ــة  ــة اإلداري ــا البني ــر عنه ــي تع ــي الت ــة وه أو معلن
وإدارتــه  العمــل  قواعــد  أو  املنظمــة  يف  القائمــة 
ــترة  ــة أو مس ــة ضمني ــا، وثقاف ــن عنه ــمية املعل الرس
ــق بــن  وهــي التــي متــارس فعــا ويكــون فيهــا تطاب
القيــم والتوجهــات الســائدة يف الثقافــة التنظيميــة 
والقيــم والتوجهــات التــي يعتنقهــا أو يتحــرك يف 
2012م،  ومــريس  املؤسســة)حممد  أفــراد  ضوئهــا 

.)287 ص:

ــل  ــة متث ــة التنظيمي ــأن الثقاف ــبق ب ــا س ــح مم ويتض
ــي  ــلوكات الت ــدات والس ــم واملعتق ــن القي ــة م جمموع
تســهم يف تشــكيل ســلوك العاملــن باملنظمــة وحتــدد 
ــة  ــض ونوعي ــم البع ــع بعضه ــم م ــلوب تفاعله أس
ــتوى أداء  ــوض بمس ــة للنه ــة والثق ــات املتبادل العاق

ــل. العم
كــا يتضــح أيضــا  أّن ثقافــة املنظمــة تتشــكل وفــق 
ســلوكيات العاملــن وتوجهاهتــم  إذ إهنــا حمصلــة 
ــم.  ــم وأعرافه ــم وقوانينه ــم وعاداهت ــة ملعتقداهت هنائي
حيــث إن هــذه الثقافــة حتــدد األطــر األساســية 
ــرون  ــن يس ــع العامل ــل مجي ــة وجتع ــة التنظيمي للثقاف
ــم  ــث يت ــا حي ــق مضموهن ــون وف ــا ويترف يف فلكه
بموجبهــا توجيــه ســلوك  العاملــن باملنظمــة، فيتبلــور 
مــن خاهلــا مظهــر اهلويــة التنظيميــة والصــورة العامة 

ــل. للعم
أمهية الثقافة التنظيمية:

مــن  رئيســًا  عنــرًا  التنظيميــة  الثقافــة  تعــد 
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 

ــة. املنظم
ويــرى املجــايل )2016م، ص:2(  أن جمــال الثقافــة 
التنظيميــة يعــد مــن املواضيــع احلديثــة التــي دخلــت 
أن منظــات  العلــوم اإلداريــة، وحيــث  يف كتــب 
األعــال يف القطــاع العــام واخلــاص تشــهد تطــورات 
ــر يف  ــات تؤث ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــرات يف جم وتغ
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تكيــف تلــك املنظــات مــع بيئتهــا، يــرز أمهيــة الثقافة 
التنظيميــة مــن خــال دورهــا األســايس الــذي تؤديــه 
وتؤثــر بواســطته عــى مســتويات األداء لــدى األفــراد 
ــح  ــث يصب ــة ككل حي ــى املنظم ــك ع ــس ذل وينعك
لــكل منظمــة ثقافتهــا اخلاصــة املميــزة هلــا عــن باقــي 

ــات. املنظ
وممــا يؤكــد  أمهيــة الثقافــة التنظيميــة  » أهنــا جتعــل 
ســلوكيات العاملــن ضمــن رشوطهــا وتســاعد عــى 
التنبــؤ بســلوكياهتم كــا تعمــل عــى توســيع مداركهــم 
ــة  ــداث وكيفي ــة األح ــى مواجه ــن ع ــم قادري وجتعله
ــان، 2010م ، ص:313(.  التــرف معهــا «. ) العمي
ــوم  ــًا يق ــارًا مرجعي ــة »إط ــة املنظم ــكل ثقاف ــا تش ك
ــه«. ــطة يف ضوئ ــداث واألنش ــر األح ــراد بتفس األف

ــم، 2013م ، ص: 449( . )كري
ــة   ويشــر األلفــي ) 2010م، ص:38 ( إىل أن أمهي
الثقافــة التنظيميــة ترجــع إىل أهنــا متكــن أعضاءهــا مــن 
االلتــزام و اإلبــداع ، واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات مما 
يدفــع لتحقيــق أداء متميــز يمكــن املنظمــة مــن حتقيــق 
أهدافهــا. أمــا الثقافــة الضعيفــة فعــادة مــا تتواجــد يف 
ــاركة  ــى املش ــجع ع ــيئ  ال يش ــاخ س ــود من ــل وج ظ
والتعــاون والعمــل اجلــاد كــا تــؤدي إىل شــيوع 
ــلبية  ــم الس ــض القي ــديد وبع ــطء الش ــاالة والب الامب
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 

ــراد العاملــن. ــم واجتاهــات األف وموائمــة لقي
ــة  ــول إن الثقاف ــن الق ــبق يمك ــا س ــى م ــًا ع وعطف
ــه  ــوم ب ــا تق ــااًل إىل م ــا إمج ــع أمهيته ــة ترج التنظيمي
مــن دور إرشــادي وتوجيهــي عــى مســتوى العاملــن 
منفرديــن، وعــى مســتوى مجاعــة العمــل يف بيئــة 
ــن  ــزء م ــة كج ــتوى املنظم ــى مس ــك ع ــة وكذل املنظم

ــي. ــع العامل ــيل و املجتم ــع املح ــة املجتم بيئ
اإلبداع اإلداري:

ــة  ــارشًا لثقاف ــًا مب ــداع إإلداري انعكاس ــل اإلب يمث
ــر  ــة التفك ــزز حري ــا تع ــت ثقافته ــا كان ــة فكل املنظم
ــًا  ــه مالي ــجعه وتدعم ــاق وتش ــل اخل ــل العم وتقب
لــدى  اإلبــداع  مســتوى  ارتفــع  كلــا  ومعنويــًا، 

العاملــن يف املنظمــة.
اإلبــداع  ص:40(  )2012م،  خــري  ويعــرف 
ــن  ــع ب ــردة جتم ــة منف ــة فكري ــه عملي اإلداري بكون
املعرفــة املتألقــة والعمــل اخلــاق ،متــس شــتى جماالت 
احليــاة وتتعامــل مــع الواقــع وتســعى نحــو األفضــل 
،فضــا عــن أن اإلبــداع ناتــج تفاعــل متغــرات 
ذاتيــة أو موضوعيــة أو شــخصية أو بيئيــة أو ســلوكية 

ــزون. ــخاص متمي ــا أش ،يقوده
ــداع  ــيل )2011م، ص:108( أن األب ــرى ع ــا ي ك
ــن  ــة م ــدى جمموع ــة ل ــة الكامن ــل الطاق اإلداري يمث
القائمــن عــى العمــل يف املنظــات املختلفــة، ويضمــن 

ــة وكفــاءة.  حتقيقــًا ألهدافهــا بفاعلي
ويشــر عطيــة )2009م، ص:9( إىل أن اإلبــداع 
اإلداري عبــارة عــن مزيــج مــن القــدرات التــي متكــن 
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ــة  ــزة، قابل ــدة، متمي ــرة جدي ــاج فك ــن إنت ــرد م الف
للتطبيــق، هبــدف حــل مشــكلة أو تطويــر نظــام قائــم 
ــال  ــذ أع ــيل لتنفي ــلوب عم ــوم أو أس ــاد مفه أو إجي
ــاءة  ــداف بكف ــق األه ــل حتقي ــكل يكف ــة، بش املنظم

ــة.   وفاعلي
ــاج  ــة أو إنت ــق قيم ــه خل ــد ب ــداع يقص أي أن االب
ــاج  ــق بإنت ــت تتعل ــواء كان ــدة س ــدة مفي ــرة جدي فك
ــراءات  ــائل واالج ــق بالوس ــة، أو تتعل ــلعة أو خدم س
والعمليــات، أو تتعلــق باإلســراتيجيات والسياســات 
2016م،   ( برويــس  التنظيميــة، ويــرى  والرامــج 
ص:1 ( أن قــدرة املنظمــة والعاملــن فيهــا عــى 
التميــز واإلبــداع والتجديــد يتوقــف عــى قــدرة 
املنظمــة عــى مواكبــة التطويــر، ممــا حيتــم رضورة قيــام 
ــة  ــاليبها اإلداري ــا وأس ــر مفاهيمه ــة بتطوي إدارة املنظم
ــدع  ــة لكــي تب ــة الظــروف أمــام العقــول البري لتهيئ
ــاخ  ــر من ــال توف ــن خ ــتمر م ــكل مس ــدد بش وجت
تنظيمــي مائــم ،وبيئــة تفاعليــة تســاهم يف ربــط 
ــا  ــبة مم ــة املكتس ــرات الراكمي ــارف واخل ــل املع ونق
يســاعد عــى تنميــة اإلبــداع وتطويــر وتنميــة املنظمــة 

ــان تفاعــيل.  ككي
وال تقتــر عمليــة اإلبــداع عــى اســتحداث 
ــد  ــل متت ــداف ب ــق األه ــات أو حتقي ــات واخلدم املنتج
لتشــمل حــل املشــكات، ويشــر كل مــن نصــر 
والفــراوي )2015م، ص:5-6( إىل أن األبــداع يف 
ــكلة،  ــر يف املش ــط بالتفك ــم فق ــكات ال يت ــل املش ح
وإنــا أيضــًا بمقابلــة النــاس واالستفســار منهــم 

جانــب  جانبــان  فلإلبــداع  إليهــم،  واالســتاع 
مفاهيمــي وآخــر إدراكــي حــي، فاملبدعــون جيــدون 
ــداع  ــه اإلب ــون علي ــب أن يك ــا جي ــة مل ــة حتليلي طريق
لاســتفادة مــن الفرصــة، ثــم يقومــون بمقابلــة 
العمــاء أو املســتخدمن للتعــرف عــى توقعاهتــم 

والقيــم واحلاجــات املوجــودة لدهيــم.
وعطفــًا عــى مــا ســبق يمكــن القــول إن اإلبــداع 
ظاهــرة معقــدة ذات أبعــاد متعــددة أكثــر مــن اعتبارها 
مفهومــا نظريا؛حيــث يعــد اإلبــداع مــن الناحيــة 
النظريــة اســتحداث أو ابتــكار يشء جديــد، فهــو 
نقيــض التقليــد؛ ومــن الناحيــة العمليــة يعــد اإلبــداع 
ترفــًا هيــدف إىل حتقيــق إنتــاج يتمّيــز باملاءمــة 
و إمكانيــة التطوير؛وعــى املســتوى اإلداري يمثــل 
ــي  ــلوكيات الت ــراءات و الس ــة اإلج ــداع جمموع اإلب
ــل  ــة وتفعي ــام يف املنظم ــاخ الع ــن املن ــؤدي إىل حتس ت
ــى  ــن ع ــز العامل ــال حتفي ــن خ ــي م اآلداء اإلبداع
ــر  ــلوب أكث ــرارات بأس ــاذ الق ــكات و إخت ــل املش ح
ــى  ــر؛ وع ــة يف التفك ــر مألوف ــة غ ــا و بطريق إبداع
ــن  ــن العامل ــة م ــويب املنظم ــخيص ملنس ــتوى الش املس
يعكــس اإلبــداع قــدرة عقليــة تتفــاوت مــن شــخص 
ــرد أو  ــتوى الف ــى مس ــر ع ــن أن تظه ــر و يمك آلخ

ــة. ــة أو املنظم اجلاع
أمهية اإلبداع اإلداري:

يعــود األثــر احليــوي لإلبــداع اإلداري  ملــا حيققــه 
ــة العمــل وإنجــاز أهــداف املنظــات  ــر لبيئ مــن تطوي
حيــث يتــم مــن خالــه التخلــص مــن الســياق 
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العــادي للتفكــر و اتبــاع نمــط جديــد مــن التفكــر.
اإلبــداع  أن  ص:2(  )2016م،  مــراد  ويــرى 
اإلداري منظومــة متكاملــة تشــرك فيهــا املنظمــة 
ــن  ــن و موظف ــن مديري ــم م ــراد التنظي ــة وأف اإلداري
وكذلــك بيئــة املنظمــة، و تعتــر اإلدارة هــي العنــر 
الفاعــل يف أداء املنظمــة ومــن ثــم كان ال بــد وأن 
ــر إىل  ــا، و بالنظ ــق أهدافه ــى حتق ــور حت ــه للتط تتج
عنــارص العمليــة اإلبداعيــة فــإن حجــر الزاويــة فيهــا 
ــه تنطلــق املنظمــة نحــو  ــه و ب هــو املوظــف الــذي من

اإلداري. اإلبــداع 
ويشــر عيــد )2008م ، ص:3( إىل أن  اإلبــداع 
اإلداري يعتــر جوهــر أي منظمــة، و قــد أمجــع علــاء 
املنظمــة  أن  عــى  اإلداريــون  املارســون  و  اإلدارة 
املعــارصة تعيــش ظروفــا متغــّرة و معقــدة ممــا جيعلهــا 
ــهم  ــو يس ــداع اإلداري، فه ــة إىل اإلب ــة ملح يف حاج
ــكار و  ــد األف ــى تولي ــن ع ــدرات العامل ــن ق يف حتس
مواكبــة التطــورات التقنيــة احلديثــة و حــل املشــكات 
ــت  ــبة يف الوق ــرارات املناس ــاذ الق ــاركة يف اخت و املش

ــب املناس
ويرى موسى )2013م، ص:5-6( أن اإلجيابيات 
حتسن  يف  تتمثل  اإلداري  اإلبداع  ظاهرة  توفرها  التي 
والفرد،  املنظمة  عى  بالنفع  يعود  با  التنظيم  خدمات 
واملسامهة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملن 
يف التنظيم عن طريق إتاحة الفرص هلم يف اختيار تلك 
عن  املالية  للموارد  األمثل  واالستغال  القدرات، 
التطورات  تتواكب مع  أساليب عملية  استخدام  طريق 

اإلنائية  بن  التوازن  إحداث  عى  والقدرة  احلديثة، 
وحسن  املتاحة،  والبرية  املادية  واإلمكانيات  املختلفة 
عن  قدراهتم  من  واالستفادة  البرية  املوارد  استغال 
البحث عن اجلديد يف جمال  الفرص هلا يف  إتاحة  طريق 
مع  يتفق  با  العمل  ألنظمة  املستمر  والتحديث  العمل 

التغرات املحيطة.
اإلداري يف  باإلبــداع  التنظيميــة  الثقافــة  عالقــة 

اجلامعــات:
تعــد اجلامعــة أهــم منظــات التعليــم العــايل 
ــى  ــًا ع ــًا مثالي ــد نموذج ــا تع ــارص ك ــامل املع يف الع
مــن حيــث احلجــم  الكبــرة  اإلداريــة  املنظــات 
والفاعليــة مــن حيــث الــدور يف املجتمــع ســواء 
عــى مســتوى األفــراد أو املؤسســات نظــرًا ملــا تقــوم 
أدوار ذات أمهيــة عــى كافــة األصعــدة  بــه مــن 
االجتاعيــة والسياســية والثقافيــة، » فاجلامعــة مــا 
ــق  ــا إال لتحقي ــا وأهدافه ــالتها ورؤيته ــت رس وضع
أهــداف إســراتيجية تشــمل النتــاج التعليمــي املتمّثــل 
يف ختريــج أفــواج مــن الطــاب املتميزيــن يف احلقــول 
العلميــة املتنوعــة، وتقديــم اخلدمــات البحثيــة ســواء 
املتنوعــة  املعرفــة  فــروع  يف  التطبيقيــة  أو  النظريــة 
ــدة  ــات عدي ــم خدم ــال يف تقدي ــكل فع ــاهم بش لتس
 (Gapar & Mabic, هبــا«  املحيطــة  للمجتمعــات 

.2014, p:305)

مــن  جمموعــة  إىل  إداريــًا  اجلامعــات  وتنقســم 
الكليــات ومتثــل األقســام الوحــدات اإلداريــة املكونــة 
ــا  ــا وتطويره ــام هب ــد زاد االهت ــك فق ــة، لذل للكلي
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الســنوات األخــرة بصفتهــا  نتاجهــا يف  وحتســن 
املؤسســة  يف  الزاويــة  وحجــر  الفقــري،  العمــود 
اجلامعيــة كوهنــا أصغــر وحــدات تنظيميــة تربــط 
بــن قياداهتــا وأعضــاء هيئــة التدريــس فيها)كســاب، 

.)76 ص:  2007م، 
وتنــّص املــادة الرابعــة واألربعــون مــن نظــام 
)1436هـــ،  واجلامعــات  العــايل  التعليــم  جملــس 
مــن  القســم  رئيــس  »يعــن  أنــه:  ص:15( عــى 
املتميزيــن  الســعودين  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن مديــر اجلامعة 
ــة أو املعهــد، ويكــون  ــد الكلي ــاء عــى ترشــيح عمي بن
التعيــن ملــدة ســنتن قابلــة للتجديــد، وهــو املســئول 
عــن تســير األمــور العلميــة واإلداريــة واملاليــة فيــه، 
ــة  ــم يف هناي ــال القس ــن أع ــرًا ع ــد تقري ــدم للعمي ويق

كل ســنة دراســية«.
ويعــد رؤســاء األقســام العلميــة يف الكليــات مــن 
ــي  ــر اإلداري والتنظيم ــة التطوي ــاح عملي ــارص نج عن
وقيــادة اإلبــداع واالبتــكار يف اجلامعــة، وعليهــم تقــع 
ــة  ــة واالجتاعي ــلوكيات الفردي ــه الس ــؤولية توجي مس
ألعضــاء هيئــة التدريــس وللطلبــة نحــو قــدرات 
ــة.  ــداف الربوي ــق األه ــم يف حتقي ــن كفاءهت ــد م تزي

)صالــح، وحســن، 2010م، ص:794(.
ومــن خــال العاقــة التنظيميــة بــن اإلدارة العليــا 
ــن  ــم م ــويب القس ــام ومنس ــاء األقس ــات ورؤس بالكلي
ــة  ــس الثقاف ــع أس ــم وض ــس يت ــة التدري ــاء هيئ أعض
التنظيميــة للقســم التــي متثــل نموذجــًا مصغــرًا للثقافة 

التنظيميــة للجامعــة والتــى تعكــس يف مضموهنــا 
ــائدة،  ــة الس ــة التنظيمي ــف الثقاف ــوة أو ضع ــدى ق م
حيــث يــرى الرواشــدة ) 2007م، ص:38( أن ثقافــة 
ــاء  ــا أعض ــق عليه ــة يتف ــة قوي ــوع إىل ثقاف ــم تتن التنظي
التنظيــم و تســاعد يف حتســن أدائهــم ، وثقافــة ضعيفــة 
تــؤدي إىل الامبــاالة واالنغــاق حيــث يســود منــاخ 

ــكار. ــى االبت ــجع ع ال يش
        فالثقافــة القويــة هتتــم بتحفيــز العاملــن 
ــم  ــة هل ــة الفرص ــال إتاح ــن خ ــم م ــادة دافعيته وزي
ــة  ــل املنظم ــرار داخ ــع الق ــة صن ــاركة يف عملي للمش
ــوع مــن التعــاون والتكامــل وتســاعد هــذه  وإجيــاد ن
ــع  ــل م ــتجابة والتفاع ــة االس ــق رسع ــة يف حتقي الثقاف
البيئــة والتخلــص مــن اإلجــراءات الروتينيــة وحتســن 
2010م،  العاقــات اإلنســانية، ويشــر األلفــي ) 
ص:38 ( إىل أن  الثقافــة القويــة يف املنظمــة متكــن 
ــاركة يف  ــداع ، و املش ــزام و اإلب ــن االلت ــا م أعضاءه
اختــاذ القــرارات ممــا يدفــع لتحقيــق أداء متميــز يمكــن 
ــة  ــة الضعيف ــا الثقاف ــا، أم ــق أهدافه ــن حتقي ــة م املنظم
ــيئ  ال  ــاخ س ــود من ــل وج ــد يف ظ ــا تتواج ــادة م فع
يشــجع عــى املشــاركة والتعــاون والعمــل اجلــاد 
ــديد  ــطء الش ــاالة والب ــيوع الامب ــؤدي إىل ش ــا ت ك
وبعــض القيــم الســلبية ووجــود نــوع مــن االغــراب 

ــي.  التنظيم
2011م،   ( وآخــــــرون  الزيــودي  ويضيــف  
ص:611( أن هنــاك تعــددًا يف أنــاط الثقافــة الســائدة 
الثقافــة  نمــط  ففــي  التعليميــة  املنظــات  داخــل 
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البروقراطيــة تتحــدد املســؤوليات والعمــل فيهــا 
ــال  ــلطة وانتق ــل الس ــذ تسلس ــوزع ويأخ ــم وم منظ
ــة  ــذه الثقاف ــد ه ــا، وتعتم ــكا هرمي ــات ش املعلوم
عــى التحكــم وااللــزام، أمــا نمــط الثقافــة اإلبداعيــة 
ــداع  ــى اإلب ــاعد ع ــل تس ــة عم ــود بيئ ــز بوج فيتمي
ويتســم أفرادهــا بحــب املخاطــرة يف اختــاذ القــرارات 
ــذا  ــز ه ــوة، ويرك ــة الق ــات وثقاف ــة التحدي ومواجه
ــم  ــوره وهيت ــه حض ــر ل ــم، واملدي ــى احلس ــوع ع الن
بنفســه وباملخلصــن لــه ، ولكنــه واضــح فيــا يطلبــه، 
وثقافــة التعاطــف اإلنســاين ويركــز هــذا النــوع عــى 
التعاطــف والعاقــات اخلدميــة وتتميــز بــأن العاملن 
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. 
)2006م(  القريــــــــــويت  مــن  كل  ويــرى 
وكســاب)2007م( والرواشــدة ) 2007م( وصالــح، 
وحســن )2010م( والعميــان)2010م( واأللفــي 
) 2010م( وحجازيــن) 2011م( وداود )2011م( 
ــايل )2016م( أن  ــريس )2012م( واملج ــد وم و حمم
ــة يمكــن تطويرهــا يف اجلامعــات إىل  ــة التنظيمي الثقاف
ــة  ــا املختلف ــر أبعاده ــال تطوي ــن خ ــة م ــة فاعل ثقاف
واملمثلــة يف » الرؤية،الفرضيــات الرمــوز، الفاعليات، 

ــاالت«. ــر، االتص املعاي
ــم  ــكل العل ــب أن يش ــة جي ــتوى الرؤي ــى مس فع

وتطبيقاتــه اهلاجــس الرئيــس للعاملــن بالكليــة، 
ــة للتغــر  وجيــب أن تكــون معلومــات العاملــن قابل
ــرك  ــى أن ت ــد، ع ــف جدي ــع كل مكتش ــة م بمرون
املصريــة،  القــرارات  اختــاذ  يف  العاملــن  اإلدارة 
ــكل  ــدرايس بش ــام ال ــطة الع ــات أنش ــق توقيت وتطب
دقيــق، وتصبــح ســلوكيات العاملــن نابعــة دائــًا مــن 
ــات  ــتوى الفرضي ــى مس ــخصية. وع ــا الش معتقداهت
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 
ــى  ــددة، وع ــم حم ــن مفاهي ــدى العامل ــة ل التنظيمي
مســتوى الرمــوز جيــب أن  تســعى اإلدارة إىل ترســيخ 
ــد  ــم بتحدي ــن، وأن هتت ــدى العامل ــة ل ــاين هام مع
العمــل،  يف  خاصــة  دالالت  هلــا  ومعــامل  أعــام 
وحتــرص عــى تعزيــز صورهتــا لــدى العاملــن. أمــا 
ــات فيجــب أن تشــجع اإلدارة  عــى مســتوى الفاعلي
التنافــس العلمــي وحتــرص عــى تكريــم  حالــة 
ــيخ  ــبات لرس ــاالت ومناس ــم احتف ــن، وتقيي املبدع
ــي  ــج الديمقراط ــيخ النه ــعى لرس ــا تس ــالتها، ك رس

ــا. ــال فاعليته ــن خ م
ــح  ــدد اللوائ ــب أن حت ــر جي ــتوى املعاي ــى مس وع
ــون  ــب أن تك ــا جي ــن، ك ــلوك العامل ــن س والقوان
اخلاصــة  والقواعــد  واإلجــراءات  التعليــات 
بالتدريــس واألســاتذة والطلبــة واضحــة متامــًا، عــى 
أن حتكــم العاقــات اإلداريــة حمــددات ال يمكــن 

خمالفاهتــا.
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ــم  ــب أن تتس ــاالت فيج ــص االتص ــا خي ــا في أم
االتصــاالت بــن الرئيــس واملــرؤوس يف اجلامعــة 
بالســهولة،  وأن تكــون العاقــات غــر الرســمية 
ــاوة  ــة، ع ــائدة يف اجلامع ــة( س ــخصية والعلمي )الش
عــى أن يصبــح االتصــال بــن قطاعــات اجلامعــة يتــم 

ــر. ــهولة ويي بس
ومــن خــال تلــك املارســات يمكــن تفعيــل 
ــداع اإلداري  ــداع. فاإلب ــة لإلب ــة داعم ــة تنظيمي ثقاف
ــة  ــن للتنمي ــر وحتس ــاد تطوي ــب إجي ــن يف الغال »يتضم
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 

ــمي، 2002م، ص:55(. ــور« )القاس ــدم للجمه تق
ــداع  ــن اإلب ــواع م ــة أن ــن ثاث ــز ب ــن التميي ويمك
اإلداري املحقــق يف املنظــات، وهــي اإلبــداع اإلداري 
ــتوى  ــة، ومس ــتوى اجلاع ــرد، ومس ــتوى الف ــى مس ع
ومجيعهــا  بينهــا،  فيــا  تتكامــل  والتــي  املنظمــة 
ــد، 2010م،  ــو زي ــارصة )أب ــات املع ــة للمنظ رضوري
ــة  ــة الفاعل ــة التنظيمي ــهم الثقاف ــث تس ص:37(. حي
يف حتقيــق الســلوك اإلبداعــي لــدى الفــرد الــذي 
ينتقــل بــدوره إىل اجلاعــة ومــن ثــم إىل املنظمــة ككل. 
ويشــر الســكارنه )2011م، ص:52( إىل الســلوك 
اإلبداعــي بأنــه» التــرف املميــز الــذي يارســه الفــرد 
ــبق  ــلوك يس ــه س ــل، وأن ــع العم ــة يف موق أو املجموع
اإلبــداع يف صيغتــه النهائيــة «، وجمموعــة الســلوكيات 

ــال  ــن خ ــة م ــراد املنظم ــها أف ــي يارس ــة الت اإلبداعي
ــداع اإلداري. ــه اإلب ــق يف جممل ــة حتق ــة التنظيمي الثقاف
ويمكــن القــول أن الثقافــة التنظيميــة حتقــق أعــى 
أهدافهــا مــن خــال إســهامها يف حتقيــق أبعــاد اإلبداع 
اإلداري املختلفــة، واملمثلــة يف » حــل املشــكات 
ــة ،  ــر ، روح املجازف ــة للتغ ــرار ، القابلي ــاذ الق واخت
تشــجيع اإلبــداع«. حيــث تســهم الثقافــة التنظيميــة يف 
مســاعدة الفــرد عــى حــل املشــكات واختــاذ القــرار 
فتمكنــه مــن اختــاذ قــرار حاســم خــال فــرة قياســية 
نســبيا، وجتعلــه قــادرًا عــى اكتشــاف املشــاكل هبــدف 
حلهــا، وعــى أن يقــوم بتجربــة أفــكار وطــرق جديــدة 
حلــل املشــاكل، ويتخــذ املواقــف إزاء تلــك املشــاكل، 
كل عــى حــدة لغــرض حلهــا، ويســتطيع اختــاذ 

ــدرة املعلومــات املتاحــة. ــة ن ــرارات مهمــة يف حال ق
األفــراد  لــدى  التنظيميــة  الثقافــة  تعــزز  كــا 
ــة  ــى مناقش ــدرة ع ــر ق ــم أكث ــر فتجعله ــة للتغ القابلي
الرئيــس املبــارش رصاحــة حــول املكافــآت التــي متنــح 
هلــم أثنــاء العمــل، وجتعلهــم أكثــر قــدرة عــى إجيــاد 
طــرق جديــدة الســتخدام اإلمكانــات املتاحــة أو 
ــم  ــة أفكاره ــت  ملتابع ــص وق ــل، وختصي ــذ العم تنفي
تعزيــز روح  اخلاصــة، عــاوة عــى  ومشــاريعهم 
املجازفــة لدهيــم وتشــجيع اإلبــداع مــن خــال تنفيــذ 
املقدمــة  املقرحــات  اجلديــدة، وتشــجع  األفــكار 
ــراد  ــذب األف ــهيات جل ــم تس ــن، وتقدي ــن اآلخري م
املبدعــن واحلــرص عــى اســتمرارهم يف العمــل، 
والعمــل عــى تشــجيع األفــراد الذيــن يفكــرون 
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ــم. ــاق اختصاصه ــارج نط خ
الدراسات السابقة:

نظــرًا ألمهيــة الثقافــة التنظيميــة ودورهــا يف نجــاح 
املنظــات املعــارصة وكذلــك أمهيــة اإلبــداع اإلداري؛ 
ــن  ــد م ــوا بالعدي ــد قام ــن ق ــن الباحث ــد م ــإن العدي ف
اجلهــود والدراســات للوقــوف عــى واقــع تلــك 
ــات  ــا يف جمتمع ــل تعزيزه ــح عوام ــرات وتوضي املتغ
إىل  الدراســات  قســمت  وقــد  املختلفــة،  العمــل 

ــة: ــرات الدراس ــًا ملتغ ــن وفق حموري
أواًل:  الدراسات املتعلقة بالثقافة التنظيمية: 

إىل  هدفــت  بدراســة  )2013م(  عــوض  قــام 
ــة  ــة التنظيمي ــاء الثقاف ــات بن ــم آلي ــى أه ــرف ع التع
ــاملة يف اإلدارات  ــودة الش ــق إدارة اجل ــة لتطبي الداعم
ــراد  ــر أف ــة نظ ــن وجه ــم م ــة والتعلي ــة للربي العام
ــتخدم  ــد اس ــة فق ــداف الدراس ــًا أله ــة، وحتقيق العين
ــم  الباحــث املنهــج الوصفــي املســحي ، وقــام بتصمي
اســتبانة مكونــة مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة ) اهليــكل 
ــة  ــز املادي ــراءات ،احلواف ــة واإلج ــي ،األنظم التنظيم
واملعنويــة واملكافــآت ،العاملــون ، القــادة ( ، وطبقــت 
بأســلوب احلــر الشــامل عــى )262(  فــردًا يمثلــون 
مجيــع مــريف ومرفــات اجلــودة الشــاملة بــاإلدارات 
العربيــة  اململكــة  يف  والتعليــم  للربيــة  العامــة 
ــه الدراســة مــن نتائــج  الســعودية، وممــا توصلــت إلي
أن متغــرات الدراســة اخلمســة بــا حتويــه مــن آليــات 
ســجلت درجــة كبــرة جــدًا مــن األمهيــة مــن وجهــة 
نظــر أفــراد الدراســة لبنــاء الثقافــة التنظيميــة الداعمــة 

لتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف اإلدارات العامــة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــم باململك ــة والتعلي للربي

ومــن الدراســات أيضًا دراســة عابديــن )2013م( 
التــي هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى الثقافــة 
ــة  ــة يف حمافظ ــة العربي ــدارس الثانوي ــة يف امل التنظيمي
القــدس مــن وجهــة نظــر اإلداريــن واملعلمــن فيهــا، 
ــث  ــتخدم الباح ــد اس ــة فق ــداف الدراس ــًا أله وحتقيق
املنهــج الوصفــي،  وقــام بتصميــم اســتبانة مكونــة من 
جزأيــن األول للمعلومــات األوليــة عــن املبحوثــن ، 
ــة   ــة التنظيمي ــف الثقاف ــدًا يص ــاين )59( بن ــزء الث واجل
يف جمــاالت ) القيــم ، واملعتقــدات ، واألعــراف ، 
والتوقعــات التنظيميــة (، وطبقــت الدراســة عــى 
ــت )52(  ــة ضم ــت )21( مدرس ــة بلغ ــة عنقودي عين
إداريــًا و)319( معلــًا، وممــا توصلــت إليــه الدراســة 
مــن نتائــج أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة يف املــدارس 
الثانويــة العربيــة يف القــدس كــا يــراه املعلمــون 
واإلداريــون فيهــا مرتفــع بشــكل عــام، وكذلــك 
ــاء  ــذى ج ــراف وال ــد األع ــدا بع ــا ع ــاد م ــى األبع ع
منخفضــًا ، وجــاء ترتيبهــا كــا يــيل : )التوقعــات 

ــراف(. ــم ، األع ــدات ، القي ــة ، املعتق التنظيمي
كــا قــام صديقــي )2013م( بدراســة  هدفــت إىل 
ــوع  ــا موض ــون منه ــي يتك ــاد الت ــى األبع ــرف ع التع
ــود  ــة وج ــى إمكاني ــرف ع ــة وألداء التع ــة املنظم ثقاف
عاقــة ترابطيــة بــن موضــوع الثقافــة التنظيميــة 
واألداء، واعتمــد الباحــث عــى املنهــج الوصفــي 
ــة  ــى عين ــا ع ــتبانة وتوزيعه ــم اس ــال تصمي ــن خ م
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ــات  ــل يف 4 مؤسس ــن 100 عام ــة م ــة املكون الدراس
ــة ورقلــة، وكان مــن أهــم  صغــرة ومتوســطة بوالي
نتائــج الدراســة وجــود أثــر للثقافــة التنظيميــة 
الســائدة عــى أداء املــوارد البريــة يف املنظــات 
ــاركة يف  ــر املش ــث تؤث ــطة ، بحي ــرة واملتوس الصغ
اختــاذ القــرار وكــذا االلتــزام واحــرام الوقــت 
عــى أداء املــوارد البريــة، كــا أظهــرت النتائــج أن 
لإلبــداع واالبتــكار يف املؤسســة تأثــرا واضحــا عــى 
األداء؛ يف حــن أن مجاعيــة العمــل وروح الفريــق 
ال تؤثــر عــى أداء املــوارد البريــة يف املنظــات 
الصغــرة واملتوســطة املدروســة، وأوصــت الدراســة 
بــرورة زيــادة االهتــام بمجــال الثقافــة التنظيميــة 
اإلجيابيــة مــن قبــل اإلدارة والعاملــن، ألن االهتــام 
ــر  ــة وتطوي ــاهم يف تنمي ــة يس ــة املنظم ــال ثقاف بمج
مســتوى األداء ، ومنــح املكافــآت والتحفيــزات 
الازمــة بغــرض إشــباع حاجــات العــال باإلضافــة 
إىل إرشاك العاملــن يف صنــع القــرارات وحتديــد 
والتوجهــات  السياســات  ورســم  األهــداف 

ــة. ــتقبلية للمنظم املس
ــت إىل  ــة هدف ــميع )2013م( دراس ــاف س وأض
ــة الســائدة يف  ــة التنظيمي التعــرف عــى طبيعــة الثقاف
ــة  ــى طبيع ــرف ع ــي، والتع ــريف  اليمن ــاع امل القط
األثــر الــذي تركــه الثقافــة التنظيميــة عــى أداء 
الفــرد باإلضافــة إىل التعــرف عــى أهــم أبعــاد 
لــألداء  واملحفــزة  الداعمــة  التنظيميــة  الثقافــة 
ــج  ــث املنه ــتخدم الباح ــرد. واس ــتوى الف ــى مس ع

ــا  ــتبانة وتوزيعه ــم اس ــال تصمي ــن خ ــي م الوصف
عــى عينــة الدراســة التــي تكونــت مــن )630( 
ــة يف  ــوك العامل ــن البن ــدد م ــة يف ع ــا وموظف موظف
ــج  ــرز نتائ ــن أب ــي، وكان م ــريف اليمن ــاع امل القط
ــة  ــة التنظيمي ــوي للثقاف ــر املعن ــوت األث ــة ثب الدراس
عــى األداء الوظيفــي وإىل صعوبــة فصــل أداء الفــرد 
عــن ثقافــة املنظمــة، وأن طبيعــة األثــر الــذي تركــه 
الثقافــة التنظيميــة عــى أداء الفــرد يكمــن يف تأثرهــا 
املبــارش عــى الســلوك املصاحــب للفــرد عنــد أدائــه 
ملهــام وظيفتــه )الرغبــة يف األداء، الرغبــة يف البقــاء يف 
الوظيفــة( ويف مــدى دعمهــا وتبنيهــا ملقومــات األداء 

ــر. املثم
ــة  ــن (Uddin&other, 2013)   بدراس وقام أيدي
هدفــت إىل حتديــد أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى 
إنتاجيــة وأداء  العاملــن، وهدفــت الدراســة إىل 
ــن  ــى أداء العامل ــة ع ــة التنظيمي ــر الثقاف ــار أث اختب
ــغيلية  ــركات التش ــن ال ــدد م ــر ع ــة نظ ــن وجه م
ــج  ــث املنه ــتخدم الباح ــاالت واس ــاع االتص يف قط
ــة الدراســة عــددًا  الكمــي يف دراســته وشــملت عين
ــادش.  ــريف يف بنغ ــاع امل ــارف يف القط ــن املص م
وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود تأثــر قــوي 
للثقافــة التنظيميــة اإلجيابيــة عــى أداء العاملــن 
الثقافــات  باختــاف  العاقــة  اختــاف هــذه  و 
الفرعيــة يف املنظــات، باإلضافــة إىل أن الســات 
الثقافيــة يف املنظــات ختتلــف يف درجــة تأثرهــا عــى 
أداء العاملــن يف املنظمــة الواحــدة ومــن منظمــة 
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ــرى. ألخ
 (shahzd & وآخــرون   شــاهزا  قــام  كــا   
أثــر  حتديــد  إىل  هدفــت  بدراســة   others,2013)

ــن،  ــي للعامل ــى األداء الوظيف ــة ع ــة التنظيمي الثقاف
ــر  ــارش وغ ــر املب ــل األث ــة إىل حتلي ــت الدراس وهدف
الوظيفــي  األداء  عــى  التنظيميــة  للثقافــة  املبــارش 
للعاملــن وتأثرهــا عــى أداء العاملــن مــن خــال أثر 
التكنولوجيــا وعمــل العاملــن مــن منازهلــم، واعتمــد 
ــم  الباحــث عــى املنهــج الوصفــي مــن خــال تصمي
وتوزيــع االســتبانة واملقابــات الشــخصية. وشــملت 
عينــة الدراســة 110 مــن العاملــن يف منازهلــم والذين 
ــة هلــذا الغــرض،  يســتخدمون الرجميــات التكنولوجي
وكان مــن أهــم النتائــج وجــود أثــر للثقافــة التنظيميــة 
ــائل  ــض الوس ــن ولبع ــي للعامل ــى األداء الوظيف ع
التكنولوجيــة والرجميــات لألشــخاص العاملــن مــن 

ــم. منازهل
2012م ( بدراســة هدفــت إىل  وقــام النــوح ) 
ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــى مس ــرف ع التع
الريــاض  بمدينــة  والثانويــة  املتوســطة  باملــدارس 
ــًا  ــا ، وحتقيق ــدارس ومعلموه ــرو امل ــا مدي ــا يره ك
ــج  ــث املنه ــتخدم الباح ــد اس ــة فق ــداف الدراس أله
الوصفــي املســحي وقــام بإعــداد اســتبانة مكونــة مــن 
أبعــاد الثقافــة التنظيميــة )  العمــل اجلاعــي ، العدالــة، 
العاقــات اإلنســانية، االبتــكار والتجديــد(، وطبقــت 
ــة   ــع الدراس ــن جمتم ــوائية م ــة عش ــة  طبقي ــى عين ع
معلــًا   )9033( و  مديــرًا   )301( مــن  املكــون 

باملــدارس املتوســطة والثانويــة احلكوميــة بتعليــم 
الريــاض، وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أن 
هنــاك موافقــة بــن أفــراد عينــة الدراســة مــن مديــري 
املــدارس املتوســطة والثانويــة ومعلميهــا بمدينــة 
الريــاض عــى أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة باملدارس 
املتوســطة والثانويــة جــاء بدرجــة متوســطة، وكذلــك 
ــل  ــة حم ــاد الثقافــة التنظيمي ــن أبع ــى كل بعــد م ع
ــدارس  ــي امل ــج أن معلم ــت النتائ ــة. وأضح الدراس
يــرون أن جمــاالت الثقافــة التنظيميــة املختلفــة متــارس 
ــة،  ــرو املدارسـ ــراه مدي ــا ي ــل مم ــايب أق ــط حس بمتوس
ــات  ــال العاق ــى أن جم ــون ع ــة يتفق ــراد العين وأن أف
ــون  ــة وخيتلف ــاالت ممارس ــى املج ــو أع ــانية ه اإلنس
ــدارس  ــرو امل ــرى مدي ــة ف ــاالت ممارس ــل املج يف أق
ــا يــرى  ــة أقــل املجــاالت ممارســة بين أن جمــال العدال
ــو  ــد ه ــكار والتجدي ــال االبت ــدارس أن جم ــو امل معلم

ــة. ــاالت ممارس ــل املج أق
كذلــك قامــت عليــان ) 2012م ( بدراســة هدفــت 
إىل التعــرف عــى درجــة توفــر الثقافــة التنظيميــة 
املــدارس  مديــري  لــدى  اإلداريــة  واملارســات 
احلكوميــة يف حمافظتــي القــدس و»رام اهلل والبــرة« 
بينهــا مــن وجهــات نظــر املعلمــن ،  والعاقــة 
وحتقيقــًا ألهــداف الدراســة فقــد اســتخدمت الباحثــة 
ــتبانة  ــداد اس ــت بإع ــحي وقام ــي املس ــج الوصف املنه
ــة  ــة التنظيمي ــول الثقاف ــن األول ح ــن حموري ــة م مكون
يف أبعادهــا ) الفلســفة اإلداريــة التنظيميــة ، القيــم 
ــراف  ــة ، األع ــالة املنظم ــدات ورس ــة ، املعتق التنظيمي



ابتسام سالمة: أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ....             183-133

149

ــاين  ــور الث ــات ( واملح ــة ، التوقع ــن التنظيمي والقوان
حــول املارســات اإلداريــة. وطبقــت عــى عينــة 
عشــوائية  قوامهــا ) 470 ( معلــًا يف حمافظتــي القــدس 
و»رام اهلل والبــرة «، وممــا توصلــت إليــه الدراســة مــن 
نتائــج تتوفــر الثقافــة التنظيميــة واملارســات اإلداريــة 
لــدى املديريــن مــن وجهــات نظــر املعلمــن بدرجــة 

ــة. عالي
ثانيًا:  الدراسات املتعلقة باإلبداع اإلداري:

هدفــت  بدراســة  )2014م(  عبدالرمحــن  قــام 
الكشــف عــن واقــع ممارســة اإلبــداع اإلداري يف وزارة 
التعليــم العــايل والبحث العلمــي األردنيــة، وتوصلت 
إىل أن الدرجــة الكليــة ملارســة اإلبــداع اإلداري يف 
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األردنيــة 
جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وأنــه حيقــق التنميــة اإلداريــة 
واملهنيــة واألكاديميــة يف األجــل الطويــل، وأن اإلبداع 
يلعــب دورًا مهــًا يف إجيــاد وتطبيــق األفــكار اجلديــدة 
مــن أجــل إنتــاج يشء جديــد أو إدخــال حتســن عــى 

ــة. ــاة املختلف ــن احلي ــود يف ميادي يشء موج
هدفــت  بدراســة  )2014م(  مقابلــة  قــام  كــا 
ــس  ــدى رئي ــداع اإلداري ل ــة اإلب ــى درج ــرف ع التع
ــوم واآلداب  ــة العل ــي بكلي ــم العلم ــق القس أو منس
ــاء  ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــران م ــة نج ــروره بجامع ب
درجــة  أن  الدراســة  وأبــرزت  التدريــس،  هيئــة 
اإلبــداع اإلداري لــدى رئيــس أو منســق القســم 
ــروق ذات  ــد ف ــطة، وتوج ــت متوس ــي كان األكاديم
داللــة إحصائيــة تعــزى ألثــر اجلنــس يف اإلبــداع 

اإلداري لصالــح الذكــور، وعــدم وجــود فــروق ذات 
ــداع  ــر التخصــص يف اإلب ــة تعــزى ألث ــة إحصائي دالل

ككل. اإلداري 
 (Gaspar andومابــك جاســبار  قــام  كذلــك 
ــور  ــول لتص ــت الوص ــة هدف (Mabic, 2014 بدراس

حــول اإلبــداع يف اجلامعــة، وتوصلــت إىل أن التعليــم 
العــايل لــه دور رئيــي يف تطويــر جمتمــع املعرفــة 
ــر  ــدة للتغي ــات معق ــال عملي ــن خ ــاد م واالقتص
جلميــع جمــاالت احليــاة، ويتــم االهتــام باإلبــداع 
ــات  ــة التحدي ــة كاف ــيًا ملعاجل ــًا أساس ــاره عام باعتب
دافعــة  قــوة  ويمثــل  التغــرات،  عــن  النامجــة 
رئيســة نحــو خلــق املعرفــة، والتقــدم االجتاعــي 
واالقتصــادي، وتعزيــز اإلبــداع يف العمليــة التعليميــة 

والتنميــة املهنيــة داخــل األوســاط األكاديميــة.
ــرون )2012م(  ــة وآخ ــن مجع ــام كل م ــك ق كذل
ــادة  بدراســة هدفــت الكشــف عــن العاقــة بــن القي
ــايل،  ــداع اإلداري يف جامعــة دي ــق اإلب ــة وحتقي اإلداري
ــادة  ــن القي ــاط ب ــة ارتب ــود عاق ــت إىل وج وتوصل
يف  اإلداري  اإلبــداع  وحتقيــق  الناجحــة  اإلداريــة 
ــارت إىل  ــا أش ــي، ك ــو املهن ــب والنم ــاالت التدري جم
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ج
الداللــة )0.05( يف آراء رؤســاء األقســام ملهامهــم 
ــة لصالــح رؤســاء  ُتعــزى إىل تأثــر متغــر نــوع الكلي

ــة. ــات العلمي ــام يف الكلي األقس
ــة  ــو (Kandiko, 2012) بدراس ــام كانديك ــا ق ك
حــول القيــادة واإلبــداع يف التعليــم العــايل ودور 
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تعدديــة التخصصــات يف توظيــف واســتبقاء املبدعــن 
ــيًا  ــًا أساس ــم أص ــات باعتباره ــن املنظ ــد م يف العدي
يف اقتصــاد املعرفــة الناشــئ يف اجلامعــات، وتوصلــت 
الذيــن  األكاديميــن  مــن  غالبــًا  املبدعــن  أن  إىل 
ــددة يف  ــرة واملتع ــوث املبتك ــر البح ــى تأث ــزون ع يرك
مجيــع التخصصــات، وأن اجلوانــب املحفــزة لإلبــداع 
ــادة  ــع القي ــي تصن ــل اإلبداع ــة العم ــات متابع وحتدي

ــًا. ــا مهني ــة، وتنميه ــة اهلادف اإلبداعي
ــت  ــة هدف ــوط )2011م( بدراس ــام املش ــك ق كذل
ــداع اإلداري  ــى اإلب ــل ع ــة العم ــر بيئ ــح أث إىل توضي
بالتطبيــق عــى أكاديمية ســعد العبد اهلل للعلــوم األمنية 
بدولــة الكويــت، وتوصلــت إىل وجــود تأثــر معنــوي 
ــبة  ــداع اإلداري بالنس ــى اإلب ــي ع ــكل التنظيم للهي
ــدم  ــة، وع ــدرات اإلبداعي ــي والق ــلوك اإلبداع للس
وجــود تأثــر معنــوي لألنظمــة عــى اإلبــداع اإلداري 
ــة،  ــدرات اإلبداعي ــي والق ــلوك اإلبداع ــبة للس بالنس
ووجــود تأثر معنــوي للتدريــب عى اإلبــداع اإلداري 
والتنميــة املهنيــة واالنضبــاط الســلوكي، وكذلــك 
احلوافــز واملكافــآت والتكنولوجيــا وظــروف العمــل، 

ــداع اإلداري. ــى اإلب ــاركة ع وللمش
طريقة وإجراءات البحث:

هــدف البحــث احلــايل إىل حتديــد أثــر الثقافــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــداع اإلداري م ــى اإلب ــة ع التنظيمي
ــوم واآلداب  ــة العل ــس بكلي ــة التدري ــوات هيئ عض

للبنــات بطريــف .. 
وفيــا يــيل ســيتم تنــاول وصــف لإلجــراءات 

ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــا الباحث ــت هب ــي قام ــة الت امليداني
البحــث، وتتضمــن حتديــد املنهــج املتبــع يف البحــث، 
وجمتمــع وعينــة البحــث، وأداة البحــث والتحقــق مــن 
صدقهــا وثباهتــا، واملعاجلــة اإلحصائيــة املســتخدمة يف 

ــج. ــل النتائ حتلي
 منهج البحث:

ــة املنهــج  ــا ألهــداف البحــث طبقــت الباحث حتقيًق
الوصفــي املســحي والــذي عرفــه العســاف )2006م، 
ــه  ــم في ــذي يت ــوث ال ــن البح ــوع م ــه ن ص:191( بأن
ــة  ــث، أو عين ــع البح ــراد جمتم ــع أف ــتجواب مجي اس
الظاهــرة  وصــف  هبــدف  وذلــك  منهــم،  كبــرة 
ــا ،  ــة وجوده ــا ودرج ــث طبيعته ــن حي ــة م املدروس
ــى  ــة ع ــة التنظيمي ــر الثقاف ــع أث ــد واق ــك لتحدي وذل
ــة  ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه ــداع اإلداري م اإلب
التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريف .

جمتمع البحث :
البحــث مــن عضــوات هيئــة  تكــون جمتمــع 
التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات يف طريــف، 

وعددهــن )69( عضــوة .
عينة البحث:

لكــون جمتمــع البحــث صغــر ويســهل الوصــول 
ــار  ــم اختي ــد ت ــم، فق ــة هب ــراده واإلحاط ــع أف إىل مجي
مجيــع أفــراد جمتمــع البحــث بطريقــة احلــر الشــامل 
وتطبيــق العينــة املســحية، حيــث تــم توزيــع االســتبانة 
عــيل مجيــع عضــوات هيئــة التدريــس وقــد بلــغ عــدد 
االســتبانات املســردة )63( اســتبانة  وكانــت مجيعهــا 
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ــة  ــب املئوي ــرارات والنس ــاب التك ــم حس ت
ــدورات  ــّر ال ــًا ملتغ ــث وفق ــة البح ــراد عين ألف
ــدول )2(  ــج باجلـــ ــه النتائ ــا تبين ــة ك التدريبي

ــايل: الت
جدول )2)

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث 

وفقاً لمتغّير الدورات التدريبية

 

أغلــب  أن   )2( اجلــدول  مــن  يتضــح 
عضــوات هيئــة التدريــس مــن أفــراد عينــة 
البحــث حاصــات عــى دورات تدريبية   بنســبة 
ــس  ــة التدري ــوات هيئ ــم عض )71.42 ٪(، يليه
الغــر حاصــات عــى  دورات  تدريبية   بنسبــــة 
)27.58 ٪(  مــــن إمجـــــايل أفــــراد عينــة 

البحــــث. 

3(  توزيــع أفــراد عينــة البحــث وفًقــا لســنوات 
اخلــرة:

املئويــة  والنســب  التكــرارات  حســاب  تــم 
ــّر  ــًا ملتغـــــــ ــث وفق ــة البحـــ ــراد عينــــ ألف
ــدول )3(  ــج بج ــه النتائ ــا تبين ــرة ك ــنوات اخل س

صاحلــة للتحليــل اإلحصائــي.
خصائص أفراد عينة البحث:

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفراد 
عينــة البحــث وفقــًا للمتغــرات الديموغرافيــة 
ــة،  ــدورات التدريبي ــرة، ال ــنوات اخل ــية، س )اجلنس

ــوع الوظيفــة( ، كــا يــيل: ن
1(  توزيع أفراد عينة البحث وفًقا للجنسية :

املئويــة  والنســب  التكــرارات  حســاب  تــم 
ــا  ــية  ك ــّر اجلنس ــًا ملتغ ــث وفق ــة البح ــراد عين ألف

تبينــه النتائــج باجلــدول )1( التــايل:
جدول )1) 

التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقاً 
لمتغّير الجنسية

يتضــح مــن اجلــدول )1( الســابق أن أغلــب 
هيئــة  عضــوات  مــن  البحــث  عينــة  أفــراد 
التدريــس حيملــن جنســيات غر ســعودية بنســبة 
)96.83 ٪(، وكانــت أقــل نســبة لعضــوات 
ــة التدريــس الســعوديات  بنســبة )3.17 ٪(  هيئ

ــث. ــة البح ــراد عين ــايل أف ــن إمج م
وفًقــا  البحــث  عينــة  أفــراد  توزيــع   )2

التدريبيــة: للــدورات 

النسبةالتكرارالجنسية م

3.17  %2سعودية1

96.83 %61غير سعودية2

%63100اإلجمالي:

الحصول على الدورات م
النسبةالتكرارالتدريبية

71.42 %45نعم1

27.58  %18ال2

%63100اإلجمالي:
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التــايل:
جدول )3)

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث 
وفقاً لمتغّير سنوات الخبرة 

ــراد  ــب أفـــ ــدول )3( أن أغل ــن اجل ــح م يتض
التدريــس  هيئــة  عضــوات  مــن  البحــث  عينــة 
ــنوات إىل  ــن )5( س ــرة م ــنوات اخل ــات س صاحب
)10( بنســبة )63.49 ٪(، يليهــم عضــــوات هيئــة 
ــن 5  ــل م ــرة )أق ــنوات اخل ــاب س ــس أصح التدري
ســنوات( بنســبة )20.64 ٪(، وكانت أقل نسبــــــة 
أصحـــــــاب  التدريــس  هيئـــــــة  للعضــوات 
ســنوات اخلــــــرة )مــن 10ســنوات فأكثــر( حيــث 
بلغــت نســبتهم )15.87 ٪( مــن إمجــايل أفــراد عينــة 

ــث. البح

ــوع  ــا لن ــث وفًق ــة البح ــراد عين ــع أف 4(   توزي
الوظيفــة  :

تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة ألفــراد 
عينــة البحــث وفقــًا ملتغــّر نــوع الوظيفــة  كــا تبينــه 

النتائــج باجلــدول التــايل:
جدول )4)

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث
 وفقاً لمتغّير نوع الوظيفة  

ــة  ــراد عين ــب أف ــدول )4( أن أغل ــن اجل ــح م يتض
بنسبـــــــة  تدريســية  وظائــف  يشــغلن  البحــث 
ــة  ــوات هيئ ــبة للعض ــل نس ــت أق )77.77 ٪(، وكان
بنسبــــــة  العلمــي  التخصــص  ذوات  التدريــس 

)22.23 ٪( مــن إمجــايل أفــراد عينــة البحــث.

رابًعا: أداة البحث:
الربــوي،  األدب  االطــاع عــى  تــم  أن  بعــد 
ــث،  ــوع البح ــة بموض ــابقة املتعلق ــات الس والدراس
قامــت الباحثــة ببنــاء وتطويــر اســتبانة هبــدف التعرف 
عــى أثــر الثقافــة التنظيميــة عــى اإلبــداع اإلداري مــن 
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم 

ــف. ــات بطري واآلداب للبن
وقــد قســمت االســتبانة إىل حموريــن متثــل  املحــور 
ــة(  ــة التنظيمي ــر )الثقاف ــتبانة يف متغ ــن االس األول م
ــات،  ــدات، الفرضي ــم، املعتق ــبعة )القي ــا الس بأبعاده
ــا  ــاالت( ، أم ــر، االتص ــات، املعاي ــوز، الفاعلي الرم

النسبةالتكرارسنوات الخبرة م

20.64 %13أقل من )5( سنوات1

 من )5( سنوات إلى2
63.49 %40(10( سنوات

15.87 %10من )10( سنوات فأكثر3

100 %63اإلجمالي

النسبةالتكرارنوع الوظيفة  م

22.23  %14قيادية1

77.77 %49تدريسية2

100 %63اإلجمالي
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ــداع اإلداري(  ــر )اإلب ــل يف متغ ــاين فتمث ــور الث املح
ــرار،  ــاذ الق ــكات واخت ــل املش ــة )ح ــاده األربع بأبع
ــداع(. ــة، تشــجيع اإلب ــر، روح املجازف ــة للتغي القابلي

وصف أداة البحث )االستبانة(:
مــن  النهائيــة  صورهتــا  يف  االســتبانة  تكونــت 

يف: متثــا  رئيســن  جزأيــن 
ــخصية  ــات الش ــن البيان ــارة ع ــزء األول: عب اجل
ألفــراد عينــة البحــث  وتشــمل املتغــرات الديمغرافية 
)اجلنســية، ســنوات اخلــرة، الــدورات التدريبيــة، 

ــة(. ــوع الوظيف ن

اجلزء الثاين: حموري االستبانة :
ــن  ــون م ــة، ويتك ــة التنظيمي ــور األول: الثقاف املح

ــيل: ــا ي ــاد ك ــبعة أبع ــى س ــمة ع ــارة مقس )24( عب

البعد األول: القيم، ويتكون من )4( عبارات.
ويتكــون مــن )5(  املعتقــدات،  الثــاين:  البعــد 

عبــارات.
ــن )3(  ــون م ــات، ويتك ــث: الفرضي ــد الثال البع

ــارات. عب
 )3( مــن  ويتكــون  الرمــوز،  الرابــع:  البعــد 

عبــارات.
ــن )3(  ــون م ــات، ويتك ــس: الفاعلي ــد اخلام البع

ــارات. عب
البعــد الســادس: املعايــر، ويتكــون مــن )3( 

عبــارات.
ــن )3(  ــون م ــاالت ، ويتك ــابع: االتص ــد الس البع

ــارات. عب
ــة  ــاد األربع ــى األبع ــارات ع ــع العب ــاء توزي وج
املتضمنــة باملحــور األول كــا يوضحهــا اجلــدول 

عدد العباراتأرقام العبارات التي تمثل كل بعداألبعادم

4من رقم )1( : رقم )4)القيم1

5من رقم )5( : رقم )9)المعتقدات2

3من رقم )10( : رقم )12)الفرضيات3

3من رقم )13( : رقم )15)الرموز4

3من رقم )16( : رقم )18)الفاعليات5

3من رقم )19( : رقم )21)المعايير6

3من رقم )22( : رقم )24)االتصاالت7

جدول )5) 
توزيع أرقام عبارات المحور األول على أبعاده
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ــايل: الت
باملــدارس  اإلداري  اإلبــداع  الثــاين:  املحــور 
ــى  ــمة ع ــارة مقس ــن )21( عب ــون م ــة، ويتك الثانوي

ــي: ــام ي ــاد ك ــة أبع ثالث
البعــد األول: حــل املشــكالت واختــاذ القــرار، 

ويتكــون مــن )6( عبــارات.
البعــد الثــاين: القابليــة للتغيــر، ويتكــون مــن )7( 

صدق أداة البحث:
ــت  ــتبانة قام ــدق االس ــن ص ــد م ــل التأك ــن أج م

ــة: ــرق التالي ــتخدام الط ــة باس الباحث
1 - الصدق الظاهري:

ــا  ــم عرضه ــتبانة ت ــاء االس ــن بن ــاء م ــد االنته بع
عــى عــدد مــن املحكمــن هبــدف إبــداء املاحظــات 
عــى بنيــة االســتبانة وصاحيــة عبارهتــا لقيــاس 
ــون  ــه املحكم ــد وج ــا، وق ــي إليه ــي تنتم ــاد الت األبع
ــا  ــراء م ــت بإج ــات قام ــن التعدي ــدد م ــة لع الباحث
ــتبانة  ــت االس ــك أصبح ــا، وبذل ــارب )85 ٪( منه يق
ــور  ــن؛ املح ــن حموري ــة م ــة مكون ــا النهائي يف صورهت

عبــارات.
البعــد الثالــث: روح املجازفــة، ويتكــون مــن )3( 

عبــارات.
ــن  ــون م ــداع، ويتك ــجيع اإلب ــع: تش ــد الراب البع

)5( عبــارات.
ــة  ــاد الثاث ــى األبع ــارات ع ــع العب ــاء توزي وج
املتضمنــة باملحــور الثــاين كــا يوضحهــا اجلــدول 

ــة  ــى أربع ــمة ع ــارة مقس ــن )28( عب ــون م األول مك
أبعــاد، واملحــور الثــاين مكــون مــن )17( عبــارة 

ــاد. ــة أبع ــى ثاث ــمة ع مقس
ليكــرت  مقيــاس  الباحثــة  اســتخدمت  وقــد 
اخلــايس )أوافــق بشــدة، أوافــق، حمايــد، ال أوافــق، ال 
ــة البحــث  أوافــق بشــدة( لتحديــد موافقــة أفــراد عين
املحــددة  العبــارات  مــن خــال موافقتهــم عــى 

باالســتبانة.
2 -صدق االتساق الداخي ألداة البحث:

صــدق االتســاق الداخــي للمحــور األول )الثقافــة 
: ) لتنظيمية ا

عدد العباراتأرقام العبارات التي تمثل كل بعداألبعادم

6من رقم )25( : رقم )30)حل المشكالت واتخاذ القرار.1

7من رقم )31( : رقم )37)القابلية للتغيير.2

3من رقم )38( : رقم )40)روح المجازفة.3

5من رقم )41( : رقم )45)تشجيع اإلبداع.4

جدول )6)
توزيع أرقام عبارات المحور األول على أبعاده
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ــايل: الت
ــم حســاب صــدق االتســاق الداخــيل بحســاب  ت

ــاط  ــات ارتب ــدول )7( أن معام ــن ج ــن م يتب
ــي  ــذي تنتم ــد ال ــة للبع ــة الكلي ــارات بالدرج العب
ــد  ــًا عن ــة إحصائي ــا دال ــاءت مجيعه ــارة ج ــه العب إلي
مســتوى داللــة )0.01(، وجــاءت مجيــع قيــم 
ــت  ــث تراوح ــة حي ــم عالي ــاط قي ــات االرتب معام
يف البعــد األول )القيــم( بــن )0.755 – 0.822(، 
أمــا البعــد الثــاين )املعتقــدات( فقــد تراوحــت 
معامــات االرتبــاط بــن )0.720 – 0.841(، 
بــن  تراوحــت  )الفرضيــات(  الثالــث  والبعــد 
)0.776 – 0.847(، والبعــد الرابــع )الرمــوز( 
والبعــد   ،)0.845  –  0.793( بــن  تراوحــت 

ــارة  ــات كل عب ــن درج ــون ب ــاط برس ــل ارتب معام
والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة، 

ــن )0.784 –  ــت ب ــات( تراوح ــس )الفاعلي اخلام
ــت  ــر( تراوح ــادس )املعاي ــد الس 0.857(، والبع
الســابع  والبعــد   ،)0.871  –  0.827( بــن 
)االتصــاالت( تراوحت بــن )0.790 – 0.851(.
ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن صــدق 
ــتبانة  ــن االس ــور األول م ــيل للمح ــاق الداخ االتس
)الثقافــة التنظيمية(.كــا تــم التحقــق مــن الصــدق 
إجيــاد  خــال  مــن  األول  للمحــور  البنائــي 
ــكل  ــة ل ــة الكلي ــن الدرج ــاط ب ــات االرتب معام
ُبعــد واملجمــوع الــكيل للمحــور، ويوضــح نتائجهــا 

ــايل: ــدول الت اجل

الُبعد األول
القيم

الُبعد الثاني
المعتقدات

الُبعد الثالث
الفرضيات

الُبعد الرابع
الرموز

الُبعد الخامس
الفاعليات

الُبعد السادس
المعايير

الُبعد السابع
االتصاالت

معامل م
معامل ماالرتباط

معامل ماالرتباط
معامل ماالرتباط

معامل ماالرتباط
معامل ماالرتباط

معامل ماالرتباط
االرتباط

1**0.7865**0.72010**0.77613**0.84516**0.85719**0.82722**0.851

2**0.8226**0.78011**0.80214**0.81517**0.78420**0.81423**0.796

3**0.7757**0.84112**0.84715**0.79318**0.80021**0.87124**0.790

4**0.8118**0.791

9**0.756

جدول )7)
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي

 إليه من المحور األول )الثقافة التنظيمية(

** دال إحصائًيا عند مستوى داللة 0.01 .
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ــايل: ــدول الت ــا اجل ــا يوضحه ك
االرتبــاط  معامــات  قيــم  أن   )8( اجلــدول  مــن  يتبــن 
ــوع  ــور األول واملجم ــا املح ــون منه ــي يتك ــة الت ــاد األربع لألبع
الــكيل للمحــور جــاءت عاليــة حيــث تراوحــت بــن )0.942 – 
0.972(، ومجيعهــا دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة )0.01(، 
ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن الصــدق البنائــي للمحــور 

ــة(. ــة التنظيمي ــتبانة )الثقاف ــن االس األول م
الثــاين )اإلبــداع  الداخــي للمحــور  - صــدق االتســاق 

اإلداري(:
ــل  ــاب معام ــيل بحس ــاق الداخ ــدق االتس ــاب ص ــم حس ت
ــة  ــة الكلي ــارة والدرج ــات كل عب ــن درج ــون ب ــاط برس ارتب
للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة، كــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:

معامل االرتباطالُبعدم
0.949**البُعد األول: القيم.1

0.954**البُعد الثاني: المعتقدات.2

0.943**البُعد الثالث: الفرضيات.3

0.950**البُعد الرابع: الرموز.4
0.966**البعد الخامس: الفاعليات.5
0.972**البعد السادس: المعايير.6
0.942**البعد السابع: االتصاالت.7

الُبعد األول: حل المشكالت 
الُبعد الثالث: روح الُبعد الثاني: القابلية للتغييرواتخاذ القرار

الُبعد الرابع: الرموزالمجازفة

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم

25**0.67731**0.71538**0.84341**0.709
26**0.70232**0.78939**0.63342**0.755
27**0.59233**0.85740**0.76643**0.723
28**0.72134**0.65644**0.712
29**0.73035**0.68745**0.739
30**0.79236**0.756

37**0.738

جدول )8)
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور األول )الثقافة التنظيمية(

  ** دال إحصائًيا عند مستوى داللة 0.01  .

  ** دال إحصائًيا عند مستوى داللة 0.01  .

جدول )9)
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد 

الذي تنتمي إليه من المحور الثاني )اإلبداع اإلداري(
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ــاط  ــات ارتب ــدول )9( أن معام ــن اجل ــن م يتب
ــي  ــذي تنتم ــد ال ــة للبع ــة الكلي ــارات بالدرج العب
ــد  ــًا عن ــة إحصائي ــا دال ــاءت مجيعه ــارة ج ــه العب إلي
قيــم  مجيــع  وجــاءت   ،)0.01( داللــة  مســتوى 
معامــات االرتبــاط عاليــة حيــث تراوحــت يف 
البعــد األول )حــل املشــكات واختــاذ القــرار( بــن 
ــة  ــاين )القابلي ــد الث ــا البع )0.592 – 0.792(، أم
االرتبــاط  معامــات  تراوحــت  فقــد  للتغيــر( 
بــن )0.656 – 0.857(، والبعــد الثالــث )روح 

ــات  ــم معام ــدول )10( أن قي ــن ج ــن م يتب
ــا  ــون منه ــي يتك ــة الت ــاد الثاث ــاط لألبع االرتب
للمحــور  الــكيل  واملجمــوع  الثــاين  املحــور 
جــاءت عاليــة حيــث تراوحــت بــن )0.891 – 
0.955(، ومجيعهــا دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
ــة  ــر درج ــى تواف ــدل ع ــا ي ــة )0.01(، مم دالل
عاليــة مــن الصــدق البنائــي للمحــور الثــاين مــن 

 ،)0.843  –  0.633( بــن  تراوحــت  املجازفــة( 
ــن )0.709  ــت ب ــوز( تراوح ــع )الرم ــد الراب والبع
– 0.755( ممــا يــدل عــى توافــر درجــة عاليــة مــن 
صــدق االتســاق الداخــيل للمحــور الثــاين مــن 

اإلداري(. )اإلبــداع  االســتبانة 
كــا تــم التحقــق مــن الصــدق البنائــي للمحــور 
الثــاين مــن خــال إجيــاد معامــات االرتبــاط 
ــكيل  ــوع ال ــد واملجم ــكل ُبع ــة ل ــة الكلي ــن الدرج ب

للمحــور، ويوضــح نتائجهــا اجلــدول التــايل:

ــداع اإلداري(. ــتبانة )اإلب االس

 ثبات أداة البحث:
مــن  االســتبانة  ثبــات  مــن  التأكــد  تــم 
ــارات  ــيل للعب ــاق الداخ ــاب االتس ــال حس خ
ــن  ــا تب ــاخ، ك ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام باس

التــايل:  )11( بجــدول  النتائــج 

معامل االرتباطالُبعدم

0.903**البُعد األول: حل المشكالت واتخاذ القرار.1

0.896**البُعد الثاني: القابلية للتغيير.2

0.955**البُعد الثالث: روح المجازفة.3

0.891**البعد الرابع: تشجيع اإلبداع.4

جدول )10)
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور الثاني )اإلبداع اإلداري(

  ** دال إحصائًيا عند مستوى داللة 0.01  .
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يتضــح مــن اجلــدول )11( أن قيــم معامــات 
ــة(  ــة التنظيمي ــور األول )الثقاف ــاد املح ــات ألبع الثب
جــاءت بقيــم عاليــة، حيــث تراوحــت قيــم معامــات 
الثبــات لألبعــاد بــن )0.89 – 0.95(، وبلغــت قيــم 

ــور األول )0.91(. ــكيل للمح ــات ال ــل الثب معام
الثبــات ألبعــاد  كــا جــاءت قيــم معامــات 
عاليــة،  بقيــم  اإلداري(  )اإلبــداع  الثــاين  املحــور 
ــاد  ــات لألبع ــات الثب ــم معام ــت قي ــث تراوح حي
بــن )0.88 – 0.92(، وبلغــت قيــم معامــل الثبــات 

ــم  ــاين )0.90(، وتشــر هــذه القي الــكيل للمحــور الث
مــن معامات الثبــات إىل صاحيــة االســتبانة للتطبيق 

ــا. ــوق هب ــا والوث ــى نتائجه ــاد ع ــة االعت وإمكاني
 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

بنــاء عــى طبيعــة البحــث واألهــداف التــي ســعى 
إىل حتقيقهــا، تــم حتليــل البيانــات باســتخدام برنامــج 
 ،)SPSS( ــة ــوم اإلجتاعي ــة للعل ــة اإلحصائي احلزم
واســتخراج النتائــج وفقــًا لألســاليب اإلحصائيــة 

ــة: التالي

معامل الثباتعدد العباراتالبعدم

40.89البُعد األول: القيم.1

50.91البُعد الثاني: المعتقدات.2

30.92البُعد الثالث: الفرضيات.3

30.89البُعد الرابع: الرموز.4

30.93البعد الخامس: الفاعليات.5

30.92البعد السادس: المعايير.6

30.95البعد السابع: االتصاالت.7

240.91المجموع الكلي للمحور األول)الثقافة التنظيمية( :

60.90البُعد األول: حل المشكالت واتخاذ القرار.1

70.88البُعد الثاني: القابلية للتغيير.2

30.92البُعد الثالث: روح المجازفة.3

50.91البعد الرابع: تشجيع اإلبداع.4

210.90المجموع الكلي للمحور الثاني )اإلبداع اإلداري(:

جدول )11) 
معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد محوري االستبانة
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للتعــرف . 1 املئويــة:  والنســب  التكــرارات 
ــا  ــث وفق ــة البح ــراد عين ــص أف ــى خصائ ع

الشــخصية. للبيانــات 
املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعيارية: . 2

االســتبانة  عبــارات  متوســطات  حلســاب 
والدرجــات  الكليــة  الدرجــات  وكذلــك 
الفرعيــة ألبعادهــا بنــاًء عــى اســتجابات 

ــث. ــة البح ــراد عين أف
ــاق . 3 ــاب االتس ــون: حلس ــاط برس ــل ارتب معام

ــيل. الداخ
معامــل ألفــا كرونبــاخ: حلســاب الثبــات . 4

االســتبانة. لعبــارات 
معادلــة املــدى: وذلــك لوصــف املتوســط . 	

احلســايب لاســتجابات عــى كل عبــارة وبعــد، 
ــايل: ــو الت ــى النح ع

ــرت  ــاس ليك ــتجابة بمقي ــة االس ــد درج ــم حتدي ت
ــتجابة ال  ــة )1( لاس ــى الدرج ــث يعط ــايس بحي اخل
ــق،  ــتجابة ال أواف ــة )2( لاس ــدة، والدرج ــق بش أواف
والدرجــة )3( لاســتجابة حمايــد، والدرجــة )4( 
لاســتجابة أوافــق، والدرجــة )5( لاســتجابة أوافــق 

ــدة. بش
ــن )1( إىل  ــايب م ــط احلس ــة املتوس ــت قيم إذا كان
ــق  ــتجابة )ال أواف ــة اس ــل درج ــن )1.80( متث ــل م أق

ــًدا(. ــض  ج ــدة / منخف بش
إذا كانــت قيمة املتوســط احلســايب مــن )1.80( إىل 
أقــل مــن )2.60( متثــل درجــة اســتجابة )ال أوافــق / 

.) منخفض 

ــن )2.60(  ــايب م ــط احلس ــة املتوس ــت قيم إذا كان
إىل أقــل مــن )3.40( متثــل درجــة اســتجابة )حمايــد/ 

ــطة(. متوس
ــن )3.40(  ــايب م ــط احلس ــة املتوس ــت قيم إذا كان
إىل أقــل مــن )4.20( متثــل درجــة اســتجابة )أوافــق/ 

مرتفــع(.
ــن )4.20(  ــايب م ــط احلس ــة املتوس ــت قيم إذا كان
إىل )5( متثــل درجــة اســتجابة )أوافــق بشــدة / مرتفــع 

جــًدا(
اختبــار )ت( لعينتــني مســتقلتني للتعــرف . 	

ــن  ــروق ب ــن ف ــد م ــد يوج ــا ق ــة م ــى دالل ع
أفــراد  املتوســطات احلســابية الســتجابات 
متغــّر  الختــاف  وفًقــا  البحــث  عينــة 
نــوع  التدريبيــة،  الــدورات  )اجلنســية، 

الوظيفــة(.
االجتــاه . 	 أحــادي  التبايــن  حتليــل  اختبــار 

عــى  للتعــرف   )One-way ANOVA(
بــن  فــروق  مــن  يوجــد  قــد  مــا  داللــة 
أفــراد  املتوســطات احلســابية الســتجابات 
متغــّر  الختــاف  وفًقــا  البحــث  عينــة 

اخلــرة(. )ســنوات 
  نتائج البحث ومناقشتها:

متهيد :
هدفــت الدراســة إىل حتديــد أثــر الثقافــة التنظيميــة 
ــوات  ــر عض ــة نظ ــن وجه ــداع اإلداري م ــى اإلب ع
ــات يف  ــوم واآلداب للبن ــة العل ــس بكلي ــة التدري هيئ
ــل   ــن متث ــتبانة إىل حموري ــمت االس ــد قس ــف، وق طري
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ــة  ــر )الثقاف ــتبانة يف متغ ــن االس ــور األول م املح
التنظيميــة( بأبعادهــا الســبعة )القيــم، املعتقــدات، 
املعايــر،  الفاعليــات،  الرمــوز،  الفرضيــات، 
االتصــاالت( ، أمــا املحــور الثــاين فتمثــل يف 
متغــر )اإلبــداع اإلداري( بأبعــاده األربعــة )حــل 
املشــكات واختــاذ القــرار، القابليــة للتغيــر، 
روح املجازفــة، تشــجيع اإلبــداع(، وتــم تطبيقهــا 
عــى أفــراد جمتمــع الدراســة مــن عضــوات هيئــة 

ــايل: ــو الت ــى النح ــج ع ــت النتائ ــس وكان التدري
ــة  ــتوى الثقاف ــا مس ــؤال األول: » م ــة الس إجاب
واألدب  العلــوم  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة 

ــوات  ــر عض ــة نظ ــن وجه ــف م ــات يف طري للبن
هيئــة التدريــس ؟«.

تــم  فقــد  الســؤال،  هــذا  عــن  ولإلجابــة 
حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري 
التنظيميــة  الثقافــة  )مســتوى  اســتبانة  ألبعــاد 
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف 
ــس(،  ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه م
ــن  ــاد، وم ــبعة أبع ــة يف س ــا الباحث ــي حددهت والت
ثــم ترتيــب هــذه األبعــاد تنازليــًا حســب املتوســط 
احلســايب لــكل بعــد، ويبــن ذلــك اجلــدول )12( 

ــايل :  الت

المتوسط البعدرقم البعد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب
البعد

درجة
الموافقة

عالية جدا4.450.8711ًالرموز4

عالية4.180.9182الفاعليات5

عالية3.830.9363القيم1

عالية3.550.8674الفرضيات3

عالية3.400.8885المعايير6

متوسطة3.350.9206االتصاالت7

متوسطة0.6867 3.25المعتقدات2

المجموع الكلي )مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية 
العلوم واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات 

هيئة التدريس(:
عالية---3.720.870

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
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الثقافــة  مســتوى  أن   )12( جــدول  مــن  يتبــن 
التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات 
ــس  ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه ــف م بطري
جــاء بدرجــة )عاليــة( مــن وجهــة نظــر عضــوات 
املتوســط احلســايب  ، حيــث جــاء  التدريــس  هيئــة 
ــدره )0.870(،  ــاري ق ــراف معي ــام )3.72( بانح الع
وتراوحــت قيــم االنحرافــات املعياريــة لألبعــاد الســتة 
ــي تتكــون منهــا االســتبانة بــن )0.936-0.686(  الت
ــتجابات  ــس اس ــى جتان ــدل ع ــا ي ــة مم ــم متدني ــي قي وه

ــس. ــة التدري ــوات هيئ عض
     كــا يتبــن مــن اجلــدول )12( أن )الرمــوز( كأحد 
أبعــاد مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلوم 
ــوات  ــر عض ــة نظ ــن وجه ــف م ــات بطري واآلداب للبن
هيئــة التدريــس  جــاء يف الرتيــب األول بمتوســط 
ــه  ــدًا(، يلي ــة ج ــة )عالي ــة موافق ــايب )4.45( بدرج حس
يف الرتيــب الثــاين بعــد )الفاعليــات( بمتوســط حســايب 
)4.18( بدرجــة موافقــة )عاليــة(، وجــاءت باقــي 
أبعــاد حمــور )الثقافــة التنظيميــة( بمتوســطات حســابية 
تراوحــت بــن )3.25 -  3.83( بدرجــات موافقــة 
ــة - متوســطة(، ويف الرتيــب األخــر جــاء بعــد  )عالي
)املعتقــدات( كأحــد أبعــاد مســتوى الثقافــة التنظيميــة 
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن 
وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس   بمتوســط 

ــطة (. ــة )متوس ــة موافق ــايب )3.25( ودرج حس
ــاب  ــة بحس ــت الباحث ــل، قام ــن التفصي ــد م وملزي
ــاد  ــة ألبع ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات احلس املتوس

املحــور األول مــن االســتبانة  واخلاصــة بمتغــر )الثقافة 
التنظيميــة ( واملمثلــة )القيــم، املعتقــدات، الفرضيــات، 
الرمــوز، الفاعليــات، املعايــر، االتصــاالت( لــكل 

بعــد عــى حــدى كــا تبينــه نتائــج اجلــداول التاليــة:
ــوض  ــة ع ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
)2013م( التــي توصلــت إىل أن اســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة 
ــج  ــك نتائ ــرة، وكذل ــة كب ــجل درج ــام س ــكل ع بش
دراســة عابديــن )2013م( ودراســة عليــان )2012م( 
ودراســة املقبــل )1431هـــ( التــى توصلــت إىل أن 
مســتوى الثقافــة التنظيميــة بشــكل عــام ســجل درجــة 

ــة.   مرتفع
 يف حــن اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
مســتوى  أن  إىل  توصلــت  التــي  )2012م(  النــوح 
الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة 

الدراســة ســجل درجــة متوســطة.  
البعــد األول: »مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة 
بعــد  يف  بطريــف  للبنــات  واآلداب  العلــوم  بكليــة 

ــم«. القي
واالنحــراف  احلســايب  املتوســط  حســاب  تــم 
املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حول 
ــوم  ــة العل ــائدة بكلي ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف مس
واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث  بعــد القيــم ، ثــم 
ــم.  ــد القي ــتوى بع ــى مس ــة ع ــارات الدال ــب العب ترتي
ــًا بنــاء عــى املتوســط احلســايب، كــا تبــن  ــًا تنازلي ترتيب

ــايل: ــدول )13( الت ــج ج نتائ
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يتبــن من اجلــدول )13( أن مســتوى الثقافــة التنظيمية 
ــن  ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن ــة العل ــائدة بكلي الس
حيــث  بعــد القيــم جــاء بدرجــة )عاليــة( مــن وجهــة نظــر 
عضــوات هيئــة التدريــس ، حيــث جــاء املتوســط احلســايب 
ــه  ــت قيمت ــاري بلغ ــراف معي ــد )3.83( بانح ــام للبع الع
ــن  ــى تباي ــدل ع ــا ي ــة مم ــة منخفض ــي قيم )0.936( وه
اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس حــول مــدى توافــر 
بعــد القيــم كأحــد أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة 

العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف. 
ــوض )2013م(  ــة ع ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــت  ــي توصل ــان ) 2012م( الت ــن )2013م( وعلي وعابدي
إىل أن درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن 
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة، يف 
حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة كًا مــن  دراســة النــوح 

) 2012م( ودراســة املقبــل )1431هـ(التــي توصلــت إىل 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــائدة م ــة الس ــة التنظيمي ــاد الثقاف أن أبع

أفــراد عينــة الدراســة ســجلت درجــة متوســطة.

ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــاين: »مس ــد الث البع
بعــد  يف  بطريــف  للبنــات  واآلداب  العلــوم  بكليــة 

املعتقــدات«.
تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري 
ــتوى  ــول مس ــس ح ــة التدري ــوات هيئ ــتجابات عض الس
واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة  الثقافــة 
للبنــات بطريــف مــن حيــث  بعــد املعتقــدات ، ثــم ترتيــب 
ــًا  ــدات ترتيب ــد املعتق ــتوى بع ــى مس ــة ع ــارات الدال العب
ــج  ــن نتائ ــا تب ــايب، ك ــط احلس ــى املتوس ــاء ع ــًا بن تنازلي

ــايل: ــدول الت اجل

المتوسط العباراترقم 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية4.190.9811تولي اإلدارة اهتماماً بمشاركة العاملين في اتخاذ القرار.4
عالية4.120.8652تسعى اإلدارة إلى مواكبة التطور العلمي لمنسوبيها دائماً. 2
عالية4.000.9613المبادرة والخلق واإلبداع من القيم المفعلة في بيئة العمل.1
متوسطة3.020.9374تعتبر اإلدارة أن المخاطرة هي أفضل سبيل لشخذ الهمم.3

المجموع الكلي ألثر مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم 
واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس من 

حيث المبادأة بالعمل:
عالية--- 3.830.936

جدول )13)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة 

التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث  بعد القيم 
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الثقافــة  مســتوى  أن   )14( اجلــدول  مــن  يتبــن 
للبنــات  العلــوم واآلداب  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة 
بطريــف مــن حيــث  بعــد املعتقــدات جــاء بدرجــة 
)متوســطة( مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس، 
ــد )3.25(  ــام للبع ــايب الع ــط احلس ــاء املتوس ــث ج حي
بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه )0.863( وهــي قيمــة 
ــوات  ــتجابات عض ــن اس ــى تباي ــدل ع ــا ي ــة مم منخفض
ــدات  ــد املعتق ــر بع ــدى تواف ــول م ــس ح ــة التدري هيئ
ــوم  ــة العل ــائدة بكلي ــة الس ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــد أبع كأح

واآلداب للبنــات بطريــف. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة النــوح 
)2012م( ودراســة املقبــل )1431هـ(التــي توصلــت إىل 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــائدة م ــة الس ــة التنظيمي ــاد الثقاف أن أبع
أفــراد عينــة الدراســة ســجلت درجــة متوســطة، يف حــن 

اختلفــت مــع نتائــج دراســة كٍل مــن  عــوض )2013م( 
وعابديــن )2013م( وعليــان ) 2012م( التــي توصلــت 
إىل أن درجــة حتقيــق أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن 
ــة. ــة الدراســة جــاء بدرجــة عالي وجهــة نظــر أفــراد عين

التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى   « االثالــث:  البعــد 
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد 

الفرضيــات«.
تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري 
ــتوى  ــول مس ــس ح ــة التدري ــوات هيئ ــتجابات عض الس
واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة  الثقافــة 
ــم  ــات ، ث ــد الفرضي ــث  بع ــن حي ــف م ــات بطري للبن
ترتيــب العبــارات الدالــة عــى مســتوى بعــد الفرضيــات 
ــن  ــا تب ــايب، ك ــط احلس ــى املتوس ــاء ع ــًا بن ــًا تنازلي ترتيب

ــايل: ــدول الت ــج اجل نتائ

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 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية جدا4.500.8751ًتطبق توقيتات أنشطة العام الدراسي بشكل دقيق.8
عالية4.180.9652يشكل العلم وتطبيقاته الهاجس الرئيس للعاملين بالكلية.5
عالية4.100.9373تشرك اإلدارة العاملين في اتخاذ القرارات المصيرية.7

معلومات العاملين قابلة للتغير بمرونة مع كل مكتشف 6
منخفضة20.7654جديد.

منخفضة جدا1.500.7775ًسلوكيات العاملين نابعة دائماً من معتقداتها الشخصية.9
العلوم  بكلية  السائدة  التنظيمية  الثقافة  لمستوى  الكلي  المجموع 

متوسطة--- 3.250.863واآلداب للبنات بطريف في بعد المعتقدات:
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يتبــن مــن جــدول )15( أن مســتوى الثقافــة 
واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة 
ــات  ــد الفرضي ــث  بع ــن حي ــف م ــات بطري للبن
جــاء بدرجــة )عاليــة( مــن وجهــة نظــر عضــوات 
هيئــة التدريــس ، حيــث جــاء املتوســط احلســايب 
العــام للبعــد )3.55( بانحــراف معيــاري بلغــت 
قيمتــه )0.867( وهــي قيمــة منخفضــــــــة 
ــوات  ــتجابات عضــــ ــن اس ــى تباي ــدل ع ــا ي مم
ــد  ــر بع ــدى تواف ــول م ــس حـــــ ــة التدري هيئ
الفرضيــات كأحــد أبعــاد الثقافــــــــة التنظيميــة 
للبنــات  واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة 

ــف.  بطري
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض 
وعليــان  )3013م(  وعـــــابدين  )2013م( 
ــق  ــة حتقي ــت إىل أن درج ــي توصل )2012م( الت
أبعــاد الثقافــة التنظيميـــــــــة الســائدة مــن 
ــة الدراســة جــاء بدرجــة  ــراد عين وجهــة نظــر أف

عاليــة، يف حــن اختلفــت مــع نتائــج دراســة 
كًا مــن  دراســة النــوح ) 2012م ( ودراســة 
املقبــل )1331هـ(التــــــــي توصلــت إىل أن 
أبعــاد الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــــــة 
نظــر أفــراد عينــة الدراســـــــــة ســجلت درجــة 

متوســطة.
ــة  ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــع: »مس ــد الراب البع
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف 

ــوز«. ــد الرم يف بع
ــراف  ــايب واالنح ــط احلس ــاب املتوس ــم حس ت
املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس 
حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة 
ــث   ــن حي ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن العل
بعــد الرمــوز ، ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى 
ــى  ــاء ع ــًا بن ــًا تنازلي ــوز ترتيب ــد الرم ــتوى بع مس
ــدول  ــج اجل ــن نتائ ــا تب ــايب، ك ــط احلس املتوس

ــايل: الت

رقم 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية4.150.9221الظواهر التنظيمية تعكس لدى العاملين مفاهيم محددة.12
عالية40.8392تسعى اإلدارة إلى تفعيل فرص تعاون بين العاملين.11
منخفضة2.500.8413ننظر إلى خصائص العمل من وجهة نظرنا الشخصية.10

المجموع الكلي »لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم 
عالية --- 3.550.867واآلداب للبنات بطريف في بعد الفرضيات« :

جدول )15) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة 

التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث  بعد الفرضيات 
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يتبــن مــن اجلــدول )16( أن مســتوى الثقافــة 
واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة 
للبنــات بطريــف مــن حيــث  بعــد الرمــوز 
ــة  ــن وجهـــــــ ــدًا( م ــة ج ــة )عالي ــاء بدرج ج
نظــر عضــــــوات هيئـــــــة التدريــس، حيــث 
جـــــــــاء املتوســـط احلســـــــايب العام للبعد 
)4.45( بانحــــــراف معيــاري بلغـــــــــــت 
قيمــــــة  وهـــــي   )0.871( قيمتـــــــه 
منخفضــة ممــا يــــــدل عى تبايــن استـــــجابات 
عضــــــوات هيئة التدريس حـــــــــول مــدى 
ــة  ــاد الثقاف ــد أبع ــوز كأحــــ ــد الرم ــر بع تواف
واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة 

ــف.   ــات بطري للبن

البعــد اخلامــس:» مســتوى الثقافــة التنظيميــة 
للبنــات  واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة 

بطريــف يف بعــد الفاعليــات«.
احلســـــايب  املتوســط  حســــــــاب  تــم 
الســتجابات  املعيـــــــــاري  واالنحــراف 
التدريــس  هيئـــــــــــــــة  عضـــــــوات 
حــول مستــــــــوى الثقافـــــــة التنظيميــة 
واآلداب  العلــوم  بكليـــــــة  الســــــــائدة 
بعــد  حيــث   مــن  بطريــف  للبنــــــــات 
الفاعليـــــــات ، ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة 
ــًا  ــًا تنازلي ــات ترتيب ــد الفاعلي ــتوى بع ــى مس ع
ــج  ــن نتائ ــاء عــى املتوســط احلســايب، كــا تب بن

اجلــدول التــايل:

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 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية جدا4.70.8541ًتسعى اإلدارة إلى ترسيخ معاني هامة لدى العاملين.13

عالية جدا4.540.8943ًتسعى اإلدارة على تعزيز صورتها لدى العاملين.15

تهتم اإلدارة بتحديد أعالم ومعالم لها دالالت خاصة 14
عالية4.120.8652في العمل.

بكلية  السائدة  التنظيمية  الثقافة  لمستوى  الكلي  المجموع 
عالية جداً---4.450.871العلوم واآلداب للبنات بطريف في بعد الرموز:
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ــة  ــتوى الثقاف ــدول )17( أن مس ــن ج ــن م يتب
واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائدة  التنظيميــة 
للبنــات بطريــف مــن حيــث  بعــد الفاعليــات جاء 
بدرجــة )عاليــة( مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة 
التدريــس ، حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام 
ــه  ــاري بلغــت قيمت للبعــد )4.18( بانحــراف معي
)0.918( وهــي قيمــة منخفضــــــة ممــا يــدل 
عــى تبايــن اســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس 
حــول مــدى توافــر بعــد الفاعليــات كأحــد أبعــاد 
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب 

ــف.   ــات بطري للبن
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض 
وعليــان  )2013م(  وعـــــابدين  )2013م( 
)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 كًا مــن  دراســة 
ــل )1431هـــ(  ــة املقب ــوح ) 2012م ( ودراس الن
ــة  التــي  توصلــت إىل أن مســتوى الثقافــة التنظيمي
ــة  ــاء بدرج ــات ج ــد الفاعلي ــبة لبع ــائدة بالنس الس

)متوســطة(.
ــة  ــة التنظيمي البعــد الســادس: » مســتوى الثقاف
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف 

يف بعــد املعايــر«.
ــراف  ــايب واالنح ــط احلس ــاب املتوس ــم حس ت
ــة  ــوات هيئ ــتجابات عضــــ ــاري الس املعيـــــ
التنظيميــة  الثقافــة  مســتوى  حــول  التدريــس 
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف 
مــن حيــث  بعــد املعايــر ، ثــم ترتيــب العبــارات 
ــًا  ــًا تنازلي ــر ترتيب ــد املعاي ــتوى بع ــى مس ــة ع الدال
ــج  ــن نتائ ــا تب ــايب، ك ــط احلس ــى املتوس ــاء ع بن

ــايل: ــدول )18( الت اجل

رقم 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية جدا4.300.9191ًتشجيع اإلدارة حالة التنافس العلمي وتكريم المبدعين.16

خالل 18 من  الديمقراطي  النهج  لترسيخ  اإلدارة  تسعى 
عالية 4.140.9882فاعليتها.

عالية 4.110.8483تقيم اإلدارة احتفاالت ومناسبات لترسيخ رسالتها.17
المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم 

عالية --- 4.180.918واآلداب للبنات بطريف في بعد الفاعليات:

جدول )17) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة 

التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث  بعد الفاعليات
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ــة  ــتوى الثقاف ــدول )18( أن مس ــن اجل ــن م يتب
التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنات 
ــة  ــاء بدرج ــر ج ــد املعاي ــث  بع ــن حي ــف م بطري
هيئــة  عضــوات  نظــر  وجهــة  مــن   ) )عاليــة 
التدريــس ، حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام 
ــه  ــاري بلغــت قيمت للبعــد )3.40( بانحــراف معي
ــى  ــدل ع ــا ي ــة مم ــة منخفض ــي قيم ) 0.888( وه
التدريــس  هيئــة  اســتجابات عضــوات  تبايــن 
ــاد  ــد أبع ــر كأح ــد املعاي ــر بع ــدى تواف ــول م ح
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب 

ــف.   ــات بطري للبن
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــوض 
وعليــان  )2013م(  وعابديــــــن  )2013م( 
)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 كًا مــن  دراســة 
النوح ) 2012م ( ودراســة املقبــل )1431هـ(التي 
ــة الســائدة  توصلــت إىل أن أبعــاد الثقافــة التنظيمي
ــجلت  ــة س ــة الدراس ــراد عين ــر أف ــة نظ ــن وجه م

ــطة. ــة متوس درج
ــة  ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــابع: »مس ــد الس البع
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف 

ــاالت«. ــد االتص يف بع
ــراف  ــايب واالنح ــط احلس ــاب املتوس ــم حس ت
ــس  ــة التدري ــوات هيئ ــتجابات عض ــاري الس املعي
حــول مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة بكليــة 
العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث  
ــة  ــارات الدال ــب العب ــم ترتي بعــد االتصــاالت ، ث
ــًا  ــًا تنازلي ــاالت ترتيب ــد االتص ــتوى بع ــى مس ع
ــج  ــن نتائ ــا تب ــايب، ك ــط احلس ــى املتوس ــاء ع بن

ــايل: ــدول الت اجل

جدول )18) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة 

التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث  بعد المعايير 

رقم 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية جدا4.300.9551ًاللوائح والقوانين هي التي تحدد سلوك العاملين.19
عالية3.40.8672تحكم العالقات اإلدارية محددات ال يمكن مخالفاتها.21

التعليمات واإلجراءات والقواعد الخاصة بالتدريس 20
منخفضة2.50.8443واألساتذة والطلبة واضحة تماماً.

بكلية  السائدة  التنظيمية  الثقافة  لمستوى  الكلي  المجموع 
عالية--- 3.400.888العلوم واآلداب للبنات بطريف في بعد المعايير:
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يتبــن مــن اجلــدول )19( أن مســتوى الثقافــة 
ــات  ــوم واآلداب للبن ــة العل ــائدة بكلي ــة الس التنظيمي
ــة  ــاء بدرج ــاالت ج ــد االتص ــث  بع ــن حي ــف م بطري
هيئــة  عضــوات  نظــر  وجهــة  مــن  )متوســطة( 
التدريــس، حيــث جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد 
ــه )0.920(  ــت قيمت ــاري بلغ ــراف معي )3.35( بانح
وهــي قيمــة منخفضــة ممــا يــدل عــى تبايــن اســتجابات 
ــد  ــر بع ــدى تواف ــول م ــس ح ــة التدري ــوات هيئ عض
ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــد أبع ــاالت كأح االتص

ــف.   ــات بطري ــوم واآلداب للبن ــة العل بكلي
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة داود 
)2011م( التــي بينــت وجــود قصــور يف مســتوى 
مســتوى  حيــث  مــن  الســائدة  التنظيميــة  الثقافــة 
االتصــال بكافــة أنواعــه بــن أفــراد املنظمــة، كــا تتفــق 
ــوح ) 2012م(  ــة الن ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه
ودراســة املقبــل )1431هـ(التــي توصلــت إىل أن أبعــاد 

الثقافــة التنظيميــة الســائدة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينة 
الدراســة ســجلت درجــة متوســطة ، يف حــن اختلفــت 
مــع نتائــج دراســة كل مــن عــوض )2013م( وعابدين 
ــت إىل أن  ــي توصل ــان ) 2012م( الت )2013م( وعلي
ــن  ــائدة م ــة الس ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــق أبع ــة حتقي درج
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء بدرجــة عاليــة  

.
إجابــة الســؤال الثاين:»مــا مســتوى اإلبــداع اإلداري 
ــة  ــن وجه ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن ــة العل بكلي

نظــر عضــوات هيئــة التدريــس ؟«.
ــاب  ــم حس ــد ت ــؤال، فق ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب
ألبعــاد  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب  املتوســط 
ــي  ــداع اإلداري( والت ــر )اإلب ــة بمتغ ــتبانة اخلاص االس
ــب  ــم ترتي ــن ث ــاد، وم ــة أبع ــة يف أربع ــا الباحث حددهت
هــذه األبعــاد تنازليــًا حســب املتوســط احلســايب لــكل 

ــايل :  ــدول )20( الت ــك اجل ــن ذل ــد، ويب بع

رقم 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية جدا4.500.9413ًاالتصال بين قطاعات الكلية يتم بسهولة وييسر.24

سائدة 23 والعلمية(  )الشخصية  الرسمية  غير  العالقات 
عالية 4.150.9642في الكلية.

الكلية 22 في  والمرؤوس  الرئيس  بين  االتصاالت  تتسم 
منخفضة جدا1.400.8551ًبالرسمية.

المجموع الكلي لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة بكلية العلوم 
متوسطة--- 3.350.920واآلداب للبنات بطريف في بعد االتصاالت:

جدول )19) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عضوات هيئة التدريس حول مستوى الثقافة 

التنظيمية السائدة بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف من حيث  بعد االتصاالت 
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ــداع  ــتوى اإلب ــدول ) 20( أن مس ــن اجل ــن م يتب
اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن 
ــة التدريــس جــاء بدرجــة  وجهــة نظــر عضــوات هيئ
)عاليــة( مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس، 
 )3.60( العــام  احلســايب  املتوســط  جــاء  حيــث 
بانحــراف معيــاري قــدره )0.900(، وهــي قيمــة 
ــدل عــى جتانــس اســتجابات عضــوات  ــة ممــا ي متدني
هيئــة التدريــس حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري 

ــف.  ــات بطري ــوم واآلداب للبن ــة العل بكلي
     كــا يتبــن مــن اجلــدول )20( أن )تشــجيع 
اإلبــداع( كأحــد أبعــاد مســتوى اإلبــداع اإلداري 
بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن وجهــة 
ــب  ــاء يف الرتي ــس  ج ــة التدري ــوات هيئ ــر عض نظ
ــب  ــه يف الرتي ــايب )4.13(، يلي ــط حس األول بمتوس

الثــاين بعــد )القابليــة للتغيــر( بمتوســط حســايب 
)عاليــة(،  موافقــة  بدرجــة  وكامهــا   ،  )4.00(
اإلداري(  )اإلبــداع  حمــور  أبعــاد  باقــي  وجــاءت 
بمتوســطات حســابية تراوحــت بــن )2.59- 3.69( 
بدرجــات موافقــة ) عاليــة ومتوســطة(، ويف الرتيــب 
األخــر جــاء بعــد )روح املجازفــة( كأحــد أبعــاد 
مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب 
للبنــات بطريــف بمتوســط حســايب )2.59( ودرجــة 

موافقــة )متوســطة(.
دراســة  نتيجــة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
عبدالرمحــن )2014م( التــى توصلــت إىل أن مســتوى 
عينــة  أفــراد  نظــر  وجهــة  مــن  اإلداري  اإلبــداع 

الدراســة جــاء بدرجــة مرتفعــة. 
ــة داود  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــف ه وختتل

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 البعدرقم البعد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب
البعد

درجة
الموافقة

عالية4.130.8661تشجيع اإلبداع.4
عالية4.000.9442القابلية للتغيير.2
عالية0.9153 3.69حل المشكالت واتخاذ القرار.1
متوسطة2.590.8784روح المجازفة.3

المجموع الكلي )مستوى اإلبداع اإلداري بكلية العلوم 
واآلداب للبنات بطريف من وجهة نظر عضوات هيئة 

التدريس(:
عالية---3.600.900
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ــتوى  ــور يف مس ــود قص ــت وج ــي بين )2011م( الت
مقابلــة  ودراســة  باملنظمــة،  اإلداري  اإلبــداع 
ــداع  ــتوى اإلب ــت إىل أن مس ــى توصل )2014م( الت
اإلداري مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة جــاء 

ــة.  ــة مرتفع بدرج
وملزيــد مــن التفصيــل، قامــت الباحثــة بحســاب 
املعياريــة  واالنحرافــات  احلســابية  املتوســطات 
ألبعــاد املحــور األول مــن االســتبانة  واخلاصــة 
بمتغــر )اإلبــداع اإلداري( واملمثلــة يف: )القيــم، 
الفاعليــات،  الرمــوز،  الفرضيــات،  املعتقــدات، 

ــدة: ــى ح ــد ع ــكل بع ــاالت( ل ــر، االتص املعاي
البعــد األول: »مســتوى اإلبداع اإلداري الســائدة 

ــد  ــف يف بع ــات بطري ــوم واآلداب للبن ــة العل بكلي
حــل املشــكالت واختــاذ القــرار«.

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف 
ــس  ــة التدري ــوات هيئ ــتجابات عض ــاري الس املعي
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة 
مــن حيــث   بطريــف  للبنــات  العلــوم واآلداب 
ثــم   ، القــرار  واختــاذ  املشــكات  حــل  بعــد 
ــة عــى مســتوى بعــد حــل  ــارات الدال ــب العب ترتي
املشــكات واختــاذ القــرار ترتيبــًا تنازليــًا بنــاء عــى 
املتوســط احلســايب، كــا تبــن نتائــج اجلــدول )21( 

ــايل: الت
يتبــن مــن جــدول )21( أن مســتوى اإلبــداع 

رقم 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية جدا4.520.9261ًأرغب في العمل مع فرق مكلفة بحل المشاكل المعقدة.30
عالية جدا4.300.8652ًأحاول اكتشاف المشاكل بهدف حلها.26
عالية جدا4.300.9373ًأقوم بتجربة أفكار وطرق جديدة لحل المشاكل.27
عالية 4.030.9614أتمكن من اتخاذ قرار حاسم خالل فترة قياسية نسبيا.25

اتخذ المواقف إزاء تلك المشاكل، كل على حدة لغرض 28
متوسطة3.300.9815حلها.

أستطيع اتخاذ قرارات مهمة في حالة ندرة المعلومات 29
منخفضة جدا1.70.8876ًالمتاحة.

العلوم  بكلية  السائد  اإلداري  اإلبداع  لمستوى  الكلي  المجموع 
 عالية---3.690.926واآلداب للبنات بطريف في بعد حل المشكالت واتخاذ القرار:

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 
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للبنــات  واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائد  اإلداري 
ــاذ  ــكات واخت ــل املش ــد ح ــث  بع ــن حي ــف م بطري
القــرار جــاء بدرجــة )عاليــة( مــن وجهــة نظــر 
ــط  ــاء املتوس ــث ج ــس ، حي ــة التدري ــوات هيئ عض
ــاري  ــراف معي ــد ) 3.69( بانح ــام للبع ــايب الع احلس
منخفضــة  قيمــة  وهــي   )0.926( قيمتــه  بلغــت 
ــة  ــوات هيئ ــتجابات عض ــن اس ــى تباي ــدل ع ــا ي مم
ــد  ــكات كأح ــل املش ــد ح ــث  بع ــن حي ــس م التدري
العلــوم  بكليــة  الســائد  اإلداري  اإلبــداع  أبعــاد 

بطريــف.   للبنــات  واآلداب 
البعــد الثــاين: » مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد 

بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف بعــد 
ــر«. ــة للتغي القابلي

واالنحــراف  احلســايب  املتوســط  حســاب  تــم 
املعيــاري الســتجابات عضــوات هيئــة التدريــس 
بكليــة  الســائد  اإلداري  اإلبــداع  مســتوى  حــول 
ــد  ــث  بع ــن حي ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن العل
القابليــة للتغيــر ، ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى 
ــاء  ــًا بن ــًا تنازلي ــر ترتيب ــة للتغي ــد القابلي ــتوى بع مس
ــدول  ــج اجل ــن نتائ ــا تب ــايب، ك ــط احلس ــى املتوس ع

التــايل:  )22(
ــداع  ــتوى اإلب ــدول )22( أن مس ــن اجل ــن م يتب

رقم 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

أناقش صراحة الرئيس المباشر حول المكافآت التي تمنح 31
عالية جدا4.530.9331ًلي أثناء العمل.

المتاحة 33 اإلمكانات  استخدام  في  بإيجاد طرق جديدة  أقوم 
عالية4.140.8662أو تنفيذ العمل.

أتمسك بمواقفي حتى في حالة عدم وجود اتفاق مع الرئيس 32
عالية4.130.9413المباشر والعاملين.

طريقة 34 أو  فكرة  تجربة  يحاولون  الذي  مقدمة  في  أكون 
عالية3.980.9224جديدة.

عالية3.930.9385أخصص وقتاً لمتابعة أفكاري أو مشاريعي الخاصة.36
متوسطة3.300.8476أبالغ في قدرتي على التطوير والتجديد.35

37
أتطلع لمزاولة مهام عمل غير متخصصة.

منخفضة 1.410.8597
جداً

العلوم  بكلية  السائد  اإلداري  اإلبداع  لمستوى  الكلي  المجموع 
عالية---4.000.907واآلداب للبنات بطريف في بعد القابلية للتغيير:

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
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ــات  ــوم واآلداب للبن ــة العل ــائدة بكلي اإلداري الس
ــاء  ــر ج ــة للتغي ــد القابلي ــث  بع ــن حي ــف م بطري
ــة  ــة ( مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئ بدرجــة )عالي
ــام  ــايب الع ــط احلس ــاء املتوس ــث ج ــس ، حي التدري
ــه  ــت قيمت ــاري بلغ ــراف معي ــد )4.00( بانح للبع
ــى  ــدل ع ــا ي ــة مم ــة منخفض ــي قيم )0.907( وه
ــن  ــس م ــة التدري ــوات هيئ ــتجابات عض ــن اس تباي
حيــث  بعــد القابليــة للتغيــر كأحــد أبعــاد اإلبــداع 
اإلداري الســائد بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات 

ــف.   بطري
اإلداري  اإلبــداع  »مســتوى  الثالــث:  البعــد 

اإلبــداع  مســتوى  أن   )23( جــدول  مــن  يتبــن 
للبنــات  واآلداب  العلــوم  بكليــة  الســائد  اإلداري 
ــة  ــاء بدرج ــة ج ــد روح املجازف ــث  بع ــن حي ــف م بطري
)متوســطة( مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس 
ــد )2.59(  ــام للبع ــايب الع ــط احلس ــاء املتوس ــث ج ، حي

الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف يف 
بعــد روح املجازفــة«.

تــم حســاب املتوســط احلســايب واالنحــراف 
ــس  ــة التدري ــوات هيئ ــتجابات عض ــاري الس املعي
حــول مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكليــة 
العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث  بعــد 
ــى  ــة ع ــارات الدال ــب العب ــم ترتي ــة ، ث روح املجازف
مســتوى بعــد روح املجازفــة ترتيبــًا تنازليــًا بنــاء عــى 
املتوســط احلســايب، كــا تبــن نتائــج اجلــدول )23( 

ــايل: الت
ــائد  ــداع اإلداري الس ــتوى اإلب ــع: »مس ــد الراب البع

بانحــراف معيــاري بلغــت قيمتــه ) 0.899( وهــي قيمــة 
ــوات  ــتجابات عض ــن اس ــى تباي ــدل ع ــا ي ــة مم منخفض
هيئــة التدريــس مــن حيــث  بعــد القابليــة للتغيــر كأحــد 
ــوم واآلداب  ــة العل ــائد بكلي ــداع اإلداري الس ــاد اإلب أبع

ــف.   ــات بطري للبن

رقم 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

عالية4.040.8991أرغب في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة. 38

بمخاطرة 39 تتسم  أفكار  ومتابعة  لتنفيذ  األموال  أخصص 
منخفضة1.900.9332عالية.

منخفضة1.850.8673أميل إلى القيام بأعمال ذات مخاطرة عالية.40
العلوم  بكلية  السائد  اإلداري  اإلبداع  لمستوى  الكلي  المجموع 

متوسطة --- 2.590.899واآلداب للبنات بطريف في بعد روح المجازفة:

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
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بعــد  يف  بطريــف  للبنــات  واآلداب  العلــوم  بكليــة 
تشــجيع اإلبــداع«.

واالنحــراف  احلســايب  املتوســط  حســاب  تــم 
املعيــاري الســتجابات عضــــوات هيئــة التدريــس 
بكليــة  الســائد  اإلداري  اإلبــداع  مســتوى  حــول 

يتبــن مــن جــدول )24( أن مســتوى اإلبــداع اإلداري 
ــن  ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن ــة العل ــائد بكلي الس
ــة (  ــة ) عالي ــاء بدرج ــداع ج ــجيع اإلب ــد تش ــث  بع حي
مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس ، حيــث 
جــاء املتوســط احلســايب العــام للبعــد ) 4.13 ( بانحــراف 
معيــاري بلغــت قيمتــه ) 0.926( وهــي 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.  

ــد  ــث  بع ــن حي ــف م ــنات بطري ــوم واآلداب للبـ العل
تشــجيع اإلبـــداع ، ثــم ترتيــب العبــارات الدالــة عــى 
مستـــوى بعــد تشـــجيع اإلبــــداع ترتيبــًا تنازليــًا بنـــاء 
عــى املتوســط احلســايب، كــا تبــن نتائــج جــدول )24( 

ــايل: الت

الثقافــة  أثــر  »مــا  الثالــث:  الســؤال  إجابــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــداع اإلداري م ــى اإلب ــة ع التنظيمي
ــوم واآلداب  ــة العل ــس بكلي ــة التدري ــوات هيئ عض

بطريــف«؟ للبنــات 
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــم اســتخدام 
ــتجابات  ــات اس ــن درج ــون ب ــاط برس ــل ارتب معام
ــس  ــة التدري ــوات هيئ ــن عض ــث م ــة البح ــراد عين أف
عــى املحــور األول )الثقافــة التنظيميــة( واملحــور 
الثــاين )اإلبــداع اإلداري (، وجــاءت النتائــج كالتــايل:

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 
المتوسط العباراتالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

درجة
الموافقة

أعمل على تشجيع األفراد الذين يفكرون خارج نطاق 45
عالية جدا4.480.8871ًاختصاصهم.

عالية جدا4.450.8652ًأشجع المقترحات المقدمة من اآلخرين.42
عالية جدا4.320.9813ًامتلك قدرة في اإلشراف على المبدعين.44
عالية4.030.9614أقوم بتنفيذ األفكار الجديدة.41

أقدم تسهيالت لجذب األفراد المبدعين والحرص على 43
متوسطة3.390.9375استمرارهم في العمل.

المجموع الكلي لمستوى اإلبداع اإلداري السائد بكلية العلوم 
عالية--- 4.130.926واآلداب للبنات بطريف في بعد تشجيع اإلبداع:
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ـــل  ـــة معام ـــدول )25( أن قيم ـــن اجل ـــح م يتض
دال  وهـــو   )0.29 ر=   ( برســـون  ارتبـــاط 
إحصائًيـــا عنـــد مســـتوى داللـــة )0.000( ممـــا 
يـــدل عـــى وجـــود عاقـــة ارتباطيـــة طرديـــة 
داللـــة  وذات  القيمـــة  متوســـطة  )موجبـــة( 
إحصائيـــة عنـــد مســـتوى داللـــة )0.01( بـــن 
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، 
ـــري  ـــم وجوه ـــل حاس ـــة عام ـــة التنظيمي والثقاف
يف حتقيـــق أبعـــاد اإلبـــداع اإلداري، ويمكـــن 
القـــول إن حتســـن ممارســـة الثقافـــة التنظيميـــة 

مـــن وجهـــة نظـــر عضـــوات هيئـــة التدريـــس 
للبنـــات بطريـــف  العلـــوم واآلداب  بكليـــة 
ــداع  ــتوى اإلبـ ــر يف مسـ ــل مؤثـ ــهم كعامـ يسـ

ــاده. ــع أبعـ اإلداري يف مجيـ
وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة 
صديقـــي )2013م( ودراســـة داود )2011م( 
والتـــي توصلـــت إىل وجـــود أثـــر للثقافـــة 
واإلبـــداع  األداء  عـــى  الســـائدة  التنظيميـــة 

واالبتـــكار باملنظمـــة.
ـــون  ـــاط برس ـــل ارتب ـــاب معام ـــم حس ـــا ت ك
ــة  ــوات هيئـ ــتجابات عضـ ــات اسـ ــن درجـ بـ
ــى  ــث عـ ــة البحـ ــراد عينـ ــن أفـ ــس مـ التدريـ
ــور األول  ــن املحـ ــكل مـ ــة لـ ــاد الداخليـ األبعـ
ـــداع  ـــاين )اإلب ـــور الث ـــة( واملح ـــة التنظيمي )الثقاف
تلـــك   )26( اجلـــدول  ويوضـــح  اإلداري(، 

ــج: النتائـ

المتوسط المتغيرات
الحسابي

االنحراف 
المعياري

معامل ارتباط 
مستوى الداللةبيرسون

الثقافة التنظيمية من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس 
3.720.870بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف.

0.29**0.000
اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس 

3.600.900بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف. 

جدول )25) 
نتائج اختبار بيرسون لتحديد أثر ممارسة الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة 

التدريس بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف

** دال احصائًيا عند )0.01)  .
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يتضح من اجلدول)26( ما ييل:
موجبــة  طرديــة  ارتباطيــة  عاقــة  وجــود 
)متوســطة( ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )0.01( بــن أبعــاد املحــور األول )الثقافــة 
التنظيميــة( )القيــم، املعتقــدات، الفرضيــات، الرموز، 
ــور  ــاد املح ــاالت( وأبع ــر، االتص ــات، املعاي الفاعلي
ــاذ  ــكات واخت ــل املش ــداع اإلداري( )ح ــاين )اإلب الث
ــجيع  ــة، تش ــر، روح املجازف ــة للتغي ــرار، القابلي الق
ــاط  ــل االرتب ــم معام ــت قي ــث تراوح ــداع(، حي اإلب

.)0.45  –  0.34( بــن 

وهــذا يعنــي أن كل ُبعــد مــن أبعــاد الثقافــة 
التنظيميــة مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس 
بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــع عاقــة 
ــداع  ــة مــع كل ُبعــد مــن أبعــاد اإلب ــة ذات دالل طردي
اإلداري ، أي أن كل ُبعــد مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة 
ــدٍر  ــة بق ــداع اإلداري األربع ــى اإلب ــر ع ــبعة  يؤث الس
متوســط، ممــا يعنــي وجــود أثــر إجيــايب للثقافــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــداع اإلداري م ــى اإلب ــة ع التنظيمي
ــوم واآلداب  ــة العل ــس بكلي ــة التدري ــوات هيئ عض

ــف. ــات بطري للبن

جدول )26) 
مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس 

بكلية العلوم واآلداب للبنات بطريف

المجموع الكلي أبعاد اإلبداع اإلدارياألبعاد
للمحور األول

(1( حل 
المشكالت 

واتخاذ القرار

(2( القابلية 
للتغيير

(3( روح 
المجازفة

(4( تشجيع 
اإلبداع

ية
يم

نظ
الت

ة 
قاف

الث
اد 

أبع

0.36**0.24**0.46**0.30**0.43**(1) القيم
0.37**0.33*0.35**0.31**0.44**(2) المعتقدات
0.36**0.29**0.32**0.37**0.46**(3) الفرضيات

0.44**0.37**0.48**0.42**0.48**(4) الرموز
0.38**0.33**0.40**0.38**0.41**(5) الفاعليات
0.39**0.44**0.38**0.36**0.36**(6) المعايير

0.43**0.36**0.36**0.43**0.56**(7) االتصاالت
====0.34**0.39**0.37**0.45**المجموع الكلي للمحور الثاني:

** دال احصائًيا عند مستوى داللة )0.01)  .
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة صديقــي 
ــايب  ــر إجي ــود أث ــت إىل وج ــي توصل )2013م( والت
ــل  ــر ح ــى متغ ــائدة ع ــة الس ــة التنظيمي ــاد الثقاف ألبع
املشــكات واختــاذ القــرار باملنظمــة، كــا تتفــق هــذه 
ــي  ــة داود )2011م( والت ــة دراس ــع نتيج ــة م النتيج
ــة  ــاد لثقاف ــة ألبع ــة إجيابي ــود عاق ــت إىل وج توصل
التنظيميــة الســائدة عــى كافــة أبعــاد اإلبــداع اإلداري.

ملخص النتائج:
مــن خــال حتليــل وتفســر البيانــات اإلحصائيــة 

تــم التوصــل للنتائــج التاليــة:
الثقافــة  الســؤال األول: » مــا مســتوى  إجابــة 
ــات  ــوم واآلداب للبن ــة العل ــائدة بكلي ــة الس التنظيمي
بطريــف من وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريس؟«.
ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــن أن مس - تب
بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف جــاء بدرجــة 
)عاليــة( مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .
مســتوى  أبعــاد  كأحــد  )الرمــوز(  أن  تبــن   -
ــوم واآلداب  ــة العل ــائدة بكلي ــة الس ــة التنظيمي الثقاف
عضــوات  نظــر  وجهــة  مــن  بطريــف  للبنــات 
هيئــة التدريــس  جــاء يف الرتيــب األول بدرجــة 
ــاين بعــد  ــه يف الرتيــب الث ــة جــدًا(، يلي موافقــة )عالي
)الفاعليــات( بدرجــة موافقــة )عاليــة(، وجــاءت 
ــات  ــة( بدرج ــة التنظيمي ــور )الثقاف ــاد حم ــي أبع باق
ــر  ــب األخ ــطة(، ويف الرتي ــة - متوس ــة )عالي موافق
جــاء بعــد )املعتقــدات( كأحــد أبعــاد مســتوى الثقافــة 
ــات  ــوم واآلداب للبن ــة العل ــائدة بكلي ــة الس التنظيمي

ــة التدريــس  بطريــف مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئ
ــطة(. ــة )متوس ــة موافق بدرج

ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــن أن مس - تب
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث   بكلي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة( م ــة )عالي ــاء بدرج ــم ج ــد القي بع

ــس. ــة التدري ــوات هيئ عض
- كــا تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة الســائدة 
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث   بكلي
بعــد املعتقــدات جــاء بدرجــة ) متوســطة( مــن وجهــة 

نظــر عضــوات هيئــة التدريــس. 
- كذلــك تبــن أن مســتوى الثقافــة التنظيميــة 
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن 
ــن  ــة( م ــة )عالي ــاء بدرج ــات ج ــد الفرضي ــث  بع حي

ــس . ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ وجه
التنظيميــة  الثقافــة  أن مســتوى  أيضــًا  تبــن   -
الســائدة بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن 
حيــث  بعــد الرمــوز جــاء بدرجــة )عاليــة جــدًا( مــن 

ــس . ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ وجه
ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــن أن مس - تب
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث   بكلي
ــة  ــن وجه ــة( م ــة )عالي ــاء بدرج ــات ج ــد الفاعلي بع

ــس . ــة التدري ــوات هيئ ــر عض نظ
ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــن أن مس - تب
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث   بكلي
بعــد املعايــر جــاء بدرجــة )عاليــة ( مــن وجهــة نظــر 

ــس . ــة التدري ــوات هيئ عض
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ــائدة  ــة الس ــة التنظيمي ــتوى الثقاف ــن أن  مس - تب
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث   بكلي
بعــد االتصــاالت جــاء بدرجــة )متوســطة( مــن 

ــس. ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ وجه
اإلبــداع  مســتوى  الثاين:»مــا  الســؤال  إجابــة 
اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن 

ــس ؟«. ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ وجه
بكليــة  اإلداري  اإلبــداع  مســتوى  أن  تبــن    -
ــر  ــة نظ ــن وجه ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن العل
عضــوات هيئــة التدريــس جــاء بدرجــة )عاليــة( مــن 

ــس.  ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ وجه
ــاد  ــد أبع ــداع( كأح ــجيع اإلب ــن أن )تش ــا يتب - ك
مســتوى اإلبــداع اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب 
ــة  ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه ــف م ــات بطري للبن
ــب  ــه يف الرتي ــب األول ، يلي ــاء يف الرتي ــس ج التدري
موافقــة  بدرجــة  للتغيــر(  )القابليــة  بعــد  الثــاين 
)عاليــة(، وجــاءت باقــي أبعــاد حمــور )اإلبــداع 
اإلداري( بدرجــات موافقــة ) عاليــة ومتوســطة(، 
ويف الرتيــب األخــر جــاء بعــد )روح املجازفــة( 
بكليــة  اإلداري  اإلبــداع  مســتوى  أبعــاد  كأحــد 
ــة  ــة موافق ــف بدرج ــات بطري ــوم واآلداب للبن العل

)متوســطة(.
الســائد  اإلداري  اإلبــداع  مســتوى  أن  تبــن   -
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث  بكلي
ــة  ــاء بدرج ــرار ج ــاذ الق ــكات واخت ــل املش ــد ح بع
)عاليــة( مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئــة التدريــس .  

- تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد بكلية 
ــد  ــث  بع ــن حي ــف م ــات بطري ــوم واآلداب للبن العل
ــة  ــن وجه ــة ( م ــة )عالي ــاء بدرج ــر ج ــة للتغي القابلي

نظــر عضــوات هيئــة التدريــس  للبنــات بطريــف. 
-  تبــن أن مســتوى اإلبــداع اإلداري الســائد 
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث   بكلي
ــن  ــطة( م ــة )متوس ــاء بدرج ــة ج ــد روح املجازف بع

ــس . ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ وجه
الســائد  اإلداري  اإلبــداع  مســتوى  أن  تبــن   -
ــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف مــن حيــث   بكلي
ــن  ــة ( م ــة ) عالي ــاء بدرج ــداع ج ــجيع اإلب ــد تش بع

ــس . ــة التدري ــوات هيئ ــر عض ــة نظ وجه
إجابــة الســؤال الثالــث: »مــا أثــر الثقافــة التنظيمية 
عــى اإلبــداع اإلداري مــن وجهــة نظــر عضــوات هيئة 

التدريــس بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريف«؟
- تبــن وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة )موجبــة( 
متوســطة القيمــة وذات داللــة إحصائيــة بــن ممارســة 
ــة  ــوات هيئ ــر عض ــة نظ ــن وجه ــة م ــة التنظيمي الثقاف
ــوم واآلداب  ــة العل ــداع اإلداري بكلي ــس واإلب التدري

للبنــات بطريــف.
ــة  ــة موجب ــة طردي ــة ارتباطي ــود عاق ــن وج - تب
)متوســطة( ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )0.01( بــن أبعــاد املحــور األول )الثقافــة 
التنظيميــة( )القيــم، املعتقــدات، الفرضيــات، الرموز، 
ــور  ــاد املح ــاالت( وأبع ــر، االتص ــات، املعاي الفاعلي
ــاذ  ــكات واخت ــل املش ــداع اإلداري( )ح ــاين )اإلب الث
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ــجيع  ــة، تش ــر، روح املجازف ــة للتغي ــرار، القابلي الق
اإلبــداع(، ممــا يعنــي وجــود أثــر إجيــايب للثقافــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــداع اإلداري م ــى اإلب ــة ع التنظيمي
ــوم واآلداب  ــة العل ــس بكلي ــة التدري ــوات هيئ عض

ــف. ــات بطري للبن

التوصيات:
من خــال املســح األديب والدراســات الســابقة وما 
ــع  ــك واق ــج، وكذل ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي توصل
العمــل يف جمتمــع الدراســة، فقــد تكــون لــدى الباحثــة 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــكار والتوجه ــن األف ــد م العدي
ــة  ــات امليداني ــض التحدي ــى بع ــب ع ــهم يف التغل تس
ــداع  ــى اإلب ــة ع ــة التنظيمي ــر الثقاف ــن أث ــزز م وتع
اإلداري بكليــة العلــوم واآلداب للبنــات بطريــف، 
ــات  ــال التوصي ــن خ ــا م ــن توضيحه ــي يمك والت

ــة: التالي
ــم اخلاصــة . 1 ــة القي ــر منظوم العمــل عــى تطوي

بــن  الفرديــة  الفــروق  ومراعــاة  بالكليــة 
عضــوات هيئــة التدريــس النامجــة عــن تعــدد 

ــات. ــاف الثقاف ــيات واخت اجلنس
ــد . 2 ــس لتوحي ــة التدري ــوات هيئ ــه عض توجي

ــة  ــوز اإلداري ــات والرم ــدات والفرضي املعتق
املكونــة للثقافــة التنظيميــة للكليــة بــا يكفــل 
العضــوات  تعامــات  كافــة  يف  فاعليتهــا 

ــة.      اإلداري

ــة . 3 ــوات هيئ ــدرات عض ــز ق ــى تعزي ــل ع العم
املشــكات  التعامــل مــع  التدريــس عــى 
املختلفــة وكيفيــة وضــع أكثــر مــن حــل 
ــًا  ــن فرص ــر لدهي ــا يوف ــدة مم ــكلة الواح ملش
وحلــواًل بديلــة جتعلهــم أكثــر حريــة ومرونــة 

يف حــل املشــكات.
بيانـــات . 4 قواعـــد  توفـــر  عـــى  العمـــل 

هيئـــة  عضـــوات  متكـــن  ومعلومـــات 
التدريـــس مـــن اختـــاذ القـــرار وفقـــًا لرؤيـــة 
املناســـب  الوقـــت  يف  شـــاملة  تكامليـــة 
وبـــا يتفـــق مـــع السياســـة العامـــة للكليـــة 

ويضمـــن حتقيـــق النتائـــج.
ــة . 5 ــوات هيئ ــة عض ــز قابلي ــى تعزي ــل ع العم

التدريــس للتغيــر مــن خــال توضيــح أمهيــة 
التغيــر بالنســبة ملنظومــة العمــل بالكليــة، 
مقابــل  يف  التغيــر  إجيابيــات  وتوضيــح 
ســلبيات عــدم القيــام بــه عــى جمريــات 

العمــل بالكليــة.
ــل . 6 ــة العم ــداع يف بيئ ــز اإلب ــى تعزي ــل ع العم

ــات  ــة  املتطلب ــر كاف ــال توف ــن خ ــة م بالكلي
ــة. ــة واإلداري ــة والفني املادي

ــكار . 7 ــداع واالبت ــز روح اإلب ــى تعزي ــل ع العم
مــن خــال تقديــم الرعايــة والتقديــر املعنــوي 
لألفــكار اجلديــدة ومــا يتــم إحــرازه مــن 
نتائــج ذات طابــع إبداعــي يف نواحــي العمــل 

ــة.   املختلف
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نايــل عيــد.   ، بــن حممــد وحجازيــن  ، ماجــد  الزيــودي 
املدرســة  الســائدة يف الصــف يف  الثقافــة  )2011م(. 
ــة  ــة الربي ــة - جمل ــة نقدي ــة إثنوغرافي ــة – دراس األردني

   .246  -  219  ،)33(
ــداع اإلداري. ط.1،  الســكارنة، بــال خلــف.)2011م( .اإلب

عــان: دار املســرة للنــر والتوزيــع والطباعــة.
ســميع، زيــد صالــح حســن. )2013(. أثــر الثقافــة التنظيميــة 
يف االداء الوظيفــي دراســة تطبيقيــة عــى القطــاع املريف 
يف اجلمهوريــة اليمنيــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 

جامعــة حلــوان.
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ــى  ــة ع ــة تطبيقي ــي، دراس ــتوى االداء الوظيف ــى مس ع
رشكــة االتصــاالت -paltel- يف فلســطن اجلامعــة 

ــزة. ــامية، غ اإلس
ــدى  ــي ل ــر اإلبداع ــد. )2011م(. التفك ــف حمم ــيل، لطي ع
املديريــن وعاقتــه بحــل املشــاكل اإلداريــة. عــان: دار 

ــع. ــر والتوزي ــة للن ــازوري العلمي الي
عليــان، ديمــة عبــد. )2012م(. الثقافــة التنظيميــة واملارســات 
ــة  ــة والعاق ــدارس احلكومي ــري امل ــدى مدي ــة ل اإلداري
ــدس  ــي الق ــن يف حمافظت ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــا م بينه
ــورة.  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــرة«. رس و»رام اهلل والب
ــاح الوطنيــة:  ــا، جامعــة النج كليــة الدراســات العلي

ــطن. فلس
ــي يف  ــلوك التنظيم ــليان.)2010م(. الس ــود س ــان ،حمم العمي

ــل. ــان: دار وائ ــال .ع ــات األع منظ
ــة  ــاء الثقاف ــات بن ــيل. )2013(. آلي ــعيد ع ــه س ــوض، هدي ع
الشــاملة  اجلــودة  إدارة  لتطبيــق  الداعمــة  التنظيميــة 
وتصــور مقــرح لبنائهــا يف اإلدارات العامــة للربيــة 
والتعليــم باململكــة العربيــة الســعودية، رســالة دكتــوراة 
ــة  ــة، مك ــة الربي ــرى كلي ــة أم الق ــورة جامع ــر منش غ

ــة. املكرم
عيــد، ســيد.)2008م(.  التحديــات التــي تواجــه اإلدارة 
اإلدارة  نــدوة  إىل  مقدمــة  عمــل  ورقــة  اإلبداعيــة. 
اإلبداعيــة للرامــج و األنشــطة يف املؤسســات احلكوميــة 
و اخلاصــة ، املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، القاهــرة، 

)2008م(. فرايــر   21-17
ــداع  ــوم اإلب ــز. )2002م(. مفه ــد العزي ــة عب ــمي، أميم القاس
اإلداري وتنميتــه. املؤمتــر العــريب الثالــث يف اإلدارة: 
النزاهــة  ظــل  يف  والتجديــد  اإلبداعيــة  »القيــادة 
والشــفافية« املنعقــد باملنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة.
املنظمــة  نظريــة  )2000م(.  قاســم.  حممــد  القريــويت، 

النــر. و  للطباعــة  وائــل  دار   : والتنظيم،عــان 
املنظمــة  نظريــة  )2010م(.  قاســم.  حممــد  القريــويت، 

النــر. و  للطباعــة  وائــل  دار   : والتنظيم،عــان 
املحــاور  التنظيميــة،  الثقافــة   .)2010( أمحــد.  الكــردي، 
ــة  ــة العربي ــي، املنظم ــلوك التنظيم ــة الس ــية لتنمي الرئيس

للتنميــة االداريــة، القاهــرة.

ــداع  ــا باإلب ــر وعاقته ــر. )2012م(. إدارة التغي ــقورة، من ش
ــات  ــة يف حمافظ ــدارس الثانوي ــري امل ــدى مدي اإلداري ل
غــزة مــن وجهــة نظــر املعلمــن. رســالة ماجســتر غــر 

منشــورة. جامعــة األزهــر: غــزة.
احلاجــات  )2010م(.  ريــاض.  وحســن،  أمحــد  صالــح، 
اإلنســانية لرؤســاء األقســام يف جامعــة األنبــار وعاقتهــا 
ــار  ــاخ التنظيمــي هلــذه األقســام. جملــة جامعــة األنب باملن

للعلــوم اإلنســانية، العــراق،   )3(، 840-789.
صديقــي، آمنــة. )2013(. »تأثــر الثقافــة التنظيميــة عــى أداء 
ــدي  ــة قاص ــتر، جامع ــالة ماجس ــة«. رس ــوارد البري امل

ــة. مرباح-ورقل
ــداع  ــر اإلب ــم. )2015م(. أث ــزاوي، نج ــال والع ــر، ط ص
اإلداري عــى حتســن مســتوى أداء إدارة املــوارد البريــة 
يف البنــوك التجاريــة األردنيــة. امللتقــى الــدويل لإلبــداع 
والتغيــر التنظيمــي يف املنظــات احلديثــة: دراســة وحتليل 
ــن 18 - 2011/5/19م.  ــة. م ــة ودولي ــارب وطني جت

جامعــة ســعد دحلــب. اجلزائــر.
الثقافــة  عبدالقادر.)2013م(.مســتوى  حممــد  عابديــن، 
ــة يف حمافظــة القــدس كــا  ــدارس الثانوي ــة يف امل التنظيمي
يــراه اإلداريــون واملعلمــون . جملــة العلــوم الربوية.14.

.)1(
ــع  ــاح. )2014م( .واق ــد الفت ــل عب ــان مجي ــن، إي ــد الرمح عب
العــايل  التعليــم  وزارة  يف  اإلداري  اإلبــداع  ممارســة 
والبحــث العلمــي األردنيــة: دراســة اســتطاعية. جملــة 
ــة  ــال- جامع ــاض األطف ــة ري ــة- كلي ــة والربي الطفول

.)18(  ،6 اإلســكندرية، 
عربيــات، بشــر .) 2011م( ، اإلبــداع اإلداري لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس يف كليــة األمــرة عاليــة اجلامعيــة بجامعة 
ــم.  ــي لدهي ــاألداء الوظيف ــه ب ــة وعاقت ــاء التطبيقي البلق
ــر، 3،  ــمس - م ــن ش ــة ع ــة جلامع ــة الربي ــة كلي جمل

.380-359  ،)35(
ــه  عطيــة، توفيــق توفيــق. )2009م(. اإلبــداع اإلداري وعاقت
العــام: دراســة  القطــاع  الوظيفــي ملديــري  بــاإلداء 
تطبيقيــه عــيل وزارات قطــاع غــزة. كليــة التجــارة، قســم 

ــزة ــامية بغ ــة اإلس ــال، اجلامع إدارة األع
عكاشــة، اســعد امحــد حممــد )2008(. إثــر الثقافــة التنظيميــة 
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ــل  ــة العم ــر بيئ ــي. )2011م(. أث ــعد فهم ــد س ــوط، حمم املش
عــى اإلبــداع اإلداري. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 
عــى  تطبيقيــة  دراســة  األوســط،.  الــرق  جامعــة 
بدولــة  للعلــوم األمنيــة  العبــد اهلل  أكاديميــة ســعد 

الكويــت.
ــداع اإلداري  ــة اإلب ــم. )2014م(. درج ــد قاس ــة، حمم مقابل
لــدى رئيــس/ منســق القســم األكاديمــي بكليــة العلــوم 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــران م ــة نج ــروره- جامع واآلداب ب
ــة  ــة -جامع ــة الربي ــة كلي ــس، جمل ــة التدري ــاء هيئ أعض

.715-683  ،)2(،157 األزهــر. 
املقبــل، عبــر بنــت عبدالعزيــز. )1431/1430هـــ(. الثقافــة 
التنظيميــة الســائدة يف مكاتــب الربيــة والتعليــم )بنــات( 
بمدينــة الريــاض. رســالة ماجســتر غــر منشــورة. قســم 
الربيــة، كليــة العلــوم االجتاعيــة، جامعــة اإلمــام حممــد 

ابــن ســعود اإلســامية: الريــاض.
موســى ،عــادل.) 2013م(. تأثــر اإلبــداع اإلداري عــى إدارة 
ــطة.  ــرة واملتوس ــات الصغ ــة يف املؤسس ــوارد البري امل
مذكــرة ماســر ،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة –

ــر. اجلزائ
ــخ  ــادرة بتاري ــايل 1437/1436هـــ ، الص ــام امل ــة الع ميزاني
 25 املوافــق  هـــ.   1436 األول  ربيــع   03 اخلميــس 

2014م ديســمر 
ــية  ــة املدرس ــامل.)2012م(. الثقاف ــن س ــز ب ــد العزي ــوح، عب الن
بمدينــة  والثانويــة  املتوســطة  للمــدارس  الســائدة 
الريــاض »دراســة تقويميــة«. جملــة كليــة الربيــة – 

.)1( اإلســكندرية،22،  جامعــة 
اليحيــوي، صريــة. )2011م(. معايــر أداء اجلــودة الشــخصية 
لــدى رؤســاء األقســام وأســاليب تعزيزهــا باجلامعــات 
الســعودية. املجلــة األردنيــة يف العلــوم الربويــة، 7، 

.58-35  ،)1(

ثانيا/ املراجع األجنبية والعربية مرتمجة باللغة اإلنجليزية:

Abdeen, M. A. (2013) Level of organizational culture 
in high schools in Alquds Province as seen by the 

كريــم ، حســــــن .)2013م(.الســـلوك التنظيمــي. اململكــة 
ــز. )د.ن(.   ــك عبدالعزي ــة املل ــعودية: جامع ــة الس العربيـ
كســاب ، زينــب حممــد. )2007م(. إدارة الوقــت لرؤســاء 
ــة  ــودان، جمل ــرة بالس ــة اجلزي ــن بجامع ــام العلمي األقس
ــرة. ــة اجلزي ــة الربيةجامع ــة، )19(، كلي ــات تربوي دراس
ــة  ــر الثقاف ــد. )2016م(. أث ــار عبداملجي ــايل، بش ــايل، املج املج
ــر اإلدارة  ــة نظ ــن وجه ــن م ــى أداء العامل ــة ع التنظيمي
ــا املعلومــات  ــة مركــز تكنولوجي الوســطى: دراســة حال
األبحــاث  ونــر  للعلــوم  العربيــة  الوطني. املجلــة 
ــاث -  ــر األبح ــوم ون ــة للعل ــة العربي ــة املجل - مؤسس

  .217 - 194  ،) 7( ،2 فلســطن، 
جملــس التعليــم العــايل ــــ األمانــة العامــة. )1436هـــ(. نظــام 
ــة  ــه. اململك ــات ولوائح ــايل واجلامع ــم الع ــس التعلي جمل

العربيــة الســعودية. 
ــة  حممــد ، ماهــر ومــريس ، عمــر. )2012م(. الثقافــة التنظيمي
وعاقتهــا باإلبــداع اإلداري للقيــادات اإلداريــة، املجلــة 
العلميــة لكليــة الربيــة ، )28(،) 2(، أبريــل ، أســيوط .
ــى  ــداع اإلداري ع ــع اإلب ــد. )2016م(. واق ــت حمم ــراد، آي م
مســتوى املنظــات دراســة حالــة منظمــة اهلاتــف النقــال 
ــدويل  ــي ال ــر العلم ــاث املؤمت ــر«. أبح ــس اجلزائ » موبيلي
حــول : اإلبــداع واإلبتــكار يف منظــات األعــال - 
ــاح -  ــة - رم ــوارد البري ــر امل ــث وتطوي ــز البح مرك
األردن، عــان: مركــز البحــث و تطويــر املــوارد البريــة 

- رمــاح - األردن، 124 - 137.
مــراد، بنــورة )2016.( العاقــة بن املنــاخ التنظيمي ومســتوى 
االبــداع االداري لــدى اإلداريــن يف االنديــة الرياضية يف 
فلســطن. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الربيــة 

الرياضيــة، جامعــة النجــاح، نابلــس، فلســطن.
ــن.  ــت عبدالرمح ــس، ثاب ــد و إدري ــن حمم ــال الدي ــريس، مج امل
الــدار  القاهــرة:  التنظيمــي.  الســلوك  )2002م(. 

اجلامعيــة. 
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الرياضيات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

ياسر فاروق محمد خليل )*(  
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)قدم للنشر يف 1438/07/08 هـ، وقبل للنشر يف 1439/03/17 هـ(

ـــام  ـــة اإلم ـــات بجامع ـــرر الرياضي ـــة ملق ـــج التحضريي ـــاب الربام ـــل ط ـــى حتصي ـــة ع ـــف الكتابي ـــتخدام الصحائ ـــر اس ـــي أث ـــث إىل تق ـــذا البح ـــدف ه ـــث : ه ـــص البح ملخ
ـــن؛  ـــيمهم إىل جمموعت ـــم تقس ـــًا( ت ـــن )73طالب ـــث م ـــة البح ـــت عين ـــي، وتكون ـــبه التجريب ـــم ش ـــي ذا التصمي ـــج التجريب ـــث املنه ـــتخدم الباح ـــامية، واس ـــعود اإلس ـــن س ـــد ب حمم
إحدامهـــا جتريبيـــة )35 طالبـــًا( وتســـتخدم الصحائـــف الكتابيـــة، واألخـــرى ضابطـــة )38 طالبـــًا( ال تســـتخدم الصحائـــف الكتابيـــة، وكا املجموعتـــن تـــدرس بطريقـــة 
ـــل  ـــم وح ـــة والفه ـــتويات املعرف ـــاس مس ـــؤااًل لقي ـــن )16( س ـــار م ـــذا االختب ـــون ه ـــر، وتك ـــاس األث ـــي لقي ـــار حتصي ـــاء اختب ـــث ببن ـــام الباح ـــة. وق ـــتخدمة باجلامع ـــارضة املس املح
ـــتخدام  ـــر اس ـــة ) α = 0.05( يف أث ـــتوى الدالل ـــد مس ـــًا عن ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــة وج ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــار. وأظه ـــات االختب ـــدق وثب ـــن ص ـــد م ـــم التأك ـــكات، وت املش
ـــة  ـــح املجموع ـــة لصال ـــة والتجريبي ـــن الضابط ـــن املجموعت ـــدرايس ككل ب ـــل ال ـــكات( والتحصي ـــل املش ـــم وح ـــة والفه ـــتويات )املعرف ـــادة مس ـــة يف زي ـــاب الكتابي ـــف الط صحائ

ـــعودية.  ـــة الس ـــة العربي ـــات باململك ـــول الرياضي ـــات بفص ـــم الرياضي ـــم وتقوي ـــم وتعل ـــة يف تعلي ـــف الكتابي ـــتخدام الصحائ ـــة باس ـــت التوصي ـــج مت ـــوء النتائ ـــة. ويف ض التجريبي

كلامت مفتاحية: التقويم، صحائف الطاب، التحصيل، الرياضيات، الربامج التحضريية.
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مقدمة:
    تعتــرب الرياضيــات مــن أكثــر العلــوم تأثــريًا 
يف تقــدم األمــم وتطورهــا باعتبارهــا إحــدى 
روافــد الفنــون والعلــوم األخــرى وباعتبارهــا 
ملكــة العلــوم وخادمتهــا، ولــوال الرياضيــات ملــا 
ــع  ــل م ــاء والتعام ــزو الفض ــان غ ــتطاع اإلنس اس
ــة. وبرغــم  أحــدث وأعقــد احلاســبات اإللكرتوني
ــا  ــارص، ورضورهت ــا املع ــدة يف عاملن ــا املتزاي أمهيته
يف  حدثــت  التــي  التطــورات  ورغــم  امللحــة، 
ــن  ــري م ــازال كث ــها، ف ــرق تدريس ــا وط مناهجه

    يتضــح مــن اجلــدول الســابق انخفــاض 
املســتوى التحصيــي لــدى عــدد كبــري مــن طــاب 
ــد  ــات، وتع ــرر الرياضي ــة بمق ــج التحضريي الربام
مشــكلة حتصيــل الطــاب للرياضيــات واحــدة 
ــال  ــن يف جم ــه الباحث ــي تواج ــات الت ــن التحدي م
تعليــم وتعلــم الرياضيــات، كــا أن حتســن حتصيــل 
ــري  ــن س ــى حس ــد ع ــات يؤك ــاب يف الرياضي الط

ــح. ــاه الصحي ــة يف االجت ــة التعليمي العملي

تعلــم  يف  صعوبــات  مــن  يعانــون  الطــاب 
الرياضيــات.

الباحــث كمــرف     ومــن خــال عمــل 
الربامــج  بعــادة  الرياضيــات  ملقــرر  أكاديمــي 
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة بجامع التحضريي
ــل  ــتوى حتصي ــاض مس ــظ انخف ــامية، الح اإلس
ــات،  ــرر الرياضي ــاب بمق ــن الط ــري م ــدد كب ع
ــج  ــاب الربام ــج ط ــح نتائ ــايل يوض ــدول الت واجل
ــن  ــال العامي ــات خ ــرر الرياضي ــة بمق التحضريي
1437/1436 هـ. 1436/1435هـ،  الدراسين 

ــدين  ــن ت ــن والرتبوي ــض الباحث ــع بع    ويرج
التحصيــل الدرايس للطــاب يف مــادة الرياضيات 
ملجموعــة مــن العوامــل أمههــا: أســاليب التقويــم 
ــة  ــارات التحريري ــى االختب ــة ع ــة القائم التقليدي
2013م( والتــي  2005م؛ قــوارح،  )أبوســتة، 
تقيــس يف معظمهــا مســتويي التذكــر والفهــم مــن 
ــة  ــب املهاري ــس اجلوان ــريف وال تقي ــب املع اجلان

ــة. واالنفعالي

الفصلالعام الجامعي 
معدل معدل النجاحراسبناجحغائبحاضرمنتظمالدراسي

الرسوب
28.7%71.3%211718882291346542األول1436/1435هـ
34.4%65.6%20041931731266665الثاني1436/1435هـ
25.8%74.2%20741983911472511األول1437/1436هـ
35.8%64.2%19341849851187662الثاني1437/1436هـ

جدول ) 1 )

نتائج طالب البرامج التحضيرية بمقرر الرياضيات خالل العاميين الدراسيين 1436/1435هـ، 1437/1436 هـ.
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ــات  ــس الرياضي ــايس يف تدري ــم دور أس وللتقوي
ــق باملنهــج  ــه وارتباطــه الوثي وتعلمهــا، ونظــرًا ألمهيت
ــي  ــس القوم ــاره املجل ــد اخت ــم، فق ــم والتعل والتعلي
 National Council ــات ــي الرياضي ــي ملعلم األمريك
ــد  of Teachers of Mathematics (NCTM)  كواح

ــات  ــادئ الســتة األساســية لتدريــس الرياضي مــن املب
)NCTM, 2000(  بــل وجعل شــعاره لعــام 2005/ 
للتقويــم«     والتعلــم  للتعلــم  »التقويــم  م،    2006
»Assessing to Learn and Learning to  Assess«.

ــم  ــاليب التقوي ــر أس ــة تطوي ــأيت أمهي ــا ت ــن هن وم
ــن  ــة لتحس ــرورة حتمي ــات ك ــس الرياضي يف تدري
وتطويــر عمليتــي التعليــم والتعلــم. فعمليــة التقويــم 
جــزءًا  تكــون  أن  جيــب  الرياضيــات  تدريــس  يف 
متكامــًا مــن العمليــة التعليميــة ألهنــا تقــدم كًا 
مــن التغذيــة الراجعــة Feedback والتغذيــة األماميــة 
Feedforward ممــا يزيــد مــن دافعيــة الطــاب للتعلم 

الطابيــة  الصحائــف  وتعــد  2005م(.  )أبوســتة، 
أســاليب  أهــم  مــن  واحــدة   Student Journals

ــة، واملســتخدمة عــى نطــاق  ــوي احلديث ــم الرتب التقوي
واســع يف العديــد مــن املقــررات وخاصــة الرياضيــات 
 (Williams, 2006)  يف كثــري مــن دول العــامل املتقدمــة
ــة  وتعــد مــن أفضــل الوســائل لاســتفادة مــن الكتاب
يف دروس الرياضيــات )Hammond, 2012( وذلــك 
لفوائدهــا املعرفيــة والوجدانيــة للطلبــة وللمعلــم 
ــون  ــا أن تك )Lim & Pugalee, 2005(، ويمكنه
ــدور  ــا ي ــى م ــرف ع ــدته للتع ــم ومرش ــذة املعل ناف

ــم أو  ــدى فهمه ــكار، وم ــن أف ــاب م ــول الط يف عق
ســوء فهمهــم والصعوبــات التــي تواجههــم يف تعلــم 
  (Frontier Math Consultants, 2016)الرياضيــات
ــوف  ــه دون خ ــن رأي ــب ع ــرب الطال ــا يع ــن خاهل وم
مــن التقييــم أو تقديــر الدرجــات، وعندمــا يقــرأ 
ــتطيع  ــا، يس ــرد عليه ــة وي ــف الكتابي ــم الصحائ املعل
تقديــم التغذيــة الراجعــة املناســبة للطــاب ممــا حيســن 
أداء الطــاب بالرياضيــات (Schultz, 2009). ونظــرًا 
لتعــدد اســتخدامات الصحائــف الكتابيــة، فــإن الكثــري 
مــن الباحثن ينظــرون إليهــا باعتبارهــــــا أداة تعليمية 
 (Fulwiler, متعــــــددة الوظائف واالستخـــــدامات
ومنــذ   1982) ،  (Ganguli & Henry, 1994)

ــات يف  ــول الرياضي ــة بفص ــف الكتابي ــور الصحائ ظه
  (Ibrahim & Eng,الثانينــات مــن القــرن املــايض
ــن  ــد م ــتخدامها يف العدي ــر اس ــث أث ــم بح (2009 ت

ــا يف  ــا وأثره ــى فاعليته ــدت ع ــي أك ــات الت الدراس
تنميــة التحصيل الدرايس، كدراســـــة جانجــــــــويل 
ــة بوجايل  وهنري.(Ganguli & Henry,1994) ودراس
  (Idris, 2009) ودراســة إدريــس (Pugalee, 2004)

ــم  ودراســة شــولتز (Schultz, 2009) ودراســة إبراهي
وإنــج (Ibrahim & Eng, 2009) ودراســة أولســن 
وجونســون (Olson & Johnson, 2012)  ودراســة  
 . (Camahalan & Young, 2013) كاماهــان ويونــج

مشكلة البحث :
ــى  ــة ع ــث األجنبي ــات البح ــد أدبي ــرًا لتأكي    نظ
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ــن  ــل ب ــدة للتواص ــة كأداة مفي ــف الكتابي دور الصحائ
ــد  ــا يزي ــايض مم ــم الري ــة الفه ــم وتنمي ــب واملعل الطال
مــن التحصيــل الــدرايس بمقــرر الرياضيــات، ويف ظــل 
غيــاب أبحــاث عربيــة - يف حــد علــم الباحــث - تتناول 
أثــر الصحائــف الكتابيــة يف تدريــس الرياضيــات، تأتــى 
الدراســة احلاليــة كمحاولــة للتعــرف عــى أثر اســتخدام 
ــج  ــاب الربام ــل ط ــى حتصي ــة ع ــف الكتابي الصحائ
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــات بجامع ــرر الرياضي ــة ملق التحضريي
ــة يف  ــكلة الدراس ــدد مش ــامية. وتتح ــعود اإلس ــن س اب

ــايل :  ــس الت ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــة اإلجاب حماول
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 : - 

أسئلة الدراسة :
ــة . 	 ــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابي مــا أث

ــة يف  ــج التحضريي ــاب الربام ــل ط ــى حتصي ع
ــة ؟ ــتوى املعرف ــد مس ــات عن الرياضي

ــة . 	 ــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابي مــا أث
ــة يف  ــج التحضريي ــاب الربام ــل ط ــى حتصي ع

ــم ؟ ــتوى الفه ــد مس ــات عن الرياضي
ــة . 	 ــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابي مــا أث

ــة يف  ــج التحضريي ــاب الربام ــل ط ــى حتصي ع
ــكات ؟ ــل املش ــتوى ح ــد مس ــات عن الرياضي

ــة . 	 ــر اســتخدام صحائــف الطــاب الكتابي مــا أث
الربامــج  لطــاب  الــكيل  التحصيــل  عــى 

؟ الرياضيــات  يف  التحضرييــة 
فروض البحث  :

ــث  ــاول البح ــابقة حي ــئلة الس ــن األس ــة ع    لإلجاب
ــة: ــروض التالي ــة الف ــار صح ــايل اختب احل

عنــد . 1 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 
مســتوى داللــة )α = 0.05( بــن متوســطي 
ــاس البعــدي لطــاب املجموعــة  درجــات القي
التجريبيــة ) تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ( 
ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ) ال 
اختبــار  يف   ) الكتابيــة  الصحائــف  تســتخدم 

ــة. ــتوى املعرف ــد مس ــل عن التحصي
عنــد . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 

مســتوى داللــة )α = 0.05( بــن متوســطي 
ــاس البعــدي لطــاب املجموعــة  درجــات القي
التجريبيــة ) تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ( 
ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ) ال 
اختبــار  يف   ) الكتابيــة  الصحائــف  تســتخدم 

ــم. ــتوى الفه ــد مس ــل عن التحصي
عنــد . 3 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 

مســتوى داللــة )α = 0.05( بــن متوســطي 
ــاس البعــدي لطــاب املجموعــة  درجــات القي
التجريبيــة ) تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ( 
ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ) ال 
اختبــار  يف   ) الكتابيــة  الصحائــف  تســتخدم 
التحصيــل عنــد مســتوى حــل املشــكات .

عنــد . 4 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 
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مســتوى داللــة )α = 0.05( بــن متوســطي 
ــاس البعــدي لطــاب املجموعــة  درجــات القي
التجريبيــة ) تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ( 
ودرجــات طــاب املجموعــة الضابطــة ) ال 
اختبــار  يف   ) الكتابيــة  الصحائــف  تســتخدم 

التحصيــل الــكي .
أمهية الدراسة :

ترجع أمهية الدراسة إىل أهنا :
اســتجابة موضوعيــة ملــا ينــادي بــه العديــد . 1

مــن الرتبويــن يف الوقــت احلــارض مــن رضورة 
ــدم  ــم وع ــة يف التقوي ــاليب متنوع ــتخدام أس اس
ــة. ــات التحريري ــى االمتحان ــة ع ــاد كلي االعت

ــات يف . 2 ــاتذة اجلامع ــن وأس ــاعد املدرس ــد تس ق
ــًا. ــًا وواقعي ــًا حقيقي ــاب تقوي ــم الط تقوي

املعلــم . 3 بــن  للتواصــل  جيــدة  أداة  تقــدم 
واألرسة. واملعلــم  والطالــب 

قــد تســاعد املســئولن عــن تعليــم وتعلــم . 4
التقويــم  عمليــة  تطويــر  يف  الرياضيــات 

واجلامعــات.  باملــدارس 
ــرى . 5 ــة أخ ــات تربوي ــام دراس ــال أم ــح املج تفت

تبحــث أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة 
بمقــرر الرياضيــات واملقــررات األخــرى.

أهداف الدراسة :
هدفــت الدراســة إىل املســاعدة يف حــل مشــكلة تــدين 
ــج  ــاب الربام ــدى ط ــات ل ــل الرياضي ــتوى حتصي مس

التحضرييــة وذلــك مــن خــال :-

ــاب . 1 ــة لط ــاب الكتابي ــف الط ــداد صحائ إع
ــات.  ــرر الرياضي ــة بمق ــج التحضريي الربام

الصحائــف . 2 اســتخدام  أثــر  عــى  الوقــوف 
عنــد  الرياضيــات  حتصيــل  عــى  الكتابيــة 
الربامــج  طــاب  لــدى  املعرفــة  مســتوى 

. يــة لتحضري ا
الصحائــف . 3 اســتخدام  أثــر  عــى  الوقــوف 

الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات عند مســتوى 
ــة. ــج التحضريي ــاب الربام ــدى ط ــم ل الفه

الصحائــف . 4 اســتخدام  أثــر  عــى  الوقــوف 
عنــد  الرياضيــات  حتصيــل  عــى  الكتابيــة 
طــاب  لــدى  املشــكات  حــل  مســتوى 

التحضرييــة. الربامــج 
الصحائــف . 5 اســتخدام  أثــر  عــى  الوقــوف 

الكتابيــة عــى حتصيــل الرياضيــات الــكي لــدى 
طــاب الربامــج التحضرييــة.

متغريات الدراسة :
املتغــري املســتقل : اســتخدام صحائــف الطــاب . 1

. بية لكتا ا
املتغري التابع : التحصيل الدرايس.. 2

حدود الدراسة :
أقترص البحث عى احلدود التالية :

-احلــدود املوضوعيــة: تدريــس الفصلــن التمهيــدي 
واألول بمقــرر ريــض 041 (Prcalculus1) ملجموعتــن 
إحدامهــا جتريبيــة ) تســتخدم الصحائــف الكتابيــة ( 
واألخــرى ضابطــة ) ال تســتخدم الصحائــف الكتابيــة(.
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-احلــدود الزمانيــة : الفصــل الــدرايس األول مــن 
العــام اجلامعــي 1437/ 1438هـــ.

ــة  ــج التحضريي ــادة الربام ــة : ع ــدود املكاني -احل
ــامية. ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع

العلــوم  مســار  طــاب   : البرشيــة  -احلــدود 
. لتطبيقيــة ا

مصطلحات الدراسة:  
األثــر (Effect) : يعــرف ) اللقــاين و اجلمــل، 
ــدى  ــى ل ــا تبق ــه » كل م ــر بأن 2003م، ص: 75( األث
ــة أو  ــف تعليمي ــه يف مواق ــه تعلم ــبق ل ــا س ــم مم املتعل
ــل  ــرض لعوام ــة وال يتع ــربات مربي ــن خ ــه م ــر ب م

التشــتيت أو النســيان«.
التعريــف اإلجرائــي : مــدى التغــري يف أداء طــاب 
ــات  ــرر الرياضي ــل مق ــة يف حتصي ــج التحضريي الربام
الكتابيــة. الصحائــف  باســتخدام  تعلمهــم  بعــد 

 :  (Writing Journals) الصحائف الكتابية
 (Ibrahim & Eng, 2009, تعــرف إبراهيــم و إنــج
 (p: 3 الصحائــف الكتابيــة بأهنــا »تقريــر كتــايب يــرح 

الطالــب مــن خالــه املفاهيــم ويطبــق املعــارف ويمــد 
تعلــم  تقدمــه يف  مــدى  بمعلومــات عــن  املعلــم 

ــات«. الرياضي
ينفذهــا  تقاريــر كتابيــة  التعريــف اإلجرائــي : 
الطالــب بنهايــة حمــارضة الرياضيــات ) 3-5 دقائــق(، 
ــا  ــن خاهل ــس م ــات، يعك ــتاذ الرياضي ــا ألس ويقدمه
ــي مل  ــزاء الت ــارضة واألج ــوع املح ــه ملوض ــدى فهم م

يفهمهــا مــن موضــوع املحــارضة والصعوبــات التــي 
ــم. ــة التعل ــاء عملي ــه أثن واجهت

ــرف  ــدرايس (Achievement):  يع ــل ال التحصي
) اللقــاين واجلمــل، 2003م، ص: 84( التحصيــل 
ــن  ــوا م ــا تعلم ــن مل ــتيعاب املتعلم ــدى اس ــه »م بأن
خــربات معينــة مــن خــال املقــررات الدراســية، 
ــون يف  ــا املتعلم ــل عليه ــي حيص ــة الت ــاس بالدرج ويق
ــرض«. ــذا الغ ــدة هل ــة املع ــارات التحصيلي االختب
التعريــف اإلجرائــي:  يعرف التحصيــل الدرايس يف 
الرياضيــات ) إجرائيــًا ( يف هــذا البحــث بأنــه »جممــوع 
ــار  ــب يف اختب ــا الطال ــل عليه ــي حيص ــات الت الدرج
التحصيــل الــدرايس بمقــرر الرياضيــات لطــاب 
التحضرييــة  بالربامــج  التطبيقيــة  العلــوم  مســار 
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية« والذي 

ــرض. ــذا الغ ــث هل ــده الباح يع
ــة  ــل يف بداي ــج متكام ــة : برنام ــج التحضريي الربام
ــاب  ــاب الط ــدف إىل إكس ــة، هي ــاق باجلامع االلتح
ــة  ــة الازم ــة واألكاديمي ــارات الذاتي ــات امله والطالب
إلكــال دراســتهم اجلامعيــة وفــق التخصصــات التــي 

ــررات. ــي باملق ــى األداء األكاديم ــاًء ع ــا بن خيتاروهن
مســار العلــوم التطبيقيــة: هــو أحــد مســارات 
الربامــج التحضرييــة، يــدرس بــه الطــاب مقــررات: 
الرياضيــات بفصلــن دراســن والعلــوم الطبيعيــة 
واللغــة اإلنجليزيــة واحلاســب اآليل ومهــارات اللغــة 
العربيــة واالتصــال والتعلــم، لالتحــاق بأحــدى 

ــة. ــب واهلندس ــوم احلاس ــوم وعل ــات العل كلي
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اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
أواًل: اإلطار النظري :

ملعلمــي  األمريكــي  القومــي  املجلــس  أكــد 
ــة  ــة القــراءة والكتاب ــات (NCTM) عــى أمهي الرياضي
إتاحــة  أن  مؤكــدًا  الرياضيــات  وتعلــم  تعليــم  يف 
ــة  ــدث والكتاب ــاركة والتح ــب للمش ــرص للطال الف
والقــراءة واالســتاع بفصــول الرياضيــات هلــا فوائــد 
ــات  ــوا الرياضي ــون ليتعلم ــاب يتواصل ــرية. فالط كث

ــايض. ــكل ري ــون بش ــف يتواصل ــون كي ويتعلم
 They communicate to learn mathematics,

  and they learn to communicate   mathematically.

(NCTM, 2000, p: 60) وإذا كنــا نعــد الرياضيــات لغة 

فكيــف لنــا أن نتعلــم اللغــة دون االهتــام بكتابتهــا ؟ 
ــن  ــض الباحث ــع بع ــد رف ــة فق ــة الكتاب ــرًا ألمهي ونظ
 Writing – »شعـــــــــــــــــار »الكتابــة للتعلــم
ألمهيتهــا   to –Learn  (Lim & Pugalee, 2005)

ــات. وقــد ظهــرت حركــة  وخاصــة يف تعلــم الرياضي
ــتينات  ــوى يف الس ــم املحت ــز فه ــة لتعزي ــتخدام الكتاب اس
مــن القــرن املــايض، ووصلــت لذروهتــا يف منتصــف 
ــى  ــدة ع ــعينيات(Miller, 2007) مؤك ــات والتس الثانيني
أمهيــة الكتابــة يف تعليــم وتعلــم الرياضيات. وباســتمرار 
الصحائــف  ظهــرت  والباحثــن  العلــاء  جهــود 
الكتابيــة بفصــول الرياضيــات يف الثانينــات مــن 
القــرن املــايض (Ibrahim & Eng, 2009) كأداة فعالــة 

ــات. ــم الرياضي ــم وتقوي ــم وتعل يف تعلي
تعريف الصحائف الكتابية :

 (Williams, 2006, p: 3) وليامــز  تعــرف     
الصحائــف الكتابيــة بأهنا» تســجيل لألحــداث اليومية 
والتأمــات الشــخصية واألســئلة حــول بيئــة التعلــم 
وردود األفعــال حــول اخلــربات التعليميــة«، وتعرفهــا 
إبراهيــم و إنــج (Ibrahim &  Eng, 2009, p: 3) بأهنــا 
ــم  ــه املفاهي ــن خال ــب م ــرح الطال ــايب ي ــر كت »تقري
ويطبــق املعــارف ويمــد املعلــم بمعلومــات عــن 
مــدى تقدمــه يف تعلــم الرياضيــات «، وتعرفهــا كــوزل 
(Kuzle, 2013, p: 43) بأهنــا» أداة للتعلــم والتواصــل 

 (Fulwiler, فولويلــر  ويعرفهــا  الرياضيــات«  يف 
(p: 15 ,1982 بأهنــا» أداة تعليميــة متعــددة الوظائــف 

ــية «.  ــات الدراس ــع القاع ــتخدامها بجمي ــن اس ويمك
 self- ــب ــار الطال ــور اختب ــدى ص ــا إح ــا بأهن ويصفه

                                                                       .(Fulwiler, 1982) examination   لذاتــه 

ــة يف  ــف يومي ــذه الصحائ ــون ه ــن أن تك      ويمك
ــن أن  ــهرية، ويمك ــبوعية أو ش ــة كل درس أو أس هناي
تركــز عــى موضــوع درس واحــد أو عــدة دروس 
ــال  ــتطيع أطف ــة، ويس ــية معين ــادة دراس ــرر أو م أو مق
املرحلــة  وطــاب  تنفيذهــا  االبتدائيــة  املرحلــة 
ــة وطــاب الكليــات واجلامعــات  ــة والثانوي اإلعدادي

ــم. ــم وختصصاهت ــف أعاره ــى خمتل ع
أمــور هامــة ورضوريــة عنــد اســتخدام الصحائــف 

الكتابيــة :
فيــا يــى بعــض األمــور الروريــة عنــد اســتخدام 

ــف الكتابية : الصحائ
اســتخدام  مــن  الغــرض  املعلــم  يوضــح  أن   
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الصحائــف وأن يســمح للطــاب بإبــداء رأهيــم حــول 
اســتخدامها.

ــه بعضــًا مــن نــاذج  أن يعــرض املعلــم لطاب  -
الصحائــف الكتابيــة الســابقة.

ــجله  ــد يس ــذي ق ــد ال ــم النق ــل املعل أن يتقب  -
الكتابيــة. صحائفهــم  يف  الطــاب 

أن يسمح املعلم بتعدد اآلراء.   -
آباءهــم  يطلعــوا  أن  للطــاب  يســمح  أن   -
الكتابيــة. صحائفهــم  عــى  وزماءهــم 
أن يشــجع الطــاب أصحــاب الصحائــف   -

اجليــدة. الكتابيــة 
أمهيــة الصحائــف الكتابيــة يف الرياضيــات بالنســبة 

للمعلــم والطالــب :
ــة بقدرهتــا عــى إظهــار   تتميــز الصحائــف الكتابي
مــدى تطــور العديــد مــن اجلوانــب األكاديميــة 
والنفســية لــدى الطالــب، وومتيــز الصحائــف الكتابية 

ــى :-  ــا ي ــًا ب أيض
ــة . 1 ــة راجع ــم تغذي ــم تقدي ــن املعل ــب م تتطل

للطــاب بعــد اطاعــه عــى الصحائــف 
ــا. ــرد عليه وال

ــدى . 2 ــا ل ــى م ــرف ع ــى التع ــم ع ــاعد املعل تس
الطالــب مــن معرفــة وعــى الصعوبــات التــي 

ــه. تواجهــه واألمــور البســيطة بالنســبة ل
ال تتطلــب الصحائــف الكتابيــة وجــود تغيــري . 3

يف حمتــوى املنهــج ولكنهــا تتطلــب الدمــج يف 
برامــج الرياضيــات املوجــودة.

ــى . 4 ــب ع ــة الطال ــف الكتابي ــجع الصحائ تش
ــزز  ــذايت وتع ــم ال ــاليب التقوي ــتخدام أس اس
ــًا يف  ــاركًا فاع ــه مش ــادة وجتعل ــتمتاعه بامل اس

.(Gavin, 2007) أثنــاء تعلمــه
وباإلضافــة إىل املميــزات الســابقة للصحائــف 
ــات إىل  ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد توصل ــة فق الكتابي
فعاليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف خفــض 
قلــق الرياضيــات نظــرًا لكوهنــا وســيلة للطالــب يعــرب 
مــن خاهلــا عــن مشــاعره احلقيقيــة نحــو الرياضيــات  
 (Furner & Berman, 2005), (Swanson &

 Nebraska, 2006), (Jennison & Beswick,

2010), (Park et al, 2014).

ــة  ــف الكتابي ــا أن للصحائ ــح لن ــبق يتض ــا س   ومم
اســتخدامن رئيســين أحدمهــا معــريف ) للتعبــري عــن 
فهــم املوضوعــات واملفاهيــم الرياضيــة ( والثــاين 
وجــداين ) التعــرف عــى خــربات ومشــاعر الطالــب 

ــات (. ــو الرياضي نح
أنواع الصحائف الكتابية :

   هنــاك ثاثــة أنــواع مــن الصحائــف، األوىل: 
صحائــف الــرد وتســتخدم للــرد عــى موضــوع 
معــن. والثانيــة :صحائــف التأمــات مفتوحــة النهاية 
ــل وردود  ــه يف الفص ــا تعلم ــب م ــا الطال ــب فيه ويكت
ــي متــت خــال األســبوع ،  ــه عــى األنشــطة الت أفعال
ــل.  ــه يف الفص ــا تعلم ــب م ــا الطال ــص فيه ــد يلخ وق
ــدم  ــا يق ــدة وفيه ــة املقي ــف الكتاب ــة : صحائ والثالث
املعلــم  موضوعــًا متصــًا بالرياضيــات ويطلــب مــن 
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ــوع. ــذا املوض ــب يف ه ــب أن يكت الطال
وىف الدراســة احلاليــة ســيتم اســتخدام الصحائــف 
هنايــة  يف  دقائــق   )5  -  3( ملــدة  املقيــدة  الكتابيــة 
املحــارضات، عــى أن يكتــب فيهــا الطالــب مــا يــى:-

عنوان املحارضة.. 1
التاريخ.. 2
ملخصًا ملا فهمه من موضوع املحارضة.. 3
ملخصًا ملا مل يفهمه من موضوع املحارضة.. 4

ثــم يقــوم املعلــم باالطــاع عــى الصحائــف 
ــدرس  ــح أجــزاء ال ــق عليهــا وتوضي ــة والتعلي الكتابي
الطــاب  يفهمهــا  مل  التــي  والتاريــن  واألمثلــة 

بالصحائــف. وذكروهــا 
تقييم الصحائف الكتابية :

ــألداء  ــكات ل ــن حم ــن الباحث ــد م ــع العدي     وض
Rubrics لتقييــم الصحائــف الكتابيــة، فحــدد وايــوود 

عــى  للحكــم  معايــري  أربعــة   (Waywod, 1992)

ــل  ــص والتمثي ــي: التلخي ــة، وه ــف الكتابي الصحائ
ــج  ــاالن ويون ــع كاماه ــق. ووض ــاؤل والتطبي والتس
معايــري  ثاثــة     (Camahalan & Young ,2013)

هــي: اكتــال املهمــة، ومــدى الفهــم، والتفســري 
الكتابيــة  الصحائــف  تقييــم  وســيتم  لآلخريــن. 
هبذاالبحــث اســتنادًا ملعايــري كاماهــاالن ويونج.وأخريًا 
ــي  ــا، فه ــرآة لناظره ــة كامل ــف الكتابي ــل الصحائ تعم
تعكــس جممــل جتــارب الطالــب، وانطباعاتــه وخرباته 
وأفــكاره ونجاحاتــه، وكذلــك نقــاط ضعفــه وقوتــه، 
ممــا يســاعد املعلــم عــى اختــاذ القــرار بشــأن اخلطــوات 

ــن  ــاد. وم ــه واإلرش ــاليب التوجي ــدد أس ــة وحي القادم
ــى  ــرف ع ــن  أن يتع ــب م ــن الطال ــرى متك ــة أخ ناحي
قدراتــه وإمكاناتــه ويعمــل عــى توجيــه النقــد الــذايت 

ــه. لنفس

ثانيًا : الدراسات السابقة:
  (Ganguli & Henry, 1994) دراســة جانجــويل و هنــري
ــان  ــام الباحث ــد ق ــات « فق ــم الرياضي ــة لتعل ــوان» الكتاب بعن
ــة  ــا Bibliography   لـــ 47 دراس ــرض ببليوغرافي بع
ــم  ــم وتعل ــة يف تعلي ــج الكتاب ــًا يف دم ــرزت تقدم أح
العــام  وحتــى  1977م  العــام  مــن  الرياضيــات 
زيــادة  إىل  الدراســات  تلــك  وتوصلــت  1990م. 
ــاب  ــن الط ــل ب ــادة التواص ــاب وزي ــتيعاب الط اس
ــو  ــم نح ــرة املعل ــن نظ ــات وحتس ــي الرياضي ومعلم
ــاب  ــد للط ــن الفوائ ــد م ــات والعدي ــم الرياضي تعلي
واملعلمــن، وإمكانيــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة 

ــية.   ــل الدراس ــات واملراح ــروع الرياضي ــع ف بجمي
دراســة بوجــايل (Pugalee, 2004) وهدفــت إىل 
ــتخدام  ــة باس ــف الكتابي ــتخدام الصحائ ــة اس مقارن
 Think –aloud إســرتاتيجية التفكــري بصــوت مرتفــع
خــال حــل املشــكات يف الرياضيــات وتكونــت عينة 
الدراســة مــن 20 طالبــًا تــم تقســيمهم إىل جمموعتــن، 
ــرى  ــة واألخ ــف الكتابي ــتخدم الصحائ ــا تس إحدامه
ــم  ــع، ث ــوت مرتف ــري بص ــرتاتيجية التفك ــتخدم إس تس
ــن.  ــكا املجموعت ــة ل ــة الراجع ــم التغذي ــم تقدي يت
وتوصلــت الدراســة إىل أن الطــاب الذين اســتخدموا 
ــة  ــات صحيح ــوا إلجاب ــة توصل ــف الكتابي الصحائ
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وحصلــوا عــى معــدالت أعــى مــن جمموعــة التفكــري 
ــع. ــوت مرتف بص

 دراســة إدريــس(Idris, 2009)  التــي بحثــت 
ــل  ــم وحتصي ــى فه ــة ع ــطة الكتاب ــتخدام أنش ــر اس أث
ــتن  ــات Calculus  بمدرس ــرر الرياضي ــاب ملق الط
ثانويتــن باليزيــا. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
أربعــة فصــول دراســية ) فصلــن كمجموعــة ضابطــة 
ــة(. وتوصلــت الدراســة  وفصلــن كمجموعــة جتريبي
إىل وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة يف االختبــار 

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــي لصال التحصي
  (Ibrahim & Eng, 2009) ــج ــم و إن ــة إبراهي دراس
والتــي بحثــت أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى 
قــدرة الطــاب يف تفســري املفاهيــم الرياضيــة ومــدى 
ــة  ــت عين ــات. وتكون ــم الرياضي ــاركتهم يف تعل مش
الدراســة مــن 37 طالبــًا بالصــف الســابع قامــوا 
ــف 6 مــرات خــال 10 أســابيع.  باســتكال الصحائ
ــة ذات  ــف الكتابي ــة إىل أن الصحائ ــت الدراس وتوصل
تأثــري إجيــايب عــى قــدرة الطــاب يف تفســري املفاهيــم 
فعالــة  أداة  الكتابيــة  الصحائــف  وأن  الرياضيــة، 

ــم. ــاب واملعل ــن الط ــل ب للتواص
ــت  ــي بحث ــولتز (Schultz, 2009) الت ــة ش  دراس
ــل  ــى التواص ــة  ع ــف الكتابي ــتخدام الصحائ ــر اس أث
والتحصيــل الريــايض عــى عينــة مــن طــاب الصــف 
الســادس )20 طالبــًا و 17 طالبــة( وتأثــري الصحائــف 
أن  إىل  وتوصلــت  الرياضيــات.  تدريــس  عــى 
الصحائــف ســاعدت املعلــم يف توجيــه إســرتاتيجيات 
التدريــس ذات الفعاليــة مــن أجــل النمــو األكاديمــي 

وحتســن تعلــم الرياضيــات، وتوصلــت أيضــًا إىل 
ــرتة  ــال ف ــاب خ ــي للط ــتوى التحصي ــاع املس ارتف

ــث. ــق البح تطبي
  (Olson & Johnson دراســة أولسون و جونســون 
(2012  التــي بحثــت أثــر تطبيــق الصحائــف الكتابيــة 

يف فصــول الرياضيــات لــدى عينــة مــن طــاب 
ــة  ــم تقســيمها إىل جمموعــة جتريبي الصــف الثامــن، وت
يف  الكتابيــة  الصحائــف  يســتخدمون  طالبــًا   56(
ــًا  ــة )51 طالب ــة ضابط ــات( وجمموع ــم الرياضي تعل
ــت إىل  ــة(. وتوصل ــف الكتابي ــتخدمون الصحائ ال يس
ــل  ــد التحصي ــن أن تزي ــة يمك ــف الكتابي أن الصحائ

ــات. ــدرايس يف الرياضي ال
 (Camahalan يونــج  و  كاماهــان  دراســة   
اســتخدام  أثــر  بحثــت  التــي    & Young, 2013)

التاميــذ  تشــجيع  يف  الرياضيــات  يف  الصحائــف 
ــة  ــم الرياضي ــم للمفاهي ــول فهمه ــل ح ــى التواص ع
ــة  ــة الدراس ــت عين ــدد. وتكون ــوم الع ــة مفه وخاص
مــن 17 طفــًا بمرحلــة ريــاض األطفــال. وتوصلــت 
ــال  ــاعدة األطف ــف يف مس ــة الصحائ ــج لفاعلي النتائ
ــة  ــم الرياضي للتواصــل حــول مــدى فهمهــم للمفاهي

ــم. ــع أقراهن م

تعليق الباحث عى الدراسات السابقة:
 اتفقــت غالبيــة الدراســات الســابقة عــى . 1

يزيــد  الكتابيــة  الصحائــف  اســتخدام  أن 
الرياضيــات،  الــدرايس يف  مــن التحصيــل 
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  (Pugalee, 2004)بوجــايل كدراســة 
ــة  ــس  (Idris, 2009)ودراس ــة إدري ودراس

 . (Schultz, 2009)شــولتز
اهتمــت بعــض الدراســات بعقــد مقارنــات . 2

بــن الصحائــف الكتابية وبعض األســاليب 
ــع  ــوت مرتف ــدث بص ــل التح ــرى مث األخ
وتوصلــت إىل فاعليــة الصحائــف الكتابيــة 

.(Idris , 2009)ــس ــة إدري كدراس
ــة . 3 ــى فاعلي ــابقة ع ــات الس ــدت الدراس أك

املراحــل  جلميــع  الكتابيــة  الصحائــف 
الدراســية، وأن اســتخدامها حيســن مــن 
التدريــس  نحــو  املعلمــن  اجتاهــات 
والتقويــم، كدراســة جانجــويل و هنــري 

.(Ganguli  & Henry, 1994)

الصحائــف . 4 الباحثــن  بعــض  اســتخدم 
بدايــة  يف  الكتابيــة (5–7) دقائــق  
املحــارضات وبعضهــم اســتخدمها يف هنايــة 
ــل  ــتخدمها قب ــم اس ــارضات وبعضه املح

االختبــارات.
اختلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات . 5

ــاب  ــن ط ــة م ــا لعين ــابقة يف اختياره الس
الربامــج التحضرييــة باجلامعــة وطريقــة 
يكتبــون  فالطــاب  اســتخدامها، 
ــق  ــم يعل ــارضة ث ــة املح ــف بنهاي بالصحائ
املعلــم عــى الصحائــف ثــم يقــوم بتقديــم 
التغذيــة الراجعــة للطــاب قبــل انرصافهــم 

ــارضات. ــة املح ــن قاع م
الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة :
ــم  ــي ذا التصمي ــج التجريب ــث املنه ــتخدم البح اس
شــبه التجريبــي بتصميــم القياســن القبــي والبعــدي، 
واســتخدم  والضابطــة،  التجريبيــة  للمجموعتــن 
ــر املتغــري املســتقل  ــة أث ــم ملعرف الباحــث هــذا التصمي
)اســتخدام الصحائــف الكتابيــة( عــى املتغــري التابــع 
ــة  ــت املجموع ــث خضع ــدرايس(، حي ــل ال )التحصي
التجريبيــة للمتغــري املســتقل، بينــا املجموعــة الضابطة 
ــار  ــق االختب ــم تطبي مل تتعــرض للمتغــري املســتقل. وت
ــن  ــد م ــًا للتأك ــن قبلي ــى كا املجموعت ــي ع التحصي
تكافــؤ املجموعتــن، وتطبيقــه تطبيقــًا بعديــًا ومقارنــة 

ــن. ــاب املجموعت ــج ط نتائ

جمتمع وعينة الدراسة :
تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــاب مســار 
ــة  ــج التحضريي ــن بالربام ــة امللتحق ــوم التطبيقي العل
بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية بالفصل 
 -  1437( اجلامعــي  العــام  مــن  األول  الــدرايس 
1438هـــ( والبالــغ عددهــم 1087 طالبــًا، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن طــاب شــعبتن من شــعب مســار 
العلــوم التطبيقيــة تــم اختيارمهــا بالطريقــة العشــوائية 
متثــل إحدامهــا املجموعــة التجريبيــة )35 طالبــًا( 
األخــرى  الكتابيــة، ومتثــل  الصحائــف  تســتخدم 
تســتخدم  ال  طالبــًا(   38( الضابطــة  املجموعــة 
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تــدرس  املجموعتــن  وكا  الكتابيــة،  الصحائــف 
نفــس املحتــوى بطريقــة املحــارضة املتبعــة باجلامعــة. 
ــة )73(  ــة الدراس ــكي لعين ــدد ال ــون الع ــك يك وبذل

ــًا. طالب
إجراءات الدراسة : 
إعداد أداة البحث :

ــب  ــايل، تطل ــث احل ــداف البح ــق أه ــرض حتقي لغ
ــار  ــاء االختب ــر بن ــد م ــي. وق ــار حتصي ــداد اختب إع

ــة:   ــوات التالي ــي باخلط التحصي
ــاس . 1 ــو قي ــار : وه ــن االختب ــدف م ــد اهل  حتدي

أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة عــى 
يف  التحضرييــة  الربامــج  طــاب  حتصيــل 
مقــرر الرياضيــات ) مقــرر ريــض 041 (.

 حتديــد مســتويات القيــاس : اعتمــد الباحــث . 	
يقيســها  التــي  األداء  يف حتديــد مســتويات 
االختبــار التحصيــي عــى تصنيــف » ترافــرز«  
لألهــداف املعرفيــة والتــي تتضمن املســتويات 

ــة :  ــة اآلتي الثاث
  Knowledge )مستوى املعرفة )التذكر -

   Understanding مستوى الفهم -
- مستوى حل املشكات

Problem – Solving (Travers, K. et al, 1977 (
ــت . 	 ــار: تضمن ــردات االختب ــوع مف ــد ن حتدي

ــار  ــردات االختي ــي: مف ــا ي ــار م ــود االختب بن
مــن متعــدد )أحــد أشــكال االختبــارات 
بالصــدق  تتميــز  حيــث  املوضوعيــة( 

واملوضوعيــة، ويمكنهــا متثيــل وقيــاس مجيــع 
باإلضافــة  املعرفيــة،  األهــداف  مســتويات 
لســهولة تصحيحهــا وقلــة تأثرهــا بعامــل 
التخمــن )شــعراوي، 1985م(، واألســئلة 
ــاس  ــى قي ــا ع ــز بكفاءهت ــي تتمي ــة الت املقالي
القــدرة عــى تنظيــم املعلومــات وبلورهتــا 

1981م(. )هنــدام، 
 نظــام تقديــر الدرجــات : تم تقديــر الدرجات . 	

ــة  ــع درج ــدد بواق ــن متع ــار م ــئلة االختي ألس
ــات  ــن الدرج ــدد م ــع ع ــؤال، ووض ــكل س ل
يتناســب مــع عــدد اخلطــوات التــي يقــوم هبــا 
الطالــب للوصــول إىل احلــل الصحيــح لــكل 
ــة  ــت النهاي ــال. وبلغ ــئلة املق ــن أس ــؤال م س
ــة،  ــي )30( درج ــار التحصي ــى لاختب العظم
بلغــت درجــات اختبــار مســتوى  حيــث 
املعرفــة )3( درجــات ، ودرجــات اختبــار 
مســتوى الفهــم )6( درجــات ودرجــة أســئلة 

ــة. ــكات )21( درج ــل املش ح
5. ثبــات االختبــار : تــم تطبيــق االختبــار عــى جمموعة 
مــن طــاب الربامــج التحضرييــة بالفصــل الــدرايس 
األول مــن العــام اجلامعــي 1438/1437هـــ،  ثــم أعيــد 
تطبيقــه عــى نفــس الطــاب بعــد حــوايل 15 يومــًا،  وتــم 
اســتخدام معادلــة بريســون يف حســاب معامــل ثبــات 
أجــزاء االختبــار التحصيــي الثــاث )أســئلة املعرفــة، 
أســئلة الفهــم، أســئلة حــل املشــكات( والدرجــة الكليــة 
لاختبــار. ويوضــح اجلــدول )2(  قيــم هــذه املعامــات :
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جدول )2)

 قيم معامل الثبات ألجزاء االختبار التحصيلي

ــار  ــزاء االختب ــع أج ــات إىل متت ــك املعام ــري تل وتش
التحصيــي واالختبــار التحصيــي ككل بدرجــة مرتفعــة 
ــي،  ــار التحصي ــوق يف االختب ــن الوث ــات ويمك ــن الثب م
واالطمئنــان إىل النتائــج التــي يزودنــا هبــا هــذا االختبار.

6 . حساب صدق االختبار :
واملقصــود بصــدق االختبــار هــو » أن االختبــار 
ــث  ــتخدم الباح ــد اس ــه « وق ــع لقياس ــا وض ــس م يقي
ــا:  ــار مه ــدق االختب ــاس ص ــدق لقي ــن الص ــن م نوع
صــدق املحتــوى : وذلــك بعــرض االختبــار وجدول 
املواصفــات عــى الســادة املحكمــن هبــدف التأكــد 
ــب  ــبتها لطال ــار ومناس ــات االختب ــوح تعلي ــن : وض م

الربامــج التحضرييــة، صحــة الصياغــة اللفظيــة لألســئلة 
ووضوحهــا، الدقــة العلميــة لألســئلة، ماءمــة األســئلة 
لقيــاس اهلــدف منهــا، ثــم إجــراء التعديــات املطلوبــة. 
االختبــار  املحكمــون صاحيــة  الســادة  أقــر  وقــد 

ــتخدام. ــي لاس التحصي
الصــدق الــذايت : وتــم قياســه بحســاب اجلــذر 
ــدق  ــل الص ــغ معام ــد بل ــات، وق ــل الثب ــي ملعام الرتبيع
الــذايت ألســئلة املعرفــة )0.906(، وألســئلة الفهــم 
ــا  ــكات)0.944( ، ك ــل املش ــئلة ح )0.927(، وألس
بلــغ معامــل الصــدق الــذايت لاختبــار التحصيــي ككل 

ــه.  ــة يف نتائج ــي ثق ــا يعط )0.930( مم

التحقق من تكافؤ عينتي البحث:
ــث،  ــج البح ــر يف نتائ ــد تؤث ــي ق ــريات الت ــط املتغ لضب
يف  الســابق  التحصيــل  يف  املجموعتــن  تكافــؤ  ولضــان 
الرياضيــات، قــام الباحــث بحســاب قيمــة » ت « للفــرق بــن 
ــار التحصيــي القبــي  متوســطي درجــات الطــاب يف االختب
ــج: ــايل هــذه النتائ ــات، ويوضــح اجلــدول الت ملقــرر الرياضي

معامل الثباتنأجزاء االختبار
أسئلة المعرفة

أسئلة الفهم

أسئلة حل المشكالت

أسئلة االختبار ككل

35

35

35

35

0.821

0.860

0.892

0.865

المتوسط العددالمجموعاتاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
الداللة اإلحصائيةقيمة» ت «المعياري

0.42-350.690.630.81التجريبيةالمعرفة 380.820.73الضابطة

0.145-350.490.661.47التجريبيةالفهم 380.791.04الضابطة

350.200.630.330.74التجريبيةحل المشكالت 380.160.44الضابطة

0.18-351.311.261.35التجريبيةالتحصيل الكلي 381.761.55الضابطة

جدول) 3 )

اختبار» ت «  لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي 
في التطبيق القبلي) ن = 73 ).
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع قيــم » ت « 
املحســوبة أقــل مــن نظريهتــا اجلدوليــة، ممــا يعنــي عدم 
ــًا عنــد مســتوى الداللــة  وجــود فــروق دالــة إحصائي
ــة  ــة والتجريبي ــن الضابط ــن املجموعت )α=0.05( ب
عــى القيــاس القبــي ممــا يشــري اىل تكافــؤ املجموعتــن 
ــم  ــة والفه ــي ) املعرف ــار التحصي ــاد االختب ــى أبع ع

وحــل املشــكات ( واالختبــار التحصيــي ككل. 

تطبيق البحث :
تــم تطبيــق البحــث عــى عينــة البحــث مــن طاب 
ــن 2016/9/27م  ــرتة م ــة يف الف ــج التحضريي الربام

حتــى 2016/11/26م.

األساليب اإلحصائية :
األســاليب  باســتخدام  البيانــات  حتليــل  تــم 

التاليــة: اإلحصائيــة 
معامــل ارتبــاط بريســون، املتوســط احلســايب، 
ــرق  ــة الف ــار » ت « لدالل ــاري، اختب ــراف املعي االنح

ــة. ــري املرتبط ــات غ ــن املجموع ب

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ــال  ــن خ ــة م ــج الدراس ــرض نتائ ــي ع ــا ي   وفي

ــئلته : ــن أس ــة ع اإلجاب
 لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة الدراســة 
والــذي نصــه: مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب 
الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج التحضرييــة يف 

الرياضيــات عنــد مســتوى املعرفــة ؟
تم صياغة الفرض التايل :

 توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )α = 0.05( بــن متوســطي درجــات القيــاس 
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة )تســتخدم 
ــة  ــاب املجموع ــات ط ــة( ودرج ــف الكتابي الصحائ
يف  الكتابيــة(  الصحائــف  تســتخدم  )ال  الضابطــة 

ــة. ــتوى املعرف ــد مس ــل عن ــار التحصي اختب
والختبــار صحة هــذا الفــرض تم حســــــــــاب 
( t - test )  للمقارنــة بــن متوســطي درجــات طــاب 

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار 
ــدي  ــق البع ــة( يف التطبي ــتوى املعرف ــي )مس التحصي

ــايل :-  ــدول الت ــح باجل ــك موض وذل

المتوسط العددالمجموعاتاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
مستوى الداللةقيمة)ت(الحرية

المعرفة
352.290.71التجريبية

714.1840.000
381.530.83الضابطة

جدول ) 4 )

قيمة » ت « لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي 

)مستوى المعرفة( في التطبيق البعدي .
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أن   )4( الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح   -
ــد  ــة عن ــي دال ــت ) 4.184( وه ــة )ت( بلغ قيم
حريــة  ودرجــة   )0.05( مــن  أقــل  مســتوى 
ــًا  ــرق دال إحصائي ــود ف ــري إىل وج ــا يش )71(، مم
بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعتــن 
البعــدي  التطبيــق  يف  والضابطــة  التجريبيــة 
املعرفــة  مســتوى  عنــد  التحصيــي  لاختبــار 

التجريبيــة. املجموعــة  لصالــح 
ــابق )4( أن  ــدول الس ــن اجل ــح م ــا يتض - ك
ــة  ــة التجريبي ــاب املجموع ــات ط ــط درج متوس
)2.29( أكــرب مــن متوســط درجــات طــاب 
ــاك  ــي أن هن املجموعــة الضابطــة )1.53( ممــا يعن
املجموعــة  لصالــح  البعــدي  األداء  يف  تفوقــًا 

التجريبيــة.
ــري  ــر املتغ ــود ألث ــوق يع ــك التف ــري ذل - وتفس
الصحائــف  اســتخدام   ( التجريبــي  املســتقل 
الكتابيــة ( يف تنميــة قــدرة طــاب املجموعــة 
التجريبيــة عــى اســرتجاع املعلومــات، فالصحائف 
أتاحــت الفرصــة للطــاب لتســجيل مــا يعرفونــه 
ــاء  ومــا صعــب عليهــم فهمــه مــن معلومــات أثن
ــاء  املحــارضة، وزادت مــن وعيهــم وانتباههــم أثن
ــة الراجعــة  تعلمهــم، وســامهت يف تلقيهــم للتغذي
العاجيــة العاجلــة والتــي ســامهت يف زيــادة 
حتصيلهــم، كــا أتاحــت هلــم فرصــة أخــرى إلعادة 
ــاهم  ــذي س ــه وال ــم فهم ــب عليه ــا صع رشح م

ــم. ــر لدهي ــتوى التذك ــة مس ــدوره يف تنمي ب

وبذلك يتم قبول الفرض البديل، وهو:
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف » توج
متوســطي  بــن   )α = 0.05  ( داللــة  مســتوى 
ــة  ــاب املجموع ــدي لط ــاس البع ــات القي درج
الكتابيــة(  الصحائــف  )تســتخدم  التجريبيــة 
)ال  الضابطــة  املجموعــة  طــاب  ودرجــات 
اختبــار  يف  الكتابيــة(  الصحائــف  تســتخدم 

املعرفــة«. مســتوى  عنــد  التحصيــل 
ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة 
الدراســة والــذي نصــه: ما أثــر اســتخدام صحائف 
ــج  ــاب الربام ــل ط ــى حتصي ــة ع ــاب الكتابي الط
التحضرييــة يف الرياضيــات عنــد مســتوى الفهــم ؟

تم صياغة الفرض التايل :
ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف - توج
متوســطي  بــن   )α = 0.05( داللــة  مســتوى 
درجــات القيــاس البعــدي لطــاب املجموعــة 
الكتابيــة(  الصحائــف  )تســتخدم  التجريبيــة 
)ال  الضابطــة  املجموعــة  طــاب  ودرجــات 
اختبــار  يف  الكتابيــة(  الصحائــف  تســتخدم 

الفهــم. مســتوى  عنــد  التحصيــل 
تــم  الفــرض  هــذا  صحــة  والختبــار   -
حســـــــــاب ( t - test ) للمقارنــة بــن متوســطي 
التجريبيــة  املجموعتــن  طــاب  درجــات 
ــتوى  ــي )مس ــار التحصي ــى االختب ــة ع والضابط
موضــح  وذلــك  البعــدي  التطبيــق  يف  الفهــم( 

 -: التــايل  باجلــدول 
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ــة )ت(  ــابق )5( أن قيم ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
ــل  ــتوى أق ــد مس ــة عن ــي دال ــت ) 3.054( وه بلغ
مــن )0.05( ودرجــة حريــة )71(، ممــا يشــري إىل 
ــات  ــطي درج ــن متوس ــًا ب ــرق دال إحصائي ــود ف وج
طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق 
ــم  ــتوى الفه ــد مس ــي عن ــار التحصي ــدي لاختب البع

ــة . ــة التجريبي ــح املجموع لصال
كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق )5( أن متوســط 
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة )3.60( أكــرب 
ــة  ــة الضابط ــاب املجموع ــات ط ــط درج ــن متوس م
ــًا يف األداء البعــدي  ــاك تفوق )2.53( ممــا يعنــي أن هن

لصالــح املجموعــة التجريبيــة .
وتفســري ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــري املســتقل 
التجريبــي ) اســتخدام الصحائــف الكتابيــة( يف تنميــة 
قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى الفهــم، 
ــم  ــة الفه ــة يف تنمي ــف الكتابي ــامهت الصحائ ــد س فق
ــا  ــاب وم ــه الط ــا فهم ــى م ــز ع ــال الرتكي ــن خ م
مل يفهمــوه مــن موضــوع املحــارضة ومــن خــال 
تســجيل الطــاب للنقــاط التــي مل يفهموهــا، اســتطاع 
ــة املناســبة،  ــة الراجعــة العاجي ــم  التغذي املعلــم تقدي

أن حتديــد  التحصيــل. كــا  ممــا ســاعد يف زيــادة 
الطــاب لنقــاط الفهــم وســوء الفهــم وتلقيهــم 
ــم  ــو التعل ــم نح ــن دافعيته ــة زاد م ــة الراجع للتغذي
ــم. ــة التعل ــاركتهم يف عملي ــهم ومش ــم بأنفس وثقته

وبذلك يتم قبول الفرض البديل، وهو:
»توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى 
داللــة )α = 0.05( بــن متوســطي درجــات القيــاس 
البعــدي لطــاب املجموعــة التجريبيــة )تســتخدم 
ــة  ــاب املجموع ــات ط ــة( ودرج ــف الكتابي الصحائ
يف  الكتابيــة(  الصحائــف  تســتخدم  )ال  الضابطــة 

ــم«. ــتوى الفه ــد مس ــل عن ــار التحصي اختب
الثالــث مــن أســئلة  ولإلجابــة عــن الســؤال 
الدراســة والــذي نصــه: مــا أثــر اســتخدام صحائــف 
الطــاب الكتابيــة عــى حتصيــل طــاب الربامــج 
حــل  مســتوى  عنــد  الرياضيــات  يف  التحضرييــة 

؟ املشــكات 
تم صياغة الفرض التايل :

 توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة)α = 0.05( بــن متوســطي درجــات القيــاس 
ــتخدم  ــة ) تس ــة التجريبي ــاب املجموع ــدي لط البع

المتوسط العددالمجموعاتاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
مستوى قيمة)ت(الحرية

الداللة

الفهم 
353.601.67التجريبية

713,0540.003
382.531.33الضابطة

جدول ) 5 )

قيمة » ت « لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي 

)مستوى الفهم( في التطبيق البعدي .
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ــة  ــاب املجموع ــات ط ــة( ودرج ــف الكتابي الصحائ
يف  الكتابيــة(  الصحائــف  تســتخدم  )ال  الضابطــة 
ــكات. ــل املش ــتوى ح ــد مس ــل عن ــار التحصي اختب

ــاب  ــم حس ــروض ت ــذه الف ــة ه ــار صح والختب

ــة )ت(  ــابق )6( أن قيم ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
بلغــت ) 5.923( وهــي دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن 
ــة )71(، ممــا يشــري إىل وجــود  )0.05( ودرجــة حري
فــرق دال إحصائيــًا بــن متوســطي درجــات طــاب 
التطبيــق  يف  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن 
ــل  ــتوى ح ــد مس ــي عن ــار التحصي ــدي لاختب البع

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــكات لصال املش
كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق )6( أن متوســط 
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة )9.37( أكــرب 
مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة 
)2.58( ممــا يعنــي أن هنــاك تفوقــًا يف األداء البعــدي 

لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
املتغــري  ألثــر  يعــود  التفــوق  ذلــك  وتفســري 
املســتقل التجريبــي ) اســتخدام الصحائــف الكتابيــة( 
ــى  ــة ع ــة التجريبي ــاب املجموع ــدرة ط ــة ق يف تنمي

ــاب  ــات ط ــطي درج ــن متوس ــة ب ( t - test ) للمقارن

االختبــار  عــى  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــن 
التطبيــق  املشــكات( يف  التحصيــي )مســتوى حــل 

البعــدي وذلــك موضــح باجلــدول التــايل :- 

حــل املشــكات، فقــد كان لكتابــات الطــاب يف 
الصحائــف وتلقيهــم التغذيــة الراجعــة العاجلــة 
وإجيابيتهــم أثنــاء التعلــم وتواصلهــم بشــكل مبــارش 
ــم  ــل، وصياغته ــوف أو خج ــا خ ــم دون ــع املعل م
للمشــكات وحلهــا كتابــة دور كبــري يف عــاج 
صعوبــات تعلمهــم للرياضيــات وخاصــة فيــا يتعلــق 

ــكات. ــل املش بح
 وبذلك يتم قبول الفرض البديل، وهو:

عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   «
مســتوى داللــة ) α = 0.05( بــن متوســطي درجات 
التجريبيــة  املجموعــة  لطــاب  البعــدي  القيــاس 
ــاب  ــات ط ــة( ودرج ــف الكتابي ــتخدم الصحائ )تس
الصحائــف  تســتخدم  )ال  الضابطــة  املجموعــة 
ــل  ــتوى ح ــد مس ــل عن ــار التحصي ــة( يف اختب الكتابي

.» املشــكات 

المتوسط العددالمجموعاتاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
مستوى قيمة)ت(الحرية

الداللة

حل مشكالت 
359.375.40التجريبية

715,9230.000
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حل المشكالت( في التطبيق البعدي .
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ولإلجابــة عــن الســؤال الرابع من أســئلة الدراســة 
والــذي نصــه: مــا أثــر اســتخدام صحائــف الطــاب 
ــدى  ــات ل ــل الــكيل يف الرياضي ــة عــى التحصي الكتابي

طــاب الربامــج التحضرييــة ؟
تم صياغة الفرض التايل :

 توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )α = 0.05( بــن متوســطي درجــات القيــاس 
ــتخدم  ــة ) تس ــة التجريبي ــاب املجموع ــدي لط البع

 يتضــح مــن اجلــدول الســابق )7( أن قيمــة )ت( 
ــن  ــل م ــتوى أق ــد مس ــة عن ــي دال ــت ) 6.472( وه بلغ
)0.05( ودرجــة حريــة )71(، ممــا يشــري إىل وجــود 
ــاب  ــات ط ــطي درج ــن متوس ــًا ب ــرق دال إحصائي ف
ــدي  ــق البع ــة يف التطبي ــة والضابط ــن التجريبي املجموعت
لاختبــار التحصيــي ككل لصالــح املجموعــة التجريبية.
- كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق )7( أن متوســط 
ــرب  ــة )15.26( أك ــة التجريبي ــاب املجموع ــات ط درج
مــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة 
ــدي  ــًا يف األداء البع ــاك تفوق ــي أن هن ــا يعن )6.26( مم

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع لصال
- وتفســري ذلــك التفــوق يعــود ألثــر املتغــري املســتقل 

ــة  ــاب املجموع ــات ط ــة( ودرج ــف الكتابي الصحائ
يف  الكتابيــة(  الصحائــف  تســتخدم  )ال  الضابطــة 

ــات. ــكي للرياضي ــل ال ــار التحصي اختب
ــاب  ــم حس ــروض ت ــذه الف ــة ه ــار صح والختب
ــاب  ــات ط ــطي درج ــن متوس ــة ب ) t - test ) للمقارن
املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار 
التحصيــي الــكي يف التطبيــق البعــدي وذلــك موضــح 

ــايل :-  ــدول الت باجل

ــة  ــة ( يف تنمي ــف الكتابي ــتخدام الصحائ ــي ) اس التجريب
قــدرة طــاب املجموعــة التجريبيــة عــى اســرتجاع 
وفهــم املعلومــات وحــل املشــكات الرياضيــة وتلقيهــم 
زيــادة  يف  ســاهم  ممــا  املبــارشة  الراجعــة  للتغذيــة 

ــم. حتصيله
 وبذلك يتم قبول الفرض البديل، وهو:

ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي »توجــد فــروق ذات دالل
ــاس  ــات القي ــطي درج ــن متوس ــة )α = 0.05( ب دالل
)تســتخدم  التجريبيــة  املجموعــة  لطــاب  البعــدي 
الصحائــف الكتابيــة( ودرجــات طــاب املجموعــة 
ــار  ــة( يف اختب الضابطــة )ال تســتخدم الصحائــف الكتابي

ــكي«. ــل ال التحصي

المتوسط العددالمجموعاتاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
المعياري
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قيمة » ت « لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي الكلي 

في التطبيق البعدي .
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مناقشة النتائج :
اســتخدام  أثــر  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
ــج  ــاب الربام ــل ط ــى حتصي ــة  ع ــف الكتابي الصحائ
عنــد مســتويات  الرياضيــات   ملقــرر  التحضرييــة 
)املعرفــة - الفهــم حــل املشــكات ( والتحصيــل 
الــدرايس ككل،  ويمكــن أن تعــزى النتيجــة إىل أن 

: الكتابيــة  الصحائــف 
للتعبــري عــن . 1 للطــاب  الفرصــة  أتاحــت 

دون  الرياضيــات  مــادة  نحــو  مشــاعرهم 
خجــل. أو  خــوف 

والتميــز . 2 القــوة  نواحــي  بإبــراز  اهتمــت 
الطــاب. لــدى  الضعــف  نواحــي  وعــاج 

ســاعدت الطــاب عــى التواصــل مــع املعلــم . 3
وإبــراز مــدى فهمهــم والصعوبــات التــي 

ــات. ــم الرياضي ــاء تعل ــم أثن تواجهه
ــم . 4 ــة تعلمه ــعرون بأمهي ــاب يش ــت الط جعل

ــم. ــة التعل ــاركتهم يف عملي ــن مش ــا زاد م مم
ــة الراجعــة . 5 ــم التغذي مكنــت املعلــم مــن تقدي

املبــارشة لعــاج صعوبــات تعلــم الطــاب يف 
ــات. الرياضي

ــة  ــه دراســـ ــت إلي ــا توصل ــع م ــق م ــذا يتف وه
إدريــس  (Pugalee, 2004) ودراســـــة  بوجــــايل 
 (Schultz, 2009)  (Idris, 2009)ودراســة شــولتز 

التحصيــل  تنمــي  الكتابيــة  الصحائــف  أن  مــن 
الــدرايس.

ــن  ــدة م ــة واح ــف الكتابي ــد الصحائ ــريًا، تع وأخ

أســاليب التقويــم الرتبــوي احلديثــة التــي أثبتــت 
ــدرايس  ــل ال ــة التحصي ــا يف تنمي ــات فاعليته الدراس
ــتخدمها  ــات، يس ــق الرياضي ــض قل ــل وخف والتواص
ــول  ــدور يف عق ــا ي ــرب ع ــن ق ــرف ع ــون للتع املعلم
طاهبــم ويســتخدمها الطــاب للتعبــري عــن فهمهــم 
دون  الرياضيــات  ملوضوعــات  فهمهــم  ســوء  أو 
خــوف أو خجــل، ويعتربوهنــا وســيلتهم للتعبــري عــن 

ــات. ــو الرياضي ــاعرهم نح مش

توصيات الدراسة :
ــج  ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــوء م يف ض

ــى :-  ــا ي ــرورة م ــوىص ب ي
تعليــم . 1 يف  الكتابيــة  الصحائــف  اســتخدام 

بفصــول  الرياضيــات  وتقويــم  وتعلــم 
الســعودية. العربيــة  باململكــة  الرياضيــات 

)ختصــص . 2 املعلمــن  الطــاب  تدريــب 
الصحائــف  اســتخدام  عــى  رياضيــات( 

بيــة. لكتا ا
الرياضيــات . 3 ملعلمــي  تدريبيــة  دورة  عقــد 

باململكــة العربيــة الســعودية حــول اســتخدام 
الصحائــف الكتابيــة.

الدراسات والبحوث املقرتحة :
ــابقة  ــات الس ــة والتوصي ــج الدراس ــوء نتائ يف ض

ــة :- ــوث التالي ــراء البح ــرتح إج يق
ــة . 1 ــف الكتابي ــتخدام الصحائ ــر اس ــة أث دراس
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عــى اجتاهــات الطلبــة نحــو الرياضيــات 
ودافعيتهــم نحــو التعلــم.

دراســة أثــر اســتخدام الصحائــف الكتابيــة يف . 2
خفــض قلــق الرياضيــات.

ــف . 3 ــتخدام الصحائ ــة اس ــدى فعالي ــة م دراس
الكتابيــة يف املراحــل الدراســية املختلفــة بــدءًا 
مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى املرحلــة 

اجلامعيــة.
ــة . 4 ــف الكتابي ــة الصحائ ــدى فعالي ــة م دراس

مــع الطــاب املتفوقــن والطــاب املتأخريــن 
ــيًا.  دراس

دراســة فاعليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة . 5
للطــاب املعلمــن بكليــات الرتبيــة عــى 
ــس. ــة التدري ــو مهن ــم نح ــم واجتاهه حتصيله

دراســة فاعليــة اســتخدام الصحائــف الكتابيــة . 6
يف بعــض املــواد الدراســية األخــرى كالعلــوم 

والدراســات االجتاعيــة واللغــات وغريهــا.
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تصور مقترح للكفايات التقنية الرقمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين 
لمعلمات التربية الفنية في ضوء احتياجاتهن التدريبية 

صفاء عبدالوهاب بلقاسم بعطوط )*(
جامعة طيبة – المدينة المنورة

)قدم للنشر يف 1439/12/23 هـ، وقبل للنشر يف 1440/03/18 هـ(

ـــة  ـــة الفني ـــات الرتبي ـــن ملعل ـــادي والعرشي ـــرن احل ـــات الق ـــة ومتطلب ـــة الرقمي ـــات التقني ـــرتح للكفاي ـــور مق ـــع تص ـــة إىل وض ـــت الدراس ـــث :  هدف ـــص البح   ملخ
ـــة  ـــورة للعـــام الـــدرايس 1438-1439هــــ. قامـــت الباحث ـــة املن ـــة يف املدين ـــة فني ـــة الدراســـة مـــن )51( معلمـــة تربي ـــة. تكونـــت عين يف ضـــوء احتياجاهتـــن التدريبي
ـــى  ـــتملت األداة ع ـــة. واش ـــة الرقمي ـــات التقني ـــن الكفاي ـــة م ـــات التدريبي ـــد االحتياج ـــتبانة لتحدي ـــاء اس ـــم بن ـــة، ث ـــات الرقمي ـــن التقني ـــات م ـــد الكفاي بتحدي
ـــس  ـــال تدري ـــة يف جم ـــات الرقمي ـــق للتقني ـــتخدام والتطبي ـــة االس ـــة، درج ـــة الفني ـــات الرقمي ـــال التطبيق ـــق يف جم ـــتخدام والتطبي ـــة االس ـــي : درج ـــاور وه ـــة حم ثالث
ـــتخدام  ـــات االس ـــة إىل أن درج ـــت الدراس ـــة. وتوصل ـــبكة املعلوماتي ـــب اآليل والش ـــيات احلاس ـــال أساس ـــق يف جم ـــتخدام والتطبي ـــة االس ـــة ودرج ـــة الفني الرتبي
ـــال  ـــق يف املج ـــتخدام والتطبي ـــات االس ـــف، وأن درج ـــط والضعي ـــن املتوس ـــا ب ـــورة م ـــت حمص ـــة( كان ـــة الفني ـــات الرقمي ـــال األول )التطبيق ـــق يف املج والتطبي
ـــق يف املجـــال الثالـــث )أساســـيات احلاســـب  ـــن املتوســـط والضعيـــف، وأن درجـــات االســـتخدام والتطبي ـــا ب ـــة( كانـــت حمصـــورة م ـــة الفني ـــاين )تدريـــس الرتبي الث
ـــرات  ـــزى ملتغ ـــة يع ـــة إحصائي ـــرق ذي دالل ـــود ف ـــدم وج ـــج لع ـــت النتائ ـــا توصل ـــط. ك ـــايل واملتوس ـــن الع ـــا ب ـــورة م ـــت حمص ـــة( كان ـــبكة املعلوماتي اآليل والش
ـــي  ـــث تلب ـــات بحي ـــة للمعل ـــج التدريبي ـــر يف الربام ـــادة النظ ـــرورة إع ـــة ب ـــت الباحث ـــج أوص ـــوء النتائ ـــة(. ويف ض ـــنوات اخلدم ـــي – س ـــل العلم ـــة )املؤه الدراس

ـــة  . ـــة الفني ـــات الرتبي ـــب معل ـــرتح لتدري ـــور املق ـــي التص ـــت بتبن ـــا أوص ـــة، ك ـــا الدراس ـــفت عنه ـــي كش ـــات الت االحتياج

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.
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مقدمة:
ــات  ــاء املجتمع ــر يف بن ــدور كب ــن ب ــاهم الف يس
ــرآة  ــن م ــد الف ــث يع ــا، حي ــوض هب ــاء والنه واالرتق
ــك  ــة يف تل ــم املتنوع ــات والقي ــس الثقاف ــة تعك صادق
املجتمعــات، وال ســيا وأن العــر احلــايل يشــهد 
ــا دور  ــي هل ــورات الت ــرات والتط ــن التغ ــد م العدي
هــذه  ومــن  املجتمعــات،  ثقافــة  تغيــر  يف  كبــر 
وتوفرهــا  الرقميــة  التقنيــة  التطــورات  التغــرات 
ــم يف  ــن والتعلي ــا الف ــاة ومنه ــاالت احلي ــع جم يف مجي

جماالهتــم املتعــددة واملتنوعــة.
ــة موجــودة بشــكل  ــة الرقمي فقــد أصبحــت التقني
ــد  ــت عدي ــث أضاف ــم، حي ــد يف التعلي ــر ومتزاي كب
ــة  ــوم التقني ــج مفه ــا والنروي ــل فرنس ــدول مث ــن ال م
الرقميــة إىل املناهــج الدراســية اخلاصــة هبــا مــن 
خــالل مالحظــة أن التقنيــة الرقميــة تســاعد يف حتســن 
ــة  ــيلة جذاب ــرق، فهــي وس ــدة ط ــم بع ــم والتعل التعلي
ورسيعــة للحصــول عــى املعلومــات املتنوعــة بشــكل 
أكــرب وأكثــر شــمواًل. فاســتخدام الربامــج احلاســوبية 
يزيــد مــن اكتســاب مهــارات متعــددة ومنهــا املهارات 
التقنيــة الفنيــة) غــزان وآخــرون، 2017م، ص:13(. 
التقنيــة  أن  إبراهيــم)2015م،ص:5(  وأضــاف 
الرقميــة توفــر املزيــد مــن اخليــارات لتنفيــذ املشــاريع 
ــة املتعــددة الوســائل واألهــداف. لذلــك يشــهد  الفني
ــاالت  ــال يف جم ــر الفع ــة األث ــة الرقمي ــتخدام التقني اس
الربامــج  تطويــع  خــالل  مــن  املتعــددة،  الفنــون 
غايــات  لتحقيــق  املختلفــة  التقنيــة  واإلمكانيــات 

ــارصة  ــات املع ــات والتوجه ــع الثقاف ــبة م ــة مناس فني
. ،2013م،ص:67(  )اجلريــان 

ــة  ــة نتيج ــة الفني ــة الرقمي ــكلت التقني ــد تش    وق
ــا  ــرت أيض ــة وتأث ــة التقني ــورات العلمي ــة التط مواكب
الفنــون  تاريــخ  يف  الفنيــة  احلــركات  بتطــورات 
املعــارصة، فالفنــون التقنيــة الرقميــة هــي أحــد الفنون 
العامليــة والتــي أصبحــت مؤخــرا جمــااًل واســعًا ضمــن 
ــب  ــت تلع ــكيلية، إذ أصبح ــة والتش ــون التصوري الفن
دورا هامــا يف مجيــع جمــاالت اإلعــالم ومعــارض 
الفــن، حيــث تعتمــد عــى برامــج الكمبيوتــر املتطــورة 
، وقــد ظهــرت اجتاهــات كثــرة للتقنيــة الرقميــة 

ــا: ــة منه الفني
البيكسل Pixel وهو أحد أنواع التقنية الرقمية   -
صغرة  مربعات  عن  عبارة  وهو  احلديثة  الفنية 
هذه  أساس  عى  الصور  مع  التعامل  ويتم 
املربعات الصغرة، فإذا كان عدد املربعات كبرًا 
فإن الصورة تكون ذات وضوح عايل، وإذا كان 
بفقدان  تبدأ  الصورة  فإن  قلياًل  املربعات  عدد 

درجة الوضوح )العابد، 2010م،ص:42(.
Fractals يعـــــــرفها  الفركتـــــــــاالت   -
هيبة)2007م،ص:96(بأهنااســــــــتخدام 
ـــر  ـــة أكث ـــات رقمي ـــاج تكوين ـــوب يف إنت احلاس
ـــات إىل  ـــذه التكوين ـــع ه ـــث ختض ـــدًا، حي تعقي

ــق . ــديس دقيـ ــام هنـ نظـ
برامـــج   أحـــد  Vector هـــو  الفيكتـــور   -
التقنيـــة الرقميـــة الفنيـــة الشـــهرة تســـتخدم 
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 ،)Logo(    لعمـــل زخـــارف وشـــعارات
ــث  ــة  )Poster(، حيـ ــات اإلعالنيـ واللوحـ
ـــة  ـــدات الزخرفي ـــل الوح ـــر وتعدي ـــم حتوي يت
ـــد،  ـــوب  )العاب ـــم املطل ـــول إىل التصمي للوص

. 2010م،ص:41( 
النحــت الرقمــي D3 هــي مســامهات التطــور   -
ــكار  ــاد أف ــاعد يف إجي ــذي س ــي ال التكنولوج
تقنيــة إبداعيــة اســتعان هبــا الفنــان يف تشــكيل 
أعالــه ليتــم مــن خالهلــا اســتخدام الربجميــات 
الالزمــة  األدوات  توفــر  التــي  املتعــددة 
ــم  ــدار الرس ــن مق ــا تب ــم، ك ــت والرس للنح
ــة  ــت مصنوع ــو كان ــا ل ــل ك ــأدق التفاصي ب

ــة. ــادة حقيقي ــن م م
   فقــد أكــدت الدراســات أن التطــور التقنــي 
يف  اهلــام  األثــر  لــه  احلــايل  العــر  يف  الرقمــي 
ــى  ــد ع ــدة تعتم ــة جدي ــالت تقني ــتخالص مدخ اس
اللوحــات  داخــل  وتوظيفهــا  متنوعــة  وحــدات 
الرقميــة، منهــا دراســة )اجلريــان، 2013م( التــي 
ــى األســاليب واالجتاهــات  ــرف ع هدفــت إىل التع
ــة معــارصة للفنــون مــن  ــم رؤي للفــن الرقمــي وتقدي
خــالل توظيــف التطــور التكنولوجــي والتقنيــات 
الرقميــة، واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي 
التحليــي واملنهــج التجريبــي مــن خــالل االعتــاد عى 
ثالثــة حمــاور رئيســية وهــي اإلطــار النظــري واملنطلــق 
الفكــري والتجربــة التشــكيلية مــن خــالل اســتخدام 
احلاســب اآليل، وقــد توصلــت إىل أن التطــور التقنــي 

ــد  ــة. وق ــون الرقمي ــوم الفن ــم مفه ــر يف تدعي ــه األث ل
أوصــت الدراســة باالهتــام بالتقنيــات الرقميــة الفنيــة 

ــاالت. ــع املج ــا يف مجي ــة وتوظيفه احلديث
ــة  ــام،2011م( أن التقني ــة )إم ــدت دراس ــا أك    ك
ــن  ــم م ــى التعل ــر ع ــغ األث ــا بال ــة هل ــة الفني الرقمي
خــالل إنتــاج نــاذج فنيــة خمتلفــة، أســهمت يف تنميــة 
اإلبــداع الفنــي ودفــع املتعلمــن نحــو التعلــم الــذايت، 
كــا أوصــت الدراســة بتوجيــه الدراســن يف املرحلــة 
اجلامعيــة ومــا بعدهــا إىل تعلــم التقنيــة الرقميــة 
ــدى  ــاف ل ــكار واالكتش ــال االبت ــل جم ــة لتأصي الفني

. ملتعلمــن ا
كــا توصلــت دراســة )عابــد،2007م( إىل وجوب 
ــي  ــة ورضورة تبن ــة املختلف ــارات التقني ــام بامله االهت
ــرق  ــن الط ــص م ــس والتخل ــة يف التدري ــرق حديث ط
التقليديــة القديمــة، وتوظيــف التقنيــة احلديثــة يف 
التدريــب واســتخدام برامــج حموســبة متنوعــة تســهل 
ــتخدم  ــث اس ــم، حي ــبة للمعل ــم بالنس ــة التعل عملي
ــل مهــارات الربجمــة  ــي لتحلي الباحــث املنهــج التحلي
وإثرائهــا بمهــارات عاليــة. وقــد تــم اســتخدام املنهــج 
ــى  ــي ع ــج التدريب ــة الربنام ــة فاعلي ــي ملعرف التجريب
ــتخدام  ــم اس ــا ت ــات، ك ــن واملعل ــن املعلم ــه م عين
ــار لقيــاس مســتوى اكتســاب املهــارات وبطاقــة  اختب
25 فقــرة، وتوصلــت  املالحظــة، وتكونــت مــن 
الدراســة إىل وجــود فــروق بــن املعلمــن واملعلــات 

ــرتح.      ــي املق ــج التدريب ــزى للربنام تع
   ويؤكــد )بــن بيتــل  Bain Bittel 2001( )املشــار 
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إليــه يف إمام ،املصدر نفســه( إىل أن اســتخدام احلاســب 
إلنتــاج أعــال فنيــة تعطــي الفرصــة للطــالب لإلبداع 
ــل  ــوا العم ــى خيرج ــة حت ــاليب متنوع ــة أس وممارس
ــج  ــث املنه ــتخدم الباح ــث اس ــة، حي ــورة إبداعي بص
الوصفــي واملنهــج التجريبــي مــن خــالل اختيــار 
ــالت  ــل مقاب ــم عم ــاث، وت ــور واإلن ــن الذك ــة م عين
ــة إىل  ــج الدراس ــت نتائ ــات وتوصل ــة ومالحظ فردي
ــر  ــة تث ــربة الفني ــة واخل ــارات التقني ــاب امله أن اكتس

ــي. ــداع الفن اإلب
ــن  ــي ف ــة ه ــة الرقمي ــول إن التقني ــا الق     ويمكنن
خــالل  مــن  الفنيــة  لألعــال  الالهنائــي  اإلبــداع 
ــدرات  ــع الق ــدع م ــان املب ــال الفن ــة وخي ــة الفني الرؤي
أعــااًل  معــًا  ليحققــا  للحاســب  العاليــة  التقنيــة 
ــور  ــر التط ــوال تواف ــق ل ــن لتحق ــكيلية مل تك ــة تش فني
ــاز  ــى اإلنج ــان ع ــاعد الفن ــذي س ــل ال ــي اهلائ التقن
ــًا  ــدود)Kaled, 2006, p.1(. وانطالق ــامل الالحم يف ع
ــة  ــت يف اآلون ــي أصبح ــة الت ــة الرقمي ــن دور التقني م
ــا  ــا هل ــكيلية، مل ــون التش ــعًا للفن ــااًل واس ــرة جم األخ
ــة  ــالل تنمي ــن خ ــم م ــى التعل ــر ع ــغ األث ــن بال م
اإلبــداع الفنــي، وزيــادة الدافعيــة نحــو التعلــم، 
الــدور  )الرويــس،2004م، ص:3(، وأيضــا مــن 
اهلــام للمعلــم يف أي منظومــة تعليميــة، وإيانــًا بأمهيــة 
ــإن  ــك ف ــتواه، لذل ــم ومس ــة التعلي ــى نوعي ــره ع تأث
اململكــة العربيــة الســعودية وفــق فلســفتها وأهدافهــا 
ونظمهــا االجتاعيــة واالقتصاديــة تــويل مهنــة التعليــم 
واالرتقــاء باملعلــم كل اهتامهــا وعنايتهــا، وهــذا مــا 

تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030م 
ــبل  ــن الس ــي إىل حتس ــام التعليم ــعى النظ ــث يس حي
للنمــو املهنــي للمعلــم وفــق املســتجدات والتطــورات 
ــر  ــد ذك ــن، فق ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق ومتطلب
ــذي  ــر ال ــود)2001م،ص:8( أن الع ــوق وحمم ش
ــاج إىل  ــايل نحت ــات وبالت ــيء بالتحدي ــه م ــش في نعي
خــربات جديــدة وأســاليب وآليــات جديــدة للتعامــل 
ــرًا  ــًا ومبتك ــا مبدع ــتلزم معل ــا يس ــاح، مم ــا بنج معه
ــات  ــذه التحدي ــع ه ــف م ــى التكي ــادرًا ع ــدًا وق وناق
والتغــرات احلاصلــة يف جمتمعــه. وأضــاف ويــح 
ــرات  ــات والتغ ــذه التحدي )2010م، ص:32( أن ه
بالنظــام  باالرتقــاء  لالهتــام  قويــًا  ســببًا  كانــت 

ــره. ــده وتطوي ــي وجتوي التعليم
إن عمليــة تطــور النظــام التعليمــي ال يتــم إال مــن 
خــالل حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــن 
واملعلــات، وتعــد معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن املعنيــن 
الفنيــة  للمهــارات  والتجديــد  التطويــر  بعمليــة 
التدريــب هتــدف إىل  برامــج  والتقنيــة، حيــث إن 
املســاعدة يف تطويــر الكفايــات التقنيــة الفنيــة وتطويــر 
املعرفــة املرتبطــة بالتخصــص وتطويــر الثقــة بالنفــس، 

ــي. ــو املهن ــن النم ــن م والتمك
يف  التدريبيــة   االحتياجــات  مفهــوم  ورد  فقــد 
ــور  ــوة أو القص ــا الفج ــات بأهن ــن األدبي ــد م العدي
مــن  والبــد  معينــة  مهمــة  أداء  يف  العجــز  أو 
الــرورة حتديدهــا والعمــل عــى إشــباعها )أبــو 
جمموعــة  أيضــًا  وهــي  ،2000م،ص:5(،  شــيخه 
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ــن  ــدى املعلم ــا ل ــوب إحداثه ــرات املطل ــن التغ م
واملتعلقــة بخرباهتــم وأدائهــم وســلوكهم واجتاهاهتــم، 
ومهاراهتــم  لوظائفهــم  مناســبن  يكونــوا  حتــى 
وفاعليــة  بكفــاءة  واملســتقبلية  احلاليــة  ســواء 
ــرب  ــك تعت ــاين،2007م،ص:10(، لذل ــة  )الطع عالي
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 
للمهــارات  والتحســن  التطويــر  وإنــا  واخللــل 
واملعــارف واالجتاهــات املــراد تغرهــا وتعديلهــا 

.)16 2010م،ص: أوصقلها)اخلليفــات،
وترجــع أمهيــة االحتياجــات التدريبيــة  لألســباب 

التاليــة :
ــكل  ــاس ل ــة األس ــات التدريب ــد االحتياج تع  -

عنــر مــن عنــارص العمليــة التعليميــة.
تســاعد االحتياجــات عــى الرتكيز عــى األداء   -

ــل. األفض
التدريبيــة  االحتياجــات  حتديــد  يوضــح   -
ــب  ــوع التدري ــم ون ــوب تدريبه ــراد املطل األف

املتوقعــة. والنتائــج  املطلــوب 
ــًا  ــدًا دقيق ــة حتدي ــات التدريب ــد االحتياج حتدي  -
يســاعد عــى تصميــم الربامــج التدريبيــة 
الناجحــة، كــا يســاعد عــى ترغيــب املعلمــن 
الربامــج  هبــذه  االلتحــاق  يف  وتشــجيعهم 

ــي. ــاج الفع ــى االحتي ــة ع القائم

إن حتديــد االحتياجــات يســاعد يف رفــع معدل   -
كفــاءة األداء لــدى املعلمــن واحلصــول عــى 

معــدل إنتاجــي عــايل.
يســاعد حتديــد االحتياجــات يف الكشــف عــن   -
ــا  ــاين منه ــي تع ــات الت ــكالت والصعوب املش

ــة. ــة التعليمي املنظم
انطالقــًا مــن أمهيــة حتديــد االحتياجــات التدريبــة 
فقــد  أجريــت العديــد مــن الدراســات التــي أكــدت 
عــى هــذا املجــال، فقــد أجــرى )الغنيــات،2003م( 
االحتياجــات  عــى  التعــرف  إىل  هدفــت  دراســة 
االساســية  املرحلــة  ومعلــات  ملعلمــي  التدريبيــة 
ــة  ــدارس احلكومي ــن يف امل ــر املعلم ــة نظ ــن وجه م
ــرق  ــاك ف ــا إذا كان هن ــة م ــل، ومعرف ــة اخللي يف حمافظ
ــات  ــد االحتياج ــة حتدي ــة يف درج ــة إحصائي ذو دالل
التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرتبيــة الفنيــة للمرحلــة 
األساســية تبعــا لعــدد مــن املتغــرات. و تكونــت عينة 
ــتخدم  ــد اس ــة، وق ــا ومعلم ــن 283 معل ــة م الدراس
الباحــث املنهــج الوصفــي، وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن درجــة االحتياجــات التدريبيــة جــاءت مهمــة 
يف مجيــع املجــاالت وعــدم وجــود فــروق تعــزى 

ــة. ــرات الدراس ملتغ
Sabol, 2006( دراســة  كــا أجــرى )ســابول 
ــة  ــت إىل معرف ــة هدف ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي
احتياجــات التدريــب والتطــور املهنــي ملعلمــي الرتبيــة 
ــًا  ــن 3269 معل ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون الفني
ومعلمــة ينتمــون إىل اجلمعيــة األمريكيــة ملعلمــي 
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الرتبيــة الفنيــة NEA. واســتخدم االســتبيان كأداة 
جلمــع البيانــات موزعــة عــى 24 ســؤااًل، وتوصلــت 
للمعلمــن  التدريــب  احتياجــات  أن  إىل  النتائــج 
ــداد  ــي، إع ــب التكنولوج ــن التدري ــددة: تتضم متع

ــي. ــي التقن ــق الفن ــدريس، التطبي ــط ال املخط
    و أجــرى )كــن، Kin, 2006( دراســة يف كوريــا 
هتــدف إىل التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة 
األساســية،  املرحلــة  يف  الفنيــة  الرتبيــة  ملعلمــي 
واعتمــدت الدراســة املنهــج القائــم عــى حتليــل 
ــل  ــة، وحتلي ــة 24 دراس ــالل دراس ــن خ ــق م الوثائ
االســتبيان  اســتخدام  وتــم  تدريبيــًا.  برناجمــًا   11
كأداة للدراســة. وتكونــت العينــة مــن 36 معلــًا 
ــج  ــاء برام ــدم إيف ــج إىل ع ــت النتائ ــة. وتوصل ومعلم
ــة  ــة بدرج ــن التدريبي ــات املعلم ــب باحتياج التدري
ــم  ــي والرس ــب التكنولوج ــا التدري ــرة وخصوص كب

اإلبداعــي وطــرق التدريــس احلديثــة.
ــت  ــة هدف ــنيني،2007م( دراس ــرى )الس ــا أج  ك
إىل التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة والكفايــات 
التعليميــة ملعلمــي الرتبيــة الفنيــة يف املرحلــة املتوســطة 
ــم،  ــي هل ــج تدريب ــرتاح برنام ــت واق ــة الكوي يف دول
ــة.  ــًا ومعلم ــن 223 معل ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون
التحليــي مــن  وتــم اســتخدام املنهــج الوصفــي 
املكــون مــن ثالثــة جمــاالت،  خــالل االســتبيان 
ــج الدراســة أن مســتوى االحتياجــات  وأظهــرت نتائ
ــة  ــاء اخلدم ــل أثن ــب والتأهي ــال التدري ــة ملج التدريبي

كان منخفضــًا.

    و أجــرت )لنــدا،Lind, 2007( دراســة يف 
كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة هدفــت إىل 
التعــرف عــى فاعليــة برنامــج التطــور املهنــي املصمــم 
ــة  ــة لعملي ــة الفني ــي الرتبي ــم معلم ــق فه ــم تعمي لدع
التدريبيــة  احتياجاهتــم  ضــوء  يف  الطــالب  تعلــم 
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــتقبلية. وتكون ــة واملس احلالي
300 معلــم ومعلمــة، وتــم اســتخدام التســجيل 
املقابــالت  وإجــراء  التدريــب،  جلســات  ملقاطــع 
ــج أن  ــرت النتائ ــة. وأظه ــت 20 مقابل ــة بلغ اجلاعي
االحتياجــات التدريبيــة احلاليــة واملســتقبلية للمعلمن 
ــس  ــرتاتيجيات تدري ــال إس ــت يف إدخ ــات كان واملعل

ــوب. ــى احلاس ــد ع ــة تعتم ــدة وخاص جدي
 )Andrews, 2008،أنــدروز( أجــرى  كــا      
ــا،  ــج )أوري ــم برنام ــت إىل تقيي ــدا هدف ــة يف كن دراس
Awria( التدريبــي الــذي عقــده املعهــد الوطنــي 

الثقــايف الكنــدي لتدريــب معلمــي الرتبيــة الفنيــة 
ــت  ــة، وكان ــم التدريبي ــوء احتياجاهت ــالد يف ض يف الب
ــة تكونــت مــن 38 معلــًا  أداة الدراســة اســتبيان لعين
ــات  ــة إىل أن االحتياج ــت الدراس ــة، وتوصل ومعلم
برنامــج  تتوفــر يف  مل  والتــي  للمعلمــن  التدريبيــة 
وتبــادل  التكنولوجــي  التدريــب  هــي  التدريــب 

اخلــربات والتدريــب اإلبداعــي الفنــي.
    و أجــرى )ســعيد،2008م( دراســة هدفــت إىل 
ــة  ــي الزخرف ــرتح ملعلم ــي مق ــج تدريب ــة برنام فاعلي
واإلعــالن أثنــاء اخلدمــة لتلبيــة احتياجاهتــم التدريبيــة 
وفقــًا  الكمبيوتريــة  الفنيــة  الربامــج  الســتخدام 
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ملتطلبــات االعتــاد واجلــودة، وتكونــت عينة الدراســة 
مــن 230معلــًا  يف املــدارس الثانويــة وتــم اســتخدام 
ــل إىل  ــتبيان للتوص ــالل اس ــن خ ــي م ــج الوصف املنه
النتائــج والتــي توصلــت إىل أمهيــة تبنــي إســرتاتيجية 
واضحــة وحمــددة لتحديــد أهــداف وبرامــج التدريــب 
التنميــة  مفهــوم  ضــوء  يف  للمعلمــن  والتأهيــل 
ــة  ــاة ورضورة املراجع ــدى احلي ــم م ــتدامة والتعل املس

ــن. ــب للمعلم ــج التدري ــة لربام الدائم
 لذلــك يعــد االرتقــاء بمســتوى املعلــم واملعلمــة، 
ــا يف  ــون هب ــي يتصف ــة الت ــة والكفاي ــدار الفعالي ومق
ــل  ــام مــن قب أدائهــم التعليمــي، وأيضــًا مــدى االهت
ــددة  ــة متج ــج تدريبي ــر برام ــي بتوف ــام التعليم النظ
ومواكبــة للتغــرات التقنيــة، كل ذلــك لــه األثــر 
البالــغ عــى حتقيــق األهــداف وانعكاســها عــى 
مســتوى أداء املتعلمــن. ومعلــات الرتبيــة الفنيــة 
ــة  ــال الرتبي ــالت يف جم ــات العام ــن املعل ــم م كغره
والتعليــم، حيتاجــون إىل أن يكونــوا فاعلــن ومؤثريــن 
ــم   ــإن إعداده ــك ف ــي، لذل ــوي واملهن ــم الرتب يف أدائه
املهنــي جيــب أن يشــتمل عــى برامــج الكفايــات 
الرقميــة )العتــوم،2011م،ص:31(، كــا  التقنيــة 
 )lin Kuang   2011 أكــدت دراســة )اليــن كونــج
)املشــار إليــه يف إمــام ،املصــدر نفســه( أن التقنيــة 
الرقميــة هلــا أثــر قــوي عــى التعلــم يف كل املســتويات، 
لذلــك البــد مــن االهتــام بالتدريــب التقنــي الرقمــي 
ــة وتدريــب معلــات  ــون الرقمي ووضــع مناهــج للفن
ــة  ــة الرقمي ــج التقني ــة دم ــا وأمهي ــة عليه ــة الفني الرتبي

ــب. ــج التدري ــج وبربام باملناه
ومــن هــذا املنطلق غــدت عمليــة تطويــر الكفايات 
التقنيــة الرقميــة حتتــل موقعــا بــارزا يف أولويــات 
التطويــر الرتبــوي، حيث هتــدف إىل مســاعدة املعلات 
عــى تطويــر كفاياهتــن التقنيــة الرقميــة الفنيــة وتطويــر 
ــي  ــن، فه ــة لدهي ــارات املتنوع ــن امله ــة وحتس املعرف
ــة  ــج تدريبي ــم برام ــا لتصمي ــارى جهده ــذل قص تب
مواكبــة ومناســبة ملهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 

ــونة،2000م،ص:16(. ــدى املعلمة)حس ل
عــى  القائــم  التدريبــي  الربنامــج  ويوصــف 
الكفايــات التقنيــة الرقميــة  باخلصائــص التاليــة:

التنظيــم ملــا يــراد تعلمــه عــى أســاس عنــارص . 1
متتاليــة ومرتبطــة ببعضهــا البعــض فيــا يتعلق 

بالتقنيــات الرقمية.
التحديــد الدقيــق ملــا يــراد التــدرب عليــه فيــا . 2

يتعلــق بــكل عنــر. 
تزويــد املتــدرب بالتغذيــة الراجعــة أثنــاء . 3

عمليــة التدريــب عــى الكفايــات التقنيــة 
الرقميــة.  

عــى . 4 القــدرة  لزيــادة  اإلجيــايب  التفاعــل 
ــة  ــة عالي ــة بحرفي ــة الرقمي التعامــل مــع التقني

.)24 2011م،ص: )العتــوم،
ــتمرار  ــة باس ــب املعلم ــل وتدري ــد تأهي ــك يع  لذل
ومواكبــة التطــورات التقنيــة الرقميــة له أمهيــة كبرة يف 
رؤيــة2030م، حيــث إن املعلمــة القــادرة عــى تقديــم 
اخلــربات املتنوعــة هلــا األثــر الكبــر عــى هــذه الطالبــة 
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وبالتــايل التأثــر الفعــال اإلجيــايب عــى املجتمــع.
مشكلة الدراسة: 

    تتحمــل معلمــة الرتبيــة الفنيــة كامــل املســؤولية 
إحــدى  باعتبارهــا  التعليميــة  العمليــة  إنجــاح  يف 
أفــراد املنظومــة التعليميــة، لذلــك البــد مــن االهتــام 
ــة  ــل التعليمي ــع املراح ــة يف مجي ــة الفني ــة الرتبي بمعلم
التــي تقــوم بتدريســها مــن خــالل معرفتهــا ووعيهــا 
تعــد  حيــث  الفنيــة،  الرقميــة  التقنيــة  باملهــارات 
ــات األساســية ملعلمــة القــرن احلــادي  إحــدى املتطلب
ــامل،2014م(  ــة )الس ــفت دراس ــد كش ــن. فق والعرشي
ــب  ــة باجلوان ــة الفني ــات الرتبي ــي معل ــة وع ــن قل ع
الفنيــة املختلفــة وأمهيــة رصــد والكشــف عــن ذلــك 
ــة  ــات التدريبي ــد االحتياج ــالل حتدي ــن خ ــور م القص
هلــن، كــا أكــدت دراســة )املرشــود،2016م( أن 
حتديــد االحتياجــات للمهــارات املهنيــة املتنوعــة 
ــا  ــات، ك ــن كمعل ــات يف أداء وظائفه ــاعد املعل يس
أشــارت دراســة )القاعــود،1998م( إىل أن عمليــة 
تعــد  للمعلــات  التدريبيــة  االحتياجــات  حتديــد 
منطلقــا مهــا يف تطويــر مهاراهتــن مــن خــالل تصميــم 
برامــج تدريبيــة هلــن وفــق احتياجاهتــن، كــا أن حتديــد 
االحتياجــات التدريبيــة يســاعد يف حتديــد الفجــوة بن 
ــع  ــا يف رف ــاعد أيض ــل ويس ــة للعم ــات احلقيقي املتطلب

ــن. ــة لدهي ــة اإلنتاجي الكفاي
     وعــى حــد علــم الباحثــة فــإن اململكــة العربيــة 
الســعودية تفتقــر إىل الدراســات التــي هتتــم بالكفايات 
التقنيــة الرقميــة وحتديــد االحتياجــات التدريبيــة هلــا.

وتأسيســًا  عــى مــا تقدم هتتــم الدراســة احلاليــة بوضع 
تصــور مقــرتح للكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات 
ــة  ــة الفني ــات الرتبي ــن ملعل ــادي والعرشي ــرن احل الق
ــكلة  ــدد مش ــة. وتتح ــن التدريبي ــوء احتياجاهت يف ض

الدراســة احلاليــة يف التســاؤالت التاليــة:
ــات  ــة ومتطلب ــة الرقمي ــات التقني ــا الكفاي م  -
ــة  ــات الرتبي ــن ملعل ــادي والعرشي ــرن احل الق

ــة؟ الفني
ــة  ــات الرتبي ــة ملعل ــات التدريبي ــا االحتياج -  م
الرقميــة  التقنيــة  الكفايــات  مــن  الفنيــة 
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق ومتطلب
وجهــة نظــر املعلــات يف  املحــور األول : 
االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات 

الرقميــة الفنيــة؟
ــة  ــات الرتبي ــة ملعل ــات التدريبي ــا االحتياج م  -
الرقميــة  التقنيــة  الكفايــات  مــن  الفنيــة 
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق ومتطلب
وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثــاين : 
ــة يف  ــات الرقمي ــق للتقني ــتخدام والتطبي االس

تدريــس الرتبيــة الفنيــة ؟
ــة  ــات الرتبي ــة ملعل ــات التدريبي ــا االحتياج م  -
الرقميــة  التقنيــة  الكفايــات  مــن  الفنيــة 
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق ومتطلب
ــث :  ــور الثال ــات يف  املح ــر املعل ــة نظ وجه
االســتخدام والتطبيــق يف جمــال أساســيات 

املعلوماتيــة؟ والشــبكة  اآليل  احلاســب 
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هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد   -
ــرات  ــطات تقدي ــن متوس مســتوى )0.05( ب
ــزى  ــة تع ــات التدريبي ــة لالحتياج ــراد العين أف
اخلدمة)أقــل  ســنوات  الدراســة  ملتغــرات 
مــن 5 ســنوات ، 5-10 ســنوات ، أكثــر مــن 
10 ســنوات ( ، املؤهــل العلمــي) دبلــوم ، 

ــا ( ؟ ــات علي ــوس، دراس بكالوري
الكفايــات  مــن  املقــرتح  التصــور  مــا   -
ــادي  ــرن احل ــات الق ــة ومتطلب ــة الرقمي التقني
ــوء  ــة يف ض ــة الفني ــات الرتبي ــن ملعل والعرشي

التدريبيــة؟ احتياجاهتـــن 
أهداف الدراسة: 

حتديــد قائمــة بالكفايــات التقنيــة الرقميــة   -
والعرشيــن  احلــادي  القــرن  ومتطلبــات 

الفنيــة. الرتبيــة  ملعلــات 
التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلات   -
الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة 
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق و متطلب
وجهــة نظــر املعلــات يف  املحــور األول : 
االســتخدام والتطبيــق يف جمــال التطبيقــات 

ــة. ــة الفني الرقمي
التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلات   -
الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة 
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق و متطلب
وجهــة نظــر املعلــات يف املحــور الثــاين : 
ــة يف  ــات الرقمي ــق للتقني ــتخدام والتطبي االس

ــة. ــة الفني ــس الرتبي تدري
التعــرف عــى االحتياجــات التدريبيــة ملعلات   -
الرتبيــة الفنيــة مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة 
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق و متطلب
ــث:  ــور الثال ــات يف  املح ــر املعل ــة نظ وجه
أساســيات  جمــال  والتطبيــق  االســتخدام 

احلاســب اآليل والشــبكة املعلوماتيــة. 
ــة  ــة إحصائي التعــرف عــى الفــروق ذات دالل  -
متوســطات  بــن  مســتوى)0.05(  عنــد 
لالحتياجــات  العينــة  أفــراد  تقديــرات 
التدريبيــة تعــزى ملتغــرات الدراســة، ســنوات 
 10-5  ، ســنوات   5 مــن  أقــل  اخلدمــة) 
ــل  ــنوات (، املؤه ــن 10 س ــر م ــنوات ، أكث س
العلمــي) دبلــوم، بكالوريــوس، دراســات 

عليــا (. 
ـــة  ـــات التقني ـــرتح للكفاي ـــور املق ـــداد التص إع  -
احلـــادي  القـــرن  ومتطلبـــات  الرقميـــة 
ـــوء  ـــة يف ض ـــة الفني ـــات الرتبي ـــن ملعل والعرشي

احتياجاهتـــن التدريبيـــة.

أمهية الدراسة :
ــات القــرن احلــادي  اســتجابة الدراســة ملتطلب  -
تغــرات  مــن  يســوده  ومــا  والعرشيــن، 
جمــال  يف  التجديــد  تفــرض  وتطــورات 

الفنيــة. الرتبيــة  ملعلمــة  التدريــب 
حتديــد أهــم االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات   -
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للتطويــر  االنطــالق  الفنيــة ألهنــا  الرتبيــة 
ــة  ــة الرتبي ــس معلم ــج تدري ــث لربام والتحدي

ــة. الفني
تعــد معلمــة الرتبيــة الفنيــة إحــدى مدخــالت   -
منظومــة التدريــس، ولذلــك فمعرفــة وحتديــد 
ــا  ــة لتطويره ــد رضورة ملح ــات يع االحتياج

ــي. ــال التعليم يف املج
قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة خمططــي   -
التدريــب  جمــال  يف  واملســؤولن  املناهــج 
ــة يف  ــة الفني ــة الرتبي ــارات معلم ــر مه لتطوي
ضــوء متطلبــات ومســتجدات القــرن احلــادي 

والعرشيــن.

حدود الدراسة :
التدريبيــة  االحتياجــات   : املوضوعيــة  احلــدود 
الرقميــة  التقنيــة  مــن  الفنيــة  الرتبيــة  ملعلــات 
تدريــس  جمــال   – الرقميــة  الفنيــة  )التطبيقــات 
ــبكة  ــب اآليل والش ــيات احلاس ــة – أساس ــة الفني الرتبي

املعلوماتيــة(.
احلــدود البرشيــة: معلــات الرتبيــة الفنيــة للمرحلة 

ــة املنورة. املتوســطة يف املدين
احلــدود املكانيــة: تــم تطبيــق الدراســة يف مــدارس 

املرحلــة املتوســطة باملدينــة املنــورة.
ــة يف  ــذه الدراس ــق ه ــم تطبي ــة : ت ــدود الزماني احل
ــام 1438-1439هـــ . ــدرايس األول للع ــل ال الفص

مصطلحات الدراسة :
 :learning competencies الكفايــات التعليميــة
واملعلومــات  واملهــارات  اخلــربات  مــن  جمموعــة 
ــة  ــا معلم ــف هب ــي تتص ــات الت ــات والثقاف واالجتاه
الفنيــة والتــي تكســبها قــدرات تســطيع  الرتبيــة 
التــي  التعليميــة  املواقــف  مواجهــة  خالهلــا  مــن 
وجــه  أحســن  عــى  عملهــا  تأديــة  يف  تســاعدها 

.)15 2007،ص: )الســنيني،
ــة  ــة :جمموع ــات التعليمي ــة  الكفاي ــرف الباحث وتع
مــن املعــارف واملعلومــات واملهــارات التــي جيــب أن 
تكتســبها معلمــة الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة 
ملواكبــة التوجهــات احلديثــة يف تدريــس الرتبيــة الفنية.
 :Digital Technologies الرقميــة  التقنيــات 
أدوات مبنيــة عــى أســاس علمــي تســمح بزيــادة 
فــرص الوصــول للمعلومــات بشــكٍل أســهل وأكثــر 
فاعلّيــة مــن خــالل تقنيــة الكمبيوتــر والربامــج 
ــى  ــدرة ع ــا الق ــا أن لدهي ــورة، ك ــة املتط اإللكرتوني
تعزيــز املفاهيــم يف جمــال تعليــم وتعلــم الرتبيــة الفنيــة، 
ــدى  ــارات ل ــات وامله ــي املعلوم ــة تلق ــح عملّي وتصب
الطالبــات واســتيعاهبا بشــكٍل أكثــر بســاطة وتشــويقًا 
واجلهد)إمــام،  الوقــت  مــن  الكثــر  توفــر  مــع 

.)15 2011م،ص:
بأهنــا  الرقميــة:  التقنيــات  الباحثــة  وتعــرف 
ــرات  ــر واملؤث ــة الكمبيوت ــتخدم تقني ــة تس ــواد رقمي م
املتطــورة للربامــج اإللكرتونيــة للمــزج بــن الصــورة 
ــر  ــات الكمبيوت ــى شاش ــة ع ــة الرقمي ــة والرؤي الذهني
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وينــدرج حتتهــا النــص والصــوت والصــورة وشــبكة 
املعلومــات والربيــد واملدونــات ...التــي تســاعد 
عــى إجيــاد احللــول املختلفــة يف تعليــم وتعلــم الرتبيــة 

ــة. الفني
 :Training needs االحتياجات التدريبية

جمموعة  بأهنا:  ص:15(  عرفها)السنيني،2007م، 
معارفها  يف  الفنية  الرتبية  معلمة  لدى  الثغرات  من 
أو  تعديلها  هيدف  واجتاهاهتا،  ومهاراهتا  ومعلوماهتا 
املعلمة  يمكن  مرغوب  سلوك  استحداث  أو  تطويرها 
من الوصول إىل الكفايات اإلنتاجية يف أدائها والقضاء 
عى نواحي القصور أو العجز وبالتايل زيادة يف دوافعها 

يف العمل.
وتعرف الباحثة االحتياجات التدريبية:

 هــي متغــرات متثــل اســتجابة املعلــات عــن كل 
فقــرة مــن فقــرات أداة الدارســة هبــدف معرفــة درجــة 
االســتخدام هلذه العبــارات واملهــارات أثنــاء التدريس 

والتــي البــد مــن أن متتلكهــا معلمــة الرتبيــة الفنيــة.

إجراءات الدراسة :
منهج الدراسة :

    تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي ملعرفــة 
مــدى االحتياجــات التدريبيــة ملعلــات الرتبيــة الفنيــة 
ــرن  ــات الق ــوء متطلب ــة يف ض ــات الرقمي ــن التقني م

ــن. ــادي والعرشي احل

جمتمع الدراسة وعينتها :
ــات  ــع معل ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم      يتك
الرتبيــة الفنيــة باملدينــة املنــورة، والبالــغ عددهــم )93( 

ــة املتوســطة. ــة يف املرحل معلم
ــة الدراســة والتــي تــم اختيارهــا  وقــد بلغــت عين
بطريقــة عشــوائية )51( معلمــة أي بنســبة 55 % ، 
علــًا بــأن عمليــة مجــع البيانــات )أداة الدراســة ( 
اعتمــدت عــى التنصيــب اإللكــرتوين. ويبــن جــدول 
)1( توزيــع أفــراد العينــة  حســب ســنوات اخلدمــة  – 

ــدرايس. ــل ال املؤه

النسبةالتكرارالمتغير
1121.6أقل من 5 سنواتسنوات الخبرة

2345.1من 5- 10 سنوات
1733.3أكثر من 10 سنوات 

100 %51المجموع
المؤهل

 الدراسي
59.8الدبلوم

4078.4البكالوريوس
611.8دراسات عليا

100 %51المجموع 

جدول )1)
توزيع أفراد العينة  حسب سنوات الخدمة  – المؤهل الدراسي.
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أدوات الدراسة:
  أواًل : قائمة الكفايات التقنية الرقمية :

لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم حتديــد قائمــة 
بكفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيــات 
الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن،  

باتبــاع اخلطــوات التاليــة :
والبحوث  النظرية  واألطر  األدبيات  مراجعة   -
الرتبية  معلمة  بكفايات  املرتبطة  السابقة  والدراسات 

الفنية.  
ــة  ــم الرتبي ــة لتعلي ــداف العام ــة األه مراجع  -

الســعودية. العربيــة  اململكــة  الفنيــة يف 
مراجعــة األهــداف العامــة واخلاصــة للرتبية   -

ــطة. ــة املتوس ــة للمرحل الفني
اســتطالع آراء املتخصصــن يف جمــال الرتبيــة   -
للمرحلــة  والرتبويــن  الرقمــي  والتعلــم  الفنيــة 

املتوســطة.
الفنيــة  الرتبيــة  معلمــة  بكفايــات  قائمــة     
ــادي  ــرن احل ــات الق ــة ومتطلب ــة الرقمي ــن التقني م

والعرشيــن:
    يعــد بنــاء قائمــة بكفايــات معلمــة الرتبيــة الفنية 
ــادي  ــرن احل ــات الق ــة ومتطلب ــة الرقمي ــن التقني م
ــد  ــرتح، وق ــور املق ــوة األوىل للتص ــن اخلط والعرشي
ــة  ــة الفني ــات معلــات الرتبي ــم عــرض قائمــة كفاي ت
ــادي  ــرن احل ــات الق ــة ومتطلب ــات الرقمي ــن التقني م
ــن  ــة م ــى جمموع ــة ع ــا األولي ــن يف صورهت والعرشي
املحكمــن املختصــن يف جمــال الرتبيــة الفنيــة والتعلم 
الرقمــي ويف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس وذلــك 
لتحكيمهــا يف مــدى مالءمــة الكفايــات وإضافــة أو 
حــذف بعــض الكفايــات .وقــد تــم األخــذ بآرائهــم 

ــايل : ومقرتحاهتــم وفــق اجلــدول الت

المهارات للكفاية  الكفايات
كفاية االستخدام 

والتطبيق 
للتقنيات الرقمية 

في تدريس 
التربية الفنية. 

استخدام تطبيقات ويب1،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  .

جدول )2)
جــدول يوضــح كفايــات معلمــة التربيــة الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين التــي تــم 

تعديلهــا فــي ضــوء آراء المحكميــن.
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ــات  ــة بكفاي ــم )2( قائم ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
ــي  ــة الت ــات الرقمي ــة مــن التقني ــة الفني معلــات الرتبي

ــون.  ــا املحكم ــق عليه اتف
ــة  ــتخدام معادل ــاق باس ــبة االتف ــاب نس ــم حس ت

.Cooper

                              عدد مرات االتفاق
نسبة االتفاق =     ____________      ×100

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق
ــة يف  ــاق موضح ــبة االتف ــج نس ــاءت نتائ ــد ج   وق

ــايل : ــدول الت اجل

كفاية االستخدام 
والتطبيق في 

مجال التطبيقات 
الرقمية الفنية.

.Pixel استخدام الفنون الرقمية الحديثة البيكسل
. 3D-2D استخدام برنامج الرسام والتأثيرات البصرية

.Vector استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفيكتور
.Fractal Art استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفركتال
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 .
.(.. Excel   –Power point –Word  Microsoft)  () استخدام برامج  مايكروسوفت أوفس

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.

نسبة المهاراتالكفاية
االتفاق

85 %9كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في مجال تدريس التربية الفنية.
83 %8كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات الرقمية الفنية.

92 %10كفاية االستخدام والتطبيق في مجال أساسيات الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية.
84 %نسبة االتفاق العام:

جدول )3)
يوضح نسبة اتفاق المحكمين على كفايات معلمات التربية الفنية من

 التقنيات الرقمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين .
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كفايــة  أن   )3( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــب  ــيات احلاس ــال أساس ــق يف جم ــتخدام والتطبي االس
اآليل والشــبكة املعلوماتيــة حصلــت عــى أعــى نســبة 
اتفــاق بنســبة 92 %، ثــم كفايــة االســتخدام والتطبيــق 
للتقنيــات الرقميــة يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة حصلــت 
ــة  ــت كفاي ــرًا حصل ــاق 85 %، وأخ ــبة اتف ــى نس ع
ــة  ــات الرقمي ــال التطبيق ــق يف جم ــتخدام والتطبي االس
ــي  ــبة 83 % ، وه ــاق بنس ــبة اتف ــل نس ــى أق ــة ع الفني

ــة. ــا الباحث ــن هل ــة تطمئ ــب مقبول نس

أداة الدراسة : 
ــة  ــة ملعلــات الرتبي اســتبيان االحتياجــات التدريبي
ــرن  ــات الق ــة ومتطلب ــات الرقمي ــات التقني ــن كفاي م
احلــادي والعرشيــن. وتــم بنــاء االســتبيان اعتــادًا عى 

صدق األداة: 
الصدق الظاهري:   -

    للتحقــق مــن صــدق األداة تــم عــرض األداة عى 
ــاء  ــاص وأعض ــرباء وذوي االختص ــن اخل ــة م جمموع
ــة التدريــس وذلــك للحكــم عــى مــدى مالءمــة  هيئ
ــن،  ــع آراء املحكم ــد مج ــال، وبع ــارات يف كل جم العب
ــن  ــة، وم ــالت املطلوب ــل التعدي ــة بعم ــت الباحث قام

األدب الرتبــوي واملراجــع والكتب العلمية والرســائل 
والدراســات واألبحــاث العلميــة املحكمــة، وتكونت 
مــن جزأيــن تضمــن اجلــزء األول: املعلومــات العامــة 
للمعلمــة؛ أمــا اجلــزء الثــاين: فتضمــن ثالثــة أقســام؛ 
جمــال  يف  والتطبيــق  االســتخدام  كفايــة   : األول 
التطبيقــات الرقميــة الفنيــة )8عبارات(،الثــاين: كفايــة 
ــال  ــة يف جم ــات الرقمي ــق للتقني ــتخدام والتطبي االس
تدريــس الرتبيــة الفنيــة )9 عبــارات(، الثالــث: كفايــة 
ــب  ــيات احلاس ــال أساس ــق يف جم ــتخدام والتطبي االس
ــب  ــارات (، وطل ــة ) 10عب ــبكة املعلوماتي اآليل والش
ــي  ــد درجــة االســتخدام والت ــة  حتدي ــراد العين مــن أف
تــم تنظيمهــا يف ســلم تقديــر مخــايس مــن حيــث 
 )4( واجلــدول  العبــارات  حمتــوى  عــى  املوافقــة 

ــك. ــح ذل يوض

النهائيــــــــــة  صورهتــا  يف  األداة  أصبحــت  ثــم 
جاهــــــــزة للتطبيــق، حيــث اســتقر العــدد النهائــي 

ــارة. ــى )27( عب ع
الصدق الداخيل :

    للتحقــق مــن صــدق األداة قامــت الباحثــة 
بحســاب معامــالت االرتبــاط درجــات املحــاور 
واملجمــوع الــكي واجلــدول )5( يوضــح ذلــك:

عالية جداالعبارةم
5

عالية
4

متوسط
3

ضعيف
2

ضعيف جدا
1

جدول )4)
سلم تقدير إجابات العبارات.
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ــاط  ــالت ارتب ــم )5( أن معام ــدول رق ــح اجل يوض
درجــات كل معيــار بالدرجــة الكليــة لالســتبيان 
عاليــة جــدا وهــذا يــدل عــى أن مجيــع املعايــر تتمتــع 

ــي. ــاق الداخ ــة االتس بدق

مــن خــالل قيمــة الثبــات ألفــا كرونبــاخ املوضحــة 
ــدل  ــكي، ي ــور ال ــور واملح ــكل حم ــدول )6( ل يف اجل
عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة مناســبة مــن الثبات،  

ويمكــن االعتــاد عليهــا يف التطبيــق للدراســة.

الثبات: 
ــاخ،  ــا كرونب ــل ألف ــاب  معام ــة بحس ــت الباحث قام
وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات لــكل حمــور واملحــور 

الــكي درجــة مناســبة، واجلــدول )6( يوضــح ذلــك.

طريقة تصحيح األداة :
    تــم اســتخدام ســلم ليكــرت اخلــايس، وتــم حتويــل 
ــرتة  ــول الف ــون ط ــرات يك ــس م ــى مخ ــرت ع ــلم ليك س
5/4 = 0.8، وبذلــك يكــون احلكــم عــى النحــو التــايل:

االستخدام في المحور
مجال التطبيقات 

الرقمية الفنية

االستخدام في 
مجال تدريس 
التربية الفنية

االستخدام في 
مجال أساسيات 
الحاسب اآللي 

والشبكة 
المعلوماتية

المجموع

كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات 
**835.*305.**1.649الرقمية الفنية .

كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في 
**724.*1.056**649.تدريس التربية الفنية. 

كفاية االستخدام والتطبيق في مجال أساسيات 
**1.672*056.*305.الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية.

1**672.**724.**538.المجموع:

جدول )5)
معامالت ارتباط بيرسون لكل محور بالدرجة الكلية.

قيمة ألفا كرونباخالمحور
0.94كفاية االستخدام والتطبيق للتقنيات الرقمية في تدريس التربية الفنية.

0.94كفاية االستخدام والتطبيق في مجال التطبيقات الرقمية الفنية.
كفايــة االســتخدام والتطبيــق فــي مجــال أساســيات الحاســب اآللــي والشــبكة 

المعلوماتيــة.
0.95

0.93الكلي

جدول )6)
معامل الثبات ألفا كرونباخ.
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عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها : 
السؤال األول:

ومتطلبــات  الرقميــة  التقنيــة  الكفايــات  مــا     
ــة ؟  ــة الفني ــامت الرتبي ــن ملعل ــادي والعرشي ــرن احل الق
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بتحديــد 
قائمــة بكفايــات معلــات الرتبيــة الفنيــة مــن التقنيات 
الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن وفقــًا 
ــة. ــة وأدوات الدراس ــة يف منهجي ــوات املوضح للخط

السؤال الثاين: )يف املحور األول(
     مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــامت الرتبيــة 

ــات  ــة ومتطلب ــة الرقمي ــات التقني ــن الكفاي ــة م الفني
القــرن احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــامت 
يف  املحــور األول: االســتخدام والتطبيــق يف جمــال 

ــة؟ ــة الفني ــات الرقمي التطبيق
    لإلجابــة عــن هــذا الســؤال حســبت املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات )أفــراد 
ــتبيان،  ــؤرشات االس ــن م ــؤرش م ــى كل م ــة ( ع العين
ثــم قورنــت  املتوســطات الناجتــة بمفتــاح التصحيــح 
ــح  ــدول )8( يوض ــة واجلـــــ ــة املوافق ــة درج ملعرف

ذلــك:

درجة المتغير
دنيا

درجة 
عليا

مدى االحتياجات التدريبية من التقنيات الرقمية
عالية جداعاليةمتوسطضعيفضعيف جدا

1وأقل من 15المعيار
1.8

1.8 وأقل من 
2.6

2.6 وأقل من 
3.4

3.4 وأقل من 
4.2

5- 4.2

جدول )7)
مفتاح تصحيح االستبانة.

المتوسط العباراتالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة  
االستخدام

رقم العبارة 
في المحور

استخدام تويتر والفيس بوك والتلجرام في تعليم 1
التربية الفنية.

6متوسط2.981.47

استخدام اليوتيوب في تصميم وعمل قناة تعليمية 2
للفن.

5متوسط2.731.55

داخــل 3 الســتخدامها  الرقميــة  الصــور  تصميــم 
الفنيــة. التربيــة  تعليــم  فصــول 

7ضعيف2.591.25

استخدام برنامج الرسام والتأثيرات البصرية   4
3D-2D في تصميم برامج تعليمية.

2ضعيف2.311.04

جدول )8)
ــن  ــاً ضم ــة تنازلي ــة مرتب ــرات أداة الدراس ــى فق ــات عل ــة للدرج ــات المعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس المتوس

ــة(. ــة الفني ــة الرقمي ــات التقني ــال التطبيق ــي مج ــق ف ــتخدام والتطبي ــة االس ــوراألول  )درج المح
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املتوســطات  يوضــح  الــذي   )8( جــدول  يشــر 
ــرات  ــة لتقدي ــة والرتب ــات املعياري ــابية واالنحراف احلس
أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات املحــور األول  
الرقميــة  التطبيقــات  جمــال  يف  االســتخدام  )درجــة 
املحــور  هــذا  عبــارات  متوســطات  أن  إىل  الفنيــة(، 
ــارة  ــن أعــى متوســط )2.98( للعب جــاءت حمصــورة ب
)6( يف اســتبانة الدراســة والتــي نصهــا » اســتخدام تويرت 
ــة«،  ــة الفني ــم الرتبي ــرام يف تعلي ــوك والتلج ــس ب والفي
اســتبانة  يف   )3( للعبــارة   )2.04( متوســط  وأدنــى 
ــة  ــون الرقمي ــتخدام الفن ــا » اس ــي نصه ــة والت الدراس
 Corel Draw كــورل درو« Vector احلديثــة الفيكتور
– اليســرتاتور Adobe Illustratar «، وهــذا يعنــي 
ــتخدام   ــن االس ــاوت ب ــور تتف ــذا املح ــارات ه أن عب
املتوســط والضعيــف وهــي تتفــق مــع دراســة )ســعيد، 
2008م( التــي أكــدت أن معلــات الرتبيــة الفنيــة لدهيــم 
ضعــف يف الربامــج الفنيــة الكمبويوتريــة،  وهــي تتفــق 
ــي  ــلول، 2003م( الت ــة )الش ــج دراس ــع نتائ ــا م أيض

أظهــرت نتائجهــا أن البعــد التقنــي كان يف املرتبة األخرة 
وبحاجــة معلمــي الرتبيــة الفنيــة إىل التدريــب عــى هــذه 
اجلوانــب ملواكبــة متطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن،  
ــن  ــا م ــة وماهل ــة احلديث ــة التقني ــك إىل أمهي ــزى ذل ويع
ــدت  ــك أك ــة. وكذل ــة الرتبوي ــى العملي ــات ع انعكاس
دراســة )مارنــر، Marner, 2015( تغــر دور الطالــب 
مــن جمــرد متلقــي للمعلومــة إىل طالب نشــط مشــارك يف 
ــر الطالــب يف الفــن  ــة، حيــث إن تطوي ــة التعليمي العملي
ــات،  ــن واملعل ــالل املعلم ــن خ ــم إال م ــي ال يت الرقم
ــة  ــة وحاج ــد رغب ــي تؤك ــج الت ــرت النتائ ــك ظه لذل
معلــات الرتبيــة الفنيـــــة امتــالك مهــارات تقنيــة فنيــة 
ــم.  ــم واملتعل ــدور املعل ــة ل ــات احلديث ــب التوجه تواك
ــي،2005م(  ــة )عبداحل ــج  دراســـ ــارت نتائ ــا أش ك
ــة إىل  ــاليب التقليدي ــن األسـ ــال م إىل رضورة االنتقـــ
ــكار  ــداع واالبت ــى اإلب ــة ع ــة القائم ــاليب احلديث األس
ــة  ــس الرتبي ــورة يف تدري ــة متط ــج تقني ــتخدام برام واس

ــة. الفني

ــات 5 ــي ) لموضوع ــم الرقم ــه (رس ــاء بورتري إنش
ــة. ــة الفني ــم التربي ــي تعلي ــة ف متنوع

8ضعيف2.311.12

6 Pixel6  استخدام الفنون الرقمية الحديثة البيكسل
(الفوتوشوب Adobe Photoshop – الجرفيكس 
 MS paint -  ام اس بانت – Graphics Gale
جامب Gimp ) في مجال بناء وتصميمات فنية.

1ضعيف2.181.12

استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفركتال7
.Fractal Art 

4ضعيف2.061.06

8Vec-  استخدام الفنون الرقمية الحديثة الفيكتور
tor ( كورل درو Corel Draw – اليستراتور 

.Adobe Illustratar

3ضعيف2.041.16
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السؤال الثاين : 
     مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلــامت الرتبيــة 
ــات  ــة و متطلب ــة الرقمي ــات التقني ــن الكفاي ــة م الفني
القــرن احلــادي والعرشيــن مــن وجهــة نظــر املعلــامت 
ــات  ــق للتقني ــتخدام والتطبي ــاين : االس ــور الث يف  املح

ــة؟ ــة الفني ــس الرتبي ــال تدري ــة يف جم الرقمي

     لإلجابــة عــن هذا الســؤال حســبت املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات )أفــراد 
ــتبيان،  ــؤرشات االس ــن م ــؤرش م ــى كل م ــة ( ع العين
ثــم قورنــت  املتوســطات الناجتــة بمفتــاح التصحيــح 
ــح  ــدول )9( يوض ــة واجل ــة املوافق ــة درجـــ ملعرفـــ

ذلــك:

المتوسط العباراتالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
االستخدام

رقم العبارة 
في المحور

المتعــددة 1 التواصــل  وســائل  اســتخدام 
(بريــد إلكترونــي – واتــس – تويتــر ) 

لتفعيــل تعلــم التربيــة الفنيــة.

7متوسط3.161.405

ــم 2 ــي تعلي ــب1،2 ف ــات وي اســتخدام تطبيق
ــن وبرامجــه. الف

1متوسط2.781.460

ــراس) والمؤتمــرات 2 اســتخدام الفيديو(كونف
للتفاعــل فــي بعــض دروس التربيــة الفنيــة .

2متوسط2.651.197

فــي 4 لــدروس  تعليميــة  أفــالم  إنشــاء 
الفنيــة. التربيــة 

6متوسط2.631.264

فــي 5 االفتراضيــة  الصفــوف  اســتخدام 
. الفنيــة  التربيــة  تدريــس 

8ضعيف2.241.290

4ضعيف2.221.316استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية .6
ــاء 7 ــي إلنش ــم الرقم ــتخدام أدوات التقيي اس

ــة . ــارات إلكتروني اختب
5ضعيف2.201.296

استخدام المدونات والويكي إلنشاء 8
منصات إلكترونية تعليمية للتربية الفنية.

3ضعيف2.181.155

تصميــم مواقــع فــي الويــب لتعليــم التربيــة 9
لفنية. ا

9ضعيف2.181.307

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(.
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ـــطات  ـــح املتوس ـــذي يوض ـــدول )9( ال ـــر ج يش
والرتبـــة  املعياريـــة  واالنحرافـــات  احلســـابية 
لتقديـــرات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــى عبـــارات 
املحـــور الثـــاين  )درجـــة االســـتخدام والتطبيـــق 
ــة  ــس الرتبيـ ــال تدريـ ــة يف جمـ ــات الرقميـ للتقنيـ
ـــور  ـــذا املح ـــارات ه ـــطات عب ـــة(، إىل أن متوس الفني
جـــاءت حمصـــورة بـــن أعـــى متوســـط )3.16( 
للعبـــارة )7( يف اســـتبانة الدراســـة والتـــي نصهـــا 
» اســـتخدام وســـائل التواصـــل املتعـــددة )بريـــد 
ــم  ــل تعلـ ــرت ( لتفعيـ ــس – تويـ ــرتوين – واتـ إلكـ
الرتبيـــة الفنيـــة « ويعـــزى ذلـــك إىل أمهيـــة هـــذا 
ــة يف  ــة الفنيـ ــات  الرتبيـ ــاج معلـ ــال واحتيـ املجـ
تنميـــة مهاراهتـــم التـــي هلـــا دور كبـــر يف تســـهيل 
مهمـــة املعلمـــة التعليميـــة ومســـاعدهتا يف حتقيـــق 
اتصـــال ســـليم مـــع الطالبـــة، وأدنـــى متوســـط 
ـــي  ـــة والت ـــتبانة الدراس ـــارة )9( يف اس )2.18( للعب
نصهـــا » تصميـــم مواقـــع يف الويـــب لتعليـــم 
ـــذا  ـــارات ه ـــي أن عب ـــذا يعن ـــة« ، وه ـــة الفني الرتبي
ــط  ــتخدام  املتوسـ ــن االسـ ــاوت بـ ــور تتفـ املحـ
ــة  ــج دراسـ ــع نتائـ ــق مـ ــي تتفـ ــف  وهـ والضعيـ
)ســـابول، Sabol, 2006( التـــي توصلـــت نتائجهـــا 
ــب  ــة للتدريـ ــة الفنيـ ــات الرتبيـ ــاج معلـ إىل احتيـ
ـــة  ـــس الرتبي ـــي يف تدري ـــذ الفن ـــي والتنفي التكنولوج
الفنيـــة نتيجـــة لضعـــف املهـــارات لدهيـــم يف هـــذ 
 )Kin,2006 ،اجلانـــب، وكذلـــك دراســـة )كـــن

ــة  ــات الرتبيـ ــاج معلـ ــت إىل احتيـ ــي توصلـ التـ
والرســـم  التكنولوجـــي  التدريـــب  إىل  الفنيـــة 
اإلبداعـــي التقنـــي، وكذلـــك دراســـة )أنـــدروز، 
Andurews, 2008( التـــي أكـــدت احتيـــاج 
ـــي  ـــب تقن ـــة لتدري ـــة الفني ـــات الرتبي ـــي ومعل معلم
عـــى اإلبـــداع الفنـــي .ويعـــزى ذلـــك إىل عـــدم 
امتـــالك معلـــات الرتبيـــة الفنيـــة للمهـــارات 
ـــارات  ـــذه امله ـــر ه ـــدم تطوي ـــدة وع ـــة اجلدي الرقمي
ـــة يف  ـــة الفني ـــات الرتبي ـــة معل ـــا رغب ـــم وأيض لدهي
زيـــادة اإلملـــام باجلوانـــب املتعلقـــة هبـــذه العبـــارة 

احلاســـوبية وضعـــف الثقافـــة الفنيـــة. 

السؤال الثالث : 
ملعلـــامت  التدريبيـــة  االحتياجـــات  مـــا       
ـــة و  ـــة الرقمي ـــات التقني ـــن الكفاي ـــة م ـــة الفني الرتبي
ـــة  ـــن وجه ـــن م ـــادي والعرشي ـــرن احل ـــات الق متطلب
نظـــر املعلـــامت يف  املحـــور الثالـــث : االســـتخدام 
والتطبيـــق يف جمـــال أساســـيات احلاســـب اآليل 

ــة ؟ ــبكة املعلوماتيـ والشـ
    لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال حســـبت 
ــة  ــات املعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات احلسـ املتوسـ
ـــن  ـــؤرش م ـــى كل م ـــة ( ع ـــراد العين ـــتجابات )أف الس
ـــطات  ـــت  املتوس ـــم قورن ـــتبيان، ث ـــؤرشات االس م
ـــة  ـــة املوافق ـــة درج ـــح ملعرف ـــاح التصحي ـــة بمفت الناجت

واجلـــدول )10( يوضـــح ذلـــك:
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     يشــر جــدول )10( الــذي يوضــح املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة والرتبــة لتقديــرات 
ــث   ــور الثال ــارات املح ــى عب ــة ع ــة الدراس ــراد عين أف
ــيات  ــال أساس ــق يف جم ــتخدام والتطبي ــة االس )درج
أن  إىل  املعلوماتيــة(،  والشــبكة  اآليل  احلاســب 
ــورة  ــاءت حمص ــور ج ــذا املح ــارات ه ــطات عب متوس
ــتبانة  ــارة )6( يف اس ــط )3.86( للعب ــى متوس ــن أع ب
الدراســة والتــي نصهــا» حتميــل امللفــات مــن املواقــع 
املتعــددة« وهــي تؤكــد مــا توصلــت لــه دراســة 
ــات  ــالك املعل ــة امت ــى أمهي ــر، Bear, 1992(ع )بي

للمهــارات األساســية يف احلاســب اآليل والربامــج 
التقنيــة املتنوعــة حتــى تســاعد يف توفــر بيئــة تعليميــة 
ــة  ــات الرتبي ــام معل ــك إىل إمل ــزى ذل ــة، ويع تفاعلي
ولكــن  للحاســوب  األساســية  باملهــارات  الفنيــة 
عــدم القــدرة عــى توظيفهــا يف تدريــس الرتبيــة 
الفنيــة، وأدنــى متوســط )2.88( للعبــارة )7( يف 
اســتبانة الدراســة والتــي نصهــا »إنشــاء وحتريــر 
ــذا  ــارات ه ــي أن عب ــذا يعن ــة«، وه ــات الصوتي امللف
املحــور تتفــاوت بــن االســتخدام العاليــة واملتوســط 
وهــي تتفــق أيضــا مــع نتائــج دراســة )كانينــج، 

المتوسط العباراتالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
االستخدام

رقم العبارة 
في المحور

6عالية3.861.21تحميل الملفات من المواقع المتعددة .1
علــى 2 المتنوعــة  التعليميــة  واألفــالم  البرامــج  تنزيــل 

مواقــع فــي اإلنترنــت .
8عالية3.781.31

اإلنترنــت 3 الصحيحــة علــى  البحــث  اســتخدام طــرق 
المتنوعــة. الفنيــة  المعلومــات  علــى  للحصــول 

10عالية3.691.21

4عالية3.671.26استخدام الماسح الضوئي .4

2عالية3.611.28استخدام الملفات من حيث اإلعداد والحفظ والضغط.5
6Micro-   () ــس ( ــوفت أوف ــج  مايكروس ــتخدام برام اس

.(... Excel   –Power point –Word  soft
1عالية3.551.39

3عالية3.411.28التمييز بين امتدادات الملفات والمجلدات والصور.7
ــكار 8 ــن األف ــات لتدوي ــق والمالحظ ــتخدام أدوات تعلي اس

ــة. الهام
5عالية3.331.32

9عالية3.251.36اإللمام بأساسيات األمن على الشبكة المعلوماتية. 9
7متوسط2.881.53إنشاء وتحرير الملفات الصوتية .10

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(.
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ــدت أن  ــي أك ــر الت ــة بي Canning,1988( ودراس
اســتخدام املعلــات للحاســب ومتكنهــم مــن املهارات 
األساســية كان بنســبة كبــرة. ويعــزى ذلــك أيضــا إىل 
ــب  ــيات احلاس ــى أساس ــة ع ــج التدريبي ــر الربام توف
ــة  ــه إدارة الرتبي واملقدمــة للمعلــات يف إطــار مــا تولي
ــيلة  ــب كوس ــتخدام احلاس ــام باس ــن اهت ــم م والتعلي
ــب  ــذا اجلان ــف يف ه ــاعدة، إال أن التوظي ــة مس تعليمي
ــه  ــاج إال أن ــل درجــة احتي ــا، وهــو يمث مــا زال ضعيف

ــاور. ــي املح ــة بباق ــل مقارن أق
السؤال الرابع :

     هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 

ــرق  ــود ف ــدم وج ــدول)11( ع ــن اجل ــح م    يتض
ذي داللــة إحصائيــة بــن درجــة تقديــر أفــراد عينــة 
ــة  ــات الرتبي ــة ملعل ــات التدريبي ــة لالحتياج الدراس
ــرن  ــات الق ــة ومتطلب ــات الرقمي ــن التقني ــة م الفني
ــات يف  ــر املعل ــة نظ ــن وجه ــن م ــادي والعرشي احل

ــة. ــنوات اخلدم ــر س متغ

ــراد  ــرات أف ــطات تقدي ــن متوس ــتوى )0.05( ب مس
العينــة لالحتياجــات التدريبيــة تعــزى ملتغــريات 
ــنوات ،  ــن 5 س ــل م ــة) أق ــنوات اخلدم ــة س الدراس
5-10 ســنوات ، أكثــر مــن 10 ســنوات ( ، املؤهــل 
العلمــي) دبلــوم ، بكالوريــوس، دراســات عليــا ( ؟
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــة : ت ــنوات اخلدم أواًل : س
هنــاك  كان  إن  ملعرفــة  األحــادي  التبايــن  حتليــل 
فــرق ذو داللــة إحصائيــة لدرجــة تقديــر أفــراد 
ــد  ــة الدراســة يعــزى ملتغــر ســنوات اخلدمــة عن عين
مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )0.05( واجلــدول 

)11( يوضــح ذلــك:

ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــي  : ت ــل العلم ــًا: املؤه ثاني
هنــاك  كان  إن  ملعرفــة  األحــادي  التبايــن  حتليــل 
فــرق ذو داللــة إحصائيــة لدرجــة تقديــر أفــراد 
ــد  ــي عن ــل العلم ــر املؤه ــزى ملتغ ــة يع ــة الدراس عين
مســتوى الداللــة اإلحصائيــة )0.05( واجلــدول 

)12( يوضــح ذلــك:

سنوات الخدمة
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مجموع 
الداللةفالمربعات

18.127340.5330.9310.586بين المجموعات.

9.167160.573داخل المجموعات.

27.29450المجموع:

جدول )11)
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
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ــرق  ــود ف ــدم وج ــدول)12( ع ــن اجل ــح م  يتض
ــة  ــراد عين ــر أف ــة تقدي ــن درج ــة ب ــة إحصائي ذي دالل
ــة  ــات الرتبي ــة ملعل ــات التدريبي ــة لالحتياج الدراس
الفنيــة مــن التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن 
ــات يف  ــر املعل ــة نظ ــن وجه ــن م ــادي والعرشي احل

ــي. ــل العلم ــر املؤه متغ
 مــن خــالل النتائــج الســابقة وعــدم وجــود فــرق 
ــة،  ــرات الدراس ــع متغ ــة يف مجي ــة إحصائي ذي دالل
يمكــن عــزو هــذه النتيجــة إىل أن مجيــع معلــات 
الرتبيــة الفنيــة لدهيــن احتيــاج فعــي وواقعــي لتطويــر 
املهــارات الفنيــة والتقنيــة واملهنيــة وفــق املســتجدات 
واملســتحدثات حتــى يســتطعن مواكبــة وامتــالك 
للمعلمــة  والعرشيــن  احلــادي  القــرن  مهــارات 

ــة. ــات الرقمي ــال التقني ــة يف جم وخاص
السؤال اخلامس :

    مــا التصــور املقــرتح للكفايــات التقنيــة الرقميــة 
ومتطلبــات القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــامت الرتبية 

الفنيــة يف ضــوء احتياجاهتــم التدريبيــة؟

ــور  ــداد تص ــم إع ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع  لإلجاب
عــى  الفنيــة  الرتبيــة  معلــات  لتدريــب  مقــرتح 
الكفايــات التقنيــة الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي 

والعرشيــن  يف ضــوء احتياجاهتــن التدريبيــة.
ــة  ــة هام ــل مرحل ــطة متث ــة املتوس ــك أن املرحل  ذل
ــق يف  ــم التعم يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة  حيــث يت
ــارات  ــة بامله ــا العناي ــذا كان لزام ــة ، ل ــارات الفني امله
واملعــارف التــي تكتســبها الطالبــات يف هــذه املرحلــة، 
ــة  ــام باملعلم ــالل االهت ــن خ ــك إال م ــى ذل وال يتأت
وإكســاهبا جمموعــة مــن الكفايــات وفــق املســتجدات 
احلــادي  القــرن  يف  والفنيــة  التقنيــة  والتطــورات 
والعرشيــن، وبذلــك تــربز احلاجــة إىل وضــع تصــور 
مقــرتح لتدريــب معلمــة الرتبيــة الفنيــة عــى الكفايات 
التقنيــة الرقميــة وفــق االحتياجــات التدريبــة لتدريس 
ــن  ــا يضم ــام ب ــم الع ــة يف التعلي ــة الفني ــج الرتبي مناه
ــذا  ــر .هل ــذا الع ــات ه ــات واحتياج ــاء بمتطلب الوف
اقرتحــت الباحثــة مصفوفــة املــدى والتتابــع لكفايــات 
ــق  ــة وف ــات الرقمي ــن التقني ــة م ــة الفني ــة الرتبي معلم

المؤهل العلمي
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط مجموع 
الداللةفالمربعات

5.764190.3031.8030.070بين المجموعات.

5.217310.168داخل المجموعات.

10.98050المجموع:

جدول )12)
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.
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احتياجاهتــم التدريبيــة ومتطلبــات القــرن احلــادي 
ــي  ــار علم ــا يف إط ــم تصميمه ــى أن يت ــن، ع والعرشي
إعــداد  منهجــي وتكــون مرجعــًا للمســؤولن يف 

ــة. ــة الفني ــة الرتبي ــة ملعلم ــج تدريبي برام

األسس املنهجية:
أسس  وضع  تم  الشمولية  النظرة  ولتحقيق   

منهجية وهي كالتايل:
التدريسية  الكفايات  يف  والتكامل  الشمول   -

للتقنيات الرقمية .
التشارك بن مجيع عنارص املنظومة التعليمية.  -
مراعــاة الفـــروق الفردية بن  املعلات .  -

حتقيق التسلسل العلمي واملنطقي للكفايات.  -
واملعــارف  املعلومــات  بــن  االتســاق   -
. األهــداف  لتحقيــق  والقيــم  واملهــارات 
اإلجرائيــة والتطبيــق الواقعــي مــن خــالل   -
ــب  ــة  واحلقائ ــة اإلرشـــاديــــــ األدلـــ

. التدريبيـة 

مراحل التدريب عىل الكفايات:
    متثــل هــذه املصفوفــة إطــارًا عمليًا متكامــاًل لكل 
املهتمــن يف جمــال التقنيــات الرقميــة، حيــث تتضمــن 
ــج  ــم الربام ــه تصمي ــن خالل ــن م ــًا يمك ــارًا عملي إط
التدريبيــة وبنــاء األدلــة اإلرشــادية والتوجيهيــة تعــن 

املهتمــن يف هــذا املجــال .
ــالث  ــات إىل ث ــى الكفاي ــب ع ــيم التدري ــم تقس ت

ــي : ــل وه مراح
ــا  ــد هب ــات : يقص ــيس للكفاي ــة التأس مرحل  -
ــة  تأســيس املعلمــة للمفاهيــم واملعــارف الفني

ــا. ــة هب ــه عالق ــة ومال ــة الرقمي والتقني

األهداف :
ــة  ــارات الفني ــارف وامله ــي باملع ــادة الوع زي  •

الرقميــة. والتقنيــة 
تطويــر القناعــات الذاتيــة بإجيابيــة التقنيــة   •
الفنيــة. الرتبيــة  تدريــس  تفعيــل  يف  الرقميــة 

إكساب املعلمة املهارات األساسية   •
مرحلــة التطبيــق للكفايــات : يقصــد هبــا   -
الرتكيــز عــى الــدور الفعــال للمعلمــة يف 
ــا  ــة وم ــات الرقمي ــتخدام التقني ــق واس تطبي

يتعلــق هبــا يف تدريــس الرتبيــة الفنيــة.
األهداف:

ــايل  ــق املث ــة التطبي ــة بأمهي ــي املعلم ــة وع تنمي  •
واجليــد للمهــارات الفنيــة والتقنيــة الرقميــة يف 

ــة. ــة الفني ــم الرتبي ــم وتعل تعلي
لــدى  الكفايــات  تطبيــق  مســتوى  رفــع   •

الفنيــة. الرتبيــة  معلــات 
إكســاب املعلمــة املشــاركة الفاعلــة يف تدريس   •

ــة. ــة الفني الرتبي
للكفايــات:  والتطويــر  التحســن  مرحلــة   -
يقصــد هبــا مســاعدة املعلمــة يف وضــع اخلطــط 

العالجيــة واإلثرائيــة.
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األهداف :
التعليــم  عــى  مشــجعة  بيئــة  توفــر   •

. لتعلــم ا و
ــع  ــل م ــات التعام ــة كفاي ــاب املعلم إكس  •
أو  الــاليت حيتجــن مســاعدة  الطالبــات 

للمهــارات.  إثــراء 

أهداف مصفوفة املدى والتتابع:
ــة  ــع املقرتح ــدى والتتاب ــة امل ــداف مصفوف   أه
ــات  ــى كفاي ــة ع ــة الفني ــة الرتبي ــب معلم لتدري
التقنيــات الرقميــة ومتطلبــات القــرن احلــادي 

والعرشيــن يف ضــوء االحتياجــات التدريبيــة.

املعرفة :تكون املعلمة قادرة عىل :
معرفــة فلســفة مناهــج الرتبيــة الفنيــة   -

فهــا. وأهدا
ــية يف  ــارات األساس ــم وامله ــة املفاهي معرف  -
ــة  ــة الفني ــفة الرتبي ــة وفلس ــات احلديث التقني
والتنفيــذ  التخطيــط  بأســس  معرفــة   -

. ومتطلباتــه  والتقويــم 
ــات  ــم الطالب ــق تعل ــم بطرائ ــة وفه معرف  -

. النائيــة  خصائصهــم  وفــق 
والتقويــم  القيــاس  بأســس  معرفــة   -

. قمــي لر ا
للمرحلــة  الرقمــي  باملحتــوى  معرفــة   -
ــة  ــها وكيفي ــوم بتدريس ــي تق ــية الت الدراس

تنظيمــه.
ــة  ــورات الفني ــتجدات والتط ــة باملس معرف  -

والتقنيــة ويف جمــال الرتبيــة الفنيــة.
ــادرة  ــة ق ــون املعلم ــة  :تك ــارات املهني امله  •

ــىل: ع
إعــداد اخلطــط التعليميــة اخلاصــة بالفنــون   -

ــق.  ــة للتطبي ــون قابل ــة وتك الرقمي
توفــر بيئــة تعليميــة آمنــه وداعمــة لعمليــة   -
التعليــم والتعلــم الرقمــي وإثــارة الدافعيــة 

للتعلــم.
تشــجيع االبتــكار واإلبــداع وأســاليب   -

. الفنيــة  لألعــال  املنطقــي   التفكــر 
توظيــف التكنولوجيــا ووســائل االتصــال   -
وتعلــم  تعليــم  يف  الرقميــة  والتواصــل 

ــة . ــة الفني الرتبي
والتقويــم  القيــاس  أســس  توظيــف   -
. والتعلــم  التعليــم  عمليــة  يف  الرقمــي 
تطبيــق النقــد والتــذوق الفنــي يف تصميــم   -

ــة. ــون الرقمي ــال للفن ــاج األع وإنت

القيم :تكون املعلمة قادرة عىل :  •
ــا  ــة ب ــة التعليمي ــر العملي ــزام بتيس االلت  -

الطالبــات. مصلحــة  فيــه 
التعــاون والتواصــل املســتمر مــع ذوي   -
ــدى  ــم ل ــم والتعل ــر التعلي ــة لتطوي العالق

الطالبــات.
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المفرداتالكفاياتالمرحلة
مرحلة 
التأسيس

معرفة األهداف التعليمية للتربية الفنية بشتى مجاالتها.
معرفة المادة العليمة للفنون الرقمية .

تحديــد الخبــرات التعليميــة والرقميــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف تدريــس 
التربيــة الفنيــة.  

اختيار إستراتيجيات التدريس المناسبة لتدريس الفنون الرقمية. 
معرفة خصائص طالبات المرحلة المتوسطة. 

تحديد أساليب القياس والتقويم الرقمي لقياس تعليم وتعلم التربية الفنية.
معرفة األسس النظرية في مجال الحاسب اآللي والبرامج المتعددة . 

معرفة المصطلحات والمفاهيم في التربية الفنية والفنون الرقمية .
اإللمام بأساسيات البحث اآلمن عبر االنترنت .

مفهوم األهداف وأنواعها ومجاالتها.
المحتــوى الرقمــي مفهومــه ومعاييــر تنظيمــه 

. واختيــاره 
ومجاالتهــا  وأنواعهــا  اإلســتراتيجيات  مفهــوم 

المناســبة لتعليــم الفنــون الرقميــة.
مفهوم التقويم وأنواعه.

البرامــج  وأهــم  للحاســب  التاريخــي  التطــور 
الفنيــة. التطبيقيــة 

مصطلحات التربية الفنية والفنون الرقمية.
الوسائل التعليمية المتنوعة واستخداماتها.

صياغة وتوجيه األسئلة الصفية .
كتابــة خطــوات منطقيــة لحــل المشــكالت المتعلقــة 

لتقنية. با

مرحلة 
التطبيق

ــة  ــة – المهاري ــة (المعرفي ــي المجــاالت الثالث ــة ف صياغــة األهــداف التعليمي
ــة). – الوجداني

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 ويب1،2 في تعليم الفن وبرامجه.
إنشاء أفالم تعليمية لدروس في التربية الفنية.

ــر  ــس – تويت ــي – وات ــد إلكترون ــددة (بري ــل المتع ــائل التواص ــف وس توظي
ــة. ــة الفني ــم التربي ــل تعل ــرام) لتفعي ــوك والتلج ــس ب والفي

 Vector والفيكتــور Pixel اســتخدام الفنــون الرقميــة الحديثــة البيكســل
.Fractal Art والفركتــال 

ــة  ــم التربي ــي تعلي ــه (رســم رقمــي ) لموضوعــات متنوعــة ف إنشــاء بورتري
ــة. الفني

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 .

تطبيقات لألهداف بمجاالتها الثالثة .
المهارات الفنية والتقنية وطرق تطبيقها/

التطبيـــق   وطـــرق  واألهميـــة  المفهـــوم 
إلســـتراتيجيات التدريـــس ( التعلـــم التعاونـــي – 
ـــي  ـــان العمل ـــي – المشـــروع – البي العصـــف الذهن

– حـــل المشـــكالت).
الحاســـوبية  للبرامـــج  الجيـــدة  المواصفـــات 

التعليميـــة. والمواقـــع 
ــي  ــا فـ ــف لهـ ــة والتوظيـ ــون الرقميـ ــواع الفنـ انـ

دروس متنوعـــة للتربيـــة الفنيـــة .
ــون  ــن الفنـ ــة عـ ــات الصحيحـ ــص المعلومـ تلخيـ

ــا. ــة وتطبيقاتهـ الرقميـ
التعليميـــة لتصميـــم دروس  الخبـــرات  أنـــواع 

التربيـــة الفنيـــة .
ـــا  ـــة أنواعه ـــة والعملي ـــارات النظري ـــوم االختب مفه

ـــة. ـــون الرقمي ـــي الفن ـــا ف وطـــرق تطبيقه

مرحلة 
التحسين 
والتطوير

التقويم للمهارات الفنية الرقمية للطالبات.
التغلب على المشاكل الفنية والتقنية التي تواجهها أثناء التطبيق.

تحليل نتائج االختبارات بكفاءة واستخدام أساليب متعددة.
استخدام ملفات اإلنجاز اإللكتروني للتقويم والتحسين .

وضع خطط عالجية للطالبات إلثراء المهارات التقنية والفنية .

ــم  ــة التعلي ــاء بعملي ــم واالرتق ــن التقوي ــة بي العالق
ــم. والتعل

التدريــس  فــي  والضعــف  القــوة  نقــاط  تمييــز 
ــة ــون الرقمي ــات للفن ــج والتطبيق باســتخدام البرام
ــون  ــاس الفن ــي قي ــتخدامه ف ــم واس ــاليب التقوي أس

ــة. الرقمي

جدول )13)
مصفوفــة المــدى والتتابــع المقترحــة لتدريــب معلمــة التربيــة الفنيــة علــى الكفايــات التقنيــة الرقميــة 

ــات القــرن الحــادي والعشــرين فــي ضــوء االحتياجــات التدريبيــة . ومتطلب
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ــاًل  ــدًا ودلي ــع  مرش ــدى والتتاب ــة امل ــد مصفوف تع
ــة  ــة الفني ــات الرتبي ــي ملعل ــج تدريب ــم برنام يف تصمي
مــن الكفايــات التقنيــة الرقميــة يف ضــوء احتياجــات 
ــة  ــظ أن املصفوف ــا نالح ــة، ك ــة الفني ــات الرتبي معل
ــل  ــى املراح ــة ع ــرة أفقي ــاء نظ ــة إللق ــت الفرص أتاح
والكفايــات واملفــردات لــكل مرحلــة، حيــث يتضــح 
فيهــا التــدرج مــن العــام إىل األكثــر خصوصيــة ومــن 
الســهل إىل الصعــب ويتضــح كذلــك النمــو املســتمر 
التكنولوجييــة،  والتقنيــات  واملهــارات  للمفاهيــم 
ــن  ــل ب ــح التكام ــة يوض ــرة عمودي ــاء نظ ــد إلق وعن
واجلانــب  واملفــردات  الكفايــات  مــن  املراحــل 
ــردات  ــرار للمف ــي دون تك ــب العم ــري واجلان النظ
ــا  ــة. أم ــدرج يف كل مرحل ــوع والت ــات والتن أو الكفاي
ــة ،  ــل املصفوف ــردات داخ ــات أو املف ــبة للكفاي بالنس
فقــد تــم وضعهــا بتــدرج يمنــع التكــرار واخللــط بــن 
الكفايــات أو املفــردات مــع بعضهــا البعــض، ويمكــن 
االســتعانة باملصفوفــة املقرتحــة يف بنــاء وإعــداد برامج 

ــة. ــة الفني ــة الرتبي ــة ملعلم تدريبي
التوصيات واملقرتحات:

معلات  لتدريب  املقرتح  التصور  تبني   -
الرقمية  التقنية  الكفايات  عى  الفنية  الرتبية 
ومتطلبات القرن احلادي والعرشين يف ضوء 

احتياجاهتم التدريبية.
إعــادة النظــر يف الربامــج التدريبيــة ملعلات   -
ــات  ــي بمتطلب ــث تف ــة بحي ــة الفني الرتبي
ــي  ــا الت ــات وخصوص ــات املعل واحتياج

ــة. ــة احلالي ــا الدراس ــفت عنه كش
عقــد الــورش والــدورات التدريبيــة يف   -
الفنيــة  الرتبيــة  مــن  متعــددة  جمــاالت 
وبشــكل مســتمر وفعــال ملعلــات الرتبيــة 
الفنيــة وإثــراء اخلــربات لدهيــن خصوصــا 

ــة. ــة الرقمي ــال التقني يف جم
موضوع  حول  الدراسات  من  املزيد  عمل   -
يف  منها  لالستفادة  التدريبية  االحتياجات 

التطوير املهني ملعلمة الرتبية الفنية.
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   ملخـــص البحـــث : هـــدف البحـــث احلـــايل التعـــرف عـــى الفـــروق يف مظاهـــر التوافـــق النفيس)التوافـــق الـــذايت، التوافـــق األرسي، والتوافـــق االجتامعـــي( لـــدى عينـــة 
ـــن)66(  ـــة م ـــث املبدئي ـــة البح ـــت عين ـــي. تكون ـــج الوصف ـــتخدام املنه ـــم اس ـــطى. ت ـــة الوس ـــة الطفول ـــم بمرحل ـــرة وأقراهن ـــة املبك ـــة الطفول ـــن بمرحل ـــال املتنمري ـــن األطف م
ـــة  ـــة الطفول ـــال بمرحل ـــة األطف ـــون جمموع ـــا يمثل ـــيمهم ملجموعتني؛)20طف ـــم تقس ـــث ت ـــم، حي ـــتبعاد)25( منه ـــد اس ـــًا بع ـــى)41( طف ـــة ع ـــة النهائي ـــتقرت العين ـــا، وأس طف
ـــر  ـــخيص التنم ـــة تش ـــتخدام قائم ـــم اس ـــنوات(. ت ـــم)6-9( س ـــطى أعامره ـــة الوس ـــة الطفول ـــال بمرحل ـــة األطف ـــون جمموع ـــا يمثل ـــنوات، 21 طف ـــم)3-6( س ـــرة أعامره املبك
ـــطي أداء  ـــني متوس ـــا ب ـــة إحصائي ـــا دال ـــدت فروق ـــات وج ـــل البيان ـــود، 2013م(. وبتحلي ـــد املقص ـــود؛ عب ـــد املقص ـــيس للطفل)عب ـــق النف ـــاس التواف ـــث(، مقي ـــداد الباح املدريس)إع
ـــر  ـــا يش ـــرة مم ـــة املبك ـــة الطفول ـــال بمرحل ـــة األطف ـــح جمموع ـــيس لصال ـــق النف ـــاس التواف ـــة ملقي ـــة الكلي ـــي، الدرج ـــق االجتامع ـــذايت، التواف ـــق ال ـــار التواف ـــى اختب ـــني ع املجموعت
ـــروق  ـــود ف ـــني وج ـــام مل يتب ـــطى، بين ـــة الوس ـــة الطفول ـــه بمرحل ـــرة عن ـــة املبك ـــة الطفول ـــن بمرحل ـــال املتنمري ـــدى األطف ـــي( ل ـــذايت واالجتامع ـــق النفيس)ال ـــدل التواف ـــاع مع الرتف
ـــرة.  ـــة املبك ـــة الطفول ـــن مرحل ـــة م ـــدريس بداي ـــر امل ـــع التنم ـــل م ـــة للتعام ـــج متخصص ـــر برام ـــرورة توف ـــث ب ـــويص البح ـــق األرسي. ي ـــق بالتواف ـــني تتعل ـــة يف أداء املجموعت دال

كلامت مفتاحية: التوافق النفيس، التنمر، الطفولة املبكرة، الطفولة الوسطى.
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Abstract: This study aims to investigate the differences in aspects of self, family, and social adjustment in a sample of bullying children of early childhood between 3-6 
years and their peers in the middle childhood between 6-9 years. The study uses the descriptive approach. The School Bullying Scale (by the researcher) and Psychological 
Adjustment scale (by Abdel Maqsoud, & Abdel Maqsoud, 2013) have been used as the study tools. The Study sample data obtained from an early-childhood group of 20 and 
a middle-childhood group of 21 was selected as a study sample. Results indicate that there are statistically significant differences between the mean scores of the two groups 
on the self-adjustment test in favor of the early childhood group and there are no statistically significant differences between the mean scores of the two groups on the family 
adjustment test. Further, the results show that there are statistically significant differences between the mean scores of the two groups on the social adjustment test in favor of 
the early childhood group and there are statistically significant differences between the mean scores of the two groups on the total scores of the psychological adjustment scale 
in favor of the early childhood group. The study recommends the need to provide specialized programs to deal with the school bullying from early childhood.
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مقدمة:
السنوات  خال  للطفل  النفيس  التوافق  حتقيق  إن 
الدراسية األوىل يرتك أثرًا كبرًا يف كفاءة الطفل الدراسية 
العمل  ذلك  ويتطلب  هلا،  التالية  املراحل  يف  والنفسية 
ومتكنه  للتعلم،  وداعمة  مشجعة  مائمة  بيئة  هتيئة  عى 
 (Gower, Lingras, Mathieson, من التفاعل اإلجيايب
الطفل  ألن  وذلك   ،Kawabata, & Crick, 2014) 

يشارك فيها ألول مرة كعضو مع جمموعة من الزماء، 
املنزلية.  البيئة  األول خارج  السياق  وبذلك تصبح هي 
ويمكن التحقق من مدى توافق الطفل النفيس من خال 
التفاعات االجتامعية املنوعة والتي تؤثر عى شخصيته 
االجتامعية  املشكات  وطأة  من  التخفيف  من  ومتكنه 
 (Vlachou, Andreou, هلا  يتعرض  قد  التي  املتعددة 

.Botsoglou, & Didaskalou, 2011)

الطفل  لدى  النفيس  التوافق  موضوع  إثارة  ويرجع 
ملا  نظرا  املبكرة   الطفولة  مرحلة  من  بداية  املتنمر 
األجل  وطويلة  قصرة  سلبية  آثارًا  ويرتك  له  يتعرض 
العديد  توصلت  فقد  واالجتامعي؛  النفيس  توافقه  عى 
للتنمر  يتعرضون  الذين  التاميذ  بأن  الدراسات  من 
تتميز مهاراهتم االجتامعية بالتدين، مما يقلل من كفاءهتم 
 (Jenkins, التالية  املراحل  يف  والنفسية  الدراسية 
انتباه  أسرتعى  مما   Demaray, & Tennant, 2017) 

التعرف  له كثر من األبحاث هبدف  الباحثني وأفردت 
حيث  من  أو  انتشاره  يف  تساعد  التي  األسباب  عى 
الوسائل الوقائية الرورية للحد من انتشاره، كام أهتم 
به يف  التي تعاقب من يقوم  القوانني  املرشعون بإصدار 

 (Jan, &Husain, 2015) املدارس سواء ضحايا أو متنمرين
وغالبا ما يتم تفسر حدوث التنمر يف املدرسة بمحاولة 
مهاراهتم  مع  تتفق  بطريقة  أنفسهم  محاية  األطفال 
أقراهنم  من  يلقونه  ملا  تعويضية  كعملية  أو  املحدودة 
العاديني(Gregg,&Manocha, 2011) وعادة ما حيدث 
التنمر بعيدًا عن الكبار كام يف فسحة املدرسة، احلصص، 
دورات املياه، املداخل، انتظار احلافات، أو يف الطريق 

للمدرسة أو البيت )القحطاين،2015م(.
التوافق  يف  وأثره  املدريس  التنمر  دراسة  فإن  وبالتايل     
أو  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  من  بداية  لألطفال  النفيس 
عن  ملعلومات  التوصل  يف  يساعد  األطفال  ورياض 
 (Ostrov, الاحقة  املراحل  خال  معه  التعامل  كيفية 
.Godleski, Kamper, Blakely, & Celenza, 2015) 

مشكلة البحث:
يتسم  العدوان  أشكال  من  شكًا  التنمر  يعترب 
فاألطفال  املتكرر؛  اجلسدي  أو  النفيس  باالضطهاد 
ما  وكثرا  الذات،  تقدير  يف  انخفاض  لدهيم  املتنمرون 
يتغيبون عن الدراسة)لتجنب اإليذاء(، ويشعرون ببيئة 
 (Esbensen, & Carson,بعد آمنة فيام  غر  مدرسية 
البحث؛  من  ملزيد  حتتاج  مشكلة  فهو  وبالتايل   2009)

حيث بينت نتائج العديد من الدراسات حدوث نتائج 
 )Kljakovic, Hunt, & Jose,  سلبية عى املتورطني فيه
مثل  أعمق  مشكات  حدوث  عليه   يرتتب  مما   2015)

القلق بدرجاته، االكتئاب، وتعاطي املخدرات واجلنس 
.(Gregg, & Manocha,2011)
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الطفولة  مرحلة  من  بداية  التنمر  حدوث  ويتأكد 
اإلسكندنافية  والدول  بالنرويج  ينترش  حيث  املبكرة؛ 
بنحو)٪12(، (Helgeland & Lund, 2017) وهو ما 
دراسة  أكدت  فقد  الدراسات؛  من  العديد  عليه  أكدت 
(García, Suominen, & Moreno, 2014) عى انتشار 

سلوكيات التنمر بني األطفال الصغار بصورة ملحوظة 
يف الفصول الدراسية بداية من عمر)4-6( سنوات، كام 
 (Theodotou & Karachaliou, 2012) أكدت دراسة
ترتاوح  طفا  وستني  لثاثة  املنهجية  املراقبة  أن  عى 
أعامرهم بني أربع وسبع سنوات باإلضافة ملقابلة تضم 
التنمر  حدوث  عى  أكدت  مفتوحا  سؤاال  عرش  اثنا 

بصورة الفتة للنظر. 
سلوكيات  وقوع  عن  فرجينيا  بوالية  تقرير  رصد  كام 
الدرايس)2014-2015م(  العام  خال  التنمر 
إلجراءات  معرضون  طالبًا  بني)2962(  كبرة  بصورة 
إحالة  متت  وبالفعل  التنمر،  لسلوكيات  نظرًا  تأديبية 
الرتبية االجتامعية بسبب  أكثر من)85٪( منهم ملرشف 
مفهوم  حتت  تندرج  مرغوبة  غر  بسلوكيات  قيامهم 
  (Whisman, & West Virginia Departmentالتنمر

 .of, 2015(
بني  العاقة  عى  األبحاث  من  العديد  أكدت  وقد 
املثال  النفيس بني األطفال؛ فعى سبيل  التنمر والتوافق 
عى   (Sesar, Simic, & Sesar, 2013) دراسة  أكدت 
للداللة  هامة  مؤرشات  هي  املتنمر/الضحايا  أدوار  أن 
عى التوافق؛ فإسرتاتيجيات التوافق الداخيل واخلارجي 
هي بمثابة منبهات ذات داللة إحصائية عن الصعوبات 

النفسية، واالعتامد عى الذات، كام ترتبط إسرتاتيجيات 
حل املشكات سلبا مع مشكات التوافق النفيس. 

بالتوافق  كبرة  بصورة  التنمر  ارتباط  لنا  يتأكد  وبالتايل 
النفيس لدى األطفال بداية من مرحلة الطفولة املبكرة. 
ومن هنا يتبادر للذهن تساؤل البحث عن مدى الفروق 
وأبعاده)التوافق  النفيس  التوافق  مظاهر  بعض  يف 
لدى  االجتامعي(  التوافق  األرسي،  التوافق  الذايت، 
عينة األطفال املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة)6-3( 
الوسطى)9-6(  الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  سنوات، 

سنوات.

تساؤالت البحث:
        يسعى البحث احلايل لإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال 	 
املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 

الطفولة الوسطى عى اختبار التوافق الذايت؟ 
ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال 	 

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 
الطفولة الوسطى عى اختبار التوافق األرسي؟ 

ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال 	 
املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 

الطفولة الوسطى عى اختبار التوافق االجتامعي؟ 
ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال 	 

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 
ملقياس  الكلية  الدرجة  عى  الوسطى  الطفولة 

التوافق النفيس؟ 
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أهداف البحث:
  هيدف البحث احلايل إىل:

األطفال 	  جمموعة  لدى  فروق  وجود  من  التحقق 
املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 

الطفولة الوسطى يف التوافق الذايت.
األطفال 	  جمموعة  لدى  فروق  وجود  من  التحقق 

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 
الطفولة الوسطى يف التوافق األرسي.

األطفال 	  جمموعة  لدى  فروق  وجود  من  التحقق 
املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 

الطفولة الوسطى يف التوافق االجتامعي.
األطفال 	  جمموعة  لدى  فروق  وجود  من  التحقق 

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة 
الطفولة الوسطى يف التوافق النفيس ككل.

أمهية البحث:
تتمثل أمهية البحث احلايل يف: 

األمهية النظرية:	 
يوجد  ال  بأنه  الباحث-  علم  حدود  يف  تبني  حيث 
تناول  البحث-  هذا  إعداد  حتى  واحد(  بحث)عريب 
املتنمرين  األطفال  من  لعينة  النفيس  التوافق  مظاهر 
سنوات،  أعامرهم)6-3(  املبكرة  الطفولة  بمرحلة 
الطفولة  بمرحلة  األطفال  من  بأقراهنم  ومقارنته 
الوسطى أعامرهم)6-9( سنوات، وبالتايل يوفر البحث 
دراسة  أمهية  عى  الضوء  إلقاء  يف  يسهم  نظريًا  تراثًا 
املشكات املتعددة املرتتبة عى االنخراط يف التنمر لدى 

أطفال العينة.
األمهية التطبيقية:	 

التوصل  تم  التي  النتائج  التطبيقية يف  تتمثل األمهية  كام 
من  التعليمية  العملية  عى  املسؤولني  متكن  والتي  إليها 
باإلضافة  الازمة،  الوقائية  والوسائل  التدابر  اختاذ 
وتقديم  األمور،  وأولياء  واملدرسني  العاملني  لتدريب 

اخلدمات اإلرشادية املائمة.

حدود البحث:
• احلدود املوضوعية: يقترص البحث عى التحقق من 	

الفروق يف مظاهر التوافق النفيس، والذي يتكون يف 
البحث احلايل من)التوافق الذايت، التوافق األرسي، 
التوافق االجتامعي( لدى األطفال املتنمرين بمرحلة 
الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة املتأخرة.

• عينة 	 عى  احلايل  البحث  تطبيق  تم  املكانية:  احلدود 
واملتوسطة  املبكرة  الطفولة  بمرحلة  األطفال  من 
العربية  اململكة  شامل  يف  الواقعة  رفحاء  بمحافظة 

السعودية.
• خال 	 احلايل  البحث  تطبيق  تم  الزمنية:  احلدود 

 -1437( الدرايس  للعام  الثاين  الدرايس  الفصل 
1438هـ(.

 
مصطلحات البحث:

بالرضا، واإلشباع  النسبي  النفيس: هو الشعور  التوافق 
حماولته  يف  الفرد  لرصاعات  الناجح  احلل  عن  الناتج 
الباحث  ويتبنى  املحيطة.  وظروفه  رغباته،  مع  للتوفيق 
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املقصود  )عبد  ومها  احلاليني،  املقياس  معدي  تعريف 
وعبد املقصود، 2013م(.

احلايل  البحث  يف  إجرائيًا  النفيس  التوافق  تعريف  تم    
الحتياجاته.  الطفل  إشباع  حماولة  من  ناتج  شعور  بأنه 
عى  الطفل  عليها  حيصل  التي  بالدرجة  ذلك  ويتحدد 

مقياس التوافق النفيس للطفل.
التنمر املدريس: سلوك يستمر وقتًا طويًا، يتميز بتكرار 
من  أكثر  أو  واحد  شخص  جانب  من  السلبية  األفعال 
شخص، ويشتمل عى العمل السلبي الذي يتكون من 
حماولة  أو  إلحلاق  عمدا  املصممة  السلوكيات  من  عدد 
يتم  حيث  األخر؛  بالطرف  الرر  أو  اإلصابة  إحلاق 
بصورة  يؤثر  والذي  السلبي  العمل  هذا  مثل  توجيه 
نحو  بالفتوة(  شخص)ويسمى  قبل  من  ملحوظة 

 (Roberts,Walter, & املقصودة(.  اهلدف)الضحية 
.Morotti, 2000) 

احلايل  البحث  يف  إجرائيًا  املدريس  التنمر  تعريف  تم   
بأنه سلوك من قبل طفل يتميز بمحاولة إيذاء زميل له. 
عى  الطفل  عليها  حيصل  التي  بالدرجة  ذلك  ويتحدد 

مقياس تقدير التنمر املدريس)الباحث(.
الطفولة املبكرة: متتد من هناية مرحلة الرضاعة حتى 	 

قبل  ما  مرحلة  وهي  سنوات،  املدرسة)6-3(  دخول 
املدرسة والتمهيدي)الروضة(؛ حيث يستمر نمو أجهزة 
جسم الطفل وتتطور قدرته العقلية، وتزداد وظائف املخ 
لديه؛ حيث تتميز بمعدل رسيع يف مسار النمو ويشمل 
االنفعالية،  العقلية،  اجلسمية،  املختلفة  النمو  مكونات 

واالجتامعي)األشول، 2008م(.

من)6-	  العمرية  املرحلة  متثل  الوسطى:  الطفولة 
املدرسة  املرحلة  هذه  يف  الطفل  ويدخل  9سنوات( 
التغيرات  من  العديد  وحتدث  املبكرة،  االبتدائية 
جماالت  مجيع  يف  الثقة  تزداد  كام  الطفل،  حياة  يف 
والرياض  املدريس،  العمل  األصدقاء،  مثل  احلياة، 

)عاونة،2009م(.

اإلطار النظري والدراسات املرتبطة:
أوال: اإلطار النظري: 

Psychological adjustment :التوافق النفيس
 هتتم عدد من الدراسات بالتوافق النفيس نظرا ألمهيته 
بداية من  يتحدد  اإلنسانية بصفة عامة؛ حيث  احلياة  يف 
ذاته  إثبات  الطفل عى  قدرة  املبكرة يف  الطفولة  مرحلة 
والتعبر عن إرادته ومشاعره بحرية وقدرته عى التفاعل 
مع املواقف احلياتية املختلفة، فضا عن استطاعته تكوين 
عاقات إجيابية مع أفراد األرسة واملدرسة واآلخرين يف 
البيئة املحيطة؛ فالتوافق النفيس حمصلة لكل من التوافق 
االجتامعي)عبد  التوافق  األرسي،  التوافق  الشخيص، 
التوافق  يبدأ  2013م(؛ حيث  املقصود،  املقصود وعبد 
تشر  التي  السلوكيات  من  لعدد  الطفل  بتنفيذ  النفيس 
لتوازنه النفيس، وهو ما يسمى)التوافق الذايت(، بمعنى 
مقدرته عى مواجهة وحسم ما ينشأ داخله من رصاعات 
ويتعرض له من إحباط، ومدى حترره من التوتر والقلق 
ونوازعه  دوافعه  بني  التوفيق  ونجاحه يف  عنها،  الناجم 
املختلفة، ثم انسجام الفرد مع البيئة املادية واالجتامعية 
من  حيتويه  وبام  األرسي(،  إىل)التوافق  يشر  ما  وهو 
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موضوعات،  جماالت،  عنارص،  عاقات،  أشخاص، 
أحداث، ومشكات خمتلفة قد يتعرض هلا الطفل وهو 
العربية  واملراجع  املصادر  من  العديد  لدى  يعرف  ما 
)القريطي،2003م  االجتامعي  بالتوافق  واألجنبية 

.(Boulton, 2010;Boulton, 2009; 
املكونات  مجيع  تعاون  يقتيض  النفيس  فالتوافق     
التوافق  األرسي،  التوافق  الذايت،  السابقة)التوافق 
االجتامعي(؛ حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات 
من  مهاًم  جزءا  يشكل  االجتامعي  الطفل  توافق  أن  إىل 
التوافق الذايت واألرسي له، وذلك نظرًا الرتباط التوافق 
بالتحصيل الدرايس، والطرق التي تنمي مهارات الطفل 
 (Scholte, Engels, Overbeek, يف التعامل مع اآلخري

.De Kemp, & Haselager, 2007(
    كام أن املهارات االجتامعية للطفل تؤثر بصورة كبرة 
يف التوافق الذايت كمتطلب يف جمال التعليم؛ فقد يكون 
التوافق الذايت مهاًم ليس فقط بسبب الطريقة التي تتصل 
الطرق  أيضا بسبب  الدرايس ولكن  بالتحصيل  مبارشة 
اآلخرين.  مع  الطفل  تفاعات  تثبط  أو  تشجع  التي 
الذايت أن يعمل بمعزل عن  للتوافق  وبالتايل فا يمكن 
التوافق االجتامعي أو العكس حسب متطلبات املوقف 

(Montroy, Bowles, Skibbe, & Foster, 2014)

   ويشر التوافق النفيس إىل التوافق بني خمتلف الوظائف 
الداخلية  الرصاعات  من  الطفل  خيلو  حيث  النفسية؛ 
غر  واآلخر  مرشوع  اجتاه  أحدمها  اجتاه  من  أكثر  بني 
الطفل  تكيف  هو  إذن  النفيس  التوافق  فدور  مرشوع، 
وفق ظروفه التي حيقق من خاهلا ذاته. ويف حالة اشتداد 

تلك الرصاعات تنشأ العديد من االضطرابات النفسية 
2010م(.وخيتلف  وسناري،  لديه)البهاص،2012م 
والنظريات  املدارس  باختاف  النفيس  التوافق  تفسر 
التحليل  نظرية  ركزت  املثال  سبيل  فعى  له؛  املفرسة 
النفيس عى أن احلياة عبارة عن سلسلة من الرصاعات 
يعقبها إشباع أو إحباط لدى الطفل. بينام ترى املدرسة 
البيئة؛ حيث  السلوكية أن السلوك يتعلم ويكتسب من 
وأن  واالستجابة،  املثر  لتفاعل  حمصلة  السلوك  إن 
عدم التوافق يف هذه العاقة قد يكون ناجتًا عن مصدر 
اإلنسان  يريده  ما  توصيل  عن  املصدر  يعجز  حيث  ما؛ 
أن  ترى  املعرفية  املدرسة  أن  إال  الصحيح.  بالشكل 
والتوافق  وقدراته  لذاته  معرفته  خال  يأيت من  التوافق 
)البهاص،2012م   املتاحة  إمكانياته  حسب  معها 

والقريطي،2003م(.
اخلطوات  »إن   )43 ص:  )2012م،  أمحد  ويرى     
الرئيسية يف عملية التوافق النفيس هي وجود دافع يدفع 
الطفل لتحقيق هدف خاص مع وجود عائق يمنع من 
الطفل  وقيام  الدافع.  إشباع  وحيبط  للهدف  الوصول 
ثم  العائق،  عى  التغلب  يف  تساهم  وترصفات  بأعامل 
العائق  عى  التغلب  من  يمكنه  حلل  أخرا  الوصول 

ويؤدي إىل الوصول إىل اهلدف وإشباع الدافع«. 
Early childhood stage:مرحلة الطفولة املبكرة  

  إن الطفولة هي أكثر املرحل أمهية بوجه عام؛ إذ تتشكل 
بعد،  فيام  الطفل  عليها  سيكون  التي  الشخصية  خاهلا 
من)3- العمرية  املرحلة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  ومتثل 
6سنوات(، وفيها يقـل اعتامد الطفل عى الكبار ويزداد 
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اعتامده عى نفسه وذاته؛ حيث يبدأ يف التفاعل مع البيئة 
اخلارجية واملحيطة به، مما يمكنه من التعامل بوضوح مع 
بيئته)األشول،2008م(. وعادة ما ينتقل الطفل ملرحلة 
رياض األطفال وهو مزود بطاقة تتمثل يف سهولة حركة 
امليش  من  أكرب  قدرا  له  يتيح  قد  مما  الكربى  عضاته 
من  النشاط  هبذا  األهل  يضيق  وقد  والتسلق،  واجلري 
هذه  لتقليل  الضوابط  توضع  ثم  ومن  الطفل،  جانب 
احلركة أو احلد منها مما يسبب ضيقا شديدا للطفل، يف 
احلركية  الطاقة  هذه  توجه  أن  فيه  ينبغي  الذي  الوقت 
يف اللعب املنظم. كام ياحظ أن الطفل يف هذه املرحلة 
واألسئلة،  الكام  كثرة  يف  تتمثل  بطاقة  مسلحًا  يكون 
وقد يضيق األهل هبذا النشاط الزائد)أبو سعد، 2011م 

وعاونة،2009م(.
Middle childhood stage:مرحلة الطفولة املتوسطة  
املدرسة  بدخول  املتوسطة  الطفولة  مرحلة  تتصف    
)6-9سنوات(،  من  العمرية  املرحلة  ومتثل  االبتدائية، 
يصبح  حيث  الطفل؛  حياة  يف  االستقالية  من  وبمزيد 
املهارات  وتتطور  أمهية،  أكثر  األرسة  عن  االستقال 
البدنية واالجتامعية والعقلية برسعة يف هذا الوقت)أبو 
العقلية،  األفق  باتساع  تتميز  كام  سعد،2011م(. 
والكتابة  القراءة  يف  الدراسية  املهارات  وتعلم  املعرفية، 
واحلساب)عاونة،2009م(. فضا عن تعلم املهارات 
نحو  سليم  اجتاه  واكتساب  لأللعاب،  الازمة  اجلسمية 
واخلروج  االجتامعية  البيئة  اتساع  عن  فضا  الذات، 
الفعيل إىل املدرسة واالنضامم جلامعات جديدة واضطراد 
اجلنيس،  دوره  مع  الطفل  وتوحد  االجتامعية،  التنشئة 

امليول  الوالدين، كام تتسع دائرة  وزيادة االستقال عن 
 (Boulton, بالطفل  اخلاصة  واالجتاهات  واالهتامم 

.2010; Boulton, 2009(
Bullying :التنمر    

بقصد  طفل  جانب  من  عدواين  لسلوك  التنمر  يشر    
بني  القوة  ميزان  خيتلف  بحيث  بآخر؛  األذى  إحلاق 
وهو  والشاهد.  عليه،  املعتدى  أو  والضحية  املتنمر 
األطفال  يواجهها  التي  السائدة  السلوكيات  أكثر  من 
جسمية  خماطر  عى  وينطوي  التعليمي،  النظام  يف 
(Raskauskas, & Modell, 2011) ، ويمثل مشكلة تؤثر 

عى مجيع األطفال، سواء املتنمر أو الضحية، أو الشاهد. 
واجلسدية  اللفظية  االعتداءات  عى  يشتمل  أن  ويمكن 
واالنتقاد،  الساخرة   اللغة  أو  »النكات«  والتهديدات، 
والسلوك املهني وتعبرات الوجـــــه. هذه العـــوامل 
دور  لعــــب  يف  مجاعي  أو  فردي،  بشكل  تساهــــم 
حـــاسم يف حتقيق التوافق للطفل ككل بصورة عامــــة 
 (Kokkinos et al. 2015; Roberts,Walter, &  .
  (Young, Ne’eman, Gelser, ويرىMorotti, 2000) 

 (National Council on, 2012 &»إن اآلثار التي قد 

التحصيل  انخفاض  هي  التنمر؛  حدوث  عى  ترتتب 
والثقة  الذات  احرتام  وفقدان  القلق  زيادة  الدرايس، 
الصحة  تدهور  الصدمة،  بعد  ما  وتوتر  واالكتئاب 
االنتحار،  االنتحار،  يف  والتفكر  النفس  إيذاء  البدنية، 
األخرى  السلبية  اآلثار  التغيب،  االغرتاب،  مشاعر 

سواء التعليمية والصحية ذات الصلة«.
من  بداية  التنمر  سلوك  تقييم  يتم  األمهية  هلذه  ونظرًا    
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 (Camodeca, املبكرة،   الطفولة  مرحلة  الطفل  دخول 
(Caravita, & Coppola, 2015 والتي متثل عمر ما قبل 

املدرسة- وهي عملية صعبة للباحثني واملختصني نظرا 
معها  يصعب  التي  السلوكيات  من  بعدد  الطفل  لقيام 
االستناد  من  البد  وبالتايل  سليمة.  بصورة  التشخيص 
للمقاييس والتكنيكات املشهورة املائمة يف تلك الفرتة 
  .(Vlachou et al. 2011(العمر من  واحلرجة  املبكرة 
فهو سلوك حتكمه ثاثة معاير وهي االعتداء جسديًا أو 
لفظيًا أو بشكل غر مبارش، تعرض الضحايا العتداءات 
بصورة  تتميز  شخصية  عاقة  داخل  وحيدث  متكررة، 
عامة بعدم التوازن (Al-Qahtani,2013). فقد توصلت 
دراسة إسرتالية عى)7000 طفل من 124 مدرسة( إىل 
 (Gregg, من الطاب )٪انتشار التنمر بنسبة بلغت )32

.& Manocha, 2011)

   ثانيا: الدراسات السابقة: 
العربية  البحوث  من  بالعديد  العربية  املكتبة  تزخر     
وخال  اجلاري.  البحث  بمتغرات  املرتبطة  واألجنبية 
من  لعدد  خاصة  الباحث  سيعرض  القادمة  السطور 
املستوى  عليها- عى  أمكن االطاع  التي  الدراسات- 
دراسة  هدفت  العريب  املستوى  فعى  والعاملي؛  العريب 
معلامت  وعي  مدى  عى  التعرف  القحطاين)2015م( 
املرحلة االبتدائية بامهية التنمر، أشكاله، وأثاره السلبية 
عى كل من املتنمرة والضحية، وأدوار املعلامت يف منع 
معلمة  عدد)764(  عى  استبانة  وزعت  حيث  التنمر؛ 
املسرتجع منها)597(، أسفرت النتائج عن وجود درجة 

وعي كبرة لدى املعلامت بامهية التنمر، أشكاله، وأثاره 
يف  منعه  يف  وبأدوارهن  والضحية،  املتنمرة  عى  السلبية 
املدرسة، باإلضافة للتوصل لتقليدية اإلجراءات املتبعة. 
بعض  عى  املعلامت  بتدريب  الدراسة  أوصت  وقد 

الربامج العاملية يف التعامل مع التنمر املدريس.
)2015م(  والشوارب  دخان  دراسة  هدفت  كام    
بسلوكيات  االجتامعية وعاقتها  املهارات  التعرف عى 
 )398( من  مكونة  عينة  عى  ذلك  الطلبة،  لدى  التنمر 
االجتامعية  املهارات  مقياس  وباستخدام  طالبا وطالبة، 
والتنمر أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى املهارات 
التواصل  جمال  وحل  مرتفع  الطلبة  لدى  االجتامعية 
اآلخرين،  مشاعر  إدراك  جمال  ثم  األول  االجتامعي 
كام  االجتامعية،  املشاركة  جمال  حل  األخرة  وباملرتبة 
وجدت فروق تعزى للجنس يف مجيع املجاالت باستثناء 
لصالح  الفروق  وجاءت  االجتامعية.  املشاركة  جمال 
اإلناث يف مجيع املجاالت، ويف مستوى املهارات ككل، 
وذلك  التحصييل  للمستوى  تعزى  فروق  وجدت  كام 
فروق  وجود  وعدم  املرتفع،  التحصيل  ذوي  لصالح 
اجلنس  لتأثر  تعزى  فروق  الصف، وجود  لتأثر  تعزى 
مستوى  بني  سلبية  عاقة  وجود  الذكور،   لصالح 

املهارات االجتامعية وسلوكيات التنمر. 
عى  التعرف  إىل  )2014م)  أمحد  دراسة  هدفت  كام     
تأثر اجلنس، نوع التعليم فضا عن التعرف عى أبعاد 
طفل  لدى  التنمري  السلوك  وأبعاد  الوجداين  الذكاء 
من  طفًا  من)40(  مكونة  عينة  عى  وذلك  الروضة، 
أطفال الروضة املتنمرين. وقد استخدم الباحث مقياس 
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وقد  التنمري.  السلوك  ومقياس  الوجداين،  الذكاء 
عكسية  ارتباطيه  عاقة  لوجود  الدراسة  نتائج  أشارت 
التنمر  من  وكل  الغضب  يف  التحكم  بني  إحصائًيا  دالة 
والدرجة  االجتامعي  واالستبعاد  واجلسدي  اللفظي 

الكلية لسلوك التنمر لدى أطفال الروضة.
الواحد)2014م(  وعبد  الدسوقي  دراسة  هدفت  كام    
التنمر  بسلوك  املنبئة  الشخصية  متغرات  بعض  دراسة 
لدى عينة من تاميذ املدارس، وذلك عى عينة)340( 
مقياس  يف  املتمثلة  الدراسة  أدوات  وتطبيق  طالبًا، 
التنمر ومقياس املسئولية، مقياس تدبر الذات، مقياس 
دالة  موجبة  عاقة  لوجود  النتائج  توصلت  الغضب. 
التنمر والغضب، ووجدت عاقة موجبة  إحصائيا بني 
اإلنجاز،  نحو  والتوجه  التنمر  أبعاد  بني  إحصائيا  دالة 
وجدت  كام  واملسئولية،  واالجتامعية  الذات  وتقدير 
والتوجه  الذكور  لصالح  واإلناث  الذكور  بني  فروق 
اإلناث،  جتاه  واملسئولية  الذات  وتقدير  اإلنجاز  نحو 
وغر  املتنمرين  بني  إحصائيا  دالة  فروق  ووجدت 
لصالح  واملسئولية  اإلنجاز  نحو  التوجه  يف  املتنمرين 
غر املتنمرين، كام أشارت نتائج البحث إلسهام تقدير 
التنبوء  يف  والغضب  اإلنجاز  نحو  والتوجه  الذات 

بسلوك التنمر لدى عينة البحث. 
دراسة)البهاص،2012م( لوجود  توصلت  وقد    
جانب  من  النفيس  األمن  بني  سالبة  ارتباطيه  عاقة 
التنمر من جانب أخر  التنمر وضحايا  وكل من سلوك 
وضحاياهم  املتنمرين  يميز  النفيس  األمن  فقدان  وأن 
األمن  بفقدان  الضحايا  إحساس  كان  وإن  السواء  عى 

النفيس أعى من املتنمرين، كام أن التاميذ األصغر سنا 
يقعون ضحايا للتنمر بينام األكرب سنًا هم األكثر تنمرًا ، 
كام متيزوا باضطراب العاقة بالوالدين ورفض األقران 
والشعور بالوحدة النفسية والرفض االجتامعي واحليل 

الدفاعية. 
  كام أكدت دراسة)سناري،2010م( عى وجود عاقة 
التنمر والغضب، ووجدت  بني  موجبة داللة إحصائية 
عاقة سالبة داللة إحصائيا بني ضحايا التنمر املدريس 
الوحدة  النفيس،  األمن  الذات،  تقدير  القلق،  وحالة 
النفسية، ومعرفة الفروق بني مرتفعي ومنخفيض ضحايا 
وقد  تلميذا،  عينة)56(  عى  وذلك  املدريس.  التنمر 
توصلت الدراسة لوجود عاقة ارتباطية موجبة دالة بني 
ضحايا التنمر املدريس واملتغرات السابقة، فكلام ازداد 
معدل  وارتفع  املدريس،  للتنمر  ضحية  الطفل  وقوع 
اإلساءة التي يتلقاها من زمائه كلام أظهر معدالت أكرب 
من القلق والوحدة النفسية، ويتسم بدرجة كبرة بتدين 

تقدير الذات والقصور الشديد يف إحساسه باألمن. 
  أما عى املستوى العاملي فقد أكدت دراسة هيلجياند 
هدفت  والتي   )  Helgeland & Lund, 2017(ولوند
بسلوك  املرتبطة  للخربات  األطفال  فهم  من  للتحقق 
باستخدام  وذلك  املبكرة.  الطفولة  بمرحلة  التنمر 
أعامرهم)5(  طفا(  مع)31  ومجاعية  فردية  مقابات 
عمر)4(  من  بداية  املاحظات  رصد  تم  وقد  سنوات. 
األطفال  أن  النتائج  أظهرت  وقد  العمر.  من  سنوات 
من  زمائهم  باستبعاد  يقومون  بالتنمر  يتميزون  الذين 
من   )2  -1 أن)  البحث  هذا  خال  من  وتبني  اللعب 
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منهجي  بشكل  استبعادهم  يتم  روضة  كل  يف  األطفال 
من اللعب، ويتم إغفال هؤالء األطفال من قبل األطفال 

اآلخرين والبالغني يف رياض األطفال. 
    (Romero & وكراسو  رومر  دراسة  ألقت  كام    
الذاتية  الكفاءة  دور  عى  الضوء   Kyriacou, 2016)

املعتدى  بيت  التنمر  واقعة  يشاهد  طرف  للشاهد)وهو 
حيث  التنمر،  يف  االنغامس  أو  منع  يف  عليه(  واملعتدى 
الضحية  ودعم  بمساندة  الوعي  درجة  أن  إىل  توصلت 
يف  الطفل  كفاءة  مدى  عى  يتوقف  التنمر  عملية  أثناء 
التدخل ومنع االعتداء عى زميله املعتدى عليه، حيث 
وزعت استبانة عى)24( طالبًا بعد اختيارهم عشوائيا، 
وقد تم رشح اهلدف من الدراسة، وبعد إجراء عدد من 
حتسني  يف  أسهم  التدخل  أن  تبني  اإلرشادية  اجللسات 
سلوكياهتم نحو الضحية وزيادة الرغبة يف تقديم الدعم 

هلا.
وكوبوال  وكارفيتا  كاموديكا  دراسة  توصلت  كام     
 (Camodeca, Caravita, & Coppola, 2015)

التي  الكفاءة االجتامعية واألدوار  العاقة بني  لوضوح 
طفل  البحث)300(  يف  وشارك  التنمر،  لسلوك  تؤدي 
تقييم  تم  وقد  سنوات.   )6  ،  3 بني)  أعامرهم  ترتاوح 
خال  من  لدهيم  االجتامعي  والتفضيل  التنمر  أدوار 
ارتباطا  الدور  ارتباط  النتائج  وبينت  األقران.  تقارير 
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 
الشاهد.  دور  باستثناء  واملعلمني،  األقران  تقييامت  بني 

ويرتبط دور املدافع عن الضحية ارتباطا إجيابيا بالكفاءة 
االجتامعية، يف حني أن األدوار األخرى ترتبط ارتباطا 

سلبيا. 
  ويف حالة ضحايا التنمر؛ فقد أفادت دراسة كوكينيس 
  (Kokkinos, Panagopoulou,.و باناجوباولو وتزليو
 (Tsolakidou, & Tzeliou, 2015  بأن الطاب ذوي 
التوافق الذايت االنفعايل قد استخدموا أسلوب التفادي 
تقريبا،  التنمر  أشكال  مجيع  مع  التعامل  يف  السلبي 
الطلبة  أفاد  وقد  اجلسدي.  بالتنمر  يتعلق  ما  باستثناء 
الذايت  التوافق  من  عالية  بمستويات  يتمتعون  الذين 
الذاتية  اإلجيابية  للتعليامت  أكرب  استخداما  األكاديمي 
عندما يكونون ضحايا جسديا و)ارتباطيا( سواء بشكل 
مبارش أو غر مبارش. تكونت العينة من)262( والذين 
والتكيف،  اإليذاء،  للتنمر  الذايت   التقرير  تقييم  أكملوا 
الذاتية  الكفاءة  أن  النتائج  وأظهرت  الذاتية.  والفعالية 
أدت إىل ختفيف االرتباط بني التنمر/اإليذاء والتوافق، 
الفعال)أي  غر  للتعامل  األكرب  االستخدام  أن  حيث 
واإليذاء  التنمر  توقع  هو  السلبي(  والتجنب  االستقالة 
من  واملنخفضة  املعتدلة  املستويات  ذوي  املراهقني  بني 

الكفاءة الذاتية االجتامعية والعاطفية.
 (Terranova, 2009) ترانوفا  دراسة   أكدت   وقد    
وتقييم  التعليمية،  البيئة  ختطيط  إعادة  رضورة  عى 
أوساطهم  يف  للمتعلمني  الشخصية  االحتياجات 
املعرفية  االرتباطات  لدراسة  باإلضافة  االجتامعية، 
واالنفعالية واالجتامعية. تكونت العينة من )140( طفا 
يف مرحلة التعليم االبتدائي )ن = 140، متوسط العمر 
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واخلربات  األطفال  مشاعر  كانت  فقد  سنوات(   10  =
بإدراك  تتعلق  الدرايس  العام  بداية  يف  االجتامعية 
األطفال -عى مدار العام الدرايس- خلربات التنمر، مما 
التنمر هلم يف السنوات الاحقة.  التنبؤ بحدوث  يسهل 
وترتبط ردود أفعال األطفال عى ضحية األقران بام إذا 
كان اإليذاء الواقع عليهم بصورة مستمرة، ومع ذلك، 
األقران  وجتارب  االنفعالية  األطفال  تفاعات  توقعت 
املشاركون  اعتقد هبا  التي  الطرق  تغرات يف  أن حتدث 
شعور  وتوقع  الوقت،  بمرور  األقران  ضحية  عن 
العدوان،  استخدام  جتاه  واملواقف  بالسيطرة،  األطفال 
املشاركني  استجابات  يف  التغرات  املشكات  وحل 

للتغلب عى مسار العام الدرايس.
  تعقيب عىل الدراسات السابقة:

الدراسات  عى  اطاعه  خال  من  الباحث  الحظ    
السابقة أن التوافق يلعب دورا حاسام يف تنمية مهارات 
كوكيينوس  دراسة  عليه  أكدت  ما  وهو  الطفل، 
املدريس  التنمر  أن  كام   .  (Kokkinos et al. 2015)

الناحية  من  سواء  ملحوظة  بصورة  الطفل  عى  يؤثر 
أكدت  ما  وهو  االجتامعية.  أو  األرسية،  أو  النفسية، 
ركزت  كام  والشوارب)2015م(.  دخان  دراسة  عليه 
مرحلة  من  باالنتقـــــال  املعنية  الربامج  من  العديد 
الطفولة  مرحلة  إىل  سنوات  املبكرة)6-3(  الطفولـــة 
املتوسطة)-6 9( سنوات عى رضورة تعزيز العاقات 

 Mathieson, Kawabata, & Crick, 2014) اإلجيابيـة 

االنتقال  عملية  تكون  حتى  وذلك   (Gower, Lingras

بصورة طبيعية ومنطقية. 

التوافق  مظاهر  لرصد  البحوث  من  مزيد  إجراء  إن    
النفيس وأبعاده الفرعية لألطفال املتنمرين ومقارنة أثاره 
الباحث  توصل  فقد  منه؛  مفر  ال  أمر  التالية  باملراحل 
الباحث-  علم  حدود  يف   – عريب  بحث  وجود  لعدم 
حتى وقت إجراء البحث احلايل عقد مقارنة بني مظاهر 
التوافق النفيس بمرحلة الطفولة املبكرة)3- 6( سنوات 

وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطى)6-9( سنوات. 
للتعرف عى  ببحث  الباحث  يقوم  ما سبق    ويف ضوء 
بأبعاده)التوافق  النفيس  التوافق  مظاهر  يف  الفروق 
الذايت، التوافق األرسي، التوافق االجتامعي( لدى عينة 
من األطفال املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة أعامرهم 
من)3-6( سنوات، وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطي 

ترتاوح أعامرهم من)6-9( سنوات. 

فرضيات البحث:
الفرضيات  الباحث  يستخلص  سبق  ما  خالل  من       

التالية:
متوسطي 	  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 

بمرحلة  األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات 
الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة 

الوسطى عى اختبار التوافق الذايت.
متوسطي 	  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 

بمرحلة  األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات 
الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة 

الوسطى عى اختبار التوافق األرسي.
متوسطي 	  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 
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بمرحلة  األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات 
الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة 

الوسطى عى اختبار التوافق االجتامعي.
متوسطي 	  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 

بمرحلة  األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات 
الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة 
التوافق  ملقياس  الكلية  الدرجة  عى  الوسطى 

النفيس.

 إجراءات البحث:
الباحث املنهج الوصفي من خال  اتبع  منهج البحث: 
النفيس  التوافق  مظاهر  يف  الفروق  عى  التعرف  حماولة 
األرسي،  التوافق  الذايت،  من)التوافق  يتكون  والذي 
بمرحلة  املتنمرين  األطفال  لدى  االجتامعي(  التوافق 
الطفولة  بمرحلة  بأقراهنم  ومقارنته  املبكرة  الطفولة 

الوسطى. 
مجيع  من  الدراسة  جمتمع  تكون  وعينته:  الدراسة  جمتمع 

أطفال مرحلة الطفولة املبكرة ممن ترتاوح أعامرهم )3-
الطفولة  مرحلة  أطفال  مجيع  تضمنت  كام  سنوات،   )6
سنوات  بني)9-6(  ما  أعامرهم  ترتاوح  ممن  الوسطى 
بمحافظة رفحاء. وقد تم اختيار عينة الدراسة من املجتمع 
الكيل باستخدام العينة العشوائية روعي فيها توفر انتامء 
باإلضافة  الوسطي،  أو  املبكرة  الطفولة  ملرحلة  الطفل 
البحث  عينة  تكونت  حيث  التنمر؛  سلوكيات  لتوفر 
استبعاد)25(  تم  للدراسة،  مبدئية  كعينة  طفًا  من)66( 
استيفاء  عدم  ومنها  خمتلفة  ألسباب  نتيجة  وذلك  طفًا 
األمور  أولياء  موافقة  عى  احلصول  لعدم  البحث  معاير 
البحث  عينة  عدد  ليصبح  عليهم  البحث  أدوات  لتطبيق 
الطفولة  مرحلة  عينة  يمثلون  منهم)21(  النهائية)41(؛ 
يمثلون  سنوات،)20(  عمري)5.2(  بمتوسط  املبكرة 
عمري)7.2( بمتوسط  الوسطى  الطفولة  مرحلة  عينة 
سنوات. ويوضح اجلدول التايل توزيع أفراد جمتمع عينة 

البحث طبقا للمرحلة العمرية التي أخذ منها العينة.
األدوات:

المتوسط العمريالعددمكان التطبيقالمرحلة

مرحلة الطفولة المبكرة )3-6( سنوات
5.3    10دار الناشئة 
5.1    11نجوم رفحاء

5.2    21المجموع والمتوسط العمري العام

مرحلة الطفولة الوسطي )6-9( سنوات
87.6هارون الرشيد االبتدائية

67.2ابن كثير االبتدائية
67.4معاذ بن جبل

207.2المجموع والمتوسط العمري العام

جدول)1)
 توزيع أفراد العينة النهائية طبقا للمرحلة العمرية
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املدريس)إعداد 	  التنمر  اضطراب  تشخيص  قائمة 
الباحث(.

لألطفال)عبداملقصود 	  النفـيس  التوافق  مقيـــاس 
وعبداملقصود،2013م(.

قائمة تشخيص التنمر املدريس)إعداد الباحث(:

وصف القائمة:
قام الباحث بصياغة قائمة تتكون من)22( بندًا أو عبارة 
لتشخيص التنمر املدريس بعد الرجوع للدراسات السابقة، 

التحقق من صدق وثبات قائمة تشخيص التنمر املدريس:
أ – صدق القائمة:

عى 	  القائمة  عرض  تم  حيث  املحكمني:  صدق 
يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  تضم)10(  جمموعة 
وعلم  النفسية،  والصحة  اخلاصة،  الرتبية  ميادين 
املقياس  حول  الرأي  إلبداء  وذلك  الرتبوي،  النفس 

املعلم عن  ومنها، تم وضع تعليامت بسيطة؛ حيث جييب 
كل بند من بنود االختبار، وقد وضعت هلذه االستجابات 
نادرًا)2(،  أحيانًا)3(،  دائاًم)4(،  ييل:  كام  متدرجة  أوزان 
أبدًا)1(، ومتثل)22( أقل درجة حيصل عليها الطفل عى 
عليها  حيصل  درجة  أكرب  متثل)88(  بينام  ككل،  القائمة 
الطفل. والدرجة املرتفعة عى القائمة تشر إىل توافر التنمر 
لدى الطفل. ولتفسر الدرجات التي حصل عليها الطفل 
هبدف حتديد مستوى التنمر من حيث إذا كان شديدًا أم ال 

أو لديه قابلية للتنمر، يرجع للجدول رقم)2(.

ومدى املائمة لتحقيق اهلدف منه، واقرتاح ما يرونه، 
وقد تم اإلبقاء عى العبارات التي حصلت عى نسبة 

اتفاق)90٪( فقط بعد إجراء ما يلزم من تعديات.
 Internal Consistency الداخىل  االتساق  صدق   -
بعد  كل  بني  لاستبانة  االرتباط  معامات  حساب  تم 

واألبعاد األخرى.

اضطراب شديد وأكثر خطورةاضطراب متوسط ومعرض للخطراضطراب بسيط

67 فيما فوق66-44 22- 44

مستوى الداللةمعامل اإلرتباطأبعاد االستبيان
دالة0.77البعد األول
دالة0.87البعد الثانى
دالة0.89البعد الثالث

جدول)2)
 تفسير الدرجات على قائمة تشخيص التنمر المدرسي

جدول )3)
 ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة)ن =41)
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  وبالتاىل نستطيع أن نستنتج من جدول)3(، جدول)4( 
لوجود ارتباط دال عند مستوى)0.01(. وهكذا يتمتع 
من  معقولة  بدرجة  لألطفال  النفيس  التوافق  مقياس 

الصدق والثبات.
ب – ثبات القائمة:

  وقد تم احتساب معادلة الثبات اخلاصة بطريقتي ألفا، 
معادلة  واحتساب   )0.79( مقداره  ثبات  تبني  وقد 
جتامن للتجزئة النصفية، وقد تبني أن مجيع بنود املقياس 
عند  دالة  القيم  هذه  0.8،ومجيع  0.7إىل  بني  ترتاوح 

0.01ما جيعلنا نثق يف ثبات القائمة.
املقصود  للطفل)عبد  النفــــــيس  التوافق  مقيـاس 

وعبداملقصود، 2013م(:
وصف املقياس:

موزعة عى)3( من)41(عبارة  املقياس  يتكون   

التوافق  بندًا،  الذايت)14(  التوافق  هي  أبعاد 
بندًا.  األرسي)14(  التوافق  االجتامعي)13(، 
من  أعد  التي  الفئة  تناسب  بطريقة  صيغت  وقد 
االختيار  بواسطة  اإلجابة  وتتم  املقياس،  أجلها 
أن  وجيب  أبدا.  أحيانا،  دائام،  هي:  بدائل.  بني)3( 
تصحح  ثم  املعلمة  أو  األم  خال  من  التطبيق  يكون 
بالطريقة التالية: العبارات العادية: دائام)3 درجات(، 
العبارات  واحدة(،  أبدا)درجة  أحيانا)درجتان(، 
أحيانا)درجتان(،  واحدة(،  دائام)درجة  السلبية: 
أبدا)3 درجات(. وترتاوح الدرجة الكلية من )41( 
النفيس  التوافق  ارتفاع  عى  ارتفاعها  يدل  إىل)123( 
للطفل. ولتفسر الدرجات التي حصل  عليها الطفل 
هبدف حتديد مستوى التوافق النفيس، يرجع للجدول 

رقم)5(.

البعد الثالثالبعد الثانىالبعد األولأبعاد االستبيان
0.90.88  البعد األول
0.90.89البعد الثانى
0.880.89البعد الثالث

جدول )4)
 ارتباط كل جانب بالجوانب األخرى

جدول)5)
 تفسير الدرجات على مقياس التوافق النفسي

توافق عالتوافق متوسطتوافق بسيطعدد العباراتمستوى التوافق
42 فأكثر28- 1441- 1427التوافق الذاتي

42 فأكثر28- 1441- 1427التوافق األسري

39 فأكثر26- 1338- 1325التوافق االجتماعي

77120123 41المجموع  
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التحقق من صدق وثبات مقياس التوافق النفيس:
أ – صدق املقياس:

الصدق عن طريق حساب  القائمة بحساب  معد  قام    
الذي  والبعد  مفردة  كل  درجة  بني  االرتباط  معامل 
دالة  االرتباط  معامات  قيم  مجيع  وجاءت  إليه  تنتمي 
وموجبة وتراوحت بني 0.6 إىل 0.7، كام تراوحت قيم 
بالدرجة  بعد  لكل  الكلية  للدرجة  االرتباط  معامات 

األساليب اإلحصائية:
املتوسطات واالنحرافات املعيارية.	 
 اختبار »مان ويتني« لتجانس العينة من حيث التنمر.	 
متوسطي 	  بني  الفروق  لداللة  »ت«  اختبار 

املجموعتني.
اخلطوات اإلجرائية للدراسة:

احلصول عى املوافقات الازمة.	 
اختيار عينة البحث من املدارس والروضات التي تم 	 

اختيارها بعد رشح طبيعة البحث للمسؤولني. 
التأكد من صدق وثبات أداة البحث.	 
املتنمرين 	  األطفال  لفرز  التنمر  تقدير  مقياس  تطبيق 

سلوكيات  توفر  يف  البحث  عينة  جتانس  مبدأ  ملراعاة 
التنمر. 

 	 Mann-Whitney Test استخدام اختبار مان ويتني 

الكلية للمقياس بني0.6إىل 0.7 . ومجيع هذه القيم دالة 
عند 0.01.مما جيعلنا نثق يف صدق القائمة. 

ب – ثبات املقياس:
  وقد تم احتساب معادلة الثبات اخلاصة بطريقتي ألفا، 
قيم   )6  ( جدول  ويوضح  التطبيق،  معادلة  واحتساب 
0.01ما  عند  دالة  القيم  هذه  ومجيع  الثبات،  معامات 

جيعلنا نثق يف ثبات القائمة.

التنمر  يف  البحث  عينة  جتانس  مدى  عى  للتعرف 
الحظ اجلدول رقم)7(.

عينة 	  عى  للطفل  النفيس  التوافق  مقياس  تطبيق 
املبكرة  الطفولة  بمرحلتي  التنمرين  األطفال 

والوسطى.
بني 	  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  أنه  عى  التعرف 

األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات  متوسطي 
الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة  بمرحلة 
النفيس  التوافق  مقياس  درجات  عى  الوسطى 
الفروق  داللة  عى  للتعرف  اختبار)ت(  باستخدام 

بني متوسطي درجات املجموعتني.
 قام الباحث بمقارنة متوسطي رتب درجات األفراد 	 

باملجموعتني التجريبية والضابطة عى مقياس تقدير 
التنمر باستخدام اختبار مان ويتنى.

جدول رقم )6)
 قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس

ألفا كرونباخ
)ن = 40)

إعادة التطبيق
)ن = 40)

0.770.86الدرجة الكلية للمقياس
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات مرتفعة، مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس.
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  يتضح من اجلدول السابق أن قيمة)Z(املحسوبة بلغت 

)0.6( وهى أقل من القيمة احلدية )1.96( ، مما يشر 

إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطى رتب 

درجات األفراد باملجموعتني عى مقياس التنمر.

 نتائج البحث:
 بالنسبة للفرض األول:

داللة  ذات  فروق  وجود  رقم)8(  اجلدول  ويظهر     
والوسطى  املبكرة  الطفولة  جمموعتي  بني  إحصائية 
الفرض  رفض  يعني  مما  الشخيص  التوافق  اختبار  عى 
الصفري، وقبول الفرض البديل وهو توجد فروق بني 
الوسطى  الطفولة  وجمموعة  املبكرة  الطفولة  جمموعتي 

لصالح جمموعة الطفولة املبكرة. 

   وينص الفرض عى ما ييل: ال توجد فروق دالة إحصائيًا 
األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات  متوسطي  بني 
الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة  بمرحلة 
الوسطى عى اختبار التوافق الذايت. وللتحقق من صحة 
هذا الفرض تم استخدام اختبار)ت( الحتساب داللة 
التايل  واجلدول  املجموعتني،  متوسطى  بني  الفروق 

يوضح ذلك: 

بالنسبة للفرض الثاين:
   وينص الفرض عى ما ييل: ال توجد فروق دالة إحصائيًا 
بمرحلة  األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات  متوسطي  بني 
عى  الوسطى  الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة 
اختبار التوافق األرسي. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم 
استخدام اختبار)ت( T Test، واجلدول التايل يوضح ذلك: 

عدد المجموعة 
الطالب

االنحراف المتوسط
المعياري

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

 (U( قسمة قيمة
(Z)

الداللة 

الطفولة 
المبكرة 

ال 2171.92.221.8437.5192.50.6

توجد.
الطفولة 
الوسطى

2071.44.420.1423.5

الداللة قيمة )T) درجات الحرية االنحراف المعياريالمتوسطعدد الطالبالمجموعة 
2130.02.829.72.5.01الطفولة المبكرة 
2028.21.639.0الطفولة الوسطى

جدول رقم)7)
 تجانس عينة البحث 

 جدول)8) 
داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال على اختبار التوافق الشخصي

 مستوى الداللة عند )0.01) = 2.58     مستوى الداللة عند )0.05) = 1.96.
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   ويظهر اجلدول رقم)9( عدم وجود فروق ذات داللة 
والوسطى  املبكرة  الطفولة  جمموعتي  بني  إحصائية 
الفرض  قبول  يعني  مما  األرسي  التوافق  اختبار  عى 

الصفري. 
بالنسبة للفرض الثالث:

   وينص الفرض عى ما ييل: ال توجد فروق دالة إحصائيًا 

ــروق  ــود فـ ــم)10( وجـ ــدول رقـ ــر اجلـ   ويظهـ
ذات داللـــة إحصائيــــــــــة بـــني جممـــوعتـــــــي 
الطفولـــة املبكـــرة والوســـطى عـــى اختبـــار 
ـــرض  ـــض الف ـــي رف ـــا يعن ـــي مم ـــق االجتامع التواف
ـــد  ـــو توج ـــل وه ـــرض البدي ـــول الف ـــري وقب الصف
ــرة  ــة املبكـ ــوعتي الطفولـ ــني جممــــــ ــروق بـ فـ
وجمموعـــة الطفولــــــــة الوســـطى لصالـــح 

ــرة. ــة املبكـ ــة الطفولـ جمموعـ

األطفال املتنمرين  جمموعة  درجات  متوسطي  بني 
الطفولة  بمرحلة  وأقراهنم  املبكرة  الطفولة  بمرحلة 
الوسطى عى اختبار التوافق االجتامعي.  وللتحقق من 
صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار)ت( الحتساب 
واجلدول  املجموعتني،  متوسطى  بني  الفروق  داللة 

التايل يوضح ذلك: 

بالنسبة للفرض الرابع:
ـــة  ـــروق دال ـــد ف ـــيل: ال توج ـــا ي ـــى م ـــرض ع ـــص الف   وين
ـــال  ـــة األطف ـــات جمموع ـــطي درج ـــني متوس ـــًا ب إحصائي
ـــة  ـــم بمرحل ـــرة وأقراهن ـــة املبك ـــة الطفول ـــن بمرحل املتنمري

ـــيس. ـــق النف ـــاس التواف ـــى مقي ـــطى ع ـــة الوس الطفول
ـــتخدام  ـــم اس ـــرض ت ـــذا الف ـــة ه ـــن صح ـــق م    وللتحق
ـــطى  ـــني متوس ـــروق ب ـــة الف ـــاب دالل ـــار)ت( الحتس اختب

ـــك:  ـــح ذل ـــايل يوض ـــدول الت ـــني، واجل املجموعت

 جدول)9)
 داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال على اختبار التوافق االسري

جدول)10) 
 داللة الفروق بين متوسطي درجات األطفال على اختبار التوافق االجتماعي

الداللة قيمة )T) درجات الحرية االنحراف المعياريالمتوسطعدد الطالبالمجموعة 
2129.21.738.11.3.18الطفولة المبكرة 
2028.51.539.0الطفولة الوسطى

الداللة قيمة )T) درجات الحرية االنحراف المعياريالمتوسطعدد الطالبالمجموعة 
2131.61.734.97.2.00الطفولة المبكرة 
2028.01.339.0الطفولة الوسطى
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  ويظهـــر اجلـــدول رقـــم)11( وجـــود فـــروق ذات 
داللـــة إحصائيـــة بـــني جمموعتـــي الطفولـــة املبكـــرة 
ـــي  ـــا يعن ـــيس مم ـــق النف ـــاس التواف ـــى مقي ـــطى ع والوس
ـــل  ـــرض البدي ـــول الف ـــري وقب ـــرض الصف ـــض الف رف
وهـــو توجـــد فـــروق بـــني جمموعتـــي الطفولـــة 
املبكـــرة وجمموعـــة الطفولـــة الوســـطى لصالـــح 

جمموعـــة الطفولـــة املبكـــرة. يوضـــح شـــكل)1( أن 
ـــة  ـــرة وجمموع ـــة املبك ـــي الطفول ـــني جمموعت ـــروق ب الف
ــى  ــة عـ ــة الكليـ ــى الدرجـ ــطى عـ ــة الوسـ الطفولـ
ـــال  ـــة األطف ـــح جمموع ـــيس لصال ـــق النف ـــاس التواف مقي
ـــدل  ـــاع مع ـــر الرتف ـــا يش ـــرة مم ـــة املبك ـــة الطفول بمرحل

التوافـــق النفـــيس لدهيـــم.

الداللة قيمة )T) درجات الحرية االنحراف المعياريالمتوسطعدد الطالبالمجموعة 
2190.83.638.05.5.00الطفولة المبكرة 
2084.73.338.0الطفولة الوسطى

 جدول)11) 
 داللة الفروق بين متوسطي درجات األطفال على الدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي

شكل رقم)1( الفروق بين مجموعتي الطفولة المبكرة )المتنمرين( ومجموعة الطفولة الوسطى )المتنمرين( على مقياس التوافق النفسي.
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مناقشة النتائج:
بني  إحصائيا  دالة  فروقا  احلايل  البحث  نتائج  بينت    
الذايت،  التوافق  اختبار  عى  املجموعتني  أداء  متوسطي 
بني  األرسي  التوافق  اختبار  عى  فروق  وجود  عدم 
اختبار  إحصائيا  دالة  فروق  وجدت  كام  املجموعتني، 
األطفال  عينة  أداء  متوسطي  بني  االجتامعي  التوافق 
لصالح  والوسطى  املبكرة  الطفولة  بمرحلتي  املتنمرين 
جمموعة الطفولة املبكرة، كام وجدت فروق دالة إحصائيا 
للطفل  النفيس  التوافق  ملقياس  الكلية  الدرجة  عى 
املبكرة.  الطفولة  بمرحلة  األطفال  جمموعة  لصالح 
جمموعة  لدى  النفيس  التوافق  معدل  يرتفع  وبذلك 
جمموعة  لدى  عنه  املبكرة  الطفولة  بمرحلة  األطفال 
ببعد  يتعلق  فيام  إال  الوسطى  الطفولة  بمرحلة  األطفال 
بني  ذات داللة  فروق  توجد  التوافق األرسي حيث ال 

متوسطي املجموعتني. 
  فقد توصل الفرض األول لوجود فروق دالة إحصائيا 
بني متوسطي أداء املجموعتني عى اختبار التوافق الذايت، 
 (Erdogdu, وتتفق تلك النتيجة مع توصلت إلية دراسة
امليل  يزيد  الطاب،  أعامر  زيادة  مع  أنه  إىل   2016)

االستبدادية  السلوكيات  بسبب  وذلك  أيضا؛  للتنمر 
احتاملية  من  يزيد  مما  واآلباء،  واألمهات  للمعلمني 
التنبؤ بالتنمر؛ فالطاب الذين ال يستطيعون التفاهم مع 
ينعكس سلبا حول  القوة، مما  أقراهنم، حيبون استخدام 
األحداث التي لدهيا ميل أعى للتنمر. كام يمكن تفسر 
دراسة  اليه  توصلت  ما  ضوء  يف  احلايل  الفرض  نتائج 
من   (Sesar, Barišić, Pandža, & Dodaj, 2012)

االستبيان  عى  املستجيبني  األطفال  من  أن)٪44.1( 
مراحل  خال  التنمر  إىل  األحيان  من  كثر  يف  تعرضوا 
النتائج  أظهرت  حيث  واملتأخرة؛  الوسطى  الطفولة 
وجود فروق دالة يف التوافق النفيس بني األطفال الذين 
يتعرضوا  مل  الذين  باملستجيبني  مقارنة  للتنمر  تعرضوا 
للتنمر، حيث أظهر ممن تعرضوا للتنمر مستويات أعى 
بكثر يف القلق، واالكتئاب، ومشاكل النوم، واألعراض 
مل  الذين  أولئك  مع  مقارنة  والصدمة  االنفصالية 
توصلت  ما  مع  النتيجة  تلك  تتفق  للتنمر.كام  يتعرضوا 
  (Panayiotis, Georgiou,Nikiforou, دراسة  إليه 
التنمر  العاقة بني  (Elena, 2011 & يف دراستهم عن 

املدريس والتوافق النفيس؛ فقد تبني أن الطفل قد يواجه 
صعوبات يف التكيف النفيس واالجتامعي خال مرحلة 
اجلسدي  العدوان  ضحايا  إن   حيث  املبكرة؛  الطفولة 
يف  أعى  مستويات  لدهيم  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 
وكذلك  عام  بشكل  واالجتامعي  النفيس  السلوك  سوء 

الصعوبات املدرسية يف املستقبل.
بني  فروق  وجود  لعدم  الثاين  الفرض  توصل  وقد    
جمموعتي الطفولة املبكرة والطفولة الوسطى عى اختبار 
يف  احلالية  النتيجة  الباحث  ويفرس  األرسي،  التوافق 
ضوء خصائص األطفال خال مرحلة الطفولة املبكرة 
االنفعايل  باالرتباط  تتميز  والتي  العمر  من  واملتوسطة 
بالوالدين بدرجة كبرة، باإلضافة لقابليته لتقبل املعاين 
حماولة  عن  فضا  له،  الكبار  حددها  التي  االجتامعية 
ال  وبالتايل  الكبار  سلوك  مع  ليتوافق  السلوك  تعديل 
التوافق األرسي بني املجموعتني  توجد فروق تذكر يف 
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متت ماحظته )العبايس،2016م و األشول ،2008م(.
الثالث لوجود فروق بني جمموعة    كام توصل الفرض 
الطفولة املبكرة وجمموعة الطفولة املتوسطة عى اختبار 
األطفال  جمموعة  لصالح  وذلك  االجتامعي،  التوافق 
الفرض  نتائج  تدعم  حيث  املبكرة؛  الطفولة  بمرحلة 
 (Gower, Lingras, يف  إليه  التوصل  تم  ما  احلايل 
 (Mathieson, Kawabata, & Crick, 2014من أن 

كبرة  صعوبات  يواجهون  الروضة  أطفال  من   )٪16(
املتوسطة.  للطفولة  االنتقالية  املرحلة  أثناء  التكيف  يف 
الطفولة  مرحلة  يف  التنمر  بني  العاقة  درست  حيث 
املبكرة والصعوبات النفسية يف سن البلوغ؛ فمن خال 
استبيان  عليهم  طبق  جامعيًا  طالبًا  عى)249(  دراسة 
النفسية،  االضطرابات  أعراض  فحص  قائمة  التنمر، 
بني  النفيس  التكيف  يف  معنوية  فروقا  النتائج  أظهرت 
املستجيبني الذين تعرضوا للبلطجة مقارنة باملستجيبني 
الذين  الطاب  أظهر  حيث  للتنمر؛  يتعرضوا  مل  الذين 
القلق،  يف  بكثر  أعى  مستويات  للتنمر  تعرضوا 
االنفصالية  واألعراض  النوم،  ومشاكل  واالكتئاب، 
للتنمر.  يتعرضوا  مل  الذين  أولئك  مع  مقارنة  والصدمة 
وكان لدى املستجيبني الذين تعرضوا للبلطجة يف مجيع 
الرابع،  إىل  األول  الصف  من  )الفرتة  الثاث  املراحل 
ومرحلة  الثامن،  إىل  اخلامس  الصف  من  واملرحلة 
الفرعي  املستوى  عى  أعى  درجات  الثانوية(  البحث 
اجلنسية  الصدمة  وأعراض  االنفصامية  لألعراض 
مقارنة مع املجيبني الذين تعرضوا خال فرتة أو فرتتني. 
ملزيد  مجيعها  الثاث  الفرتات  يف  املتنمرون  ويتعرض 

النوم مقارنة بمن تعرضوا  من أعراض القلق ومشاكل 
اختافات  هناك  تكن  مل  واحدة.  مرحلة  خال  للتنمر 
يف مستوى أعراض االكتئاب واملشاكل اجلنسية املتعلقة 
بمدة التنمر. أيضا، مل تكن هناك اختافات يف التكيف 
النفيس بني املستجيبني الذين تعرضوا للتخويف خال 
املرور  بأن  البحث   فرتة حمددة واحدة. وبالتايل استنتج 
التنمر يف مرحلة الطفولة يؤدي لصعوبات يف  بخربات 
نتائج  تفسر  يمكن  كام  البلوغ،  سن  يف  النفيس  التوافق 
البحث احلايل يف ضوء دراسة (Caputo, 2014) والتي 
اليوم  خال  التنمر  بني   العاقة  عن  للكشف  هدفت 
الذات  مفهوم  ومنها  النفسية  األبعاد  وبعض  الدرايس 
والدافع )الدوافع الذاتية، الدافع اخلارجي( كوهنا تقلل 
الذات. كام تبني  النجاح األكاديمي ومفهوم  من فرص 
أن التنمر واإليذاء سوف يرتبطان سلبا بالكفاءة الذاتية 

االجتامعية والدراسية.
داللة  لوجود  واألخر  الرابع  الفرض  توصل  كام    
النفيس  التوافق  ملقياس  الكلية  الدرجة  عى  إحصائية 
الطفولة  بمرحلة  األطفال  جمموعة  لصالح  للطفل 
املبكرة. ويرى الباحث أن النتيجة الكلية ملقياس التوافق 
النظريات  ضوء  يف  تفرس  أن  يمكن  للطفل  النفيس 
املتعددة لتفسر التنمر ومنها النظرية التحليلية التي ترى 
ترتبط  حزينة  أو  سارة  بخربات  يمر  عندما  الطفل  أن 
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 تفسر نتيجة الكلية يف ضوء النظرية التطورية 
املبكرة  الطفولة  منذ  حيدث  التنمر  أن  تفرتض  والتي 
عندما يرشع األطفال بالدفاع عن أنفسهم عى حساب 
اآلخرين من أجل فرض سيطرهتم االجتامعية، كام يمكن 
تفسر النتيجة احلالية يف ضوء النظرية السلوكية للتنمر 
والتي تفرتض أن التنمر قابل للتكرار إذا ارتبط بالتكرار 

والتعزيز)أبو الديار،2015م والعبايس،2016م(.
خصائص  ضوء  يف  الكلية  النتيجة  تفسر  يمكن  كام    
أن  الباحث  يرى  حيث  املبكرة؛  الطفولة  بفئة  األطفال 
ما تعرض له الطفل بمرحلة الطفولة املبكرة من إساءة 
بشكل متكرر؛ مل يستطع الطفل بمرحلة الطفولة املبكرة 
التعبر عنها، إال أنه عندما دخل مرحلة الطفولة املتوسطة 
استطاع التعبر عن ترصفاته تلك، وازدادت مشكات 
التوافق الشخيص واالجتامعي نتيجة ما يتعرض له من 

تنمر.
توصلت  ما  بعض  مع  احلايل  البحث  نتائج  وختتلف     
  (Faucher, Cassidy, & Jackson, 2015) إليه  دراسة
يف دراستهم الطولية عن التنمر بمرحلتي الروضة حتى 
التي  واألماكن  الثانوي،  بعد  وما  عرش،  الثاين  الصف 
بمرحلتي  التنمر  لوجود  التوصل  تم  وقد  فيها.  حتدث 
بالرغم  عرش  الثاين  الصف  حتى  املبكرة  الطفولة 
املدارس،  يف  فيه  حتدث  التي  الظروف  اختاق  من 
التي  اآلثار  تتشابه  كام  العمل.   وأماكن  واجلامعات، 

ترتتب عليه لدى مجيع العينة عى خمتلف أعامرهم. 
توصيــات البحث: 

إصدار نرشات دورية توضح طبيعة التوافق الذايت 	 

للطفل املتنمر.
رضورة مراعاة حدوث التوافق األرسي بمرحلتي 	 

الربامج  تصميم  عند  والوسطى  املبكرة  الطفولة 
الفردية. إذ إن األثر واضح بكا املرحلتني.

ضعف 	  من  التخفيف  تتضمن  برامج  تصميم 
مهارات التوافق االجتامعي لدى املتنمرين بمرحلة 
الطفولة  مرحلة  من  تبدأ  أن  الوسطى عى  الطفولة 

املبكرة.
النفيس 	  التوافق  عى  التنمر  أثر  بمراعاة  االهتامم 

التوافق  الذايت،  )التوافق  مكوناته  بجميع  للطفل 
األرسي، التوافق االجتامعي(.

البحــوث املقرتحــة:
عينة 	  لدى  املدريس  التنمر  لتخفيف  برنامج  فاعلية 

من األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة.
لدى 	  املتغرات  ببعض  وعاقته  اإللكرتوين  التنمر 

عينة من الطاب بمرحلة الطفولة الوسطى.

املصادر واملراجع:
أواًل/ املراجع العربية:

برنامج  فاعلية  الرفاعي.)2015م(.  نجاح  مسعد  الديار،  أبو 
السلوك  وخفض  الروحي  الذكاء  تنمية  يف  إرشادي 
االبتدائية. جملة  املرحلة  أطفال  من  عينة  لدى  التنمري 

العلوم االجتامعية -الكويت، 43)1(، 87-49.
النمو.  نفس  علم  )2011م(.  اللطيف.  عبد  أمحد  سعد،  أبو 

األردن، عامن: مركز ديبونو لتعليم التفكر.
ذوي  األطفال  سيكولوجية  )2012م(.  كامل.  سهر  أمحد، 
االسكندرية  مركز  القاهرة:  اخلاصة.  االحتياجات 

للكتاب.
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»من  النمو  نفس  علم  )2008م(.  الدين.  عز  عادل  األشول، 

اجلنني إىل الشيخوخة«. القاهرة: مكتبة األنجلو.
املتنمرين  للطاب  النفيس  األمن  )2012م(.  سيد.  البهاص، 
كلية  جملة  اكلينيكية.  دراسة  املدريس:  التنمر  عى  وأثره 

الرتبية، جامعة بنها، )23(، 387 - 435.
دخان، إياد عمر والشوارب، إياد جريس. )2015م(. املهارات 
ىف  الطلبة  لدى  التنمر  بسلوكيات  وعاقتها  االجتامعية 
منطقة النارصة. رسالة ماجستر غر منشورة. جامعة عامن 

العربية، عامن. 
الدسوقي، حممد إبراهيم و عبد الواحد، أمحد رفعت. )2014م(. 
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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 1439/09/07 هـ، وقبل للنشر يف 1440/03/18 هـ(

ـــة  ـــات الرعاي ـــم أدوار مؤسس ـــة أه ـــال دراس ـــن خ ـــك م ـــات، وذل ـــات املطلق ـــوق اليتي ـــم حق ـــى أه ـــرف ع ـــة إىل التع ـــذه الدراس ـــت ه ـــث : هدف ـــص البح ملخ
ـــكاهتن. ـــة مش ـــة يف مواجه االجتاعي

ـــو  ـــام 1436هــــ نح ـــعودية يف ع ـــة الس ـــة العربي ـــاق يف اململك ـــوك الط ـــايل صك ـــغ إمج ـــث بل ـــاق عالية،حي ـــب الط ـــة: أن نس ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــد أظه وق
ـــن  ـــؤ ب ـــدم التكاف ـــري وع ـــة يف التح ـــدم الدق ـــن، وع ـــن اجلانب ـــار م ـــرع يف االختي ـــة  الت ـــاق يف اململك ـــباب الط ـــن أس ـــد، وأن م ـــام واح ـــة يف ع )53604( حال
ـــم  ـــزوج يف الدع ـــع ال ـــي: طم ـــات وه ـــاق اليتي ـــة بط ـــرى خاص ـــبابًا أخ ـــك أس ـــا أن هنال ـــي. ك ـــايف واالجتاع ـــي والثق ـــتوى العق ـــث املس ـــن حي ـــن م الزوج
ـــة  ـــج الدراس ـــن نتائ ـــح م ـــد اتض ـــة. وق ـــا يتيم ـــدي ألهن ـــف اجلس ـــا للعن ـــتحقارها وتعرضه ـــرأة واس ـــتغال امل ـــة و اس ـــاة اليتيم ـــة للفت ـــه الدول ـــذي تقدم ـــادي ال امل
ـــة  ـــتخراج بطاق ـــاكل اس ـــب، ومش ـــكن املناس ـــاد الس ـــدم إجي ـــاء، وع ـــة األبن ـــة وحضان ـــاكل النفق ـــي: مش ـــات ه ـــاق اليتي ـــن ط ـــة ع ـــكات املرتتب ـــم املش أن أه

ـــرى. ـــة األخ ـــة واألوراق الثبوتي العائل
ـــن  ـــات بمفرده ـــن اليتي ـــات م ـــواء املطلق ـــة الحت ـــاء دور خاص ـــات، وإنش ـــات املطلق ـــة لليتي ـــرة منتج ـــاريع صغ ـــة مش ـــرورة إقام ـــة ب ـــت الدراس ـــد أوص وق
ـــن  ـــات م ـــهرية للمطلق ـــة الش ـــات املالي ـــادة اإلعان ـــزواج، وزي ـــة لل ـــة والتهيئ ـــم والرتبي ـــن يف التعلي ـــن وألبنائه ـــة هل ـــاعدة الكامل ـــم املس ـــن، وتقدي ـــع أطفاهل أو م

ـــل. ـــدودي الدخ حم
كلامت مفتاحية:احلقوق، اليتيات، املطلقات، دور الرعاية االجتاعية.
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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.
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مقدمة:
االجتاعيــة  النظــم  أهــم  مــن  الــزواج  يعــد 
ــوم  ــه تق ــى أساس ــها، وع ــا وأقدس ــا وأقدمه وأقواه
ــع.  ــاء املجتم ــزة يف بن ــم ركي ــر أه ــي تعت األرسة الت
وقــد جــاء اإلســام حاثــًا أفــراده ومؤكــدًا عــى أمهيــة  
ــْذَن  ــذه الرابطة)َوَأَخ ــة ه ــن قداس ــم م ــزواج، وعظ ال
ــى  ــث تتج ــاء: 21(، حي ــا() النس ــا َغِليًظ ــْم ِميَثاًق ِمْنُك
ــغ العاطفــي  ــه نعمــة االســتقرار والُســكنى والتفري في
ــن  ــة م ــه آي ــزواج بأن ــاىل ال ــبحانه وتع ــف اهلل س ووص
آياتــه )َوِمــْن آَياتِــِه َأْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن َأْنُفِســُكْم 
ــًة  ًة َوَرْحَ َأْزَواًجــا لَِتْســُكُنوا إَِلْيَهــا َوَجَعــَل َبْيَنُكــْم َمــَودَّ
ــروم: 21(. ــُروَن() ال ــْوٍم َيَتَفكَّ ــاٍت لَِق ــكَ َلَي لِ إِنَّ يِف َذٰ
وقــد تعرضــت األرسة يف العرص احلديــث ألزمات 
وتصدعــات، متعــددة مثــل: ســوء التوافــق العاطفــي 
واجلنــي، والغــرة واخليانــة الزوجيــة، والــرصاع عى 
الســلطة يف البيــت، ومشــكات املــرأة العاملــة، وتنافر 
الثقافــة والقيــم وامليــول بــن الزوجــن، وإدمــان اخلمر 
واملخــدرات، واإلرساف والبخــل، والفشــل يف تكوين 
ــكات دور  ــن، ومش ــع الخري ــة م ــات ناضج عاق
ــر  ــم واهلج ــرض والعق ــات وامل ــة، واملواص احلضان
والســجن وتعــدد الزوجــات والطــاق، والوفــاة 
ــراف  ــاء وانح ــة األبن ــوء تربي ــر، وس ــة والفق والبطال

ــخ. األحداث.....ال
وظاهــرة الطــاق من الظواهــر االجتاعيــة اجلديرة 
باالهتــام والدراســة ألهنــا تؤثــر عــى أداء األرسة 
ــتقرارها  ــي واس ــا الداخ ــى تكوينه ــر ع ــا وتؤث ملهامه

االجتاعــي، وعــى مســتقبل أبنائهــا وبالتــايل مســتقبل 
األجيــال يف املجتمــع، ألن األرسة هــي مصــدر تكوين 
املــودة الازمــة لصاحبــي العاقــة وذريتهــا مــن 
ــا  ــا أهن ــي، ك ــتقرار االجتاع ــية واالس ــة النفس الناحي
مصــدر املســؤولية االجتاعيــة املناطــة بــاألرسة إلنتاج 
ــة  ــًا وتعــي واجباهتــا االجتاعي ــدة اجتاعي ــال مفي أجي
الطــاق  يــؤدى  وقــد  هبــا،  املناطــة  واملســتقبلية 
اإلجراميــة  االنحرافــات  وإىل  األرسة،  تفــكك  إىل 
واألخاقيــة ومــا يرتتــب عــى هــذه املشــكلة املعقــدة 
ــل  ــرأة والرج ــع امل ــا بوض ــبب ارتباطه ــب بس اجلوان
االقتصــادي واالجتاعــي والثقــايف وكوهنــا أحــد 
ــًا  ــاق األرسة أي ــع يف نط ــذي يق ــدع ال ــكال التص أش
ــا،  ــوم عليه ــن تق ــم اللذي ــة  والتنظي ــكل البيئ كان ش
خصوصــًا وأن  للطــاق ارتباطــًا وثيقــًا  بصاحيــات 

وســلوك األفــراد يف األرسة.  
  فمــن املعلــوم أن الطــاق مشــكلة اجتاعيــة 
ــاعر  ــور مش ــا ظه ــعبة، منه ــة ومتش ــار عميق ذات آث
ــرأة  ــد امل ــك عن ــون ذل ــا ويك ــدم الرض ــاط وع اإلحب
ــاء وأن  ــة األبن ــكات رعاي ــل ومش ــن الرج ــر م أكث
ــًا  ــًا عاطفي ــق ضغط ــدى املطل ــد ل ــاق تول ــة الط جترب
ويصبــح أقــل نزوعــًا نحــو املشــاركة يف اختــاذ قــرارات 
املطلقــن  مــن  كل  ويصبــح  األرسة  أفــراد  ختــص 
ــال  ــتجابة حي ــطءًا يف االس ــر ب ــية وأكث ــل حساس أق
املشــكات التــي تواجههــا، ويــؤدي الطــاق إىل عدم 
الرِضــا الوظيفــي بســبب أن املهنــة تتطلــب نوعــًا مــن 
ــًا مــن املطلــق أو املطلقــة وكذالــك مــن  الرتكيــز ذهني
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ــي  ــي واالجتاع ــف النف ــدم التكي ــاق ع ــار الط آث
ــر  ــة الكث ــرأة املطلق ــد امل ــن، وتفق ــن املطلق ــكل م ل
ــد  ــعور بع ــة، والش ــا االجتاعي ــا ومكانته ــن قيمته م

ــدة. ــاط والوح ــاق باإلحب الط
قــال تعــاىل يف ســورة البقــرة )ال جنــاح عليكــم إن 
طلقتــم النســاء مــامل متســوهن أو تفرضــوا هلــن فريضــة 
ــدره  ــرت ق ــى املق ــدره وع ــع ق ــى املوس ــن ع ومتعوه
متاعــًا باملعــروف حقــًا عــى املحســنن() البقــرة: 
ــاع باملعــروف  236(. وقــال تعــاىل: )وللمطلقــات مت

ــرة: 241( . ــن( )البق ــى املتق ــًا ع حق
ــام  ــعودي يف ع ــورى الس ــس الش ــق جمل ــد واف وق
تنظيميــة  إعــداد الئحــة  2012م عــى اإلرساع يف 
حلقــوق املــرأة املطلقــة حتفــظ حقوقهــا وحقــوق 

ــامية. ــة اإلس ــا الرشيع ــت عليه ــا نص ــا ك أطفاهل
هــذا وتــرصف حكومــة اململكــة العربية الســعودية 
إعانــة شــهرية خمصصــة للمطلقــات، فضــًا عــن 
اإلعانــة املقطوعــة، وغــره مــن الرامــج املقدمــة مــن 

ــة. ــؤون االجتاعي ــوزارة الش ــي ب ــان االجتاع الض
وتــم ترتيــب اتفــاق بــن وزارة العــدل الســعودية 
ووزارة الشــؤون االجتاعيــة عــى إعانــة املطلقــة ماديا 
وذلــك باســتقطاع إجبــاري مــن راتــب الــزوج لــأم 
ــاكل  ــن املش ــر م ــيحل الكث ــا س ــا، مم ــة وأبنائه املطلق

ــي تتعــرض هلــا املطلقــة. ــة الت املادي
ــوع  ــد وق ــة، بع ــرأة املطلق ــة للم ــمحت اململك وس
ــجل  ــتخراج س ــا، باس ــا رشع ــاق وثبوهت ــة الط حال
أرسة خــاص هبــا وبأبنائهــا، عــر رشحيــة خاصــة 

ــات أبنائهــا، حيــق هلــا احلصــول عليهــا  ببياناهتــا وبيان
مــن اجلهــة املســؤولية عــن األحــوال الشــخصية 
ــة  ــة الزوج ــى أحقي ــدة ع ــاد مؤك ــعودين يف الب للس
يف حالــة عــزوف الــزوج عقــب وقــوع الطــاق، عــن 
إســقاط بياناهتــا يف ســجل األرسة وتغيــر بيانــات 
ــاء  بطاقــة العائلــة، عــر مراجعتهــا هــي أو أحــد أولي
ــات  ــل البيان ــة لتعدي ــوال املدني ــة األح ــا لوكال أمره
ــجل األرسة  ــن س ــقاطها ع ــاق، وإس ــجيل الط بتس
مــن خــال صــك الطــاق املقّيــد رشعــا، عــر 

ــة. ــم الرشعي ــه يف املحاك تصديق
 كــا حيــق للمطلقــات يف الســعودية التقديــم عــى 
قــرض اجتاعــي بــدون فائــدة مــن البنــك الســعودي 
ــة،  ــة العقاري ــدوق التنمي ــار، وصن ــليف واالدخ للتس

ــة. وصنــدوق املئوي

مشكلة البحث:
يعــد املجتمــع الســعودي جــزءًا مــن املجتمــع 
اإلنســاين الــذي تشــغله بعــض املشــكات االجتاعيــة 
واألرسيــة كإحــدى األفعــال االجتاعيــة املمكنــة 
أو املتوقعــة. وقــد حــاول املجتمــع عــر مســرته 
مــن  ملجموعــة  التوصــل  واالجتاعيــة  التارخييــة 
ــذه  ــر أن ه ــكات غ ــك املش ــن تل ــر م ــول للكث احلل
ــب  ــت تناس احللــول واملبــادرات واإلجــراءات كان
والتنــوع  والســكاين  اجلغــرايف  املجتمــع  حجــم 
الثقافيــة وغــر ذلــك مــن  الفكــري واخللفيــات 
ــد  ــة، فق ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــرات االجتاعي املتغ
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ــات  ــن املجتمع ــرة م ــعودي كغ ــع الس ــى املجتم عان
مــن هــذه املشــكلة وظهــر ذلــك بوضــوح مــن 
اجلهــات  عــن  الصــادرة  اإلحصائيــات  خــال 
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 
االجتاعيــة الســلبية التــي مل تكــن موجــودة يف املجتمع 
الســعودي مــن قبــل وقــد نــادى أهــل العلــم والفكــر 
وأويل األمــر لدراســة مثــل هــذه الظواهــر الســلبية يف 

ص:38(.  1438هـــ،  املجتمع)اليوســف، 
وقــد كشــفت دراســات بحثيــة عــن ارتفــاع نســبة 
الطــاق يف الســعودية يف العــام 2011م لتصــل إىل 
ــن  ــادة ع ــزواج، بزي ــاالت ال ــن ح ــن 35% م ــر م أكث
املعــدل العاملــي الذيــن يــرتاوح بــن 18% و%22. 
ــام 1431هـــ إىل  ــاق يف ع ــاالت الط ــت ح ووصل
معــدل حالــة واحــدة كل نصــف ســاعة، بعــد أن 
بلغــت عــدد حــاالت الطــاق 18765 حالــة مقابــل 
90983 حالــة الــزواج يف العــام ذاتــه، بمعــدل حالــة 
ــاق  ــاالت الط ــة ح ــع غالبي ــاعة، وتق ــف س كل نص
ــل لـــ%60،  ــبة تص ــزواج بنس ــن ال ــنة األوىل م يف الس

ــن. ــب خمتص بحس
  ولقــد ازدادت حــاالت الطــاق يف الســنوات 
األخــرة بشــكل يبعــث عــى القلــق، والســيا أن 
املســتوين  للطــاق عواقــب غــر حممــودة عــى 
الفــردي واالجتاعــي، فزجيــة مــن كل مخــس زجيــات 

ــر  ــث تش ــق، حي ــث للقل ــؤرش يبع ــل م ــا الفش مآهل
ــع  ــاق يف املجتم ــبة الط ــد نس ــاءات إىل تزاي اإلحص
الســعودى يف الســنوات األخــرة، حيــث جــاءت 
بنســبة)28,64%( يف عام1436هـــ، كــا جــاءت نســبة 
ــبة  ــى نس ــاض(32,43%( وه ــة الري ــاق بمحافظ الط
مرتفعــة إىل حــد كبــر تتطلــب النظــر إليهــا مــن كافــة 
التخصصــات العلميــة )إحصــاءات وزارة العــدل، 

ص:45(. 1436هـــ، 
وتكمــن مشــكلة هــذه الدراســة يف كيفيــة التغلــب 
اليتيمــة  التــي تعــاين منهــا املــرأة  عــى املشــاكل 
املطلقــة، حيــث تواجــه املــرأة املطلقــة مشــاكل نفســية 
واجتاعيــة كثــرة مثــل عــدم احلصــول عــى حقوقهــا 
وحقــوق أطفاهلــا، ونظــرة املجتمــع الســالبة جتــاه 
املــرأة املطلقــة، وطــول إجــراءات التقــايض واملحاكــم 
وغرهــا مــن املشــاكل. بالرغــم مــن أن وزارة العمــل 
التســهيات  بعــض  تقــدم  االجتاعيــة  والتنميــة 
ــى  ــات ع ــات املطلق ــة ولليتي ــة عام ــات بصف للمطلق
الســكن  وتوفــر  التوظيــف  يف  اخلصــوص  وجــه 

ــة. ــر كافي ــا غ ــم، إال أهن املائ
ــية  ــكلة الرئيس ــدد املش ــبق تتح ــا س ــتنادًا إىل م واس

ــايل: ــاؤل الت ــة يف التس للدراس
ــات  ــات ودور مؤسس ــامت املطلق ــوق اليتي ــا حق م

ــكالهتن؟ ــة مش ــة يف مواجه ــة االجتامعي الرعاي
أهداف البحث:

ــة  هتــدف هــذه الدراســة بشــكل أســايس إىل معرف
حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات الرعايــة 
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االجتاعيــة يف مواجهــة مشــكاهتن، بينــا متثلــت 
ــة يف اليت: ــذه الدراس ــة هل ــداف الفرعي األه

التعرف عى حقوق اليتيات املطلقات. . 1
ــات . 2 ــاق اليتي ــة لط ــكات املؤدي ــة املش معرف

ــن. ــوالت األبوي وجمه
الرعايــة . 3 مؤسســات  َدْور  عــن  الكشــف 

ــات  ــكات اليتي ــة مش ــة  يف مواجه االجتاعي
بعــد طاقهــن.

صياغــة بعــض احللــول املقرتحــة لعــاج . 4
املطلقــات.       اليتيــات  مشــكات 

ــة . 5 ــة اإلحصائي ــروق ذات الدالل ــاب الف حس
ــول  ــة ح ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف يف اس
حماورهــا التــي تعــود إىل متغــرات )عمــر 
ــة  ــدرايس لليتيم ــل ال ــة– املؤه ــة املطلق اليتيم

ــزواج(.  ــتمرار ال ــرتة اس ــة – ف املطلق

تساؤالت البحث:
يتحــدد التســاؤل الرئيــس هلــذه الدراســة يف اليت: 
مــا حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات 
ــا  ــكاهتن؟ بين ــة مش ــة يف مواجه ــة االجتاعي الرعاي
ــة يف اليت: ــذه الدراس ــة هل ــاؤالت الفرعي ــت التس متثل

ما هي حقوق اليتيات املطلقات؟ . 1
مــا هــي املشــكات املؤديــة لطــاق اليتيــات . 2

وجمهــوالت األبويــن؟ 
مــا هــو َدْور مؤسســات الرعايــة االجتاعية  يف . 3

مواجهــة مشــكات اليتيــات بعــد طاقهن؟

مــا هــي احللــول املقرتحــة لعــاج مشــكات . 4
اليتيــات املطلقــات؟      

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة . 5
ــول  ــة ح ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف يف اس
حماورهــا التــي تعــود إىل متغــرات )عمــر 
ــة  ــدرايس لليتيم ــل ال ــة– املؤه ــة املطلق اليتيم

املطلقــة – فــرتة اســتمرار الــزواج(. 

مفاهيم البحث:
- احلقوق:

قــال الفــروز آبادي: »احلــق: من أســاء اهلل تعاىل أو 
مــن صفاته، والقــرآن، وضــد الباطل، واألمــر املقيض، 
والعــدل، واإلســام، واملــال، وامللــك، واملوجــود 
وواحــد  واحلــزم،  واملــوت،  والصــدق،  الثابــت، 

 احلقوق«)الفروز أبادي، 1407هـ( .
   وقــال املنــاوي: »احلــق لغــة: الثابــت الــذي ال يســوغ 

ــاوي،1938م(. إنكاره« )املن
ــرد  ــى للف ــب أن يعط ــا جي ــي كّل م ــوق ه واحلق
وجلميــع النــاس عــى وجــه هــذه البســيطة، مــن أمــور 
ــد أن  ــوز ألّي أح ــم، وال جي ــش الكري ــة للعي رضوري
ــا  ــر، ك ــخص آخ ــاة ش ــن حي ــا م ــا أو يلغيه ينتقصه
ــق  ــاتر واملواثي ــن الدس ــوق ضم ــذه احلق ــّم إدراج ه ت

الرسمية للهيئات الدولية املختلفة. 
تعريــف احلقــوق إجرائيــا: »كّل مــا جيــب أن يعطى 
للمطلقــات اليتيــات يف املجتمــع الســعودي مــن 
أجــل مواجهــة مشــكاهتن، ومســاعدهتن عــى احليــاة 
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ــب  ــهري يتناس ــل ش ــدر دخ ــر مص ــة وتوف الكريم
واحتياجاهتــن واحتياجــات أطفاهلــن، عــى أن تــدرج 
تلــك احلقــوق الترشيعــات والقوانــن اخلاصــة برعايــة 

ــاص«. ــكل خ ــات بش ــام واملطلق ــكل ع األرسة بش
- اليتيامت:

ــاه  ــد أب ــن فق ــراد، فم ــو االنف ــة ه ــم يف اللغ     اليت
فهــو يتيــم، وال يقــال ملــن فقــد أمــه يتيــم بــل منقطــع ، 
أمــا مــن فقــد أبــاه وأمــه معــا فهــو  )لطيــم(،  واليتيــم 
رشعــًا هــو: مــن مــات عنــه أبــوه وهــو صغــر مل يبلــغ 
احُلُلــم، ويســتمر وصفــه باليتــم حتــى يبلغ)درويــش، 

1432هـ، ص: 10(.
ــر وال  ــن الصغ ــد األب م ــن فق ــو م ــم ه  واليتي
يســمى بعد البلــوغ يتيًا)حــاد ، 1430 هـ، ص:17(.
ــه أو  ــد والدي ــد أح ــن فق ــو م ــميًا: ه ــم رس واليتي
كليهــا، أو مــن كان جمهــول األبويــن، وعمــره منــذ 
الــوالدة حتــى الســن الثامنــة عــرشة أي حــن تنتهــي 
فــرتة واليــة املؤسســة عليه)احلليبــي، 1429 هـ، ص: 

.)27
ــي  ــة الت ــي املطلق ــًا: »ه ــامت إجرائي ــف اليتي تعري
فقــدت  أحــد أبوهيــا أو كليهــا ســواء أكان هلــا أهــل 

أو مل يكــن هلــا أهــل«.
- املطلقات:

ـــَق(،  َطلَّ ِمـــن  مفعـــول  )اســـم  مطلـــق: 
َقـــاُت  َقَهـــا َزْوُجَهـــا ) َوامْلَُطلَّ َقـــٌة: َمـــْن َطلَّ اِْمَرَأٌة ُمَطلَّ
ـــاين  ـــم املع ـــُروٍء (. )معج ـــَة ُق ـــِهنَّ َثَاَث ـــَن بَِأْنُفِس بَّْص َيرَتَ
ــكري،  ــريب(. )السـ ــريب عـ ــم عـ ــع - معجـ اجلامـ

.)59 2002م،ص:
يعــّرف الطــاق لغــة بأنــه حــل الوثــاق أو إخــاء 
ــه  ــى أن ــاء ع ــق الفقه ــد اتف ــا فق ــا رشع ــبيل، أم الس
حــل النــكاح بلفــظ أو فعــل دال عــى ذلــك. واملــرأة 
ــه  ــا يف حيات ــت زوجه ــرأة فارق ــي كل ام ــة ه املطلق
ــات  ــن م ــرشع م ــرف ال ــم يف ع ــا. واليتي ــه هل بطاق
أبــوه وهــو صغــر دون ســن البلوغ)املعجــم الوجيــز، 

ص:87(. 2003م، 
تعريــف املطلقــة اليتيمــة: »املطلقــة يتيمــة األبويــن 

التــي تــم رعايتهــا منــذ صغرهــا يف دار األيتــام«. 
- الرعاية االجتامعية:

عــرف فريــد النــدر(Fried lander) الرعايــة 
االجتاعيــة:» بأهنــا نســق منظــم مــن اخلدمــات 
ــراد  ــاعدة األف ــا ملس ــم إعداده ــي يت ــزة الت واألجه
مناســبة  مســتويات  حتقيــق  عــى  واجلاعــات 
ــخصية  ــات الش ــم العاق ــة ولتدعي ــة واملعيش للصح
واالجتاعيــة بــا يمكنهــم مــن تنميــة قدراهتــم 
مــع  يتاشــى  بــا  حياهتــم  مســتوى  وحتســن 
النــدر،1998م(. وجمتمعاهتم)فريــد  احتياجاهتــم 
وعرفهــا أحــد كــال أحــد :بأهنــا هــذا الــكل مــن 
ــة  ــة احلكومي ــج املنظم ــات والرام ــود واخلدم اجله
ــن  ــؤالء الذي ــاعد ه ــي تس ــة الت ــة والدولي واألهلي
ــو  ــة للنم ــم الروري ــباع حاجاهت ــن إش ــزوا ع عج
والتفاعــل اإلجيــايب معــًا يف نطــاق النظــم االجتاعيــة 
ــة  ــع البيئ ــن م ــف ممك ــى تكي ــق أق ــة لتحقي القائم

ــة. االجتاعي
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ــم  ــا تنظي ــوقي :بأهن ــم ش ــد املنع ــا عب ــا عرفه ك
هيــدف إىل مســاعدة اإلنســان عــى مقابلــة احتياجاته 
ــى  ــم ع ــذا التنظي ــوم ه ــة. ويق ــة واالجتاعي الذاتي
ــق  ــن طري ــة ع ــة االجتاعي ــم الرعاي ــاس تقدي أس

ــة. ــة واألهلي ــات احلكومي ــات واملؤسس اهليئ
قومي  »نسق  بأهنا  االجتاعية  الرعاية  وتعرف 
مواجهة  عى  تساعد  التي  واخلدمات  الرامج  من 
احتياجات الناس االجتاعية واالقتصادية والتعليمية 
والصحية والتي تعتر أساسية يف تدعيم املجتمع، كا 
أو  املحي  للمجتمع  اجلاعية  الرفاهية  حالة  متثل  أهنا 

القومي«)السكري، 2002م،ص:105(.
ــة  ــطة املنظم ــة األنش ــا » جمموع ــرف بأهن ــا تع ك
ــعى إىل  ــي تس ــة والت ــة أو أهلي ــات حكومي ملؤسس
إشــباع احلاجــة واملســامهة يف حــل املشــكات 
االجتاعيــة أو حتســن األحــوال االجتاعيــة لأفراد 
هــذه  وتتضمــن   ، واملجتمعــات«  واجلاعــات 
ــاء  ــل األطب ــن مث ــف املهني ــود خمتل ــطة جه األنش
واملمرضــن والقانونيــن واملحامــن واألخصائيــن 

 .(Dunkle,2007. p.744) .االجتاعيــن
تعريــف الرعايــة االجتامعيــة إجرائيــا: » جمموعــة 
ــة  ــى مواجه ــاعد ع ــي تس ــات الت ــج واخلدم الرام
املجتمــع  يف  املطلقــات  اليتيــات  احتياجــات 
الســعودي،  ومواجهــة مشــكاهتن االجتاعيــة 

واالقتصاديــة والتعليميــة واملعيشــية«.
اإلطار النظري:

النظريات االجتامعية املتصلة بالدراسة:

 أواًل: النظرية الوظيفية: 
يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن لــكل فــرد يف املجتمــع 
ــة  ــة واالجتاعي ــات الغريزي ــن االحتياج ــة م جمموع
والعاطفيــة التــي يســعى إىل إشــباعها وحيــاول كل 
جمتمــع إشــباع هــذه االحتياجــات عــن طريــق النظــم 
ــون  ــام مره ــتمرار أي نظ ــة واس ــة املختلف االجتاعي
بالوظائــف يــؤدي إلشــباع هــذه احلاجــات وإذا فقــد 
ــه انتهــى الــزوال، فــإذا مل يســتطيع  هــذا اجلــزء وظيفت
الــزواج حتقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا األفــراد 
والوجــداين  العاطفــي  االســتقرار  حتقيــق  مثــل: 
عــى  واحلصــول  اجلنــي  واإلشــباع  واإلنجــاب 
االســتقرار االجتاعــي. فــإن أحــد الزوجــن أو كليها 
ســيقرران االنفصــال وإهنــاء الــزواج )اخلطيــب، 

2009م،ص:76(.
ــوء  ــات يف ض ــامت املطلق ــة أن لليتي ــرى الباحث وت
االحتياجــات  مــن  جمموعــة  الوظيفيــة  النظريــة 
والنفســية  واالقتصاديــة  االجتاعيــة  واملشــكات 
والغريزيــة والعاطفيــة التــي يســعن إىل إشــباعها، 
كــدور  االجتاعيــة،  النظــم  عــى  جيــب  وهنــا 
ــات  ــاعدة اليتي ــة مس ــة االجتاعي ــات الرعاي ومؤسس
املطلقــات عــى إشــباع تلــك االحتياجــات ومواجهــة 

مشــكاهتن وتوفــر ســبل احليــاة الكريمــة هلــن.

 ثانيَا: النظرية البنائية الوظيفية: 
ــي يف  ــاء االجتاع ــة أن البن ــذه النظري ــار ه ــد أنص يؤك
حالــة تــوازن ومتاســك واعتــاد متبــادل بــن األجــزاء 
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وأن لــكل جــزء من أجــزاء البنــاء دور ووظيفة تســاعد 
ــع  ــي جلمي ــدف الرئي ــاء وأن اهل ــتمرار البن ــى اس ع
النظــم االجتاعيــة هــو املحافظــة عــى اســتمرار هــذا 
البنــاء، واســتقراره، كــا أن كل جــزء مــن أجــزاء البناء 
ــرى واألرسة،  ــة األخ ــم االجتاعي ــر بالنظ ــر ويتأث يؤث
وفقــا هلــذه النظريــة جــزء مــن البنــاء االجتاعــي هلــا 
عــدة وظائــف هامــة تســاعد عــى اســتمرار املجتمــع، 
ــة  ــل: البطال ــكات مث ــض املش ــا بع ــا تواجهه وأهن
وضعــف الــوازع الدينــي وعــدم االســتقرار الســيايس 
ــرة  ــى ظاه ــر ع ــى األرسة ويؤث ــس ع ــا ينعك وغره

الطاق)الرميــح، 2009م، ص:45(.
ــة  ــة البنائي ــا لنظري ــة أن األرسة وفق ــرى الباحث وت
ــدة  ــا ع ــي، هل ــاء االجتاع ــن البن ــزء م ــة ج الوظيفي
وظائــف هامــة تســاعد عــى اســتمرار املجتمــع،  
ــة  ــل: البطال ــكات مث ــض املش ــا بع ــا تواجهه وأهن
وضعــف الــوازع الدينــي وعــدم االســتقرار الســيايس 
وغرهــا ممــا  ينعكــس عــى األرسة ويؤثــر عــى ظاهــرة 
ــاعدهتن  ــب مس ــات جي ــات املطلق ــاق، وأن اليتي الط
مــن قبــل كافــة مؤسســات الدولــة لتوفــر حقوقهــن 
وحماولــة  واالقتصاديــة،  واالجتاعيــة  الترشيعيــة 
ــكاهتن  ــة مش ــددة ومواجه ــن املتع ــباع احتياجاهت إش

ــددة. املتج

  ثالثًا: النظرية التفاعلية الرمزية: 
 يــرى علــاء هــذه النظريــة أن األرسة جيــب أن ال 
تــدرس كنمــوذج مثــايل بــل جيــب أن تــدرس كــا هــي 

ــاهبتان  ــان متش ــاك أرست ــس هن ــة، فلي ــاة اليومي يف احلي
ــة  ــا اخلاص ــا عاقته ــكل أرسة هل ــق، ف ــة التطاب لدرج

ــي متيزهــا عــن األرس األخــرى.  هبــا والت
األفــراد  تلقــن  يف  مهــا  دورًا  األرسة  وتلعــب 
أدوارهــم املســتقبلية. وكل أرسة هلــا جمموعــة مــن 
ــة  ــا يف مرحل ــا ألبنائه ــي تعلمه ــر الت ــوز واملعاي الرم
ــن أرسة  ــف م ــاين ختتل ــوز واملع ــذه الرم ــر، وه الصغ
ألخــرى ، فالفــرد حيــاول أن يســتوعب الــدور املتوقــع 
منــه أواًل ثــم حيــاول مــن خــال تعاملــه اليومــي مــع 
الخريــن إدخــال بعــض التعديــات عــى دوره وفقــا 
ــًا  ــر ووفق ــة الصغ ــبها يف مرحل ــي اكتس ــوز الت للرم
ــة  ــد أن كل عاق ــك نج ــه، لذل ــة ب ــروف املحيط للظ
ــرى،  ــة األخ ــات الزوجي ــن العاق ــف ع ــة ختتل زوجي
اكتســبها  التــي  والرمــوز  املعــاين  كانــت  وكلــا 
ــى  ــك ع ــاعد ذل ــة س ــا متقارب ــن أرسمه ــان م الزوج
حتقيــق التفاهــم بينهــا، والعكــس كلــا كانــت الرمــوز 
ــن أدى  ــن الزوج ــرة ب ــل متناف ــدة ب ــاين متباع واملع
ذلــك إىل خلــق فجــوة بينهــا ممــا يــؤدي إىل الطــاق.
ــة  ــة البنائي ــا للنظري ــة أن األرسة وفق ــرى الباحث وت
واالنفصــال  التفــكك  مــن  تعــاين  قــد  الوظيفيــة 
وانتشــار ظاهــرة الطــاق بســبب عــدم التوافــق 
الثقــايف واالجتاعــي واالقتصــادي والنفــي والــذي 
ــاق يف  ــكلة الط ــار مش ــباب انتش ــم أس ــن أه ــد م يع
املجتمــع، والتــي تــزداد خطورهتــا عندمــا تكــون 
ــة أو  ــل اإلعاق ــة مث ــروف خاص ــات ذوات ظ املطلق

ــم. اليت



بدرية حممد العتييب: حقوق اليتيمات املطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية يف مواجهة مشكالهتن             290-261

269

  رابعًا النظرية التبادلية: 
   يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن األفــراد يدخلــون 
ــة، فهــم  مــع بعضهــم البعــض يف عاقــات تبادلي
ــكار  ــاعر والراء واألف ــف واملش ــون العواط يتبادل
ــذا  ــم ه ــا، يف تبادهل ــوال وغره ــح واألم واملصال
ــح  ــن الرب ــدر م ــر ق ــق أك ــعون إىل حتقي ــم يس ه
بأقــل خســائر ممكنة)املجــايل، 2015م، ص:87(.
    عندمــا تتعــذر احليــاة الزوجيــة بــن الطرفــن 
ــاحنات  ــكات واملش ــة باملش ــاة مليئ ــح احلي وتصب
ــائر  ــدار اخلس ــب مق ــاول أن حتس ــرأة حت ــإن امل ف
ــب  ــدار املكاس ــاق ومق ــذا الط ــن ه ــة م املرتتب
ــوق  ــاق تف ــن الط ــبها م ــت أن مكاس ــإذا أحس ف
خســائرها فإهنــا تتخــذ قــرار الطــاق، والعكــس 
صحيــح إذا كانــت اخلســائر أكثــر مــن املكاســب 
ــذه  ــة ، وأن ه ــا الزوجي ــتمر يف حياهت ــا ستس فإهن
ــط  ــة فق ــا مادي ــت هن ــائر ليس ــب أو اخلس املكاس

ــة.  ــة أو اجتاعي ــة أو معنوي ــي مادي ــا ه وإن
يف  املطلقــات  اليتيــامت  أن  الباحثــة  وتــرى 
ضــوء النظريــة التبادليــة يتبادلــون مــع أزواجهــن 
العواطــف واملشــاعر والراء واألفــكار واملصالــح 
ــدر  ــر ق ــق أك ــدف حتقي ــا، هب ــوال وغره واألم
مــن الربــح بأقــل خســائر ممكنــة، وعندمــا حيــدث 
خلــل واضــح وظلــم وعــدم عدالــة يف هــذا 
التبــادل حتــدث املشــكات األرسيــة، وتنتــرش 
ــال  ــة إىل االنفص ــؤدي يف النهاي ــي ت ــات الت اخلاف

ــاق. والط

الدراسات السابقة:
ــة بظاهــرة  تعــددت الدراســات والبحــوث املتعلق
الطــاق يف جمتمعنــا الســعودي، وقــد تناولــت العديــد 
مــن الدراســات هــذه املوضــوع مــن شــتى اجلوانــب، 

ومــن هــذه الدراســات:
)2015م(  املجــايل  دراســة  األوىل:  الدراســة 
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــباب االجتاعي ــم األس ــوان: أه بعن
نظــر  وجهــة  مــن  الطــاق  حالــة  وقــوع  إىل 
وهــي  الكــرك.  حمافظــة  يف  املطلقن واملطلقــات 

حتليليــة. وصفيــة  دراســة 
وقــد هدفــت الدراســة إىل معرفــة أهــم األســباب 
ــة الطــاق يف  ــؤدي إىل وقــوع حال ــي ت ــة الت االجتاعي
حمافظــة الكــرك مــن وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات 

يف حمافظــة الكــرك.
ــا:   ــن أمهه ــج كان م ــة إىل نتائ ــت الدراس  وتوصل
ــة  ــوع حال ــؤدي إىل وق ــة ي ــاة الزوجي ــل باحلي أن اجله
ــات يف  ــن واملطلق ــر املطلق ــة نظ ــن وجه ــاق م الط
الكــرك، و أن تدخــل األهــل يف شــؤون  حمافظــة 
احليــاة الزوجيــة يــؤدي إىل وقــوع حالــة الطــاق مــن 
وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات يف حمافظــة الكــرك، 
باإلضافــة إىل وجــود الشــك أو الغــرة بــن الزوجــن 
ــة الطــاق مــن وجهــة  والــذي يــؤدي إىل وقــوع حال

ــرك. ــة الك ــات يف حمافظ ــن واملطلق ــر املطلق نظ
)احلــريب،2013م(  دراســة  الثانيــة:  الدراســة 
بظاهــرة  املرتبطــة  االجتاعيــة  العوامــل  بعنــوان: 
هدفــت  وقــد  حديثــا،  املتزوجــن  بــن  الطــاق 
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ــة  ــل االجتاعي ــم العوام ــن أه ــف ع ــة الكش الدراس
ــا،  ــن حديث ــن املتزوج ــاق ب ــرة الط ــة بظاه املرتبط
وهــي مــن الدراســات الوصفية. وقــد أكــدت نتائجها  
أن أغلــب األســباب املؤديــة إىل الطــاق تشــمل عــدم 
النضــج الــكايف للزوجــة، ذلــك أن أغلــب املطلقــات 
قــد تزوجــن يف ســن أقــل مــن 20 ســنة، وعــدم اختيار 
ــدم  ــة وع ــل الزوج ــب، وعم ــاة املناس ــك احلي رشي
ــا،  ــاألرسة وأفراده ــكايف ب ــام ال ــى االهت ــا ع قدرهت
األســباب  أكثــر  كان  وقــد  الزوجــات،  وتعــدد 
أمهيــة، عــدم التوافــق اجلنــي واملشــكات اجلنســية، 
ــة. ــا األرسي ــل يف القضاي ــل األه ــة إىل تدخ باإلضاف
)2009م(  العمــري  دراســة  الثالثــة:  الدراســة 
بعنــوان: ظاهــرة الطــاق يف املجتمــع الســعودي: 
دراســة تشــخيصية. واســتهدفت الدراســة تشــخيص 
ظاهــرة الطــاق يف املجتمــع الســعودي. وهــي دراســة 

ــة. ــة حتليلي وصفي
وأكــدت نتائــج الدراســة أن ظاهــرة الطــاق 
تتزايــد بشــكل مســتمر يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
ــا  ــة، ك ــر عالي ــة تعت ــدن احلري ــبتها يف امل وأن نس
حيملــون   )%93( املطلقــن  مــن  كبــرة  نســبة  أن 
ــة. كــا أشــارت الدراســة إىل  ــة عالي مؤهــات تعليمي
أن 26% مــن املطلقــات يعانــن مــن مشــكات ماليــة 
ــاكل  ــن مش ــن م ــن يعان ــة، وأن 50% منه واقتصادي

ــاق. ــبب الط ــخصية بس ــية وش نفس
)2009م(  الرميــح  دراســة  الرابعــة:  الدراســة 
رؤيــة  املطلقــة:  إىل  االجتاعيــة  النظــرة  بعنــوان: 

اجتاعيــة.
 وهدفــت الدراســة التعــرف عــى أثــر البعــد 
ــع.  ــرأة يف املجتم ــع امل ــى واق ــاق ع ــي للط االجتاع
ــة هلــا  ــار هــذا البعــد مــن حيــث النظــرة املجتمعي وآث
ــج  ــث منه ــتخدم الباح ــد اس ــة. وق ــة واملراقب باإلدان
املســح املكتبــي للدراســات والبحــوث التــي تــم 
ــاءات  ــا، واإلحص ــن خاهل ــات م ــى بيان ــول ع احلص

ــمية. الرس
أن هنــاك  إىل  الدرســة  نتائــج   وقــد توصلــت 
مشــاكل حموريــة ترتبــط بطريقــة نظــرة املجتمــع 
للمطلقــة حيــث تتســم بالدونيــة. كــا أن حتمــل 
ــا  ــاين منه ــرة تع ــكلة كب ــت مش ــاء كان ــؤولية األبن مس
ــكل  ــن بالش ــة حياهت ــن ممارس ــن ع ــات تعيقه املطلق
الطبيعــي. كــا توصــل يف دراســته إىل أن الطــاق يعــد 
ــد  ــة. وق ــرأة املطلق ــا امل ــاين منه ــة تع ــة اجتاعي وصم
أكــدت نتائــج دراســته عــى أن املطلقــات يعانــن مــن 
ــاض  ــا انخف ــرة منه ــة كث ــا اقتصادي ــكات أيض مش
ــات  ــن واجلمعي ــوء لآلخري ــة واللج ــتوى املعيش مس

ــاعدة. ــون واملس للع
ــب )2009م(  ــة اخلطي ــة: دراس ــة اخلامس الدراس
ــاع  ــى ارتف ــا ع ــة وأثره ــرات االجتاعي ــوان: التغ بعن
معــدالت الطــاق يف اململكــة مــن وجهــه نظــر املــرأة 

ــعودية. الس
ــر  ــن  أث ــف ع ــة إىل الكش ــذه الدراس ــت ه  وهدف
املجتمــع  اجتاحــت  التــي  االجتاعيــة  التغــرات 
الطــاق،   معــدالت  ارتفــاع  إىل  وأدت  الســعودي 
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ــر  ــه نظ ــن وجه ــاق م ــل الط ــم عوام ــة أه ومعرف
املطلقــات.  الســعوديات  النســاء  مــن  جمموعــة 
ــة كمنهــج  ــة منهــج دراســة احلال واســتخدمت الباحث
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 
ــح  ــرص وأصب ــروف الع ــرت بظ ــاق تأث ــرة الط ظاه
هنــاك الطــاق الريــع، وأن مــن أهــم أســباب 
ارتفــاع معــدالت الطــاق بصفــة عامــة هــي اختــاف 
مفهــوم املــرأة للعاقــة الزوجيــة عــن الرجــل ووجــود 
بدائــل أخــرى أمــام املــرأة ســاعدها عــى اختــاذ قــرار 

ــاق. الط
ــان )2008م(  ــة الرديع ــة: دراس ــة السادس الدراس
ــات  ــبابه وس ــاف: أس ــل الزف ــا قب ــاق م ــوان: ط بعن

ــن. املطلق
ــذا  ــباب ه ــة أس ــة معرف ــتهدفت الدراس ــد اس وق
النــوع مــن الطــاق الريــع جــدًا، وملــاذا يلجــأ إليــه 
بعــض الشــبان، ومــا هــي أســبابه وظــروف وقوعــه، 
ــد  ــن. وق ــات املطلق ــة س ــة يف معرف ــة إىل الرغب إضاف
اعتمــدت الدراســة يف جتميــع بياناهتــا عــى املقابــات 
ــن  ــدد م ــة إىل ع ــت الدراس ــد توصل ــخصية. وق الش
ــار  ــة اختي ــن طريق ــا ع ــدم الرض ــا أن ع ــج أمهه النتائ
ــن  ــن الطرف ــري ب ــس الفك ــدم التجان ــة، وع الرشيك
تعتــر مــن األســباب الرئيســية للطــاق،  كــا  اتضــح 
أيضــا أن البعــض منهــم اســتخدم الفــرتة الواقعــة بــن 

ــه  ــارف مكنت ــرتة تع ــاف كف ــة الزف ــران وليل ــد الق عق
مــن معرفــة رشيكــة حياتــه ليقــرروا بعــد  ذلــك 
عــدم االســتمرار يف العاقــة مــا يدفعــه الختــاذ قــرار 
الطــاق يف مرحلــة مبكــرة جتنبــا لصعوبــات مســتقبلية 

ــزواج. ــم هــذا ال ــو ت ــا ل في
الدراســة الســابعة: دراســة خضــر )2007م( 
بعنــوان: الطــــاق أســبابه آثــاره وطــرق الوقايــة منه.
واالقتصادية  الرشعية  الثار  عن  الكشف  وهدفت 
؟  والرتبوية  واالجتاعية  األرسية  وأرضاره  للطاق؟ 
وكيفية الوقاية ؟ وما هو العاج؟ وهي من الدراسات 

الوصفية التحليلية.
ــج  ــن النتائ ــدد م ــة إىل ع ــت الدراس ــد توصل  وق
ــار،  ــوء االختي ــي: س ــاق ه ــباب الط ــا أن أس أمهه
عــدم الكفــاءة، اإلكــراه يف الــزواج، وأســباب تتعلــق 
باملكانــة االجتاعيــة والعلميــة واملاديــة، عــف التوعيــة 
ــدم  ــة،  وع ــات األرسي ــوق والواجب ــة يف احلق الديني
ــزوج أو  ــل ال ــن قب ــات م ــوق والواجب ــام باحلق القي
الزوجــة. أمــا عــن آثــار الطــاق فقــد ذكــر الباحــث 
الثــار التــي تقــع عــى املــرأة املطلقــة أواًل مــن 
اضطرابــات نفســية وحصــار اجتاعــي وعــوز مــادي 

ــًا. ــل ثاني ــى الرج ــع ع ــم تق ــرايف ث ــلوك انح وس
ــح )1427هـــ(  ــة الفري ــة: دراس ــة الثامن الدراس
ــي  ــخيص واالجتاع ــف الش ــوان: التكي ــت بعن وكان
ــة. ــعودية املطلق ــرأة الس ــادي للم واألرسي واالقتص
وهدفــت الدراســة التعــرف عــى حمــددات التكيف 
واالقتصــادي  واألرسي  واالجتاعــي  الشــخيص 
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للمــرأة الســعودية املطلقــة. وقــد اعتمــدت عــى 
ــد  ــة، وق ــق العين ــن طري ــي ع ــح االجتاع ــج املس منه
ــا أن%70   ــن أبرزه ــج م ــن النتائ ــدد م ــت لع توصل
مــن املطلقــات ال حيصلــن عــى نفقــة وأن 81%  مــن 
املطلقــات تشــكل مشــكلة حتمــل مســؤولية الــرصف 
عــى األبنــاء العــبء األكــر عليهــن، 44%  مــن 
ــا أمامهــن  املطلقــات كان دفــع اإلجيــار الســنوي عائًق
ــؤوليته  ــن مس ــي األب ع ــل خت ــن يف ظ ــام أبنائه وأم
ــات  ــر مرشوع ــة توف ــى أمهي ــدت ع ــا أك ــًا. ك متام
عــى  منهــا  ليرصفــن  للمطلقــات  رزق  ومصــادر 
أنفســهن وأطفاهلــن. يف ظــل غيــاب الترشيعــات التــي 

ــن. ــوق  أبنائه ــن وحق ــي حقوقه حتم
 مناقشة الدراسات السابقة والتعقيب عليها:

يتضــح مــن خــال الدراســات الســابقة أن هنــاك 
إىل  تــؤدي  اقتصاديــة واجتاعيــة وعائليــة  أســبابًا 
الطــاق، ولكــن هــذه الدراســات مل تــدرس املشــكلة 
ــع  ــة ومل تض ــق اململك ــع مناط ــامل يف مجي ــكل ش بش
ــح  ــا مل توض ــكلة، ك ــة للمش ــة واضح ــج عاجي برام
حيــال  واملجتمــع  الرعايــة  ودور  املؤسســات  دور 
هــذه املشــكلة، وهــذا هــو اهلــدف مــن هــذا البحــث 
ــاق  ــة لط ــكات املؤدي ــة املش ــدف إىل معرف ــذي هي ال
ــى دور   ــرف ع ــن، والتع ــوالت األبوي ــات وجمه اليتي
دار الرعايــة ومؤسســات املجتمــع يف حــل مشــكات 

ــن. ــد طاقه ــات بع اليتي
اليتيامت املطلقات )املشاكل واحللول(:

مــن حقــوق اليتيــات املطلقــات الرعايــة و حفــظ 

أمواهلــن، وخمالطتهــن، قــال تعــاىل: )ويســألونك عــن 
اليتامــى قــل إصــاح هلــم خــر، وإن ختالطوهــم 

ــح(. ــن املصل ــد م ــم املفس ــم واهلل يعل فإخوانك
ــَواَل  ــوَن َأْم ــَن َيْأُكُل ِذي ــأنه: ) إِنَّ الَّ ــل ش ــال ج وق
 ۖ َنــاًرا  ُبُطوهِنِــْم  يِف  َيْأُكُلــوَن  إِنَّــَا  ُظْلــًا  اْلَيَتاَمــٰى 
َوَســَيْصَلْوَن َســِعًرا( )النســاء: 10( ، وقــال جــل 
بِيــَث  ُلــوا اخْلَ ــْم ۖ َواَل َتَتَبدَّ شــأنه: ) َوآُتــوا اْلَيَتاَمــٰى َأْمَواهَلُ
ــُه َكاَن  ــْم ۚ إِنَّ ــْم إىَِلٰ َأْمَوالُِك ــوا َأْمَواهَلُ ــبِ ۖ َواَل َتْأُكُل يِّ بِالطَّ
ــورة  ــاىل يف س ــال تع ــاء: 2(، وق ــًرا( )النس ــا َكبِ ُحوًب
ــا مَلْ  ــاَء َم ــُم النَِّس ْقُت ــْم إِن َطلَّ ــاَح َعَلْيُك ــرة: ) الَّ ُجَن البق
ــَى  ــنَّ َع ــًة ۚ َوَمتُِّعوُه ــنَّ َفِريَض ــوا هَلُ ــوُهنَّ َأْو َتْفِرُض مَتَسُّ
ــُروِف ۖ  ــا بِامْلَْع ــَدُرُه َمَتاًع ــرِتِ َق ــَى امْلُْق ــَدُرُه َوَع ــِع َق امْلُوِس
ــا َعــَى امْلُْحِســنِنَ(  )البقــرة: 236(، وقــال تعــاىل:  َحقًّ
ــَن(  ِق ــَى امْلُتَّ ــا َع ــُروِف ۖ َحقًّ ــاٌع بِامْلَْع ــاِت َمَت َق )َولِْلُمَطلَّ

.)241 )البقــرة: 
يعــد الطــاق إحــدى املشــكات االجتاعيــة 
ــب  ــا يرتت ــعودي مل ــع الس ــا املجتم ــاين منه ــي يع الت
ــع ثمنهــا النســاء واألطفــال.  عليهــا مــن تبعــات يدف
ــة  ــاق يف اململك ــة بالط ــاءات اخلاص ــر اإلحص وتش
ــة،  ــة وخميف ــدُّ عالي ــب تع ــام 1436هـــ إىل ان النس لع
ــة  ــة العربي ــاق يف اململك ــوك الط ــايل صك ــغ إمج وبل
الســعودية نحــو 53604 حالــة يف عــام واحــد، حيــث 
ــذا  ــو 34%وه ــة نح ــاق يف اململك ــبة الط ــت نس بلغ
يعنــي أن كل 100 حالــة زواج يقابلهــا 34 حالــة 
ــجلت  ــد س ــام 1436هـــ. وق ــجلة يف الع ــاق مس ط
ــق  ــة بمناط ــاق مقارن ــبة ط ــى نس ــوف أع ــة اجل منطق
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اململكــة بمقــدار 43.5%. تليهــا منطقــة تبــوك بنســبة 
ــة  ــم منطق ــة40.2%، ث ــة الرشقي ــم املنطق 42.3%، ث

الريــاض 39.5%، وأقــل نســبة طــاق كانــت يف 
ــبة %15.7. ــازان بنس ج

المنطقة

عدد عقود الزواج
No. of Marriage Contractsعدد صكوك الطالق

No. of Divorce 
Documents

عدد المأذونين 
المرخص لهم
Permitted 
Marriage 
Officials

عن طريق 
المحكمة

By Court

عن طريق 
المأذون

By Marriage 
Official

المجموع
Total

55082691532423128031669منطقة الرياض

125073243044937165101290منطقة مكة المكرمة

منطقة المدينة 
299010922139124080404المنورة

468747079382695271منطقة القصيم

245511453139085586310المنطقة الشرقية

537134841402136451007منطقة عسير

243366539081653172منطقة تبوك

176458747631543193منطقة حائل

منطقة الحدود 
1752118229381944الشمالية

9099786106951682374منطقة جازان

9573114407189166منطقة نجران

5025242574641238منطقة الباحة

19822292427105663منطقة الجوف

27173130697157870536046101المجموع

عقود الزواج وصكوك الطالق في المملكة في عام 1436هـ

المصدر: وزارة العدل، 1436هـ، ص: 98).
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أسباب الطالق:
مــن  عــدد  إىل  الزوجــن  بــن  الطــاق  يرجــع 
األســباب منهــا مــا يرجــع إىل الــزوج، ومنهــا مــا يرجــع 
إىل الزوجــة، ويمكــن تلخيــص تلــك األســباب يف 

ــايل: الت
التــرع يف االختيــار مــن اجلانبــن، وعــدم . 1

الدقــة يف التحــري.
عـــدم التكافـــؤ بـــن الزوجـــن مـــن . 2

حيـــث املســـتوى العقـــي، والثقـــايف، 
واالجتاعي....الـــخ.

ــات . 3 ــف ونفق ــاء بتكالي ــن الوف ــز ع العج
األرسة.

الغــرة املفرطــة مــن جانــب الــزوج أو . 4
الزوجــة وتنامــي حالــة الشــك والريبــة.

عدم االلتزام الديني واألخاقي.. 5
تدخل األهل واألقارب.. 6
ــن . 7 عــدم التواصــل والتحــاور والتفاهــم ب

ــن. الطرف
ــت . 8 ــار اإلنرتن ــي وانتش ــدم التكنولوج التق

ــي. ــل االجتاع ــائط التواص ووس
االختــاف عــى األولويــات واالهتامــات . 9

والطموحــات بــن الزوجــن.
ــر  ــؤدي يف كث ــدود ي ــل املح ــن أن الدخ ــًا ع فض
ــرى  ــات أخ ــد آلي ــاق إذا مل توج ــان إىل الط ــن األحي م
 Karney,( تســاعد يف اإلبقــاء عــى  العاقــة الزوجـــية

.)2005

ــرى  ــباب أخ ــك أس ــا هنال ــر آنف ــا ذك ــة إىل م إضاف
ــزوج يف  ــع ال ــا: طم ــات أمهه ــاق اليتي ــؤدى إىل ط ت
ــة،  ــاة اليتيم ــة للفت ــه الدول ــذي تقدم ــادي ال ــم امل الدع
للعنــف  وتعرضهــا  واســتحقارها  املــرأة  اســتغال 
ــة  ــاة اليتيم ــل الفت ــف تأهي ــة، ضع ــا يتيم ــدي ألهن اجلس
وإعدادهــا للحيــاة الزوجيــة، البعــض يتــزوج مــن 
الفتيــات اليتيــات مــن بــاب نيــل األجــر، وعــدم قــدرة 
ــد  ــي بع ــع اخلارج ــاط باملجتم ــى االخت ــات ع الفتي

ــزواج. ال
لليتيــامت  الطــالق  عــى  املرتتبــة  املشــكالت 

: ت ملطلقــا ا
مشاكل النفقة وحضانة األبناء.. 1
عدم إجياد السكن املناسب.. 2
العائلـــة . 3 بطاقـــة  اســـتخراج  مشـــاكل 

األخـــرى. الثبوتيـــة  واألوراق 
مشكلة تعليم األبناء.. 4
ــن . 5 ــا م ــاط وغره ــق واإلحب ــعور بالقل الش

ــية. ــكات النفس املش
ــة . 6 ــة للمطلق ــر اإلجيابي ــع غ ــرة املجتم نظ

ــة. اليتيم
للمطلقـــة . 7 الصحيـــة  الرعايـــة  إمهـــال 

وأبنائهـــا.
ــة . 8 ــة للمطلقـ ــة االقتصاديـ ــور احلالـ تدهـ

ــاء. واألبنـ
انحراف األبناء.. 9

ــل  ــبة للرج ــة بالنس ــاق صدم ــام فالط ــكل ع وبش
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ــر ســلبًا عــى الصحــة النفســية واجلســدية  ــرأة، يؤث وامل
.(Abela, 2001).للمطلقــن

ــان  ــن حن ــد ع ــبب البع ــاء بس ــر األبن ــك يتأث   وكذل
ــن  ــة واإلرشاف م ــع األب، ويف الرعاي ــوا م األم إن كان
قبــل األب إن كانــوا مــع األم، وال شــك أن األبنــاء هــم 
 (Kalmijn, ــاة ــا الطــاق مــن حيــث املعان ــر ضحاي أكث

.et.al, 2005)

حــل  يف  االجتامعيــة  الرعايــة  مؤسســات  دور  
طالقهــن: بعــد  اليتيــامت  مشــكالت 

الرعايــة  هبــا  تتســم  خصائــص  عــدة  هنــاك 
االجتاعيــة منها:)رضــا وآخــرون، 2000م، ص: 43-

. )4 4
أن الرعايــة االجتاعيــة قــد تكــون برناجمــًا، . 1

ــة  ــودًا، حرك ــات، جه ــات، سياس ــااًل، خدم جم
ــان. ــة اإلنس ــقًا خلدم أو نس

ــة، . 2 ــون عاجي ــد تك ــة ق ــة االجتاعي أن الرعاي
ــائية. ــة أو إنش وقائي

أنــواع . 3 تشــمل  قــد  االجتاعيــة  الرعايــة  أن 
أو  اخلدمــات  أو  الرامــج  مــن  متعــددة 
املســاعدات أو أنــواع قليلــة حســب طبيعــة 
املوقــف أو املجتمــع الــذي تقــدم يف إطــاره 

االجتاعيــة. الرعايــة 
أن الرعايــة االجتاعيــة تشــمل األســوياء وغــر . 4

األســوياء مــن املعاقــن، األحــداث املنحرفــن، 
األطفــال، الشــباب، املــرأة، املســنن.

ــا . 5 ــون براجمهـ ــد تكـ ــة قـ ــة االجتاعي أن الرعاي

ضــان   – تأهيــل   – إســكان   ( حمسوســة 
ــا  ــون خدماهت ــد تك ــا ق ــخ(. ك اجتاعي…ال
معنويــة غــر حمسوســة ) تكريــم اإلنســان، 
ــاظ  ــه واحلف ــره واحرتام ــه ، وتقدي ــاء ب واالرتق

عــى مشــاعره (.
ــدى . 6 ــون ذات م ــد تك ــة ق ــة االجتاعي أن الرعاي

ــد. قصــر، أو مــدى ممت
أن الرعايــة االجتاعيــة قــد تقــوم هبــا احلكومــة . 7

ــد  ــراد أو جه ــة أو أف ــة أو دولي ــات أهلي أو هيئ
ــات. مشــرتك بــن كل هــذه الفئ

وتقــوم وزارة الشــؤون االجتاعية يف اململكــة برعاية 
ــال تقــدم الــوزارة  برنامــج  اليتيــات، وعــى ســبيل املث
ــة  ــدى األرس برعاي ــل إح ــث تتكف ــة، حي األرسة الكافل
ــهرية  ــأة ش ــى مكاف ــل األرسة ع ــة وحتص ــة اليتيم الطفل
ــج األرس  ــًا برنام ــاك أيض ــة، وهن ــذه الكفال ــل ه مقاب
ــة  ــل األرسة الراغب ــاه حتص ــذي بمقتض ــة، وال الصديق
يف ذلــك عــى حــق االســتضافة اجلزئيــة لليتيمــة، مثــل 
فــرتة اإلجــازات واألعيــاد، وتقــوم الــوزارة بــاإلرشاف 
عــى اجلمعيــات اخلريــة التــي تقــدم املســاعدات املاديــة 
والعينيــة لليتيــات، كــا تضــع الــوزارة رشوطــًا معينــة 
يف املتقــدم للــزواج مــن الفتيــات اليتيــات مثــل التأكــد 
مــن مقــدرة الــزوج عــى حتمــل نفقــات املعشــية وتوفــر 
الســكن املائــم، كــا تقــدم الــوزارة مســاعدة ماليــة يف 

الــزواج.
  كــا تقــدم دار الرعايــة االجتاعيــة عــددًا مــن 
الطــاق،  بعــد  لليتيــات  واملســاعدات  اخلدمــات 
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حيــث توفــر هلــن رعايــة اجتاعيــة كاملــة مثــل تقديــم 
ــة،  ــة األرسي ــف، والرعاي ــم، والتوظي ــكن،  والتعلي الس
ــخ، إال  ــة ومســاعدات الزواج.....ال واملســاعدات املالي
أن تلــك العنايــة ينقصهــا الكثــر والكثــر، فالكثــر مــن 
ــن  ــر م ــوم والكث ــن اهلم ــر م ــن لكث ــات تتعرض الفتي
ــة  ــة االجتاعي ــن دار الرعاي ــن م ــد خروجه ــاة بع املعان
ــدور  ــد ل ــك الب ــة. لذل ــكن واملعيش ــاكل  الس ــل مش مث
الرعايــة أو وزارة الشــؤون االجتاعيــة أن تقــوم بدورهــا 

ــال: ــن خ ــك م ــكات وذل ــذه املش ــل ه يف ح
ــن . 1 ــات م ــواء املطلق ــاص الحت ــاء دور خ إنش

اليتيــات بمفردهــن أو مــع أطفاهلــن.
ــن يف . 2 ــن وألبنائه ــة هل ــاعدة الكامل ــم املس تقدي

ــزواج. ــة لل ــة والتهيئ ــم والرتبي التعلي
تقديم إعانة مالية شهرية.. 3
ــاق . 4 ــة للط ــرأ نتيج ــي  تط ــكات الت ــل املش ح

ــة. ــة اليتيم ــوق املطلق ــظ حق وحف
وتأهيليــة . 5 تدريبيــة  برامــج  وتنظيــم  إعــداد 

لتحمــل  واخلــرات  باملهــارات  وتزويدهــن 
املســؤولية.

توفــر عيــادات نفســية وصحيــة وعيــادات . 6
إرشــادية خاصــة لليتيــات املطلقــات.

ــامت  ــكالت اليتي ــل مش ــدين يف ح ــع امل دور  املجتم
ــن: ــد طالقه بع

مــن أهــداف اجلمعيــات اخلريــة املنتــرشة يف اململكــة 
تقديــم املســاعدات املاليــة والعينيــة للمطلقــات، ونجــد 
مجعيــات كثــرة هتتــم بقضايــا الطــاق مثــل مجعيــة مودة 

اخلريــة النســائية. وهنالــك مبــادرات وجمهــودات كثرة 
ــع  ــدد دور  املجتم ــاق، ويتح ــا الط ــل قضاي ــدا حل ج

املــدين يف حــل مشــكات اليتيــات بعــد طاقهــن يف:
ــدوره . 1 ــع ب ــراد املجتم ــن أف ــرد م ــوم كل ف أن يق

وأن هيتــم بفئــة األيتــام وجمهــويل اهلويــة بشــكل 
أكــر. فاليتيمــة بحاجــة إىل مســاعدة املجتمــع، 
ألهنــا ال يوجــد مــن حيافــظ عــى حقوقهــا وال 

ــه. ــتقر في ــت تس ــل أو بي ــا أه ــد لدهي يوج
البــد للمحســنن وفاعــي اخلــر مــن تقديــم يــد . 2

العــون واملســاعدة لليتيــات وأطفاهلــن، والبــد 
مســاعدات  تقــدم  أن  اخلريــة  للجمعيــات 
ســبيل  وعــى  أكــر،  بصــورة  وإعانــات 
ــة،  ــاعدات مالي ــم مس ــال تقدي ــن خ ــال م املث
واملســامهة يف تعليــم األطفــال واملســاعدة يف 
األرس  ومشــاريع   صغــرة  مشــاريع  إنشــاء 

ــة.  املنتج
ــوء . 3 ــليط الض ــام تس ــائل اإلع ــى وس ــب ع جي

املطلقــات  تواجــه  التــي  املشــكات  عــى 
اليتيــات.

التوعيــة والتثقيــف، والعمــل عــى تغيــر نظــرة . 4
املجتمــع لليتيمــة املطلقــة.

اإلجراءات املنهجية للبحث:
أداة البحث:

متثلــت أداة املســح يف كراســة جلمــع املعلومــات 
للمقابــات  خصيصــًا  تصميمهــا  تــم  )اســتبانة( 
ــة، بحيــث غطــت أســئلتها  الشــخصية مــع أفــراد العين
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كافــة أهــداف البحــث، وروعــي فيهــا التــدرج املرحــي 
ــع  ــة مج ــت كراس ــة. وتناول ــهولة الصياغ ــئلة، وس لأس
ــات  ــدءا بالبيان ــاؤالت ب ــن التس ــة م ــات جمموع املعلوم
ــية  ــاور األساس ــة إىل املح ــوث إضاف ــخصية للمبح الش
ــمل  ــة، وتش ــداف الدراس ــس أه ــي تعك ــة والت للدراس
هــذه املحــاور مــا يــي: َدْوُر  دار الرعايــة االجتاعيــة يف  
إجــراءات  تزويــج اليتيــات، املشــكات املؤديــة لطاق  
اليتيــات، مشــكات اليتيــات بعــد طاقهــن  ودور  دار 
الرعايــة يف حلهــا، دور  مؤسســات  املجتمــع يف رعايــة 
اليتيــات املطلقــات، وأخــرًا  احللــول املقرتحــة لعــاج 

ــات. ــات املطلق ــكات اليتي مش
اختبارات أداة البحث:

خــال  مــن  لاســتبانة  األداة   اختبــارات  تــم 
تصميــم  وبعــد  الظاهــري،  األداة  صــدق  حســاب 
ــى  ــا ع ــم عرضه ــة،  ت ــا األولي ــتبيانات يف صورهت االس
عــدد مــن املحكمــن مــن املتخصصــن والباحثــن 
يف جمــال الدراســة  إلبــداء مرئياهتــم حــول مــدى 
ــد  ــه. وبع ــن أجل ــت م ــا صمم ــاس م ــا لقي صاحيته
ــتبانة  ــود االس ــة بن ــادة صياغ ــم إع ــات ت ــع املاحظ مج

وفــق املقرتحــات الــواردة مــن املحكمــن.
وقــد تــم حــذف وإضافــة وتعديــل بعــض عبــارات 
ــن  ــن املحكم ــدد )6( م ــى رأي ع ــاء ع ــتبانة بن االس
ــة  ــة بجامع ــة االجتاعي ــاع واخلدم ــتاذة االجت ــن أس م
ــك  ــد ذل ــامية،  وبع ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم
تــم تطبيــق االســتبانة عــى عينــة عشــوائية أوليــة متثــل 
ــردة،   ــا  )30( مف ــدد مفرداهت ــغ ع ــة، يبل ــة الدراس عين

ــي  ــاق الداخ ــس االتس ــدى جتان ــن م ــد م ــك للتأك وذل
ألداة الدراســة  )باســتخدام معامــل االرتبــاط برســون
ــم  ــاب قي Pearson   Correlation Coefficient ( حلس

ــة كل  ــن درج ــة( ب ــوة العاق ــاط )ق ــات االرتب معام
ــاور  ــن املح ــور م ــكل حم ــة ل ــة الكلي ــارة والدرج عب
ــود  ــج وج ــت النتائ ــد أوضح ــة،  وق ــية للدراس الرئيس
ــى  ــدل ع ــا ي ــاس،  مم ــرات املقي ــن فق ــوى ب ــاط ق ارتب

ــأداة.  ــي ل ــاق الداخ ــدق االتس ص
ــات   ــاب الثب ــم حس ــات األداة، ت ــن ثب ــد م وللتأك
االســتبيان  حمــاور  جلميــع   Reliability Analysis

  ،Cronbach’s Alpha باســتخدام معادلة ألفــا كرونبــاخ
حيــث قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات لــكل 
حمــور عــى انفــراد، ثــم حســاب معامــل ثبــات املقيــاس 
ــي  ــاق الداخ ــات االتس ــن ثب ــد م ــك للتأك ككل، وذل
ــل  ــة معام ــت قيم ــد بلغ ــتبانة، وق ــاور االس ــع حم جلمي
االتســاق الداخــي )ألفــا كرونبــاخ( 82%، ممــا يشــر إىل 
ــة. ــة احلالي ــات الدراس ــار فرضي ــاس الختب ــات املقي ثب

األسلوب اإلحصائي:
تــم اســتخدام أســلوب املعاينــة يف هــذا البحــث ألنه 
ــن  ــات م ــذه الدراس ــل ه ــل يف مث ــلوب األمث ــو األس ه
ــع.  ــة للمجتم ــة، ممثل ــن عين ــذت م ــات أخ ــال بيان خ
وتــم تطبيــق طريقــة العينــة العشــوائية العمديــة، بحيــث 
يكــون لــكل مفــردة فرصــة أو احتــال للظهــور يف 
ــع  ــاوية جلمي ــار مس ــة اختي ــة فرص ــي إتاح ــة، وتعن العين

ــارة. ــة املخت ــدات يف العين الوح
جمتمع وعينـة الدراسة:
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ــع  ــراد املجتم ــن أف ــة م ــة احلالي ــع الدراس ــون جمتم يتك
ــن  ــتفيدات م ــاض املس ــة الري ــات يف مدين ــات اليتي املطلق
خدمــات مؤسســة إخــاء. والبالــغ عددهــن )115( يتيمــة 
ــن  ــت م ــوائية تكون ــة عش ــار عين ــم اختي ــد ت ــة. ولق مطلق
ــام  ــة األيت ــة لرعاي ــة اخلري ــة باملؤسس ــة مطلق )60( يتيم
ــدد  ــى ع ــول ع ــب احلص ــن الصع ــد كان م ــاء(، ولق )إخ
أكــر وذلــك لرفــض العديــد مــن األشــخاص املشــاركة يف 
هــذه الدراســة، وتــم احلصــول عــى اســتجابة )57( مفــردة 

ــة. ــن العين ــبة )%95( م ــل نس ــا يمث أي م
حتليل البيانات:

ــغ حمتوياهتــا يف  ــم ترميزهــا وتفري ــات ت بعــد مجــع البيان
احلاســب اليل، كــا تــم معاجلــة وحتليــل البيانــات املدخلــة 
ــد  ــة )SPSS(، وبع ــزم اإلحصائي ــج احل ــتخدام برنام باس
ذلــك تــم اســتخراج النتائــج يف شــكل جماميــع ومعــدالت 
ونســب مئويــة وتكــرارات واملتوســطات احلســابية، حيــث 
ــومات  ــة ورس ــداول إحصائي ــكل ج ــا يف ش ــم وضعه يت

أن عينـــة  نتائـــج اجلـــدول  يتضـــح مـــن 
ــا إىل أن  ــر بياناهتـ ــر تشـ ــا للعمـ ــة وفقـ الدراسـ
ـــنة  ـــن 30 س ـــي  )78.9%( أعاره ـــة العظم الغالبي

بيانيــة، يصاحبهــا رشح مبســط، وتعليقــات عــى اجلــداول 
اإلحصائيــة والرســومات البيانيــة توضــح أهــم املــؤرشات، 
وســوف يتــم عــرض النتائــج التفصيليــة وملخــص ألهــم 

ــج الدراســة يف خامتــة البحــث. نتائ
حدود الدراسة:

املجــال املــكاين: ينحــرص جمــال هــذه الدراســة مكانيــا يف 
املؤسســة اخلريــة لرعايــة األيتــام )إخــاء( بمدينــة الرياض.

ــام  ــة يف ع ــة احلالي ــراء الدراس ــم إج ــي: ت ــال الزمن املج
2017م. 

هلــذه  البــرشي  املجــال  ينطــوي  البــري:  املجــال 
الدراســة عــى املطلقــات اليتيــات باملؤسســة اخلريــة 
لرعايــة األيتــام )إخــاء(، يف مدينــة الريــاض، عاصمــة 

الســعودية. العربيــة  اململكــة 

حتليل وتفسري النتائج:
- العمر:

ــات إىل أن )%21.1(  ــر البيانـ ــا تشـ ــر، كـ فأكثـ
تـــرتاوح أعارهـــن مـــا بـــن) 25( إىل أقـــل 

ــنة. ــن)30( سـ مـ

النسبة %التكرارالعمر
1221.1من 25- أقـل من 30سنة

4578.9من 30 سنة فأكثر
57100.0المجموع

الجدول رقم )1( يوضح عينة الدراسة بحسب العمر
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن املســتوى التعليمي 
ــرة  ــل املؤث ــم العوام ــن أه ــح م ــاركات يف املس للمش
عــى درجــة وعيهــن بموضــوع البحــث، حيــث 
أظهــرت نتائــج البحــث امليــداين أن 15.8% مــن 
ــا، و%31.6  ــي جامعي ــتواهن التعليم ــة كان مس العين
أكملــن املرحلــة الثانويــة، و31.6% أكملــن املرحلــة 

ــي  ــة العظم ــدول أن الغالبي ــج اجل ــن نتائ ــح م يتض
ــن  ــزواج لدهي ــرتة ال ــت ف ــة )89.5%( كان ــن العين م

- املؤهل العلمي:

املتوســطة، و15.8% أكملــن املرحلــة االبتدائيــة، 
ــة  ــراد العين ــن أف ــة أن 5.3% م ــت الدراس وأوضح
ــس  ــة تعك ــذه النتيج ــي، وه ــوم فن ــى دبل ــن ع حتصل
االرتفــاع النســبي للمســتوى التعليمــي للمشــاركات 

ــداين.  ــح املي يف املس
- فرتة الزواج:

ــاك %10.5  ــا هن ــنوات، بين ــن 5 س ــل م ــن 3 إىل أق م
ــنوات. ــن 3 س ــل م ــن أق ــرتة زواجه ــت ف ــن كان منه

النسبة %التكرارمستوى التعليم
00ال أجيد القراءة وال الكتابة
915.8شهادة المرحلة االبتدائية
1831.6شهادة الكفاءة المتوسطة

35.3دبلوم فني
1831.6ثـانوية عامة
915.8بكالوريوس
57100.0المجموع

الجدول رقم )2( يوضح عينة الدراسة بحسب مستوى التعليم

النسبة %التكرارفترة الزواج
610.5أقل من 3 ســنوات
5189.5أقل من 5 ســنوات

57100.0المجموع

الجدول رقم )3( يوضح عينة الدراسة بحسب فترة الزواج
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ــج اليتيامت:- َدْوُر مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف  إجراءات   تزوي

غير أحياناموافقةالترتيبالعبارة
موافقة

المتوسط 
المرجح

االتجاه 
العام

موافقة184.210.55.393.0تربية وتزويج الفتيات من أهم مسؤوليات الدار.
الوزارة هي الولي الشرعي البديل للفتيات اليتيمات 

موافقة273.726.3091.2ومن في حكمهن.

تقدم الدار اإلعانة المقدمة من الدولة كاملة للفتاة عند 
موافقة373.721.15.389.5زواجها.

تقدم الدار كل ما يخص الفتاة إلى الراغب في الزواج 
موافقة463.221.115.882.5قبل الرؤية الشرعية لها.

أحيانا547.421.131.672.0يتم جمع البيانات الضرورية عن المتقدم للزواج.
مختصين  قبل  من  الزواج  في  الراغبين  مقابلة  تتم 

أحيانا631.626.342.163.2لتحري الكفاءة وقدرته على الزواج.

أحيانا738.911.150.063.0معرفة الدار عن النوايا الحقيقية للمتقدم للزواج.
أحيانا833.316.750.061.1تضع الدار الشروط والضوابط للمتقدم بطلب الزواج.
الصحية  المستندات  جميع  على  الدار  تطلع 

أحيانا926.326.347.459.6واالجتماعية للمقبل على الزواج من فتيات الدار.

تقوم الدار  بحل المشكالت والخالفات التي قد تطرأ 
أحيانا1021.126.352.656.2في األسرة بعد الزواج.

لليتيمات  المقدمة  الرعاية  ضمن  للزواج  التأهيل 
أحيانا1126.315.857.956.1المقيمات بالدور االجتماعية.

تقوم الدار بتشكيل لجنة إصالح ذات البين لمعالجة 
غير 1215.815.868.449.1المشكالت التي تحدث لليتيمات المتزوجات.

موافقة
المتوسط العام للمحور )76.8).

الجدول رقم )4( َدْوُر  مؤسسات الرعاية االجتماعية في  إجراءات  تزويج اليتيمات

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن الــدار تقــوم بدورهــا 
اليتيــات عــى أكمــل وجــه  يف إجــراءات تزويــج 
وذلــك فيــا خيــص: تربيــة وتزويــج الفتيــات مــن أهــم 
مســؤوليات الــدار، الــوزارة هــي الــويل الرشعــي 

ــدم  ــن، تق ــن يف حكمه ــات وم ــات اليتي ــل للفتي البدي
الــدار اإلعانــة املقدمــة مــن الدولــة كاملــة للفتــاة 
ــاة إىل  عنــد زواجهــا، و تقــدم الــدار كل مــا خيــص الفت

ــا. ــة هل ــة الرشعي ــل الرؤي ــزواج قب ــب يف ال الراغ
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ــدة  ــة جي ــا بدرج ــق أهدافه ــدار بتحقي ــت ال ــا قام ك
ــة  ــات الروري ــع البيان ــاالت: مج ــا يف املج ــد م إىل ح
عــن املتقــدم للــزواج، مقابلــة الراغبــن يف الــزواج مــن 
قبــل خمتصــن لتحــري الكفــاءة وقدرتــه عــى الــزواج، 
ــة للمتقــدم للــزواج،  ــا احلقيقي ــدار عــن النواي ــة ال معرف
ــب  ــدم بطل ــط للمتق ــرشوط والضواب ــدار ال ــع ال تض
ــة  ــع املســتندات الصحي ــدار عــى مجي ــع ال ــزواج، تطل ال

ــة للمقبــل عــى الــزواج مــن فتيــات الــدار،  واالجتاعي
ــد  ــي ق ــات الت ــكات واخلاف ــل املش ــدار  بح ــوم ال تق
تطــرأ يف األرسة بعــد الــزواج،  التأهيــل للــزواج ضمــن 
الرعايــة املقدمــة لليتيــات املقيــات بالــدور االجتاعيــة، 
ــن  ــاح ذات الب ــة إص ــكيل جلن ــدار بتش ــم ال ــا مل تق بين
ملعاجلــة املشــكات التــي حتــدث لليتيــات املتزوجــات.

املشكالت املؤدية لطالق اليتيامت:

غير أحياناموافقةالترتيبالعبارة
موافقة

المتوسط 
المرجح

االتجاه 
العام

موافقة184.215.8094.7ضعاف النفوس يعتقدون أن الفتاة اليتيمة ليس لها سند.
طمع كثير من الشباب في الدعم المادي الذي تقدمه 

موافقة284.210.55.393.0الدولة للفتاة عند عقد زواجها.

موافقة378.921.1093.0الخوف على األبناء يجعل الفتاة تتحمل المزيد من اآلالم.
موافقة473.726.3091.2عدم قدرة الزوج على تعويض الفتاة عن حياة اليتم.

موافقة568.431.6089.5تتعرض الفتاة إلهانات لفظية جارحة من الزوج.
لوا الفتاة اليتيمة من إنسانة لها  ضعاف النفوس حوَّ

موافقة668.426.35.387.7مشاعر وطموح إلى أداة تستخدم لنفع شخصي.

موافقة768.421.110.586.0تكتشف الفتاة بعد الزواج أن زوجها مدمن مخدرات.
موافقة868.421.110.586.0تعرضت للعنف الجسدي من زوجي.

موافقة968.415.815.884.2لم يدرك الزوج معنى الحرمان من عاطفة الوالدين.
موافقة1063.221.115.882.5ضعف تأهيل الفتاة وإعدادها للحياة الزوجية.

موافقة1157.926.315.880.7أهم ما يشغل زوجي هو الحصول على أموال المكافأة.
كثير ممن يأتي للزواج من الدار يتصرف وكأنه يطلب 

موافقة1247.442.110.579.0خادمة وليس زوجة.

أحيانا1347.426.326.373.7البعض يتزوج من الفتيات اليتيمات من باب نيل األجر.
أحيانا1426.357.915.870.2فشل الفتاة في إسعاد زوجها.

عدم قدرة الفتيات على االختالط بالمجتمع الخارجي بعد 
أحيانا1521.152.626.364.9الزواج.

بعض المتقدمين للزواج يطالبون بفتاة تخدم الوالدين 
أحيانا1621.147.431.663.2المقعدين.

الجدول رقم )5( المشكالت المؤدية لطالق  اليتيمات

المتوسط العام للمحور )85.7).
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ــم  ــابق أن أه ــدول الس ــج اجل ــن نتائ ــح م يتض
املشــكات املؤديــة للطــاق مــن وجهــه نظــر أفــراد 
ــاف  ــاد ضع ــأيت اعتق ــي: ي ــا ي ــاءت ك ــة ج العين
النفــوس أن الفتــاة اليتيمــة ليــس هلــا ســند يف مقدمة 
هــذه املشــكات، يليهــا بالرتتيــب كل مــن: طمــع 
كثــر مــن الشــباب يف الدعــم املــادي الــذي تقدمــه 
ــى  ــوف ع ــا، اخل ــد زواجه ــد عق ــاة عن ــة للفت الدول
ــن الالم،  ــد م ــل املزي ــاة تتحم ــل الفت ــاء جيع األبن
عــدم قــدرة الــزوج عــى تعويــض الفتــاة عــن حيــاة 
اليتــم، تعــرض الفتــاة إلهانــات لفظيــة جارحــة من 
لــوا الفتــاة اليتيمة من  الــزوج، ضعــاف النفــوس حوَّ
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 
ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــد تتف ــة. وق ــاة الزوجي للحي

ــة. ــة التبادلي ــوري يف النظري ــار التص اإلط

ــى  ــول ع ــو احلص ــزوج ه ــغل ال ــا يش ــم م  أه
أمــوال املكافــأة، كثــر ممــن يــأيت للــزواج مــن الدار 
ــة،  ــس زوج ــة ولي ــب خادم ــه يطل ــرصف وكأن يت
البعــض يتــزوج مــن الفتيــات اليتيــات مــن بــاب 
ــا،  ــعاد زوجه ــاة يف إس ــل الفت ــر، فش ــل األج ني
ــع  ــاط باملجتم ــى االخت ــات ع ــدرة الفتي ــدم ق ع
اخلارجــي بعــد الــزواج، بعــض املتقدمــن للــزواج 

ــن. ــن املقعدي ــدم الوالدي ــاة خت ــون بفت يطالب
النتيجــة مــع نتيجــة دراســة  وتتفــق هــذه 
ــباب  ــت إىل أن أس ــي توصل ــر )2007م( الت خض
ــاءة،  ــدم الكف ــار، ع ــوء االختي ــي: س ــاق ه الط
اإلكــراه يف الــزواج، وأســباب تتعلــق باملكانــة 
االجتاعيــة والعلميــة واملاديــة، عــف التوعيــة 
ــدم  ــة،  ع ــات األرسي ــوق والواجب ــة يف احلق الديني
القيــام باحلقــوق والواجبــات مــن قبــل الــزوج أو 

ــة. الزوج
ــن  ودور  دار  ــد طالقه ــامت بع ــكالت اليتي مش

ــا: ــة يف حله الرعاي

المتوسط غير موافقةأحياناموافقةالترتيبالعبارة
االتجاه العامالمرجح

موافقة194.75.3098.2أخاف على أطفالي من التشرد والضياع.

أستفيد من إعانة األطفال، ثالثة أطفال  
أحيانا231.668.4077.2كحد أقصى.

إجمالي اإلعانة لي وألطفالي ال يتجاوز 
أحيانا2638331.668.4077.2 ريااًل.

الجدول رقم )6( مشكالت اليتيمات بعد طالقهن ودور دارالرعاية في حلها
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يتضــح مــن نتائج اجلــدول الســابق أن اليتيات 
تواجهــن عــدة مشــكات بعــد الطــاق، أمههــا 
ــرشد  ــن الت ــال م ــى األطف ــوف ع ــب: اخل بالرتتي
والضيــاع، إعانــة األطفــال لثاثــة أطفــال كحــد 
أقــى، إمجــايل اإلعانــة هلــا وألطفاهلــا ال يتجــاوز 
2638 ريــااًل يــرصف الضــان االجتاعــي فقــط 
ــة  ــة إعان ــح دار الرعاي ــهريًا ، متن ــال ش ــف ري أل
قدرهــا 1138 ريــااًل فقــط نــادرًا مــا يقبــل أحــد 

ــض دار  ــال ترف ــا أطف ــي لدهي ــة الت زواج املطلق
ــض  ــا، ترف ــا بأطفاهل ــة إليه ــودة املطلق ــة ع الرعاي
دار الرعايــة عودهتــا إليهــا مــرة أخــري، ال تقــدر 

املطلقــة عــى حتمــل نفقــات تعليــم األطفــال. 

ــامت  ــة اليتي ــع يف رعاي ــات  املجتم دور مؤسس
ــات: املطلق

يصرف لي  الضمان االجتماعي ألف لاير 
أحيانا457.95.336.873.7شهرياً.

تمنحني دار الرعاية إعانة قدرها 1138 
أحيانا542.131.626.371.9ريااًل.

أحيانا642.126.331.670.2نادراً ما يقبل أحد زواجي وعندي أطفال.

أحيانا742.115.842.166.7ترفض دار الرعاية عودتي إليها بأطفالي.

ترفض دار الرعاية عودتي إليها مرة 
أحيانا842.110.847.464.9أخري.

أحيانا936.821.142.164.9ال أقدر على نفقات تعليم أطفالي.

أحيانا1042.15.352.663.2أسكن في بيت ملكي.

أحيانا1131.621.147.461.5تسعى دار الرعاية لتزويجي مرة أخرى.

تكفي اإلعانة نفقات الشهر في ظل غالء 
أحيانا1236.810.552.661.3األسعار.

يصرف الضمان االجتماعي لكل طفل 
غير موافقة5001326.35.368.452.6 لاير شهرياً.

غير موافقة1415.821.163.250.9أسكن في بيت مستأجر.

غير موافقة1517.65.976.547.0بعت قطعة أرض أملكها واشتريت بيتاً.

غير موافقة1610.55.384.242.1قامت دار الرعاية بتمليكي بيتاً.

المتوسط العام للمحور )79.2).
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن املجتمــع املــدين 
ــات  ــات لليتي ــة واخلدم ــاعدات املالي ــم املس ــوم بتقدي يق
ــة  ــة الكريم ــن املعيش ــل هل ــي تكف ــن، الت ــات وأبنائه املطلق
ــن  ــك م ــي، وذل ــي واالجتاع ــتقرار النف ــن االس وتأم

ــال: خ

يقــوم املحســنون وفاعلــو اخلــر بتقديم املســاعدات . 1
املاليــة لليتيــات املطلقــات وألبنائهن.

املســاعدات . 2 ترفــض اجلمعيــات اخلريــة منــح 
ــن دار  ــة م ــى إعان ــن ع ــة حصوهل ــات بحج لليتي

الرعايــة والضــان االجتاعــي.

غير أحياناموافقةالترتيبالعبارة
موافقة

المتوسط 
المرجح

االتجاه 
العام

موافقة189.510.5096.5أحتاج إلى رعاية خاصة من الدولة.
موعد  لها  ليس  الخير  وفاعلي  المحسنين  إعانات 

موافقة277.816.75.690.8محدد.

موافقة357.931.610.582.5اضطر لقبول بعض اإلعانات من بعض المحسنين.
موافقة463.210.526.379.0يحتاج أبنائي إلى رعاية خاصة من الدولة.

أحيانا547.410.542.168.4أنتظر من المجتمع كله إنقاذ أبنائي من الضياع.
ألني  مساعدات  منحي  الخيرية  الجمعيات  ترفض 
والضمان  الرعاية  دار  من  إعانة  على  أحصل 

االجتماعي.
أحيانا641.217.641.266.7

أحيانا736.826.336.866.6تقوم المدرسة برعاية أطفالي نفسيا وتعليميا.
لحل  فاعل  بدور  القيام  األهلية  الجمعيات  تستطيع 

أحيانا831.615.852.659.7مشكلتي.

من  أطفالي  إلنقاذ  حلوال  المجتمع  مؤسسات  تقدم 
أحيانا926.321.152.657.9خطر التشرد والضياع.

صغير  مشروع  بإنشاء  الخيرية  الجمعيات  تفكر 
أحيانا1026.321.152.657.9أعتاش منه.

مشاريع  بإنشاء  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تقوم 
أحيانا1126.315.857.956.1صغيرة نعتاش منها كاألسر المنتجة.

إحدى  من  العينية  اإلعانات  بعض  على  أحصل 
غير موافقة1226.310.563.254.4الجمعيات.

نفسيا  دعما  ألبنائي  المجتمع  مؤسسات  تقدم 
غير موافقة1321.115.863.252.7لمواصلة تعليمهم.

غير موافقة145.310.584.240.4أتقاضى إعانة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية.

الجدول رقم )7( دور  مؤسسات  المجتمع في رعاية اليتيمات المطلقات

المتوسط العام للمحور )87.6).
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تقوم املدرسة برعاية األطفال نفسيا وتعليميا.. 3
ــل . 4 ــدور فاع ــام ب ــة القي ــات األهلي ــتطيع اجلمعي تس

ــات. ــات املطلق ــكلة اليتي ــل مش حل
تقــدم مؤسســات املجتمــع حلــوال إلنقــاذ األطفــال . 5

مــن خطــر التــرشد والضيــاع.

تفكــر اجلمعيــات اخلريــة بإنشــاء مشــاريع صغــرة . 6
لليتيــات املطلقــات.

ــاء . 7 ــة بإنش ــة االجتاعي ــل والتنمي ــوم وزارة العم تق
ــة. ــاريع األرس املنتج ــل مش ــرة مث ــاريع صغ مش

احللول املقرتحة لعالج مشكالت اليتيامت املطلقات:

العبارة
غير أحياناموافقةالترتيبتشكيل هيئة مجتمعية تكون مهمتها:

موافقة
المتوسط 
المرجح

االتجاه 
العام

التأكد من رغبة الفتاة في الزواج وليس لمجرد 
موافقة178.921.1093.0مغادرة الدار.

موافقة268.421.110.586.0االستعانة بمختصين عند الحاجة.
موافقة368.410.521.182.4تحديد وقت صرف المكافأة للمتزوجة.

المساهمة في إعداد وتنظيم برامج التأهيل 
موافقة468.45.326.380.7والتدريب.

موافقة568.45.326.380.7االستفسار عن الشاب لدى الجهات األمنية.
موافقة652.636.810.580.6اختيار المناسب ممن تتوفر فيه الشروط.

تلقي طلبات البحث للراغبين في الزواج من 
موافقة763,210.526.379.0اليتيمات.

موافقة863.210.526.379.0قياس درجة اتزان شخصية الشاب والفتاة.
اإليواء المؤقت للزوجة في حال حدوث 

موافقة963.210.526.379.0اضطرابات زواج.

إعادة إيواء المطلقة بأبنائها إذا فشلت جهود 
موافقة1063.210.526.379.0اإلصالح.

التأكد من توفر شروط القدرة الجسدية والعقلية 
أحيانا1152.626.321.177.2للمقبل على الزواج.

أحيانا1257.915.826.377.2معالجة الحاالت الزواجية التي لديها صعوبات.
مقابلة الزوجين شهريا بعد الزواج لمدة سنة، ثم 

أحيانا1347.426.326.373.7مقابلتهم كل 3 أشهر كإجراء وقائي.

أحيانا1442.131.626.371.9تحديد العمر المالئم لزواج الفتاة.
أحيانا1542.131.626.371.9تحديد احتياجات تدريبية أخرى للزوج والزوجة.

تقديم المكافأة على أقساط لضمان استمرار 
أحيانا1652.65.342.170.2الزواج.

أحيانا1747.415.836.870.2إعادة تأهيل المطلقات عند الحاجة داخل الدار.
إنشاء عيادات إرشادية لمتابعة المتزوجين تنعقد 

أحيانا1836.831.631.668.4مرة أسبوعيا.

المتوسط العام للمحور )82.3).

الجدول رقم )8( الحلول المقترحة لعالج مشكالت اليتيمات المطلقات:
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن أهــم 
ــل  ــة حل ــراد العين ــل أف ــن قب ــت م ــي قدم ــول الت احلل
ــي،  ــات ه ــات املطلق ــه اليتي ــي تواج ــكات الت املش
ــاة  ــة الفت بالرتتيــب حســب أمهيتهــا: التأكــد مــن رغب
ــتعانة  ــدار، االس ــادرة ال ــرد مغ ــس ملج ــزواج ولي يف ال
بمختصــن عنــد احلاجــة، حتديــد وقــت رصف املكافأة 
برامــج  وتنظيــم  إعــداد  يف  املســامهة  للمتزوجــة، 
ــدى  ــل والتدريــب، االستفســار عــن الشــاب ل التأهي
ــه  ــر في ــن تتوف ــب مم ــار املناس ــة، اختي ــات األمني اجله
الــرشوط، تلقــي طلبــات البحــث للراغبــن يف الزواج 
مــن اليتيــات، قيــاس درجــة اتــزان شــخصية الشــاب 
ــواء املؤقــت للزوجــة يف حــال حــدوث  ــاة، اإلي والفت
ــا إذا  ــة بأبنائه ــواء املطلق ــادة إي ــات زواج، إع اضطراب
فشــلت جهــود اإلصــاح، التأكــد مــن توفــر رشوط 
ــزواج،  ــى ال ــل ع ــة للمقب ــدية والعقلي ــدرة اجلس الق
ــات،  ــا صعوب ــي لدهي ــة الت ــاالت الزواجي ــة احل معاجل
ــنة،  ــدة س ــزواج مل ــد ال ــهريا بع ــن ش ــة الزوج مقابل
ــد  ــي، حتدي ــراء وقائ ــهر كإج ــم كل 3 أش ــم مقابلته ث
العمــر املائــم لــزواج الفتــاة، حتديــد احتياجــات 
ــأة  ــم املكاف ــة، تقدي ــزوج والزوج ــرى لل ــة أخ تدريبي
عــى أقســاط لضــان اســتمرار الــزواج، إعــادة تأهيــل 
املطلقــات عنــد احلاجــة داخــل الــدار، إنشــاء عيــادات 

ــبوعيا. ــرة أس ــد م ــن تنعق ــة املتزوج ــادية ملتابع إرش
ملخص النتائج:

تشــر اإلحصائيــات اخلاصــة بالطــاق يف . 1
ــدُّ  ــَب تع ــام 1436هـــ إىل أن النَِّس ــة لع اململك

عاليــة وخميفــة، وبلــغ إمجــايل صكــوك الطــاق 
ــو 53604  ــعودية نح ــة الس ــة العربي يف اململك
ــبة  ــت نس ــت بلغ ــد، حي ــام واح ــة يف ع حال
الطــاق يف اململكــة نحــو 34% ، وهــذا يعنــي 
أن كل 100 حالــة زواج يقابلهــا 34 حالــة 

طــاق مســجلة يف العــام 1436هـــ.
هــي: . 2 اململكــة  يف  الطــاق  أســباب  أهــم 

ــدم  ــن، وع ــن اجلانب ــار م ــرع يف االختي الت
بــن  التكافــؤ  عــدم  التحــري،  يف  الدقــة 
العقــي،  املســتوى  حيــث  مــن  الزوجــن 
والثقــايف، واالجتاعــي وغرهــا مــن الفــروق 
ــف  ــاء بتكالي ــن الوف ــز ع ــخصية، العج الش
ونفقــات األرسة، الغــرة املفرطــة مــن جانــب 
الــزوج أو الزوجــة وتنامــي حالــة الشــك 
والريبــة،  عــدم االلتــزام الدينــي واألخاقــي، 
ــل  ــدم التواص ــارب، ع ــل واألق ــل األه تدخ
ــدم  ــن، التق ــن الطرف ــم ب ــاور والتفاه والتح
ــائط  ــت ووس ــار اإلنرتن ــي وانتش التكنولوج
عــى  االختــاف  االجتاعــي،  التواصــل 
األولويــات واالهتامــات والطموحــات بــن 

الزوجــن.
بطــاق . 3 خاصــة  أخــرى  أســباب  هنالــك 

اليتيــات وهــي: طمــع الــزوج يف الدعــم 
املــادي الــذي تقدمــه الدولــة للفتــاة اليتيمــة، 
وتعرضهــا  واســتحقارها  املــرأة  اســتغال 
للعنــف اجلســدي ألهنــا يتيمــة، ضعــف تأهيل 
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ــة،   ــاة الزوجي ــا للحي ــة وإعداده ــاة اليتيم الفت
اليتيــات  الفتيــات  مــن  يتــزوج  البعــض 
ــق عــى  ــا ينطب ــذا م ــل األجــر ه ــاب ني مــن ب
مبــادئ نظريــة الــرصاع، وكذلــك عــدم قــدرة 
الفتيــات عــى االختــاط باملجتمــع اخلارجــي 
ــادئ  ــة مب ــذه النتيج ــد ه ــزواج، وتؤي ــد ال بع

ــة. ــة الرمزي ــة التفاعلي النظري
الطــاق . 4 عــى  املرتتبــة  املشــكات  أهــم 

لليتيــات املطلقــات هــي: مشــاكل النفقــة 
الســكن  إجيــاد  عــدم  األبنــاء،  وحضانــة 
ــة  ــة العائل ــتخراج بطاق ــاكل اس ــب، مش املناس
ــم  ــكلة تعلي ــرى، مش ــة األخ واألوراق الثبوتي
األبنــاء، الشــعور بالقلــق واإلحبــاط وغرهــا 
مــن املشــكات النفســية، نظــرة املجتمــع غــر 
اإلجيابيــة للمطلقــة اليتيمــة فقــد اتفقــت هــذه 
ــة الوصــم  النتيجــة مــع التصــور العــام لنظري
االجتاعــي، إمهــال الرعايــة الصحيــة للمطلقة 
وأبنائهــا، تدهــور احلالــة االقتصاديــة للمطلقة 

ــاء. ــراف األبن ــاء، انح واألبن
االجتاعيــة . 5 والتنميــة  العمــل  وزارة  تقــوم 

وتقديــم  اليتيــات  برعايــة  اململكــة  يف 
املســاعدات  تلــك  ولكــن  املســاعدات، 
ــذه  ــف ه ــة. وتتوق ــت كافي ــات ليس واخلدم
املســاعدات بــزواج اليتيمــة أو خروجهــا مــن 
ــبب  ــا يس ــذا مم ــة، وه ــة االجتاعي دار الرعاي

مشــكلة كبــرة لليتيمــة املطلقــة.

التوصيات: 
دعــم املؤسســات مــن أجــل تقديــم املســاعدة . 1

ــة  ــم والرتبي ــة هلــن وألبنائهــن يف التعلي الكامل
ــة  ــات املالي ــادة اإلعان ــزواج، وزي ــة لل والتهيئ
خــاص  دور  إنشــاء  ورضورة  الشــهرية 
ــن  ــات بمفرده ــن اليتي ــات م ــواء املطلق الحت
بشــكل  جمهــزة  تكــون  أطفاهلــن  مــع  أو 
إنشــاء  ورضورة  واحتياجاهتــن،  يتناســب 
مركــز أو إدارة خاصــة تتبــع لــوزارة الشــؤون 
ومســاعدة  برعايــة  ختتــص  االجتاعيــة 
عيــادات  وتوفــر  املطلقــات،  اليتيــات 
ــة  ــادية خاص ــادات إرش ــة وعي ــية وصحي نفس

املطلقــات. لليتيــات 
ــة الوعــي بكيفيــة حــل املشــكات التــي . 2 تنمي

حقــوق  وحفــظ  للطــاق،  نتيجــة  تطــرأ 
املطلقــة اليتيمــة مــن خــال وســائل اإلعــام، 
لليتيــات  اإلرشــادية  الرامــج  وتنظيــم 
ــد  ــى عق ــل ع ــع، والعم ــات يف املجتم املطلق
ــا  ــش قضاي ــة تناق ــرات دوري ــدوات ومؤمت ن

الطــاق.
تكثيــف دور وســائل اإلعــام ودور العبادة يف . 3

التوعيــة بقضايــا الــزواج والطــاق، وتســليط 
اليتيــات،   طــاق  مشــكلة  عــى  الضــوء 
وعــرض الرامــج الدينيــة والثقافيــة التــي 
عامــة  بصفــة  الطــاق  بقضايــا  تعنــي 
واليتيــات املطلقــات عــى وجــه اخلصــوص، 
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ــة  ــة وتأهيلي ــج تدريبي ــم برام ــداد وتنظي وإع
وتزويدهــن باملهــارات واخلــرات لتحمــل 

املســؤولية.  
بتنظيــم . 4 أو الئحــة خاصــة  إصــدار نظــام 

ــوق  ــظ حق ــاق حلف ــد الط ــا بع ــات م معاجل
ــع  ــة م ــق الرشاك ــن، وحتقي ــات وأبنائه املطلق
مؤسســات املجتمــع إلقامــة مشــاريع صغــرة 
ــى  ــد ع ــات، والتأكي ــات املطلق ــة لليتي منتج
قيــام اجلمعيــات اخلريــة بدورهــا يف منــح 
املســاعدات لليتيــات وأن ال تربــط ذلــك 
الرعايــة  دار  مــن  إعانــة  عــى  بحصوهلــن 

والضــان االجتاعــي.
معمقة . 5 ميدانية  دراسة  إجراء  عى  العمل 

معاجلة  وكيفية  وآثاره  أسبابه  الطاق،  عن 
والتأكيد  العاج،  من  خر  فالوقاية  األسباب، 
عى دور املجتمع يف معاجلة الظاهرة عر الوعي 
االجتاعي والديني، ورضورة تبسيط إجراءات 
دور  وإبراز  التقايض،  مدة  واختصار  الطاق 
قضايا  عن  ومقررات  مواد  وإدخال  التعليم 

األرسة يف املراحل الدراسية املختلفة.
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