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 شجار قرم أبوظبي      أوتحليل التغييرات التي طرأت على نهج إقتصادي متكامل لالستشعار عن بعد لرصد 
An integrated low cost remote sensing approach for monitoring and analyzing 

changes of Abu Dhabi mangrove 

 

 *د. سامي اسماعيل المهدي
 ملخص

ر آلية ودقة خواريزم من خواريزمات التصنيف املراقب تطوي إىلهتدف ىذه الدراسة 
(supervised classificationواملعروف بأسم خواريزم خمطط )  الطيف  ةزاوي
(Mapper Spectral Angularوذلك من أجل إنتاج )  خرئط عالية الدقة

 . لتحقيق ذلك, مت مايلي :قتصادية وخالل فرتة وجيزةإبطريقة   لغابات قرم أبوظيب 
( من مرئيات training samplesمجع عدد كبري من عينات تدريبية  ) .1

م( مثل تلك امللتقطة من  القمر  0.6فضائية ذات دقة متييزية مكانية عالية )
ستخدامها كمدخالت خلواريزم خمطط إ( و Quickbird)  صطناعي كويك بريداإل

 زاوية الطيف . 
 Sieving)  ، خنل الفصائل (Soble filter)ثالثي سوبيل التطبيق فلرت  .2

classes)  حتليل األغلبية / األقلية ،(Majority /Minority analysis) 
على خرائط التصنيف الناجتة إلزالة البكسالت املنعزلة وبالتايل زيادة دقتها. كما 

رصد ومراقبة التغريات اليت طرأت على غابات القرم يف   إىل وهتدف ىذه الدراسة
. لتحقيق ذلك مت طرح 2015العام  إىل 1990ل الفرتة من العام إمارة أبوظيب خال

ستخدام إ( من بعضهما البعض ب1كل زوج من خرائط التصنيف احملسنة )اهلدف
 خواريزم الفرق بني خريطتني

   ((Image Difference . 
 

 أظهرت ىذه الدراسة عدة نتائج ومشاركات ىامة منها:
 دقة اخلرائط املستهدفة لألعوام  وبالتايل آلية عمل اخلواريزم  حتسن ملحوظ يف

و  90.122، ٪   99.069مبا نسبتو   ٪    2015و  2000 1990,
 على التوايل.، ٪96.096 

  زيادة كبرية يف املساحات املستزرعة ألشجار القرم يف منطقة غنادا ومدينة
 ابوظيب مقارنة مبناطق أخرى مثل الظابية وأبو األبيض. 

 يث كثافة أشجار القرم سجلت يف منتزه قرم أبوظيب الوطين أكثر املناطق من ح
 واملنطقة احمليطة بو.

 ، ابو ظيب ، الندسات،  غابات القرم الكلمات المفتاحيه:
 االستشعار عن بعد. ، خواريزم خمطط زاوية الطيف

___________________ 
جلائزة راشد  34الـ البيئة باملسابقة الدراسات  البحث الفائز باملركز األول يف جمال[ *

 .]بن محيد للثقافة والعلوم
 اهلندسة املدنيية والبيئية،جامعة اإلمارات،العنيقسم * 

 *Dr.  Samy Ismail Elmahdy 

  

Abstract 
This study aims to develop the performance and 

accuracy of the spectral Angular Mapper (SAM) 

in order to produce precise maps for mangrove 

with low cost and time consuming.  

To achieve this purposes, the following steps 

have been done:  

1- Collect high number of training samples from 

Quichbird images with a spatial resolution of 

0.6 m to train the algorithm  

2- Apply a 3×3 Soble filter, Sieving classes, 

Majority/ Minority analysis to refine and 

eliminate dark and isolated pixels in the 

classified maps and thus, increase its accuracy. 

This study also aims to monitor the changes in 

mangrove forests during the period from 1990 

to 2015 by subtracting every pair of the 

enhanced mangrove maps (aim1) using Image 

Difference algorithm (ID) 

The study showed important results and 

contributions as follows: 

 A significant improve of the algorithm 

performance and consequently, the 

produced 1990, 2000 and 2015 maps with 

an overall accuracy of   ٪ 980.98 , 8.0.99 

and  890.89   ٪, respectively.  

 A significant increase in the mangrove 

plantation in Ghanadah area than elsewhere 

in the study area  

 The highest area of dense and healthy  

mangrove was observed in Abu Dhabi 

Mangrove National Park and its adjoining 

areas.   

Astrong spatial association between    

topography and tidal channels and the spatial  

distribution and density of Abu Dhabi 

Mangrove. 

___________ 
* Civil and Environmental Engineering Dept. UA EU 
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 ةمقدم

مختمفة في المجتمع فوائد  لما ليا منجزء ميم  من النظام البيئي الساحمي   (mangrove forests)غابات القرم 

 . يرجع ذلكاً سنوي ٪2  ونخفض بما نسبتالنظم اإليكولوجية لنبات القرم قد كما تشير التقديرات إلى أن ا. (1)قتصادإلوا

  .(2,3) ةالجوفي ةلميا، والتوسع الزراعي، وتغير المناخ، وزيادة مموحة اةلمترب  التموث الكيميائيإلى 

الوصول بمكان من الصعوبة  ونأ, فة جغرافياً منعزلحول الجزر الماكن المد والجزر و أ غابات القرم فينتشار رًا الظن

وكذلك دراسة التغيرات التي طرأت عمييا. سباب تدىورىا أ، التنوع البيولوجي و  الكثير عن التباين المكاني ةإلييا ومعرف

ستخدام امحدودة وغالبيتيا أجريت بن آللى اإتبقى  بوظبيأجريت عمى غابات قرم أالتي سابقة معظم الدراسات ال

. لذلك، من الميم قتصادياً ا ةمكمفو طوياًل  وقتاً  بطرق تستغرق محدود قياسات ميدانية عمى نطاق جغرافي محمي

غابات القرم ورصد دقيقو لخرائط  تساعد في رسمو لممال والوقت  ةموفر نفس الوقت  وفي ةوجديد ةالبحث عن طرق بديم

   .(4,5), االستشعار عن بعد افي واسع. من ىذه الطرق واألدواتعمى نطاق جغر ت عمييا التغيرات التي طرأوتحميل 

 مشكمة البحث

 ةجويالصور التفسير البصري لمخالل  من ةبالعين المجردتخريطيا  بوظبي تم أمارة إمعظم خرائط غابات القرم في 

 ةزميات معقدين العمل بخوار أ ،ةالدراسات السابقظيرت أ. كما الدقة إلى اً وتفتقر كثير محدود  جغرافي محمي عمى نطاق

 ةضخم ةميزانيإلى ( يحتاج < م1) اً عاليو جد ةمكاني ةتمييزي ةذات دق ةعمى مرئيات فضائيوالتي تم تطبيقيا 

يحتاج الخواريزميات  لييا أن العمل بيذا النوع منإأضف . ةعالي ةيتخزين ةويحتاج ذاكر  ةلممعالج طويالً  ويستيمك وقتاً 

 . وتطبيقيا عمى نطاق جغرافي واسعن يتم تجميعيا أبمكان  ةعدد ىائل من عينات التدريب والتي من الصعوبإلى 

  ىمية البحثأ

جل تخريط أمن  ةتخزينيو قميم ةويحتاج ذاكر  ةوجيز  زمنية ةيعمل لفتر عن بعد سشعار لال متكامل قتصاديانيج تطوير 

العام  إلى  1990من العام الزمنية  ةت عمييا  خالل الفتر أورصد وتحميل التغيرات التي طر بوظبي أ دقيق لغابات قرم

 اً ن تكون مرجعمستقباًل وكذلك يمكن أ وتحديثيا مثل ىذه الخرائط يمكن ترقيتيا عمى نطاق جغرافي واسع. 2015

  زرقألنتشار غابات القرم وتراكم الكربون اابين  ةين لدراسة العالقمن قبل الباحث ةيكولوجيإلدراسات  اً ميم
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 (blue carbon) بوظبي. أ  ةالعاصم بطول سواحل 

 ىداف البحث أ

    مخرجاتو بما يسمح ودقة  (Spectral Angle Mapperزم مخطط الطيف الزاوي )يلية عمل خوار آ تطوير .1

 خرى.أ إلى ةيمكن تحديثيا من فتر بوظبي أ قرمت لغابا ةعالية الجود دقيقة الحصول عمى خرائط

والفرق بين  (Spectral Angle Mapper زميات مخطط الطيف الزاوي )يتطوير نيج متكامل يجمع بين خوار  .2

 لخوارزم مخطط الطيف الزاوي ستخدام المخراجات المحسنةا( وذلك بID) Image Differenceمرئيتين فضائيتين )

لتغيرات التي طرأت عمى فضائيتين بما يسمح برصد وتحميل ا زم الفرق بين مرئيتينيت لخوار كمدخال ول()اليدف األ

 . الماضية خمس وعشرون عاماً البوظبي خالل أغابات قرم 

 فروض البحث 

في باإليجاب يؤثر  اً جد ةعالي ةمكاني ةتمييزي ةذات دق ةجمع عدد  كبير من عينات التدريب من مرئيات فضائي .1

 رصد ومراقبة التغيرات التي تطرأ عمييا.تحسين دقة  ويساعد عمى دة خرائط غابات القرمنوعية وجو 

لخواريزم الفرق  مخرجات عالية الدقةزم مخطط الطيف الزاوي يؤدي يمن خوار دقيقة و  ستخدام مخرجات محسنةاب .2

 .صد التغيرات التي طرأت عمى البيئةالمصمم لر  ن فضائيتينبي بين مرئيتي

  ةالسابقالدراسات 

 ةالتمييزي ةذات الدق (multispectral images) طيافألمتعددة ا ةستخدمت المرئيات الفضائيافي الوقت الراىن، 

 ةالعالي ةالمكاني ةالتمييزي ةصطناعي الندسات( والدق)مثل مرئيات القمر اال ةالمتوسط ةالمكاني

ورصد تخريط في  [(Ikonos) يكونوسآو  (Quickbird) كويك بيرد ،(Spot) سبوت،  ةصطناعياأل مثل األقمار]

 ةشر ت( المنseagrass) ةعشاب البحريألو ا ةالمريضاألشجار غابات القرم والكشف عن التي طرأت عمى التغيرات 

ومراقبة التغيرات تخريط في  المرئيات الفضائية همثل ىذ ستخدامافإن  ،. بالرغم من ذلك(6) ةالضحم ةالبحري هفي الميا

ة ومساح ةضخم ةويحتاج ميزانيوقتًا طوياًل يستغرق  قد ،مى غابات القرم عمى نطاق جغرافي واسعالتي طرأت ع

 ةالمتوسط ةالمكاني ةالتمييزي ةذات الدق ةسيولة الوصول لممرئيات الفضائي ،خراآل. عمى الجانب ةعالي ةرقمي ةتخزيني

ن توفر لدينا أيمكن  ،ندساتصطناعي آلالة من القمر اتقطوالممواسعة  ةوالزمانية التي تغطي مساحات جغرافي
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 هىذ .(7)لموقت والجيد ةموفر ة اقتصادي ةعن غابات القرم عمى نطاق جغرافي واسع وبطريق ةوبيولوجي معمومات مكانية

 .)98,)بو  ةزرق المرتبطألودورة الكربون ا ظبيبو أ قرملغابات المعمومات تميد لنا الطريق لفيم النظام البيئي 

من  يايورصد وتحميل التغييرات التي طرأت عمغابات القرم لرسم خرائط  (10) الماضيةزت معظم المحاوالت ترك ،محمياً 

ستخدام الىتمام المن ا، مع قميل ةمحدودجغرافية مساحات  عمىة خالل التفسير البصري بالعين المجرد لمصور الجوي

التغيرات عمى المستوى اإلقميمي من مرئيات  ستخدام وتحميلالرسم خرائط تصنيف غطاء و  توماتيكيةأزمات ير اخو 

النباتي غطاء الستخداميا في رسم خرائط تصنيف ال ةألتوماتيكيزمات اي، تم تطوير العديد من الخوار اً مؤخر  .ةفضائي

زميات عمى يالخوار  ةستندت معظم ىذأ .(11) ةواسع من خالل المرئيات الفضائيجغرافي ورصد التغيرات عمى نطاق 

 صنيف المراقب تويسمى  ةالدراس ةعن منطق ةف المبني عمى معمومات مسبقطرق التصني

(supervised classification)(12) ، تصنيف الويسمى   ةالدراس ةعن منطق ةالمبني عمى معمومات مسبق غيرأو

أرض المعمومات ىي غير قابمة لمتحقيق عمى  ة( حيث مثل ىذunsupervised classification)غير المراقب 

زميات متعدد ي( مثل خوار  nonlinear transformation) ةغير خطي ةتحوليخواريزميات ظيرت أو  كما. (13)لواقعا

خوارزميات و  multi- spectral Kauth-Thomas transformation (MKT) (14))  توماس -كواث األطياف

 (15)( vegetation indices) ( مثل خوارزميات مؤشر غطاء النباتيlinear transformation) ةخطي ةتحولي

 .(16) ( Tasselled Capزم قبعة تاسيالد )يو خوار 

بالعثة  ةشجار الغجر المصابأفي الكشف عن تساقط أوراق ستخدمت عمى نطاق واسع ازمات يالخوار  هىذ

(detecting gypsy moth defoliation) لمقمراأل ةستخدام مرئيات فضائيبإ( صطناعي الندساتMSS.)  

 Coppin and Bauer (1994) (17) ناعية طصالاألقمار ا من صور ةارنوا بين مؤشرات الغطاء النباتي الممتقطق

جروا دراسة تطبيقية أ (18) (Dhakal et al. 2007)شجار الغابات. التي طرأت عمى أ اتدراسة التغير جل أمن 

تحديد التغيرات التي جل أن م  [change vector analysis (CVA)]   ةزم التحميالت الخطييستخدام خوار بإ

التي  ةعمى تمخيص التغيرات الطيفي ة. ىكذا تطبيق يوفر المقدر (19)بالفيضانات ةثر أت عمى بعض المناطق المتأطر 

جل رصد ومراقبة أتم تطويرىا من أخرى زمات يظيرت خوار أكما و  .ةالمناطق الجبميب ةت عمى الغابات المنتشر أطر 



 5 مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد السابع عشر، العدد الثاني  

األراضي ستخدام ام األراضي وخرائط مابعد تصنيف غطاء و ستخداا ت عمى غطاء وأر التي ط جداً  والتغيرات السريع

(post-classification مثل خوار )زم مقارنة تصنيف الوظائفي.  

]([post-classification comparison (PCC  زم الفرق بين مرئيتين فضائيتين وحيد المتغير يوخوارunivariate 

image differencing (UID)]  [قمار ة ألمختمف ةالتقطت عمى فترات زمنيفضائيتن  مرئيتين بينالفروقات  لحساب

قاليم أطبق عمى نطاق واسع و الخواريزم ( . ىذا optical remotely sensed data)  ةضوئي ةناعيطصأ

 . (20,21)ةمختمف

 ةمن خالل مرئيات فضائي ويئيغيرات البتلدراسة ال طبق ذيزم تحميل المتغيرات واليخرى مثل خوار أ ةطرق تحميميىناك 

ستخدمت لعمل اوالتي  (Complex assembly) زمات التجمع المعقديوخوار  (22)ةمختمف ةالتقطت عمى مراحل زمني

كما   .(23)ةمن خالل مرئيات  فضائيو التقطت عمى فترات زمنيو مختمف ةعمى معمومات غير مسبق ةمبنيتصنيفات 

 ةلرصد ومراقب [support vector data description (SVDD)] ةالمتجيزم وصف دعم البيانات ياستخدم خوار و 

كذلك تم تطوير . ةمختمف ةالتقطت عمى فترات زمني ةراضي من خالل مرئيات فضائيستخدام األاتغيرات غطاء و 

لرصد ومراقبة  ( novel hierarchical change detection approach aسموب فكري  منيجي شجيري )أ

في  ةمن خالل التغيرات الموجودمتداد العمراني الا هفحص اتجاو  ةمعين ةت عمى منطقأات التي طر التغير جميع 

 .  (24,25)مرئيتين فضائيتين التقطتا عمى فترات زمنيو مختمفو 

 شعة الميزرأستخدام امن خالل المسح الضوئي ب التقطتستخدام مرئيات إتم  ،اً حديث

 )Light Detection and Range (LiDAR من خالل طائرات بدون طيار مثبت عمييا  ةوكذلك مرئيات ممتقط

 ةبعاد الثالثألوتمثيميا في ا ةلحصول عمى بيانات  تفصيميجل اأمن  Unmanned aerial vehicle (UAVكاميرا )

  ( 0,3126,27,28,29,3) .ىتمام كبير من قبل الباحثين العممييناصبحت محل أوالتي  ةورصد التغيرات في المناطق الحضري

 artificial neural)،ةعصاب الصناعياأل ةزم شبكيمثل خوار  اً وتعقيد اً كثر تطور أزمات يخوار واستخدمت  كما

network)  ،نعكاسلال ستاىمر-نموذج لي ( الضوئيLi-Strahler reflectance model  خوار ,)الدعم  ةزم مكيني

( عمى نطاق spectral mixture model) موذج الخمط الطيفي( و نSupport Vector Machineالمتجيي )
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راضي والعديد من المظاىر مثل الغطاء الحضري والنباتي المائي ألستخدام ااغطاء و  واسع في رسم وتصنيف

 . (32,33)ةعالي ةمكاني ةذات دق ةبصور فضائي ةستعانمن خالل االوذلك وشبكات الطرق 

ذات  ةوالتي تعمل عمى مرئيات فضائي) ةخوارزمات المعقدال هن العمل بيذإظيرت كثير من الدراسات أ في المقابل

وعدد  ةعالي يةتخزين ةوذاكر  ةلممعالج طويالً  اً ويستيمك وقت ةضخم ةميزاني إلى م <( يحتاج1) اً جد ةعالية مكاني ةدق

عميو,  اً ن يتم تجميعيا وتطبيقيا عمى نطاق جغرافي واسع. وبناءأبمكان  ةىائل من عينات التدريب والتي من الصعوب

ة من و مرئيات ممتقطأ( hyperspectralطياف )ة متعددة األعمى مرئيات  فضائي ةزمات المعقديالخوار  ةتطبيق ىذ

أبوظبي يعتبر مارة إ( عمى نطاق جغرافي واسع مثل LiDAR dataشعة الميزر )أستخدام اخالل المسح الضوئي ب

ىميو بمكان البحث عن نيج لذلك من األمن الدراىم. الماليين إلى تصل  ةكبير  ةميزانيإلى تحدي كبير ويحتاج 

ضي وتحميل ورصد التغيرات التي راستخدام األاجل تخريط غطاء و أمن  ةوجيز  ةزمني ةقتصادي يعمل لفتر امتكامل و 

 .  2015العام إلى  2000من العام  ةت عمييا  خالل الفتر طرأ

 والمستخدم عمى نطاق واسع لتصنيف الصخور ،(Spectral Angular Mapper)الطيف   ةزاوي  مخططزم يخوار 

ة عالي ةمكاني ةذات دق ةراضي من خالل مرئيات فضائيستخدام األاغطاء و رصد ومراقبة التغيرات في تخريط و في و 

 ةمكاني ةذات دق ةمجاني ةستخدام مرئيات فضائيإب ةومخرجاتو ويقوم بيذه الميم ئوداأيمكن تطوير  ، ةعالي،  اً جد

 . م( 30) ةمتوسط

  ةمنطقو الدراس

 "و ”E 53 ° 25 '41بين عمى خطي الطول  ةالمتحد ةدولة االمارات العربي ،بوظبي أمارة إفي  ةتقع منطقة الدراس

54 ° 42' 20”"E  وخطي العرض"N 24 ° 4 '30  و""N 24 ° 47' 15 ." 

 -تجاه الشمال الشرقيالفي ا بوظبي مثل قطاع منحني الشكلأمارة إكم من ساحل  130بطول تمتد غابات القرم 

مثل الفطيسي، السعديات، نتشار غابات القرم بكثرة تعرجاتيا وكثرة جزرىا اتتميز مناطق . ( 1الجنوب الغربي )شكل

  الريم، ساس النخل، ساس النخل وجزر خور فريدة،  فيد والبحيرات.
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إلمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة كما تم تفسيرىا من خالل الصور نتشار غابات القرم عمى الساحل الغربي االتوزيع الجغرافي و : يوضح 1شكل 

 (  2012ابوظبي- ةىيئة البيئ.(تخدام التفسير البصريساب ةالجوي

من  اً كثر من خمسين نوعأوينتشر بيا اليكتارات  آالفتغطي الدراسة في المنطقة شبو القاحمة التي تقع منطقة  

(، التي Avicennia marina mangroveبحري )فيسينا الأقرم ىو  اً نواع شيوعىذه األ كثرأمن أشجار القرم. 

رتفاع أشجار القرم من بضعة اويتراوح كما  .(34)سم آل القرماب اً محمي ايضًا أشجار القرم الرمادي والمعروفةتسمى 

اضي الرطبة المشبعة بمياه الحياة في األر ىو قادر عمى التأقمم و م(، و  17متار )ات األم( إلى عشر  0.15سنتيمترات )

في  ةن مموحة التربأ ةكدت بعض الدراسات السابقأكما و  .( 2)شكل (35)ةالمناطق شبو القاحمفي البحر المالحة 

مرده  ةلتربرتفاع الشديد في مموحة  اال. ىذا ا(10)البحر مناطق نمو غابات القرم تجاوزت مموحة المياه الجوفية ومياه

 ةالتربتتكون . بوظبيأمارة إفي  حرارة ومعدالت البخر العالية وندرة ىطول األمطارالدرجة  فيالشديد رتفاع الاإلى 

عالية ونفاذيو ال تياتتميز بمسامي  . ىذة التربة طفيميالمن الطين والطمي  غالباً في مناطق نمو غابات القرم 
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. (10,36)خالل فترة المد والجزر ة البحر بيا لفترة طويمة، خصوصاً منخفضة والتي تمكنيا من الحفاظ عمى مياال

 .م من سطح البحر 3-2تتراوح بين  ةنحدارات منخفضاالقرم بتضاريس و تتميز مناطق غابات  ،تضاريسياً 

 
 .زرق المفيد لمبيئةألا يتم تخزين الكربون ماقرم أبوظبي حيثغابات شجار وبيئة توضح األشكال المختمفة أل ة: صور فوتوغرافي 2شكل 

  الطرق المستخدموالبيانات و 

  ةالبيانات ومرحمة ماقبل معالجة المرئيات الفضائي

  اإللكترونيتم تحميميا من الموقع  ندساتطناعي آلصالمن القمر ا ةالممتقط ةمجموعات من المرئيات الفضائي ربعأ

 ةيتمييز  ةت بدقالمرئيا ةتتميز ىذ (. http://earthexplorer.usgs.gov) ةاالمريكي ةالجيولوجي  بالمساحة الخاص

قمار من األ 2015سبتمبر  25و   2000غسطس أ 23, 1990اغسطس  28 م والتي التقطت بتاريخ 30 ةنيمكا

 المخطط التخريطي ندساتوآل( Landsat Thematic Mapper) المخطط التخريطي ندساتآل طناعيةصاأل

سم الحديث المعروف بوالقمر الصناعي ا ]([Landsat Enhanced Thematic Mapper(ETM+)المحسن 
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ختيرت أالمرئيات  ةن ىذيالحظ أ . OLI( Operational Land Imager)( رضي )المصور التشغيمي األ آلندسات

, ىناك ندساتالقمر آلمرئيات إلى ضافو ينيا. إالتحميمي ب يل الخطأمة نوعا ما وذلك لتقمتقاربزمنية ات تفي توقي

سم  60تصل إلى  ةمكاني ةدقة تمييزيوالتي تتميز ب (Quickbirdسريع )ناعي الطائر الطصلمقمراأل ةمرئيات فضائي

  ./http://www.google.com/earth/download/ge اإللكتروني من الموقعتم الحصول عمييا وتحميميا والتي 

مرئيات القمر ستخدام اب اً مكانيتم تصحيحيا ، ةثناء تحميل المرئيات الفضائيأحي ي خطأ تصحيأولى ولتجنب أ ةكخطو 

( radiometric differences)ةشعاعيزالة الفروقات اإلا  بتصحيح الخطأ االشعاعي و  اً متبوع كويك بيرداألصطناعي 

 (. Envi v. 5 Software) ةالخامس  ةالنسخن في آي إ شعاعي الممحق ببرنامجيزم التعيير اإلتخدام خوار سابينيا ب

   Training and samplingزم يعينات وتدريب الخوار 
 ةتدريبي ةعين 320تم جمع  ،(mixed pixelsختالط البكسالت )اوتجنب  زم المستخدميلزيادة فعالية ودقة الخوار 

فحصيا ثم  ةنيالمكا ةعالي الدقلمقمر كويك بيرد  ةبكسل( من المرئيات الفضائي  20 -10)كل عينو تحتوي عمى 

 ةالنسخن في آي إبواسطة برنامج  اً فرادى جرافيكي( spectral signatures) ةوتقييم دقتيا بتمثيل تواقيعيا الطيفي

 (.3( )شكلEnvi v. 5 Software) ةالخامس

 
الغربي إلمارة أبوظبي كما تم جمعيا وقياس انعكاساتيا من خالل : النسب المئوية لإلنعكاسات الطيفية ألشجار القرم المريضة منيا والصحية منيا المنتشرة عمى الساحل 3شكل 

 .  يالحظ أن انعكاس أشجار القرم الصحية والكثيفة أكبر من االنعكاسات الطيفية ألشجار القرم المريضة والمبعثرة جغرافيًا.8ندسات المرئيات الفضائية لمقمر آل

 

http://www.google.com/earth/download/ge/
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 (Image classification) ةالفضائيالمرئيات تصنيف 

يجعل من عممية التمييز بينيا باستخدام النباتات التي تشكل الغطاء النباتي   شابو االنعكاسات الطيفيو لمعديد منت

 unsupervised)وغير المراقب  (supervised classification) زميات تصنيف المراقبيبعض خوار 

classification )زم يات غير دقيقو. ليذا السبب, اختير خوار تصنيف  إلى والتي تؤدي في الغالب بالغ الصعوبة اً مر أ

 والذي تم استخدامو عمى نطاق واسع في العديد  Spectral Angle Mapper (SAM) (37)مخطط زاوية الطيف  )

 .  ةالخامس ةالنسخن في آي إفي برنامج  ةأدامن الدراسات السابقو والمتوفر ك

 عممو ومزاياه وآلية زم يتعريف الخوار 

( لكي تطابق عدد من n-D angleزاوية الطيف ىو مصنف طيفي يستخدم زاوية االتجاىات )زم مخطط يخوار 

بين  ةيحدد التشابو بين طيفين وذلك بحساب الزاوي( و reference spectraالبكسالت بالنسبو لممرجع الطيفي )

في المرئيات  ةالضوئيمساوي لعدد الحزم  ةبعاد فضائيأمتجيين في أو نيم مخططين أعتبرىم وكو شعاعين ويأطيفين 

( endmember spectrum vectorالطيف بين متجو  عينات الطيف )أو . كما ويطابق زاوية الشعاع ةالفضائي

تفسير التمثيل و يسيل أ(  وبذلك يبسط n-D space( في الفضاء المجسم )pixel vectorومتجو كل بكسل )

 التاليو : ةبتطبيق المعادل المجسم الفضائيتمثيل ال  إلىاليندسي 

 
لى إ( يشير r) ،( pixel spectrum( طيف البكسل او )t) ، ة( ىو عدد الحزم في المرئيات الفضائي nbحيث )

من مزايا  (.spectral angle) ةتشير الزاوية الطيفي  (α)خيرًا أو ( reference spectrumالمرجع الطيفي )

وقمة الخطأ  ةالفضائي  ةراضي في المرئيستخدام األاو أ قدرتو عمى تصنيف غطاء  ىي ، زم المقترحيالخوار ستخدام ا

 اتزميالخوار مثل ىذا النوع من يحتاج  ،لكن في المقابل. (38)الوقت المستغرق لذلكو الصفر   إلىالذي يكاد يصل 

عمى جودة  ةكبير  ةيؤثر بدرج قد ن ذلكأل وتعميمو وتدريبفي  ةالمستخدمجمع العينات عممية ثناء أوحذر  ةدق إلى

 . (37)(thresholdعتبة التصنيف )
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  لعامل الكسب غير المعموم بةحسوس بالنسمغير التجاه الطيف استخدام ازم بييقوم الخوار  ،تصنيفالثناء عممية أ

(the unknown gain factorويعامل كل ا )(37)طياف بدرجات متساويو أل . 

 بناءً غطاء نباتي تمثل غابات القرم  ةخريط إلىيا من عممية التصنيف يتم تحويم ةناتج ةفضائي  ةكل مرئي ،اً خير أ

 زم. يدخاليا لمخوار ثم إ عمى عدد ودقة عينات التدريب التي تم جمعيا

 ( Post classification and data manipulationالتصنيف وتحميل البيانات ) ةمرحمة مابعد عممي

 تباع مايمي: ا ةىميألمن ا ،(ةالسابق ة)الناتجو من المرحمغابات القرم لزيادة دقة خرائط 

  .ةالناتج في الخرئطوسيولة تمييزىا غابات القرم ( لتحسين حدود Soble filterسوبيل فمتر ) 3×3تطبيق  .1

 3×3 فمتر ستخدامإبوذلك ( Majority / Minority analysisوالمعروف  ) ةقميأ / ةتطبيق تحميل مايسمى غالبي .2

 (.central pixel) ةلمبكسل المركزي 1بقيمة 

 .2 ةلمحد وىى القيم ةقل قيمأستخدام  ( بإSieve classesتطبيق غربمة الفصائل  ) .3

 تقميل الضوضاء والفراغات الموجودة( والمخصص لclump classesو )بيق فمتر مايسمى بتجميع الفصائل أتط .4

نجازىا إ(. ىذه الخطوات تم combining classes) التصنيفات ةبتجميع ىذ اً متبوع ةالناتجغابات القرم في خرائط 

لحساب  ،اً خير أ. ةي النسخو الخامسآن في إفي برنامج  ة( والمتوفر post classificationتسمى  ) ةداأستخدام اب

 الشكل الخطي  إلىالخرائط من الشكل النقطي الرقمي )ديجيتال(  هتم تحويل ىذ ،ةمنطق كلغابات القرم في مساحة 

(vector format ) السالف الذكر البرنامج  نفسدام  ستخاب.  

 ( Accuracy assessmentعنو ) ةزم وخرائط التصنيفات الناتجيتقييم دقة الخوار 

بين عمييا  تأ( ورصد التغيرات التي طر 2015و  2000 ،1990الناتجو ) غابات القرملعمل تقييم شامل لدقو خرائط 

 ستخدام العينات التي تم جمعياا( بconfusion matrix) ةعشوائي ةجراء مصفوفن يتم إأ, من الميم عوامه األىذ

 دقة المستخدم  ،(kappaوحساب معامل كابا ) ةعمى حد ة. ىذه المصفوفات تم عمميا لكل خريطسابقاً 

(user's and( و دقة المنتج )producer's accuracyعمى حد ) (39)ة . 
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 ( Change detection and analysis)غابات القرم رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت عمى 

بين كل زوج من مرئيتين  االختالف(  تم بتحديد pixel-based) عمى التغير في البكسل اً رصد ومراقبة التغيرات بناء

  Difference Image فضائيتينزم الفرق بين مرئيتين يستخدام خوار ابفضائيتين التقطتا في فترتين زمنيتين مختمفين 

 :  ةتاليتباع الخطوات الإب

( والتي difference thresholdو عتبة الفرق )أ. الكشف عن التغييرات التي طرأت عمى كل زوج بتحديد حد 1

بينما تمثل التغيرات  ،(2يرات اإليجابية تمثل أول الطبقات )ن / التغي فمثالً . 1و + 1-تكون متباعدة وبالتساوي بين 

 ( يمثل الطبقة الوسطى .1( +2)ن /  طبقةتغيير أي (. 2)ن / الطبقات  خرآالسمبية 

 .من المرئية)الخرائط النقطية( عن طريق طرح الحد األدنى  الفضائية تطبيع المرئيات .2

أت عمى غابات التي طر  يراتتغلرصد ال معاً  2000-2015و 2000-1990عوام األدمج مرئيات التصنيف   .3

 . 2015 إلى 1990مابين  القرم خالل الفترة

  ةلمناقشواالنتائج 

من  أوالتي تبدشديدة التعرج  ةغابات القرم تتركز في المناطق الساحميأن   إلى ةالناتجالغطاء النباتي تشيرخرائط 

 رز بج أبوظبي مرور أ ةلجنوب الغربي من العاصمبيض في ابو األأجزيرة   إلىفي الشمال الشرقي  امنطقة غناد

 .  (4و 1ينمشكال) والسعديات والظابيو وحمة بحرانيالشميمو 

لوحظ زياده مضاعفو متدرجو في مساحات غابات القرم  ،( 1والجدول  6و  a5)الشكمين   في منطقو غنادا والشميمو

خالل  2كم 38.901  إلى 2000خالل العام  2كم 16.028 لىإ 1990خالل الفتره من العام  2كم 4.496من  

 .2015العام 
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بوظبي كما تم تعيينيا من خالل المرئيات أ إمارة عمى سواحلالمنتشرة غابات القرم وغير غابات القرم تشار إنماكن أ: خريطو توضح الفرق بين  4شكل 

 .ستخدام الخواريزم المقترحأب 8الفضائيو لمقمر الندسات 

 1990خالل العام  2كم 0.0369 زيادة وقدرىا ةطقنفس المنفي الصحيو القرم ن كثافة غابات أظيرت النتائج أكما و 

في  ةواسعوالتي شيدت زياده   2015خالل العام  2كم 10.969 إلى 2000 خالل العام 2كم  4.496  إلى

سجمت غابات القرم  ،(1والجدول 6و  b5الشكمين  )بوظبي والسعديات أفي منطقة  .ةستزرعالقرم المغابات مساحات 

 قبل ارتفاعيا 2000العام  خالل 2كم 22.31  إلى 1990خالل العام   2كم 14.517من   متطرداً  ارتفاعاً 

في نفس  ةشجار الصحيغابات القرم ذات األ ةن كثافأكدت النتائج أ. كما و 2015خالل العام  2كم 58.211 إلى

الظابيو وحمة  ةما في منطقأ ( 1وجدول  6و 5، 4)شكل الزمنية  ةخالل نفس الفتر  ةشيدت نفس الزياد  ةالمنطق

من  قفزت مساحة غابات القرم  ،1990في مساحتيا. ففي خالل العام  ةعفمضا ةبحراني, فسجمت غابات القرم زياد

ظيرت كما وأ. 2015خالل العام  2كم 24.623  إلى 2000خالل العام  2كم 9.475  إلى 2كم 0.135225

تضاعفت مساحة غابات القرم  ،فمثالً  .ةفي نفس المنطق في كثافة وصحة غابات القرم ةمنتظم ةزياد اً يضأالنتائج 

 2015 خالل العام 2كم 0.8667  إلى 1990خالل العام  2كم 0.135225من   ةالصحيو  ةكثيفال

 (.1والجدول 6و  c5الشكمين  )  
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تركزت معظم غابات  ،( 1 وجدول 5d ,6  )شكلاألبيض بو أبوظبي وبالتحديد حول جزيرة أ ةعن العاصم اً بعيد

 ةخالل الفتر  2كم 7.733في مساحات غابات القرم من    ةفطفي  ةزياد منيا ولوحظ القرم في الجزء الشمالي الشرقي

  إلىلتصل شديدًا  اً رتفاعارتفعت االمساحات  هإال أن ىذ . 2000خالل العام  2كم 8.765  إلى 1990من العام 

 2كم 0.730125في مساحة كثافة غابات القرم من  ةطفيف ة. كما ولوحظ زياد2015خالل العام  2كم 17.431

رتفاعًا اشيدت مساحات غابات القرم  ،جماالً إ. 2015العام   إلى 1990من العام  ةخالل الفتر  2كم 1.478  إلى

  إلىيرجع ذلك  (.6)شكل  2015العام   إلى 1990من العام  ةبوظبي خالل الفتر أ ةبطول ساحل العاصم اً ممحوظ

عمى دوائر صنع القرار بضرورة زيادة  ذن اهلل صاحب السمو الشيخ زايد والمختصين والقائمينبأىتمام المغفور لو ا

زن البيئي اعمى التو  ةفي المحافظ ةوبيئي ةاقتصادي  ةىمية أبوظبي لما ليا من أمار إة لغابات القرم في المستزرع ةالرقع

 .(40)والطيور ةيكمالس ةحيث تقوم جذورىا بدور الحاضن الطبيعي لمثرو 

( كما تم تحديدىا من المرئيات الفضائية لمقمر d) أبواألبيض ( وc(, الظابيو وحمة بحراني )bظبي )(, ابو a: غابات قرم أبوظبي لمناطق غنادا ) 5شكل 

 .2015و  2000,  1990االصطناعي الندسات بإستخدام الخواريزم المقترح خالل األعوام 
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 أبو األبيض , الظابيو و ةالعاصم بوظبيأفي مناطق غنادا , ة غابات القرم وكثافتنتشار إبين مساحات  ة: مقارن 6شكل 

 .2015و  2000,  1900عوام خالل األ

 والسعديات , الظابيو العاصمة بوظبي أ ،في مناطق غنادابوظبي أرم غابات قل المحتسبةمساحات اليوضح :  1جدول 
  2015و  2000و  1990خالل االعوام أبواألبيض و 
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 ( Post classification and accuracy assessment)لمخرائط الناتجو  الكميةتقييم الدقة 

 ةمن مرئيات ذات دق ةلجمع عينات تدريبي ةظيرت نتائج التقييم تحسن ممحوظ في خرائط غابات القرم وذلك نتيجأ

 ،1990ظيرت خرائط عامي أ ،فمثالً  .ة وتطبيق عدد من الفالتر عمى خرائط التصنيف الناتجة عالي ةمكاني ةتمييزي

  % 90.1225 ،( 0.8583)معامل كابا  89.0699مقدارىا ٪ ةالشامم ةلمدق ةمئوي ةنسب 2015العام  و  2000

بين األختالف يرجع (.  2ل)جدو  ( عمى التوالي0.9409)معامل كابا  % 96.0965( و  0.8714) معامل كابا 

 صطناعيلمقمر اال ةعمر الزمني والمواصفات اليندسيوال مجساتالختالف حساسية إ  إلى ةالنسب المئوي ةىذ

 .الندسات

 2015و  2000و  1990ومعامل كابا لخرائط غابات القرم لالعوام  ةالكمي ة: يوضح قيم الدق2جدول 

Year معامل كابا الدقو االجماليو 

1990 (60849/68316) 89.0699% 0.8583 

2000 (61569/68317) 90.1225% 0.8714 

2015 (22895/23825)  96.0965% 0.9409 

 

  5102لى إ 0991من  ةالتي طرأت عمى غابات القرم خالل الفتر  التغيرات

(Change detection from 1990 to 2015 ) 

عن تطبيق خواريزم الفرق بين صورتين تغير واضح في غابات  ةظيرت الخرائط الناتجأ ،7كما ىو موضح بالشكل 

في مناطق  (0.41 %) 2كم 0.5تراوح بين  بزياده ت  ةربعالمناطق األجميع  في  2000و  1990عوام ألالقرم بين ا

 (0.0704 2كم 0.098بين وما اغناد ةمثل منطق (8.28%)  2كم 11 إلى األبيض أبو وحمة بحراني و ةمثل الظابي

 بوظبي ومحيطيا أ مدينة ىو الحال في ا% ( كم25.79) 2كم 35.9 إلى أبواألبيضفي  2( كم%

في فمثاًل  غابات القرم. نتشاراو زيادة تجاه افي التعرف وتحديد ساعدت  اً يضأ(. ىذه الخرائط 3وجدول 7)شكل 

وحمة بحراني وما حوليا لوحظ  ةبياظال، بوظبي ألوحظ ان اتجاه االنتشار في اتجاه الجنوب وفي منطقة  ،امنطقة غناد
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قرم في الجزء نتشار غابات الإبيض, لوحظ أبو األفي جزيرة ة. تجاىات بنسب طفيفنتشار منتظم في جميع اإلإوجود 

 الشمالي الشرقي.

 
( d) أبواألبيض( و c(, الظابيو وحمة بحراني )b(, مدينة ابوظبي )aغابات قرم ابوظبي في مناطق غنادا ) ات التي طرأت عمى: خرائط رصد التغير 7شكل 

 .لفرق بين مرئيتين فضائيتينوالتي تم تعيينيا باستخدام خواريزم ا 2015و  2000, 1990من خالل مرئيات القمر الندسات لالعوام 
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 2015-1990و  2015الى  2000و  2000الى   1990مابين عوام خالل األالتغيرات التي طرأت عمي غابات القرم  : 3جدول 

 
 نتشار غابات القرم افي  ةالمؤثر  ةالمكاني العالقة

شجار أنتشار وكثافة وصحة ابين  ةديطر  ةن ىناك عالقأستنتاج اأمكن  ةمن خالل التحميل المكاني لمخرائط الناتج

 ةومموحة الترب المياة ةحرار  المكاني في درجةوالتغير  ةئيكثرة التعرجات الشاطمثل عوامل العديد من الغابات القرم و 

التي تتراوح 2الطبوغرافية ) االرتفاعاتبين التغير في  ةالطردي ةوضح العالقي 8 شكل. الوالتغير في أرتفاع الطبوغرافيا

 قنوات المد والجزرضفاف حول  غابات القرم نتشاراو م عن سطح البحر( في مناطق غابات قرم أبوظبي  3-2 بين

ستزراع افي الحسبان عند  جب وضع ىذه العالقةاو . لذلك من الةالضحم ةالبحري هالمنتشره في المياة والجزر الصغير 

 . مستقبالً  شجار القرمأمن  ةمساحات جديد

 ممخص النتائج 

فضل بكثير من جمع ة أعالي ةمكاني ةتمييزي ةذات دق ةوجمعيا من مرئيات فضائي ةادة عدد العينات التدريبي. زي1

 ةنفس المرئيات المستخدم ىي)حتى لو كانت  ةمتوسط ةمكاني ةتمييزي ةذات دق ةمن مرئيات فضائي أقل عدداً عينات 

 . ةناتجزيادة دقة الخرائط ال إلى نتاج خرائط غابات القرم( يؤديإفي 

وتمييز حدود  ةزالة البكسالت المنعزلإ إلىدى أ( 1 ة)من الخطو  ة.  تطبيق عدد من الفالتر عمى الخرائط الناتج2

 .ةحساب مساحتيا الكميو لخرائط غابات القرم  ةاإلجمالي ةوبالتالي ذيادة الدقفي الخريطة غابات القرم 

دقة كمية بما نسبتو    2015و  2000,  1990ام ( لألعو 2. حققت خرائط غابات القرم المحسنو )الخطوة 3

 % 96.0965( و 0.8714)معامل كابا  % 90.1225( , 0.8583)معامل كابا  ٪89.0699

   ( عمى التوالي. 0.9409)معامل كابا  
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ج االرتفاعات روفيمي مستخرج من نموذوقطاع ب( b) ةج لالرتفاعات الرقميذ(, نمو aكويك بيرد ) األصطناعيلقمر ة ممتقطة من افضائي ة: يوضح مرئي8شكل 

 بوظبي.أنتشار غابات قرم او  الطبوغرافية بين التغير في االرتفاعات ةالمكاني ة( يوضح العالقc) ةالرقمي

من الزمنية  ةبوظبي خالل الفتر أمارة إبطول ساحل الصحية مساحات وكثافة غابات القرم نتشار افي  ةواضح ة. زياد4

مساحات ستزراع االتوسع في ة ىميأ إلى والمسؤولين بيا ةالدولىتمام ا إلىيرجع  2015 العام إلى 1990العام 

 . برًا وبحراً بوظبي ألغابات قرم ضافية إ

 5201العام   إلى 1990من العام الزمنية  ةبوظبي خالل الفتر أواضح في مساحات غابات قرم  أفقي . تغير جانبي5

 .  جنوباً  األبيض أبوجزيرة  لىإشمااًل من غنادا  والتي تقل تدريجياً 

ختالف في التغير عند حواف الجزر وقنوات المد غابات القرم واأل نتشارابين التغير في  ةطردي ة. ىناك عالق6

 والجزر.

 التوصيات 

ذات  ةلتقاط  مرئيات جويال (UAV unmanned aerial vehicle)))ستخدام الطائرات بدون طيار إضرورة . 1

ثناء المد والجزر أعمى غابات القرم  تالتي تطرأالتغيرات  ةلرصد ومراقبم( 1)>وعالية جدا  ةمثالي ةمكاني ةتمييزيدقة 

 . ةمنتظم ةفترات زمنيعمى 
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التغير في القرم و نتشار وكثافة وصحة غابات ابين  ةالمكاني ةفي فحص العالق ةالحالي ةمن نتائج الدراس ةستفادالا. 2

 ةوالتغير في درجة حرار  ةعمق المياو  ةحواف الجزر والشواطىء ومموحة التربعند دار نحرتفاع الطبوغرافيا ومعدل اإلا

  . اً ورأسي اً فقيأ البحر هميا
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 عشر العدد االولهجمة عجهان لمدراسات والبحوث الهجمد السابع 

 قيمة المنظمة واستداماتها  ىثر اإلفصاح المحاسبي في وسائل التواصل االجتماعي علأ
  دراســـــة ميدانية

The impact of accounting disclosure in social media on corporate value and 

sustainability 

 *د. عبير  محمود عبدالحليم
 ملخص

احملاسيب الطوعي او السردي للشركات  اإلفصاحاختبار اثر  إىلىدفت الدراسة 
تصورات اصحاب املصاحل لقيمة املنظمة واستدامتها ، حيث تناولت  على

اإلفصاح )  اإلفصاحمناط التقرير و أاحملاسيب من حيث  اإلفصاحخصائص 
ات عرض املعلومات ، وتقنيات النشر املتاحة يلآاملؤكد ( ، و  املتحفظ واإلفصاح

تماعي ، وعالقة ىذه اخلصائص كمتغريات مستقلة وسائل التواصل االج على
واالجتماعي للشركات كمتغري وسيط مث قيمة املنظمة  يلاامل ألداءمبستوي ا

عينة من الشركات  علىجراء دراسة ميدانية إواستدامتها كمتغري تابع ، ومت 
دائها أفصاح والتقرير عن تخدم وسائل التواصل االجتماعي لإلالسعودية اليت تس

شركة ، واستخدمت  42صحاب املصاحل كان عددىا أتوجههات  علىثري أوالت
حصائية لتحليل البيانات اجملمعة واختبار فروض البحث إب يلاالباحثة عدة اس

للعينات املستقلة ، واختبار االحندار املتعدد واملتدرج ، وتوصلت  Tمثل اختبار 
االجتماعي تتفاوت فيما و  يلادائها املأ ىملستو  ن الشركات وفقاً أ إىلالنتائج 

وسائل التواصل  علىاحملاسيب الطوعي الذي تقوم بو  اإلفصاحمناط أبينها يف 
املؤكد وما  اإلفصاحتستخدم منط  قوياً  اً أداءاالجتماعي ، فالشركات اليت حتقق 

ما أات العرض والنشر املوجو بوسائل التواصل االجتماعي ، يلآيرتبط بو من 
املنافسة تستخدم النمط  علىبالضعف وعدم القدرة  ؤىاداأالشركات اليت يتسم 

ات العرض والنشر بوسائل يلآاحملاسيب وما يرتبط بو من  اإلفصاحاملتحفظ من 
احملاسيب املؤكد  اإلفصاحن أيضا أظهرت النتائج أالتواصل االجتماعي ، كما 

دائها ، أصحاب املصاحل عن قيمة املنظمة و أيف تصورات  جيابياً إ ثرياً أيؤثر ت
واليت تفصح عن مسئوليتها  يلادائها املأن الشركات املتميزة يف أ ىلإشارت أو 

يف تقييم  اجيابياً  وسائل التواصل االجتماعي ال تؤثر فقط تاثرياً  علىاالجتماعية 
صحاب أمشاركة  ىصحاب املصاحل لقيمتها واستدامتها ، بل تؤثر يف مستو أ

 ي لتلك الشركات وحتقيق استدامتها .اخلارج ألداءاملصاحل يف رفع كفاءة ا
قيمة –وسائل التواصل االجتماعي  علىاحملاسيب  اإلفصاحالكلمـــــات الدالــــة : 

 .صحاب املصاحلأتصورات  –املنظمة واستدامتها 
 

_____________ 
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 كلية ادارة االعمال، جامعة امللك فيصل ،السعودية  *

 *DR. Abeer M.M.Abdelhalim 

Abstract 

This study aimed to examine the effect of voluntary or 

narrative accounting disclosure in social media on 

stakeholders' perceptions of the value and sustainability 

of organizations. It dealt with the characteristics of 

accounting disclosure in terms of the type of  reporting 

and disclosure, the mechanisms of presenting 

information, the publishing techniques available on 

social media. It also dealt with the relations as 

independent variables with the level of financial and 

CSR performance of corporations, as an intermediate 

variable, and then with the value of the organization and 

its sustainability as a dependent variable. It conducted a 

field study on a sample of Saudi companies that use 

social media to disclose and report on their performance 

( 24 companies ), The researcher used several statistical 

methods to analyze the collected data and test the 

research hypotheses such as T test for independent 

samples and the multiple stepwise regression test. The 

results showed that companies according to their level 

of financial and social performance vary in the types of 

voluntary accounting disclosure Which is based on the 

means of social communication, companies that achieve 

strong performance using the assertive pattern of 

disclosure and the associated mechanisms of 

presentation and oriented dissemination by means of 

social media, while companies that are characterized by 

weakness and inability to compete uses the defensive 

pattern of disclosure on social media.  The results also 

show that the assertive accounting disclosure positively 

affects the perceptions of stakeholders ( value of the 

organization) and performance, and pointed out that the 

outstanding companies in their financial performance, 

which reveals their Social responsibility on social media 

does not only have a positive effect on stakeholders' 

evaluation of their value and sustainability, but also on 

the level of participation of stakeholders in raising the 

efficiency of external performance of these companies 

and achieving their sustainability.Key words: 

Accounting disclosure on social media - narrative or 

voluntary disclosure - Organization value and. 
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 ـدمة  مقــ

أدى التطور الٍائل فْ تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت )وخاصة تطبٓقات االىترىت ( خالل العقد األخٓر إلِ 

االىتشار الواسع والهتىاهْ لوسائل التواصل االجتهاعْ والتْ تعهل هن خالل شبكات اجتهاعٓة دولٓة هن خالل 

والكثٓر هن  +Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Googleلكتروىٓة هختمفة هثل إهىصات 

 الشبكات الهىافسة لٍا.

وقد أصبحت ٌذي الوسائل اإلعالهٓة االجتهاعٓة وسائل هؤثرة فْ حٓاة ىسبة كبٓرة هن البشر عمِ هستوى العالم 

و تطو حٓث أصبح ٌىاك تفاعل حْ وهباشر بٓن الهراسل وال ري لوسائل هستقبل فْ عهمٓة االتصال ٌو ر جٌو

التواصل أحادي االتجاي هن قبل  تهثلوالهدوىات التْ  اإللكتروىٓةالقائهة عمِ الهواقع  روىٓةاإللكتاالتصال 

 الهرسل فقط.

فْ توصٓل التقآرر الهحاسبٓة  اإللكتروىٓةٌىاك أدلة كثٓرة عمِ أن الهحاسبٓن هن أوائل هن استخدهوا التقىٓات 

ث تحركت عدٓد هن الشركات حٓ (Saxon 2012, Rahman 2002, FASB 2001)ألصحاب الهصالح 

، حتِ  إلِلكتروىٓة تستٍدف الهستثهٓرن وتقدم لٍم عبر تمك الهواقع هعموهات عن أدائٍا الهإلبىاء هواقع  سٓرعاً 

وصل األهر إلِ أن كل أو هعظم الشركات الهدرجة والهعمىة فْ أسواق الهال الهعروفة لدٍٓا تمك الوسائل 

مة هع الهستثهٓرن ، وأصبح ٌىاك اعتهادا كبٓرا عمِ  (اإللكتروىٓة)الهواقع  اإللكتروىٓة ة وطٓو لبىاء عالقات قٓو

ة إلىلجىة البورصة واألوراق الهقاهت االىترىت لدعم شفافٓة السوق ، عمِ سبٓل الهثال ، فْ الوالٓات الهتحدة 

(SEC)  بإىشاء هوقع الكتروىْ ٓتٓح لهستخدهًٓ الوصول إلِ العدٓد هن الهمفات الهودعة فْ قاعدة بٓاىات

EDGAR ة ٓلاوهن الحصول عمِ كم وفٓر وهجاىْ هن الهعموهات عن الشركات والهىظهٓن فْ األسواق اله

التواصل أظٍرت ارتباطا  ، ٌذي األىهاط هنتجاي كهكون أساسْ ألسواق الهال أحادٓة اال اإللكتروىٓةبالهواقع 

 (1) (AnTweiler and Frank 2004)همهوسا بالتأثٓرات السوقٓة أو االستثهآرة 

فْ طبٓعة التواصل هع أصحاب الهصالح الهرتبطٓن بالهىظهة وواضعْ  جذٓراً  تغٓراً  اإللكتروىٓةأحدثت الهواقع 
( حٓث استخدهت كل ٌذي الٍٓئات FASB, IASB, PCAOB, IAASBالهعآٓر الهحاسبٓة الهٍىٓة هثل )

لتقدٓم هعموهات هفصمة عن الهعآٓر ، وكٓفٓة وضعٍا وصٓاغتٍا والتوجً  اإللكتروىٓةوالهجالس الهٍىٓة الهواقع 
ٓئة الخدهات اله (SEC)ة إلىاالستراتٓجْ لٍا ، لجىة هىظهة األسواق اله  لدٍٓا عدد كبٓر جداً  (FSA)ة ٓلا، ٌو
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جراءات والموائح الهىظهة لمشكرات عمِ ، القواعد والسٓاسات ، واإل ْلااله داءعن األ اإلفصاحهن تقآرر 
 .اإللكتروىٓةهواقعٍا 

فْ هٍىة الهحاسبة ، حٓث اعتهدت  اإللكتروىٓةحدث تطور جذري فْ استخدام  التقىٓات ، ْلاوخالل العقد الح
 (WEB 2.0)هعظم الشركات والٍٓئات الهتخصصة الهؤثرة فْ السوق عمِ تقىٓات االىترىت ثىائٓة االتجاي 

ىاك توسع فْ استخدام تمك الوسائل فْ بٓئة العهل الهحاسبْ ، هثل  حٓث وسائل اإلعالم االجتهاعْ ، ٌو
تشآرٓن ، الهبرهجٓن فْ الهجال الهحاسبْ ، وكذلك الهدوىٓن ، هؤسسات الخدهات الهحاسبٓة الهٍىٓة ، االس

ىترىت أحادٓة االتجاي هثل الهواقع وقد تهٓزت وسائل التواصل االجتهاعْ فْ ىقل الهعموهات عن وسائل اإل
 والهدوىات فْ أكثر هن جاىب ، تتهثل فٓها ٓمْ :

عادة ها تكون الشبكات االجتهاعٓة هحددة بوضوح وهفٍوهة هن قبل الهستخدهٓن عمِ سبٓل الهثال ، فْ  .1

تر ، ٓهكن تحدٓد هقٓاس ألٌهٓة الفرد داخل الشبكة بكهٓة وحجم الهتابعٓن لً ، إضافة إلِ خصائص أخرى  تٓو

تر قد تشجع الهستخدهٓن الستخداهٍا هثل إهكاىٓة البحث عن هعموهة  فْ قاعدة البحث عمِ  (Tweet)فْ تٓو

ق عمِ الهعموهة أو هىاقشتٍا قد ٓتطمب هن الهستخدم ضرورة التسجٓل ببٓاىاتً الشخصٓة. لذا عمىالشبكة لكن الت

 فإن الهفٍوم الواضح لمشبكات االجتهاعٓة ٓسهح لمباحثٓن بفٍم دٓىاهٓات التواصل االجتهاعْ.

 شارت دراسة أ، فقد  عمِ تقىٓات الٍاتف الجوال  أساسْهىصات التواصل االجتهاعْ تعتهد بشكل  .2

(2)((Chen et al. 2014 هن هستخدهْ الفٓسبوك الىشطٓن 68كان ىحو  4112ىً فْ أواخر عام أ %

تر تقٓرباً  شٍٓراً   ىفس الهمحوظة. هعتهدٓن عمِ تقىٓات الٍاتف الجوال ، وقد سجمت شبكة تٓو

 إلِ  (3)(Jung et al. 2016) شارت دراسةأتحظِ وسائل التواصل االجتهاعْ باستخدام هوسع لمغآة ،  .3

اً بمٓون هستخدم ىشط  4 ْلاحو  Facebookكان عدد هستخدهْ  4118ىً فْ أواخر عام أ  Twitterو  شٍٓر

اً بمٓون هستخدم  1.0 لِاحو  بمٓون هسجل. ٌذي  1.2 ْلاحو  LinkedInفْ ىفس الفترة وعمِ شبكة  شٍٓر

 ة التخصص.ٓلااألعداد الهؤثرة تسهح لمهستخدهٓن باالٌتهام والتجهع حول هجاالت ع

ات الدعم ، فإن تطبٓقات التواصل االجتهاعْ تدعم تقسٓم الهستخدهٓن لمهحتوى  .4 هع اختالف هستٓو

 .(Kim et al. 2012)(5) ,(Dernti et al. 2011)(4) ٍا فْ الهجاالت الهختمفةعمىالهعموهاتْ الهتداول 
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وهن أٌم هظاٌر الدعم االجتهاعْ لفكرة أو هعموهة عمِ شبكات التواصل االجتهاعْ فْ هجال الهحاسبة 

) هجمس هراقبة الهحاسبة والهراجعة فْ الشركات العاهة (   PCAOB#هثل  (hashtag)والهراجعة : الٍاشتاج 

 .($)الذي ٓرهز إلِ أسٍم الشركات هبدوءة بالرهز  (stock twits)وكذلك 

 اإلفصاحبعض الدراسات السابقة فْ هجال  عمِقاهت الباحثة باالطالع  ، لحداثة هوضوع الدراسة ىسبٓاً  وىظراً 

وسائل التواصل االجتهاعْ بشكل عام لالستعاىة بىتائج ٌذي الدراسات فْ بمورة وصٓاغة هشكمة  عمِالهحاسبْ 

 ة .ٓلاالدراسة الح

 : الدراسات السابقة ومشكمة الدراسة  ثانياً 

، ركزت هعظم البحوث فْ ٌذا الهجال عمِ الىظٓرات االقتصادٓة واختبرت دور وسائل  إلِحتِ الوقت الح

 التواصل االجتهاعْ فْ تخفٓض درجة عدم تهاثل الهعموهات 
(6)(Blank spoor et al. Information asymmetry 2014),(7)(Zhang 2015),(3)(Jung et al .2016) 

كها تىاولت دراسات  (Chen et al. 2014)(2)ودراسات أخرى تىاولت التىبؤ بالعائدات السوقٓة لرأس الهال 

 الهحاسبْ فْ وسائل التواصل االجتهاعْ عمِ توقعات أصحاب الهصالح اإلفصاحأثر 

 (9)(Lee et al. 2015) (8)(lee et al.2012)،  الهحاسبْ  اإلفصاحوقد تعاهمت هعظم تمك الدراسات هع

 االختٓاري أو التطوعْ الذي تهارسً الشركات. اإلفصاحعبر وسائل التواصل االجتهاعْ كأحد صور 

تكرار ات عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ ٌِ اإلفصاحفإن هعظم  (Elliott et al. 2016)(10) لدراسة وفقاً 

ة.اإلفصالمهعموهات التْ سبق   ح عىٍا بالوسائل التقمٓدٓة هثل الىشرات الصحفٓة أو التقآرر السىٓو

 إلِ أن الشركات تستخدم وسائل التواصل االجتهاعْ بشكل ٓحقق هصالحٍا. (Jung et al.2016)(3) وأشار

عدٓد هن الدراسات التْ تطرقت إلِ هجال عالقة وسائل التواصل االجتهاعْ بالهحاسبة والهراجعة والهعىٓٓن 

توصموا إلِ أن ٌىاك عدٓد هن القضآا  Eschenbrenner, Nah and Telaprolu 2015))(11)بٍا هثل 

جتهاعْ ، حٓث اختبروا حجم غٓر الهطروقة والهتعمقة باستخدام هجتهع الهحاسبة الهٍىْ لوسائل التواصل اال

تر فْ شركة  وتوصموا إلِ أن أكثر أىهاط التواصل االجتهاعْ بٓن  Big 4استخدام الهراجعٓن لمفٓسبوك وتٓو

)العالقات التجآرة ، )توطٓد العالقات االجتهاعٓة( و)الهشاركة فْ الهعرفة(  ٌْالهراجعٓن وأصحاب الهصالح 

ق(.  والتسٓو
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تأثٓر استخدام الوسائل االجتهاعٓة عمِ السوق هن خالل عٓىة  Du and Jiang)(12) ( 2015 أختبرت 

تمك  أداءب اً شركة ، وتوصموا إلِ أن استخدام الهىشآت لوسائل التواصل االجتهاعْ هرتبط 1011هكوىة هن 

حٓث بسعر السٍم والعائد عمِ االستثهار ، وقد تم اختٓار تأثٓر كل شبكة تواصل عمِ حدة هن  الشركات هقاساً 

تر حٓث أن أكثر هن ىصف شركات  ٌْ االستخدام والتأثٓر ووجد أن أكثر وسائل االستخدام تأثٓراً  فٓسبوك وتٓو

 العٓىة ٓستخدهون أحد ٌاتٓن الوسٓمتٓن لمتواصل.

تر فْ  (7)  (Zehou et al2015) قام الباحثون  فْ دراستٍم  بتحمٓل أثار السوقٓة الستخدام الفٓسبوك وتٓو

، وتوصمت الىتائج إلِ عدة هالحظات هىٍا أن هعدل استخدام ٌذي الهىصات  4112وحتِ  4112الفترة هن 

ى ، وبعد تحمٓل هحتو  اإللكتروىٓةلمتقىٓات  كافٓاً  فْ تمك الفترة حٓث أن استخداهٍم ٓتطمب تعمهاً  كان هتباطئاً 

تر 2.0% هن الهىشورات عمِ الفٓس بوك ، و 7الهىشورات عمِ تمك الهىصات وجد أن  هن  ٌْ% عمِ تٓو

 االختٓاري لمشركات لمتأثٓر عمِ العهالء والهستثهٓرن. اإلفصاحقبٓل 

ات التْ تدرجٍا الشركات عمِ اإلفصاح، قاهت الباحثة بدراسة تأثٓر  Prokofieva(12) 2015))وفْ دراسة 

تر وتحدٓد ها إذا كاىت هالئهة إلحداث األثر السوقْ لٍا أم ال فْ  ا ، وقد توصمت إلِ أن ٌىاك ٓلاستر أتٓو

ة ، وأن ٌذا االرتباط ٓلاستر ألارتباط سمبْ بٓن سعر العرض والطمب ألسٍم الشركات الهدرجة فْ البورصة ا

اً  ة هن قبل الهحممٓن بالسوق أو األقل اطالعاً بالىسبة لمشركات التْ ال  ٓكون قٓو عمِ  تتهتع بتغطٓة تحمٓمٓة قٓو

 هعموهاتٍا فْ وسائل اإلعالم التقمٓدٓة )شركات غٓر هعروفة عمِ ىطاق واسع(.

وسائل التواصل االجتهاعْ  دراسة ، حٓث تبىت Perdana, Rohb and Rohde 2015))(12)وفْ دراسة 

ضفاء الطابع الهؤسسْ عمِ الهعرفة وقد بحثت الدراسة ا  هن هىظور التعمم الهجتهعْ ، وىشر الهعموهات ، و 

والتْ تعىْ  (XBRL)) الهٍتهٓن بطبٓعة وتطبٓقات LinkedInبوجً خاص فْ هدى استخدام الهجتهع لهىصة 

تخدام تقىٓات ٌذي الهىصة والتْ استفاضت الدراسة فْ شرحٍا لتعقٓد اس لغة تقآرر األعهال الهوسعة ، وىظراً 

ٍا ، وهن ثم عمى، وتركٓز الهعموهات التْ تىشر  لِوهىٍا عمِ سبٓل الهثال ، كٓفٓة استخدام التحمٓل الىصْ اإل

ا عمِ  ا بـ "قضآا والتْ وصف Linked Inفقد توصمت الدراسة إلِ أن الهعموهات الهتخصصة التْ ٓتم ىشٌر ٌو

 هحرك لهستوى الكفاءة الداخمٓة لمشركات أكثر هن كوىٍا أداة لإلفصاح والتأثٓر السوقْ. ْة الهعموهات" ٌجود
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وسائل التواصل االجتهاعْ ،  عمِالهحاسبْ  اإلفصاحفْ ضوء هاتم استعراضً هن هحاوالت بحثٓة فْ هجال 

وسائل التواصل  عمِالهحاسبْ  اإلفصاح عمٌِهٓة واعتهاد الشركات أتزآد  عمِدلة عدٓدة أوظٍور 

ة ، تسردٌا الباحثة فٓها إلىاالجتهاعْ ، تبرز عدة تساؤالت بحثٓة ٌاهة تهثل فْ هجهمٍا هشكمة الدراسة الح

  :ٓمْ

  فصاح ؟ وسائل التواصل االجتهاعْ عن الوسائل التقمٓدٓة لإل عمِالهحاسبْ  اإلفصاحكٓف ٓختمف 

  ري توجٍات وتوقعات  عمِوسائل التواصل االجتهاعْ  عمِالهحاسبْ  فصاحلإلٌل ٌىاك تاثٓر جٌو

 الهىشاة ؟ أداءصحاب الهصالح عن أ

 فصاحلإلب ٓلاسألٌل تتبع جهٓع الهىشات باختالف ظروفٍا التىظٓهٓة واستراتٓجٓاتٍا وطبٓعة ىشاطٍا ىفس ا 

 وسائل التواصل االجتهاعْ ؟ عمِالهحاسبْ 

  االستداهة لمشركات بهشاركة  أداءرفع  إلِئل التواصل االجتهاعْ وسا عمِالهحاسبْ  اإلفصاحٌل ٓؤدي

 اصحاب الهصالح فْ تقٓٓم هسئولٓتٍا االجتهاعٓة  ؟

  فصاح هن وسائل التواصل االجتهاعْ ها ال تحققً الوسائل التقمٓدٓة لإل عمِالهحاسبْ  اإلفصاحٌل ٓحقق

 صحاب الهصالح ؟أ عمِثٓر أحٓث اشراك وتفاعل والت

 : أىمية الدراسة ثالثاً 

الهحاسبْ عمِ وسائل التواصل  اإلفصاحفْ هجال   -فْ حدود جٍد الباحثة  – جدٓداً  تقدم الدراسة إسٍاهاً 

و هجال هستحدث فْ  –صحاب الهصالح أاالجتهاعْ وأثري عمِ قٓهة الهىشأة واستداهتٍا هن هىظور  ٌو

عاىْ هن ىدرة الدراسات والكتابات الب اإلفصاح حثٓة بً ، وقد ىادى الباحثون األوائل ههن تىاولوا الهحاسبْ. ٓو

هن فكرة  اىطالقاً  (10)(Miller and Skinner 2015ٌذا الهوضوع بهٓزد هن الدراسات فْ ٌذا الهجال )

فْ  كبٓراً  اً فْ إفصاح الشركات ، والعقد األخٓر شٍد تزآد جذٓراً  هؤداٌا أن تكىولوجٓا الهعموهات شكمت تطوراً 

اً  استخدام وسائل التواصل االجتهاعْ حٓث التفاعل بٓن الهرسل والهستقبل هها أدى إلِ أن تصبح عىصراً   حٓٓو

 ة:إلىة تتهثل أٌهٓتٍا فْ الجواىب التإلىهن استراتٓجٓات التواصل لمهىظهات. وهن ثم فإن الدراسة الح

  ًفْ هجال هستحدث هازال ٓخضع لمدراسة والبحث. جدٓداً  تهثل إسٍاها 
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 ثٓري عمِ قٓهة أهحاولة تفسٓر اتجاي الشركات لإلفصاح الهحاسبْ عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ وت

 الهىشأة واستداهتٍا.

  ثري فْ تشكٓل تصورات وتوقعات أالهحاسبْ عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ و  اإلفصاحتحمٓل خصائص

 الهىشاة  أداءصحاب الهصالح حول أ

 :تيدف الدراسة إلى تحقيق ما يمي : أىداف الدراسة رابعاً 

ة عمِ وسائل التواصل إلىات الهحاسبٓة والهاإلفصاحتحمٓل وتقٓٓم ىتائج الدراسات السابقة فْ هجال  .1

ا السوقٓة الهختمفة.  االجتهاعْ وآثاٌر

الهحاسبْ عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ وكٓفٓة توجًٓ العهالء  اإلفصاحدراسة خصائص  .4

 والهستثهٓرن عن طٓرق التحكم فْ اىطباعاتٍم عن الهىشاة .

قٓهة  الهىشأة واستداهتٍا  عمِالهحاسبْ عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ  اإلفصاحاستكشاف أثر  .2

ل ٌذا األثر بىفس أٌهٓة   الهحاسبْ التقمٓدي؟ اإلفصاح ثرأٌو

جراء الدراسة باستخدام المنيج إىدافيا ، تقوم الباحثة بألطبيعة مشكمة الدراسة و  وفقاً  منيج الدراسة:  خامساً 

 ة : يلتاالمستويات ال عمىالتحميمي 

 المستوى النظري

ً هن هصادر وهراجع عمهٓة هرتبطة عمىن تحصل أتقوم الباحثة بالتحمٓل الىقدي واالستقرائْ لها استطاعت  

الهحاسبْ الطوعْ وخصائصً ،  اإلفصاحبهجال الدراسة ، وخاصة  الدراسات والكتابات البحثٓة التْ تىاولت 

ة لمشركات عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ هن زوآا إلىة وغٓر الهإلىعن الهعموهات اله اإلفصاحوكذلك 

 الف هع ىتائجٍا.هختمفة ، وتحدٓد هىاطق االتفاق واالخت

 المستوى العممي

ها تم جهعً هن بٓاىات  عمِ حصائْ الهىاسبة الختبار فروض الدراسة بىاءً ب التحمٓل اإلإلىتستخدم الباحثة اس 

ثار الهتغٓرات آحول هتغٓرات الدراسة ، واستكشاف وتحدٓد العالقات فٓها بٓىٍا وهن ثم استىتاج وهىاقشة وتفسٓر 

 ات التابعة.الهستقمة عمِ  الهتغٓر 

 : خطــــــة الدراسة  سادساً 
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 وسائل التواصل االجتهاعْ عمِ اإلفصاحالهحاسبْ الطوعْ وعالقتً ب اإلفصاح: المبحث األول

قٓهة الهىظهة  عمِالهحاسبْ فْ وسائل التواصل االجتهاعْ  اإلفصاحثر خصائص أ المبحث الثاني: 

 )تحمٓل وتقٓٓم الدراسات السابقة وصٓاغة الفروض البحثٓة (  واستداهتٍا

 .دراسة الهٓداىٓة وتفسٓر الىتائج: الالمبحث الثالث

 وسائل التواصل االجتماعي عمى اإلفصاحالمحاسبي الطوعي وعالقتو ب اإلفصاحالمبحث األول: مفيوم 

الهحاسبْ هع التوسع فْ  اإلفصاحالطوعْ هن الهفآٌم الحدٓثة التْ رافقت التوسع فْ هفٍوم  اإلفصاحٓعد 

قصد ب تم  اإلفصاحأٌداف الهحاسبة ، ٓو الطوعْ تقدٓم هعموهات إضافٓة أكثر هن الهتطمبات القاىوىٓة , ٓو

فٍو  ْلا, وبالت ْلالمتقٓرر الهطراف الهستخدهة ألموهات إضافٓة لهقابمة احتٓاجات ابهبادرة هن الشركة لتقدٓم هع

ٓهثل الهعموهات التْ تقدهٍا الشركة ٓزادة عن الهتطمبات القاىوىٓة وتقدم تمك الهعموهات برغبة الشركة وتهثل 

الطوعْ  اإلفصاحكها عرف ، ة بأصحاب القرار ة لٍا عالقٓلاوغٓر ه ة ٓلادارة فْ تقدٓم هعموهات هحرص اإل

 (18)(4112)أحهد، هٍٓاب صالح،لمشركة"  إلِات غٓر إلزاهٓة فْ التقٓرر الهبأىً "القدرة عمِ توفٓر هعموه

لِ إالطوعْ هن خالل العدٓد هن الهجاالت هىٍا القدرة عمِ جذب اٌتهام الهستثهٓرن،   اإلفصاحوتبرز أٌهٓة 

كوسٓمة لموصول  اإلفصاحلِ استخدام إضافة صحاب الهصالح ، باإلأ ىدارة لدجاىب تحسٓن صورة الشركة واإل

 (17)(4111،وداود)الراضْ، هحهد افسْ هتقدم فْ هجال ىشاط الشركة والهحافظة عمِ هوقع تى

ٌداف التْ ٓسعِ لتحقٓقٍا والتْ ٓهكن ألالطوعْ هن خالل توضٓح ا اإلفصاحوبوجً عام ، ٓهكن إبراز أٌهٓة 

 تمخٓص أٌهٍا فٓها ٓمْ :

هن الهعموهات الهقدهة هن خالل  ثٓراً أوت أكثر وضوحاً صحاب الهصالح بشكل أ.تقدٓم هعموهات تٍم  1

 (16)(4110) رجب، ىجوى شاكر عمْ،  لزاهْاإل اإلفصاح

ة بإدخال هتغٓرات وهؤشرات جدٓدة فْ عهمٓة إلى.توفٓر هعموهات هٍهة تسهح لهستخدهْ القوائم والتقآرر اله 4

 اتخاذ القرار.

ا بشفافٓة ودقة أكبر لغرض االستفادة هىٍا هن قبل إلىلمبٓاىات غٓر اله اإلفصاح.االرتقاء بهستوى  2 ة وذكٌر

 .ة التقآررإلىهستخدهْ اله
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اتجاٌاتٍم وهصالحٍم  و هستخدهًٓ بكافة  إلِ.التقمٓل هن الفجوة الهعموهاتٓة الحاصمة بٓن هعدي التقٓرر اله 2

 الهتعارضة

الهحاسبْ عبر وسائل  اإلفصاحن أالهحاسبْ الطوعْ ،  اإلفصاحٌداف أالباحثة هها تقدم هن تعٓرف و  ىوتر 

ٌداف السابق ألالطوعْ الذي تقوم بً الشركات لتحقٓق ىفس ا اإلفصاححد صور أالتواصل االجتهاعْ ٌو 

ا، لكن باستفادة  كبر هن الهزآا التْ تقدهٍا التقىٓات الهتاحة فْ تطبٓقات التواصل االجتهاعْ ، هن حٓث أذكٌر

 إلِضافة إصحاب الهصالح والتغذٓة الهرتدة الفوٓرة ، أسع لمهعموهات ، والتفاعل الهزدوج هع االىتشار الوا

ا هها ال ٓتوفر بوسائل أتقىٓات العرض هن هواد فٓمهٓة   التقمٓدٓة . اإلفصاحو غٌٓر

 عمِثٓري أاح الهحاسبْ الطوعْ هن اٌهٓتً وتدوات لالفصأوهن ثم تعزز وسائل التواصل االجتهاعْ ك

  .فصاح الهحاسبْلزاهٓة لإلو اإلأ صحاب الهصالح وتقٓٓهٍم لمهىشاة ، الذي قد ٓفوق القىوات التقمٓدٓةأاتجاٌات 

حد هسآرن: أخذ أٓ نأً الهحاسبْ الطوعْ فْ وسائل التواصل االجتهاعْ ٓهكى اإلفصاحن أدٓر بالذكر والج

م وىسب رقاأة فْ صورة أالهىش أداءة عن ٓلاة وغٓر الهٓلاي التعبٓر عن الهعموهات الهأالكهْ ) اإلفصاح

هثل تقٓرر هجمس  -ً ٓلاخارج ىطاق القوائم اله اإلفصاحي أالسردي ) اإلفصاحو أ( وهؤشرات ورسوم بٓاىٓة الخ

ق عمِ عمىالهالحظات الهكتوبً لمت -تقٓرر هراجع الحسابات الخارجِ  -تقٓرر حوكهً الشركات  -داري اإل

 ً ( .ٓلاالقوائم اله

ا وسائل التواصل االجتهاعْ ٌو  اإلفصاحٌداف التْ ٓحققٍا ٌم األأولعل هن  الهحاسبْ الطوعْ والتْ تعزٌز

دارة االىطباعات ، إصحاب الهصالح فٓها ٓسهْ بألٌا أداءٓجابٓة فْ تحسٓن صورة الهىشاة وتصدٓر القٓم اإل

ذا ها تركز  ة لقٓهة صحاب الهصالح الهختمفة والهتعارضأٌهٓتً البالغة فْ تقٓٓم أل ة ىظراً ٓلاً الدراسة الحٓعمٌو

 الهىظهة واستداهتٍا .

المحاسبي الطوعي بوسائل  اإلفصاحالمبحث الثاني : استراتيجيات إدارة االنطباعات من خالل خصائص 

 التواصل االجتماعي     

 تقييم الدراسات السابقة وصياغة الفروض البحثية 

الهحاسبْ عبر وسائل  اإلفصاحهبحث تحمٓل وتقٓٓم الدراسات السابقة التْ اختبرت خصائص ٓتىاول ٌذا ال

ا الهختمفة ، آل االجتهاعْ و التواص توجٍات اصحاب  عمِثري أتً و إلىلتحدٓد الهتغٓرات الهؤثرة فْ فعثاٌر
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ة فْ ضوء ىتائج التحمٓل الىظري إلىالهصالح وهن ثم قٓهة الهتظهة واستداهتٍا ، وصٓاغة فروض الدراسة الح

 لٍذي الدراسات والبحوث . 

الهحاسبْ الطوعْ إلِ أن الشركات لدٍٓا حافز  اإلفصاحتوصمت العدٓد هن الدراسات والبحوث فْ هجال 

ٓجابٓة عن أدائٍا إهستهر إلدارة االىطباعات حول صورتٍا التىظٓهٓة وقٓهتٍا السوقٓة بتقدٓم هعموهات ذاتٓة 
(19)(Beattie and jones 2008), (20)(Garcia osma and Guillamon – Saorin 2011) 

(21)(Brennan et al. 2009),  

ا ، وهن ثم تدخل فْ هرحمة بىاء االىطباع لدى  فالشركات لدٍٓا الدافع لتسمٓط الضوء عمِ هواطن تهٌٓز

اإلٓجابٓة لمهىظهة وسهعتٍا أصحاب الهصالح ، وتتخذ قرارات حول كٓفٓة تعٓزز واالحتفاظ وتصحٓح الصورة 

لىباستخدام استراتٓجٓات و   .(Leary and Kowalski 1990)(22)ات إدارة االىطباع ا 

الهؤكد  اإلفصاحوىهط  Defensiveالىهط الهتحفظ  ٌها ٓهكن تمخٓص استراتٓجٓات إدارة االىطباع فْ ىهطٓن

Assertive  ات هثل اختصار التقٓرر الهحاسبْ ، التقمٓل هن إلىالهتحفظ عدة  اإلفصاحتستخدم استراتٓجٓة

الهىظهة )خاصة األثر  أداءخفاء أو اإلغفال العهدي ألثر بعض العىاصر عمِ إقٓهة وأٌهٓة بعض العىاصر ، 

السمبْ( وذلك لمحفاظ عمِ االىطباع اإلٓجابْ لدى أصحاب الهصالح عن قٓهة الهىظهة فْ ظل ظروف 

 (42)(Westphal et al. 2012)وهتغٓرات سمبٓة فْ بٓئة العهل 

 داءالهؤكد بكٓفٓة استخدام الهىظهة لغة وأداة العرض الهالئهة إلظٍار األ اإلفصاحفْ حٓن ترتبط استراتٓجٓة 

الهؤكد فْ إدارة  اإلفصاحالجٓد لمهىظهة والتأثٓر عمِ توقعات الهستثهٓرن وتتبع الهىظهات استراتٓجٓة 

ة تىظ دارة ٌٓو ٓهٓة هحددة هن خالل تأكٓد وتعٓزز وتوجًٓ أصحاب الهصالح ىحو هواطن االىطباعات لتأسٓس وا 

 (Benson et al . 2015)(24) (,Bolino et al . 2008)(25)دائٍا أالقوة فْ 

ٌىاك عدد هتىاهْ هن الدراسات فْ األدب الهحاسبْ توصمت إلِ أن توظٓف أي هن ٌاتٓن االستراتٓجٓتٓن فْ 

 الهؤسسْ ٓعتهد عمِ ظروف هختمفة. اإلفصاح
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(26)(Cho et al. 2010), (27)(Samkin and Schneider 2010), (28)(Merkl – Davies et al. 2011), 
(29)(Cooper and Slack 2015) 

افترضت أن الهىظهات تتبىِ استراتٓجٓة  (42)(Cooper and slack 2015)عمِ سبٓل الهثال فْ دراسة 

خفاء أو إغفال بعض العىاصر عىدها تفشل فْ تحقٓق أٌدافٍا التىظٓهٓة إالهتحفظ عن طٓرق  اإلفصاح

 الهؤكد . اإلفصاحباستخدام استراتٓجٓة 

 المتحفظ اإلفصاحاستراتيجية  .1

، الهىظهات ٓهكىٍا التالعب بصٓاغة التقآرر  (21)(Merkl – Davies and Brennan 2007)وفقا لدراسة 

بشكل  داءواألخبار إلخفاء الهعموهات السمبٓة ، فعمِ سبٓل الهثال ٓقوم الهدٓرون فْ الهىظهات ضعٓفة األ

عهدي ببىاء حواجز فْ التواصل بٓن الهىظهة وأصحاب الهصالح باستخدام صٓاغات صعبة وهعقدة فْ 

أن الحد األدىِ هن  (21)(Leung et al. 2015)تمك الدراسة افترضت دراسة ، وكاهتداد ل داءعن األ اإلفصاح

 السردي ٌو بهثابة استراتٓجٓة أخرى لإلخفاء أو التغطٓة لمهعموهات السمبٓة. اإلفصاح

ات التْ بدأتٍا الشركات عمِ وسائل التواصل اإلفصاحإلِ أن  (2)(Lee et al. 2015)توصمت دراسة 

ت االقتصادٓة لدٍٓا القدرة عمِ التأثٓر عمِ توقعات أصحاب الهصالح بشأن االجتهاعْ فْ ظل األزها

األحداث السمبٓة وتقمٓل األضرار الهحتهمة عمِ قٓهة الهىظهة، كها أن ىشر الهعموهات السمبٓة عبر وسائل 

وأسرع التواصل االجتهاعْ قد تؤدي إلِ تفاقم األزهة االقتصادٓة بىشر الهعموهات السمبٓة عمِ ىطاق أوسع 

 باستخدام وسائل التواصل االجتهاعْ.

حٓث أن بٓئة الهعموهات عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ ال ٓهكن التحكم بٍا ، فإن هن الصعب توقع العائد 

   (Elliot et al . 2013)(34) ,(Cade 2015)(33) ,(Lee et al. 2013)(32) هن ىشر الهعموهات السمبٓة.

ا عمِ  اإلفصاحوهن ثم ، فإن الهىظهات توظف استراتٓجٓات  الهحاسبْ لمتحكم فْ صورتٍا التْ تٓرد تصدٌٓر

 وسائل التواصل االجتهاعْ.
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عن األخبار والهعموهات السمبٓة  اإلفصاحوأوضحت أحدث الدراسات التجٓربٓة فْ ٌذا الهجال ، أن التقمٓل هن 

تر(. السردي لمهىظهات عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ )وتحدٓداً  اإلفصاحاالستراتٓجٓة السائدة فْ  ٌْ  تٓو

(6)(Blank spoor et al. 2014), (2)(Chen et al. 2014), (15)(Miller and Skinner 2015), 
(3)(Jung et al. 2016) 

الهتحفظ القائم عمِ حذف أو اإلغفال لبعض الهعموهات  اإلفصاحتستخدم  داءأي أن الهىظهات ضعٓفة األ

ل اىتباي الهستثهٓرن عن األ  الضعٓف لمهىظهات. داء)السمبٓة( لتحٓو

 المؤكد اإلفصاحاستراتيجية  .2

االقتصادي الهرتفع إلظٍار وىشر كافة الهعموهات  داءٌىاك حافز قوي لدى الهدٓٓرن فْ الهىظهات ذات األ

ا عن الهىظهات األخرى ، وهن ثم تتبىِ ٌذي الهىظهات استراتٓجٓة  الهرتبطة بأدائٍا الهتفوق الذي ٓهٌٓز

ظٍار الهعموهات اإلٓجابٓة التْ تعكس األ اإلفصاح  الهتهٓز لمهىظهة. داءالهؤكد هن خالل التحكم فْ عرض وا 

(35)(Beattie et al. 2002), (19)(Beattie and Jones 2008), (21)(Brennan et al. 2009) 

هكن تحقٓق تمك االستراتٓجٓة هن خالل   عمِات استخدام الهؤثرات البصٓرة ، التكرار ، التعٓزز ، والتركٓز ٓلآٓو

 السردي. اإلفصاحٓجابٓة فْ الهعموهات اإل

الهؤكد تستخدم لتأكٓد األثر اإلٓجابْ عمِ أصحاب الهصالح  اإلفصاحبهعىِ آخر ، ٓهكن القول أن استراتٓجٓة 

التقمٓدٓة ، وتساٌم وسائل التواصل االجتهاعْ فْ تعٓزز قوة  اإلفصاحبالهقارىة بقىوات  وجعمٍا أكثر وضوحاً 

األثر اإلٓجابْ لإلفصاح السردي عن طٓرق الهؤثرات البصٓرة التْ تضاف عمِ الهىشورات التْ تحتوي عمِ 

تر إعدادات تهكن هن عرض  أداءإٓجابٓة عن  هعموهات الهىظهات )عمِ سبٓل الهثال توفر هىصة تٓو

 الهعموهات بشكل فعال باستخدام الهؤثرات البصٓرة(.

هعموهات هتكررة  ْالهؤكد ٌ اإلفصاحوالجدٓر بالذكر ، أن الهعموهات التْ ٓفصح عىٍا باستخدام استراتٓجٓة 

 عىٍا بالوسائل التقمٓدٓة. اإلفصاحسبق 
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ا وسائل التواصل االجتهاعْ تسهح  وهع ذلك ، فإن أدوات الوسائط الهتعددة ووسائل الىشر الهختمفة التْ توفٌر

هْ لٍا وتعظٓم لمهىظهات بإعادة ترتٓب الهعموهات والتركٓز عمِ الهعموهات اإلٓجابٓة التْ تخدم الٍدف التىظٓ

 : ْلاالىحو الت عمِصٓاغة الفرض األول  وهن ثم ٓهكن قٓهتٍا التىظٓهٓة.

المحاسبي  اإلفصاحفي خصائص  يلادائيا المأ ىلمستو  توجد فروق ذات داللة معنوية بين الشركات وفقاً 

 وسائل التواصل االجتماعي عمىدائيا أعن 

 وسائل التواصل االجتماعي عمى اإلفصاحات التحكم في العرض و يلآ:  ثانياً 

الهعموهات اإلٓجابٓة التْ تعكس أدائٍا الهتهٓز باستخدام أىهاط العرض الذاتْ هثل ٓهكن لمهىظهات تعٓزز 

 السرد الىصْ والصٓغ الكهٓة، والهساعدات أو الهؤثرات البصٓرة لتسمٓط الضوء عمِ هواطن التفوق فْ أدائٍا.

(Garcia Osma and Guillamon – Saorin 2011)(41) 

 (Martens et al. 2007)(36)السردي  اإلفصاحوقد توصمت الدراسات السابقة فْ هجال 

Parthankangas and Ehrlich 2014))(37)  ِن استخدام الهدٓٓرن لإلفصاح السردي بشكل واسع أإل

ل الخارجْ ، وقد أشار  إلِساسْ أٍٓدف بشكل  الىطاق لبىاء صورة هوثوقة وصادقة عن هىظهاتٍم  تأهٓن التهٓو

(Skinner 1994)(26)  ًو أات الطوعٓة اإلفصاحفْ عرض الهعموهات الهرتبطة ب كهٓاً  إلِ أن ٌىاك تحٓزا

هن الصٓغ الىوعٓة أو  السردٓة ، حٓث ٓهٓل الهدٓرون إلِ عرض الهعموهات اإلٓجابٓة فْ صٓغ كهٓة بدالً 

 .  الوصفٓة

 ، توصل اإلفصاحشركة اىجمٓٓزة لفحص أىهاط  111ِ فْ دراسة تجٓربٓة أجٓرت عم

 (Clatworthy and Jones 2006)(22) والربحٓة الهرتفعة تستخدم  ْلااله داءإلِ أن الهىظهات ذات األ

 ْلااله داءة والهصادر الكهٓة لمتأكٓد عمِ ىتائجٍا اإلٓجابٓة أكثر هن الهىظهات ذات األٓلاالهؤشرات اله

 الضعٓف.
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إلِ أن التحكم فْ عرض الهعموهات باستخدام الرسوم البٓاىٓة  (Beattie and Jones 2000)(40)وأشار 

الهرتفع لمهىظهة )صافْ الدخل الهتزآد ، وارتفاع العائد عمِ األسٍم( ، حٓث تستخدم تمك  إلِاله داءهرتبط باأل

ة لتشكٓل اىطباع إٓجابْ قو  ا السىٓو  عن أدائٍا لدى أصحاب الهصالح. يالهىظهات الرسوم البٓاىٓة فْ تقآرٌر

 : ْلاعمِ الهىاقشة السابقة ٓهكن صٓاغة الفرض الثاىْ لمدراسة عمِ الىحو الت بىاءً 

ة يلاات عرض المعمومات الميلآفي  إلىدائيا المألمستوي  حصائية بين الشركات وفقاً إتوجد فروق ذات داللة 

 وسائل التواصل االجتماعي عمى

 وسائل التواصل االجتماعي  عمىات النشر الموجو لممعمومات لىآ: ثالثاً 

فقط لإلفصاح عن الهعموهات ولكىٍا وسٓمة هباشرة وسٓرعة لىشر تمك  وسائل التواصل االجتهاعْ لٓست هكاىاً 

 (8)(Blank spoor et al. 2014)الهعموهات. 

لتوجًٓ اٌتهام وتصورات أصحاب ٓهكن لمهىظهات استخدام وسائل التواصل االجتهاعْ كقىوات ىشر هتسارع 

 الهصالح عن الهىظهة بأٓرحٓة أكبر وتكمفة أقل هن وسائط الىشر التقمٓدٓة لمهعموهات.

ة( تتعهد الهىظهات التركٓز عمِ هواطن القوة االستراتٓجٓة لدٍٓا  فْ وسائط الىشر التقمٓدٓة )التقآرر السىٓو

ا بشكل عهدي فْ لتضمٓل أصحاب الهصالح وتوجًٓ اىتباٌٍم فقط إلِ ال هعموهات اإلٓجابٓة التْ ٓتم إبراٌز

ا، هع هالحظة  هواضع أكثر وضوحاً   و ىوعٓة الهستخدهٓنأن الهىظهة ال تستطٓع التحكم فْ عدد أهن غٌٓر

 تمك التقآرر. عمِصحاب الهصالح ( الذٓن ٓطمعون أ)  

(Merki-Davies and Brennan 2011) (41)(Brennan et al. 2010)(46) 

ن تقوم الهىظهات بإجراء ٌذا التالعب العهدي وتوجًٓ تصورات أأها عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ ، ٓهكن 

لصالح أٌدافٍا ، هثل ىشر  اإللكتروىٓةأصحاب الهصالح باستخدام خصائص تقىٓة هتاحة عمِ الهىصات 

 (22) (Cade 2015) اٍا وقابمٓة البحث عىٍإلىالهعموهات اإلٓجابٓة بطٓرقة تسٍل الوصول 

(10)(Elliot et al.2016) 
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ا بشكل اىتقائْ حٓث ٓتم ، عالوة عمِ ذلك  فإن الهىظهات ٓهكىٍا ىشر تمك الهعموهات التْ ترغب فْ ىشٌر

إرسال الهحتوى الهعموهاتْ لهىشورات الهىظهة عمِ وسائل التواصل االجتهاعْ إلِ الهتابعٓن هن أصحاب 

ِ الهواقع رفاقٍا برابط لالطالع عمِ التفاصٓل عما  و  (Newsfeed)الهصالح فْ صفحات األخبار الخاصة بٍم 

لمهىظهات ، وهن ثم توجً تمك الهىظهات اىتباي أصحاب الهصالح إلِ الهعموهات اإلٓجابٓة التْ  اإللكتروىٓة

ا فقط عن طٓرق إترغب الهىظهات فْ   عىٍا وهشاركتٍا عبر وسائل التواصل االجتهاعْ. اإلفصاحبراٌز

تر بدراسة ى (2)(Jung et al. 2016)وفْ ٌذا الصدد ، قام الباحثون  شر الهعموهات االستراتٓجٓة عمِ تٓو

ا حٓث  ىفعٓاً  وتوصموا إلِ أن الهىظهات تىتٍج ىٍجاً  ، أثىاء اإلعالن عن األرباح فْ الهعموهات التْ تقوم بىشٌر

عمِ اىطباعات وتوقعات أصحاب الهصالح ثر هن الهعموهات السمبٓة لمتأثٓر تتعهد ىشر الهعموهات اإلٓجابٓة أك

 حول قٓهة الهىظهة.

لمهىظهات  إلِاله داءعمِ العرض السابق لىتائج الدراسات السابقة فٓها ٓتعمق بىشر الهعموهات عن األ وبىاءً 

 :ْلاالىحو الت عمِعبر وسائل التواصل االجتهاعْ ٓهكن صٓاغة الفرض الثالث لمدراسة 

صحاب ألات النشر الموجو يلآفي  يلادائيا المأ ىلمستو  حصائية بين الشركات وفقاً إتوجد فروق ذات داللة 

 وسائل التواصل االجتماعي عمىالمصالح 

 داءصحاب المصالح ألأالمحاسبي الموجو عبر وسائل التواصل االجتماعي عمى تقييم  اإلفصاح: أثر  رابعاً 

 المنظمة ) قيمة المنظمة( 

دارة االىطباعات دالئل عهمٓة عمِ أن تالعب  اإلفصاحقدهت عدٓد هن الدراسات التجٓربٓة فْ هجال  وا 

 أداءعن الهعموهات وطرق عرضٍا ٓؤثر عمِ تصورات أصحاب الهصالح عن  اإلفصاحالهىظهات فْ 

دهت دراسة قفعمِ سبٓل الهثال ، ،  (Elliott 2006 )(42),(Beattie and Jones 2002)(35) الهىظهة.

((35)(Beattie and Jones 2002  ًة تضمل ٓلاعمِ أن تشوي القٓاسات فْ الرسوم البٓاىٓة اله دلٓال

إلِ أن تركٓز  Elliott 2006)(42))  لمهىظهة ، كها توصل ْلااله داءالهستخدهٓن فٓها ٓتعمق بالحكم عمِ األ

بعض الشركات عمِ توقعات األرباح بشكل هبالغ فًٓ ٓدفع بعض الهستثهٓرن إلِ إصدار أحكام أعمِ بكثٓر 
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لتمك الشركات. إضافة إلِ ذلك ، فقد وجد أن تالعب الشركات فْ شكل  عمِالف ْلااله داءاألهن حقٓقة 

ة هعٓىة لً تأثٓر كبٓر عمِ أحكام الهستثهٓرن عن  اإلفصاح  األرباح. أداءواستخدام تعبٓرات لغٓو

تً حٓث اآلٓو  اإلفصاحدت إلِ تغٓر جذري وىقمة ىوعٓة فْ وسائل أن وسائل التواصل االجتهاعْ أوحٓث 

أصبح ٌىاك قىوات تواصل ثىائٓة االتجاي بٓن الهىظهة وأصحاب الهصالح هتاحة فْ أي وقت وفْ أي هوقع 

دارة  جغرافْ. ٓهكن القول بأن الهىظهات عىد استخداهٍا وسائل التواصل االجتهاعْ لتوجًٓ أصحاب الهصالح وا 

ا عمِ اىطباعاتٍم حول قٓهة الهىظهة وقدرتٍا عمِ االستهرار ، ال تتحك م فْ ىوعٓة الهعموهات التْ تقوم بىشٌر

لتمك الهعموهات ، حٓث تشترك ٌذي العواهل  ة الىشرٓلآفْ أسموب العرض و  ٓضاً أتمك الوسائل فقط  بل تتحكم 

 هجتهعة فْ التاثٓرعمِ توقعات وتوجٍات أصحاب الهصالح وخاصة الهستثهٓرن .

وغٓر  سٓرعاً  الهعموهات التْ تفصح عىٍا بعض الهىظهات اىتشاراً وقد اختبر عدد هن الباحثٓن أسباب اىتشار 

هحدود عبر وسائل التواصل االجتهاعْ )ها ٓسهْ باالىتشار الفٓروسْ لمهعموهات( فعمِ سبٓل الهثال: وجد 

(Lee et al. 2013)(24)  تر الهرتبطة بالتصىٓف األقوى لمهىظهات هن حٓث أن التغٓردات عمِ تطبٓق تٓو

ا )إعادة التغٓرد( لٍا أكثر بىسبة كبٓرة هن التغٓردات الصادرة هن الهسئولٓة  االجتهاعٓة ٓتم إعادة ىشٌر

 الهىظهات األقل فْ تصىٓف الهسئولٓة االجتهاعٓة.

 :ْلاالت الىحو عمِفإىً ٓهكن صٓاغة الفرض الرابع لمدراسة  ْلاوبالت

 عمىات العرض والنشر المرتبط بو يلآالمحاسبي المؤكد و  اإلفصاححصائية بين إتوجد فروق ذات داللة 

 صحاب المصالحأوسائل التواصل االجتماعي من منظور 

وسائل التواصل االجتماعي وعالقتو بتصورات  عمىالمحاسبي عن المسئولية االجتماعية  اإلفصاح:  خامساً 

 صحاب المصالح عن استدامة الشركاتأ

ضفاء شرعٓة وجودٌا لدي الهجتع وكسب هساحة إتستخدم هعظم الشركات وسائل التواصل االجتهاعْ بٍدف 

داة تفاعل وحوار هشترك بٓن الطرفٓن أكثر هن كوىٍا أحساب هىافسٍٓا  عمِصحاب الهصالح أ ىكبر لدأثقة 

 االستداهة لتمك الشركات الذي ٓحقق بتوازن اٌداف كال هن الطرفٓن أداءلرفع كفاءة 
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 (Bonsón and Brau, 2015)(24) .  ن تىفذ اىشطتٍا بطٓرقة ال تتوافق بالضرورة هع أهعظم الشركات

ذا ها ٓدفع هعظم الهىظهات  صحاب الهصالح ، ولكىٍا ال تزال هقبولة هجتهعٓاً أتوقعات  بشكل عام ، ٌو

وسائل التواصل االجتهاعْ بها ٓتوافق هع توقعات الهجتهع ، وقد ربطت العدٓد  عمِوالتقٓرر الطوعْ  اإلفصاح

 (22)(clatworthy and jones,2006)(Garcia-guillamon,2011)(20)   : هن الدراسات هثل

 ,Turcotte)(43)هثل شارت دراساتأالهسئولٓة االجتهاعٓة لمشركات بشرعٓتٍا لدي اصحاب الهصالح ، و 

لتقمٓل الضغوط التْ ٓة لتخفٓض التكمفة الخارجٓة لٍا تفصح عن هسئولٓتٍا االجتهاعٓة والبٓئإلِ أن  (2009

 ٍا. عمىٓفرضٍا الهجتهع 

ن الهىظهات أ إلِصحاب الهصالح أ ىشار عدٓد هن الباحثٓن ههن تبىوا هىظور شرعٓة الهىظهات لدأكها 

و التالعب ( بتصورات أ)  عمِثٓر أ( لمت external accountabilityات الهساءلة الخارجٓة )إلىتستخدم 

 اإلفصاحن الهىظهات لدٍٓا حوافز دائهة لتحسٓن وأالهىظهة واستداهتٍا ،  أداءصحاب الهصالح عن أ

دائٍا فٓها ٓتعمق باالستداهة وذلك عىدها أهع  بشكل دائم ٓجابٓاً إن ذلك قد ال ٓرتبط أاالجتهاعْ والبٓئْ لٍا رغم 

شرعٓتٍا وهصداقٓتٍا ٓكون ٌىاك تفاوت بٓن قٓم الهىظهة والقٓم الهجتهعٓة ، وهن ثم ، تفقد بعض الهىظهات 

 لدي الهجتهع.

وسائل التواصل االجتهاعْ ٓهكن  عمِالطوعْ عن الهسئولٓة االجتهاعٓة لمشركات  اإلفصاحن أٓهكن القول ، 

رفع هن قٓهتٍا لدأ ذا تم استخدام إصحاب الهصالح هن الهجتهع الخارجْ ، خاصة أ ىن ٓعزز هن شرعٓتٍا ٓو

ن التالعب فْ تصدٓر أ إلِ (22)(Clatworthy et al. 2006شار )أ ات وىظم الهساءلة الخارجٓة ، حٓثٓلآ

 االستداهة لتمك الشركات. أداء ىىجازي هن تغٓٓر هستو إفْ  سٍل كثٓراً أصورة تىظٓهٓة هعٓىة عن الشركات 

 ٌدافٍا وفقاً أعن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة لمشركات و  اإلفصاحوحول دور وسائل التواصل االجتهاعْ فْ 

 صحاب الهصالح لهصداقٓة واستداهة الشركات .أحداثً فْ تصورات وتقٓٓهات إثٓر الذي تٓرد أدائٍا وىوع التأل

و : ٌل تقوم الشركات ب ٌاهاً  بحثٓاً  ثار عدد هن الباحثٓن تساؤالً أهن ٌذا الهىطمق ،  عن الهسئولٓة  اإلفصاحٌو

ٓجابٓة وشرعٓتٍا لدي إلصورتٍا ا عمِكٓد أوسائل التواصل االجتهاعْ بٍدف الت عمِ والبٓئةاالجتهاعٓة 

 و البٓئْأدائٍا الهجتهعْ أجراء تغٓٓر حقٓقْ فْ هستوي إم بٍدف أصحاب الهصالح والهجتهع الخارجْ ، أ

ا الهجتهعْ هع ٓلآ)    صحاب الهصالح .أات االستداهة ( عن طٓرق الحوار الهشترك والهىاظرات حول دوٌر
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 (32))Lee et al., 2013 (,(44))Tan,2014) 

ات التْ تىتٍجٍا ٓلٔالهحاسبْ الطوعْ عن بٓاىات الههارسات وا اإلفصاحن أتستىتج الباحثة  ، ًٓعم وبىاءاً 

ن أي ألٍا ،  ْلااله داءكفاءة األ ىبهستو  حد كبٓر إلِالشركة لتحقٓق هسئولٓتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة ترتبط 

فصل هن أتستطٓع تحقٓق هسئولٓاتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة بشكل  ْلادائٍا الهأل هرتفعاً  الهىشات التْ تحقق هؤشراً 

هكىٍا تحهل التك ا ٓو عن الهعموهات التْ  اإلفصاحن أ، وتتوقع الباحثة ف الخارجٓة الالزهة لتحقٓقٍا إلىغٌٓر

صحاب أتقٓٓم  عمِٓجابْ إترتبط بالهسئولٓة االجتهاعٓة لمشركات عبر وسائل التواصل االجتهاعْ تؤثر بشكل 

 عمًِ ،  ٓهكن صٓاغة الفرض الخاهس لمدراسة عمى تحقٓق االستداهة، وبىاءاً  عمِالهصالح  لقدرة الشركات 

 :  الْالىحو الت

وسائل التواصل  عمىعن المسئولية االجتماعية لمشركات  اإلفصاححصائية بين إتوجد فروق ذات داللة 

 صحاب المصالحأاالجتماعي وتحقيق االستدامة من منظور 

 لٍذا الهبحث ٓهكن تمخٓص فروض الدراسة فٓهآمْ : وختاهاً 

ة بٓن الشركات وفقاً  الفرض االول  اإلفصاحفْ خصائص  ْلادائٍا الهأ ىلهستو  : توجد فروق ذات داللة هعىٓو

 . وسائل التواصل االجتهاعْ عمِدائٍا أالهحاسبْ عن 

ات عرض آلٓفْ  ْلادائٍا الهأ ىلهستو  وفقاً حصائٓة بٓن الشركات إ: توجد فروق ذات داللة  ينالفرض الثا

 .وسائل التواصل االجتهاعْ  عمِة ٓلاالهعموهات اله

ات الىشر ٓلآفْ  ْلادائٍا الهأ ىلهستو  حصائٓة بٓن الشركات وفقاً إتوجد فروق ذات داللة : الفرض الثالث 

 . وسائل التواصل االجتهاعْ عمِصحاب الهصالح ألالهوجً 

ات العرض والىشر الهرتبط وآلٓالهحاسبْ الهؤكد  اإلفصاححصائٓة بٓن إ: توجد فروق ذات داللة  الفرض الرابع

 . صحاب الهصالحأوسائل التواصل االجتهاعْ هن هىظور  عمِبً 

 عمِعن الهسئولٓة االجتهاعٓة لمشركات  اإلفصاححصائٓة بٓن إ: توجد فروق ذات داللة  الفرض الخامس

 . وسائل التواصل االجتهاعْ وتحقٓق االستداهة هن هىظور اصحاب الهصالح
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 المبحث الثالث : الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج 

ٓحتوي ٌذا الجزء هن الدراسة عمِ إجراءات الدراسة الهسحٓة ) اإلحصائٓة ( الختبار العالقة بٓن خصائص 

صحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة واستداهتٍا ، أتطبٓقات التواصل االجتهاعْ وتقٓٓم  عمِالهحاسبْ  اإلفصاح

 -ة  : إلىوقد وتهثمت إجراءات الدراسة العهمٓة فْ الخطوات الت

: قاهت الباحثة بتحدٓد عٓىة الدراسة كهجهوعة هن الشركات السعودٓة التْ تهتمك حسابات  عينــــة الدراسةــ  1

 أداءة عن ٓلاة وغٓر هٓلاكثر هن تطبٓقات التواصل االجتهاعْ ، وتقوم بىشر هعموهات هو اأواحد  عمِرسهٓة 

، حٓث قاهت الباحثة بدراسة استطالعٓة هصغرة لتحدٓد الشركات السعودٓة  4118الشركة وذلك خالل عام 

وقاهت صحاب الهصالح ، أعن ادائٍا والتواصل هع  اإلفصاحالتْ تستخدم وسائل التواصل االجتهاعْ فْ 

 :   لِاشركة سعودٓة وجاءت الىتائج كالت 01 عمِالباحثة باجراء ٌذا االستطالع 

 1جدول 

 البٓان
 الىسبة عدد الشركات

 هواقع التواصل االجتهاعْ عمِالشركات التْ لٓس لٍا حسابات رسهٓة 
6 18% 

 *هواقع التواصل االجتهاعْ  عمِالشركات التْ لٍا حسابات رسهٓة 
24 62% 

ق  الشركات التْ تستخدم تطبٓقات التواصل االجتهاعْ الغراض التسٓو

 والبٓع فقط
16 24% 

الشركات التْ تستخدم تطبٓقات التواصل االجتهاعْ لىشر هعموهات عن 

 الشركة أداء
42 06% 

 

________________ 
 
*
كثر هن تطبٓق واحد ، هثل أهعظم الشركات السعودٓة التْ تستخدم هواقع التواصل االجتهاعْ تهتمك حسابات رسهٓة لٍا عمِ  

ها  تر ٌو ا كثر شٓوعاً ألاالفٓسبوك وتٓو  واىستجرام وٓوتٓوب وغٌٓر
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التواصل شركة فقط ، حٓث تم استبعاد الشركات التْ تستخدم تطبٓقات  42وهن ثم ، تتحدد العٓىة بعدد 

ق فقط .  االجتهاعْ الغراض التسٓو

وضح جدول ) ،  4118( الخصائص الدٓهوجرافٓة لهفردات عٓىة الدراسة طبقا لحجم االرباح الهحققة لسىة 4ٓو

 .الشركة  أداءطبٓعة الىشاط ، عهر الشركة ، هدة استخدام وسائل التواصل االجتهاعْ فْ ىشر هعموهات عن 

 تقسٓم عٓىة الدراسة حسب الخصائص الدٓهوجرافٓة لمشركات هحل الدراسة :4جدول 

ة العدد الفئة الخاصٓة  الىسبة الهئٓو
 4118حجم االرباح الهحققة لسىة 

 حقوق الهمكٓة ( إلِ) كىسبة 

 %06 12 % 41قل هن أ

 %24 11 كثرأ% ف 41
 %06 12 صىاعْ طبٓعة الىشاط

 %24 11 خدهْ

 عهر الشركة
 %41 0 سىوات 11 قل هنأ

 %82 10 سىة 40 – 11هن 
 %18 2 سىة 40كثر هن أ

هدة استخدام وسائل التواصل 

 أداءعن  اإلفصاحاالجتهاعْ قْ 

 الشركة

 %22 6 سىتٓن
 %24 11 سىوات 0 إلِسىتٓن 

 %40 8 سىوات 0كثر هن أ
 

  والبىوك هن الشركات هحل الدراسة ىظراً ة الٓن الباحثة استبعدت شركات الخدهات الهأ إلِ ٓضاً أشارة ألتجدر ا

رتبط غالباً  اإلفصاحاصة فْ طبٓعة خ لها لٍا هن  ة .ٓلاوراق الهألببورصة ا الهحاسبْ ٓو

 أداة جمع البيانات  . 4

ا ٓعم( هن هستوى اإلدارات ال 1لجهع البٓاىات ) همحق رقم  االستبٓاناستخدهت الباحثة أسموب استهارات 

وسائل التواصل االجتهاعْ  عمِالحسابات الرسهٓة  ىدارة هحتو إٓن والهحاسبٓن وهسئولْ لاوالهدٓٓرن اله

لمشركات هحل الدراسة ، وقد تم تصهٓم االستهارة لتحدٓد الدرجات واألوزان الترجٓحٓة لهؤشرات قٓاس هجهوعة 

 74 ْلال شركة باجهاستهارات لك 2الهتغٓرات هحل الدراسة ، وقد تم تجهٓع االستهارات الصحٓحة فْ هتوسط 

 فٓها ٓمْ :  االستبٓاناستهارة استبٓان صحٓحة ، وقد تهثمت الهتغٓرات فْ استهارات 
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 تتهثل الهتغٓرات الهستقمة الرئٓسٓة فٓها ٓمْ :: وعة المتغيرات المستقمة لمدراسة : مجم اوالً 

تم  ، و مؤكداً أوسائل التواصل االجتماعي وتحديد ما اذا كان متحفظا  عمىالمحاسبي  اإلفصاحنمط   أ. ٓو

 ة : إلىقٓاسً هن خالل الفقرات الت

 ة فْ السوق الٓجهتفصح الشركة عن حصتٍا اإل 

 ٓن لىاالل الهحممٓن الهخرباح هن ألتقوم الشركة بىشر توقعات ا 

  و خدهات (أو الهخرجات ) سمع أٓتم ىشر هعموهات عن حجم وىوعٓة الهىتجات 

  صول ألا عمِتعرض الشركة هن خالل هىشوراتٍا هؤشرات الكفاءة هثل العائد 

  تفصح الشركة عن خططٍا االستثهآرة لمسىوات القادهة 

 ساس ربع سىوي أ عمِة ( عمى) االرباح الف لِااله داءتفصح الشركة عن األ 

 الشركة عن ٌٓكل الهمكٓة بٍا والهؤسسات الهساٌهة فْ الهمكٓة تفصح 

 م ا  صول بٍا ألتفصح الشركة عن طرق تقٓو

  تٍا واستراتٓجٓتٍا هع هتابعٍٓا  وسائل التواصل االجتهاعْ عمِتىاقش الشركة رٓؤ

 اب الهصالح حصأدآرة هع هتابعٍٓا هن إلة واالٓتىاقش سٓاساتٍا اله 

 لمهعآٓر الهحاسبٓة  فقاً ة و الٓتىشر الهعموهات اله 

تم  وسائل التواصل االجتماعي عمىالشركة  أداءة عن إلىة وغير الميلات عرض المعمومات المآليا .ب ، ٓو

 تحدٓدٌا هن خالل ها ٓمْ :

  دائٍا بعبارات وصفٓة أتعبر الشركة عن 

 رقام ، ىسب ، رسوم بٓاىٓة ( أبشكل كهْ )  داءتعبر الشركة عن األ 

  صحاب الهصالح أتوجٍات  عمِثٓر أدائٍا والتأتستخدم الشركة لغة غٓر رسهٓة ) عاطفٓة ( فْ التعبٓر عن 

  ا ال جزاءأتفضل الشركة اقتباس ا ٓلها) هواطن القوة ( هن تقآرٌر  وسائل التواصل االجتهاعْ عمِة وىشٌر

  كة الشر  أداءٓتم استخدام هواد فٓمهٓة وهؤثرات بصٓرة لعرض الهعموهات عن 
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  وسائل  عمِقبل الىشر  ْلادائٍا الهأو الىسب فْ هؤشرات أرقام ألتغٓٓر بعض ا حٓاىاً أٓهكن لمشركة

 التواصل االجتهاعْ 

  الضعٓف ْلادائٍا الهأو الىسب التْ تعكس أرقام ألخفاء بعض اإو أحجب   حٓاىاً أٓهكن لمشركة 

 ا اله  ة ٓلاتىشر الشركة تقٓٓم الهراجعٓن الخارجٓٓن لتقآرٌر

تم تحدٓد استخدام  : وسائل التواصل االجتماعي عمىالشركة  أداءت النشر الموجو لمعمومات آليا ج. ٓو

 الل ها ٓمْ :خات هن لىٔالشركات هحل الدراسة لٍذي ا

 ي وقت دون الهؤشرات أٍا فْ ٓإلة الجٓدة فقط وتسٍل لهتابعٍٓا الوصول ٓلاتتعهد الشركة ىشر الهؤشرات اله

 ة الضعٓفة الٓاله

  خبار الخاصة بٍمألصفحات ا عمِدائٍا لهتابعٍٓا أخبار عن أترسل الشركة ها ٓستجد هن هعموهات و 

  ٍم هن بعض الهتابعٓن إلىو الردود السمبٓة التْ ترد أاالىتقادات  عمِتقوم الشركة بالرد 

 دٓن  عمِبقاء فقط إلو الهٍاجهٓن واأن لىاتقوم الشركة بحذف الهتابعٓن غٓر الفع  الهٓؤ

  صحاب أٌدافٍا فْ توجًٓ أٓهكن استخدام الخصائص التقىٓة لتطبٓقات التواصل االجتهاعْ فٓها ٓخدم

 الهصالح ) الٍاشتاج ، الترىد الخ (

تم تقٓٓهً هن :  وسائل التواصل االجتماعي عمىعن المسئولية االجتماعية والبيئية لمشركة  اإلفصاح . د ٓو
 خالل ها ٓمْ :

 عالن عن االىشطة الخدهٓة التطوعٓة لمشركة اإل 

 عالن عن حهمة التبرعات التْ تساٌم بٍا الشركة فْ دعم الهؤسسات الهجتهعٓةاإل 

  و أالجوع، عمِهشكالت هجتهعٓة هؤثرة هثل القضاء  عمِو هعوىة لمقضاء أتبىْ الشركة براهج دعم

 خرىأهساعدة الالجٓن هن دول 

 الطاقة ، هشآرع  عمِالبٓئة هثل براهج الحفاظ  عمِعالن عن هساٌهات الشركة فْ براهج الحفاظ اإل

 التموث ... الخ عمِتحسٓن البٓة والقضاء 

  دعم الشركة لمهواٌب العمهٓة والفىٓة وتشجٓع االبتكارات 

  هىة آاستخدام تقىٓات هتطورة لمتخمص هن الىفآات والهخمفات بطٓرقة  عمِحرص الشركة 
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 عن درجة رضا العاهمٓن عن بٓئة العهل بالشركة  اإلفصاح 

 صحاب الهصالحأات التعاهل هع الشكاوي والهقترحات هن قبل آلٓعن  اإلفصاح 

  :وتىحصر الهتغٓرات التابعة فْ ثالثة هتغٓرات: : مجموعة المتغيرات التابعة  ثانياً 

تم قٓاسً هن خالل  صحاب المصالحألمشركة ) قيمة المنظمة ( من منظور  لىاالم داءتقييم األ . أ ، ٓو
 الشركة  : أداءالهىشورات عن  عمِوسائل التواصل االجتهاعْ  عمِفعال الهتابعٓن أردود 

 هن خالل وسائل التواصل االجتهاعْ عن السىة  4118ة ٓلاىهو حجم هبٓعات الشركة خالل السىة اله

 السابقة  الٓةاله

 دة هن قبل الهتابعٓن أٓجابٓة إلقات اعمىالت  قات السمبٓة عمىكثر هن التأو الهٓؤ

 الْدائٍا الهأعادة ىشر هىشورات الشركة عن إلالهتابعٓن  ىٌىاك توجً دائم لد 

  وسائل التواصل االجتهاعْ واستحراج  عمِتفاعل الهتابعٓن وخاصة الهحممٓن هع الهعموهات الهىشورة

 دائٍا الهستقٓبمْأتوقع لٍا و  داءهؤشرات األ

  ا الهحممون الهألٓٓد الهتابعٓن لمتوقعات الهرتفعة  لأو تأهوافقة  ون ٓلارباح التْ ٓصدٌر

وسائل التواصل  عمِ)الهتابعٓن  صحاب المصالحأتقييم استراتيجيات االستدامة من منظور  . ب
 االجتهاعْ( ، هن خالل ها ٓمْ:

  ًىشطتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة أبعدد هرات االعجاب والهشاركة الخبار الشركة عن  تفاعل الهتابعٓن هقاسا 

  ًقات والهىاقشات حول تقٓرر الشركة عن هسئولٓتٍا االجتهاعٓة عمىبتحمٓل الهضهون لمت تفاعل الهتابعٓن هقاسا

 والبٓئٓة 

  ْاالجتهاعٓة والبٓئٓةىشطتٍا أعن  اإلفصاحدرجة رضا الهتابعٓن عن هصداقٓة الشركة وشفافٓتٍا ف 

تم قٓاس ٌذا الهتغٓر هن  صحاب المصالحأكبر من أجذب اىتمام ومشاركة عدد  عمىقدرة الشركة  ج. ، ٓو
 خالل هآمْ:

  عن عام  4118تطبٓقات التواصل االجتهاعْ فْ عام  عمِىهو عدد الهتابعٓن لمحساب الرسهْ لمشركة

4110 

 ون وهرتقبون إلىعهالء ح –حاب الهصالح ) هستثهرون صأبعٓن لمحساب الرسهْ لمشركة هن تىوع الهتا– 

م (  هحممون وغٌٓر
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 : المتغيرات الوسيطة  ثالثاً 

قاس بهستوي االداخمْ وال داءكفاءة األ كىسبة   4118خالل عام  اً عمىرباح الهحققة فألخارجْ لمشركات :  ٓو
 : حقوق الهمكٓة بالشركات هحل الدراسة  إلِ

  هتوسط  إلِضعٓف  أداء% =   41اقل هن 
 41 قوي  أداءكثر = أ% ف 

هو صدقٍا َثباتٍا لمتأكد َذلك  االستبٓانفقرات ىتائج بتقىٓو ثة الباحهت قا:   االستبيانصدق ًثبات اختبار  .3
 :عمِ الىحَ التالْ

 ٌها: االستبٓانطٓرقتٓن هن طرق قٓاس صدق فقرات  الباحثة استخدهت : االستبيان فقرات اختبار صدق أ.

  صدق المقارنة الطرفية 

وتم هن خاللٍا ترتٓب أفراد العٓىة ترتٓبًا تىازلًٓا حسب الدرجة الكمٓة التْ حققٍا كل هىٍم فْ استجابتً عمِ كل 

، وبعد ذلك االستبٓانهن اجل تحدٓد هدى تجاىس البىاء الداخمْ لىتائج إستهارة  االستبٓانعىصر هن عىاصر 

% هن الدرجات )وعددٌم  40فردًا(، وأدىِ  46الدراسة )وعددٌم  % هن حجم عٓىة 40تم اختٓار أعمِ 

فردًا(، وأخٓرًا تم إجراء الهقارىة بٓن درجات الهجهوعتٓن بإستخدام هعاهل اإلرتباط ألسبٓرهان وقد  46أٓضًا 

بٓن هىخفضْ وهرتفعْ  1.11أظٍرت الىتائج وجود إرتباط ذات داللة  إحصائٓة عىد هستوى داللة أقل هن 

 و األعمِ، حدٌا فْ( 1.726 بٓن ) اإلرتباط هعاهالت حٓث تراوحت، االستبٓانجات عمِ عىاصر الدر 

 هن الىاحٓة البىائٓة. االستبٓان، هها ٓدل عمِ صالحٓة األدىِ حدٌا فْ  (0.635)

  الدراسة ألقسام الصدق البنائي 

ل بٓو هعدرتباط الل اإٓجاد هعاهل إلٍٓا هو خالل الَصَاألداة د ـاألٌداف التْ ترٓٓق ٌََ ٓقٓس هدُ تحق

هحَر هو كل ( أو هحتَُ 2رقن )ل َقد تبٓو هو الجدَ االستبٓانرات ـْ لفقـالكمل دـهحَر َالهعكل 

ة. هها ٓؤكد توافر قَٓة بٍدف الدراسة عىد هستَُ رتباط اعالقة ً ـل االستبٓانهحاَر  داللة هرتفع الهعىٓو

  .االستبٓانىائْ ألقسام إستهارة الصدق الب
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 الداخمْالصدق البىائْ فة بطٓرقة الهختم االستبٓانألقسام إستهارة الصدق البىائْ   : 2جدول

هعاهل  االستبٓانهحاور 

 االرتباط

ة  الهعىٓو

 ذا كان هتحفظاً إوسائل التواصل االجتهاعْ وتحدٓد ها  عمِالهحاسبْ  اإلفصاحىهط 
 و هؤكداً أ 

1.718 1.111 

وسائل التواصل  عمِالشركة  أداءة عن ٓلاوغٓر اله ةٓلاعرض الهعموهات اله آلٓات
 االجتهاعْ

1.644 1.111 

 1.111 1.826 وسائل التواصل االجتهاعْ عمِالشركة  أداءالىشر الهوجً لهعموهات  آلٓات
 1.111 1.812 وسائل التواصل االجتهاعْ عمِعن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة لمشركة  اإلفصاح

 1.111 1.014 صحاب الهصالحألمشركة ) قٓهة الهىظهة ( هن هىظور  ْلااله داءتقٓٓم األ
 1.111 1.827 صحاب الهصالحأتقٓٓم استراتٓجٓات االستداهة هن هىظور 

 1.111 1.722 صحاب الهصالحأجذب اٌتهام وهشاركة عدد اكبر هن  عمِقدرة الشركة 

  االستبيانالتوزيع الطبيعي لبيانات اختبار: 

الختبار التوٓزع  ( -Smirnov Z Kolmogorov)سهرىوف  -كولهوجروف)اختبار استخدم الباحث 

الهرحمة ْ ـفٌام ٌََ اختبار ، البٓاىات تتبع التَزٓع الطبٓعْ أن الل لهعرفة ٌ االستبٓانالطبٓعْ لبٓاىات 

إلحصائٓة الهستخدهة، الفروض لمتأكد هن صالحٓة ىتائج التحمٓالت ااختبار القبمٓة لتحمٓل البٓاىات قبل 

ة هها ٓؤكد  Zالداللة لقٓم ( أو هستَُ 2رقن )ل ََٓضح الجدَ أو البٓاىات تتبع لهتغٓرات الدراسة غٓر هعىٓو

 التَزٓع الطبٓعْ.  

 االستبٓانهحاور لمتوٓزع الطبٓعْ لبٓاىات  ( -Smirnov Z Kolmogorovاختبار )ىتائج  :2جدول 

ة Zقٓهة  االستبٓانهحاور   الهعىٓو
وسائل التواصل االجتهاعْ وتحدٓد ها اذا كان  عمِالهحاسبْ  اإلفصاحىهط  .1

 هتحفظا او هؤكدا

1.142 1.117 

وسائل  عمِالشركة  أداءة عن ٓلاة وغٓر الهٓلاات عرض الهعموهات الهٓلآ .4

 التواصل االجتهاعْ

1.108 1.211 

 1.041 1.721 وسائل التواصل االجتهاعْ عمِالشركة  أداءات الىشر الهوجً لهعموهات ٓلآ .2
وسائل التواصل  عمِعن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة لمشركة  اإلفصاح .2

 االجتهاعْ

1.122 1.412 
 1.120 1.188 صحاب الهصالحألمشركة ) قٓهة الهىظهة ( هن هىظور  ْلااله داءتقٓٓم األ .0
 1.240 1.821 الهصالحصحاب أتقٓٓم استراتٓجٓات االستداهة هن هىظور  .8
 1.128 1.212 صحاب الهصالحأجذب اٌتهام وهشاركة عدد اكبر هن  عمِقدرة الشركة  .7
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ٓجعل  هها االستبٓانأداة الدراسة باإلضافة إلِ صالحٓة التوٓزع الطبٓعْ لبٓاىات  وثبات صدق تتأكد وبذلك

 .واختبار فرضٓاتٍا الدراسة أسئمة عن واإلجابة الىتائج لتحمٓل وصالحٓتً االستبٓانبصحة  ثقة الباحثة عمِ

 اً إحصائي عند اختباره البحث نموذج مسار متغيرات .4

ىهوذج هتغٓرات البحث إلِ توضٓح هسار العالقات الهتوقعة فْ فروض الدراسة بٓن الهتغٓرات الهستقمة  ٍٓدف

ْ قٓهة  عمِالهحاسبْ  اإلفصاحوالتْ تتهثل فْ خصائص  وسائل التواصل االجتهاعْ والهتغٓرات التابعة ٌو

 :  ْلاالىحو الت عمِ، وذلك  الهىظهة واستداهتٍا هن هىظور اصحاب الهصالح 

  الهتغٓرات الوسٓطة  الهتغٓرات الهستقمة
 الهتغٓرات

 التابعة

الهحاسبْ  اإلفصاحىهط 

وسائل التواصل  عمِ

 االجتهاعْ

 

 داءاأل كفاءة 

الداخمْ والخارجْ 

هحل  لمشركات

 الدراسة

 

 لمشركة ْلااله داءتقٓٓم األ

) قٓهة الهىظهة ( هن هىظور 

 اصحاب الهصالح

ات عرض الهعموهات إلى

ة عن إلىة وغٓر الهإلىاله

وسائل  عمِالشركة  أداء

 التواصل االجتهاعْ

تقٓٓم استراتٓجٓات االستداهة 

 هن هىظور اصحاب الهصالح

 عمِات الىشر الهوجً ٓلآ 

التواصل  وسائل

 االجتهاعْ

عن الهسئولٓة  اإلفصاح

االجتهاعٓة والبٓئٓة 

وسائل  عمِلمشركة 

 التواصل االجتهاعْ

جذب عدد اكبر  عمِالقدرة 

هن اصحاب الهصالح 

واشراكٍم فْ سٓاسات وخطط 

 االستداهة
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 التحميل اإلحصائي  .5

الىحو  عمِولٓة لمدراسة واستخراج الىتائج أل( ، وتم تحمٓل البٓاىات اSPSS)تم استخدام البرىاهج اإلحصائْ 

 : ْلاالت

ة بٓن  (dependent sample – T testلمعينة الواحدة ) Tاختبار  . أ لتحدٓد الفروق الهعىٓو

و ضعٓف ( واختبار أقوي  ْلاالعٓىٓتٓن الهستقمتٓن ) الشركات هحل الدراسة وفقا لهعدل ادائٍا اله

 . ِولألا ةالثالثالفروض 

بٍدف تىفٓذ إطار هقترح هن أٌم   (Stepwise regression)تحميل اإلنحدار المرحمي  . ب

ة  الهؤثرة عمِ دور وأٌهٓة أسموب هحاسبة السجالت الهفتوحة فْ دعم إدارة  الهتغٓرات التىبٓؤ

عتهد ٌذا األسموب عمِ اختٓار  فْ بٓئة التصىٓع الحدٓثة اإللكتروىٓة تكمفة سمسمة التوٓرد ٓو

عمِ ذلك فالهتغٓرات التْ تظٍر  رتباط ذاتْ بٓىٍا فْ حد الخطأ وبىاءً االهتغٓرات التْ ال ٓوجد 

هكن هن خال ا بهستوى هعىويبالىهوذج هتغٓرات هستقمة وهعىوٓة، ٓو  هرتفع .  لٍا التىبؤ بدوٌر

 عرض ومناقشة النتائج  .6

حصائْ الختبار العالقات بٓن هتغٓرات الفروض البحثٓة ، وجاءت ىتائج التحمٓل اإلتعرض الباحثة فٓها ٓمْ     

 :  ْلاالىتائج كالت

ة بٓن الشركات وفقاً  : ولاختبار صحة الفرض األ     فْ  ْلادائٍا الهألهستوي  توجد فروق ذات داللة هعىٓو
 : وسائل التواصل االجتهاعْ عمِدائٍا أالهحاسبْ عن  اإلفصاحخصائص 

  اإلفصاح( لمعٓىات الهستقمة الستكشاف ٌل ٌىاك فروق فْ ىهط  T( ىتائج اختبار )  0ٓوضح الجدول رقم ) 

 صحاب أن الشركات توجً أي أ؟  ْلادائٍا الهألهعدل  وسائل التواصل االجتهاعْ بٓن الشركات وفقاً  عمِ

 .ٌدافٍا وتحسن صورتٍاأالهصالح ) الهتابعٓن ( ىحو الهعموهات التْ تخدم 
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 وسائل التواصل االجتهاعْ وفقاً  عمِ اإلفصاحلمهجهوعات الهستقمة لكشف الفروق فْ ىهط   T ىتائج اختبار : 0جدول 

 فْ الشركات داءلكفاءة األ

 الفقرة

 ْلااله داءالشركات ذات األ

 القوي

 ْلااله داءالشركات ذات األ

 الضعٓف
 .t Sigقٓهة 

 الهتوسط العٓىة
االىحراف 

 الهعٓاري
 الهتوسط العٓىة

االىحراف 

 الهعٓاري

تفصح الشركة عن حصتٍا  .1

 ة فْ السوق ٓلااالجه
30 4.15 1.101 42 1.84 1.131 11.31 1.000 

تقوم الشركة بىشر توقعات االرباح  .4

 ن ٓلاهن حالل الهحممٓن اله
30 4.64 1.045 42 2.15 1.061 -25.12 1.000 

ٓتم ىشر هعموهات عن حجم  .2

 او الهخرجات وىوعٓة الهىتجات

 و خدهات (أ) سمع   .2

30 3.99 1.189  42 3.65 1.122 8.09 .0324 

تعرض الشركة هن خالل  .0

هىشوراتٍا هؤشرات الكفاءة هثل 

 االصول عمِالعائد 

30 4.24 .0652 42 1.24 1.097 -12.76 1.000 

تفصح الشركة عن خططٍا  .8

 االستثهآرة لمسىوات القادهة 
30 4.21 1.083 42 3.89 .0922 14.59 .0146 

 ْلااله داءتفصح الشركة عن األ .7

اساس  عمِة ( ٓعم) االرباح الف  .6

 ربع سىوي 

30 3.93 1.149 42 1.93 1.039 -6.22 1.000 

تفصج الشركة عن ٌٓكل الهمكٓة  .2

بٍا والهؤسسات الهساٌهة فْ 

 الهمكٓة

30 3.43 1.255 42 1.43 1.021 -28.63 1.000 
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تضح هن الىتائج  ة بٓن العٓىتٓن فْ الفقرات رقم )  ن ٌىاك فروقاً أٓو ( حٓث  11،  11، 6، 8، 2، 4، 1هعىٓو

ن أ، فْ حٓن  p-value>0.05بهستوى داللة َ( ، 1.26ساَّ )ـْ تـَالت( الجدولًٓ tهو قٓهة )أكبر  tن قٓم أ

ة بٓن العٓىتٓن ، هها ٓدل  ( لم تظٍر فروقاً  2،0،7،2الفقرات رقم )   ْلااله داءن الشركات ذات األأ عمِهعىٓو

 ْلااله داءت ذات األدائٍا ، فْ حٓن تتبع الشركاأبراز هواطن القوة فْ الهؤكد إل اإلفصاحالقوي تتبع سٓاسة 

ول ألً ، ٓثبت صحة الفرض آعمالضعٓف ، و  ْلادائٍا الهأالهتحفظ الخفاء  اإلفصاحالضعٓف سٓاسة 

 . لمدارسة

فْ  ْلادائٍا الهأتوجد فروق ذات داللة احصائٓة بٓن الشركات وفقا لهستوي : اختبار صحة الفرض الثاني 

 :  وسائل التواصل االجتهاعْ عمِة إلىات عرض الهعموهات الهٓلآ

ة فْ  t( ىتائج اختبار 8ٓوضح جدول ) ة ٓلاات عرض الهعموهات الهٓلآلمعٓىات الهستقمة لتحدٓد الفروق الهعىٓو

ا أوكٓفٓة ت ْلادائٍا الهألكفاءة  وسائل التواصل االجتهاعْ بٓن الشركات وفقاً  عمِ توجٍات وتوقعات  عمِثٌٓر

صحاب الهصالح حول قٓهة الهىظهة ، وبفحص ىتائج الجدول ٓالحظ أن ٌىاك اختالف فْ هتوسطات أ

 : ْلاالىحو الت عمِاالستجابات لدى فئات الهستقصِ هىٍم حول عبارات الجدول 

 

 

م تفصح الشركة عن طرق  تقٓو

 صول بٍا ألا
30 4.24 1.071 42 2.65 

 
1.091 13.65 1.000 

تٍا واستراتٓجٓتٍا  تىاقش الشركة رٓؤ

وسائل التواصل  عمِهع هتابعٍٓا 

 االجتهاعْ

30 3.65 1.036 42 3.24 1.097 -3.34 .1023 

دآرة ة واإلٓلاتىاقش سٓاساتٍا اله

 اب الهصالح حصأهع هتابعٍٓا هن 
30 4.12 1.032 42 2.63 1.065 -21.71 1.000 

 ة وفقاً الٓتىشر الهعموهات اله

 لمهعآٓر الهحاسبٓة 
30 4.44 1.072 42 4.12 1.072 20.06 1.034 



31 
 عشر العدد االولهجمة عجهان لمدراسات والبحوث الهجمد السابع 

 

وسائل التواصل  عمِة ٓلاة وغٓر الهٓلاات عرض الهعموهات الهٓلآلمعٓىات الهستقمة حول  tىتائج اختبار :  8جدول 

 فْ الشركات داءلكفاءة األ االجتهاعْ وفقاً 

 الفقرة

 لِااله داءالشركات ذات األ

 القوي

 لِااله داءالشركات ذات األ

 الضعٓف
 .t Sigقٓهة 

 الهتوسط العٓىة
االىحراف 

 الهعٓاري
 العٓىة

الهتوس

 ط

االىحراف 

 الهعٓاري

دائٍا أتعبر الشركة عن 
 بعبارات وصفٓة

30 3.35 1.136 42 3.84 .0983 5.31 .0345 

بشكل  داءتعبر الشركة عن األ
 كهْ

 ، رسوم بٓاىٓة () ارقام، ىسب
30 4.64 1.045 42 2.15 1.061 -25.12 1.000 

تستخدم الشركة لغة غٓر 

رسهٓة ) عاطفٓة ( فْ التعبٓر 

 عمِدائٍا والتاثٓر أعن 

 توجٍات اصحاب الهصالح

30 1.99 .1863 42 3.65 1.126 8.09 .0001 

 تفضل الشركة اقتباس اجزاء 

ا  ) هواطن القوة ( هن تقآرٌر

ا ٓلااله وسائل  عمِة وىشٌر

 التواصل االجتهاعْ

30 4.24 .0652 42 1.24 1.097 -9.76 1.000 

ٓتم استخدام هواد فٓمهٓة 

وهؤثرات بصٓرة لعرض 

 الشركة أداءالهعموهات عن 

30 4.11 .0862 42 1.89 .0927 -10.59 .0001 
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ة بٓن ن ٌىاك فروقاً أتوضح الىتائج  رض ت عٓالآالقوي والضعٓف فْ  ْلااله داءالشركات ذات األ  هعىٓو

، 18، 10، 12وسائل التواصل االجتهاعْ التْ وردت فْ هعظم الفقرات )  عمِالشركة  أداءالهعموهات عن 

دائٍا أل ة بٓن الشركات وفقاً ٓلاات عرض الهعموهات الهٓلآن ٌىاك تبآن فْ استخدام أي أ( ،  12،  16،  17

تخدم دائٍا بهعموهات وصفٓة وتسأالضعٓف عن  ْلااله داءسبٓل الهثال، تعبر الشركات ذات األ عمِ، فْلااله

القوي تعبر عن  ْلااله داءن الشركات ذات األأصحاب الهصالح ، فْ حٓن أتوجٍات  عمِثٓر ألغة عاطفٓة لمت

ا الهأرقام والىسب والرسوم البٓاىٓة وقد تعرض ألىفسٍا بشكل كهْ هن خالل ا براز إلة ٓلاجزاء هعٓىة هن تقآرٌر

ا لمت  صحاب الهصالح ، وهن ثم ٓثبت صحة الفرض الثاىْ لمدراسة أتوجٍات  عمِثٓر أهواطن قوتٍا وتهٌٓز

فْ  ْلادائٍا الهأ ىلهستو  حصائٓة بٓن الشركات وفقاً إتوجد فروق ذات داللة :  اختبار صحة الفرض الثالث

 :  وسائل التواصل االجتهاعْ عمِصحاب الهصالح ألات الىشر الهوجً آلٓ

ة فْ  t( ىتائج اختبار 7ٓوضح جدول ) وسائل  عمِات الىشر الهوجً ٓلآلمعٓىات الهستقمة لتحدٓد الفروق الهعىٓو

ا أوكٓفٓة ت ْلادائٍا الهأل التواصل االجتهاعْ بٓن الشركات وفقاً  صحاب الهصالح ، وبفحص أتوجٍات  عمِثٌٓر

تغٓٓر   حٓاىاً أٓهكن لمشركة 

و الىسب فْ أبعض االرقام 

قبل  ْلادائٍا الهأهؤشرات 

وسائل التواصل  عمِالىشر 

 االجتهاعْ

30 1.33 1.149 42 3.94 1.064 -9.22 1.000 

و أحجب   حٓاىاً أٓهكن لمشركة 

و الىسب أاخفاء بعض االرقام 

 ْلادائٍا الهأالتْ تعكس 

 الضعٓف

30 2.53 1.255 42 4.43 0.0543 -18.63 1.000 

تىشر الشركة تقٓٓم الهراجعٓن 

ا اله  ةٓلاالخارجٓٓن لتقآرٌر
30 4.24 .5964 42 2.15 

 
.7288 11.65 1.000 
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ت الجدول ىتائج الجدول ٓالحظ أن ٌىاك تبآن فْ درجات االستجابة لدى فئات الهستقصِ هىٍم حول عبارا

 :  ْلاالىحو الت عمِ

وسائل التواصل  عمِات الىشر الهوجً ٓلآلمهجهوعات الهستقمة لكشف الفروق فْ   T ىتائج اختبار :  7جدول 

 فْ الشركات داءلكفاءة األ االجتهاعْ وفقاً 

 الفقرة

 إلِاله داءالشركات ذات األ القوي إلِاله داءالشركات ذات األ
 الضعٓف

 .t Sigقٓهة 
 الهتوسط العٓىة

االىحراف 

 الهعٓاري
 الهتوسط العٓىة

االىحراف 

 الهعٓاري

تتعهد الشركة ىشر الهؤشرات 

ة الجٓدة فقط وتسٍل إلىاله

ٍا فْ إلىلهتابعٍٓا الوصول 

اي وقت دون الهؤشرات 

 ة الضعٓفةإلىاله

30 4.34 1.043 42 3.92 .0753 10.11 .0004 

ترسل الشركة ها ٓستجد هن 

هعموهات واخبار عن ادائٍا 

صفحات  عمِلهتابعٍٓا 

 االخبار الخاصة بٍم

30 4.23 1.045 42 1.75 .0561 -14.12 1.000 

 عمِتقوم الشركة بالرد 

االىتقادات او الردود السمبٓة 

ٍم هن بعض إلىالتْ ترد 

 الهتابعٓن

30 3.99 .1433 42 1.85 .1426 7.49 .0001 

تقوم الشركة بحذف الهتابعٓن 

ن او الهٍاجهٓن إلىغٓر الفع

دٓن عمِواالبقاء فقط   الهٓؤ

30 2.20 .0698 42 4.27 .0754 -12.36 0.000 
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 داءات ىشر الهعموهات عن األٓلآلٍا فْ  ْلااله داءلكفاءة األ بٓن الشركات الهصىفة وفقاً  تظٍر الىتائج تفاوتاً 

فْ هتوسطات  ( حٓث ظٍر تفاوتاً  42، 44، 41رقام ) أوسائل التواصل االجتهاعْ فْ الفقرات  عمِ ْلااله

 القوي داءجابات لمشركات ذات األإلكان هتوسط ا 42فٓها ٓتعمق بالفقرة رقم  جابات الهستقصْ هىٍم ، فهثالً إ

هتابعٍٓا  عمِو الهىتقدٓن وترد أن ٓلاحذف الهتابعٓن غٓر الفع إلِكات ال تهٓل ن ٌذي الشر أي أ(  4.41)  

الضعٓف  داءجابات لمهستقصْ هىٍم فْ الشركات ذات األن هتوسط اإلأٍم ، فْ حٓن ٓعموتىاقشٍم فٓها التبس 

قات عمىالتن وحذف عمىجابات جاءت تؤكد توجً الشركة لحذف الهتابعٓن غٓر الهتفاإلن اأي أ، ( 2.47كان ) 

دٓن لمحفاظ  عمِو حذفٍم بالكاهل وتبقْ فقط أالسمبٓة لمهىتقدٓن  صحاب أصورتٍا لدي  عمِالهتابعٓن الهٓؤ

ة  42،  42،  44،  41،  41الهصالح الهحتهمٓن ) الهتابعٓن الجدد ( ، كها جاءت الفقرات رقم )  (  هعىٓو

ٍا دون ٓإللجٓدة فقط وتسٍل لهتابعٍٓا الوصول ة آلاوالتْ تتعمق بىشر الهؤشرات اله 40بٓىها الفقرة رقم

تٍا بٓن الشركات   .  الهوشرات الضعٓف  لم تثبت هعىٓو

ات العرض ٓلآالهحاسبْ الهؤكد و  اإلفصاحتوجد فروق ذات داللة احصائٓة بٓن : ثبــــــات صحة الفرض الرابع إ

 :  الهصالحصحاب أوسائل التواصل االجتهاعْ هن هىظور  عمِوالىشر الهرتبط بً 

 ة : ٓلآة التئحصاإلثبات ٌذا الفرض التحمٓالت اإلتستخدم الباحثة 

ٓهكن استخدام الخصائص 
التقىٓة لتطبٓقات التواصل 

االجتهاعْ فٓها ٓخدم اٌدافٍا 
 فْ توجًٓ اصحاب الهصالح

 ، الترىد الخ () الٍاشتاج 

30 4.21 .0862 42 3.89 .0777 13.59 .0001 

تتعهد الشركة ىشر الهؤشرات 

ة الجٓدة فقط وتسٍل إلىاله

ٍا فْ إلىلهتابعٍٓا الوصول 

اي وقت دون الهؤشرات 

 ة الضعٓفةإلىاله

30 3.23 .4372 42 3.54 1.084 -11.27 .0230 
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وسائل التواصل االجتهاعْ لقٓهة الشركة ،  عمِلفقرات هحور تقٓٓم الهتابعٓن لحسابات الشركات   t:اختبار والً أ

( 8لهحور، كها ورد فْ الجدول رقم) فقرات ٌذا ا عمِالستخراج قٓهة الهتوسط الكمْ الجابات الهستقصْ هىٍم 

 : ْلاالىحو الت عمِ

 6 دول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 الهتوسط العٓىة البٓــــــــــــــان
الوزن 

 الىسبْ
 الترتٓب ةإلىالقٓهة االحته tقٓهة 

ىهو حجم هبٓعات الشركة خالل السىة 

هن خالل وسائل التواصل  4118ة إلىاله

 ة السابقةإلىاالجتهاعْ عن السىة اله

21 4.08 79.9 10.89 .0000 1 

دة هن قبل عمىالت قات االٓجابٓة او الهٓؤ

 قات السمبٓةعمىالهتابعٓن اكثر هن الت
21 4.34 78.13 8.97 .0000 2 

ٌىاك توجً دائم لدي الهتابعٓن العادة ىشر 

 إلِهىشورات الشركة عن ادائٍا اله
21 3.64 69.43 9.99 .0000 4 

تفاعل الهتابعٓن وخاصة الهحممٓن هع 

وسائل التواصل  عمِالهعموهات الهىشورة 

لٍا  داءاالجتهاعْ واستحراج هؤشرات األ

 وتوقع ادائٍا الهستقبمْ

21 4.12 65.14 14.45 .0000 5 

هوافقة او تآٓد الهتابعٓن لمتوقعات الهرتفعة  

ا الهحممون اله  ونٓلالالرباح التْ ٓصدٌر
21 3.56 72.45 12.23 .0000 3 

  0000. 10.23 75.55 4.02 21 الدرجة الكمٓة لمهحور

 p-value >0.05 الداللة عىد  ىهستو 
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و  2.14ن الهتوسط الكمْ لفقرات الهحور ) أ(  6وهن الىتائج الواردة بالجدول )  ، وثبتت  2هن  عمِأ( ٌو

ة كافة الفقرات ولم ٓستبعد   صحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة أي هىٍا لمتعبٓر عن تقٓٓم أهعىٓو

الهحاسبْ الهؤكد وها ٓرتبط بً  اإلفصاحثر أل(  stepwise regression: تحمٓل االىحدار الهتدرج )  ثاىٓاً 

ا بهتوسطات آلآات عرض و ٓلآهن   ْلااله داءجابات لعٓىة الشركات ذات األإلات الىشر ) والتْ تم اختٓاٌر

، وقد ظٍرت الىتائج صحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة أتصورات  عمِ(  7، 8، 0القوي هن الجداول رقم ) 

 :  ْلاالىحو الت عمِ(  2الواردة بالجدول رقم ) 

ات عرض ٓلوآالهحاسبْ الهؤكد  اإلفصاحهتغٓرات ىهط  ثرأل ىتائج تحمٓل االىحدار الهتعدد والهتدرج:  2جدول 

 صحاب الهصالح لقٓهة الشركةأتصورات  عمِات الىشر الهوجً بوسائل التواصل االجتهاعْ ٓلآالهعموهات و 

 Sig. R R2 F B Beta الهتغٓـــرات الهستقمة الهؤثرة

تقوم الشركة بىشر توقعات االرباح هن حالل 

 نٓلاالهحممٓن اله
**.000 .82 .72 29.78 .74 .84 

تعرض الشركة هن خالل هىشوراتٍا هؤشرات 

 االصول عمِالكفاءة هثل العائد 
.001** .87 .73 22.73 .68 .76 

تفصح الشركة عن خططٍا االستثهآرة لمسىوات 
 القادهة

.003* .65 .67 19.23 .68 .66 

 ْلااله داءتفصح الشركة عن األ
 اساس ربع سىوي عمِة(ٓعم) االرباح الف

.000** .63 .88 18.44 .85 .94 

تٍا واستراتٓجٓتٍا هع هتابعٍٓا  تىاقش الشركة رٓؤ

 وسائل التواصل االجتهاعْ عمِ
**.000 .92 .67 34.12 .66 .71 

، ىسب ، ) ارقام بشكل كهْ داءتعبر الشركة عن األ

 رسوم بٓاىٓة (
**.000 .82 .74 29.78 .79 .84 
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تفضل الشركة اقتباس اجزاء ) هواطن القوة ( هن 

ا اله ٌر ا إلىتقآر  وسائل التواصل االجتهاعْ عمِة وىشٌر
.030* .87 .69 22.73 .63 .76 

ٓتم استخدام هواد فٓمهٓة وهؤثرات بصٓرة لعرض 

 الشركة أداءالهعموهات عن 
.030* .65 .67 19.23 .78 .76 

ا  تىشر الشركة تقٓٓم الهراجعٓن الخارجٓٓن لتقآرٌر

 ةٓلااله
.040* .63 .58 18.44 .65 .61 

ة الجٓدة فقط ٓلاتتعهد الشركة ىشر الهؤشرات اله

ي وقت دون أٍا فْ إلىوتسٍل لهتابعٍٓا الوصول 

 ة الضعٓفةٓلاالهؤشرات اله

**.000 .92 .87 34.12 .76 .86 

ترسل الشركة ها ٓستجد هن هعموهات واخبار عن 

صفحات االخبار الخاصة  عمِدائٍا لهتابعٍٓا أ

 بٍم

**.000 .82 .64 29.78 .78 .75 

و الردود السمبٓة أاالىتقادات  عمِتقوم الشركة بالرد 

 ٍم هن بعض الهتابعٓنإلىالتْ ترد 
.030* .87 .63 22.73 .63 .58 

ٓهكن استخدام الخصائص التقىٓة لتطبٓقات 

التواصل االجتهاعْ فٓها ٓخدم اٌدافٍا فْ توجًٓ 

 اصحاب الهصالح ) الٍاشتاج ، الترىد الخ (

.020* .65 .67 19.23 .58 .66 

Sig.  وجود عالقات هؤثرة بٓن الهتغٓرات الهستقمة والتابعة عمِ= داللة 

 ( **sig. < .01  ًة جدا          (   عالقة هؤثرة قٓو

  ( *sig. < .05 ة  (   عالقة هؤثرة قٓو
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R2  الهتغٓرات التابعة عمِ= العالقة االرتباطٓة التْ توضح درجة تأثٓر الهتغٓرات الهستقمة 

F ة الد  تفسٓر التغٓر فْ الهتغٓرات التابعة  عمِة والتْ توضح قدرة الهتغٓرات الهستقمة إلى= هعىٓو

B تغٓرات الهستقمة والهتغٓر التابع= هعاهل االىحدار الذي ٓوضح ىوع العالقة التْ تربط بٓن اله 

 م عكسٓة(أ)طردٓة 

Beta  ا  ٌهٓة الىسبٓةألترتٓب ا إلِ= تشٓر  الهتغٓر التابع  عمِلمهتغٓرات الهستقمة فْ تأثٌٓر

 عمِالهحاسبْ  اإلفصاحو العواهل غٓر الهؤثرة فْ خصائص أن التحمٓل استبعد الفقرات أالجدٓر بالذكر 

ظٍرت الىتائج فقط العواهل التْ أصحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة ، و أوسائل التواصل االجتهاعْ  فْ تصورات 

) ** ( وعواهل هؤثرة ) * (،  عواهل هؤثرة جداً  إلِصحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة وصىفتٍا أثرت فْ تقٓٓم أ

صحاب الهصالح عن قٓهة الهىظهة أظٍرت الىتائج ىسب هساٌهة كل الفقرات الهؤثرة فْ تشكٓل تصورات أكها 

هفترضة بٓن هتغٓرات واىطباعاتٍم عىٍا ، وجاءت العالقات كمٍا فْ اتجاي طردي ، هها ٓثبت صحة العالقات ال

 . الفرض الرابع 

عن الهسئولٓة االجتهاعٓة  اإلفصاححصائٓة بٓن إتوجد فروق ذات داللة : ثبات صحة الفرض الخامس إ

 :  وسائل التواصل االجتهاعْ وتحقٓق االستداهة هن هىظور اصحاب الهصالح عمِلمشركات 

 ة : ٓلاالتة ئٓحصاإلتستخدم الباحثة الثبات ٌذا الفرض التحمٓالت ا

وسائل التواصل االجتهاعْ لدرجة تحقٓق  عمِلفقرات هحور تقٓٓم الهتابعٓن لحسابات الشركات   t:اختبار والً أ

فقرات ٌذا الهحور،  عمِجابات الهستقصْ هىٍم إلات االستداهة بالشركة ، الستخراج قٓهة الهتوسط الكمْ آلٓ

 : لِاالىحو الت عمِ(  11كها ورد فْ الجدول رقم ) 
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وسائل التواصل االجتهاعْ لدرجة  عمِلفقرات هحور تقٓٓم الهتابعٓن لحسابات الشركات   tىتائج اختبار :11جــــدول 

 ات االستداهة بالشركةٓلآتحقٓق 

 الهتوسط العٓىة البٓــــــــــــــان
الوزن 

 الىسبْ
 tقٓهة 

القٓهة 

 ةإلىاالحته
 الترتٓب

تفاعل الهتابعٓن هقاسا بعدد هرات 
االعجاب والهشاركة الخبار الشركة عن 

 اىشطتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة
21 4.15 86.92 11.12 .0000 1 

بتحمٓل الهضهون  تفاعل الهتابعٓن هقاساً 
تقٓرر الشركة  قات والهىاقشات حولعمىلمت

 عن هسئولٓتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة
21 4.05 79.17 9.27 .0000 2 

درجة رضا الهتابعٓن عن هصداقٓة الشركة 
اىشطتٍا  عن اإلفصاحوشفافٓتٍا فْ 

 االجتهاعٓة والبٓئٓة

21 3.65 67.09 8.94 .0000 3 

  0000. 9.45 79.12 3.87 21 الدرجة الكمٓة لمهحور

 p-value >0.05 هستوي الداللة عىد 

و  3.87( ان الهتوسط الكمْ لفقرات الهحور )  11وهن الىتائج الواردة بالجدول رقم )  ،  2هن  عمِأ( ٌو

ة كافة الفقرات ولم ٓستبعد  ات استداهة ٓلآصحاب الهصالح لدرجة تحقق أي هىٍا لمتعبٓر عن تقٓٓم أوثبتت هعىٓو

 الشركات

عن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة  اإلفصاحثر أل(  stepwise regressionىحدار الهتدرج ) اإل: تحمٓل  ثاىٓاً 

هتابعْ الحسابات الرسهٓة لمشركات ( صحاب الهصالح )أتقٓٓم  عمِوسائل التواصل االجتهاعْ  عمِلمشركات 

 ْ:لاالىحو الت عمِ( 11لىتائج الواردة بالجدول رقم ) ات االستداهة لٍذي الشركات ، وقد ظٍرت آلآلدرجة تحقق 
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الهحاسبْ عن الهسئولٓة االجتهاعٓة والبٓئٓة لمشركات   اإلفصاحثر ىتائج تحمٓل االىحدار الهتعدد والهتدرج أل:  11جــدول

 صحاب الهصالح عن استداهة الشركاتأتصورات  عمِبوسائل التواصل االجتهاعْ 

 Sig. R R2 F B Beta الهتغٓـــرات الهستقمة الهؤثرة

االعالن عن االىشطة الخدهٓة 

 التطوعٓة لمشركة 
**.000 .84 .74 24.78 .75 .87 

االعالن عن حهمة التبرعات التْ 

تساٌم بٍا الشركة فْ دعم الهؤسسات 

 الهجتهعٓة

.001** .79 .78 25.13 .68 .86 

و هعوىة أتبىْ الشركة براهج دعم 

هشكالت هجتهعٓة هؤثرة  عمِلمقضاء 

و هساعدة أالجوع ،  عمِهثل القضاء 

 الالجٓن هن دول خري

.003* .66 .67 19.68 .68 .72 

االعالن عن هساٌهات الشركة فْ 

البٓئة هثل براهج  عمِبراهج الحفاظ 

الطاقة ، هشآرع تحسٓن  عمِالحفاظ 

 التموث ... الخ عمِالبٓة والقضاء 

.000** .83 .89 28.14 .84 .93 

دعم الشركة لمهواٌب العمهٓة والفىٓة 
 وتشجٓع االبتكارات 

**.000 .92 .77 24.82 .86 .81 

استخدام تقىٓات  عمِحرص الشركة 
هتطورة لمتخمص هن الىفآات 

 والهخمفات بطٓرقة اهىة 

**.000 .96 .84 39.78 .89 .94 

Sig وجود عالقات هؤثرة بٓن الهتغٓرات الهستقمة والتابعة عمِ.= داللة 
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 ( **sig. < .01  ًة جدا          (   عالقة هؤثرة قٓو

  ( *sig. < .05 ة  (   عالقة هؤثرة قٓو

R2  الهتغٓرات التابعة عمِ= العالقة االرتباطٓة التْ توضح درجة تأثٓر الهتغٓرات الهستقمة 

F ة الد  تفسٓر التغٓر فْ الهتغٓرات التابعة  عمِة والتْ توضح قدرة الهتغٓرات الهستقمة إلى= هعىٓو

B تغٓرات الهستقمة والهتغٓر التابع= هعاهل االىحدار الذي ٓوضح ىوع العالقة التْ تربط بٓن اله 

 )طردٓة ام عكسٓة(

Beta  ا ألترتٓب ا إلِ= تشٓر  لهتغٓر التابع ا عمٌِهٓة الىسبٓة لمهتغٓرات الهستقمة فْ تأثٌٓر

الهحاسبْ عن الهسئولٓة االجتهاعٓة  اإلفصاحو العواهل التْ تهثل  أي هن الفقرات ألم ٓستبعد التحمٓل 

ب الهصالح عن استداهة الشركات  صحاأتصورات  عمِثٓر أوسائل التواصل االجتهاعْ  فْ الت عمِلمشركات 

الهحاسبْ عن الهسئولٓة  اإلفصاحلمتعبٓر عن  االستبٓانن كل الفقرات التْ وردت فْ أظٍرت الىتائج أو 

صحاب الهصالح الستداهة أثٓر كبٓر فْ تقٓٓم أت وسائل التواصل االجتهاعْ لٍا عمِاالجتهاعٓة والبٓئٓة 

ا فْ تشكٓل تصورات ألدرجة ت ظٍرت الىتائج ىسب هساٌهة كل الفقرات وفقاً أالشركات، كها  صحاب أثٌٓر

ة الشركات ، وجاءت العالقات كمٍا فْ اتجاي طردي ، هها ٓؤٓد توقع الباحثة ات استداهآلٓالهصالح عن تحقق 

 لطبٓعة العالقات بٓن هتغٓرات الفرض الخاهس .

 نتائج البحث  عمىـق عام يعمت

دارة ا  ٌهٓة استخدام الشركات لوسائل التواصل االجتهاعْ فْ التعبٓر عن ىفسٍا و أوضحت الىتائج بشكل عام أ

الشركة وقٓهتٍا واستداهتٍا ،حٓث توفر تمك الهىصات  أداءصحاب الهصالح واشراكٍم فْ تقٓٓم أاىطباعات 

الوظائف الرئٓسٓة لمىظام الهحاسبْ( بٓن  ىحدإ) ٓزة غٓر هسبوقة فْ عهمٓة االتصالعالهٓة االجتهاعٓة هاإل

ْ القدرة أالهرسل ) الشركات ( والهستقبل )  ىْ ، ٔالتواصل الهباشر والتفاعل ا عمِصحاب الهصالح ( ٌو

و الهعىٓٓن ) االىتشار الواسع لمهعموهات ( أصحاب الهصالح أكبر عدد ههكن هن أوالتغذٓة الهرتدة الفوٓرة هن 
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حقق ا عمِهر الذي ٓؤثر بشكل فعال ألا ٌداف ألتوجٍات وتقٓٓهات وسٓاسات طرفْ عهمٓة االتصال ٓو

 وكفاءة . كثر وضوحاً أالهشتركة بشكل 

 وسائل التواصل االجتهاعْ وفقاً  عمِالهحاسبْ  اإلفصاحتتفاوت وتتبآن الشركات فٓها بٓىٍا فْ خصائص 

 عمِحساباتٍا الرسهٓة  عمِٓجابٓة هؤثرة فْ اىطباعات الهتابعٓن لٍا إ، لتصدٓر صورة  ْلادائٍا الهألكفاءة 

 دائٍا ، حٓث :أوسائل التواصل االجتهاعْ عن 

 الهتحفظ الذي تقوم  اإلفصاحبىهط  الضعٓف عن الدائٍا وتعبر عن ىفسٍا ْلااله داءتفصح الشركات ذات األ

ا، وتتعهد التعبٓر عن أخفاء بعض الهعموهات السمبٓة وحجبٍا إهن خاللً ب دائٍا بصورة وصفٓة أو تغٌٓٓر

ظ بقدر دائٍا السمبْ ، فتحافأصحاب الهصالح عن ىقاط ضعفٍا و أعاطفٓة تحاول هن خاللٍا تحوٓل اىتباي 

وسائل التواصل االجتهاعْ ، عن طٓرق وضع  عمِٓجابٓة عىٍا لدي هتابعٍٓا االىطباعات اإل عمِهكان إلا

 اقل حد ههكن . إلِصحاب الهصالح واختصار التفاعل الهباشر هعٍم أحواجز بٓىٍا وبٓن 

 وسائل التواصل  عمِالقوي لمتعبٓر عن ىفسٍا  ْلااله داءسموب الشركات ذات األأالهؤكد فٍو  اإلفصاحها أ

دائٍا عن هىافسٍٓا ، وتستخدم وسائل أبراز هواطن القوة والتهٓز فْ إ عمِاالجتهاعْ ، وتعتهد هن خاللً 

صحاب الهصالح هن أاىطباعات وتقٓٓهات  عمِثٓر أ، والتضحة وهحددة وهباشرة ) صور كهٓة (فصاح واإ

صحاب الهصالح أالبصٓرة والتفاعل الهباشر هع  ات العرضٓلآخالل الحقائق والهعموهات الواقعٓة باستخدام 

 دائٍا .أرائٍم االٓجابٓة والسمبٓة حول أوهىاقشة 

 ا وسائل التواصل االجتهاعْ تخدم  ات عرض الهعموهات وتقىٓات الىشرٓلآ  اإلفصاحغراض أالتْ توفٌر

عن قٓهة الشركة صحاب الهصالح أتصورات وتوقعات  عمِ ثٓرأالهحاسبْ الهوجً الذي تتبعً الشركات لمت

ذا هاال ٓتوفر فْ وسائل أو   القاىوىٓة اإلفصاحالتقمٓدٓة التْ تمتزم الشركات فٍٓا بىهاذج  اإلفصاحدائٍا ، ٌو

صحاب ألمشركة حٓث ال تستطٓع حصر عدد  اإللكتروىٓةالهواقع  وأة( والىشر عبر الصحف ٓلا)التقآرر اله 

صحاب الهصالح فْ توجٍاتٍا أفعالٍم وهن ثم ،ال تتهكن الشركات هن هشاركة أالهصالح وال ردود 

 ستراتٓجٓاتٍا واأ

 تقٓٓم  عمِت عرض الهعموهات الهرتبطة بً ٓالآالهؤكد و  اإلفصاحثٓر ىهط أكٓفٓة ت ٓضاً أظٍرت الىتائج أ

ٓعات الشركة خالل صحاب الهصالح لقٓهة الهىظهة ، التْ تم قٓاسٍا بعدد هن الهؤشرات هىٍا ىهو حجم هبأ
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و أٓجابٓة إلقات اعمىة السابقة ، التٓلاهن خالل وسائل التواصل االجتهاعْ عن السىة اله 4118ة ٓلاالسىة اله

دة هن قبل الهتابعٓن اكثر هن الت قات السمبٓة ، توجً الهتابعٓن العادة ىشر هىشورات الشركة عن عمىالهٓؤ

وسائل التواصل االجتهاعْ  عمِ، تفاعل الهتابعٓن وخاصة الهحممٓن هع الهعموهات الهىشورة  ْلادائٍا الهأ

ا لألو هوافقتٍم لمتوقعات الهرتفعة  أدائٍا الهستقبمْ ألٍا وتوقع  داءراج هؤشرات األخواست رباح التْ ٓصدٌر

 ون ٓلاالهحممون اله

  وسائل التواصل االجتهاعْ عن  عمِاتٍا ضهن هعموهن الشركات التْ تفصح أ إلِشارت الىتائج أكها

ات تحقٓق االستداهة لتمك ٔلٓصحاب الهصالح أفْ تقٓٓم  ثٓراً أكثر تألئولٓتٍا االجتهاعٓة والبٓئٓة ٌْ اهس

اً  عن تمك الهعموهات تعطْ هؤشراً  اإلفصاحن أالشركات ، حٓث  الشركات بشكل عام  أداءعن كفاءة  قٓو

تمك الشركات واستداهتٍا عن طٓرق هشاركة  لٍا ، وهن ثم تتحقق عواهل استقرار ْلااله داءولٓس فقط األ

 صحاب الهصالح فْ تقٓٓم وتحسٓن كفاءة الهسئولٓة االجتهاعٓة لٍا . أ

 التوصيــــات 

 ة : ٓلاتوصْ الباحثة فْ ختام الدراسة بالتوصٓات الت

وسائل التواصل  عمِالهحاسبْ  اإلفصاحجراء هٓزد هن الدراسات الهٓداىٓة والتطبٓقٓة فْ هجال إ .1

وىة االخٓرة فْ ٌٔهٓتً البالغة فْ األثٓري وكٓفٓة وضع هعآٓر هىظهة لً أاتً وتٓلآاالجتهاعْ هن حٓث 

تحدٓد قٓهة الهىظهة واستداهتٍا ، وخاصة دراسات تحمٓل الهضهون لهىشورات الشركات هن الهعموهات 

هىصات التواصل االجتهاعْ ، وكذلك  عمِحساباتٍا الرسهٓة  عمِدائٍا أة لمتعبٓر عن ٓلاة وغٓر الهٓلااله

 صحاب الهصالح ( وهىاقشاتٍم حول تمك الهعموهات .ألردود الهتابعٓن ) 

الهحاسبْ  اإلفصاحٌهٓة أة وهدٓري الحسابات الرسهٓة  لمشركات بٓلاتوعٓة الهحاسبٓن وهعدي القوائم اله .4

صالح وتقٓٓهٍم لقٓهة الهىظهة ، لالستفادة هن التفاعل الهشترك صحاب الهأتوجٍات  عمِثري أالطوعْ و 

 الشركة. داءوالتغذٓة الهرتدة الفوٓرة فْ التقٓٓم الذاتْ والتحسٓن الهستهر أل

ٓن بالتقىٓات الفىٓة الهتاحة بوسائل التواصل االجتهاعْ ، لالستفادة لالهام الهحاسبٓن والهدٓٓرن الهإضرورة  .2

الهطوب هىٍا لدي  ثرألحداث اا  ة و ٓلاة وغٓر الهٓلافْ عرض وىشر الهعموهات الهكبر قدر ههكن أهىٍا ب

 صحاب الهصالح .أ
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وعْ عبر وسائل التواصل الهحاسبْ الط اإلفصاحهٓزد هن اٌتهام الٍٓئات وهجالس الهحاسبة الهٍىٓة ب .2

خر آو بأالطوعْ بشكل  اإلفصاحجراء هٓزد هن الدراسات التطبٓقٓة التْ تستٍدف هعآرة ا  ، و االجتهاعْ

عبر وسائل التواصل االجتهاعْ لمحد هن تالعب الشركات فْ الهعموهات التْ تفصح عىٍا بطٓرقة غٓر 

 لزاهٓة .إ

ٌهٓة التفاعل أالخ ( ب –الهحممون  –العهالء  –صحاب الهصالح هن الفئات الهختمفة ) الهستثهٓرن أتوعٓة  .0

الرسهٓة لٍذي الشركات حول الهعموهات التْ تفصح عىٍا والحوار الهشترك هع الشركات عبر الحسابات 

 دائٍا الداخمْ والخارجْ .ألتحقٓق الهساءلة الخارجٓة لمشركات والهساٌهة فْ تحسٓن 
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 اإلحالة والتكرار في دالية دريد بن الصمة، دراسة أسلوبية في ضوء نحو النص.
Ihāla and Repetition in Duraid bin Samma Daliya Poem: A Stylistic Study of Text 

Linguistics 

 د.هبة مصطفى الجابر*
 ملخص

تسعى ىذه الدراسة إىل استجالء النص الشعري القدمي من خالل 

النص املدمج باملنحى األسلويب، ال سيما يف قصيدة مفهوم حنو 

الشاعر اجلاىلي دريد بن الصمة، املوسومة بـ "الدالية" متخذة منها 

منوذًجا للتحليل الشعري، اعتماًدا على املنهج الوصفي التحليلي 

واملنهج األسلويب؛ للكشف عن الفكرة اليت أحلت على الشاعر وىي 

فكرة الفقد من خالل غرض الرثاء  موت أخيو، مما أدى إىل تصعيد

الذي تضمنتو القصيدة وأطَّرت لو، كما ركزت الدراسة على فعالية 

التكرار بوصفو حاثًّا داللًيا يف النص الشعري، كما فّعلت الدراسة 

خاصية اإلحالة للسابق، متتبعة أثرىا حنويًا، فجاءت على نسق 

 منتظم يف جسد القصيدة كلو.

 

 -التكرار -اإلحالة -دريد بن الصمةكلمات مفتاحية: 
 الضمائر الغيبية. -التماسك النصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 السعودية،عرعر ،الشمالية  دجامعة احلدو *

 *DR.Heba Mustafa Jaber 

 
Abstract 

 

 This study investigates old poetry 

through a stylistic study of Text 

linguistics. The study analyzes Daliya 

poem composed by poet Duraid bin 

Samma. It depends on 1escriptive and 

stylistic analysis to reveal the 

haunting idea of death of the poet’s 

brother, which controls the poet. 

  The analysis focuses on the concept 

of loss through revealing the dead’s 

deeds. The study concentrates on 

effectiveness of repetition as a 

semantic element in    the poetic text.  

The study has also syntactically 

followed and shed light on Ihāla 

which appeared regularly throughout 

the poem. 

  

Keywords: 

Duraid bin Samma, Ihāla,Repetition, 

Cohesion, Absenteeism Pronouns. 
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 مقدمة

ا ونحوًيا، فكان منيا بناء النص الذي يرتكز عمى اتسعت دائرة الدراسات المسانية حتى شممت كل ما يتعمق بالنص دالليً  

لتشكل في  ؛مياكانتياًء بالنص الذي يضم تمك المقومات  ،ممثمة بالكممة والجممة والفقرةفكرة الترابط بين أجزائو الخاصة 

 قاعدتيا الكممة ورأسيا النص ذاتو.كاممة متنياية األمر ىيكمة 

مكانية تطويعيا ضمن حقل الدراسات الحداثية عمى   وتتجو فكرة البناء النصي إلى إثبات فعالية النصوص األدبية وا 

أسيم إسياًما فاعاًل في إخضاع النص األدبي خصوصية تمك النصوص األدبية يجد نفسو قد فالمتممس  ؛أنواعيااختالف 

 .ومدى إمكانية تطبيقيا ،مشروعية تمك النظريات في النص ذاتو ستثبت فإنيا  إذا ما قام بتطبيقيا عميوالتي لتمك النظريات 

فقد أمكن الفصل بين مفيوم المغة العادية التي ال تتعدى كونيا متعالقة مع المستوى العام  ،نحو النصعمى فكرة  بالتركيزو  

لمفيم اإلدراكي لمجمل، إلى المغة الفنية التي تسبر أغوار الجمل منتقية منيا مدلوالتيا الفنية المتشعبة، التي من شأنيا شحن 

مك النظرة المحدودة لمغة، إلى ذلك الفصل الحاد بين مستوياتيا؛ بتأويالت متعددة، فـ "البحث النصي يتجاوز ت يالنص األدب

القيمة الفنية وىذا يعني أن  .(1)إذ ربما تتضمن بعض أشكال المغة العادية مدلوالت ثرية تعجز أشكال أخرى عن تحقيقيا"

 تندرج ضمن إطار المعنى لمنص األدبي وتتجاوز معو فكرة الشكل. 

يعتمد بناؤه عمى الوحدات  ،وجود نص متماسك إلى ي تعالقياعالقة داخل النص ذاتو، يفضوىذا يعني وجود وحدات مت  

التركيبية الداخمية فيو، التي يؤدي وجودىا إلى إيجاد وظيفة ال تقتصر عمى الفيم واإلدراك أو الجانب النحوي لمجممة، بل 

يؤدي إلى "توسيع مفيوم النص من خالل مفيوم تتعدى ذلك لممعنى الذي تتم بو الوظيفة االتصالية لمنص بكميتو، مما 

الوقت نفسو جوانب تتعمق بموضوع النص وجوانب داللية  لو طبيعة نحوية فحسب، بل يتضمن فيالتماسك الذي ليست 

 . (1)وتداولية أيًضا"

في اجتماعيا تدل ذات تأثير عميق وحدات مترابطة  البحث عن وتتجو فكرة نحو النص أو ما يسمى بالترابط النصي إلى 

تطويعو  بل أنو يمكن من خالل الدراسات الحداثية ،عمى أن النص ال يقتصر عمى دراسة الجمل فيو دراسة نحوية خالصة

، وىذا يعني "أن النص يتألف من عبارات، حتى يعبر عن كنو النص من خالل ىذه الجمل التي تبث إيحاءاتيا فيو لممتمقي
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عبر ىذا التعالق إلى إيجاد نص تطغى عميو صفات التماسك والوحدة. وىذا ىو أو جمل يتعالق بعضيا ببعض، فيؤدي 

 .(2)أبرز المعايير التي تفرق بين النص والال نص"

ا رؤية مق من خالليمتنط ،فيو تان، وىما عالمتان بارز مًعا د الشكل والمعنىوجو تتشكل خيوطو من  انسيجً يمثل فالنص  

المبدع، فالنص "عالمة كبيرة ذات وجيين: وجو الدال ىذا المبدع لممتمقي الذي يسيم من خالل تحميمو لمنص بإثبات رؤية 

معنى النسيج،   Taxte، ويتوفر في مصطمح "نص" في العربية، وكذلك في مقابمو في المغات األعجمية ووجو المدلول

ىو ما يطمق  ،ببعض، كالخيوط تجمع عناصره المختمفة والمتباعدة في كل واحدٍ فالنص نسيج من الكممات يترابط بعضيا 

، حيث يعمل بدوره عمى تعميق ، ومعنى ىذا أن النص تكتمل صورتو بالنظر إلى ىذين الوجيين مًعا(3)"عميو مصطمح نص

ليشمل  عداىابل يت ،المتعددةالنحوية التي ال تقف عند حدود نحو النص المتعمق بالجممة وتراكيبيا  سمة التماسك النصي

فالنص "وحدة كبرى شاممة تتكون من أجزاء مختمفة تقع عمى مستوى أفقي من الناحية النحوية، وعمى  ،بنيتيا الداللية أيًضا

، بوجود مبدع قادر عمى نحت النص األدبي واستنباط مكنوناتو الفنية المتعددة ،(4)مستوى عمودي من الناحية الداللية"

الالت متجددة من خطاب إلى الكممة التي تظير فعاليتيا في النص من خالل كونيا "أصغر وحدة تشحن باستمرار بدبوجود 

فيتأتى من ذلك ظيور التالحم والترابط الشديدين المذين ، (5)تظير كمجسد لمعالقات الداللية والمنطقية في النصوص"آخر، و 

 .يحيل وجودىما إلى التماسك النصي ذاتو

بين أجزاء النص بسيولة ويسر فتنتج تفاعاًل بين النص وقارئو،"فالتماسك  قلسمة التماسك حرية لممتمقي بحيث ينت تمنحو   

حفر في النص، بل يظير في جيود القراء لبناء المعنى، فالنص ليس إنتاًجا فقط، بل عممية تفاعل بين القارئ والنص ال يُ 

أيًضا: "خاصية نحوية لمخطاب تعتمد عمى عالقة كل جممة منو باألخرى، وىو ، وىو (6)أو إنو عممية إثارة وتحقيق لمميول"

ينشأ غالًبا عن طريق األدوات التي تظير في النص مباشرة، كأحرف العطف، والوصل، والترقيم، وأسماء اإلشارة، وأداة 

 .(7)التعريف، واالسم الموصول، وغيره"

الضمائر بداًل  في النص عنصر اإلحالة التي "تنشأ من استخدامممحوًظا  اوتماسكً ومن العناصر التي تؤدي تفاعاًل واضًحا  

، مما يعني تتبًعا يجيء من بداية النص (7)من األسماء الظاىرة التي يكون ذكرىا قد تقدم في بداية النص أو بداية الفقرة"

، وىذا يعني تقوم عمى وجود ضمائر متعددة إما ظاىرة أو مقدرة في النص ذاتو نيايتو إلثبات فكرة التماسك التي حتى

 . في النصإنجازىا لمتماسك تضمن اإلحالة كفاءة عالية تنطمق من فكرة تتبع الضمائر ومدى 
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ناء النص في بعن غيره من العناصر الداللية األخرى كذلك األمر في تتبع عنصر التكرار الذي يؤدي دوًرا ال يقل أىمية   

فيو بنية سحرية  ،عميو؛ حيث تعمل خاصية التكرار عمى منح سمة الخصوصية المطمقة لمنص األدبيوفرض التماسك 

 تتصل باألدب وتفرض عميو ىيمنة تركيبية معجمية متوائمة وطبيعة النص الشعري الذي وجدت فيو.

ستنطاق مكنونات اإلى يتوسمون بو  ،لمدارسين والباحثينمصدر ارتكاز مباشر األدبي وال سيما الشعري منو ويظل النص  

إبراز الناحية الجمالية فيو، ومن ىنا ارتأت الدراسة اختيار دالية الشاعر الجاىمي دريد بن  داللية شاممة من شأنيا

ري وخاصة عالمة استميام لمدراسات الحداثية ممثمة بالترابط النصي، حيث يعني استميام النص الشع لتكون ؛*(8)الصمة

من وجية نظر حداثية، داللة أكيدة عمى أن ىذه النصوص رغم قدميا والفارق الزمني بينيا وبين  ،الجاىمي منو وسبر أغواره

مكانية تطويعيا ضمن الد المنيج ، فأمكن االعتماد عمى المعاصررس ظيور النظريات الحديثة، إال أنيا أثبتت مرونتيا وا 

في دراسة النص الجاىمي، ومحاولة سبر أغواره من خالل توظيف بعض من سمات التماسك النصي  يالوصفي التحميم

التي ظيرت من خالل سمتي اإلحالة بوصفيا نحوية، والتكرار بوصفيا معجمية، باالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي 

 .الذي أسيم في تقديم رؤية الشاعر المشحونة بحزنو تجاه فكرة الفقد

تقع الدراسة في حدودىا عمى دراسات شابيت وجية النظر التطبيقية فييا من حيث وجود الدراسة األسموبية ضمن نحو  ولم 

منشورة في مجمة بن الصمة، دراسة أسموبية"،  بستاني المعنونة بـــ: "دالية دريدالنص، إال أن بعض الدراسات كدراسة بتول ال

إال أنيا لم تتطرق لمحديث عن وجود  الدالّية،أن تتبع ماىية التكرار عمى مستوى قد حاولت فييا الباحثة آداب الرافدين، 

، دون التطرق لنحو النص بما بل بذلت المجيود عمى الناحية األسموبية في الدالية ؛السمات األسموبية في ضوء نحو النص

 .نصية فيو من خصوصية داللية

مناحي ضاوي القثامي الجشمي؛ لممؤلف ، بـــ: "دريد بن الصمة، شاعر ىوازن وفارسيم" الموسومة الدراسة كذلك األمر في 

، قصرىا المؤلف عمى الجانب التاريخي ولم يتناول فييا بع وسبعين صفحة من القطع المتوسطدراسة موجزة تقع في أر وىي 

 في الحديث عن الشاعر وقبيمتو وموطنيا.شعر دريد وال السمات األسموبية أو مواطن اإلحالة النصية؛ إنما صب جل جيده 

___________ 
خصفة بن قيس *ىو دريد بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن عمقة بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن ىوازن بن منصور بن عكرمة بن 

 ( ،رواية السكري عن ابن حبيب،.204أبو المنذر ىشام بن محمد بن السائب)تبن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، انظر سمسة نسبو في: الكمبي، 
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، لجمعي حميدات"بنية الجممة العربية في ديوان دريد بن الصمة، دراسة نحوية داللية" لمباحث ا موسومة بـــــ:ودراسة أخرى   

حصرىا الباحث في تطبيق المنيج الوصفي التحميمي )اإلحصائي(، كما وقف عمى بعض ، وىي رسالة ماجستير في الجزائر

الظواىر المغوية كالطمب والخبر واإلنشاء، وحمميا ضمن خاصة اإلحصاء، كما وقف عمى الظواىر الداللية في الديوان، 

  بوجود الحقل المعجمي. 

نوعت فقد ت ،منيا التماسك النصي ال سيما النحوي والمعجميبالعديد من سمات تزخر دريد بن الصمة  قصيدةوىكذا، فإن 

بسمات  شعريفي الدالية التي بث الشاعر من خالليا مدى ألمو لفقد أخيو في الحرب، ُفشحن النص الأساليب التماسك 

 .المعجمي والتكرار النحوية  ارتكزت غالبيتيا عمى اإلحالةخاصة 

: اإلحالة النحوية في القصيدة  أوًلا

تتكئ عمى  فيي ؛فيوتطبيق فكرة االتساق  في جسد النص، ذلك أنيا تعمل عمى ذات األىميةتعد اإلحالة من العناصر  

، (9)"العالقة بين العبارات واألشياء واألحداث والمواقف في العالم الذي يدل عميو بالعبارات ذات الطابع البدائمي في نص ما"

النص ذاتو، وتحيل في مجمميا إلى عالقات  حدة تمتقي كميا فيكة ضمن منظومة واأي أنيا تعمل عمى فكرة اإلحالة المشتر 

، بل يكاد يكون كاًل واحًدا اً متماسك اً متسق تقديماً تعمل عمى الربط بين أجزاء القصيدة مما يعني تقديميا  ،ذات سمة معنوية

 ال انفصال بين جزئياتو المكونة لو.

 (10)."والتحول من موضع إلى موضع، وتحويل األمور، ونقل الشيء إلى شيء آخرالتغير : "اإلحالة لغةوتعني   

ية التي بمقتضاىا تحيل المفظة المستعممة عمى لفظة فيي تعني العممعالقة قائمة بين األسماء والمسميات، " :اصطالًحاو  

التأويل، وصورة اإلحالة استخدام الضمير متقدمة عمييا، فالعناصر المحيمة كيفما كان نوعيا ال تكتفي بذاتيا من حيث 

، وىذا يفضي إلى وجود تعالق مستمر بين األلفاظ التي تحقق (4)ليعود عمى اسم سابق أو الحق بداًل من تكرار االسم نفسو"

 ، كل ذلك من خالل سمة اإلحالة التي تعيد القارئ بشكل مستمر إلى تعالقاتلتماسك عمى مستوى النص األدبي كاًل فكرة ا

 .نصية خاصة بجسد القصيدة ذاتيا

مفردة؛ ذلك أن شرط تأديتيا  تإذا وجد ذات أثر مدلوالت تضمنوتتحقق فكرة اإلحالة في النص من خالل وجود ألفاظ ال ت

ي مجمميا عمى ذلك الترابط تعتمد ف ىو وجودىا ضمن ىيكمة لغوية نصية ذات سمت خاص، ناسقالتماسك والت تيلفكر 
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، فينتج ما يسمى بالعناصر اإلحالية التي تطمق "عمى قسم من األلفاظ ال بين الجمل النصية شعرية كانت أم نثرية الناشئ

تممك داللة مستقمة، بل تعود عمى عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب. فشرط وجودىا ىو 

فيي رابطة تقوى بيا  ،"أداة داخمة عمى جممة إلفادة معنى الجممة، وىي أيًضا بمثابة (3)النص. وىي تقوم عمى مبدأ التماثل"

 .(11)الصمة بين كل المفردات الداخمة في حيزىا"

وبناء  تكاد اإلحالة تتوزع في دالية دريد بحيث ال يمكن تجاىل أىميتيا في تحقيق مبدأ التماسك الماثل في القصيدة ككل،

الترابط من خالل االرتكاز عمى يؤدي إلى األمر الذي  ،وع من االنسياب والتناغمفي خمق نوأثرىا يمكن تتبع فعاليتيا  ،عميو

ة استطاع تفتيق رؤيتو ذاتو؛ فدريد من خالل ضمائر الغيبخص المرثي إحالة الضمائر لمغائب التي ترتد في مجمميا لش

 ه في ساحة الحرب حيث يقول:فقده أخا بسببالقمقة 

 ـَدِ ـــَش اليـــاَن َوقّـافًا واَل طائِ ـاهلِل َخمَّـى َمكاَنُو       َفما كَفِإْن َيـُك َعْبُد          

دِ          ياُح  َتناَوَحـْت      برْطِب الِعضـاه والَيشيِم  الُمَعضَّ  *(21)َوال َبِرمـًا ِإذا الرِّ

العائدة عمى سابق، وذلك من خالل الضمائر المستترة تتبع  بوساطةتحديد اإلحالة الضميرية في األبيات السابقة  يمكن

فعبد اهلل لم يكن وقاًفا في الحروب  ؛تسميط دريد الضوء عمى شخص المرثي الذي يرى فيو أروع أثر في التضحية والبطولة

 .، كما أنو يختمف عن أبناء قومو بصفاتو البطولية الخاصة بو وحدهولم تكن يده لتخطئ رمييا في ساحة الوغى

حالة الضميرية من خالل تتبعيا في أشطر األبيات؛ ففي البيت األول تضمنت اإلحالة ضميًرا عائًدا عمى تجمى أثر اإلىنا يو 

 فكأن الشاعر يقول في الشطر األول: ،سابق وىو عبد اهلل

 (=عبد اهللفإن يك عبد اهلل خمى )ىو( مكانو )الياء    

 والشطر الثاني: فما كان )ىو( وقاًفا وال طائش اليد )ىو(.

_____________ 
  .مضى لسبيله،الطائش:الذي إذا رمى لم يقصد. صرعته الريح أي ألقته،المعضد:المقطع خلى مكانه:*
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وىي أشطر أبياتو الشعرية عمى خاصية اإلحالة لمضمير المستتر الذي تقديره )ىو( رادِّا إياه إلى لفظة تسبقو  دريديبني   

بحيث ال  ني جعل النص في حالة تماسك وتراّص مما يععبد اهلل ليجنب البيت الشعري سمة التكرار غير المستحب فيو، 

تعد رابًطا واضًحا  (مكانو)يمكن الفصل بين معانيو إذا ىي عوممت منفردة مستقمة عن جسد القصيدة، كما أن الياء في 

 .الشعري ومنحو سمة الترابطيضم الالحق إلى السابق بيدف تجويد البيت 

، فتؤدي اإلحالة فييا نفًعا وىذا من شأنو شحن النص بدالالت معرفية تتكشف بوجود الضمائر العائدة فييا عمى سابق

، وتجنبو ارًكا، واتساًقا، وتنفي عنو التكر داللًيا، فـ "اإلحالة بوساطة الضمير من عوامل الربط التي تفيد الكالم تماس

 .(7)التشتت"

تمقي الذي ال يستطيع التفمت والم ،اإلحالة السابقة عن عالقة مكتممة بين أشطر األبيات والضمير العائد عمى سابقتنبئ   

 دائم، كل ذلك يتضح من خالل شحن المتمقي بصفة االستدعاء الفكرة الرجوع لمنص والبحث عن شخص المحال إليو من

سمة الترابط تأكيد  التي تعمل بدورىا عمى ةذلك الرمز الذي تحدثو ضمائر الغيب ، لمبحث عنالذي يعيده لمنص غير مرة

 .الحاصمة فيو

 ويستدعي دريد في أبيات أخرى شخص المرثي باستخدام اإلحالة لمسابق إذ تتضمن ضمائر غيبية كقولو:  

ــــرى َذرَِّي َعْضــــٍب ُمَينَّـِد           َوَتْخـُرُج ِمْنـــــُو صـرَُّة الَقْوِم ُجْرَأًة     َوطوُل السُّ

 *(21)َكميُش اإِلزاِر خاِرٌج ِنْصُف ساِقِو      َصبوٌر َعمى الَعـزاِء َطاّلُع  َأْنُجـدِ        

فيـو ىنـا كأنـو يقـول فـي  ،ن خالل وجود الضمائر التي تحيل إلى سـابقفي األبيات السابقة تقنية االسترجاع ميستخدم دريد  

 الشطر األول من البيت األول:

 عبد اهلل( صرة القوم جرأة...الياء=وتخرج منو )

______________ 

لمعالي األمور،واألنجد:جمع نجد،وىو ما الصرة:الشدة،الكميش:الماضي العزوم،السريع في أموره،العّزاء:الشدة،طالع أنجد:ركاب لصعاب األمور أو ىو السامي  *
 .ارتفع وغمظ من األرض أو الطريق في الجبل
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 وفي البيت الثاني كأنو يقول في شطره األول:

 عبد اهلل(الياء=كميش اإلزار )ىو( خارج نصف ساقو)

 والشطر الثاني من البيت نفسو:

 أنجد )ىو( صبور )ىو( عمى العزاء طالع  

كشف لممتمقي عن صفاتو السابقة حول شخص المرثي أو بعبارة أدق حول المحال إليو؛ لتة تتمحور ضمائر الغيب   

أنو ال يياب صعاب األمور ويسعى زادتو الشدائد جرأة، وترحالو المستمر خمق منو سيًفا رشيًقا، كما الخاصة بو؛ فعبد اهلل 

، كل ذلك زادتو الضمائر تماسًكا وجعمت مًرا مشيًنافال يرخيو ليستر بو عيًبا أو أ ،لممعالي منيا، وال يخجل من رفع إزاره

المتمقي في حالة استرجاع مستمر لمسابق ألنو لن يتمكن من فصل السابق عن الالحق بوجود ىذه الضمائر، فيي تعيده 

ضموًنا؛ مما يعني االنتياء إلى سمة التماسك في النص شكاًل ومطوًعا لمسابق بيدف خمق ترابط قوامو النص والمتمقي مًعا، 

   ميا.ألساس الذي تبمورت حولو القصيدة كفكل الضمائر السابقة تحيل إلى عبد اهلل وىو المحور ا

ة في القصيدة بين المشاعر التي تسيطر عن طريق ضمائر الغيبيوائم فيو ة عنصًرا مييمًنا عمى مرثية دريد، وتظل اإلحال 

من خالل التركيز عمى ذكر صفاتو الخالدة في وبين وجود ذلك المرثي الذي لم يغيبو الموت عن ذاكرة الشاعر  ،عميو

 حيث يقول: الذاكرة 

 َقميٌل َتَشّكيـِو الُمصيـباِت حاِفٌظ      ِمَن الَيْوِم  َأْعقاَب اأَلحاديِث في َغدِ           

 (21)َرْأَسـُو َفَمّما َعالُه  قاَل لمباطِل  اْبَعدِ       َصبا ما َصبـا َحّتى َعال الشَّْيـبُ          

تمح األبيات السابقة عمى ذكر المرثي الذي غيبتو األقدار، لكنيا مع ذلك لم تغيب ذكره أو صفاتو التي ظمت مالصقة  

المتمقي، في محاولة من السمو؛ لتجيء سمة اإلحالة بالضمائر فتزيدىا بريًقا لغوًيا من خالل الرجوع لمسابق وشد انتباه 

 و أراد أن يقولنالشاعر لجعمو عنصًرا ذا أىمية، ويسمح لو بالمشاركة النفسية والوجدانية؛ فالشاعر في األبيات السابقة كأ

 :في أشطر األبيات
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 قميل تشكيو )الياء=عبد اهلل( لممصيبات حافظ)ىو(       

 صبا ما صبا)ىو( حتى عال الشيب        

 )الياء=عبد اهلل( فمما عاله )الياء=عبد اهلل( قال )ىو( لمباطل ابعدرأسو 

يمحظ القارئ ألشطر األبيات السابقة كيف يسيم تكرار الضمائر العائدة إلى سابق في حال وجودىا إلى خمق نوع من  

ة لتبرز إبداع بضمائر الغيباإلحالة التشتت الذىني والنفسي، كما أنيا تحدث خماًل في التوازن الموسيقي لألبيات، فتأتي 

، ولتكثف المعنى باالرتداد لمسابق ومحاولة مالحقة الفكرة التي يريد الذي اتكأ عمييا ليقصي التكرار غير المفيد الشاعر

ة بيدف العودة المستمرة لمسابق، وال يكون ذلك إال بعد جيد من ، فيكون استعمال إحالة ضمائر الغيبإيصاليا لممتمقي

يتمكن من ربط السابق بالالحق بغية تحقيق الجرس المنشود منيا؛ ذلك أن "إيقاع المخاطب لمفظ عمى ما  المتمقي حتى

رجاًعا لألصل ،يحيل عميو ال يكون إيقاًعا مباشًرا حتى تنجح  ،بل إن األمر يطمب إدراًكا لعممية االستبدال ىذه وا 

لو سيرة حسنة بين أقرانو، كما اهلل  عبدطمق منو ويتمحور حولو؛ فيتخذ من إيراد صفات المرثي أساًسا ين، وعميو  (31)اإلحالة"

ليوىا التي كان عمييا دما اكتيل أقمع عن ممذات الحياة و أنو ال يكثر الشكوى من مصائب الدىر ميما كثرت وتعاظمت، وعن

 في صباه.

( الياء و ىو ـ)عبد اهلل؛ فىو  ،واحدن خالل تمحورىا حول شخص قة دوًرأ مكثًفا مباستتخذ الضمائر في أشطر األبيات ال  

مرجعيات ثابتة تزيد من تماسك النص واتساقو، مما يعني عدم انزياح فكر المتمقي عن الرجوع إلى جسد النص كمو، في كل 

مبدأ التضام القائم عمى "عالقة تشمل أموًرا مثل  تحقيق فيؤدي ذلك إلى مرة يستوقفو فييا ضمير يحيمو لمسابق ويعيده لو،

التضام بالمفظ أيًضا ، إًذا فالضمير وعودتو لمسابق يعني (14)االفتقار واالختصاص والتالزم والمطابقة وعود الضمير"

حيل وصًفا خاًصا بشخص المرثي الذي ت وتنحت ،زاء النص؛ فتأتي اإلحالةجوالمعنى، ويعني كذلك توفير الترابط بين أ

، وتؤكد في الوقت ذاتو أن خصوصية اإلحالة تظير بنجاحيا في خدمة النص الضمائر إليو في كل مرة من جسد النص

نا تحقق مبدأ وحدة الترابط والتراص؛ فاإلحالة ى مما يعني تحقيق ،بالعودة في كل مرة لممرثي، أو لبعض خصائصو وصفاتو

 ى بالوحدة الموضوعية فيو.النص أو ما يسم
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 لسابق المرتبط بالمرثي فيقول:افيحيل المتمقي في كل مرة إلى  ،ا مؤثًرا ينطمق منيا دريدنً وتظل اإلحالة رك     

 َتراُه َخميَص الَبْطِن َوالّزاُد حاِضـٌر    َعتيٌد َوَيْغدو في الَقميـِص  الُمقـَدَِّد           

ْن َمسَّ            ْتالفًا ِلما كاَن في  اْلَيـِد ــــواُء َوالَجْيـــُو اإِلْقـــوا   *(21)ُد زاَدُه       َسماحـًا وا 

يكثــف خصوصــية األلفــاظ ويبــث مــن خالليــا انســحاب ففييــا،  ت الســابقة عمــى وجــود الضــمير المســتترتعتمــد أشــطر األبيــا 

، وىــذا ال يمكــن وتضــمينو المعنــى الــذي يختــزل الكــل فــي الجــزء ،الالحــق عمــى الســابق باالتكــاء عمــى مبــدأ الضــمير المســتتر

فتـو؛ فالشـاعر فيمـا سـبق كأنـو وجوده إال بوجـود الضـمير الغيبـي فـي كـل شـطر مـن أشـطر األبيـات التـي اختزلـت المعنـى وكثّ 

 يقول:

 تراه )الياء=عبد اهلل( خميص البطن )ىو( والزاد حاضر  

 )ىو( عتيد )ىو( ويغدو )ىو( في القميص المقدد

ن مسو )الياء=عبد اهلل( والجيد   زاده )الياء=عبد اهلل(وا 

فيو  ،استكمااًل لالتساق التام الذي تضمنو جسد القصيدة ةيبيمضمائر الغلر في األبيات السابقة الشاعويجيء استدعاء   

األبيات  سبر أغواريراوح بين )الياء( تارة و )ىو( تارة أخرى؛ ليزيد المعنى غموًضا واكتناًىا، ويمفت انتباه المتمقي ويغريو ب

لتتكون معادلة تتمحور حول النص والمتمقي والضمائر الغيبية ذاتيا، تمك الضمائر التي تؤثر في البيت الشعري ، الشعرية

، وعندما إلى النص الشعريالتعالقية التي تعيد المتمقي في كل مرة بفعاليتيا من جية، وبالمتمقي من جية أخرى، فتنشأ سمة 

تي ترتبط بو، فتكون ضمائر من أشيائو ال ا ستتمحور حول المرثي وصفاتو وبعضٍ فإنييسقطيا عمى معنى البيت الشعري 

؛ ألنيا ة بيذا قد نجحت في تجسيد الفكرة التي يقدميا الشاعر، كل ذلك من خالل اإلحالة التي تعيد لمسابق باستمرارالغيب

 جممة ما لة داخل معنى الجممة يجعل معنى ، فـ "اإلحاداللة مرتبطة بالمفظة بوجودىا ضمن جممة متماسكةتتطمب وجود 

______________ 
 .المقدد:المقطع،اإلقواء:الجوع ونفاد الزاد *
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وىذا من شأنو تحقيق مبدأ القصدية أي أن اإلحالة تكون ذات قصد بّين، بحيث تركز  (51)"أو نقطة إحالية()متعمًقا بقرينة 

 .كل ما يتعمق بو من صفات وأسماء، وتيدف لإلشارة إلى عمى فكرة رجوع المتمقي لمنص

 حيث يقول: ة معناىا وترابط أجزائياالضمائر الغيبية التي تزيد من قو وتظل األبيات الشعرية في دالية دريد مشحونة ب     

 ـَبـــدِّدِ إذا َىَبَط اأَلْرَض الَفضـاَء َتَزيََّنْت      لــــُِرْؤيـــَـتِــــــِو  كالَمــــْأتـَِم  الُمـتَ             

ْمِب ُمْمِبدِ               *(12)َرئيُس  ُحـروٍب   ال َيزاُل َربيئــــــًة      ُمشيحًا عمى ُمْحَقْوِقِف الصُّ

يعمد دريد في أشطر األبيات السابقة إلى وجود الضمائر الغيبية التي تحيل إلى السابق الستكمال الصورة الذىنية التي      

 لممتمقي، والتي تشكل في تالحقيا فكرة غموض لو، فيو في األبيات السابقة كأنو يقول:يرغب في إيصاليا 

 إذا ىبط )ىو( األرض الفضاء تزينت    

 ددلرؤيتو )الياء=عبد اهلل( كالمأتم المتب   

 رئيس )ىو( حروب ال يزال )ىو( ربيئة   

 مشيًحا )ىو( عمى محقوقف الصمب ممبد   

تتناثر الضمائر السابقة بين ألفاظ البيت الواحد، وكأنيا تغري بعودة المتمقي إلى ما يسبق المفظة من ألفاظ أخر، بغية  

ن "العالقة تبعية، إ، حيث الغيبيفال يمكن التخمص من العودة إلى ما يسبق الضمير معرفة الفكرة التي تمح عمى قائميا، 

، مما يعني أن اإلحالة تتضمن التبعية (16)تماد عمى العنصر الذي يحيل إليو"خاصة حين يستحيل تأويل عنصر دون االع

بالرجوع إلى  ، وال يمكن تفسير الجممة في البيت إالظ تأتي متتابعة متالحقة عمى مستوى البيت الشعري الواحداأي أن األلف

 .ما سبقيا، مما يفرض تماسًكا نصًيا خاًصا

____________ 
 .الربيئة:طميعة الجيش،المشيح:في لغة تميم المحاذر وفي لغة ىذيل:الجاد،المحقوقف: المحدودبالمتبدد:المتفرق، *
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 (لياء و ىوة كميا لتسمط الضوء عمى صفاتو، فـ )االعودة إلى المرثي الذي جاءت الدالييسيم وجود الضمائر الغيبية في  

تتزين  قدر ورفعة بين قومو، عمييا أخوه دريد؛ فالمرثي كان ذا قد تمحورتا حول عبد اهلل، فأفرز وجودىما صفاتو التي ألح

فارسيم الذي و  يو طميعة جيشو في الحروبف؛ والحكمة األرض، كما أنو يتقدميم دائًما في الشجاعة والجرأةلقدومو السماء و 

 .يستمدون قوتيم وشجاعتيم منو

 ، فيو يقول في أبيات أخرى:حتى نيايتيا صيدة كاماًل سمطتيا عمى جسد الق ستمر في فرضوتكاد اإلحالة القبمية ت     

ْن َيْمـَق َمْثنى القـَْوِم َيفـَْرْح َوَيْزَددِ            لَـُو كلُّ َمْن َيْمقى ِمَن الّناِس واحـِدًا    َواِ 

َن  َوج              (21)ِبمـا َمَمَكْت َيديَكَذْبَت َوَلْم َأْبُخـْل  ُو   ــــْل لَــــْم َأقُ ــي لَ ــدي َأنَّنـْــ َوَىوَّ

المفردة، حيث إن الضمائر  سمة الرجوع إلى السابق بوجود الضمير الغيبي الذي يحيل إلى ما سبقَ  ةتوفر األبيات السابق 

، وىذا يعني أنيا إذا وجدت ضمن جمل (17)بوصفيا "كممات صغيرة رسًما ونطًقا وداللة تحل محل األسماء، وتقوم مقاميا"

تعد  نيا ستجعل الجمل متالحقة بالرجوع إلى السابق؛ فاإلحالة القبمية ىناأمترابطة ستكون ذات سمة إحالية أساسية، أي 

وىو وجوب تطابق الخصائص الداللية بين  ،"عالقة داللية، ومن ثم ال تخضع لقيود نحوية، إال أنيا تخضع لقيد داللي

، وىذا يؤكد أن الوظيفة المؤداة من الضمير تنحصر في الكناية والتعويض عن (16)المحيل والعنصر المحال إليو"العنصر 

التكرار  يوفرهال ، بغية االختصار الذي قد االسم الظاىر، الذي يعمد الشاعر إلى تغميفو بالضمير الغيبي المكنى عنو

اإلشارية صر ىذه الوحدات اإلحالية العناصر ختفي نظام المعوضات في المغة، إذ ت ، وىذا يؤكده مبدأ "االقتصادالمخل

 .(3)وتجنب مستعمميا إعادتيا وتكرارىا"

رشاده ألخيو، كما أنو ييون عمى نفسو بأنو لم يكذبو     ويبعث الشاعر في نفسو شيًئا من المواساة أنو لم يبخل بنصحو وا 

ن عالقة األخوة ورابطة الدم ظمت قوية، وأثبتت مقدرتيا عمى إممة أو رأي متباين، بل في حديث قالو قط، ولم تفرق بينيم ك

 الترابط الذي ال يفصمو إال الموت.

 وأما في البيتين السابقين فكأن الشاعر لو لم ُيعمل الضمائر الغيبية لقال:     

 لو )الياء= عبد اهلل(  كل من يمقى من الناس واحًدا           
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ن يمق )ىو( مثنى القوم يفرح )ىو( ويزدد         وا 

 وىون وجـدي أننـي لـم أقـل لـو )الياء= عبد اهلل(          

وىذا يعني وجود دالالت معرفية سابقة أيًضا بين الضمير الغيبي واالسم الظاىر الذي كنى عنو، والعالقة بينيما واضحة،   

ويؤكد المحال إليو  يتضمن إحالة حقيقية،بمعنى أن الترابط بين االسم الظاىر والضمير الغيبي الذي جاء ليمثمو يجب أن 

 .أو بعًضا من خصائصو

ضار الضمائر الغيبية بغية الحصر؛ )فالياء و ىو( المتان بنى عمييما الشاعر إحاالتو المتكررة قد وقد يأتي استح   

اختصرتا عمى المتمقي عناء البحث الكثيف عن شخص المحال إليو، وىذا قد ال يتم إذا تم اإلعالن عن اسمو صريًحا، فيذه 

ن نظاًما مغمًقا محدوًدا، في حين تكوِّن  الخاصية تميز الضمائر الغيبية عن األسماء الصريحة في النص، فـ "الضمائر تكوِّ

 .(3)األسماء الصريحة قسًما مفتوًحا"

 : التكرار المعجمي في القصيدةثانياا

التكرار في النصوص األدبية عامة داعمة لمنص ذاتو؛ حيث تعمل عمى تفتيق رؤى الشاعر، وتجسيد  خاصيةتجيء   

، فيي تتمنع بتناغم خمجات ممحة عميو من خالل نصو الشعري أو النثري عمى حد سواء بإطالقياقوم أفكاره الخاصة التي ي

، كما أنيا تجعل خالق يفرز نوًعا من التالحم الذي يتناثر في النص الشعري مانًحا إياه دالالت إيحائية مكثفة وعميقة األثر

   .من القصيدة جسًدا متماسًكا مترابًطا

ي ذات طبيعة تكرارية، يحكميا وينظميا النسق المغوي، فيظير التكرار فييا عمى درجة عالية من الدقة بنية النص الشعر و    

 (18)والتكثيف.

سمات تكرارية إنما يحيل إلى عوالم رمزية في النص ذاتو، من شأنيا االرتقاء  وىذا يعني أن النص الشعري الذي يتضمن 

؛ لتجعل النص أكثر عمًقا بدالالتو بالفكرة التي تمح عمى المبدع، لتصل إلى المتمقي مشحونة بدالالت نفسية عميقة

 .مجتمعة
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ا أو كروًرا وتكراًرا، وكرر الشيء أعاده مرة بعد التكرار لغة، يعني اإلعادة، والكر: الرجوع. والكر مصدر كر عميو يكر كرِّ و   

 (01)أخرى، ويقال كرر الحديث: إذا رددتو عميو، والكر الرجوع عمى الشيء ومنو التكرار.

بالعدد وعمى اإلطالق وىو إعادة المفظ الواحد وىو يعني "إعادة المفظ الواحد بالعدد وعمى اإلطالق مرتين فصاعًدا...  

 (19)كذلك مرتين فصاعًدا"المتحد المعنى 

 واحد، فيو بيذا يعد ضرًبا من ضروب اإلحالة القبمية مرجعيماوأما في عمم المغة الحديث فالتكرار يعني توظيف لفظتين  

(Anaphora)(02).السبك بينيماا تحيل إلى المفظة األولى، فيحدث ؛ أي أن المفظة الثانية منيم  

( من الروابط التي تصل بين Charoell"عنصر من عناصر االتساق المعجمي، وىو يعد حسب "شارول" ) التكرار أيًضاو   

، فقاعدة التكرار الخطابية تتطمب االستمرارية في الكالم، بحيث يتواصل الحديث من الشيء نفسو العالقات المسانية

 .(4)كيد الحجة واإليضاح"بالمحافظة عمى الوصف األول أو بتغير ذلك الوصف ويتقدم التكرار لتو 

لى ذي يعمل عمى لفت انتباه المتمقي إبوجود التكرار ال ،الشعريالنص االنتظام الذي يسيطر عمى وجود ومعنى ذلك  

 التي يجسدىا من خالل إلحاحو عمى فكرتويتكئ عمييا ليبث  حيث ؛الفكرية رالت المغة المشحونة بخمجات الشاعدال

 الشعرية، مما يعني توليد التناسق عمى مستوى النص كمو، ومنح سمة التبادل الفكري والداللي بين المبدع والمتمقي. توليفاتو

والمتتبع لدالية دريد بن الصمة يجد سمة التكرار متناثرة في جسد القصيدة، تمح عمى إطالق صرخات األلم التي يوجييا   

فيزيل الستار عنيا في مرثيتو  عن خصوصية الفقد التي يعاني منيا، شفالشاعر من خالل خطابو الفكري لقارئو؛ ليك

 .عبد اهلل ألخيو

كشف عن قمق متعمق بفكر الشاعر تجاه الفقد والموت، يالذي  "تكرار الترديد"وتكاد تنحصر سمة التكرار في الدالية بوجود  

القمق يوجو خطابو الفكري  في داليتووسيرورة الحياة التي تفرض استمراريتيا رغم أثرىا النفسي السمبي عمى الفرد؛ فالشاعر 

 لفاظ بعينيا.ترتبط بشخص المرثي، بل تكاد تحيل إليو في كل مرة يردد فييا مجموعة أ كمماتلمتمقيو من خالل تكراره 
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ارتبط تكرارىا بحدث الحرب، وفقد الشاعر ألخيو فييا مما يعني شحن النص الشعري  كمماتوتكشف الدالية عن مجموعة   

 بوحدات داللية نفسية عميقة األثر يؤدي وجودىا إلى إظيار فعالية سمة التكرار داعمة لمفكر المتخمق في ذات الشاعر.

رار الخاص بسمة الترديد الذي يفضي إلى الفكرة التي تمح عمى صاحبيا دون رتابة في وتنيض الدالية عمى تقنية التك 

 فدريد يعمد إلى تكرار كممات بعينيا ويحيميا غير مرة إلى ما قبميا؛ لتكشف عن مدى ألمو من الفقد وقمقو ،النص الشعري

 من الموت:

ْن كاَن ِعْمُم الَغْيِب ِعْنَدِك َفاْرِشدي           َأعاِذَل َمْياًل َبْعُض َلْوِمِك َواْقِصدي     َواِ 

دِ           ِو      َمتَــــاٌع  َكـزاِد  الّراِكـــــِب الُمتـــــََزوِّ  أعاِذَلتي  ُكلُّ  اْمــــِرىٍء  واْبُن  ُأمِّ

ْزَء في  ِمثْـِل  خــــاِلٍد      وال ُرْزَء فيمـــــا َأْىـَمَك الَمْرُء َعْن َيدِ           *(21)َأعاِذَل ِإنَّ  الرُّ

تتكشف النبرة الخطابية المحصورة في وجود العاذلة بأنيا ما انفكت تمح عمى الشاعر بموميا وتقريعيا لو، حتى أنيا باتت   

اء فيبرز التكرار ىنا بسمة معجمية تراوح في استعمال ألفاظ من شأنيا في ترديدىا إضفرمًزا لمتوتر النفسي المحيط بدريد، 

ى شيء من االتساق واالنسجام والترابط بين دعو من خالل التكرار بالترديد إلىو ىنا يتوارية فييا، و مقوة جذب لمفكرة ال

فمفظة العاذلة ىنا وسبقيا بأداة النداء إنما ينم عن وجود اتساق معجمي يضفي تماسًكا خاًصا في جسد  أجزاء النص ذاتو.

يد ليدفع بدوره عذليا من خالل محاولة إقناعيا نفكت تمح عمى در ا القصيدة دون خمل يذكر؛ فالعاذلة ىنا الزمة شعورية ما

فتجيء سمة التكرار لتسيم في الربط  بالكف عن عذلو، مبرًرا ذلك بطرحو قضية الموت التي ال يستطيع أحد ردعيا عنو.

بين أجزاء البيت الواحد ضمن النسق الشعري الخاص بو؛ ألنيا تضفي شيًئا من االتساق عمى مجموعة األبيات التي ورد 

فييا تكرار المفظة ذاتيا، كما أنو يخمق نوًعا من الصالبة والقوة في الموقف الذي رددت فيو المفظة نفسيا، فينشأ من ذلك 

 ردة فعل قوية من الشاعر توازي في قوتيا إلحاح العاذلة في لوميا وتقريعيا.

____________ 

 قميميا وكثيرىا،خالد:ىو عبد اهلل أخو دريد.*العاذلة:الالئمة،المتاع:كل ما ينتفع بو من عروض الدنيا 

 
 



16 

 عشر ،العدد الثاين جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع

لو استثنى الشاعر فكرة التكرار واكتفى باستكمال البيت بمفظة أخرى، أو لو أنو استكمل بيتو دون تكرار  اذلةلفظة الع ففي

منو  جسيًدار عمى المعنى العام لمبيت؛ ولكنو ىنا تعمد أن يكرر لفظة أعاذل تلمفظة أعاذل لما كان في ذلك خمل، ولما أثّ 

لسمة االتساق بين األبيات، وإلضفاء قوة معجمية من شأنيا خمق تناغم عمى مستوى البيت الواحد الذي تضمن التكرار 

ذاتو. فالتكرار ىنا فيو فصل بمعنى أنو ال يحتاج إلى الرجوع إلى ما قبل ىذه األبيات تحديًدا لفيم المعنى وتوضيحو، كما 

، لكن ىذا الفصل أضاف لمبيت قوة معجمية ولم ا قبمو اتصااًل مباشًرا ليكمل المعنى ويستوفيوأنو ال يحتاج إلى أن يتصل بم

 .ا أو شكاًل ومضموًنااًل موسيقيِّ خميضعف معناه، ولم يحدث فيو 

الذي سيطر عميو؛ فيو يردد  النفسي وفي موضع آخر من القصيدة يكرر دريد كممة أخرى ليكشف لممتمقي عن سمة القمق

 في األبيات اآلتية:لفظة أخي 

 َدعاني َأخـي َوالَخْيُل َبْينـي َوَبْيَنُو      َفَمّما َدعـاني لَـْم َيِجْدني ِبُقْعـَددِ               

 ـــــا َلْم ُيَجـدَِّد َأخــــــي َأْرَضَعتـْنــــي ُأمُـُّو ِبِمباِنيـا     ِبثَـْدي َصفـــــاٍء َبْيَننَ                

ِقتاُل اْمرىٍء آسى َأخـاُه ِبَنْفسـِِو     َوَيْعمَـُم َأنَّ  الَمـْرَء غيـُْر ُمَخمَّـدِ                  
 (21)* 

التكرار ىنا يتأتى معناه من  إن إن تكرار لفظة أخي في األبيات السابقة من شأنو منحيا شيًئا من التناسق والتماسك؛ إذ   

يجاد رابط بينيا يعمل عمى شحن النص بدالالت معجمية مكثفةضم الكمم لبعضيا البعض والتماسك ىنا بوجود التكرار ، ، وا 

جعل الخطاب الموجو من  مما يعنيتظير قيمتيا الداللية من خالل تكريرىا تبرز فعاليتو عمى األلفاظ المكررة بحيث 

واحدة متماسكة ال يمكن الفصل بين أجزائيا؛ فدريد ىنا يكشف عن مدى ألمو وتفجعو بسبب فقده أخاه عبد الشاعر وحدة 

رشاده ليم، فكانت  اهلل في الحرب التي حاول ىو بكل ما أوتي من عزم وحكمة منع خوضيا لكن قومو لم يستمعوا لنصحو وا 

مة عمى إيصال االضطراب الذىني الذي سيطر عميو في نتيجة ذلك حرمانو من أخيو فييا، فيمح من خالل تكراره لمكم

 مرثيتو ىذه.

________________ 
 *القعدد: الجبان المئيم القاعد عن المكارم ، لم يجدد : لم يقطع .
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فمفظة أخي في البيت األول مدعاة لمتأمل، ذلك أنيا تتضمن بداية التماسك المعجمي؛ حيث استخدميا الشاعر لمبوح عن قمقو   

ودفع أذى الخصم عنو، لكنو مع ذلك لم  لو ساحة الوغى، فمما استنجد بو لم يتردد دريد لحظة في مد يد العون فيقد أخيو من ف

ًعا أبدًيا بين اإلنسان والخمود، تمثل اد صر لّ ، ذلك الموت الذي وَ ينجح في دفع يد الموت التي امتدت لتطال أخاه، وتخطفو منو

تجاوزه، أو التغمب عميو، ذلك أن "حقيقة الموت ال تزال تتكرر ليل نيار في حياة اإلنسان منذ وجد في عدم مقدرة اإلنسان عمى 

، مما يعني أن الموت فاق قدرات اإلنسان وتوقعاتو (12)عمى ىذه األرض لتنتيي محاولتو البائسة كميا بالتسميم بحتمية الموت"

 .المحدودة

فظة أخي لمتأكيد من خالليا عمى رابطة األخوة التي جمعت دريد بأخيو عبد اهلل، وفي البيت الثاني من المرثية يجيء ترديد ل

تعميق فكرة األخوة بينيما وىي أسمى أنواع العالقات اإلنسانية عمى أسيم بشكل الفت في  ،ولدت لديو نوًعا من االنتماء

مقدرتو عمى مواجية  ليؤكد بو انتياء األمر، وعدم ،اإلطالق، ثم يعود ليرددىا في البيت األخير متعالقة بضمير الغائب

، الذي خطف عبد اهلل وجعمو وحيًدا من دونو، وىو بذلك التكرار إنما يكشف لقارئو الترابط المعجمي عمى الواقع المرير

ئ لفكر الشاعر مستوى األبيات في جسد القصيدة؛ فالتكرار ىنا يضفي عمى األبيات خطاًبا حسيِّا حيوًيا قادًرا عمى ضم القار 

 .ذاتيا في المرثية

يعود أللفاظ خاصة بتمك الحرب، ويحاول من خالليا تكرار الترديد في مرثيتو؛ فيو أيًضا سمة عمى  يعتمدوما انفك دريد    

استالل بعض صفات كان يتمتع بيا أخوه عبد اهلل، بل كادت تخصو ىو الفارس الذي ال يتكرر ولن يشبيو أحد، فيو يكرر 

 لخيل في أكثر من بيت حيث يقول:لفظة ا

 َوَلّما َرَأْيُت الَخْيَل ُقْبـاًل  َكَأنَّيا       َجراٌد،  ُيباري ِوْجَيَة الّريـِح ُمْغَتدي              

 ـَددِ ـْم َيِجْدنـــــي ِبُقعْ ــي لَـــا َدعـانّــ َدعاني َأخـي َوالَخْيُل َبْينـي َوَبْيَنُو      َفَمم              

 َفطاَعْنُت َعْنُو اْلَخْيَل َحتَّى َتَنْيَنَيْت     َوَحتّـى  ّعالني حاِلُك المَّْوِن َأْسَودِ              

 (12)َتنادوا َفقالوا : ًأْرَدِت الَخْيُل  فاِرسـًا     َفُقْمـُت : َأَعْبـُد المـــــو ذِلُكُم الرَّدي              

________________ 
 

 * الحالك : الشديد السواد
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ويحاول دريد من خالليا أن يجسد الخمجات الشعورية المضطربة التي  ،تتكرر لفظة الخيل في األبيات السابقة أربع مرات  

 خيو حينما احتاج وجوده إلى جانبو.فاختالف الرأي بينو وبين أخيو منذ البداية لم يمنع دريًدا من مساندة أ يطرت عميو؛س

لسابق إنما يكشف لممتمقي عن ماىية شخصية المرثي؛ فيو فارس شجاع االشعري تكرار لفظة الخيل ضمن االتساق و      

لديو قدرة تميزه عن غيره من الفرسان بأنو ال يياب الموت، وال يياب خوض المعارك، ولعل تكرار لفظة الخيل ىنا من شأنو 

شأنيا إضفاء لمسات خاصة من إبراز خصوصية المشاركة النفسية والجسدية بين األخوين في ساحة المعركة، التي من 

األبيات ة بشكل مطمق و مخالل ترديدىا وتكريرىا في النص الشعري؛ حيث تعمل عمى جعل سمة التكرار المعجمي منسج

ي الذي احتواىا شيًئا من التماسك المبني عمى تتابع األلفاظ الشعرية التي تضمنتيا، بل إنيا أسيمت في منح النص الشعر 

فإننا  "التماسك بين جمل تتعاقب في داخل التتابع، بوجود. فـعمى الشكل والمعنى في آن واحد والمتكئفي جسد القصيدة، 

والنص يكون موضوًعا لمتماسك الخطي عندما تحيل الجمل الخاصة بيذا النص   .نستطيع أن نتكمم عن تماسك خطي..

 (22) إلى أحداث ترتبط فيما بينيا )بعالقات شرطية بشكل رئيس(

فيذه الحرب قد حذر دريد من خوضيا مرات عدة، لكن قبيمتو لم تستمع لنصحو وتحذيره، فمم يكن منو إال أن انصاع       

 حيث قال:ألمر الجماعة والنزول عند رأي الغالبية منيا، 

 َفَمّما َعَصْوني ُكْنُت ِمْنُيم َوَقْد َأرى     َغواَيَتيـُْم َوَأّنـَني َغْيـُر ُمْيتـًدي             

ْن َتْرَشـْد َغِزيَّـُة َأْرَشِد    َوَىْل َأنا ِإالَّ ِمْن  َغِزيَّـَة ِإْن َغَوْت                 *(12) َغَوْيـُت َواِ 

من ارتباطو بقبيمتو التي فرضت رأييا وغمبتو عمى رأيو، فمم يتمكن من  يمحظ من البيتين السابقين أن دريًدا لم يتفمت  

لمفظة غزية لمكشف عن عدم التوازن  ه، فجاء ترديدالحربخوض ة في اتخاذ قرارىا في ممعارضتيا رغم تيقنو من عدم الحك

ة لمفرد، بل ماععن احتواء الجالشعرية الخاصة؛ فتكرار لفظة غزية ينم أبياتو من خالل  والنفسي الذي سكن روحو، وُأطمق

 .إنو يسيم في الكشف عن مدى سيطرة القبيمة عمى الفرد ذاتو، ليندغم فييا محقًقا سمطتيا عميو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ىوازن ، وىي رىط الشاعر *غزية : قبيمة 
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 ة جًدا، إال أنو يمجأ إلى مواساةمن تمك الحرب التي أفقدتو أخاه، فكانت خسارتو في ذلك كبير  اقمق دريد مستمرً يزال وال  

 ، ولم يتركو يواجو مصيره منفرًدا:نفسو بأنو لم يتخلَّ عنو

 َتنادوا َفقالوا:ًأْرَدِت الَخْيُل  فاِرسـًا     َفُقْمـُت: َأَعْبـُد المـو ذِلُكُم الرَّدي             

 *(21)َفِإْن َيـــــُك َعْبُد اهلِل َخمَّـى َمكاَنُو       َفما كاَن َوقّـافًا واَل طائِـَش اليـَدِ          

بشكل يمنحيما _ضمن جسد القصيدة_ شيًئا من التنظيم والترتيب  يمح دريد عمى تكرار اسم عبد اهلل في البيتين السابقين   

يتأتى من التتابع الحاصل في العبارات والجمل القصدية فييا، فتكون ذات معنى معجمي وداللي في آن واحد؛ ألن التكافؤ 

يا القصدية من خالل الشعرية نسًقا خاًصا بيا، فتؤدي الكممة المكررة ماىيت بياتالمفظي عمى مستوى التكرار يمنح األ

 التكرار الذي يؤكدىا.

بيذا االسم تعويًضا لحالة  فتكرار اسم عبد اهلل قد أنشأ مفارقة بين وجوده اسًما وفقدانو إنساًنا، وكأن دريًدا ىنا يسمي نفسو  

صفاتو الخالدة التي  أخيو، فالموت لم يكن سبًبا في تغييب اسمو أو بينو وبين القوية، فيكشف لمقارئ عن تمك الرابطة الفقد

 تميزه عن غيره من فرسان قبيمتو.

 

 

 

 

 

_______________ 

 *اليالك،خمى مكانو:مضى لسبيمو،الطائش:الذي إذا رمى لم يقصد.
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 خاتمة 

 بعد تتبع الخصائص األسموبية النصية في دالية الشاعر دريد بن الصمة أمكن التوصل إلى النتائج اآلتية:

  مكانية االستكناه المتكرر، وتجمى ذلك من خالل تطبيق  كل من خاصتي تمتاز النصوص القديمة بالمرونة، وا 

اإلحالة والتكرار عمى دالية دريد بن الصمة، فتبين أنيا تتضمن دالالت معرفية ذات سمت نحوي وداللي، أدت إلى 

 تأكيد الترابط النصي في األبيات الشعرية عمى مستوى القصيدة كاممة.

  بردىا إلى مضمون النص الشعري، فكانت ذات وذلك فعالية اإلحالة الغيبية الخاصة بالضمائر، مدى أمكن تحديد

ليختصر عمى المتمقي التكرار الممل، معتمًدا  ،أثر عمى مستوى األبيات وأثبتت مدى مقدرة الشاعر في االتكاء عمييا

وفرت اتصال المتمقي بالنص وفرض سيطرتو التي  فكانت اإلحالة النحوية ،في ذلك عمى ضميري الغيبة )الياء و ىو(

وعودة لمسابق لمعرفة كنو الضمير الذي استعان بو الشاعر  باىو وجعمو في حالة استرجاع دائمعميو من خالل لفت انت

  في بث لواعج نفسو تجاه الفقد.

 الذي اعتمده  أسيم التكرار المعجمي في تسميط الضوء عمى رؤى الشاعر التي انبثقت من خالل تكرار الترديد

فشد انتباىو لمعرفة الفكرة التي تمح عمى الشاعر فكان منيا  ،وبث من خاللو أفكاره الخاصة التي استقبميا المتمقي

فقده كان مصاًبا جماًل،  ية التكرار خير معين لو ليؤكد أنتركيزه عمى المرثي الذي تأثر بسبب فقده لو، فجاءت خاص

 كره من حياة الشاعر.وأن ىذا الفقد الدنيوي لن يغيب ذ
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ، العدد الثاين

 اإلحساءالرضا عن برامج رعاية الموهوبين وعالقته بفعالية الذات لدى الطلبة الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بمحافظة 
Satisfaction on gifted programs and its relation to self-efficacy for the gifted students 

middle stage in Al Ahassa 
 *د. أحمد رجب محمد السيد

 ملخص
 رعاية برامج عن الرضاهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني 

 مبحافظة املتوسطة باملرحلة املوهوبني الطلبة لدى الذات وفعالية املوهوبني
 الطالب والطالبات، كما هدفت إىل الكشف عن الفروق بني اإلحساء

، وتكونت عينة الذات وفعالية املوهوبني رعاية برامج عن الرضايف كل من 
الطلبة املوهوبني امللتحقني بربامج طالبًا وطالبة من  731الدراسة من 
طالباً،  17، بواقع اإلحساءمبحافظة باملرحلة املتوسطة  رعاية املوهبني

، املوهوبني رعاية برامج عن الرضاطالبة، طبق عليهم مقياس  66و
لدراسة عن )إعداد الباحث(، وأسفرت نتائج ا الذات فعاليةومقياس 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بني درجات أفراد عينة الدراسة على 
 فعاليةوبني درجاهتم على مقياس  املوهوبني رعاية برامج عن الرضامقياس 
، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بني الذات

 برامج عن الرضامتوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس 
فروق دالة إحصائيًا بني لصاحل الطالب، وعدم وجود  املوهوبني رعاية

 .الذات فعاليةدرجات الطالب والطالبات على مقياس  متوسطات
 الرضاعن برامج رعاية املوهوبني، فعالية الكممات المفتاحية6

 .املوهوبني .الطلبةالذات
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
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Abstract 
This study aimed to reveal the relationship between 

satisfaction on gifted programs and self-efficacy for 

gifted students in Al Ahassa, Saudi Arabia and also 

aimed study to detect differences between male and 

female students in each of the variables of satisfaction 

on gifted programs and self-efficacy. And composed 

the sample of the study of 137 students from the 

gifted students middle stage in Al Ahassa. This 

sample was divided into 71 male and 66 female. They 

were applied to   them scale of the satisfaction on 

gifted programs, and scale of self-efficacy (by the 

researcher). This study resulted in existing a referring 

statistic positive relation between marks of the 

sample individuals according to the scale of  

satisfaction on gifted programs and their marks 

according to the scale of the self-efficacy. This study 

also resulted in existing referring statistic differences 

between male and female students in satisfaction on 

gifted programs for the male. This study also resulted 

not  existing  referring statistic differences between 

male and female students in Self- efficacy. 

key words: Satisfaction on Gifted Programs, Self-

Efficacy, Students Gifted 
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 مقدمة

في شتى المجاالت، ويقاس تطور المجتمعات بما تنتجو من اختراعات  اً وممحوظ ىائلً  اً يشيد العالم في الوقت الراىن تطور 

 مخترعينوابتكارات عديدة في شتى فروع العمم، وتعتمد ىذه المجتمعات في تطورىا عمى ما تمتمكو من ثروة بشرية من 

وعمى ذلك نجد أن ىذه ، درات عقمية ومواىب تميزىم عن غيرىم من البشربقىم اهلل سبحانو وتعالى باومبتكرين ممن ح

واإللحاق بركب في التطوير  المتعددة؛ من طاقات بشرية ممن يمتمكون المواىب ااالستفادة مما لدييتحاول جاىدة  المجتمعات

خصبة توفير المناخ المناسب والبيئة ال العمل عمىالتقدم والتطور في شتى المجاالت؛ وفي ضوء ذلك تحاول المجتمعات جاىدة 

 بما يخدم صالح مجتمعيم. ؛يمتمكونو من مواىب االستفادة ممايم ودافعيتيم من أجل لألفراد الموىوبين، وشحذ ىمم

د المجتمع من األفراد الموىوبين بيدف التطوير والتقدم؛ فإن ذلك يتوقف عمى ما يقدمو ىذا المجتمع ليؤالء ولكي يستفي

 ، وتوفير البيئة الدراسية المناسبة ليم.ين من حيث كيفية إعدادىموبالموى

م العقمية والمعرفية، بحيث مكاناتيمج دراسية تتناسب مع قدراتيم وا  وعمى ذلك نجد أن الطلب الموىوبين يحتاجون إلى برا

ذلك وفقًا لما عقمي والمعرفي، و ين عما تحتويو ىذه البرامج؛ بما يسيم في الوصول بيم إلى أقصى درجات النمو اليكونون راض

 .(1)(0251مكاناتيم )القطيش، تسمح بو قدراتيم وا  

ق ائإلى أن تمييز الطلب الموىوبين في المناىج الدراسية وطر  (VanTassel-Baska,2013)(2)  وفي ضوء ذلك يشير

 اً واضح اً جوىري اً النواحي، كما يتطمب تغيير  وأساليب التعميم والتقييم؛ يتطمب االىتمام بتكييف وتعديل المناىج الدراسية في كافة

، استنادًا إلى خصائص واحتياجات ىؤالء الطلب، من حيث األىداف والنتائج وما بينيما من أنشطة واستراتيجيات اً وممموس

 ومواد وأساليب التقييم المناسبة.

ق االلتحاق والقبول ائموىوبين، والمساواة في طر وىبة الطلب الاسبة البرنامج الدراسي لرعاية ميؤكد عمى أىمية من كل ما سبق

خصائص الفردية لمطلب الموىوبين؛ بما يعمل عمى استثارة دافعيتيم نحو التعمم الحتياجات و لبرنامج ، ومراعاة البرنامج لالب

 .(Roda, 2015 )(3)والتفوق 
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أن تدني مستوى التحصيل لدى بعض الطلب الموىوبين قد يكون نتيجة سوء  ,Davis)(4) (2009وفي ضوء ذلك يوضح 

العلقة بين الطالب والمعمم وبين الطالب والمدرسة؛ مما يتسبب في انخفاض الدافع والحافز نحو التفوق والتميز في المدرسة، 

دارة المدرسة، وىو ما يؤكد عمى أىمية توفير المناخ الدراسي المناسب والمحفز لمطلب الموىوبين ، وما يشممو من المعممين وا 

دارة مدرستو؛ بما يسيم في إيجاد الحافز والدافع و  ية الذات زيادة فعاليتوووجود علقة إيجابية تجمع الطالب الموىوب بمعمميو وا 

 .فييا والتميز والتفوق نحو التعمم، والتعبير عن مواىبو،

رامج رعاية الموىوبين من حيث البيئة النفسية واالجتماعية واألكاديمية، ومن ثم مما يؤكد عمى أىمية تييئة البيئة المناسبة لب

 نتاجياتيمعبير عن مواىبيم وزيادة إتيح الفرصة لمطلب الموىوبين لمتالدراسي، بما ي رضاىم عن الدراسة بالبرنامج

Paik, 2013) )(5). 

ق ائالدراسة الخاص بو من حيث المناىج الدراسية ومحتواىا، وطر وبالتالي فعندما يشعر الطالب الموىوب بالرضا عن برنامج 

دارة  والتقييم وأساليب التدريس المتبعة معو، والمعامل والتجييزات والوسائل واألنشطة اللصفية، والمعممين المتخصصين، وا 

 ىؤالءلدى  يةفعالية الذاتالفي المدرسة التي تمبي احتياجات الطلب الفردية، وتراعي خصائصيم؛ فإن ذلك قد يؤثر باإليجاب 

 .ينالموىوب الطلب

العلقة بين الرضا عن برامج رعاية الموىوبين وفعالية الذات لدى عمى وفي ضوء ذلك تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف 

 بالمممكة العربية السعودية. اإلحساءالطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة بمحافظة 

 مشكمة الدراسة

انبثقت مشكمة ىذه الدراسة من خلل نتائج البحوث والدراسات التي تناولت واقع برامج رعاية الموىوبين؛ والتي أشارت إلى وجود 

 وتقييمو ليم أسموب تدريسوطريقة و دراسية ومحتواىا والمعمم و ال المناىجبعض المشكلت التي تعترض مسيرتيم التعميمية مثل6 

والمعامل، واألنشطة اللصفية وما تحتويو من أنشطة طلبية ومسابقات ورحلت  ،التجييزاتو  ،، واألدواتفي ذلك ومرونتو

فعالية اللدييم، من حيث المثابرة في تحقيق أىدافيم وأعماليم، والثقة بأنفسيم، و  يةفعالية الذاتالاستكشافية، مما قد يؤثر عمى 

والتطمع لألدوار القيادية، حيث أشارت نتائج  ،اآلخربعضيم و طلب الاالجتماعية من حيث العلقات االجتماعية البناءة بين 
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ق مسيرة التي تعو  العوامل العديد منتعترضيم قد الموىوبين  إلى أنالتي ُطبقت عمى البيئة السعودية بعض البحوث والدراسات 

اإلثرائية والمعممين المتخصصين في البرامج الممتحقين بيا، من حيث البيئة المناسبة والوقت المخصص لمبرامج  تعمميم

 الطلب عن ىذه البرامج، ومن ثم التسرب من تمك البرامج مثل دراسة ىؤالء يؤثر سمبًا في رضا  قد والمؤىمين؛ مما

براىيم،(،)(8)025الجغيمان، ومعاجيني، (،)(7)0252الشيري، (،)(6)0252)الرواجفة،   (52)(0253)العنزي،،(5)(0253صالح،وا 

وف التي ال تسمح باالستفادة من تمك ، مما قد يسبب إىدارًا في طاقاتيم بغير نفع؛ نتيجة عدم تييئة الظر (11)(0255حسونة، (

 عمى فعاليتيم بالسمبؤثر مما يوالتعبير عن مواىبيم الخاصة، والتميز لتفوق التي ال تحفزىم عمى او  ،امج الممتحقين بياالبر 

 6 مثل دراسة بعض البحوث والدراسات نتائج أكدت آخر ومن جانب .يةالذات

(Kashani-Vahid, Afrooz, Shokoohi-Yekta, Kharrazi, and Ghobari, 2017)(50) 

 ،(Lee, and Sriraman, 2012)(53) ،Kim, 2009))(14) ،Yoon, 2009))(51) الجوانب النفسية ب االىتمام عمى

ببرامج رعاية الموىوبين، ودور االستراتيجيات واألساليب التي تعتمد الممتحقين واالجتماعية واألكاديمية لدى الطمبة الموىوبين 

رضا الطلب عن تمك البرامج؛ األمر  بما يسيم فيعمى ميارات حل المشكلت في تنمية ميارات التفكير لدى ىؤالء الطلب، 

 مم والتفوق والتعبير عن مواىبيم.لدييم، واستثارة دافعيتيم لمتع يةفعالية الذاتالعمى  اً إيجابيالذي قد يؤثر 

وانطلقًا مما سبق تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلقة بين الرضا عن برامج رعاية الموىوبين وفعالية الذات لدى 

 بالمممكة العربية السعودية. اإلحساءالطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة بمحافظة 

 اإلجابة عمى التساؤالت التالية6 وفى ضوء ذلك تحاول الدراسة الحالية

ج رعاية الموىوبين عينة الدراسة عمى كل من مقياسي الرضا عن برام أفراد إلى أي مدى توجد علقة بين درجات .5

 وفعالية الذات؟

 لرضا عن برامج رعاية الموىوبين؟إلى أي مدى توجد فروق بين درجات الطلب والطالبات الموىوبين عمى مقياس ا .0

 لموىوبين عمى مقياس فاعمية الذات؟توجد فروق بين درجات الطلب والطالبات ا إلى أي مدى .3
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 أهمية الدراسة

رضا الطلب الموىوبين تتضح أىمية ىذه الدراسة من الناحية النظرية كونيا تتطرق إلى دراسة العلقة بين األهمية النظرية :

الرضا عن البرنامج الدراسي وما يشممو بالمممكة العربية السعودية من حيث  اإلحساءبمحافظة  الخاصة بيمرعاية البرامج  عن

 ، واألنشطة اللصفية واألدوات والتجييزاتمن مناىج دراسية والمعممين المتخصصين، وطرائق وأساليب التدريس والتقييم

األمر الذي يوضح لنا علقة رضا  ،الجتماعيةمن حيث المثابرة والثقة بالذات والفعالية ا لدييم يةفعالية الذاتالبين و ، والمعامل

فعالية الذات لدييم، والذي ينعكس بدوره عمى النمو النفسي مج الرعاية التربوية الخاصة بيم بالطلب الموىوبين عن برا

ىبيم إيجاد مناخ تعميمي مناسب ليم، بما يحتويو من بيئة دراسية محفزة لمتعبير عن موا واالجتماعي لدييم؛ بما يسيم في

 .ق والتميزفو نحو التعمم والت يةالذات فعاليتيمالخاصة، األمر الذي يؤثر باإليجاب أيضًا في 

خرى تتناول فئة أما من حيث األىمية التطبيقية لمدراسة فيتوقع أن تفتح ىذه الدراسة المجال لدراسات أُ  األهمية التطبيقية:

لتييئة المناخ المناسب لبرامج رعاية الموىوبين، ومن ثم إعداد البرامج الطلب الموىوبين من حيث اقتراح السبل الكفيمة 

فعالية المستوى  رضا ىؤالء الطلب عن برامج رعاية الموىوبين الممتحقين بيا، ورفع تحسين مستوى اإلرشادية التي تسيم في

وى األداء التحصيمي لدييم، كما تظير أىمية ، بما يسيم في االرتقاء بمستوى استقرارىم النفسي ومن ثم ارتفاع مستلدييم يةالذات

 مى رعاية ىؤالء الطمبة الموىوبين.الدراسة الحالية من خلل ما تقدمو من توصيات لمقائمين ع

 أهداف الدراسة

التعرف عمى طبيعة العلقة بين الرضا عن برامج رعاية الموىوبين وفعالية الذات لدى الطمبة الموىوبين بالمرحمة  .5

 .اإلحساءحافظة المتوسطة بم

 في الرضا عن برامج رعاية الموىوبين الممتحقين بيا. والطالباتالتعرف عمى الفروق بين الطلب  .0

 في فعالية الذات.والطالبات التعرف عمى الفروق بين الطلب  .3
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 مصطمحات الدراسة

 Satisfaction of Gifted Programs الرضا عن برامج رعاية الموهوبين

عن  واالرتياح رضابال الموىوبين شعور الطلبيعرف الرضا عن برامج رعاية الموىوبين إجرائيًا في الدراسة الحالية عمى أنو 

 والتقييم البرنامج الدراسي الخاص ببرامج رعاية الموىوبين، وما يشممو من مناىج ومعممين، وطرائق وأساليب التدريس

البرنامج بما يخدم ة بالبرنامج، ووفرة األدوات والتجييزات والمعامل، وكيفية توظيفيا في المستخدمة، واألنشطة اللصفية الممحق

 الطلب. مصمحة

  Self-Efficacy فعالية الذات

مكاناتو، وثقتو في ا  عمى أنيا قدرة الطالب الموىوب عمى التقييم اإليجابي لقدراتو و  ةالحالي الدراسةتعرف فعالية الذات إجرائيًا في 

 .وفعاليتو االجتماعية من أجل تحقيق أىدافو ومثابرتو ،ذاتو

  Gifted Studentsالطمبة الموهوبين 

المرحمة المتوسطة ممن تم تصنيفيم كموىوبين من ِقبل إدارة  ن إجرائيًا في الدراسة الحالية عمى أنيم طمبةيعرف الطمبة الموىوبو 

 بالمممكة العربية السعودية. اإلحساءبمحافظة  التعميم، والممحقين ببرامج رعاية الموىوبين 

 حدود الدراسة

 والمادية والزمنية والتي يمكن عرضيا عمى النحو التالي6  والجغرافية تتحدد الدراسة الحالية تبعًا لمحدود البشرية

 الحدود البشرية والجغرافية .1

حقين ببرامج رعاية من الموىوبين الممطالبًا وطالبة  533تتمثل الحدود البشرية والجغرافية لمدراسة في عينة الدراسة المكونة من 

 العربية السعودية.بالمممكة  اإلحساءالموىوبين بالمرحمة المتوسطة بمحافظة 
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 الحدود المادية .2

 تتمثل الحدود المادية لمدراسة في األدوات التالية6

 )إعداد الباحث(.برامج رعاية الموىوبين  الرضا عنمقياس  . أ

 الذات )إعداد الباحث(.لية عامقياس ف . ب

 الحدود الزمنية .3

 ىـ. 5234 – 5233تتمثل الحدود الزمنية لمدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

خر اآلجانب اليوضح تعريف فعالية الذات ومصادرىا، و  ين رئيسيين، الجانب األولإلى جانبلمدراسة ينقسم اإلطار النظري 

يوضح العلقة بين فعالية الذات والرضا عن برامج رعاية الموىوبين لدى الطلب الموىوبين، باإلضافة إلى مجموعة من 

 .الحالية البحوث والدراسات التي اىتمت بمتغيرات الدراسة

 فعالية الذات:  أولا 

نجازه األكاديمي أحد المتغيرات النفسية اليامة التي توجو سموك تعد فعالية الذات  الطالب، وتسيم في تحسين مستوى تحصيمو وا 

 فعن طريقيا يتم دفع الطالب لمقيام بأي عمل أو نشاط أكاديمي.، (52)(0252)محمد، عبد المعطي، وغنيم، 

  (Fraile,Panadero,and Pardo,2017)(17)وتعرف فعالية الذات بأنيا ثقة الطلب في قدراتيم من أجل تحقيق ىدف معين

وىي اعتقاد الفرد في قدرتو  .(Xu, and Jang, 2017)(18)ما تشير إلى حكم الفرد عمى قدرتو في تنظيم وتنفيذ ميمة ما ك

عمى أداء ميمة ما بنجاح، كما أنيا تعمل كمحدد قوي لمشخص في جيوده ومثابرتو ووضع استراتيجياتو تجاه أداء وظيفة أو 

تعرف فعالية الذات بأنيا تقييم كما  .(Heslin, and Klehe, 2006)(19)الميمة ميمة ما، ىذا بجانب التدريب اللحق ليذه 

عمى أنيا توقعات الفرد عن قدراتو  أيضاً  تعرفو  .(20)(0255لقدراتيم وامكاناتيم في تحقيق أىدافيم الخاصة )الزبيدي، األفراد 

مكاناتو تجاه ميمة أو نشاط ما، وقدرتو عمى التنبؤ بنتيجة ذلك  . (21)(0255)الملحة، وأبو شقة،  وا 



8 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ،العدد الثاين

وفي ضوء التعريفات السابقة لفعالية الذات يمكننا تعريفيا في الدراسة الحالية عمى أنيا قدرة الطالب الموىوب عمى التقييم 

 عية من أجل تحقيق أىدافو.اإليجابي لقدراتو وامكاناتو، وثقتو في ذاتو والمثابرة وفعاليتو االجتما

 اتمصادر فعالية الذ

 ثلثة مصادر أساسية لفعالية الذات وىذه المصادر ىي6 إلى أنو توجد  Heslin, and Klehe.2006)(19) )يشير 

  فرد )الخبرة الفعمية(6 وتتحدد من خلل تمكين الذات من أجل تحقيق األىداف، ومن الممكن أن يبدأ الإنجاز األداء

تزداد من خلل النجاح الشخصي والتحكم والسيطرة في من السيل إلى الصعب، وىي تدريجيًا في تحقيق أىدافو 

 النفس.

 6 والتي تتحدد من خلل ملحظة الفرد لنموذج يتشابو معو من حيث العمر الزمني والنوع والمكانة في الخبرة البديمة

ن خلل لديو، وذلك م يةفعالية الذاتالكيفية مواجية الصعوبات والتحديات التي تواجيو، والتي تودي إلى زيادة 

 عممية المقارنة بينو وبين النموذج.

 واالعتراف  بقدراتو؛ بما يسيم في  التحفيز والثناء من اآلخرين لمفردالُنصح و  خلل اإلقناع المفظي6 والتي تتحدد من

 الذات. فعاليتوزيادة 

 عالقة فعالية الذات بالرضا عن برامج رعاية الموهوبين :ثانياا 

، بما يتناسب مع في المدارس العادية التربويةإلى رعاية وخدمات تربوية خاصة، تختمف عما تقدمو البرامج ون يحتاج  الموىوب

 .(22)(0252جروان، ال) خصائصيم واحتياجاتيم

أو المجاالت  مثل الفن أو الرياضة ت مختمفةعالية في مجاال يمتمكون قدراتإلى أن الموىوبين  Harris,(03)) (2015يشير و 
 .العممية

بل لمموىبة أنواع ومجاالت عديدة، وبالتالي  ؛أن الموىبة ليست نوعًا أو مجااًل واحداً ب (Lee,2016)(24)يؤكد عمى ذلك و  

يجب أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند إعداد برامج رعاية الموىوبين، بأن يراعي فييا تنوع وتعدد المواىب من طالب آلخر، 

ق ائليب وطر وذلك من خلل اختيار المناىج المناسبة التي تراعي االحتياجات الفردية لمموىوبين، وتنوع األنشطة والوسائل وأسا

 التدريس بما يتناسب مع خصائص ومتطمبات الطلب الفردية.
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إلى أن غالبية المناىج الدراسية قد ال تكون ذات صمة مباشرة  ,Wallace, and Maker)(25) (2009وفي ضوء ذلك يشير

الدراسية ذات علقة مباشرة  بحياة الطلب؛ مما ال يحفزىم عمى الدراسة والتفوق، وبالتالي فيجب عمينا أن نجعل تمك المناىج

يجب البحث عن حميا؛ األمر الذي يسيم في استثارة الطلب نحو  ، وأنومشكمة ذات أىمية بأن نشعرىم بوجودبحياة الطلب، 

 التعمم والتفوق والتعبير عن مواىبيم الخاصة.

الموىوبين في حاجة ماسة إلى البيئة الدراسية التي تتناسب مع خصائصيم وحاجاتيم الفردية،  ىؤالء الطلب مما يؤكد عمى أن

ق ائأىمية توفير البيئة التعميمية المناسبة لمموىوبين، وأىمية اختيار المعمم لطر  في ىذا الصدد عمى ,Tirri)(26)  (2016 ويشير

ة الفردية، علوة عمى ذلك توفير المناىج الملئمئصيم واحتياجاتيم التدريس المناسبة ليم، والتنوع فييا بما يتناسب مع خصا

عمى أىمية تصميم المناىج الفردية لمطمبة الموىوبين بما  (Harris,2015)(23) ليم ولقدراتيم ومواىبيم الخاصة، ويركز أيضاً 

 يتناسب مع خصائصيم واحتياجاتيم الفردية

إلى دور المناىج والكتب المدرسية  (Singer, Sheffield, Freiman, and Brandl,2016)(27) أيضاً  يشيرذلك في ضوء و 

صقل و أن تمبي ىذه المناىج الدراسية احتياجات الطلب الموىوبين،  والعمل عمىفي دعم الموىبة لدى الطلب الموىوبين، 

 .الخاصة مواىبيم

 والعمل عمىعمى أىمية دمج التكنولوجيا في المناىج الدراسية لمموىوبين،  ,Eriksson)(28) (2015يركز من جانب آخر و 

ق ووسائل تعميمية ائتعتمد عمى طر بما يسيم في توفير بيئة متنوعة  الطلب الموىوبين؛استخدام تمك التكنولوجيا في تعميم ىؤالء 

 م الخاصة ومن ثم صقل ىذه المواىب.مواىبيتاحة الفرصة لمتعبير عن ، وتسيم في إىؤالء الطلبتمبي احتياجات  متعددة

، ومن ثم تحديد ديد أىداف برامج رعاية الموىوبينتح 6ىييتوقف عمى عدة أمور  رعاية الموىوبين وبالتالي فإن نجاح برنامج 

قدر من  أكبرمع التنوع في األنشطة والمجاالت التي تسيم في توفير  ،المحتوى واألنشطة التي تساعد في تحقيق تمك األىداف

 الفرص لجميع الطلب الممتحقين بالبرنامج لصقل مواىبيم الخاصة، وتوفير المعممين المؤىمين لمعمل مع الطلب الموىوبين
(29)(Baer, 2013). 



11 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ،العدد الثاين

ىوبين يحتوى عمى ستة عوامل ىي6 مطلب المو لنموذجًا لإلبداع  5553سترنبرج ولوبارت سنة  قدمفي ضوء ذلك نتذكر و 

 .VanTassel-Baska, and MacFarlane, 2009))(30) والبيئة يةوالمعرفة وأساليب التفكير والدافع الذكاءعمميات 

مما يوضح لنا أىمية العمل عمى توفير المناخ المناسب لمطمبة الموىوبين، والعمل عمى تمبية االحتياجات الفردية ليم، وذلك  

مع الدراسات العميقة، و حمقات البحث، و اإلثراء، و التطوير الفردي، و من خلل نموذج المتعمم المستقل الذي يتكون من6 االتجاه، 

 .شمل جميع المجاالت األخرىكن يجب أن تلموىوبين عمى جانب الذكاء فقط، ولرعاية ا مراعاة عدم انحصار

 Betts, Kapushion, and Carey, 2016))(31). 

من حيث الجانب المعرفي واالجتماعي والوجداني أو االنفعالي  الموىوب الرعاية الكاممة لمطالبب وبالتالي يجب االىتمام

 .(30)(Dai, 2013) لواالجتماعي واالنفعالي  والدافعية، مع االىتمام الخاص بالنمو

 6؛ يتوقف عمى عدة أمور، من أىمياعن البرامج الدراسية الخاصة بيمالطلب الموىوبين رضا نجد أن  ما سبقوفي ضوء 

وأساليب ائق طر دوات والتجييزات، و طبيعة البرنامج الدراسي الخاص بيم من حيث نوعية المناىج التي تدرس ليم، والمعامل واأل

باإلضافة اإلدارة المدرسية التي تتفيم حاجات وخصائص ىؤالء الطمبة إلى واألنشطة اللصفية، ىذا  التدريس والتقييم المتبعة،

 الموىوبين، والمعممين المؤىمين والمتخصصين في مجال التدريس لمموىوبين.

خصائصيم واحتياجاتيم الفردية، وبما ينمى لدييم وبالتالي فإنو يجب العمل عمى تمييز مناىج الموىوبين بما يتناسب مع 

، مما يسيم في زيادة (Pyryt, 2009)(33) بمعممييمو أقرانيم مع ميارات التفكير العميا، باإلضافة إلى تنمية العلقة اإليجابية 

 فعاليتيم الذاتية.

فعالية الإلى وجود علقة بين الرضا عن الدراسة و  ,Wang, Liang, Lin, and Tsai)(34)  (2017وفي ضوء ذلك يشير 

تكون  يةالذات أن فعاليتيملدى الطلب، فعندما توجد لدى الطلب نظرة سمبية تجاه نظام التعميم بالمدرسة فإن النتيجة  يةالذات

من شأنو أن ميم؛ فإن ذلك سمبية، وعمى العكس من ذلك فعندما يرتبط نظام التعميم لدى الطلب بمفاىيم إيجابية تجاه ذلك التع

 لدييم. يةفعالية الذاتاليعمل عمى زيادة 
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الء الطلب بالموىوبين تمك العوامل؛ فإن ذلك من شأنو أن يؤدي إلى شعور ىؤ  ةالخاص ةامج الدراسيعندما يتوفر بالبر وبالتالي ف

يحفزىم عمى ية؛ بما الذات فعاليتيم زيادة فيباإليجاب  بما يسيم ا،الممتحقين بي ةالدراسي الموىوبين بالرضا عن تمك البرامج

 التفوق والتميز والتعبير عن مواىبيم الخاصة. 

 الدراسات السابقة

إلى التحقق من فعالية برنامج حل المشكمة في تحسين التفكير  .(Kashani-Vahid, et al. 2017)(12)ىدفت دراسة 

طالبة من طالبات المرحمة االبتدائية ممن تم تصنيفين  501اإلبداعي لدى الطلب الموىوبين، وتكونت عينة الدراسة من 

ة الذكاء واختبار كموىوبات من قبل إدارة التعميم، وتم تقسيمين إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، وطبق عميين مصفوف

ستانفورد بينيو، كما طبق برنامج حل المشكمة عمى أفراد المجموعة التجريبية فقط، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة 

بداعي لصالح أفراد المجموعة التجريبية، مع استمرار فعالية طة في التفكير اإلإحصائيًا بين أفراد المجموعتين التجريبية والضاب

 قو في تحسين التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة التجريبية.ينامج بعد شيرين من تطبالبر 

إلى تحديد أىم المشكلت التي تواجو تنفيذ برامج الطمبة الموىوبين والمتفوقين في منطقة  (6)(0252الرواجفة، (ىدفت دراسة و 

معممًا ومشرفًا ببرامج رعاية الموىوبين، طبق  22اسة من مكة المكرمة من وجية نظر المعممين والمشرفين، وتكونت عينة الدر 

ت نتائج الدراسة إلى أن برامج عمييم استبانة مكونة من أربعة أبعاد ىي6 المشكلت اإلدارية والفيزيقية والذاتية واألسرية، وتوصم

اجو تمك البرامج مشكلت ذاتية ية الموىوبين بمنطقة مكة المكرمة تواجو مشكلت إدارية وأسرية بدرجة مرتفعة، كما تو رعا

 وفيزيقية بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة بضرورة التغمب عمى تمك المشكلت وتوفير بيئة مناسبة لرعاية الموىوبين.

إلى التحقق من أثر برنامج حل المشكمة عمى ميارات التفكير اإلبداعي لدى  (31)(Çetinkaya, 2014)كما ىدفت دراسة 

ضمن الطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة بتركيا، قسموا  طالبًا ممن صنفوا 23ة الدراسة من تكونت عينو الطلب الموىوبين، 

ما طبق برنامج حل المشكمة عمى أفراد إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، طبق عمييم اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس، ك

المجموعة التجريبية دون الضابطة، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 

 بعد تطبيق البرنامج لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
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تسرب الطمبة الموىوبين من البرامج اإلثرائية بمنطقتي أبيا  عوامل الكشف عنإلى  (3)(0252الشيري، )ىدفت دراسة كذلك و 

طالبًا من الطلب المتسربين من البرامج اإلثرائية، طبق عمييم استبانة لقياس  003وخميس مشيط، وتكونت عينة الدراسة من 

ر االستبانة المتعمق عوامل تسرب الطمبة الموىوبين من تمك البرامج، ومن أىم نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع لمحو 

 بالبرنامج، يميو العوامل المتعمقة بالطالب بدرجة متوسطة ثم العوامل المتعمقة باألسرة بدرجة متوسطة أيضًا.

إلى تقويم برنامج رعاية الموىوبين المدرسي المطبق حاليًا في مدارس  (4)(0253الجغيمان، ومعاجيني، )ىدفت دراسة كما 

(، 0225وآخرون ) ،العربية السعودية وذلك في ضوء جودة البرامج اإلثرائية التي وضعيا الجغيمانالتعميم العام في المممكة 

مدرسة تقوم بتطبيق برنامج اإلثراء، وتم استخدام الملحظة والمقابمة الشخصية لجمع البيانات،  23وتكونت عينة الدراسة من 

والتعرف عمى الطمبة الموىوبين قبل تمقييم لخدمات البرنامج،  معايير لمكشفة إلى وجود مجموعة من الوتوصمت نتائج الدراس

إلى أن البرامج اإلثرائية قدمت العديد من الخدمات المتنوعة لمطمبة الموىوبين، وعدم كفاية الوقت  كما توصمت النتائج أيضاً 

 البرنامج. المخصص لمقاءات األسبوعية لمطلب الموىوبين، كما أن بعض المعممين غير مؤىمين لمعمل في

براىيم)ىدفت دراسة  بينما إلى الكشف عن مدى أثر برنامج الموىوبين بمنطقة المدينة المنورة عمى تنمية  (5)(0253 ،صالح، وا 

بعض الخصائص الشخصية )العقمية، الشخصية واالجتماعية( لدى الطلب الممتحقين ببرامج رعاية الموىوبين، وتكونت عينة 

الموىوبين بمنطقة المدينة المنورة من الصف السادس االبتدائي إلى الصف الثالث المتوسط، طبق  طالبًا من 52الدراسة من 

ية اعت نتائج الدراسة إلى أن برنامج ر عمييم مقاييس التفكير المتفتح النشط واالستقللية والميارات االجتماعية، وتوصم

 .لدى طلبو من الموىوبين المتفتح واالستقللية والميارات االجتماعيةالموىوبين بمنطقة المدينة المنورة أدى إلى تنمية التفكير 

إلى تقويم واقع برامج الموىوبين في مدينة تبوك بالمممكة العربية السعودية من وجية  (52)(0253العنزي، )ىدفت دراسة  وكذلك

معممين من معممي  2مدينة تبوك، طالبًا من الطمبة الموىوبين ب 32نظر األطراف الفاعمة، وتكونت عينة الدراسة من 

يم حول برنامج الموىبة الخاص  بيم، ، طبق عمييم استبانات لتقييم آرائمن مدراء برامج رعاية الموىوبين 0الموىوبين، 

أىداف تمك البرامج غير واضحة بالنسبة ألفراد عينة الدراسة، كما تباينت معايير اختيار الطمبة  أن وتوصمت نتائج الدراسة إلى

الموىوبين لللتحاق بالبرنامج، وعدم كفاية التجييزات الخاصة بالطمبة في تمك البرامج، باإلضافة إلى أن العديد من المعممين 

 غير مؤىل لمعمل في تمك البرامج.
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إلى استخدام منيج الدراسة الطولية لفتاتين كوريتين مع أسرىن، لدراسة  Lee, and Sriraman, 2012))(53)ىدف دراسة كما 

خبراتين خلل قبولين في وقت مبكر ببرنامج الموىوبين، ودراسة الخبرات االجتماعية التي تؤثر في نياية المطاف عمى 

اىبيم الرياضية ، واستمرت خيارات حياتين المينية المجاالت غير الرياضية عمى الرغم من الكشف المبكر والذي دعم مو 

الدراسة لمدة ثمانية أعوام، وأدت النتائج إلى أن الخبرات التعميمية المبكرة ىي التي أدت إلى اختيارىن لممجاالت غير الرياضية، 

 مما يبرىن عمى أىمية العوامل البيئية المبكرة؛ التي تؤثر عمى الموىوبين وعمى مواىبيم الخاصة.

إلى التعرف عمى الحاجات الشخصية واالجتماعية والنفسية لدى الطمبة الموىوبين  (32)(0255ة، وعمى، الجلمد)وىدفت دراسة 

 معمميمعممًا من  02من وجية نظر المعممين والطمبة الموىوبين في المممكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من 

معممة من مراكز الموىوبات بمنقطة  02بين بمنطقة القصيم، و المرحمة المتوسطة والثانوية من مجمع األمير سمطان لمموىو 

طالبة، طبق عمييم مقياس 22وطالبًا،  22القصيم، باإلضافة إلى طلبيم من الموىوبين والموىوبات الذين بمغ عددىم 

طالب، باإلضافة ال لمعمم، وصورةا صورةالحاجات الشخصية واالجتماعية والنفسية لدى الطمبة الموىوبين بصورتيو )أ، ب(، 

 من العديد وجودإلى اختبار واكسمر لمذكاء واستمارة المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن 

الطلب الموىوبين، سواء من وجية نظر الطلب أو المعممين، كما أظيرت  لدى ات الشخصية والنفسية واالجتماعيةالحاج

 فروق دالة إحصائيًا بين المعممين والمعممات، وبين الطلب والطالبات من حيث تمك الحاجات. نتائج الدراسة عدم وجود

إلى التعرف عمى مشكلت وحاجات الطمبة الموىوبين وصفاتيم السموكية في منطقة  (55)(0255حسونة، )ىدفت دراسة كما 

مراكز رعاية الموىوبين بمنطقة القصيم بالمممكة طالبًا من الموىوبين المسجمين ب 052القصيم، وتكونت عينة الدراسة من 

الطمبة الموىوبين ىي عمى الترتيب6 مشكلت  ياالعربية السعودية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر المشكلت التي يعاني من

 المدرسية، تماعية فمجال المشكلتاألنشطة، يمييا مجال المشكلت األسرية، فالمجال الصحي، ثم مجال المشكلت االج

 عمى تفعيل األنشطة اللمنيجية . وأوصت الدراسة بتفعيل اإلرشاد األكاديمي ليم، والحث

إلى تحديد العوامل التي تؤثر عمى الميارات القيادية لدى الطلب الموىوبين، وتقديم بعض  Kim, 2009))(52)ىدفت دراسة و 

من طلب المدارس  0323التوصيات التي تسيم في تحسين الميارات القيادية لدى ىؤالء الطلب، وتكونت عينة الدراسة من 

إلى أنو توجد أربعة عوامل تؤثر عمى الميارات القيادية  المتوسطة باإلضافة لوالدييم بكوريا الجنوبية، وتوصمت نتائج الدراسة
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6 العوامل الوجدانية مثل الثقة بالنفس والعلقات بين الترتيب حسب األىمية في التأثير وىي عمى الموىوبين لدى الطلب

عاطفي في رعاية الميارات األقران، والعوامل المعرفية، والعوامل األسرية، وأوصت الدراسة بضرورة اىتمام المعممين بالجانب ال

 القيادية لدى الطلب الموىوبين 

إلى دراسة العلقة  بين العوامل التعميمية وأداء البحث العممي لدى الطلب  Yoon, 2009) )(51)كذلك ىدفت دراسة 

طالبًا من  522ة من الموىوبين بالمدارس المتوسطة بكوريا المعرضين الستراتيجية التعمم المنظم ذاتيًا، وتكونت عينة الدراس

تسعة فصول لمموىوبين الممحقة بالمدارس العامة بكوريا، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن دمج العوامل التعميمية في إطار التعمم 

، وزيادة ميارات لدى ىؤالء الطلب ق الفعالية الذاتيةيحقالمنظم ذاتيًا يؤثر باإليجاب في ميارات البحث العممي لدييم، و 

 الموىوبين في البحث العممي.الطلب 

 تعميق عمى الدراسات السابقة

مجموعة الدراسات التي أجريت عمى البيئة السعودية يتضح من العرض السابق لمجموعة البحوث والدراسات السابقة أن 

ق برامج رعاية الموىوبين من حيث البيئة المناسبة والوقت المخصص العوامل التي تعو  العديد منإلى وجود نتائجيا توصمت 

وعوامل تسرب  ؛ مما يؤثر سمبًا في رضا الطلب عن ىذه البرامج،المتخصصين والمؤىمينغير لمبرامج اإلثرائية والمعممين 

 ، (4)(0253عاجيني، الجغيمان، وم)، (3)(0252الشيري، )، (2)(0252الطلب من تمك البرامج مثل دراسة )الرواجفة، 

براىيم، )  .(55)(0255حسونة، )، (52)(0253العنزي، )، (5)(0253صالح، وا 

الممتحقين ومن جانب آخر تناولت بعض البحوث والدراسات الجوانب النفسية واالجتماعية واألكاديمية لدى الطمبة الموىوبين 

تعتمد عمى ميارات حل المشكلت في تنمية ميارات التفكير لدى ببرامج رعاية الموىوبين، ودور االستراتيجيات واألساليب التي 

 ،(Lee, and Sriraman, 2012)(13)، (50)(Kashani-Vahid, et al. 2017ىؤالء الطلب، مثل دراسة )

 Kim, 2009) )(52)  ،Yoon, 2009))(15). 

 

 



15 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ،العدد الثاين

 الحالية والبحوث والدراسات السابقة ما يمي6حث الحالي من خلل ما تقدم من عرض لإلطار النظري لمدراسة ويستخمص الب

 لدى الطمبة الذات  الرضا عن برامج رعاية الموىوبين وفعالية ندرة البحوث والدراسات التي تناولت دراسة العلقة بين

 .الموىوبين

  واستبانات لمكشف عن واقع المشكلت التي تعترض برامج رعاية إن أغمب ىذه الدراسات استخدمت مقاييس

 تىدفحسب ما  ، كلالموىوبين وتقييم تمك البرامج، وأخرى استخدمت برامج حل المشكمة واختبارات التفكير اإلبداعي

وذلك لقياس الرضا عن برامج رعاية الموىوبين  ستخدم الباحث الحالي مقياسإليو دراستو؛ وفي ضوء ذلك سوف ي

لدى أفراد عينة فعالية الذات وذلك لقياس مستوى  ذاتفعالية المستوى الرضا عن برامج رعاية الموىوبين، ومقياس 

 لمتحقق من فروض الدراسة. بالمرحمة المتوسطة الدراسة من الطمبة الموىوبين

قام الباحث بصياغة مشكمة الدراسة وتساؤالتيا وأىميتيا وأىدافيا واإلطار النظري والدراسات السابقة؛ وفي ضوء 

 فروض دراستو عمى النحو التالي6

 الدراسة فروض

الرضا عن برامج  في مقياس من الطمبة الموىوبين توجد علقة موجبة دالة إحصائيًا بين درجات أفراد عينة الدراسة .5

 .فعالية الذاتوبين درجاتيم في مقياس رعاية الموىوبين 

رعاية الرضا عن برامج عمى مقياس  والطالباتتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلب ال  .0

 .الموىوبين

 . فعالية الذاتعمى مقياس والطالبات توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلب ال  .3

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

تتبع الدراسة الحالية المنيج الوصفي، والذي يتم من خللو التحقق من العلقة بين الرضا عن برامج رعاية الموىوبين وفعالية 

بالمممكة العربية  اإلحساءالطمبة الموىوبين الممتحقين ببرامج رعاية الموىوبين بالمرحمة المتوسطة بمحافظة الذات لدى 

 .وفعالية الذات السعودية، ودراسة الفروق بين الطلب والطالبات في كل من الرضا عن برامج رعاية الموىوبين
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 مجتمع وعينة الدراسة

بالمممكة العربية  اإلحساءشمل مجتمع الدراسة جميع طمبة المرحمة المتوسطة الموىوبين الممتحقين بإدارة التعميم بمحافظة 

طمبة المرحمة المتوسطة الموىوبين الممتحقين ببرامج طالبًا وطالبة من  533وتكونت عينة الدراسة األساسية من السعودية، 

 طالبة. 22طالبًا، و 35 ضمن الموىوبين، بواقع اإلحساءبل إدارة التعميم بمحافظة قرعاية الموىوبين، وممن صنفوا من 

 : لباحث األدوات التالية استخدم ا:  أدوات الدراسة

 مقياس الرضا عن برامج رعاية الموىوبين )إعداد الباحث(. .5

 مقياس فاعمية الذات )إعداد الباحث(. .0

 )إعداد الباحث(.ـ مقياس الرضا عن برامج رعاية الموهوبين 1

عن  برامج رعاية  الطمبة الموىوبين قياس مدى رضابيدف  الرضا عن برامج رعاية الموىوبين مقياس قام الباحث بإعداد

 الرضا عن البرنامج؛ وذلك لمتحقق من فروض الدراسة، واحتوى المقياس عمى ثلثة أبعاد رئيسة ىي6 الموىوبين الممتحقين بيا

 .األدوات والتجييزاتو ، األنشطة اللصفية و ، الدراسي

 تقنين المقياس

( طالبًا وطالبة من الطمبة الموىوبين الممتحقين ببرامج 22تم تطبيق المقياس في صورتو األولية عمى عينة استطلعية قواميا )

 بالمممكة العربية السعودية، وذلك لحساب صدق وثبات المقياس. اإلحساءرعاية الموىوبين بالمرحمة المتوسطة بمحافظة 

 صدق المقياس

 .صدق المحكمين واالتساق الداخمي بطريقتين ىما6الرضا عن برامج رعاية الموىوبين تم حساب صدق مقياس 
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 صدق المحكمين :أولا 

عمى مجموعة من أساتذة عمم النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة وذلك لمتأكد في صورتو األولية تم عرض ىذا المقياس 

وأبعاده الفرعية، حيث لمرضا عن برامج رعاية الموىوبين من الصدق الظاىري لممقياس، بعد أن تم تحديد التعريف اإلجرائي 

 تضمن االستفسار عن وضوح العبارات، ومدى ارتباطيا بقياس ما وضعت من أجمو. 

في ثلثة أبعاد فرعية، وبعد أن تم عرض المقياس عمى السادة المحكمين  عبارة 03المقياس المبدئي  عباراتىذا وقد كان عدد 

في ضوء ما أبداه  العبارات، وذلكتعديل بعض %، و  52حذف بعض الفقرات التي لم تتجاوز نسبة اتفاق المحكمين عمييا تم 

 .عبارات 4عبارة بحيث يحتوى كل بعد عمى  02المقياس في صورتو النيائية ، وأصبحت عبارات ن من ملحظاتالمحكمو 

 صدق التساق الداخمي :ثانياا 

باستخدام االتساق الداخمي عن طريق حساب الرضا عن برامج رعاية الموىوبين قام الباحث باستخراج معاملت الصدق لمقياس 

كل بعد عمى حدة والدرجة الكمية ليذا البعد، وبين درجة كل بعد  عباراتمن  عبارةمعامل االرتباط الثنائي بين درجة كل 

 .الرضا عن برامج رعاية الموىوبينوالدرجة الكمية لمقياس 

 6لدراسة من خلل الجدول التاليالمستخدم في االرضا عن برامج رعاية الموىوبين وفيما يمي توضيح معاملت الصدق لمقياس 

 (22)ن=
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 الرضا عن برامج رعاية الموىوبينأبعاد مقياس الداخمي لعبارات و االتساق 6 5جدول 

 معامل االتساق األدوات والتجييزات معامل االتساق األنشطة اللصفية معامل االتساق البرنامج الدراسي

5 2.242** 3 2.353** 1 2.352** 

0 2.452** 2 2.323* 2 2.345** 

3 2.124** 5 2.235** 55 2.254** 

4 2.155** 52 2.322* 50 2.202** 

53 2.432** 51 2.304* 53 2.202** 

52 2.430** 52 2.320* 54 2.245** 

55 2.315* 05 2.250** 03 2.342** 

02 2.235** 00 2.233** 02 2.234** 
 *2.312 ارتباط البعد بالمقياس **2.243 البعد بالمقياسارتباط  *2.322 ارتباط البعد بالمقياس

 (2.21دالة عند مستوى ) *                             (       2.25دالة عند مستوى ) **

، 2.25عند مستوى إحصائيًا أن جميع معاملت ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليو دالة  يتضح من الجدول السابق

، كما يتضح من الجدول السابق أيضًا أن جميع معاملت ارتباط أبعاد مقياس الرضا عن 2.21عند مستوى  وبعض اآلخر دال

، مما يجعمنا نثق في 2.21وعند مستوى ، 2.25برامج رعاية الموىوبين بالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيًا عند مستوى 

 صدق عبارات المقياس وأبعاده الرئيسة.

 اعتمد الباحث في حساب معامل ثبات مقياس الرضا عن برامج رعاية الموىوبين عمى طريقتين ىما6:  ثبات المقياس

 )التجزئة النصفية )معادلة جتمان 

 ألفا كرونباخ 
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والدرجة الكمية لو بطريقتي التجزئة النصفية الرضا عن برامج رعاية الموىوبين يوضح ثبات أبعاد مقياس  التاليوالجدول 

 رونباخ.)جتمان(، وألفا ك

 الرضا عن برامج رعاية الموىوبين والدرجة الكمية لو بطريقة التجزئة النصفية مقياس ثبات أبعاد  06جدول 

 (22)ن= )جتمان( وألفا كرونباخ

 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( معامل الثبات )جتمان( عدد الفقرات األبعاد

 2.401 2.312 4 البرنامج الدراسي

 2.322 2.350 4 األنشطة اللصفية

 2.333 2.302 4 األدوات والتجييزات

 2.314 2.352 02 الدرجة الكمية لممقياس

والدرجة الكمية لو بطريقة الرضا عن برامج رعاية الموىوبين أن جميع معاملت الثبات ألبعاد مقياس  يتضح من الجدول السابق

بطريقة التجزئة  2.312  - 2.350وألفا كرونباخ مرتفعة حيث تراوحت معاملت الثبات ما بين  )جتمان( التجزئة النصفية

 مما يجعمنا نثق في ثبات المقياس. 2.401 – 2.314النصفية، أما بطريقة ألفا كرونباخ فتراوحت ما بين 

 لية الذات )إعداد الباحث(عاـ مقياس ف2

لية الذات لدى الطمبة الموىوبين؛ وذلك لمتحقق من فروض عابيدف قياس مستوى فلية الذات عاف قام الباحث بإعداد مقياس

 الفعالية االجتماعية.و الثقة بالذات، و الدراسة، واحتوى المقياس عمى ثلثة أبعاد رئيسة ىي6 المثابرة، 

 تقنين المقياس

بة من الطمبة الموىوبين الممتحقين ببرامج طالبًا وطال 22تم تطبيق المقياس في صورتو األولية عمى عينة استطلعية قواميا 

 بالمممكة العربية السعودية، وذلك لحساب صدق وثبات المقياس. اإلحساءرعاية الموىوبين بالمرحمة المتوسطة بمحافظة 
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 صدق المقياس

 االتساق الداخمي.صدق المحكمين و لية الذات بطريقتين ىما6 عاتم حساب صدق مقياس ف

 صدق المحكمين :أولا 

عمى مجموعة من أساتذة عمم النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة وذلك لمتأكد من في صورتو األولية تم عرض المقياس 

الفرعية، حيث تضمن االستفسار عن  اوأبعادى فعالية الذاتلالصدق الظاىري لممقياس، بعد أن تم تحديد التعريف اإلجرائي 

 وضعت من أجمو.  وضوح العبارات، ومدى ارتباطيا بقياس ما

في ثلثة أبعاد فرعية، وبعد أن تم عرض المقياس عمى السادة المحكمين  عبارة 32المقياس المبدئي  عباراتىذا وقد كان عدد 

عبارات المقياس في صورتو النيائية  ، وأصبح عددالعبارات، وذلك في ضوء ما أداه المحكمين من ملحظاتبعض تم تعديل 

 .عبارة 50عبارة بحيث يحتوى كل بعد عمى  32

 التساق الداخمي:ثانياا 

لية الذات باستخدام االتساق الداخمي عن طريق حساب معامل االرتباط عاقام الباحث باستخراج معاملت الصدق لمقياس ف

ة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس كل بعد عمى حدة والدرجة الكمية ليذا البعد، وبين درج عباراتمن  عبارةالثنائي بين درجة كل 

 لية الذات.عاف
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 6لمستخدم في الدراسة من خلل الجدول التاليلية الذات اعاوفيما يمي توضيح معاملت الصدق لمقياس ف

 (22)ن= فعالية الذاتأبعاد مقياس االتساق الداخمي لعبارات  6 3جدول 

 معامل الصدق الفعالية االجتماعية معامل الصدق الثقة بالذات معامل الصدق المثابرة

5 2.122** 3 2.353* 1 2.152** 

0 2.202** 2 2.220** 2 2.124** 

3 2.235** 5 2.235* 55 2.242** 

4 2.133** 52 2.053* 50 2.323* 

53 2.245** 51 2.110** 53 2.355** 

52 2.203** 52 2.230** 54 2.350** 

55 2.322** 05 2.352** 03 2.222** 

02 2.110** 00 2.242** 02 2.225** 

01 2.230** 03 2.225** 05 2.223** 

02 2.222** 04 2.155** 32 2.355** 

35 2.214** 33 2.221** 31 2.112** 

30 2.152** 32 2.323* 32 2.140** 

 **2.151 ارتباط البعد بالمقياس **2.210 ارتباط البعد بالمقياس **2.202 ارتباط البعد بالمقياس

 (2.21دالة عند مستوى ) *                    (    2.25دالة عند مستوى )  **

أن جميع معاملت ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليو دالة إحصائيًا عند مستوى  (3رقم ) يتضح من الجدول السابق

 ، كما يتضح من الجدول السابق أيضًا أن جميع معاملت ارتباط أبعاد مقياس2.21، وبعض اآلخر دال عند مستوى 2.25
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منا نثق في صدق عبارات المقياس وأبعاده ، ما يجع2.25فعالية الذات بالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيًا عند مستوى 

 الرئيسة.

 لية الذات عمى طريقتين ىما6عااعتمد الباحث في حساب معامل ثبات مقياس ف:  ثبات المقياس

 .)التجزئة النصفية )معادلة جتمان 

 .ألفا كرونباخ 

فية )جتمان(، بطريقتي التجزئة النصلية الذات والدرجة الكمية لو عاثبات أبعاد مقياس فمعاملت يوضح  التاليوالجدول 

 وألفا كرونباخ

 التجزئة النصفيةلية الذات والدرجة الكمية لو بطريقة عاثبات أبعاد مقياس ف6 2جدول 
 (22)ن= ألفا كرونباخ)جتمان( و  

 )ألفا كرونباخ( معامل الثبات معامل الثبات )جتمان( عدد الفقرات األبعاد

 2.414 2.425 50 المثابرة

 2.421 2.343 50 بالذات الثقة

 2.353 2.354 50 لية االجتماعيةعاالف

 2.325 2.355 32 الدرجة الكمية لممقياس

 

لية الذات والدرجة الكمية لو بطريقة التجزئة عاأن جميع معاملت الثبات ألبعاد مقياس ف( 2رقم )يتضح من الجدول السابق 

بطريقة التجزئة النصفية،  2.425  - 2.354وألفا كرونباخ مرتفعة، حيث تراوحت معاملت الثبات ما بين  )جتمان( النصفية

 مما يجعمنا نثق في ثبات المقياس. 2.414 – 2.325أما بطريقة ألفا كرونباخ فتراوحت ما بين 
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ت، والتي يمكن أن نجمميا عمى الوجو اعتمد الباحث في إعداده لمدراسة الحالية عمى مجموعة من الخطوا:  خطوات الدراسة 
 التالي6

عمى المراجع والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت متغيرات الدراسة لجمع المادة العممية المتعمقة بمفاىيم  االطلع .5
 . لياالدراسة لبناء اإلطار النظري 

متحقين ببرامج رعاية الموىوبين بالمرحمة المالقيام بدراسة استطلعية لتحديد عينة الدراسة من الطمبة الموىوبين  .0
 بالمممكة العربية السعودية. اإلحساءبمحافظة المتوسطة 

 التعاريف اإلجرائية ليا، وعرضيا عمى المحكمين.تحديد تصميم أدوات الدراسة و  .3

 حساب صدق وثبات أدوات الدراسة عن طريق األساليب اإلحصائية المناسبة ليا.  .2

بمحافظة الممتحقين ببرامج رعاية الموىوبين بالمرحمة المتوسطة تحديد عينة الدراسة األساسية من الطمبة الموىوبين  .1
 بالمممكة العربية السعودية. اإلحساء

 عينة الدراسة.أفراد عمى لية الذات عافالرضا عن برامج رعاية الموىوبين و تطبيق مقياسي  .2

 إحصائيًا. الجتيا معو لكمية ومن ثم تفريغيا في جداول خاصة بذلك، بعد ذلك تم الحصول عمى البيانات ا .3

 بعد معالجة البيانات إحصائيًا تم تفسير النتائج ومناقشتيا في ضوء اإلطار النظري لمدراسة والدراسات السابقة.  .4

 لدراسة اقترح الباحث مجموعة من التوصيات التربوية والبحوث المقترحة.اوفى ضوء نتائج  .5

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب

األساليب اإلحصائية  الدراسة الحاليةمبيانات التي حصل عمييا من األدوات المستخدمة في استخدم الباحث في معالجتو ل
 التالية6 

 لية الذات.عافو  الرضا عن برامج رعاية الموىوبينأسموب االتساق الداخمي لحساب صدق مقياسي  .5

الرضا عن برامج رعاية الموىوبين مقياسي )معادلة جتمان( وألفا لكرونباخ لمتحقق من ثبات  أسموب التجزئة النصفية .0
 .وفعالية الذات

 . T- testاختبار )ت(  .  2              معامل ارتباط بيرسون. .3
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 نتائج الدراسة

ينص ىذا الفرض عمى وجود علقة موجبة دالة إحصائيًا بين درجات الطمبة أفراد عينة  6 نتائج التحقق من الفرض األول

 والجدو التالي يوضح ذلك.، لية الذاتعافوبين درجاتيم في مقياس الرضا عن برامج رعاية الموىوبين الدراسة في مقياس 

  الرضا عن برامج رعاية الموىوبين معاملت االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة في كل من مقياسي6 1جدول 

 (533)ن =  لية الذاتعافو 

 لفعالية الذاتالدرجة الكمية  الفعالية االجتماعية الثقة بالذات المثابرة األبعاد

 **2.025 *2.055 *2.541 *2.051 البرنامج الدراسي

 2.532 **2.024 **2.321 *2.053 األنشطة اللصفية

 *2.555 *2.532 *2.532 2.522 األدوات والتجييزات

 *2.025 **2.322 **2.355 2.53 لمقياس الرضا الدرجة الكمية 

 2.21= دالة عند مستوى  *                               2.25= دالة عند مستوى  **                

 (0 – 533درجات الحرية= ) 

وجود علقة موجبة دالة إحصائيًا بين درجات الطمبة الموىوبين أفراد عينة الدراسة عمى  (1رقم ) يتضح من الجدول السابق

، حيث وجدت علقة موجبة لية الذاتعافدرجاتيم عمى مقياس بين و  الرضا عن برامج رعاية الموىوبين الممتحقين بيا مقياس

والدرجة الكمية لو لية الذات عافة لو وبين أبعاد مقياس والدرجة الكميالرضا عن برامج رعاية الموىوبين  أبعاد مقياسأغمب بين 

عدم وجود  (1رقم ) أيضاً  ، ومن جانب آخر يوضح الجدول السابقكما ىو موضح 2.21، وعند مستوى 2025عند مستوى 

امج رعاية األدوات والتجييزات والدرجة الكمية لمرضا عن بر الرضا عن عد ارتباط دال إحصائيًا بين كل من بعد المثابرة وبُ 

 األنشطة اللصفية والدرجة الكمية لفعالية الذات. الرضا عن  عدالموىوبين، وكذلك عدم وجود ارتباط دال إحصائيًا بين بُ 
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ينص ىذا الفرض عمى أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلب 6  نتائج التحقق من الفرض الثاني

 .، والجدول التالي يوضح ذلكبرامج رعاية الموىوبينالرضا عن عمى مقياس  والطالبات

 داللة الفروق بين متوسطات درجات الطلب والطالبات عمى مقياس الرضا عن برامج رعاية الموىوبين6 2جدول 

المتوسط  العدد العينة البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 35 طالبات طلب البرنامج الدراسي

22 

01.03 

02.43 

0.23 

0.32 

531 2.551 2.320 

 35 طلب طالبات األنشطة اللصفية

22 

54.12 

52.22 

2.12 

0.34 

531 2.23 2.225 

 35 طلب طالبات األدوات والتجييزات

22 

01.20 

02.43 

3.23 

0.42 

531 5.54 2.022 

 35 طلب طالبات الدرجة الكمية لممقياس

22 

25.05 

21.23 

3.51 

1.52 

531 3.24 2.223 

 بين متوسطات درجات كل من الطلب 2.25عند مستوى وجود فروق دالة إحصائيًا ( 2رقم )يتضح من الجدول السابق 

، لصالح الطلبمقياس الرضا عن برامج رعاية الموىوبين والدرجة الكمية ل األنشطة اللصفية الرضا عن في بعدوالطالبات 

األدوات والتجييزات، فيوضح بعد الرضا عن و  الرضا عن البرنامج الدراسي بين الطلب والطالبات في بعدروق وأما بالنسبة لمف

 .بق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بينيماسل الالجدو 
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلب ال ينص ىذا الفرض عمى أنو :  نتائج التحقق من الفرض الثالث

 .والجدول التالي يوضح ذلك ،والطالبات عمى مقياس فعالية الذات

 داللة الفروق بين متوسطات درجات الطلب والطالبات عمى مقياس فعالية الذات6  3جدول 

 العدد العينة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 مستوى الداللة قيمة )ت(

 المثابرة
طلب 

 طالبات

35 

22 

32.33 

35.45 

3.41 

0.21 
531 0.54 2.235 

 الثقة بالذات
طلب 

 طالبات

35 

22 

05.31 

32.55 

0.31 

0.22 
531 2.34 2.235 

 الفعالية االجتماعية
طلب 

 طالبات

35 

22 

32.21 

05.43 

0.55 

0.32 
531 5.25 2.253 

 لكمية لممقياسالدرجة ا
طلب 

 طالبات

35 

22 

55.53 

55.43 

3.52 

1.22 
531 2.222 2.123 

عمى أبعاد وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات كل من الطمبة والطالبات عدم  (3رقم ) يتضح من الجدول السابق

عند مستوى مقياس فعالية الذات والدرجة الكمية لو، باستثناء بعد المثابرة حيث يوضح الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا 

 الطلب والطالبات لصالح الطالبات.بين متوسطات درجات  2.21
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 النتائج مناقشة

 رضا الطلب عن برامج رعاية الموىوبين الممتحقين بيا وبين يتضح من العرض السابق لنتائج الدراسة وجود علقة موجبة بين

طلبيا من لالعامة والفردية الخصائص واالحتياجات مج رعاية الموىوبين برا تراعيمما يعني أنو عندما  لدييم؛ يةفعالية الذاتال

، مع وجود المعممين المؤىمين والمتخصصين التجييزاتدوات و حيث المناىج الدراسية المناسبة ليم، والمعامل واألمن الموىوبين، 

، باإلضافة إلى وجود إدارة مدرسية تعمل عمى توفير األنشطة اللصفية لدى ىؤالء الموىوبينفي مجال التدريس لمطلب 

فعالية ال زيادةكمما أدى ذلك إلى ؛ من حيث الرحلت االستكشافية، واألنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية والثقافية الطلب

الموىوبين؛ الفردية لمطلب العامة و ئص واالحتياجات خصاىذه البرامج ال تراعيفعندما ال  وعمى العكس من ذلك ،يملدي يةالذات

عن تمك البرامج؛ مما ينعكس سمبًا عمى انخفاض فعاليتيم الذاتية نحو التعمم  رضاىم فإن ذلك من شأنو أن يؤدي إلى عدم

 والتفوق والتميز والتعبير عن مواىبيم.

، من حيث توفير لطمبةاىؤالء احتياجات خصائص و بما يتناسب مع  برامج رعاية الموىوبينإعداد وبالتالي تتضح لنا أىمية 

التي تستثير وتنمي ميارات التفكير العميا لدييم، والتي تراعي خصائصيم واحتياجاتيم الفردية، ، المناىج الدراسية المناسبة ليم

مع وجود المعممين المؤىمين والمتخصصين في مجال التدريس لمطمبة الموىوبين، ومعرفتيم بخصائص واحتياجات ىؤالء 

ق واألساليب التدريسية التي تعمل عمى ائخداميم لمطر ، مع استالفردية والعامة مراعاة خصائصيم وتمبية احتياجاتيمو الطلب، 

سب مع ق واألساليب بما يتناائىذه الطر  استخدام بداعي، وحل المشكلت، والتنوع فياستثارة ىؤالء الطلب لمتفكير العممي واإل

طة ورحلت خصائصيم ومواىبيم، باإلضافة إلى وجود األنشطة اللصفية المتنوعة من أنشو  الفروق الفردية لمطلب

استكشافية، وأنشطة رياضية وفنية وثقافية واجتماعية تتيح الفرصة لمطلب لمتعبير عن مواىبيم الخاصة، مع توفير المعامل 

عطائيم الوقت الكافي لممارسة الجوانب العاواألدوات والتجييزات التي تتيح أيضًا الفرصة لمطلب لمتعبير عن مو  ية ممىبيم، وا 

، كي يشعر ىؤالء الطلب بالفروق بين ىذا يدرسونيا داخل المعامل، وعدم التركيز عمى الجوانب النظرية فقطلممناىج التي 

، باإلضافة إلى استخدام أساليب تقييم تتناسب مع خصائص ىؤالء برنامج الدراسة التقميديبين و الذي صمم من أجميم، البرنامج 

 .الطلب
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ىم عن تمك اضيؤدي إلى ر وىوبين عمى مراعاة تمك العوامل؛ فإن ذلك من شأنو أن برامج رعاية الم تعملوبالتالي فعندما 

البرامج التي ينتسبون إلييا، نتيجة لمراعاتيا لخصائصيم واحتياجاتيم الفردية والعامة؛ مما يسيم في زيادة فعاليتيم الذاتية نحو 

 عود بالنفع عمييم وعمى مجتمعيم.التعمم والتفوق والتميز من خلل التعبير عن مواىبيم الخاصة، بما ي

 Kashani-Vahid, et al. 2017 (13)(Lee, and Sriraman, 2012))(12)وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة )

((14)(Kim, 2009 (Yoon, 2009)(15)  والتي أوضحت نتائجيا أىمية مراعاة برامج رعاية الموىوبين للحتياجات

ىم عن تمك البرامج؛ بما يسيم في زيادة فعاليتيم الذاتية اضيا من الموىوبين؛ مما يؤدي إلى ر والخصائص الفردية والعامة لطلب

 نحو التعمم والتفوق والتميز.

ين أفراد أوضح عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطلب والطالبات الموىوبوبالنسبة لنتيجة الفرض الثاني لمدارسة، والذي 

لدى  بينو رعاية الموى رامجبباألدوات والتجييزات الخاصة بعد الرضا عن و  ،الرضا عن البرنامج الدراسي عينة الدراسة في بعد

رعاية الموىوبين الخاصة بكل من الطلب يفسر الباحث ىذه النتيجة في ضوء تقارب برامج و كل من الطلب والطالبات، 

األمر الذي أدى إلى عدم وجود الفروق بين الطلب والطالبات في  ومحتواىا وطريقة تنفيذىا؛من حيث تصميميا  ،بالطالبات

 ىذه األبعاد.

لموىوبين أفراد لمدارسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطلب والطالبات ا الفرض الثاني ومن جانب آخر فقد أوضحت نتائج

، األمر لصالح الطلب والدرجة الكمية لمرضا عن برامج رعاية الموىوبين اللصفيةاألنشطة الرضا عن عد عينة الدراسة في بُ 

من حيث نوعية وعدد باألنشطة اللصفية يتمتعون بقدر أكبر من الطالبات قد  الذكور الذي يرجعو الباحث إلى أن الطلب

أكبر منو مما األنشطة اللصفية التي يحتوييا البرنامج الخاص بيم، مع إعطائيم الحرية لمرحلت واألنشطة االستكشافية بقدر 

األنشطة اللصفية تسببت في وجود الفروق  الرضا عن  عدىذه الفروق الكبيرة بينيم وبين الطالبات في بُ أن  كما الطالبات؛لدى 

 الطالبات في الدرجة الكمية لمقياس الرضا عن برامج رعاية الموىوبين.و  يًا بين الطلبإحصائالدالة 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطلب والطالبات الموىوبين عدم نتائجو  تسة والذي أوضحار الفرض الثالث لمدوبالنسبة لنتائج 

نتائج الفرض السابق والذي يفسر الباحث ىذه النتيجة في ضوء فعالية الذات وأبعادىا الفرعية؛ حيث في أفراد عينة الدراسة 

األدوات والتجييزات، الرضا عن بعد و  الرضا عن البرنامج الدراسي  روق بين الطلب والطالبات في بعدأوضح عدم وجود ف
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؛ مما أدى إلى عدم وجود فروق ات من حيث ىذه العواملبين الطلب والطالب مما يعني أن الظروف متشابية إلى حد كبير

ق دالة إحصائيًا بين الطلب و ر فرض وجود فباستثناء بعد المثابرة، حيث أوضحت نتائج ىذا البينيم في فعالية الذات، 

ن في قفو تبات من خصائص قد يفي ما تمتمكو الطالوالطالبات في ىذا البعد لصالح الطالبات، ويفسر الباحث ىذه النتيجة 

 بعضيا عن الطلب.

 الخالصة

و لكي يتحقق الرضا لدى الطلب الموىوبين عن برامج رعاية الموىوبين الخاصة بيم؛ فإن ذلك يتطمب نستخمص مما سبق أن

بما يتناسب مع ىذه البرامج وأن تصمم  ،خصائص واحتياجات الطلب الفردية مراعاة من أىميا ؛عدة عواملمن تمك البرامج 

ة التي تعمل عمى تنمية ميارات التفكير العممي واإلبداعي يمن حيث محتوى ونوعية المناىج الدراساحتياجاتيم وخصائصيم، 

مع وجود المعممين المؤىمين والمتخصصين في مجال التدريس لمطلب ذوي  المعامل واألدوات والتجييزات،توفير و لدييم، 

باإلضافة إلى وجود  بما يتناسب مع خصائص واحتياجات ىؤالء الطلب، والتقييم وأساليب التدريس قائالموىبة، والتنوع في طر 

إدارة مدرسية تعمل عمى توفير األنشطة اللصفية لدييم من حيث الرحلت االستكشافية، واألنشطة الرياضية والفنية 

 بما يسيم فيامج التي تراعي احتياجاتيم وخصائصيم؛ لكي يشعر ىؤالء الطلب بالرضا عن ىذه البر واالجتماعية والثقافية؛ 

 .بما يعود بالنفع عمييم وعمى مجتمعيم ؛التعبير عن مواىبيموالتميز، من خلل ق فو نحو التعمم والتالذاتية زيادة فعاليتيم 

 والبحوث المقترحة توصيات الدراسة

إلى مجموعة من التوصيات التربوية والتي تتمثل فى  الحالي حثنتائج الدراسة الحالية توصل الب فى ضوء ما أسفرت عنو 

 6اآلتي

 .العامة لمموىوبينواالحتياجات مراعاة برامج رعاية الموىوبين لمخصائص  .5

 مراعاة برامج رعاية الموىوبين لمخصائص واالحتياجات الفردية لمموىوبين. .0

 معممي الموىوبين ممن حصموا عمى مؤىلت متخصصة في مجال التدريس لمطلب الموىوبين. مراعاة انتقاء .3

 تطوير أداء معممي الموىوبين في ضوء الطرق واألساليب الحديثة في التدريس لمموىوبين. .2
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ى ضرورة استخدام المعممين طرائق وأساليب التدريس التي تعمل عمى تنمية التفكير اإلبداعي وحل المشكلت لد .1

 الطلب الموىوبين.

مج رعاية الموىوبين توفير المعامل واألدوات والتجييزات التي تتيح الفرصة لمطلب لممارسة الجوانب اأن تراعي بر  .2

 العممية لممناىج التي يدرسونيا.

 مراعاة الوقت الكافي لمطلب لمتطبيق العممي لمدروس العممية داخل المعامل.  .3

 بة لمطمبة الموىوبين بما يتناسب مع خصائصيم وقدراتيم واحتياجاتيم ومواىبيم الخاصة.توفير البيئة المدرسية المناس .4

مراعاة تمك البرامج لألنشطة اللصفية المتنوعة )الرياضية، الثقافية، الفنية، االجتماعية( والرحلت االستكشافية؛ بما  .5

 طة.يتيح الفرصة لمطلب لمتعبير عن مواىبيم الخاصة المرتبطة بتمك األنش

 استخدام أساليب تقويم تتناسب مع خصائص ىؤالء الطلب الموىوبين. .52

ضرورة اىتمام إدارات الموىوبين بالعمل عمى مراعاة الجوانب النفسية والدافعية في برامج رعاية الموىوبين، بما  .55

 يحفزىم ويدفعيم إلى التفوق والتميز.

 6حث مجموعة من البحوث التي يمكن القيام بيا وىىالباالدراسة اقترح  إلييا توصمتوفى ضوء النتائج التي  

القيام بدراسة تقييمية لواقع برامج رعاية الموىوبين بالمممكة العربية السعودية في ضوء خصائص واحتياجات  .5

 الطمبة الموىوبين.

حقين الممتمية برنامج إرشادي في تحسين مستوى فعالية الذات لدى الطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة عاف .0

 .اإلحساءبمحافظة ببرامج رعاية الموىوبين 

فاعمية برنامج لألنشطة اللصفية في تحسين الرضا عن الدراسة لدى الطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة  .3

 .اإلحساءالممتحقين ببرامج رعاية الموىوبين بمحافظة 
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  الثاين ،العددرللة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر

 قراءة سردية في رواية طوق الحمام لـ)رجاء عالم( لعبة الراوي وتحوالت الموقع
Narrator’s Game and Location Transforms: 

A Narrative Read in Raja Alem’s Novel Collar of the Pigeons 

 د.فوزي علي علي صويلح*

 ملخص
 (لعبة الراوي )اختذت رواية )طوق احلمام (  لرجاء عامل من 

منطلًقا إلثراء خطاهبا السردي، وانفتحت من خالل ىذه التقنية 
على فضاءات ألمكنة دالة، وشخصيات معربة عن كل ما 

قد  -أي الرواية  -خيص عوادلها وزلموالهتا الداللية. ذلك أهنا
محلت وىي تزاول نشاطها السردي من خالل  تقنية ) لعبة 

تصورىا للديين والتارخيي،  الراوي وحتوالت ادلوقع ( مهًّا مركًبا يف
فظلَّت مسكونة هبذا الوعي يف تصوير الواقع ومعاجلة قضاياه.  
كما حاولت جرد األحداث التارخيية واإلفادة من خالصتها يف 
ذاكرة مكة ادلكرمة، بوصفها ادلدينة ادلقدسة، ومركز الدائرة 

 –السردية يف مساقها الكاشف عن عادلها الروائي، وأفلحت 
يف معاجلة منظومة متكاملة من القيم الدينية،  -كبيٍ إىل حٍد  

واإلنسانية، والعالقات االجتماعية، واألسطورية، وأتقنت لعبتها 
اإلبداعية بأسلوب مدىش، وطريقة ساحرة جتمع بني صورة 
ادلدرك وصورة ادلتخيل يف نشاطو العجائيب، حىت تالشت 

. وتفوقت يف احلدود الفاصلة بني الواقعي وادلتخيل يف توظيفها
إضاءة موقع الراوي، وعالقاتو ادلتشابكة بني تعددية األصوات 
وادلواقع، والعوامل السردية حىت دتاثلت احلقيقة يف صورة اخليال؛ 

 فتهيأت ذلا أسباب التفوق يف التصور والتجريب.
الكلمات ادلفاتيح: رجاء عامل، لعبة الراوي، التعددية، الرؤية، 

.اللغة  
 
 
 
 
 

__________ 
جلائزة راشد بن  43البحث الفائز بادلركز األول يف رلال النقد األديب بادلسابقة ال[

 ]محيد للثقافة والعلوم
 السعودية -جامعة ادللك خالد -أستاذ البالغة والنقد ادلساعد *

 * Dr. Fawzi Ali Ali Swaileh 

 

Abstract 
Raja Alem’s Collar of the Pigeons takes the 

narrator’s game as a platform for enriching 

its narrative discourse. This technique allows 

the novel to have universes for indicative 

places, and characters expressing their own 

worlds and significant concerns. The 

technique also allows it to embody a multiple 

concern in perceiving the religious and the 

historical, continuing being occupied by this 

awareness in depicting reality and dealing 

with its issues. In addition, the novel tried to 

inventory the historical events, benefiting 

from the memory of the Holy Mecca, as the 

Sacred City, the center of the narrative circle 

and context, a context that reveals its 

novelistic world. It has to a large extent 

succeeded in addressing an integrated system 

of the religious and human values, as well as 

the social and mythic relations. It also 

mastered its creative game in a marvelous 

and magic style, thus correlating the concrete 

and the imagined, in its miraculous liveliness 

till the boundaries between the real and 

imagined have evanesced, surpassing in 

identifying the narrator’s location and his/her 

interrelated bonds of the multiplicity of 

sounds and locations, and the narrative 

worlds, till the reality wore the imagined, 

giving rise to the novel’s excellence in 

imaginationandpracticality.  

Keywords: Raja Alem, narrator’s game, 

multiplicity, vision, language. 
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 مقدمة

تنطمؽ الدراسة مف فرضية تؤمف بأف الخطاب الركائي ينشأ كفؽ لعبة سردية متقنة، ينشغؿ السارد بإنتاجيا في  

مدكنة ركائية تستيكم المتمقي بإشعاعيا المعرفي، كجاذبيتيا الفنية، يمارس فييا التجريب باحتراؼ، كيسعى في 

نتاج ف ،مقاربتوإلنجاز سياؽ التفاعؿ مع األحداث كالظركؼ  كاؼو مف المبلحظة كالتصكيركا  كال نجد في  .نو بقدر و

 تتحرؾ بمقتضاهبرؤية إبداعية، ككعي تمثيمي، محككمة  ككنيا ، أك مبالغة في التصكر؛فرضيتنا بدعنا مف القكؿ

تدكر فييا األحداث كينشط في دائرتيا الفعؿ ، مخصكصة، كمكاقع مدركسةطبقنا ألدكار شخصيات الركاية؛ 

ؿ الفضاء الركائي كي شى الحديث عف لعبة الراكم في ركاية طكؽ الحماـ يجرم في ضكء سياقات تى إف . ك السردم

ضمف منظكمة القيـ الدينية، مع التركيز عمى المكاف كالشخصية، لصمتيما الكثقى بالصكرة التي تنازعتيا الركاية 

ف اختيار ىذال وكما يتصؿ  في سياقاتكاالجتماعية، كالتاريخية،  المكضكع لمدراسة ينبني عمى فيـ  امتعددة، كا 

 ،لعبة الشطرنج التي تتكزع بيف أحجارىا األدكار، إذ يترتب عمى ىذا التكزيع في ركاية طكؽ الحماـ أبعاد ثقافية

يديكلكجية ،كاجتماعية ،كلغكية يتمظير بصكرة الفتة، كجاذبة  فاعبلن  عنصرناكتاريخية، كجغرافية، إذ يبدك الراكم  ،كا 

القكة الضاغطة في الخطاب السردم، ككؿ العناصر األخرل تقع ضمف تأثيره عمييا كالمغة كسمكؾ  بافتراض أنو

 باختبلؼ مكاقع التمظير.  العنصرالشخصيات كالمكاف، كما تزداد قكة ىذا 

بطبيعة الركاية كتفاعبلت ناشئ مف كعينا فيك في عنكنة البحث  ( لعبة الراوي) استعمالنا مصطمح  أما 

بالظاىرة السردية ، كعبلقتو حركة السردالذم يندرج ضمف العناصر السردية لبناء عالميا كمركزية عنصر الراكم 

في ظركؼ فرضتيا التحكالت االجتماعية كاالقتصادية السريعة التي شيدتيا منطقة الخميج  الركايةالتي أنتجتيا 

شيدت الركاية السعكدية في المشيد إذ بية السعكدية عمى كجو الخصكص؛ العربي، كتطكرت في المممكة العر 

النقدم الركائي العربي تطكرنا ممحكظنا كتحكالن نكعينا في تصكراتيا كاتجاىاتيا، فتشكمت بصكرة يغمب عمييا طابع 

أة السعكدية الجدية كالبعد عف التناكالت اليشة التي اتسمت بيا بعض األعماؿ في فترات سابقة؛ ذلؾ أف المر 

قد استكعبت ىذه الظاىرة بكعي كانخرطت في مسيرة التاريخ العربي المعاصر؛ األمر ( رجاء عالـ ػ) المبدعة ك

 ،كسميت ىذه المرحمة مرحمة ما بعد الحداثة، أك ما يسمى الركاية الجديدة ،الذم أدل إلى تجكيد البنية السردية

في الكتابة الركائية ارتبط بجممة التحكالت التي حدثت عالمينا  كىك مصطمح إبداعي نقدم عالمي، يعبر عف اتجاه
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منذ ما يزيد عمى نصؼ قرف كعربينا منذ ما يزيد عمى ثبلثيف عامنا، كقد أثار ىذا المصطمح تساؤالت عدة، تتعمؽ 

 .(1)كأف جديد اليـك سيغدك قديـ الغد بمفيـك الجديد كككنو ذا بعد معيارم زمني متحرؾ

المرتجى مف كراء المقاربة السردية في ىذه الركاية ىك تمثبلت الراكم بكصفو لعبة ليا فإف  المنطمؽ؛مف ىذا  

قربنا مف فيـ قكانيف ىذه المعبة في ركاية قكانينيا كصكرىا في الركاية كحاضرنا في مكاقع متعددة، في محاكلة ت

الركائية، إذ نحاكؿ االقتراب مف النص  طكؽ الحماـ، كبمقتضى المنيج الذم سمكناه فميس مف ىمنا المبدعة/

ذلؾ الدراسة خصكصيتيا، كأىميتيا، كخمكصيا إلى نتائج جديدة تثرم الحقؿ النقدم؛ مما يمنح أكثر مف صاحبو، 

لف يتكقؼ عند كشؼ الراكم أك معرفة كظائفو، كبياف أشكالو، األعماؿ أف االنشغاؿ البحثي في دراسة مثؿ ىذه 

نما تحاكؿ استنباط آ اكؿ اإلجابة عف التساؤالت تحكىي   الراكية،ليات المعبة كتقنيات السرد التي اعتمدتيا كا 

 : اآلتية

وما الذي حققتو تحوالت موقعو ضمن شبكة العالقات ؟ كيف تشكمت لعبة الراوي في رواية طوق الحمام

التي انطمقت منيا الرواية االجتماعية، والتاريخية وعناصر السرد األخرى؟ وما اإلجراءات الجمالية والسردية 

 ل لعبة الراوي؟ يفي تمث

شكبلت الراكم كتحكالت تلكشؼ عف طبيعة في سياؽ اتضعنا أماـ مسؤكلية منيجية  إف ىذه األسئمة كغيرىا 

في  هاعتمدت الدراسة المنيج السردم عمد، إذ المقاربة المنيجيةمكقعو كتعدد أصكاتو، بما ىك عميو مف أمر 

ضاءة المكاضع التي تشكمت فييابما يسيـ في كشؼ التقنيات الخاصة بمعبة الراكم  البحث كالتناكؿ،  قكانيف كا 

كما أف إشكالية الدراسة  السردية.بكصفو المنيج القادر عمى االنتقاؿ مف الكصؼ إلى المقاربة المعبة كقكاعدىا ، 

ج ما يمكف كصفو بذاكرة السرد كلعبة التي انبثقت عنيا األسئمة السابقة تكشؼ عف تداخؿ سياقاتيا مع بعض لتنت

الراكم كالثابت كالمتحكؿ في العمؿ الركائي  كما يتعمؽ بالتجريب بعد الحداثة كاشتجارات أخرل في المشيد 

الركائي السعكدم. كاعتماد ىذا المرجعية النظرية يجعؿ الغاية التي نرمي ليا متعمقة بمكضكع ثقافي إيديكلكجي 

 كمقاربة األحداث القتناص الدالالت في البنية السردية لركاية طكؽ الحماـ. كفي يتقصد التكصيؼ المضمكني
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ىذا الشأف فقد شبو فتجنشتايف المغة بالمعب الذم لو قكاعد يجب معرفتيا حيف ممارستو. ىذا التشبيو بنى عميو 

د المعب، كىذا المعب ديكرك نظريتو في كتابو ) قؿ كال تقؿ(، فيك يرل أف المغة لعب، كباألحرل ككاضعة لقكاع

كثيرنا ما يختمط بالكجكد اليكمي
(2). 

تمظيرات الراكم كتحكالت المكقع في الركاية  حكؿىذا البحث ىك غياب الدراسات المعمقة مساؽ كممَّا يدعـ 

عف ىذا أك تحجب النظر ، نجد دراسة تسد العجز لـ إذ السعكدية، كفي ركاية رجاء عالـ عمى كجو الخصكص، 

الحسيف، ) حث ب مثؿمكة المكرمة ب دراسة المكاف في عبلقتو إلينا مف دراسات لـ يتجاكز  كما تناىىالمكضكع، 

ا  ،د.أحمد جاسـ، فسيفساء المكاف في الركاية السعكدية الجديدة، مكة المكرمة في ركايات رجاء عالـ نمكذجن

أ. نكرة  )المرم، لـ(، كبحثطكاؼ في سرديات رجاء عابحث) القرشي، د.عالي سرحاف، تجميات المقاـ كالك 

ا( كىي بحكث منشكرة -محمد، مكة في الركاية السعكدية  لثاني في الجزء ا ركايات رجاء عالـ نمكذجن

تقديـ: لمؤسسة العربية  قراءة في األدب السعكدية، مكسكعة مكة المكرمة الجبلؿ كالجماؿ،ضمف ( ) محكر السرد

 ركايةبيف عبر آلية التناص أك إضاءة التعالؽ النصي (، 2005، 1،  طبيركت ،لمدراسات كالنشر

الدكسرم، د.دكش بنت فبلح، تكظيؼ  ) في دراسة الباحثة( طكؽ الحماـركاية )  ، ك( طكؽ الحمامة البف حـز) 

، في ركاية طكؽ الحماـ لرجاء عالـ، مؤسسة االنتشار العربي، بيركت ، 1ط كتاب )طكؽ الحمامة( البف حـز

أك ما ظير في مقاالت منشكرة في الصحؼ، ال تتجاكز الحديث المجمؿ عف الركائية ،  (ـ2016-ق1437

كعمى الرغـ أف الباحثة القديرة يمنى العيد قد سبقت الكثير مف الدراسات السردية في إضاءة الراكم  كأعماليا.

؛ إال أف رؤيتيا تركزت (3) المكقع كالشكؿ، بحث في السرد الركائي ( الراكم: كمكقعو في دراستيا المكسكمة ب)

إذ اختزلت دركه  دكر الراكم في سياؽ األيديكلكجيا انطبلقنا مف كعييا النقدم المسككف بالبنيكية التككينية،حكؿ 

حسب، بؿ تتحدث عنو في ككنو مكقعنا أيديكلكجيا ، بمعنى أنيا ال تبحث عف دكر الراكم في إطار زاكية الرؤية ف

ؿ جكانبو الفكرية، كالمذىبية كالسياسية، كتجعؿ مف ىذا الراكم مجرد عنصر كىك المنظكر  بكعاـ،  في إطار

سردم يكجيو إلى قراءة المضمكف األيديكلكجي الذم يحتكيو النص، لذلؾ ألفيناىا تربط بيف انفتاح مكقع الراكم 

الديمقراطية،  عمى مكاقع الشخصيات، كبيف الممارسة الديمقراطية،كما تربط بيف انغبلؽ ىذا الراكم كبيف غياب
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بمعنى أنيا تجعؿ الفف نفسو مظيرا أيديكلكجينا أك سياسينا. كمع ذلؾ يحسب لمدراسة كيحمد لمباحثة مظاىر السبؽ 

في المنيجية السردية تجاه المكضكع. كنجد غايتنا في الكقكؼ عمى الكيفيات التي ناؿ مف خبلليا الراكم 

 شؼ المقاصد كالمنطكؽ السردم مف كراء ىذا التشكؿ.كتشكبلتو، بإدراؾ أسرار لعبة الراكم الفنية كك

البحث عف قكانيف الترابطات يستيدؼ األكؿ اقتضىت الدراسة تكزيعيا عمى مبحثيف: كطبقنا ليذه اإلجراءات؛ 

كينيض اآلخر بإضاءة الترابطات المغكية التي كعكالميا كأصكاتيا، تي حددت مسالؾ المعبة، كأدكارىا، السردية ال

 .لمركاية ا لغة الراكم، كتكاشجت في حقكؿ البنية السرديةتشكمت مني

 الراوي والرواية

نتاج  في سياؽ الركائي بصناعتيابأنو شخصية كرقية يقكـ narrator يعرؼ الراكم   :الراويأواًل:   بناء الركاية كا 

العكف السردم "  بكصفوأحداثيا، بطريقة فنية تمنح الخطاب الركائي دينامية فعالة، كمعرفة منتجة بشخكصيا، 

. كعمى الرغـ أف الراكم عنصر سردم شأنو في ذلؾ شأف (4)الذم يعيد إليو المؤلؼ الكاقعي بسرد الحكاية "

خرل؛ فإف دكره أىـ مف أدكارىا جميعنا؛ ألنو صانعيا الكىمي كعمة كجكد المكاد ذات الصمة: ألالعناصر السردية ا

عمى الدكر الكظيفي الذم  بناءن  . كيتحدد مكقع الراكموئير، مركم لمؤلؼ كاقعي، عكف سردم، خطاب ركائي، تب

الراكم يتمظير في مكقع، أك  أم أف .كعناصرهباختبلؼ مستكيات السرد، يقتضيو السياؽ الحكائي، كما يختمؼ 

يتماثؿ في دكر أك يبرز إلنجاز كظيفة ما، أك سمطة يؤنسنيا السارد في صكرة محممة بكعي إنساني، "كقد يجعؿ 

أف الراكم ليس ىك  عمى .(5)الكاتب ىذا الراكم في صكرة شاىد مشارؾ أك غير مشارؾ في األحداث التي يركييا"

كقد يختمؼ، كىك أكثر مركنة،  ،قد يتفؽ مع مكقؼ المؤلؼ نفسوالي كمقالي صكرتو، بؿ ىك مكقع خي المؤلؼ، أك

يتعدد في النص الكاحد، كقد يتطكر؛ فيأخذ أكثر مف صكرة  أك أكثر مف كأكسع مجاالن مف المؤلؼ، ألنو قد 

إذ لـ ديث، حتقنية حديثة كسمة جديدة في الخطاب الركائي التعد   - كنعني تعدد الركاة –كىذه السمة  .مكضع

يعمدكف إلى استعماؿ ضمير الغائب الذم يخمقو الركائي لئلمساؾ  كانكاالقدماء ألف تألفيا السرديات القديمة،  تكف

كىي تتمثؿ حصرنا في ضمير المتكمـ كضمير المخاطب،  ،بزماـ العممية السردية برمتيا، أما الضمائر األخرل
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سيد  -مرتاضد.عبد الممؾ  بحسب  -ضمير الغائب، كىك فإنيا كانت مستبعدة، كتعدد الركاة يأتي إما بكاسطة

الضمائر السردية؛ كي يمرر ما يشاء مف أفكار، كيفصؿ زمف الحكاية عف زمف الحكي، كيعزؿ المتف الركائي 

منحت ركايات  ، كىذه االستراتيجية الحديثة التي فرضت شكميا في الخطاب الركائي الحديثلعؿ . ك (6)عف الراكم

 . (*)رجاء عالـ حضكرنا كاسعنا في السرد العربي

الرؤية اإليديكلكجية، كما يشؼ  مسار في تعضيد نجد لمراكم حضكره الباذخكبالنظر في ركاية طكؽ الحماـ      

 عبر كتقديمو، الركائي الفضاء بناءإذ اكتسب قيمتو السردية مف دكره الفني في  عنيا مف زكايا النظر، كالتبئير،

العمؿ  اىذفي كتشبو حركة الراكم كتعدد صكره كاختبلؼ مكاقعو ػ. السردية كتدخبلتو سمطاتو مختمؼ استعماؿ

كي بيف المكاقع، االنتقاؿ الذك  ،القدرة عمى التنبؤ كالتحرؾ بإيجابيةالتركيز ك التي تتسـ بلعبة الشطرنج،  الركائي

نحك يجعميا متقاربة في الرؤية  ىالمكاقؼ كالتأثير في الطرؼ اآلخر، عمبرؤية ال تخمك مف المغامرة  في حسـ 

كأجادت المعبة السردية، مف حيث قدرتيا عمى طريقة إنتاج شخصيات  ركاية طكؽ الحماـ أفمحت فقدكاألداة، 

لذلؾ . قاربة، كىي السمة األظير في ركايتيا كما بدت في ىذه الم، كتكزيع األدكار الكظيفية عمييـكبنائيا ةيالركا

تي المقاصد كأغراض الخطاب الالمقامات كالمكاقع ك استراتيجية لعبة الراكم في طكؽ الحماـ في ضكء تتجمى 

عمدت  كصكرة ذلؾ بادية في الركاية، إذ، فكؿ مقاـ لو سيماه كنبضو الخاص، انعقدت مف أجميا ضفائر الحكي

شخصية أبك الرككس أحد ، تمثمو إلى أنسنة المكاف كخمعت عميو سمطاف الراكم العميـ، كأسممت إليو راية البطكلة

، المؤرخ م( في الراك يوسفكاستقامت شخصية ) أحياء مكة المكرمة، كأحد أزقتيا المكتظة بأحداث الحياة اليكمية،

( ميمة الراكم/ المعمـ المنفتح عمى عالـ عائشةت لػ)المدافع عف تاريخو، كىكيتو كتراثو األصيؿ، كأسند

كتكفؿ المحقؽ في تحركيا بيف البيئة المكية كمدريد،  كتمبست عزة صكرة الراكم الممتبس،التكنكلكجيا كالتقنية، 

  ،أفكاره المتحررة مف عقدة المجتمعناصر القحطاني بإبراز صكرة الركام المحقؽ، المسككف بقضيتو الكطنية ك 

_____________ 

، الػدار 1ـ، سػيدم كحدانػة، المركػز الثقػافي العربػي، ط1995، الػدار البيضػاء/ بيػركت، 1* كنقصد ركايات: طريؽ الحرير، المركز الثقػافي العربػي، ط
كانػػت أحػػد ـ، كغيرىػػا. مػػف جيػػة أخػػرل ربمػػا 2001، الػػدار البيضػػاء/ بيػػركت، 1ـ،  خػػاتـ، المركػػز الثقػػافي العربػػي، ط1998البيضػػاء/ بيػػركت، 

 ـ.2011أسباب التفكؽ التي حققتو ركاية طكؽ الحماـ، كنالت بمقتضاه جائزة البككر العالمية لمركاية العربية في العاـ 
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تشكمت في )خميؿ( صكرة الراكم المعبر عف كاقع الجيؿ الجديد مف الشباب كما المكي في تعاممو مع اآلخر، 

ككؿ راك مف ىذه األنماط يتغير في  ية لممجتمع كانغبلقو.سمطة القمعلافسدت عبلقاتيـ بمجتمعيـ، نتيجة الذيف لـ 

كاف  إذ  الركايةكما ال يغب عنا دكر الراكم الضمني، الذم يمثؿ صكت  .بيف الراكم كالمركم لو ككظائفو ،مكقعو

سياؽ  يعمك أحياننا حتى يتماىى معيا، أك يغطي عمييا، كيخفض أحياننا بمقتضىف يتردد بيف الحيف كاآلخر،

ا المجاؿ أماـ أصكات الركاة اآلخريف، التي رشحتيا الركاية بدقة عالية، كسمات متناغمة مع  الحكي، مفسحن

 شخصياتيا.

أف ثمة عددنا مف الظاىرة المغكية كقيمتيا التداكلية في ىذا المسار؛ إذ  مف جية أخرل، ال تغب عنا اإلشارة إلى 

قادرة عمى إثارة  ، كشرطيا أف تككفالتي ينطؽ بيا الركاة المغة السرديةالمكاقع يحتميا الراكم بناءن عمى طبيعة 

"لغة تقـك عمى تكظيؼ الركابط، كاإلحاالت الزمنية، كالمكانية في النصكص  ككنيا ؛المخيِّمة لدل المتمقي

قد عرفيا دك سكسير، بؿ ىي لعبه  أنيا ليست مجرد سنف، أك مجرد أداة لمتكاصؿ، كما كاف عمى.(7)السردية"

، تمتزج بصكرة كبيرة مع حياة ة معينة في سياؽ مخصكص) المغة ( تضع قكاعد لعب بمعنى أف، بتعريؼ ديكرك

الناس اليكمية، كىذا البعد التداكلي السردم لمغة، يجب استحضاره لفيـ الكثير مف القضايا المرتبطة بالنشاط 

لراكم تدخؿ ضمف ىذا التصكر، إذ تمارس ركاية طكؽ الحماـ مستكل عميقنا في كال شؾ أف لعبة ا (9،8)المغكم.

 .التجريب السردم

 ثانًيا: الرواية

انفتحت مف خبلؿ ىذه ، ك مف ) لعبة الراكم ( منطمقنا إلثراء الخطاب السردم ) ركاية طكؽ الحماـ( اتخذت 

فانتزعت مادة  الككف كالكياف اإلنساني.التقنية عمى فضاءات ألمكنة دالة، كشخصيات معبرة عف كؿ ما يخص 

حدل عبلمات التحكؿ العالمي االستقطاب الدينيأـ القرل، ذات  عالميا السردم مف مكة المكرمة، بكصفيا ، كا 

كىي تزاكؿ نشاطيا السردم مف خبلؿ  تقنية )لعبة الراكم كتحكالت  الركايةكحممت الفارقة في الجزيرة العربية، 

مسككنة بيذا الكعي في تصكير الكاقع كمعالجة  الركاية كالتاريخي، فظمَّت الدينيفي تصكرىا  المكقع( ىمًّا مركبنا

أف ثمة جثة مجيكلة ألقيت مف مجيكؿ في زقاؽ أبك الرككس أحد أحياء مكة العتيقة،  يا فيكمناط النظر  قضاياه.
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بمكرة الحدث كبناء الشخصيات  كنقطة االنطبلقة فيالتي ألقت بظبلليا عمى العمؿ الركائي، فكانت العبلمة 

الركائية، كتحكلت الجثة إلى قضية جنائية، فتحت عبر المحقؽ ناصر القحطاني الكثير مف الممفات، ككشفت عف 

لشخصيات تباعنا في سياقات كتداعت بسببيا األحداث، كبرزت اأسطكرية، منظكمة قيـ دينية، كاجتماعية، ك 

بظيكر  يختفي كتتبلشى صكرتو إيذانان فيبمغ الراكم أبك الرككس في مكضع ال مكقع لو،  فأحيانان مخصكصة، 

ثـ ما يمبث أف تخمؽ الصياغة/ الحكار مرة أخرل إلنتاج الراكم عائشةػ في صكرة ، المحقؽ ناصر القحطاني

ضية األنثى في المجتمع جديدة كمتخيمة، يثير المتمقي أفكارىاػ كقدرتيا البارعة عمى التخيؿ كالتفكير كالكعي بق

إلى يكسؼ، كىكذا  الركمزماـ  الركايةالمكي، كال تكاد تضع عائشة تصكرنا متكامبلن حكؿ قضية ما، حتى تسمـ 

بمحمكليا مع خميؿ كأحمد النزاح كناصر القحطاني بطريقة مدىشةػػ تتنكع فييا المكاقع كاألصكات كتكزع األدكار، 

اب كالظيكر كاالختفاء،  ككذلؾ مف جية زاكية الرؤية كالمسافة، كالزمكاف، بيف الحضكر كالغيالسردم كالداللي 

كالشخصيات، كالمغة كعناصر السرد اآلخرل التي " عالجت الراكم باعتباره خيطنا صغيرنا داخبلن في إطار ما 

مف تكظيؼ فكاف ال بد ، (5) يسمى بػ) زاكية الرؤية(، أك ) كجية النظر (، أك )المنظكر (، أك ) التبئير (

ا رائعنا لمتحكالت االجتماعية كىذا التكزيع كطرؽ تعدده يمثؿ كثيرة لمنيكض بالكظيفة كاألداء،  شخصيات أنمكذجن

بيف صراع نقيضيف مف  كاني المكي بإيقاع متسارع، متناـكحركة الشخصيات كاألحداث في الفضاء الم

القمعية التي حبست أنفاس األنثى، كبدت في  كسمطة المجتمع المحافظ ،العادات ك التقاليدالمعتقدات، بيف 

كما يراىا المجتمع المنغمؽ. كالشباب ، ألنيا عكرة الحقكؽ، مسمكبة الحرية كاإلرادة؛ صكرتيا اإلنسانية ميدكرة

يكسؼ، كعائشة، كمعاذ كعزة  :المعتقدات كالعادات القديمة كيمثمو جيؿ الشباب المتنكر، المتعمـ، مف الذيف نبذكا

ا لككخميؿ  ، إذ غاب عنو استحقاؽ العمـ، كنيؿ في حركة النيكضفاقد األىمية، متعثر  نو كجد نفسو أيضن

كحاكلت إزالة ما يترسب  رسمت صكرتو السمطكية لقد  في الدراسة الجامعية.  الشيادات الجامعية التي أحرزىا

الصراع حالة مف التيو في المجتمع مف الركاسب الفكرية كالتخمؼ الحضارم مف جية أخرل، فنشأ في ضكء 

إف خبلصة ما استكعبتو ركاية  .بيف جيميف، كثقافتيف، جيؿ الشيكخ كالشباب، كثقافة الذككرة كاألنكثة كالضياع

السرد بالكصؼ، طكؽ الحماـ يتداخؿ متكاليات داللية كأربطة سردية في التصكر كالممارسة، إذ تداخمت فييا 

كالحكمة بالعفكية، كالذاكرة بالفف، كالتاريخ بالديف، كالحقيقة بالخياؿ، كالسيرة بالقصة، كالحاضر بالماضي، 

كالتسامح بالعقاب، كالحقيقي باألسطكرم، كالمنظكر بغير المنظكر، كالمؤتمؼ بالمختمؼ، كالكاقعي بالركحي، 
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د بالشرؾ، كاالجتماعي بالصكفي، ككؿ ما شابو ذلؾ مف سيرة الذاكرة كالخشكع بالتمرد، كالطاعة بالمعاندة، كالتعب

كىاًرًقي، في غير ىدل مف السرد التصاعدم لؤلحداث، كالبلتجانس في  الجمعية، بكؿ ما ىك غريب كعجيب كخى

عف إثبات التبلـز  ربط عناصر مكضكعات الركاية التي جاءت منفصمة عف بعضيا في شكؿ فقرات، بعيدة نسبيان 

األسباب كالمسببات إال مف حيث ربط الصمة بينيما بكجكد المعنى المشترؾ في بعض األسماء كالحكادث  بيف

، كبصكرة عجائبية " نتيجة الكـ الكبير المكجكد في )ركايات رجاء "فف التكثيؽ" الدالة، ضمف سياؽ ما يستدعيو

ؿ اختزنت مثؿ ىذا المبادئ كالقيـ في ب ركاية طكؽ الحماـعالـ( الذم يكحي بذلؾ، كىك ما حرصت عمى تكريسو 

 ركاياتيا األخرل، التي اتخذت مف مكة منطمقنا سردينا لبث أفكارىا، عمى النحك الذم ألفيناه في ) ركاية حبي( فقد

عطائيا بعدنا أسطكرينا كسحرينا كعجائبينا، انسجامان  مع حالة األشياء  تحمست لتعكيـ كثير مف عناصر النص، كا 

لبلنتباه؛ ألف مطالب الكاقع كانت تعي الشخصيات، فتضطر  يؽ لجعؿ األحداث أكثر لفتان إلى الزمف العت

ا مع الجك العاـ الذم تكحي بو كتحيؿ إليو النصكص  .*(10)لبلستعانة بيذه العكالـ لتحقيؽ ما تريده، كاندماجن

  في موقع الراوي التعددية

 تعدد األصواتأواًل: 

كقد نشأ ىذا التعدد انعكاسنا لما ، الحديث السردم في الخطاب الراكم في مسار الصكت أشكاالن متعددة أخذ 

تعدد األصكات حيف تإذ ، ، بما فييا صكت السامع الضمنيلدل الشخصيات الفاعمة مف كجيات النظريتحدد 

 -تحمؿ بحسبليس بالضركرة أف تحمؿ رؤية الكاتب/ الركائي؛ لكنيا  ،كجيات نظر مستقمة الركايةتتجمى في 

في  منياكىي الرؤية التي انطمؽ فاعميتو،  تسيـ في إثراء الخطاب الركائي كتحقؽأيديكلكجيا معينة  -باختيف

 اصداى عكسني ، الذم كفؽ نسقية ضمنية محممة بيذه الرؤية تصكره لممكقع اإليديكلكجي الذم يتمثمو الراكم

 عف غيره مف الركائييف، الخصكصية التي تميز بيا دكستكفسكي كىي، االجتماعي في صكت الراكم

___________ 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-25-juin-2016/3218-2016-11-2908-31-08.html* 
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تعدد ينبني أف  -بحسب يمنى العيد -بالضركرة  ال يعني ك   .(11)بيا خالؽ الركاية المتعددة األصكات صارك  بؿ  

كبينو كنطؽ أك  ،ال يجكز الخمط بيف الصكت كتمفظ إذتعدد لممكاقع، أك حتى لزكايا النظر،  عمىاألصكات 

في عبلقة مع ما يركم.  –ىذا األخير  -إف الراكم ىك المؤلؼ الضمني، أك ىك الكاتب كقد دخؿ.  (3)كقكؿ

ا بيذه العبلقة، كمحمكالن عمى النظر في كعندما يدخؿ في عبلقة مع  . كبحسب شركطياما يركم يصبح محككمن

كتعد ىذه  .( 3)يمنى العيد فإف " ىيمنة الراكم كعنصر ليست سكل كظيفة لعبة الفني ضد ىيمنة مكقعو ككاتب"

 ؛ما بعد الحداثةعمى كجو خاص، إذ تكتسب نظرة ت الركاية السعكدية الالعبلمات الفارقة التي ماز السمة مف أىـ 

 ،كظؿ الصكت الكاحد يعبر عف رؤية الكاتب ،تشيد ركاياتيـ مثؿ ىذا التعددألف الركاد العرب كالخميجييف لـ 

تعدد في صكرتيا اإلبداعية لدل رجاء عالـ، إذ اتخذت مف  ماثمة كبدتكيبث صكتو في عالـ متعدد األصكات، 

مساحة  عمىفي ركاية ) طكؽ الحماـ (النفتاح خطابيا السردم يميز ركاياتيا، كمدخبلن   ركيزة جكىرية األصكات

تمنح شخصياتيا الحرية في التفكير كالتعبير عف أفكارىـ  كىي بيذه السمة، كاسعة مف طرح كجيات النظر

مبنية بطريقة تشبو بناء صكت  أصكات شخصياتيا، كأبطاليا ، حتى بدتالمفعمة باألمؿالمستقمة كأحاسيسيـ 

مف خبلؿ لعبة الضمائر  بيف كيعبر عف مكنكنيا  ،حيف يتكلى أمر الحكيكظيفة الراكم يحمؿ ، الذم المؤلؼ

مف ىذه األصكت . كتارة أخرل بضمير الغياب ،كتارة بضمير المخاطب بضمير المتكمـ،الحضكر كالغياب، تارة 

 مكانينا يقدـ نفسو صكتنا، إذ في الركاية، كمصدر بطكلتياكجدالن صكت )أبك الرككس( الشخصية األكثر حضكرنا 

يمشي في مناكبو الطالع كالنازؿ، كيشيد مركر الجميع، بما في ذلؾ الشخصيات كزقاؽ في مكة، فاعبلن  داخمينا

أنا أبو الرووس ممك التنفس، المقب الذي استحققتو من ميارتي في  :"قائبلن  اإلنسانية المكازية ليذا الصكت، 

أسحب نفًسا عميًقا ، و تَن بتنويري قط فمقد تعممت أن أجمس في العتم مخدًرامواجية المستحيل. فحيث إنو لم ُيع

إنو ليس صكتنا طارئنا كما ىك بادو مف ". 6ص نشاز أصوات...، و نّز بالوعاتاألنف) معبأ بخمائر فضالت، و من 

تاريخ البقعة في  ةمتأصميستمد ممكيتو مف جذكره الىذه التكليفة الكبلمية التي عبَّر عنيا بنفس عميؽ، بؿ صكت 

أكن زقاًقا ربما لم المباركة كالبمد المقدس، كىي الصكرة الصكتية التي يستند عمييا في تشكيؿ حضكره بالقكؿ:"

العماليق، لكنني أتأكد بتاريخ يعُبُر من سقوط مممكة لقيام مممكة، و محمل بحروب طالًعا من عيد جرىم و 

  (ن الحجاز النعمان الذي ىو في المنجد اسم من أسماء ال) دمودماء، استحققُت عميو أن أروى من أكبر وديا

لقد شكؿ ظاىرة صكتية بمرجعيتو المكانية كالتاريخية، ذات البعد األسطكرم،  ." 7 . صأو قناع من أقنعتو
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قارئا مرجعنا حينا لتثكير النص، كمنحتو كظيفة الراكم ليذا السبب؛ فصار مف ىذا الحضكر الركاية فاتخذت 

زقاًقا بمخيمة سحرية تخترع لمجدران ألسنة، وتسمِّم، جعمت منو"، ك في آف كمتيمنا، ضمنينا،  كمحاكرنا، كمتحدثنا

صكت المرجع الحي كمف ثـٌ صار صكت المكاف الناطؽ ك  ."18وتتحاور مع المارة، وتستجيب لممساتيم ص

 . مفي الفضاء السرد

 ناىضة،فنية بطريقة لتحقيؽ االنسجاـ بيف المكاف كاإلنساف  الركاية حظيت بحضكرأصكات أخرل كلـ تغب 

الكعي الكتابي لمركائية رجاء عالـ، بيا   يتمبس أصكات تقتضي إتقاف لعبة الراكم، كتجكيد بناء الخطاب، فثمة

الشباب  : األكؿ صكتأصكات أساسية ثبلثةعمى امتداد الركاية بتفاصيؿ متفرقة، يجمعيا  اظمت مسككنة بي

ابقو، كىك الصكت النسائي متد، ذم صمة بسالبنات الم أبك الرككس، كصكتالكاقع/ ر عمى سمبيات الثائ

صكت الحؽ، كلساف الحقيقة. فاألكؿ  /قحطانيصكت بنات )أبك الرككس(. كصكت المحقؽ ناصر الالمضمر/ 

الذم ناؿ درجة البكالكريكس في التاريخ مف جامعة  -كما تسميو الركاية-يضـ صكت يكسؼ المكسكس بالتاريخ

لقد كان ىو منارة العشق بأبو الرووس يؤذن لعشقين: عزة أـ القرل عف المنائر التاريخية عمى جباؿ مكة. ك" 

معاذ الذي تدرب ". ك ىناؾ "18في ىذيان حتى ضميما في واحد. ص ومكة، فمم ييبط من سطحيم، ودخل

، "10.ص فمجأ لسرقة الوقت لمعمل صبًيا باستديو مؤقت -بعد عمر طويل -ليخمف أبيو في إمامة المسجد

  99صخميؿ الذم ناؿ شيادة الطيراف ك رفضت شركات الطيراف الخاصة تكظيفو بسبب قضية ضرب مضيفة؟ ك 

النيكض في صدره نكرنا، كفي كفو شعمة يحمؿ  يتكقد فاعمية، كيتكىج بالتنكير، إذ  الذم ىذا الصكت الشبابي

ال يخشى في قكؿ الحؽ لكمة الئـ، إنو يكسؼ الذم ، باإلنساف المتحرر مف أغبلؿ التاريخ، كقيكد الكاقع السمب

أنتم أىل الزقاق، يا من أحب وأكرس مقاالتي لطرح قضاياىم الخاسرة...أنتم :"، قائبلن حمؿ ىذا اليـ عف مجايميو

سرقتم حياتي. خنقتم كل روح شابة في الزقاق.أنتم عصبة ضد الحياة، من المنافقين والكاذبين. تسمموننا 

د لقأشد نوايانا و أحالمنا حميمية، و نحن شبان أبو الرووس، تحولتم لزقاق من الجواسيس. تتجسسون عمى 

مع ذلك تجرؤون عمى الوقوف بين يدي اهلل في صالٍة تذاع حويل لحظاتنا الخاصة إلى جحيم، و نجحتم في ت

إنيا السمطة الدينية التي لـ يفقو مف يمارسيا فقو الكاقع، ؛ " 32،33صبمكبرات لصوت خمس مرات يومًيا!!

رفع رؤكسيـ عمى ك يستحؽ الخنؽ، اره ىك كأنصـ يتقبمو المجتمع، كلـ يأنس بأفكاره، بؿ تحكؿ إلى صكت للذلؾ 

تحقون  أن ترفع كل ىؤالء الشخوص يس "  ، إذ يرل أفبتعبير الشيخ مزاحـ أحد شخصيات الحي الرماح،
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لـ يأخذ حقو مف ؿ، إذ ايتجمى في األعماؿ دكف األقك مضمر  . كالثاني صكت "12 صرؤوسيم عمى رماح.

لكتركنية، كأحاديث عزة الفنانة التشكيمية ابنة الشيخ إلمف رسائؿ عائشة ا األلسف بؿ تناقمتوالتعبير الصريح، 

تعزيزنا يجكب أرجاء الزقاؽ بحركة بندكلية بحثنا عف إعادة االعتبار لممرأة المكية، ببل تيميش كال إقصاء، ، مزاحـ

كىك صكت يعبر عف معاناة بنات الزقاؽ، في سياؽ لمثكابت كتعميقنا لقيـ العفة كالطيارة التي تتحمى بيا البنات، 

ىل ألبو الرووس مشكمة مع  ":تتساءؿ عائشة( 3رقـ )في رسالتيا فمحاكلة انتزاع الحؽ المكفكؿ لؤلنثى، 

يكبر حتى يمدغيا حتى و  ،البنات؟ ربما ىي أن الحياة بيض عقرب ينبعث عمى ظير أمو فما إن يفقس

يف ننجح في أن نكون المرأة السوبر، نصفيا نسخة من جداتنا البدويات الموت...التحدي الذي نواجيو ىو ك

المواتي ال يرفعن برقعين حتى حين يأكمن مع أزواجين، و نصفيا اآلخر نسخة من كل مغنيات وراقصات 

إف ىذا الصكت يعبر عف طبيعة المشكمة ".  54الفيديو كميب. أشعر بأنني مسكونة بامرأة من حجر. ص 

صكت مخنكؽ، كرغبة في  ع حميا؛ رغبة في تجاكز المأزؽ االجتماعي بيف الذكر كاألنثى.كيشخصيا، كيض

القيد االجتماعي الذم يفقس بيضو الساـ عمى بنات الحي، بتصكير شفاؼ، كأسمكب مدىش االنعتاؽ مف ىذا 

  العالـ الحديث.يفتح بابنا نحك الحداثة العصية في تصكر المرأة لبلنفتاح عمى 

كالثالث صكت المحقؽ ناصر القحطاني، كىك الدالة الصكتية المعبرة عف قيـ الحؽ، كلساف الحقيقة التي دقت 

كىي الجثة التي نزعت  التي رصدىا معاذ بكاميراتو في الزقاؽ،أجراسيا في البحث عف مبلبسات الجريمة، 

تخفق عباءتيا عن ثوب عزائيا األبيض. " كبطريق في أول الزقاق  كينكنة األنثى، كجردتيا مف إنسانيتيا لتظير

في إثارة المتمقي، كخيطنا ال يمكف تجاكزه في لعبة الراكم، كتكمف قيمتو في  ظؿ قكينا صكت ناصرإف . "11ص

، بإدماف مف أجؿ كشؼ الحقيقة ىذه المعبة السردية في حالة االستجكابات التي مارسيا مع شخصيات الركاية

الوحيد الذي  وبحسب أبو الرووس فقد كانيبدو  في األصكات كالمكاقع كالعكالـ، كفتح مف خبلليـ قنكات متعددة

ومذكرات يوسف، يتردد عمى المقيى حيث يجمس لساعات يقرأ رسائل عائشة،  وىويتابع إدمان ناصر، 

في ىذا العمؿ. ليككف صكتنا ناجعنا في المكاشفة كالمقاربة الزمكانية  كىي الخصكصية التي رشحتو . 120ص

. كاف / الحي بتشابكاتو كتعقيداتو،الذم فرضو الكاقع ، إذ استجابت نفسيتو لمتحدملقد صار محققنا أسطكرينا

بكسعو إىماؿ قضية أبك الرككس ليبتمعيا األرشيؼ مع مئات الصفحات مف مذكرات يكسؼ كرسائؿ المعممة 

الذم مسو غداة مقتؿ الكجع المزمف  في إشارة إلى "21.صعائشة، لكف ىناؾ إرادة خفية تتحداه في تمؾ األككاـ
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لقد نالت  تيمة ذىاب الشرؼ.الظف  كاإلثـ المبيف مف أبيو، ك ضحية في سراة عسير أختو فاطمة، التي ذىبت 

الحادثة اىتماـ المحقؽ ناصر، فسخر نفسو لكشؼ خيكطيا، برؤية ثاقبة، كنشاط غير مقطكع، درءنا لجرائـ أخرل 

. ككاف صكتو قكينا كنافذنا، تكشفت لو بفعؿ التحقيؽ إزالة العباءة التي 12قد تترشح ليا كؿ بنات أبك الرككس ص

ككانت  ، فمـ يسمـ سكانيا مف التيمة دكف تحديد أحد بعينو، الحيألقت برمزيتيا عمى عكرات المجتمع بيف سكاف 

 ىي العكرة التي تكشفت عمى كؿ شخص يسكف الزقاؽ. الجثة 

 تعدد المواقع ثانًيا: 

 كما .بينيـ فيما الناس كعبلقات ككسائطو، المجتمع " يتطكر بتطكراألدب عمكمنا كالخطاب الركائي بكجو خاص 

كمع  ."(12)كالمعارؼ كاالكتشافات األفكار جديد مع كىك يتفاعؿ كمقاصدىا، اإلنسانية الحاجات بتغير يتغير أنو

، باعتبار المكقع كالكظيفة تحكؿ في الرؤية كاألداةيترتب عميو  نحك المجتمع في تفكير األديب كالسارد كؿ تطكر 

ك" ال يتحدد ، (3)إيديكلكجي"أم أف " كؿ تعبير سردم ىك تعبير مف مكقع، ككؿ مكقع ىك مكقع االجتماعية، 

المكقع بذاتو؛ ألنو ليس قائما بذاتو، بؿ ىك قائـ في عبلقة مع مكقع آخر، كفي إطار ىذه العبلقة يتحدد المكقع 

إلى المكقع اآلخر، فيرل إلى اختبلفو معو، فيكلد الصراع الذم ىك في كجيو األىـ دينامية الحركة كالنمك 

عمى الركائي تكسيع دائرة النظر كالرؤية المكقعية؛ فمـ يجد بدنا  فرضت األحداث بيذا التصكر فقد. (3)كالتحكؿ"

أشبو بمكاقع أحجار  الذم كاف يراه لنفسو كغدا مكقع الراكم، أماـ المتمقيكتكزيع األدكار  ،مف تعددية المكاقع

، يتداخؿ أك في حركة عبلقات عالـ شخصياتو ،المجتمعحركة  الشطرنج، يدخؿ معيا في لعبة سردية لمتعبير عف

يقترب منيا كالمعتبر في ىذا التداخؿ كالتخارج أنو  .كآخر تارة أخرلتارة كيتخارج معيا  باعتبار الذات معيا

يتركيا ليراىا عمى مسافة منو، منتظمة فيما بينيا، مندرجة  ثـ " ،كظيفة معينةنجاز دكر أك لتحقيؽ فيطكعيا إل

 ينشأ التحكؿ كالتعددية في كجيات النظر، كىكذا .(3)و السردم الخاصت عالميا، محككمة بمنطقفي حركة عبلقا

كأبرز مظاىر التحكؿ الكظيفي في أداء الراكم حيف يخضع لشركط الكاتب،  كزكيا المنظكر إليو أك المركم لو. 

شخصيات الركاية، ممف ارتضىاىـ لتمثيؿ ىذا الدكر، بطريقة ال تخمك مف  كيدخؿ ضمف تكزيع األدكار مع

الصكت بك  ،م عمى شاكمة كاحدةاك بقاء الر  لعبة سردية عمى مستكل الزمكاف، كىي رؤية حديثة تجاكزت ممارسة

رة أخرل مركينا لو، ة راكينا كتام تار فيبدك الراك الفضاء الركائي غنينا باإلثارة كالمعرفة،   لبث الحيكية كجعؿالكاحد، 

كتعدد الرؤل، ك"الكاتب إذ يفعؿ ذلؾ اليفعمو بغية إخفاء  ،مركينا عنو، عمى نحك يحقؽ االنفتاح في األفكار أك
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مكقعو الذم منو ينيض نصو، أك بغية إسقاطو، بؿ بغية فسح مجاؿ القكؿ لزكايا الرؤية المتعددة كالممتبسة أحياننا 

 .(3) في تعددىا أف تقكؿ"

تضى ما تقدـ؛ فإف أىـ ما يسترعي االنتباه، كالمعتبر في ىذا السياؽ أك األظير فيما يساؽ ألجمو الحديث كبمق  

في ركاية طكؽ الحماـ ىك المنزلة التي يحتميا الراكم في العممية التكاصمية، ذلؾ أف الراكم يقترف بمركم، يفؾ 

الراكم في مقاـ المركم لو، كليس بالضركرة ضمف أسرار ما ينطقو كيتفاعؿ معو في أفكاره كمبادئو، كما يتنزؿ 

المنزلة السردية نفسيا، بمعنى أف الراكم يتماثؿ في صكرة المركم لو أك المركم عنو، إذ يتحكؿ أحد الفريقيف إلى 

راكو يمتمؾ خصائص القكؿ، كمفاتيح فؾ شفرات الخطاب، بؿ إف الراكم يأخذ دكر الراكم العميـ، كما يمبث أف 

عكف سردم، فييبط مف مكقع الراكم إلى مكقع المركم عنو، أك المركم لو. كىنا تبرز قيمة المعبة  يتحكؿ إلى

، إذ نتصكر في كثير مف األحياف كالمكاقؼ التي يتمكضع فييا أف الراكم  يتحكـ الركايةالسردية التي تنيض بيا 

دارة منصة الحكار السرد في الركاية، ثـ يتبلشى ىذا التصكر؛ فتتكلد في نفس القارئ أنو  ،في تصريؼ القكؿ كا 

 الركايةعمى الدكاـ مركم لو، أك مركم عنو. كىكذا تجرم قكانيف لعبة السرد في ركاية طكؽ الحماـ، كيبرز دكر 

 هرة التكاصؿ في مكقع مفصمي مف ىذفي إدارة شخصياتيا؛ فكؿ راكو إنما يركم ما يتمقاه كىك منضكو دائمنا في بؤ 

ف كاف ىك نقطة اإلشعاع السردم في الحدث المنتج أك الركاية بكامميا.  كالممفت لبلنتباه أف الكظائؼ الثبلث، كا 

الراكم يتحرر  في مكاقع كثيرة مف الكظيفة القناعية إلى دكر كظيفي أكثر تحررنا، يتحدد مستكاه بيف الشاىد كالناقد 

ىي التي ال تنفصؿ عف كاقع التي يؤمف بيا، ك كس  مف خبلؿ تمكضعو المكقعي كجية النظر كالمرشد، ، يع

العبلقات االجتماعية، كما يحكميا مف قيـ إيديكلكجية، فكرية، كسياسية. كبيذه المعطيات يغدك الراكم في ركاية 

ا بنمطيف: نمط يتميز بييمنة مكقع الراكم البطؿ، كينيض بيذا  ، الدكر شخصية أبك الرككسطكؽ الحماـ محككمن

بصبلحية الراكم  تمده الركايةإذ مكقعو المكاني في الفضاء الركائي، مف اآلنية  يستمد سمطتوراكينا،  بكصفو

حكارات ضمنية، كيرصد عف بعد حركة يركم كيفسر الظكاىر، كيدخؿ في مف مكقع ) األنا ( العميـ؛ فنراه 

كالزمة التحكؿ في المكاف، األنثى المعادؿ المكضكعي في الحكاية،  الشخصيات الفاعمة في الكاقع، كال تغب عنو

 : ي، "أنا أبو الرووس: اسم عمم عمى زقاق مجيول لكل المعمومين الذين يممكون القدرة عمى تغيير مصير قائبلن

أنا أبو الرووس الخبير بقراءة األفكار، راقبُت مالمح الذين راحوا وسواد  ..، جعمي منظوًرا عمى خارطة مكة و 

كنمط يتميز " 15، 8صر عمى سباباتيم التي ختموا بيا اإلفادات. بوجوه من عادوا من المركز، وبصمة الح
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نمط  برؤية كاحدة إلى ما ينضكم كيكسر مألكؼبالخركج عمى مفيـك الراكم/ البطؿ الذم يركم مف مكقع كاحد، 

كسؼ كالمعممة عائشة المؤرخ يتتعدد فيو الركاة كاألمكنة، كالكظائؼ برؤل مختمفة، كىي خمس شخصيات: 

شخصيات أخذت مكاقع  .المزدكج ذات القناع المكي كاألندلسي الجدلية،الشخصية عزة/ نكرة ، ك كالمحقؽ ناصر

ليا فعؿ القمؽ  كمكاقؼ متصارعة، كتعددت عكالميا كأصكاتيا. كىذا المستكل مف التمثيؿ السردم يكشؼ بنياتو 

كالتكتر كالصراع ال االنسجاـ كالتماسؾ، كخاصة في ىكيتيـ اإليديكلكجية، إذ لكؿ شخصية مف ىؤالء الركاة  

يتمثؿ ىذا الدكر يكسؼ راكينا  أك ىي عمى األقؿ تكحي بذلؾ؛ مكقعو المختمؼ بالنظر إلى المكضكع المشترؾ،

سرقني ذلك الصراع الخفي مع  ،عائشة كانت منافستي التي ال تيزم، عمى مدى عقدين من الزمان: "بالقكؿ

ل يسابقونني لمكتبات دار السالم يقتنون ليا الكتب، سُ عائشة وربما لم تكن واعية بو، كانت توظف إخوتيا كرُ 

ر تحت أنف أبييم المعمم الذي يحضِّ  عن عناوين لم تخطر لي ببال، وييربونيا في أكياس التسوق وينبشون

المعني  -كمف مكقع الراكم يتحكؿ المحقؽ ناصر. "212النمل األبيض الذي تأتي بو الكتب لمرؤوس. ص

عمى  :"الراكم قائمةفتأخذ حميمة دكر إلى مركم عنو،  -بكشؼ المستكر كتقديـ الركايات عف مبلبسات الجريمة 

الدوائر قام المحقق ناصر بتوزيع نقاٍط من الشخصيات و البيوت التي سيعتمد عمييا لبناء جريمة أبو 

ا  ؛بنى قضيتو عمى المحكر األزلي: عامؿ حكاء في السقكط مف الفردكس(الرووس، ) لذا أعطى اىتمامنا خاصن

كعائشة) تركيما طافيتيف بيف مركز الدائرة كأكؿ  لمشخصيات النسائية، ك عبلقتيا بتمؾ المحاكر، مثؿ عزة

( وذلك نتيجة لمتكتم أو إنكار اختفائيما المتزامن من الزقاق. باإلضافة إلى فيض الورق عن  محيطات الشبية

المرأتين.. بدأ المحقق ناصر يجمع اإلشارات الصغيرة) إلييما( ضمن اإلفادات المطولة التي تربط بينيما وبقية 

خرجكا ف. لقد أخضع سكاف أبك الرككس خبلؿ الربع قرف مف عممو كرئيس لقسـ المباحث الجنائية 26ص الدوائر

إن لم يكن ناصر نفسو ىو إسرافيل الذي ينفخ في البوق لقيام القيامة، فإنو يستعين بإسرافيل باالنطباع نفسو: 

 ."17كمساعد يتخفى في جياز التكييف المستيمك سوني ليجمد وجوه المتيمين. ص

قمقة، تضيؽ ذرعنا بسمبيات الكاقع، كما يتحكؿ يكسؼ في أبك الرككس مف مكقع الراكم المؤرخ إلى مادة ركائية   

راقبو أىل كان صامًتا صمت القبور، لمتمكضع في مكقع الراكم العميـ مف الخارج، كتصفو بالقكؿ:"  الركايةفتعمد 

. "37. صعن الجموس أو الرقادالزقاق يقضي الميالي متيقًظا ال يغمض لو جفن، توقد مخيف يعجزه حتى 

جتمع، في محاكلة لتقكيض قضية المبيـ الجمعي ك في رسـ الشخصية المسككنة عنصرنا كىذا الكصؼ يعد 
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كراكية شاىدة  عائشةكية أخرل تبرز مساعي السمطة المجتمعية القائمة عمى تقديس العادات كالتقاليد. كمف زا

، (األنا)عف مركز  -إلى حد ما -يتجاكز الشخكص، كيبتعد تخط مسارنا ، كىي عمى ىذا الحراؾ االجتماعي

يسمميا ، إذ في المقاربة السردية كمعالجة الكاقع الركايةالتي اتبعتيا  االستراتيجية بكصفيا كالتفاعؿ مع ) اآلخر(،

:" الزمن ىنا حفرة. أقف عمى سريري ألبمغ ( تقكؿ8إلى نقد الزمكاف، ففي رسالتيا  رقـ) الكعي بمكابدة األنثى 

النافذة المسدودة بجياز التكييف ..ومن الثقب الطويل أنظر إلى الزقاق... مثل قنفذ تغطي ظيره أطباق البث 

ونفس الزقاق ونفس الفضائي.. ىذه التوق الجماعي لإلفالت... كم نخسر حين نحيا ونموت في نفس البقعة 

رائحة أنفاسنا، حين ال تختمط بمعاب اآلخر؟ ذرة أكسجين وذرتا نيتروجين) اعذر تحريفي لممقادير( ىي ما 

المنشكرة كاف يكسؼ كمذكراتو ا كفي كؿ رسائمي. "139يصنع الماء.. أنا لم أصنع مائي حتى اآلن..ص 

كالمتباينة  ،المشتركة تارة لتصكراتمحممة باليمـك كا أفكارنا/ لو كعائشة يقدماف مف مكقعي الراكم كالمركم عنو

، الراكيةكالظركؼ التي تمبستيا بمسانيا ال بمساف  ،تارة أخرل. فكؿ شخصية كانت تعبر عف نفسيا كما يحيط بيا

كفي بنيتيا كمركزىا االجتماعي ككعييا الثقافي بالكاقع عمى  ،بؿ إف كؿ شخصية تختمؼ في تككينيا السيككلكجي

شت كتنتمي إلى فضاء ركائي كاحد، كعا تستمدىا مف رؤية الجيؿ الجديد، الرغـ مف انتمائيا إلى خصكصية

بيف إذ تنشأ مكاجيد التفاعؿ بيف الشخصيات األخرل، ،ك ىكذا يجرم األمر مع  .االغتراب النفسي بنسب متقاربة

لعبة الراكم، كتبرز قيمة التخاطب كأثر الحكي في إحداث اإلثارة بما يعكس تمظيرات  كالمركم عنو/ لوالراكم 

عمى نحك يجعمو مظيرنا مف مظاىر انفتاح مكقع الكاتب/ الركائي في كالتفاعؿ كالتأثير بيف المدكنة كالمتمقي 

، إذ طكعت رؤيتيا بما يكاكب الحماـصنعتو رجاء عالـ في ركاية طكؽ عبلقتو بما يركم. تمؾ إشارة إلى ما 

الشركط التي فرضتيا مكاقع االنتماء، كالبعد السكسيكثقافي كالحضارم نحك  مقتضياتتحكالت الحداثة، ك 

المخاطبيف في الفضاء الركائي الذم دارت فيو أحداث الركاية، مسككف بثنائية األنا كاآلخر، بما ىك عميو مف 

 .قعااالستغراؽ في السردية المصكرة لمك  اليكية كحالةفي عينيا ىي اآلخر  المكاقع، فالذاتتبادؿ األدكار ك 

 تعدد العوالم ثالثًا: 

تشابكة، يصطفي الكاتب مف خبلليا معمى عكالـ يتسـ باالنفتاح  وأن مما يحقؽ الدىشة في الخطاب الركائي

ا ذا معنى كفاعمية، أك يسجؿ تفاصيؿ عالـ كاقعي  ،األحداث كيرصد حركة  التاريخ في عبلقتو أك يستميـ تاريخن

ما ينشطر ضمف مساحة الرؤية تمثؿ اليكية، أك ، كاألخبلؽ ك كما يجرم عميو مف لكاـز المعرفة ،بالذات كاآلخر
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 النفسية كاالجتماعية المحتممة لطبيعة المتصكر مف القيـ تالخيارا تقدـ خيالي في جماعة خياليةالمتخيمة لعالـ 

مثؿ كنو الحداثة التي رسمت ، كىي رؤية " تحتى تككف قادرة عمى إثارة المخيمة لدل المتمقي كالغكص في أعماقو

الستكماؿ الدكرة الجدلية لمتفاعؿ الحضارم كمجمكعة العمميات التراكمية التي حضكرىا في الكعي الركائي الجديد 

بداعنا األمر في ىذا التنكع يدخؿ ضمف حركة إف   .(13)"كتعبيرنا بجدلية العكدة كالتجاكز تطكر المجتمع اقتصادينا كا 

إبداعية، كاستراتيجية فاعمة تنيض بالخطاب الركائي بما يمـز مف الكصؼ كالتعييف الذم ينفتح عمى تعدد العكالـ، 

ت أخرل ىي سياقات عبر عكالـ ممكنة كمتجددة حتى يتحرر في كؿ مرة مف سياؽ إنتاجو ليندرج ضمف سياقا

 كبما ى كاقعي: باشتراطاتو الكاقعية كالتاريخية، عمى نحك يجعمنا في ىذا السياؽ أماـ عالميف:القراءة كالتأكيؿ. 

كىك المرجع الحي كالمعادؿ المكضكعي في السرد، كآخر متخيؿ ذىني، يتسـ بحركة  عميو في الكاقع الفعمي،

في رصد المكاقؼ كتسجيؿ كاآلفاؽ السردية  السارد، كتصنعو الظركؼينتجو ذىف دينامية ال كاقعية، مما 

 .(14،15)"حافز ذاتي إبداعي، كحافز فكرم لمثؿ ىذا النكع مف الكتابة كيندرج ضمف" األحداث،

سنا تمقاء فكاتح مف عكالـ ركاية طكؽ الحماـ لرجاء عالـ، إذ نجد أنفيضعنا أماـ سمة جديدة في ىذا التصكر  

كىي في ذلؾ تحاكؿ مكاكبة التطمعات الغيبي، كالعجائبي، الحممي، كاألسطكرم، كالفني، اقعي، الك  متعددة:

" مجمكع الظركؼ كالشركط  كتسعى لخمؽ معادالت رمزية جديدة تكاكب العالـ، رؤيةفي  الجديدة لما بعد الحداثة

قد أخذت أمشاج ىذه الرؤل ل .(16)الثقافية"المختمفة كالمتعددة التي تختمط فييا المظاىر االجتماعية بالمظاىر 

الفمسفية كالنقدية التي بمكرتيا حركة ما بعد الحداثة تتغمغؿ في ثنايا األعماؿ اإلبداعية العربية المعاصرة، كخاصة 

 .(16)الشعر كالركاية

ألكاننا مف حشدت إلثرائيا طكؽ الحماـ عمى فضاء كاسع مف العكالـ، ك  ركاية انفتحتفقد  ؛كطبقنا ليذه الرؤية  

الشخكص، كمارست كحاكرت الفمسفات  قرأتإذ تنقمت بيف القديـ كالحديث؛ ف ،المؤثراتالمعرفة، كأصنافنا مف 

كاألسمكب عبر تقنيات  االسترجاع كتيار الكعي الحر  - سردية ، كقدمت نظراتالتاريخيحالة مف االستدعاء 

كعالـ األساطير كالخرافات، كلـ تغب عنيا عكالـ التقنية الحديثة كالكتابة  ، العالـ الغيبيعف   -العجائبي

التمثيؿ في الخطاب السردم. التجريب كاالستمياـ النكعي بدرجة عالية مف فدنت ليا أسباب  ؛كالتصكؼ كالفنكف

كىبت  كائي، إذىك لعبة الراكم كدكرىا في بناء العالـ الر  - كالذم يعنيننا بصكرة مباشرة -كالمعتبر في ذلؾ

في ىذا المساؽ ، إذ رصدت جانبنا ميمنا في عكالـ دكرنا كظيفينا منتخبنا  لينجز مشخصية/ الراكمعالميا الركائي ل
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، استنادنا إلى معطيات الزمكاف شخصياتياكفؾ شفرات النظر عف الركاية، كحاكلت إضاءة زاكية مف زكاياىا 

ا كتفاعبلن في الخطاب الركائي، ألف" مكة كارتباط الركاية بمكة ال؛ الشخكصاألحداث ك ك  مكرمة زادىما تكىجن

بتكاصميا العرقي كالثقافي مع بمداف العالـ اإلسبلمي منذ أقدـ العيكد قد اكتسبت الكثير مف المركنة كالتسامح مع 

ا جميبلن كغنينا لؾ الثقافات كالتقاليد" يكسؼ الذم  اتخذت مف شخصيةلذلؾ  . (17)اآلخر، بؿ كأصبحت معرضن

عف لتقديـ صكرة تاريخية " راكينا 20ص.عجن التاريخ وخبزه وىضمو بامتياز ودرجة شرف من جامعة أم القرى"

بطريقة ، 21يعيد نبش التاريخ فييا ص، مذكراتو التي أفرد فييا نافذة ألـ القرلمف كاقع المدينة المقدسة 

 ،كعاداتيا ،أزقتيا كمآثرىامضى يصكر ف ؛المكيالذم تشع منو قيـ المجتمع   ،الكصؼ السيرم كالتكثيقي

كأسراب الحماـ المنتشر في فناء الحـر ، كطكبغرافيتيا كالحـر المكي كالكعبة الشريفة ،كتقاليدىا، كشخصياتيا

السائريف باألحياء القديمة) جبؿ الترؾ، البخارية، كمستعمرات  بمشاىد المدينة كقداستيا كناسياكتماىى كمداخمو، 

بيض، ة، كالجاكيييف، كاألكراد، كالسند، كالشاـ كاليمف كحضرمكت(، كاصفنا أكلئؾ الصبياف السكد كالاألفارق

أطفاؿ بني شيبة سدنة ك  ،بتسامات المممكمة ألطفاؿ األشراؼاالكلـ يغب عنو حتى ، ككجكه التجار الينكد. كالعبيد

في الثياب المقصبة كالجبب األنسجة البديعة  ذات في المباس المكي تمؾ النقكش، كالزخارؼلـ يتجاكز ك الكعبة، 

كالكعبة لمحـر المكي،  المكقع االستراتيجي المقدسيغب عنو لـ كما  .153-149المكرقة كالعيقيؿ المذىبة.ص 

، كشعيرتي الحج كالعمرة،كمفتاحككسكتيا  بأبعادىا الدينية كالتاريخية كالثقافية، كأثره النفسي في   يا، كسقيا زمـز

ا المكية.الشخصية  إلى الحد الذم يكىـ فيو المتمقي كمف حكليا بكصؼ دقيؽ ألـ القرل كؿ ذلؾ فتح عالمنا خاصن

 .اف عف الحركة كالنمك تكقفنا نابعنا مف العرؼ الفني في السرد الركائيكبتكقؼ سيركرة الزم

أسبانيا، كتنفست الركاية نافذة عمى  )عزة/ نكرة(الراكممف خبلؿ شخصية  الركايةفتحت  *(18) كعبر آلية التناص 

قدرنا مف االنفتاح عمى الحضارة اإلسبلمية كمكاقع التراث اإلسبلمي في  -عمى كجو أخص  -مف عالـ مدريد 

ببلد األندلس، كما انبثقت عنيا عكالـ الحداثة كالتطكر المشيكد في صركح الفف كالعمـ كالمعرفة، كىك المبرر 

 ندلسي،لبلنتقاؿ مف الفضاء المكي إلى الفضاء اال( بكصفيا راكينا  عزة/ نكرة ) الذم قدمتو

__________ 

 كخمؽ عالـ جديد في *نقصد التناص الذم استنطقت مف خبللو عتبة العنكاف بيف طكؽ الحماـ كطكؽ الحمامة البف حـز األندلسي، إذ اتخذت  مف الزمة الطكؽ مدخبلن 

 إذ ينفتح عمى حركة النيكض في أكركبا كيطؿ مف خبللو عمى أثر الحضارة اإلسبلمية في تمؾ الببلد   األندلس يتسـ بطابع األصالة كالمعاصرة،
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 ،مشاىد مثقمة مف ذاكرة العرب كالمسمميف في األندلسمف زكايا مدريد بميميا كنيارىا  لترصد لنا بعينيا الباصرة 

ينجرف ليل مدريد مع الجزر والمد في  "إذ عالـ الفف كالمكسيقى، في خاصة كالتحكؿ الذم مس ىذه الببلد 

لكنيا محكمة القوانين، بنية  ؛الحركة الثانية لكونشيروتو الكمان لباخ.. الموسيقى كالمغة العربية شعرية

التناغم مثل األوزان في العربية، كاألفعال الثالثية التي تشكل جذور المغة... النغمات المتآلفة تتكون من ثالث 

النياية لو من الجمل كاألحرف في المغة العربية.  ألربع نغمات، يمكن التنويع في تركيباتيا لتكوين ما

ما يرسـ صكرة الميؿ بيف مكة أبك الرككس جتر عزة/ نكرة  مف ذكرياتيا في تكعبر آلية االسترجاع  ."455ص

ليل زقاقنا مسرح ال يتعب، خيال ظل عجيب، أرقد في فراشي لياًل وأنصت، أسمع  :"، كىي تصفو بالقكؿكمدريد

غاضبة أو وال أرى الممثمين قط، أقدام تندلع تركض، وباقات أصوات، تقطع الزقاق أولو آلخره في مسرحيات 

خميعة يشجعيا الشعور بسرية العرض في ضيق ذلك الزقاق، يؤدون أدوارىم مطمئنين لسريتو بنشوة 

وأصوات رجال تتصارع أو تتحاور بألسنة ثقيمة بالسكر أو حادة بالغضب، بيميمات ولياث،  ،واستعراض

أميف ينقؿ ما يتساكؽ كأفكاره إنيا تمارس كظيفتيا كراكو  ."459تصفيق نساء من نوافذ عموية ألخرى سفمية. ص

إف العالـ  تستدعي الكاقع بكسكره التي كانت سببنا في غيابيا، فاستكطنت ذاكرتيا بصكرة درامية باذخة التأثير، ك ل

، كيغدك عالميا الذىني انعكاسنا لما تراه الذم يسكف األنثى حيف ال تجد مستقرنا في بيئتيا، تصبح مثقمة بالذكريات

َدفة التي تمثل ذواتنا النفسية  " كما ترل تظؿ -في بعدىا العميؽ –الحضارة مف حكليا، لكف  ىي الصَّ

لذلؾ لـ تنسمخ عف كاقعيا  ".460ص  .وبدون ذلك نحن مجرد حيوانات، نسعى وراء الغذاء والجنس والروحية.

بمندن، والسنترال بارك حدائق اليايدبارك رسمت عكالميا مف نسيج مشترؾ بيف استدعاء كلـ ترفض الحداثة، فقد 

بنيويورك والشانزلزيو بباريس. واسترجعت ذاكرتيا  طقوس أىل مكة عصر كل يوم لمنزىة، وىم يتنافسون في 

 .218التأنق والتألق باألردية،واألكسية الزاىية الالمعة كقوس قزح.ص 

 –حقيا في مكقعو مف البحثستأخذ  -مف زاكية بعيدة  الركايةىذا الكعي بالعالـ المتعدد ىك الذم فتح أماـ 

فاعبلن في نيار مكة ، كسيميائية في العتبة النصية لعنكاف الركاية، إذ ليس الحماـ سرديةاستدعاء الحماـ كبلزمة 

ا أحد فحسب كأجكاء الحـر المكي كبحسب ركاية نكرة فإف كليميا، مفاتيح النظر في فضاء مدريد، ، بؿ إنو أيضن

في مدينة ال  قدر، إذ كجدت نفسيا "الصدفة كأسباب البمحض كاف ىذه المدينة األندلسية/ األكركبية إلى انتقاليا 

أذان فييا، يوقظيا كل فجر رفيف أجنحة الحمام، تعرف دخول وقت صالة الفجر من تمك الزخة القادمة من 
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ية في الحوش البعيد لب الصمت، حضور في الفجر، يخرجيا من أعمق األحالم عاشقيا محرك دراجتو النار 

حتى يييج الحمام، ييب محمًقا بطول زقاقيا الضيق، مثل موجة تخترق جذعيا مستقرة في مؤخر عنقيا، 

إف ىذا التعدد في عكالـ الركاية يتكاشج بالقيـ كالعبلقات اإلنسانية كيتحاكر مع ". 465تقشعر بالترقب. ص 

 أبجديات اليكية كمسارات االنتماء في أجمى صكرىا. 

، كتأثيرناخر لعالـ أكثر اتساعنا، كأكثر جذبنا آ ان مممح عائشة المعممة رجاء عالـ مف خبلؿكفي صكرة أخرل تقدـ   

ككشكفاتو كاختراقاتو  بأبعاده الظاىرة كالباطنةفي التصكر كالممارسة الركح إلى عالـ فردكسي في رحمة إذ تنقمنا 

 رغبة في ستثمار العالـ األسطكرم العجائبي اره مدعاة الالغنكصية التي يتبلشى فييا الكاقع، كيصبح استحض

تعزز مكقع اإلنساف، كتحقؽ ما ينشده إلشاعة الحب كالسبلـ بيف تأطيره بقيـ ثقافية ك تسكير الخطاب الركائي 

كمما سحقُت بمشاعري طيرتني.. تدلك  :"بقكليا تمؾ إشارة إلى دكر الراكم عمى لساف عائشة  الذات كاآلخر.

ما الذي ترفضو في حقيقة أن  المثقل ليحمق خفيًفا.. ىل قمت بأن غولي ىو قصة  اليبوط من الجنة؟ضميري 

سبب ىبوطنا من الجنة؟! حين اكتشف الجسد مذاقو، وأسراره صار أثقل من أن تحممو طبقات ىو واحًدا  حدثًا

في الفردوس وراءنا... اآلن السموات، وصار لزاًما ارتطامو باألرض...لنقضي أعمارنا نبحث عن وجو ضيعناه 

لقد جعمتني أتساءل: ىل تتمخص الحياة في الندم؟ وعن ماذا؟ عن التفاحة ؟ عن السقوط لألرضي؟ عن فقد 

 الرؤكسيكسؼ عف مع حديث العرفانية ". كتمتقي ىذه الرؤية 305الوجو؟ استميام بذكاء لقصة آدم وحواء ص 

الرجؿ المييب في ثكبو شيخ الشنقيطي، كالشيخ عبد الرزاؽ بميمة كمنيـ ال ،البيضاء المتصكفة مف ذكم العمامات

األبيض كعمامتو مف الشاش األبيض، كلـ يرفع عينيو عف الرؽ القديـ يقرأ في مجمد عجائب المخمكقات مف جمدة 

 . 210ص الجمؿ المطيـ بالذىب

لقد تمكنت الركاية مف االنفتاح عمى أزمنة عديدة مف االستدعاء التاريخي كالثقافي، تساندىا المخطكطات  

تفسير األحالم ال بن سيرين، والحيوان لمجاحظ، والروح البن القيم كمف أقطاب ىذا االتجاه كأنصاره القديمة، 

يد المتصوفة الكبار السيروردي ومواقف إلى جنب مع الرقاق بخط  الجوزية وطوق الحمامة البن حزم، جنباً 

ختار تفاصيؿ الحكاية ت عبر شخكصيا حيف تركم الركايةإف ". 210النفري وفتوحات ابن عربي المكية ص

ا عف الحياة كما يحمـ عف حاالت االنتصار أك مساحة يتحرؾ فييا لمبكح الشجي المتصكؼ ب الكتابة عكضن

قبر يسكف ىك العالـ الذم إنو الفرار إلى اهلل عبر مسارات الركح الحالمة باألمف كالسكينة، النكسار،  اليزيمة ك 
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بردة البوصيري  أنتج، كىك العالـ الذم 449الركضة الشريفة، مكضع األذكار ص النبي صمى اهلل عميو كسمـ ك 

طفى ببردتو فأفاؽ مف بالمصطفى صمى اهلل عيو كسمـ كغناه تمؾ القصيدة فألقى عميو المص حيف حمـ 163ص

مشبب رمز التصوف والروحانية، حين يمسك المسبحة إنو العالـ الفسيح الذم جعؿ مف نكمو كقد شفي . 

كذلؾ  .164يام تتدور في محراب الحضرة ص تيسيس الخرزات وتيميم األرواح، وتحمق بين السبابة واإلب

مات دافئة وليست من يمىمالمبلئكة عمى أنيا تدلؼ الرؤية إلى مساحة أبعد عمقنا حيف يصكر الراكم أجنحة 

أىبط اهلل آلدم مالئكتو  كمف زاكية عجائبية يتأمؿ يكسؼ بمناجاة ىذا البعد العميؽ بالقكؿ:. 163صريش .

بحجارة خضر من درر الجنة، فكان أول من عمم حرفة البناء في مكة المالئكة، فبنت المالئكة وعممت آدم 

ش، وقامت المالئكة واقفة أمام و طاف... وكانت األرض حينيا سكًنا لمشياطين والوحالبناء فبنى معيا، ثم 

ش من ولوجو، وكان محظوًرا عمى و الحرم بظيورىا لبيت اهلل ووجوىيا لمقفر خارجو، تمنع الشياطين والوح

خيمة أىبطيا اهلل  حواء ولوج الحرم، فإذا أراد آدم أن يمم بالولد خرج إلييا، فجامعيا ورجع لمدرة المجوقة بحجم

. تمؾ ىي مكاجيد المعرفة الغنكصية، كمسارات 240لسكناه، ولعزائو عن مفارقة الجنة، ورفعت بموتو. ص 

، كنالت االستدعاء في رجاء عالـحازت عناية الركح اليابطة عمى أجنحة المبلئكة في العالـ الفردكسي، 

 فنية. لعبة الراكم كتكزيعاتو التبكأت منازليا ضمف استراتيجية ؛ فالتمكضع، كالحركة السردية في الركاية

 في لعبة الراوي النسق السرديتحوالت 

 الوعي نسق  أواًل:

جمعيا ت، سياقات متقاربةك ، بدالالت متنكعة السردم عمى كجو خاص الخطاب( في الوعي يرتبط نسؽ )   

، التنبؤ بظركؼ الكاقعالتعرؼ كاإلدراؾ ك كالتكقع ك لتذكر قيـ التفكير السميـ  في سياؽ امساحة مشتركة مف 

يكتسبو   عمى نحك يؤكؿ في ىذا الرصد إلى تسجيؿ التصكرات  المخصكصة، مٌما ،المختمفةكعبلقاتو المؤتمفة ك 

ما يساؽ في سبيميا بمقتضى ك   ،اتخاذ المكاقؼ البلزمة  لمتفكير الكاعيلؤلفكار، ك الفرد  في سياؽ الفيـ كالمقاربة 

تمتقي ىذه الرؤية مع . ك الكتابة السردية رقينا كانحطاطناأنماط  تي تتحدد بياالرؤيا المعرفية الأك  ،البعد الذىني

يؤكؿ إلى فعؿ، كيتحدد فعؿ الكعي عمى  يـفالكعي  لدي ؛فيما يخص القراءة األدبية تصكر المنيج الظاىراتي

الذم المبدع  الساردبكعي منكط ي الخطاب السردم فكجكىر المعرفة  ،(19) أساس القصدية في اكتساب المعرفة
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 افي حقيقتي  لركايةالركائي، إذ ا العمؿبكؿ معطياتو كتحكالتو، كىي الغاية التي يساؽ ألجميا عالمو يستكعب 

ظركؼ الكاقع الكعي المعرفي، كمدل استيعابو لقدرة اإلنساف عمى  بتصكيرتعد فعبلن إبداعينا معنينا الجكىرية 

ييمي بكجيو التخ كما يمثؿ الكعي.اإلبداعية مكقع الذات كاآلخر في ىذه الدائرةصمة بأك  ،ما لو ارتباطكمتغيراتو، ك 

بات المرحمة التي يعيشيا اإلنساف، متطمل طبقناقادرة عمى التشكؿ كفؽ بنية سردية  إعادة تشكيؿ رؤيتنا لمعالـ

" دائـ البحث عف ذاتو باستمرار، ليحدد مكقعو في ىذا الكجكد، فإذا فقد ىكيتو كأضاع أصالتو كجد نفسو  ككنوب

   (.20)بديمة تحقؽ لو كجكده" يحاكؿ أف يجد ىكيةعاريان، كىك 

لمتعايش مع امتبلؾ اإلرادة الكافية الكعي بحقائؽ األشياء، ك مف ىذا المنطمؽ؛ فميس في الحياة أجؿ كأسمى مف   

تمؾ يي التي تمنحنا مشركعية الكجكد اإلنساني . ف، المتغيرات كاألحداث اليكميةاآلخر، كحسف التصرؼ مع 

في سياؽ نقؿ تجربتيا منذ افتتاح الركاية لبمكرة ىذا الكعي بكصفيا ركاينا عائشة المعممة  الركايةمتكالية فكضت 

بطريقة ىمـك األنثى الكعي بالمرأة، كالبكح عف م، كالتعبير عف الركائي النسك  في الخطابرؤيتيا لمعالـ كصياغة 

الكعي الضدم، ككشؼ أنساؽ الثقافة التي أنتجت ىذا ضد عف نفسيا، كعف بنات جنسيا  حجاجية، تجادؿ

عائشة في ركاية العاشقات، إذ عبرت عنيا كمف ذلؾ ما كرد عمى لساف بيركف في  الكعي بالمرأة/ اآلخر، 

ىناك مرحمة في تاريخ كل شعب تتفوق فييا رغبتو في الدمار عمى كل رغبة أخرى عند :"بالقكؿ 11رسالتيا رقـ 

 167ص. ي رجعة لألصل عبر الدمار والفسادفإن ىذه الرغبة ىي في مطمقيا رغبة في دمار الذات، ى ،الفرد

الشقة في كمنيا تكسيع  ،مذاتعمى البنية النفسية كالذىنية ل ، إنو جنايةميس الدمار بمفيكمو المادمبالطبع فك  ".

كنسؼ قيـ اإلنسانية في داخميا. كىذا  ،اآلخر، عمى النحك الذم يفضي إلى تدمير ذاتيبيف الذات ك التعايش 

م رغبة أرواحنا وتفضح أفكارنا، ىل ستمسمِّ ماذا لو أن أرواح الموتى تندمج في يصبح مدعاة لمتساؤؿ: الكعي 

، كتحديد خطكات باألشياءأف تجر القارئ إلى مربع الكعي المعرفي تحاكؿ  الركايةإف . "167الدمار ؟ ص 

في ضكء استراتيجية ناجعة، ال تخمك مف المثالية المفرطة في تسامييا، كتجاكز الكاقع، بناء الكعي بالعالـ نكعية ل

 المعممة تطالعنا عائشة كىي رؤية ليا أثرىا الخيالي في تكسيع دائرة التمثيؿ السردم لمقيـ كالعبلقات اإلنسانية.

: ، إذ تركم لنا خبلصة ما انتيى إليو بيركف في ركاية العاشقات بالقكؿ 27في رسالتيا  في ىذا السياؽ بما كرد

كما استغنت عن  ،إذا فشل اإلنسان في التطور والتغير إبداعًيا فسيكون بوسع القوى الخالقة أن تستغني عنو"

. وستستبدلو القوى الخالقة واألبدية بكائن أبدع وأجدر فتركتيا لالنقراضوحوش الماستدون الديناصورات و 
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بالحياة. ستستبدل الجنس البشري بجنس أرقى وأجمل. منذ األزل جاءت األجناس عمى أنواعيا وبادت، والقوى 

الخالقة ال تستنفد، سيظل بوسعيا جمب معجزات لألرض بتركيبات جسدية جديدة وبوعي جديد، وبوحدات 

ئقية جديدة... النبض الكامل سيظل لألبد يخفق بكائن ال يوصف وبمخموقات خرافية لم تولد بعد عال 

". ككمما كاف اإلنساف ذا فاعمية كتبت لو فرص إيجابية في الحياة، كانساقت إليو عكامؿ البقاء كمقكمات 317ص

   النيكض في ىذا العالـ.

إنما ىي بناء لمتصادمات كتنظيـ لتمؾ التكترات  / الركاةلشخكصكعند ا الركائي،كما أف مسألة بناء الكعي عند    

العنيؼ أحياننا  –مف ثـ كفي مرحمة مؤسسة بالتفاعؿ ديد كسجبلت أخرل تؤسس لممتخيؿ، ك فنينا، كبناء لمرجع ج

ذم المبلمح كالبصمات تبدك أىمية الكشؼ عف أكليات ىذا الكعي ضركرية في إطار شحذ األدكات التأكيمية 

أف تبنى مف خبلؿ شخصية نكرة  الركايةاستطاعت  بيذا المعطى .(21) لتفكيؾ بؤر المتخيؿ الركائي كمساراتو

 ،كفنية ،الحكارات التي أجرتيا مع شخصيات ييكدية بمقتضى ما كرد كما أنجزتومرجعية ثقافية كاعية مف مدريد، 

ا عمى اآلخر، تشكمت لدييا مساحة نصية تتفاعؿ كثقافية، الكعي بالعالـ، كسياقاتو المعرفية، برؤية أكثر انفت احن

أك ابتعادنا عف أصكاتيا المرفكدة، ضركرة  ،بداخميا إيقاعات متقاطعة، مفتكحة باستمرار عمى تأكيبلت تحقؽ اقترابنا

بأصكات أخرل، داخمية كخارجية،  مف الشخكص كاألعبلـ ، كالحدائؽ كالشكارع كاألمكنة كالمكاقع األثرية. كانتيت 

 ،أف حراسة اإلنساف مرىكنة بنجاعة ما ينتج مف المعرفةإلى مع حارسيا الشخصي الحارة في إحدل حكاراتيا 

ف إمثاالن عمى ىذا البعد عند السياسييف، إذ  تٍ ربى ، كضى يفما يحققو مف كسائؿ السعادة لنفسو كلآلخر بنفاسة ك 

بينيـ،  التي تنشأ تحرسيـ، كتخفؼ مف الكحشيةالمبادئ كالقيـ اإلنسانية التي تنشر ظميا عمى الناس ىي مف 

منيا كما تقكؿ: أف " الرئيس األميركي ريغاف أطمؽ عميو الرصاص مف مسافة أربعة أمتار بنماذج،  تٍ دى كاستشيى 

بيف باب أكثر المباني منعة كباب سيارتو المصفحة كنخبة الحرس الشخصي. كنيدم اغتيؿ في مككب بحراسة 

استعراض عسكرم لقكاتو، الحريرم خسؼ بمصفحتو األرض كبشبكة األقمار  مشددة. السادات سقط في

  .  ة أمريكية كبيف حراسيا الشخصييفالصناعية تحرسو، ككذلؾ بنازير بكتك اغتيمت تحت مظم

المذىمة غالبنا ما تتـ في أكثر المكاقع منعة. ربما مف المستحيؿ ت الحراسة مف المكت شعار ركماتيكي.. االغتياال

 ة شخص مفحراس
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أماـ متكالية الكعي المعرفي  الركايةعائشة المعممة تضعنا  مف خبلؿ رسائؿك  ". 359الغضب كالبغض.ص

كىي متكالية ما انفكت تستدعييا مف كاإلبداعي، فيك المسار القدير كالمسمؾ اآلمف لبناء الكعي اإلنساني، 

كعي الشعكب بيـ  الذيف صاركا أشبو بخيكط ذىبية في مجتمعاتيـ، كتشكؿ  األدباء كالمفكريف كالفبلسفة إنجازات

ة، كتثبت في الكقت نفسو استحقاؽ الريادة ليؤالء كدكرىـ يالعمـك كالنظريات المعرف بما أنتجت عقكليـ مف

تور فيك كمنيا األفكار التي بثياالحضارم في نمك العقكؿ، كصياغة أبجديات الحضارة الغربية في بمدانيـ، 

والعقل العممي ونقد ممكة الحكم لعمانوئيل  ،رأس المال لماركس، ونقد العقل الخالص وقيمة ،ىوجو في البؤساء

واتحاد الروح بالمادة، ومثاليتو القائمة عمى تولد الجديد من تفاعل  ،كانط، وموسوعة العموم الفمسفية لييجل

النقيضين، ودون كيشوت وحربو لطواحين اليواء لسيرفانتس، بصفتيا بؤرة لمثورات الكبرى المحولة لمسار 

مدينتين لديكنز، واألم  وقصة ،والحرب والسالم لتولستوي ،ىمنغوايألرنست لمن تقرع األجراس و البشرية. 

كسيم غوركي, إلى نثار الزوابع الفكرية التي صاغت البشرية من آسيا ألوروبا ألميركا، من إلياذة وأوديسة لم

ىوميروس نبي اليونان من ترجمة البستاني، والغصن الذىبي لفريزر، وذباب سارتر والجنس الثالث لسيمون 

تاج رامبو، وماالرميو، وموباسان، دوبروفوار وسوفوكميس لجوتو، ومزرعة حيوانات جورج أورويل، لثار من ن

دجار آالن بو، والدوس  وفيكو، وتشيكوف، وتورجينيف، وألكساندر دوماس، وشكسبير، ووليم فوكنر، وا 

  ".211ص  .ىكسمي، وجاك بريفيرا، وبمزاك، وكامو، وانتياء ب كولن ويمسون في المنتمي والالمنتمي

ييا بما تشتغؿ بو في الركاية مف جية، كمف جية أخرل تدرؾ تعكس كع الركايةكؿ ىذه األعماؿ التي سردتيا    

مسار بناء الكعي بالعالـ مف جية أخرل، عمى نحك يجعمنا أماـ قدرة كاسعة لمركاية كمحمكؿ الخطاب الركائي 

نما اتسعت الرؤية لتجعؿ مف مكة كمدريد  الذم جاءت بو، إذ لـ يعد األمر مقصكرنا عمى البيئة المكية فحسب، كا 

ا قكينا بأحداثو كأسماء مبدعييا، كتكاريخيا، كشخكصيا –صفيما فضاء الركاية ك ب -   .صرحن

التحكؿ الذم مس عكس بما يالركاية أماـ خارطة الرسـ البياني لمكعي كاالنفتاح عمى اآلخر،  لقد كضعتنا   

أف في مذكرات يكسؼ كرد  تجاه األنثى، فقدفي تغيير قناعات المجتمع  كالدكر الذم نيض بو الراكم ،الحياة

عمى رأس مكجة انفتاح المكسكعات  -مع دعاكم األلفية الثالثة لمديمقراطية العاصفة مف الغرب  –كجدنا أنفسنا "

النسائية: المرأة في انتخابات الغرفة التجارية، المرأة  في الثقافة، كاإلعبلف كنقابة الصحافييف، كالكفكد الرسمية، 

  ."200كالتعميـ كالتطكير، المرأة تترأس مكاتب حقكؽ اإلنساف، ص المرأة في السياسة كالكزارة
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  الصراعنسق ثانًيا: 

يرتبط الصراع بيف المكجكدات في الككف بفكرة ) البقاء (، كىي فكرة محايثة ال تفتأ في الكعي اإلنساني تتكؽ  

األفكار ك  الرغباتيف إلى الكشؼ الجمي عف مسارات الضغط النفسى الناتج عف التعارض أك عدـ التكافؽ ب

خر، بيف حؽ الذكر كحؽ األنثى. كالشؾ كالمعتقدات، بيف التاريخ كالمستقبؿ، كبيف الديف كالتديف، بيف الذات كاآل

ذلؾ  الصراع تفرضو األحداث الحاصمة بيف الشخصيات كاألمكنة ، كعبلقتو باألبعاد االجتماعية كالثقافية.في أف 

تجاربو يخكض معركة مع نفسو أحياننا، أم مع ذاتو، كأحياننا أخرل مع اآلخر، أف " اإلنساف في كؿ تجربة مف 

كعمى . (9)أم مع ذكات أخرل .. طبيعية، أك إنسانية، أك أم نكع مف الذكات التي يصطدـ بيا اإلنساف في حياتو"

المكاشفة،  مف ضربنايمثؿ  أف الصراع محمؿ بالقيـ السالبة لكنو ال يخمك مف حافز إيجابي، إذ مف الرغـ

 كتصحيح المسار في التكاصؿ اإلنساني. 

التي كصؿ الناس إلييا بالتغيرات التي طرأت عمى كمكاقفيـ تحدد طبقنا لمكاقعيـ يإف الصراع بيف الشخصيات 

 ؛حياتيـ. كلعميا صكرة تكشؼ البعد اإليديكلكجي كالفرضية األساسية التي يعمد لتكصيفيا النقاد في عالـ السرد

إيماننا باالنحياز لقيـ مضيئة مخصكصة عمى المستكل الثقافي كاالجتماعي، كليس االنحياز في معناه العميؽ 

سكل" إقامة بنية عالـ يحيؿ عمى مرجع لو، كاقعي، كيتكجو في داللتو نحك مزيد مف الكعي، أك نحك كضع 

في الكاقع ينشأ في سياؽ االختبلؼ في . ككما أف الصراع (3)اإلنساف القارئ كضع المساءلة كالرؤية الكاشفة"

الرؤل كاألفكار؛ فإف الركاية مساحة لتمثيؿ ىذا التصكر مف مكقع الراكم، كيتحكؿ إلى صراع أيديكلكجي، ينيض  

بو الركائي/ الكاتب كيعمؿ عمى تكجييو مف خبلؿ مكقعو بالصياغة عمى مستكل ثقافي كفي حقؿ المعرفة 

 ىذا المكقع، كتحكؿ مقامو.    مف خبلؿ تغييركذلؾ  األدبية، ك

لتجعؿ  ضمف استراتيجية لعبة الراكمحقيا في بناء عالميا الركائي،  ركاية طكؽ الحماـ بيذا التصكر مارست  

 كسرفي ركاية طكؽ الحماـ ، إذ عمدت إلى كأحد مفاتيح االشتغاؿ السردم  الشعكرم،الصراع أحد مراكز الثقؿ 

نتيجة  بيف حدث كآخر ، كتعزيز دكره تارة أخرل، يتراكحمف جديد تارة، كانبعاثو، كتقكيض فاعميتو حصانة الراكم

ألفيناه في تعدد عمى النحك الذم ، بيف الراكم، كالمركم لو أك عنو التكزيع الشطرنجي، كتبادؿ الدكر الكظيفي

 . المكاقع
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كتصبح الكتابة السردية نكعنا مف ، في الركاية ضربنا مف المكاجية كالتحدمأك القيـ المتصارعة كىنا يغدك الصراع 

العبلقات الفاعمة في المجتمع، كمنيا عبلقة المرأة بحثنا عف  ؛المكجبة كالقيـ اإلنسانية السامية االنتصار لممبادئ

، كمحكر االشتغاؿ كاإلضاءة السردية في ركاية طكؽ الحماـ. ذلؾ مركز التبئيرنقطة االنطبلؽ ك ، بكصفيا بالرجؿ

، شيدتيا البيئة المكية، بيف القديـ كالحديثالتي  الثقافية مجمؿ التفاعبلتا انساقت كراء يديكلكجيالفكر كاألأف 

كتمثيؿ التكتر كظمت بيذا االنسياؽ تحاكؿ تصكير الكاقع أك في خارجو، سكاء كاف التفاعؿ في حي أبك الرككس 

يتأسس  ،متشدد: اتجاه كتمايزت الرؤية باتجاىيفالمضمرة،  بيف الثقافة الذككرية المييمنة، كالثقافة النسكية الثقافي

في صكتيا،  :اتيرل في المرأة عكر ف ة؛الرشيدكالرؤية يعكزه الفقو حؽ الرجؿ في القكامة بفيـ تعزيز عمى 

لتعاليـ الديف كفيـ سطحي  ،رؤية سككنية ، كتعميميا، كمشاركتيا في المجتمع؛ استنادنا إلىمف بيتيا كخركجيا

زاحـ، الشيخ م كيمثمو معادات كالتقاليد،في تصكرىا القاصر ل يات السمطة االجتماعيةنيؼ، كمكجاإلسبلمي الح

لمتعبير عف  -الركايةبتفكيض  –كفي ىذا السياؽ حممت المعممة عائشة ىذا اليـ كمشبب، كأبك ناصر القحطاني، 

جركح ىذا االتجاه كالكسكر التي أحدثيا فكشفت  ؛كتجادؿ عف نفسيا كبنات جنسيا في أبك الرككس ،ىمـك األنثى

سببنا في حبس  -كالشيخ مزاحـ أحد سكاف الحي-في جسد المرأة كنفسيتيا منذ الطفكلة، إذ كاف بعض اآلباء 

 حبس ابنتو"  وأن :2رقـ ذلؾ الفعؿ اآلثـ الذم نقمتو عائشة في رسالتيا ، بقسكة منذ الطفكلة األنثى كمعاممتيا

،  ذككرةملالدتيا في عالـ يصنعو في قبك تحت بيتو، ببل ككة لمخارج، ك يمحك مف ذلؾ العالـ أثر منذ ك  ) عزة (

مذكر، ك إنما في صينية  فبل يسمح ألم مكجكد أك آلةو مذكرة بالدخكؿ عمييا، ال يرسؿ ليا األكؿ في صحف

إذ تمت تنشئتنا في عوالم االنفالت الذي عجزنا عنو نحن فتيات أبو الرووس " إنو."46ص  مؤنثة، ...إلخ.

حين يسمح لنا بالخروج فال بد من طمس وجوىنا باألسود. طاقية إخفاء تحيمنا ، و شبيية تحت األرض

لالوجود، فال يمحظنا العالم المذكر، لقد تم ترويضنا بحيث نعمى عن التذكير، ىذا التذكير الذي تم إخصاؤه 

، كعمؿ عمى كاالستبداد القمع مارساالتجاه الذم  ذاى فإ ."46بحيث فقد قدرتو عمى تقديم الخالص لنا. ص 

بنات الرووس يولدن في " جعؿ مف  قد -في رؤيتيا العميقة الركايةكما تذىب  –تقكيض دكر األنثى في المجتمع

ا، ". كمف ثَـّ لـ تسمـ ال157عمب، ال يفكيا إال السحر، ليقفن ويمتقطن نفًسا عمى أعتاب بيوتين..ص مرأة عمكمن

السالبة، كتحدد  كمف ىذا االتجاه تشكمت رؤية أبك الرككس. ، الخوف، والموتالنفيثبلثية : مف  الصغيرة كالكبيرة
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: مكقفو البلإنساني تجاه المرأة  "لـ أعبأ في تاريخي بخصـ أنثى ألنني أعرؼ أف النساء خمقف لكي يستسممف  قائبلن

 .  120ص  لمكاقع، كاقعي المزرم"

اليكية فرضت القيكد بطريقة أك بأخرل عمى األنثى في أبك الرككس أك خارجو في عبلقتيا بإف المشكمة معقدة  

كضمف ىذا   .االجتماعية، كالجسمية، كالمالية، أك السمات الباطنة، المتعمقة بالجانب العقمي، كالنفسي، كالثقافي

حين ، .الشرؼ المزعـك في جباؿ السراةك  الشبية، ذىبت فاطمة أخت المحقؽ ناصر ضحيةالتصكر القميء 

األب السبب أف " ك ، 17.ص ضربيا أبوىا  بصنبور دلة القيوة عمى وجييا، فغار في جبيتيا وسقطت مغشية

 الذي رفض الجار المعشوق، و ابن العم الذي ما إن وصمتو أخبار المعشوق حتى تبرأ من فاطمة المنذورة لو

بعد  طمعنا بنصيبيا مف اإلرثشيادات الجيراف بإلى سجف أختيـ .  كىك القمع الذم دفع إخكة أـ السعد 18ص

قذفوىا اعتقدوا موتيا فكبعد سنكات األسر،  ،الكاقعة في مكة المكرمة حصتيا في عمارة الجامعة العربيةك أبييا، 

 .129ص  .، وأنقذىا بأعجوبةعميياثر ع –أحد شخصيات الرواية –ي لكالب الزقاق تنيش جثتيا؛ لكن العشِّ 

ينشد الحرية كامتبلؾ اإلرادة، كينبذ التيميش كاإلقصاء، كيمثمو عمى اآلخر،  منفتحمتنكر، آخر اتجاه برز  ك

 كمعاذ،المحقؽ ناصر يكسؼ كعائشة كعزة، : الشباب كالجيؿ الجديد، كىـ لساف الركاية كأبطاليا مثؿشخصيات 

كاف رجبلن أـ امرأة، رؤية منبثقة  تعكس إجبلليـ اآلخر أيان ناضجة كرؤيتيـ  ،كعطرةكتمحؽ بيـ حميمة كأـ السعد 

الحقكؽ كالكاجبات، كاحتراـ الحريات، كخاصة المرأة التي سميت الكنز  عمى قاعدةمف كعييـ بضركرة التعايش 

كىي الرؤية  ". 130"ىذه المرأة ىي الكنز الذم منحني الحياة، ص انطبلقنا مف مقكلة العشٌي: ؛في ىذه الحياة

إذ  ،كفي ظركؼ شتىزكايا كثيرة  مفكتماثمت رجاء عالـ تجسدىا عمى ألسنة ركاتيا،  الراكيةالتي ما انفكت 

قة بناء عبلقات تنفي الطارئ الثقافي المبتذؿ، كتستمد تمقائية عبلقاتيا مف المكركث الذم كانت فيو عبل" حاكلت

  .(15)"المرأة بالرجؿ عبلقة تكامؿ كتكاصؿ تمقائي برئ

صكرة ، ك كعمى الرغـ مف المبالغة في الشكاىد التي سجمتيا ركاية طكؽ الحماـ كالرؤية التشاؤمية تجاه المرأة 

، النتائج األمر في تداركت  الركايةإال أف التي ألمحت إليو الركاية في شخصية الشيخ مزاحـ،  الصاـرالمتديف 

 بيف الذكر كاألنثى، كتقكيض دكر كأحدث حالة مف التصادـ ،السرطاف الكحيد الذم أفسد العقكؿىك كبدا الجيؿ 

مف ناحية، كمف ناحية أخرل لـ  تجسيد الرغبة في التمرد عمى الثقافة التقميديةك سمطة الرجؿ مقابؿ تعزيز المرأة 
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أقرب في ثقافتيا إلى مف يمثميا سكل شخصيات ىي إلى عائقنا في ىذا  الصراع، إذ لـ يبرز  تقؼ السمطة الدينية

 تعيؽ حركة تطكر المجتمع، كتصادر حريتو.  ، كىي التيالباليةالعادات كالتقاليد 

 ثالثًا: تحول النسق المغوي

بنائيا في كتأخذ ، بيف طرفي الخطابالتكاصؿ  يقتضييا مقاـ التيباعتبار الكظيفة التكاصمية  تتشكؿ لغة الركاية 

ثارة المتمقي، عمى الفنية المحكمة في طريقة تكزيعيا، كانتظاميا  السردم مظير المعبة بما يكفؿ تمثيؿ المعرفة كا 

كحمميا عمى ىذه الغاية يقتضي مف الركائي/ الكاتب  .األحداث تصكيربنقؿ المعارؼ ك  النحك الذم يجعميا منكطة

كما تكل عاؿ مف البناء الفني، بدءنا مف العتبات كانتياءن بما يتخارج مف غمتيا في الخاتمة، إدارة لعبتو عمى مس

كالفكرم كالشعكرم بالرمكز يمزمو مف تقنيات حديثة إلقناع القارئ، كتحقيؽ الجاذبية كاإلشعاع المعرفي، 

تي تسرم في شخكصيا بتحكالتيا استثمار الطاقة اإليجابية الذلؾ أف لعبة السرد تفرض عمى الكاتب  كالتمميحات.

كالعبلقات بيف األشياء، أك دعكة  ،منصة، يتبادؿ فييا الكاتب مع جميكره األفكاركتعدد مكاقعيا، ليجعؿ منيا 

 .القارئ لمغكص خمؼ ذلؾ

كقد صارت ىذه المعبة السردية إحدل العبلمات الفارقة في التحكؿ الذم شيدتو الركاية السعكدية عمى مستكل 

، كعمى مستكل مكانيا في الخطاب الثقافي؛ فبعد أف كانت تتخذ بناءن تراتبينا لمحدث، كتنمك فعاليتيا كالبناءالرؤية 

في ضكء نمك األفكار التي تراءت لمركائي/ الركائية كتابينا، ألفينا لدل رجاء عالـ كال سيما في ركاية طكؽ الحماـ 

"تتخذ مف األبعاد الثقافية كالركحية في التي ما بعد الحداثة،  ، مرحمةكليدة مرحمة جديدة -نراىا– رؤية جديدة

المككف االجتماعي معبرنا إليو لذلؾ االستقباؿ المحرض عمى إعادة التشكيؿ"
(22). 

تتقاطر عمى عالميا الخاص  جعؿ اآلماؿ قد  في ركاية طكؽ الحماـبنية السرد في تشكيؿ كلعؿ ىذا التحكؿ 

سيدات الفيـ بالمكاف كتنكعو،  كاتبتيا إحدليد في الخطاب الركائي السعكدم، ك التجد إحدل ركاياتكصارت بو 

برؤيتيا كآلياتيا السردية، شكبلن  (22)تنتمي إلى الركاية الجديدة صنفت ضمف الركايات التيكابتكار آلياتو،  

كيغذم عالميا السردم  إذ استثمرت كؿ ما يثرم ،نسقيا المغكمشيدت طكؽ الحماـ تحكالن في  كما، كمضمكننا

مترقينا مف المشيكد إلى قراءتو في الشخصيات كتأمبلتيا كحركاتيا، إلى اصطحابو في العالـ المتخيؿ تجربتيا 

في  بناء الخطاب، كتشكيؿ رؤيتياالمغة، كطرائؽ  أساليب تعامميا معكأخذ ىذا التحكؿ يتنامى في  .(22)الذم يقيمو
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كرفع مستكل التخيؿ في سرد كسر المألكؼ في الكتابة، مف خبلليا ، حاكلت جديدةكطرائؽ  حديثة،ضكء تقنيات 

األسمكب العجائبي، ب في سياؽ ما يمكف ضبطومع لعبة الراكم  األحداث، كتصكير الكاقع بما يتساكؽ كرؤيتيا

  ، كالمفارقة السردية.كالتكثيؼ الرمزم

ف معانيو: حضكر  األسمكب العجائبي كالغرابة "مصطمح متعدد األبعاد، مركبف   المعاني، متنكع الدالالت، كا 

المكت في الحياة، كحضكر الحياة في المكت، كمف معانيو تحكؿ الساكف إلى متحرؾ كتحكؿ المتحرؾ إلى ساكف، 

القير اإلنساني  لمكاجية" حالة الركائييعمد إليو  .(23)عكدة المكتى إلى الحياة كدخكؿ األحياء عالـ المكتى

في التردد بيف  أك عمى األقؿ يزاكج .(24)يؽ تكظيؼ الخياؿ كاختراؽ سككف السطح الكاقعي"البلمعقكؿ عف طر 

الحقيقة كالخياؿ، أك بيف قكانيف الطبيعة كما كعاىا اإلنساف في ظركؼ تاريخية معينة، كتعكد عمى ربط ظكاىرىا 

بأسبابيا، كاختراؽ تمؾ القكانيف كبتر الصبلت بيف الظاىرة كأسبابيا المنطقية؛ طبقنا لممنطؽ الذم يألفو اإلنساف" 

لذم نعرفو، ببل شياطيف كال سمفات كال ىامات تمص الدماء، يقع حدث ال ففي عالـ ىك بالفعؿ عالمنا، ذلؾ ا

يمكف أف يفسر بقكانيف ىذا العالـ المألكؼ نفسو، كعمى مف يدرؾ الحدث أف يختار أحد الحميف الممكنيف: إما أف 

ما أف الحدث ك  قع حقنا فيك جزء األمر يتعمؽ بخداع الحكاس الناتج عف الخياؿ، فتبقى قكانيف العالـ عمى حاليا، كا 

ما  ،مدمج في الكاقع غير أف ىذا الكاقع محكـك بقكانيف مجيكلة مف طرفنا. فإما أف الشيطاف كىـ ككائف متخيؿ، كا 

. ىكذا يفسر (25،26)أنو يكجد فعبلن مثؿ الكائنات الحية األخرل تمامنا، مع تحفظ كىك أف المرء نادرنا ما يمقاه"

لذم ال لنظر إلى أف مفيـك العجائبي يتحدد كفقنا لمتردد الذم يحسو المتمقي اتكدركؼ ظاىرة العجائبي بما يمفت ا

  .لحظة مكاجية حدث خارؽ، يناقض المنطؽ أك يتعارض مع العمؿيعرؼ غير قكانيف الطبيعة 

يأخذ بأطرافيا، كيتكزع في األسمكب العجائبي  ألفيناذلؾ ما اتسمت بو ركاية طكؽ الحماـ لرجاء عالـ، إذ    

 ،المعقكؿ كالبلمعقكؿ، بأسمكب مدىش يتسـ بالفانتازيا كتتخارج بو بيف  ،تتداخؿ معوفي مكاضع متفرقة، ثناياىا 

 المحقؽ ناصرركاه أبك الرككس ساخرنا مف احتفاء كما ىك ماثؿ فيما ، كتصكير األحداث بطابع سحرم أسطكرم

: " كيف تطبخ المحظة الحاضرة بال مقادير من الماضي  بقضية المرأة كمتابعة كشؼ مبلبسات مقتؿ الجثة، قائبلن

ىو إال كبش  ورؤيا صوب المستقبل؟! دعني أفشي لك مفتاح ىذا المغز الذي تسعى إلى حمو: الموت ما

شفاف ترسل ىميمة عذبة، و في يتجسد يوم القيامة، بينما تتجسد الحياة في فرٍس شامخة بألف ألف جناح 

ختام أىوال يوم القيامة، وبعد أن يأوي أىل النار إلى نارىم و أىل الجنة إلى جنتيم يؤتى بالكبش فيذبح 
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العقاب ضرب مف التخيؿ األسطكرم العميؽ لحالة ". إنو 64ص  .وتطمق الفرس لتذىب حرة فال يردىا حد  

كالمقتكلة  ،حي بى ذٍ يي  ، عمى نحك يتحكؿ فيو القاتؿ إلى كبشكقاتميامقتكلة، في تصكره لمجثة الاالنعتاؽ مف إثـ القتؿ ك 

إنيا الرمزية  فضائيا المقدس. رحمة الخبلص، كاالنعتاؽ األبدم فيفييا الحياة؛ فتنطمؽ في  تبعث ،إلى فرس

آخركم إلى حدث مألكفة المسمى بيف )الكبش/ الفرس(   لتحكيؿ المرأة  بطريقة مادية الركايةالباذخة التي تسعى 

 ي تثكير داللتو لدل المتمقي.ذم داللة سحرية، تسيـ ف

يتجاذبيا الكاقعي كاألسطكرم، تحكييا  ،كصكرة أخرل مف ىذا المكف الغرائبي تتقافز إلى الذىف برؤيا عميقة

في الحـر كالمعتمريف عمى مرأل كمسمع المصميف  -شخصية مجيكلة، حاكلت عف مغامراتو مع مذكرات يكسؼ 

رجل ممثم مزق القبة عن أثر قدمي النبي إبراىيم، و استدار "مفتاح الكعبة، فكاف لو بالمرصاد،  المكي سرقة

ميدًدا الحراس بمنشار كيربائي، وتعالت صيحات الفزع: لقد سرق مفتاح الكعبة، أوقفوا الكافر...." ..أمام 

صدرىا، في ا يوسـ.."تحشرجت الصرخة بقدمي حميمة التي جاءت راكضة في أعقاب يوسف: "الحرامي، انتبو ي

تدحرج يوسف مع السارق، وراقب الحشد الجسدين غير المتكافئين في صراعيما، لمحة التحم الجسدان، و 

حارب يوسف النحيل ذلك العمالق بالقوى الخارقة لمجنون.تدحرج المفتاح عمى األرضية الرخامية، وغاص 

حفرة المخصصة لتصريف مياه لق ويدور لتبتمعو تمك الفتاح ينز يوسف وراءه، شيقت الحشود ترقب الم

انفغرت القبة اس األروقة، و صنابير زمزم".. حل في المسجد الحرام صمٌت ثقيل، أسراب الحمام تجمدت عمى أقو 

حرقان إلتمام بدت القدمان النبويتان تتمكة، و الميشمة عمى مقام إبراىيم بفجيعتيا كاشفة القدمين لميل 

لنسؼ معمف لئليديكلكجيا التي اعتمدتيا  / الراكمعبر يكسؼ الركايةإنيا محاكلة مف  ."39. صرحيميما األبدي

بنكر الثقافة كالتاريخ المتنكرة الشخصية  ذلؾ ألف يكسؼنظرنا الرتباطيا بغير المعقكؿ، شكالي اإلطابع الذات 

ا لمتضحية مف أجؿ المقدس، كىك المرسـك في تصكر النسؽ  واحًدا من "س، إذ كاف المييمف بالمدنقدمتو أنمكذجن

الشياطين المرجومة وآثام الحجاج وأحالميم، ممخًصا لألرض المقدسة حولو بجغرافيتيا وأزمتيا. 

محاكلة لتقريب حققت قفزات نكعية في رسـ العبلقة بيف األدياف كالحضارات، في  كفي ىذا السياؽ."404ص

 الركاية، منيا المغة كالحب، كالخط، فكميا في تقدير خصائص مشتركةانطبلقنا مف ، المسافة بيف األيديكلكجيا

عمى لساف  عزة بكصفيا راكينانكرة/نقمت أك المسمـ كالمسيحي،  فقد  لتحقيؽ التعايش بيف المسمـ كالييكدم، مفاتيح

اال كجدؾ عمي بف التنافس بيف جدينا العظيميف، جدم صامكئيؿ بف نقر " أف  المرأة الييكدية التي التقتيا في مدريد
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. الييكدم كالمسمـ، كالمذاف آمنا بأف سقكط البشرية لـ يتـ بسقكط آدـ كحكاء مف الجنة نما بسقكط قرطبة  ،حـز كا 

ككما ترل   ."490. صبالتناغـ بيف كؿ صيغ اإليماف.. األدياف التي تعايشت بسبلـ حتى القرف الحادم عشر

كراء حمـ إعادة إحياء الخبلفة كالحضارة الككنية بصفتيا مفتاح  عمى لساف نكرة/ عزة فقد ركض ابف حـز الركاية

؛ إذ عاش مسككننا بيـ المفتاح الذم يفتح بيف األدياف، كىك ما كجده بعد كتب عظيمة كتجربة مضنية ،الفردكس

كجد المفتاح في الحب الذم يشكؿ الجسكر بيف البشر. عمى النقيض مف ابف نقراال  في كتاب طكؽ الحمامةف

ة التي احتضنت أكبر تجمع لمييكد القرطبي الذم استقطبو ببلط غرناطة، المدينة األندلسيالييكدم الطبيب 

لشعر بمغتو األـ. كالمسمميف، كاف يحيا حياتيف األكلى بالعربية كأميف سر الحاكـ كالثانية بالعبرية حيف كتب ا

ابف نقراال كخاتـ سميماف  حكايات جكزيؼا آخر مف مشيدن  الركايةإنو المفتاح الذم فتحت بو ".  491..ص 

كاالعتراؼ باآلخر، فيذه"  الستمطار الحب كالرخاء،إذ برزت مساحة مف ىذا المؤشر السردم كالممكة بمقيس، 

تفتح بيف األلسف، بيف الحياة كالمكت كيعمـ اهلل بيف ماذا أبكاب تفتح بيف المكجكدات مف جماد كنبات كحيكاف، 

كبيف...بعضيا فتح لمنبي سميماف كاستحؽ عمييا لقب ممؾ الجف، عدا ذلؾ لـ تفتح تمؾ األبكاب لحي.. األمر 

 -496يتعمؽ بالمفاتيح.. يجب أف نعثر عمى المفتاح األصؿ قبؿ أف تحمـ بأف المفتاح لؾ أم مف تمؾ األبكاب.

 .498ص 

التعايش بيف األدياف  أحد قكانيفالحب بأبعاده النفسية كالحضارية الزمة االنفتاح عمى اآلخر، ك  صارلقد 

مف خبلليا المبادئ كالقيـ المكجبة التي ينبغي أف  استميمترجاء عالـ  الركايةكالحضارات، كىي رؤية متقدمة مف 

ف كانكا مف إخكة الديف كالمعتقد الكاحديتعايش بيا  إف ابتكار  جنسيات مختمفة، فضبلن عف األدياف األخرل.، كا 

قدرة الركاية عمى الجمع بيف الكاقعي كالفكرم بالرؤية األسمكب العجائبي كتكظيفو بيذا المستكل مف التخيؿ يعكس 

لي؛ ، يستضيئ فييا الكاقعي بالخياف الكاقعي كالعجائبي بصبغة فنيةأسباب التفاعؿ بيب الخيالية العجائبية, إذ مدت

اتسـ  كمف ثَـّ بفعميا السردم اإلبداعي عف الثكابت الجاىزة فيما لو مندكحة في التحميؽ كالمتخيؿ الذىني،  لمنأم

؛ بؿ ارتبط بحياة الشخكص الذيف حممكا أحداث (1)" لـ يكف حضكرنا تأممينا تكثيقينا" المقدس كغيره بيذا البعد، إذ 

 كالجمالية.بأبعاده النفسية كالمعتقدية، الركاية 

تنفذ إلى ما كراء الكاقع؛ غايتو مف كراء ىذا التمثؿ  أفالتكثيف الرمزي  مف جية أخرل فقد حاكلت عبر آلية

الرمز بكصفو تقنية لغكية محممة بكظائؼ عمى أف  .(27)الرمزم " إنشاء عبلقات جديدة بيف كائنات العالـ كأشيائو"
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، كفي الكقت مف ركح العصر كتقاليده كقيمو كمقدراتو كيستمد داللتو جمالية، يسيـ في تشكيؿ الكعي الركائي،

إذ يمجأ إلى تكظيؼ بعض الكجكه كاألقنعة التي يؤمف بيا بطريقة غير ماشرة،  كمبادئو الكاتبركح ذاتو يعبر عف 

ئي مف كال يخمك عمؿ ركاالمادية، برؤية كاقعية أك متخيمة حتى يصبح لصيقنا بالمكقؼ الشعكرم الذم يعيشو. 

عمكمنا كالسردم عمى كجو الخصكص ال يكتمؿ تكىجو إلى بالنسؽ الرمزم تكظيؼ ىذه التقنية، إذ األدب 

طبقنا لمراسيميا في الكاقع كالمرجع ، ينبثؽ عف الكعي المتخيؿ لتجسيد القضايا الممتيبة كتصكير األحداث المتخيؿ

 ؽ الحماـ مف خبلؿ ثبلثة أنساؽ رمزية، ىي:الذىني. ذلؾ ما تنزلت أبعاده كارتسمت مبلمحو في ركاية طك 

يمثؿ العنكاف أحد مفاتيح االشتغاؿ القرائي  بيذا المعطى؛ (.رمزية العنوان، رمزية الفناء/ الموت، رمزية الحب) 

، إذ يمثؿ كعبلمات أخرل عمى غبلؼ ركاية طكؽ الحماـكالمقاربة النصية كأكؿ مداخؿ العتبات الرئيسة في 

حاالت رمزية ميمة لفعؿ القراءة ك  ،مرايا مجازية مصغرة الركاية كتجمع  ، إذ تعكس ىكيتو كتكشؼ غمتوالتأكيؿكا 

التعبير االستعارم الذم المجازية ك كىي الصكرة متجاكزة القيمة الخبرية إلى قيمة إيحائية. شذراتو في بنية انزياحية 

دكده، كما يعد عبلمة رمزية النسيج النصي كح، كأشكاؿ أخرل تعكس عمى صفحتيا البلمعة مقادير يتسـ بيا

إذ ال بد مف تأطيره ضمف  –(28)بحسب جيرار جينيت  –تستحؽ مقاربتيا في سياؽ التمثؿ الرمزم لممناص مميزة

كالنص المكازم" ىك مجمكع العناصر النصية كالتأكيؿ.  النص المكازم، الذم يغرم القارئ كيحفز المتمقي لمقراءة

 (4)ال تندرج في صمب النص السردم؛ لكنيا بو متعمقة كفيو تصب، كال مناص لو منيا" كغير النصية التي

 كالعنكاف أظيرىا، فضبلن عف العناكيف الصغيرة: الجانبية كاليامشية.

صكرتو مظيرنا مف مظاىر لعبة الراكم في بيذا المعطى؛ يأخذ العنكاف في بعده الرمزم عبر آلية التناص 

: "ًفيًو آياته (97) الكريمة جزءنا مف اآليةمظاىرىا يطالعنا بو الغبلؼ، إذ نقمت لنا عبر ىذه العتبة  كأكؿ .الرمزية

ـى  ـي ًإٍبراًىي قا مىوي كافى آًمنان" بىيِّناته مى ٍف دىخى مى كى
في إشارة إلى خصكصية المكاف المقدس، كأثر المقاـ الذم سمح بيذا . (*)

نتاج العمؿ الركائي،  عمى مقربة منو، بمحمكلو الداللي، كسياقاتو السردية، التي لف يفمت  كاالشتغاؿالتمثؿ، كا 

 كاآليات البينات التي بنيت عمييا الركاية كاستقاـ بيا الخطاب  منيا الحديث عف البيت كالناس كالشخصيات

_______ 

ؿى بىٍيتو كيًضعى ًلمنَّاًس لىمًَّذم ًببىكَّةى ميبىارىكنا كىىيدنل لٍِّمعىالىًميفى   قاؿ تعالى: "* ـي ًإٍبرىاًىيـى  (96) ًإفَّ أىكَّ قىا مىف ۖ  ًفيًو آيىاته بىيِّنىاته مَّ مىوي  كى ًلمَّوً  ۖ   آًمننا كىافى  دىخى مىى كى  عى
مىف ۖ  ٍيًت مىًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن اٍلبى  ًحج   النَّاسً   .)97،  96(، سكرة آؿ عمراف، اآليتاف:) 97) اٍلعىالىًميفى  عىفً  غىًني   المَّوى  فىًإفَّ  كىفىرى  كى

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura3-aya96.html
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: انتقاء المفردتيفب ألدبيكتتكامؿ الصكرة الرمزية في تناصيا التراثي: الديني كا السردم في ركاية طكؽ الحماـ.

كذاؾ المستكل الباذخ مف الكثافة  ،ىذا السياؽ يعكساف ىذا البعد التناصيطكؽ( ك) الحماـ ( كتكظيفيما في )

العربي في  مف المكركث الحكائيخضعا لحالة االستدعاء النصي الرمزية التي تطالعنا في عنكاف الركاية، إذ 

البف حـز ( طكؽ الحمامة ) كتاب عمى نحك يضعنا مباشرة كجينا لكجو مع  مع تحكير في بنية األخيرة، األندلس

 . (18)األندلسي 

 ( الحماـ)إلى  (الحمامة)الذم مارستو رجاء عالـ في ركايتيا بحذؼ التاء المربكطة مف لفظة كلعؿ ىذا التحكير 

التي المدىشة بالطاقة اإليحائية الرمزية  محمَّبلن بصيغتو المجازية  ، كانتقالوىك الذم أسيـ في إثراء العنكاف

في  كلعمو اإلجراء الحاسـ الذم حقؽ اإلثارة كصنع االستفزاز، كالصدمة لدل القارئاكتسبيا في البيئة المكية، 

، ثـ لمحماـ ثانينا. لمطكؽ تصكره ىذا الطير بؿ ىي  كالمعتبر في ىذا التحكير أف الحماـ ال تتعمؽ بالمذكر مف أكالن

مركاية في تييأ ليجرم بمقتضى ما  األنثى، كىي الداللة المحكرية التي نيضت برمزية الطير، إذمنكطة ب

مضمكنيا كبنيتيا العميقة، بكصفيا معنية باليكية األنثكية، كما لو تعمؽ مخصكص بعالـ المرأة، مف حيث 

حساسيا بذاتيا كعبلقتيا بالمجتمع.  كمعنى ذلؾ أف خطاب رج اء عالـ بشكؿ عاـ يتسـ ىمكميا، كمشاكميا، كا 

بالتعاطؼ مع ذات األنثى، كىي تقدر القيـ األنثكية، بدءنا مف الجسد، كانتياءن بالتفكير، كالصمكد في كجو السمطة 

طمكحيا، كينقميا  ىذه السمطة التي غدت أشبو بالطكؽ كداللة القيد الذم يكبح جماحيا كيحد مف .(29)الذككرية

مساحة يشترؾ فييا إلى حالة الغياب. كما تنفتح داللة العنكاف في صيغة الجمع ) الحماـ (  مف حالة الحضكر

 ، إذ الغاية مختبئة كراء ىذا المفظ الذم يدؿ عمى ذكر الحماـ كأنثاه. كمامف جيؿ الشبابالجنساف الذكر كاألنثى 

 لمكاتب المعمنة النكايا ضمف يأتي التحيز ىذا، ك"العنكاف بنية يتحيز لصالح فالكاتب" عمييا، تغمب التحيز سمة"أف

 كمف الطريؼ أف يأخذ الطكؽ بعدنا تناصينا في أعماؿ أخرل مثؿ طكؽ  .(30)"العالـ رؤية تشكيؿ في تسيـ التي

 ككميا تتفؽ عمى مرسى داللي كاحد، يشع برمزيتو، **، كطكؽ الياسميف لكاسيني األعرج (*)اليماـ لمبارؾ ربيع 

_______ 
 2008.،1ربيع،مبارؾ،ركاية طكؽ اليماـ، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط*

 1،2004**األعرج،كاسيني، ركاية طكؽ الياسميف،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،ط
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 ، بداللة رمزية، باذخة تؤكؿ في جكىرىا إلى مثاؿ مخصكص لمزينة كالجماؿ كالدالؿنحك طكؽ الحمامة البف حـز

أدبية شاممة  -يبيف عف قيمة إنسانية"بكصفو المتقدـ عمى غيره، ثَـّ بكصفو كتابنا  ينفؽ داللتو في ىذا السياؽ 

عميقة، تجاكزت زمنو كمكانو لتنغرس في بيئات كأزمنة مختمفة، كال شؾ أف ىذه الخصكبة كىذا العمؽ كتمؾ 

فإف ابف  :ككما يذىب المحقؽ .(29)ايتيا طكؽ الحماـ"القيمة اإلبداعية كاإلنسانية قد استثمرتيا رجاء عالـ في رك 

صكرتيا مثاالن لمزينة، كاأللفة،  حـز يأتي" عمى ذكر الحمامة في الرسالة كأشعارىا في أكثر مف مكضع تبدك فيو

 -إلى حد كبير- مغايرنا. كىذا يغاير رمزية العنكاف كداللتو في طكؽ الحماـ إذ أخذ منحى (18)كالدالؿ" ،الجماؿك 

راقب حركة التحكؿ نحك االنعتاؽ في زقاؽ أبك الرككس، ك المعبرة عف كؿ أنثى بدا حامبلن  ىـ األنثى عزة المكية ف

في شخصية نكرة  كالخبلص مف ىذا القيد اآلثـ، الذم ضرب أغبللو عمى األنثى في ىذا الحي، كنالت حريتيا

 التي انتقمت إلى البيئية األندلسية كتنفست الصعداء في مدريد.

كمما يتمـ القكؿ في ىذا السياؽ أف استحضار الحب كبلزمة سردية كقيمة تداكلية في الركاية يعد  دليبلن عمى أف   

ككعبتيا المشرفة، كالمسجد الحراـ، كميا متكالية دالة عمى الحب، كليس الحمامة في صيركرتيا مكة/ البمد الحراـ، 

لييا تيكم أفئدتيـ .الرمزية سكل ىذه المتكالية المكانية/ الجغرافي فضبلن عف أنيا  ة بكصفيا  الجامعة بيف البشر، كا 

رؤيا ل تؤسس ركاية طكؽ الحماـفي لذلؾ ألفينا رمزية الحب  مركز األرض، كممتقى األركاح، كسرىا الدفيف.

المتباعد، كتمـ تجمع عجيبة، قكة نفسية  إلى يتحرر مف حمكلتو العاطفيةجديرة بالتأمؿ، إذ كجكدية كفمسفة عميقة، 

المتفرؽ برؤية مدىشة، باعتبار ما يتنزؿ في منازؿ التمثؿ السردم لممشاعر المقدسة كالحـر المكي عمى  ثشع

ا نفسينا يبدد الحزف، كيزيؿ الشقاء  حيف يقترف خاصة مف الحجاج كالمعتمريف، كجو التحديد، إذ يغدك الحب مفتاحن

كفؽ نسقية متكازية، تتجاكز مدار التمثؿ  الركاية يتدفؽ فيعمى النحك الذم ، بالمكاف، كالزمافالكعي اإلنساني 

، تتجاكز إيقاعاتو اإلحساس بصدمة ذاتية نفذ مف إسار الرؤية المادية باتجاهو فراديسيلمحب المألكؼ، إذ ي السردم

نما ليا ارتباطات متعددة، أك . كمف ثـٌ فما بدت افالنفس كالكجدمكصكلة بتطمعات القمكب كلكاعج  مكقؼ آني، كا 

 ،لرمزية المفتاحيجعؿ الحب رمزنا فاعبلن كمنطمقان في التمثيؿ الذىني السردم في الركاية عميو مستكيات التشكؿ 

كخاصة مفتاح الكعبة الذم ناؿ عناية الراكم يكسؼ، كقدـ لحمايتو مف السرقة، كحفظو تضحيات نفسيو، 

 ، المحمَّؿ بداللة البقاء لمكعبة كالبمد365ًسا لممفتاح العتيق صالروائي رمًزا مقدكجسدية، ليتحكؿ في سياقو 
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بكصفو في تصكر األشياء كأنسنتيا، المفاتيح الفاعمة التي تستحؽ النظر بداللتو الثاكية أحد  الحبكيغدك ، لحراـ

 ؛يتعارضافلكف الحب في الكتابيف  .287ص ، ، والزمة اليوية اإلنسانية الجامعة بين اآلدميينمفتاح البشر

في طكؽ الحماـ قائـ عمى  مكصكالن بقيـ الفضيمة، كالعفة، فإنوفإذا كاف الحب في طكؽ الحمامة البف حـز 

، إذ تقكؿ:"كبرنا نحف البنات عمى أف يتقاطر ىذا الشعكر مف أحاديث عائشة  الجنس كالمعصية كاإلثـ المبيف،

. كقد "266درؾ اآلف أنو يقـك عمى الجنس كالطعاـ. صالعالـ يقـك عمى الحب الذم ينقذ البنت مف الخنؽ... أل

أسنانو  تعرضتيفقد فاعميتو، أك خاصة حيف إلى حالة مف االنغبلؽ في الرؤية،  الحب يحكؿ المفتاح دكف بمكغ

.كمف ثَـّ فإف فاعمية "535ص  ."المفتاح لو أسناف ككؿ سف يمثؿ قيمة أخبلقية ، عمى افتراض أفلكسكر الكاقع

في العجز المطمؽ  كما دكنيا يمثؿ، التكاصؿ بيف البشركقكة  ،لمسة السحر في جسارة المفتاحرمزية الحب تظؿ 

  التعايش.

لمحب تجرم الباذخة  ألف الداللة الرمزية، 540دكر حكؿ امرأة ص يالحياة أكبر مف أف في لذلؾ فإف الحب 

ارات رض مف كراء اإلشعف رؤية معمقة تقدس األ الذم يكشؼتصكر البعد القيمي في االتصاؿ السردم، ضمف 

يحاءات اليس في الديانة المصرية القديمة، ك لقد كانت إيز المتكررة . ك  رمز القدسي الذم يثير انطباعات، كا 

الصكفية في ىذا ينسجـ كرؤية ك ، (31)بالخصب ك النماءارتبطت بتعاقب الفصكؿ، كالحركة الدكرية لؤلفبلؾ، ك 

شفرة في الصكرة الفيزيائية المحسة، ك  لمحب اإلليي الذم يحيؿ إلى تجمي العمك تصكر األنثى بكصفيا تجسدنا

. باعتبار أف اإلنساف ابف أمو  (31)المطمؽ كالمقيد في األشكاؿ المتعينةة تكحي بانسجاـ الركحي كالمادم ك جمالي

كما أف المرأة تمثؿ صكرة األرض مف أديميا يتحصؿ غذاؤه. ي التي أرضعت، ك عتو ك ابف أرضو فيك ابف طبي

فالمرأة دليؿ  ؛كؿ جزء دليؿ عمى أصمو، ك ، فكما أف النفس جزء مف الركح فالمرأة جزء مف الرجؿالنفس كالرجؿ

 .الدليؿ مقدـ عمى المدلكؿالرجؿ ك عمى 

ذا كانت  الحمامة لدل ابف حـز ىي كالطكؽ حميتيا كزينتيا، أك ىك األمانة المعقكدة في " رسكؿ الحب كاليكل، كا 

فإف مكة المكرمة، بكعبتيا المشرفة كالحـر المكي ىي الحمامة  ؛(18)عنقياف لحمميا مف العاشؽ إلى المحبكب"

شراقة الكجكد في ىذا العالـ.المقد  سة كا 



36 
  الثاين ،العددرللة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر

طكؽ الحماـ، فقد فرضت حضكرىا مبلمح التكثيؼ الرمزم في ركاية إحدل ) المكت كالفناء (  بنيةتشكؿ كما   

، كقتؿ فاطمة أخت حي أبك الرككسفي  ظيكر ) الجثة(ككاف ل، ضمف تقنية لعبة الراكم منذ مطمع الركاية

ميـ في إنتاج ىذه الداللة، كفي  دكر المحقؽ ناصر، ك حضكر المقبرة المادم كالمعنكم في ركاية نكره في مدريد

حدل العبلمات السردية الفارقة في ك الداللي، أحد مظاىر التكتر  اميكرىظحصكؿ التكثيؼ، عمى نحك يجعؿ  ا 

 كاف ظيكر بؿ لقدا تكشفت مبلمح الشخصيات كاألمكنة، مسرد الحكاية، كبيا انطمقت في ممنيف،  الركايةاشتغاؿ 

المنطمؽ الخطاب السردم في طكؽ الحماـ. كمف ىذا رسـ مبلمح ، كمؤشرنا عمى البدايات لسرد مدخبلن  ىذه الدكاؿ

الشيء الوحيد األكيد في ىذا الكتاب ىو موقع الجثة: الزقاق الضيق المسمى أبو "فقد نصت الركاية عمى أف

شبكة العبلقات التاريخية كاالجتماعية أخذ ) الفناء/ المكت( مساحة مف التصكر ضمف  لذلؾ ، "7 .ص وسو الر 

كاقعنا  بداف ؛بيف الشخصيات كاألمكنة بتصكير الكاقع، كنيضت األحداثبرمزيتيا في الفضاء الركائي، إذ رسمت 

يعكس طبيعة السمطة القاىرة التي تمارسيا الشخصية الذككرية كما اآلخر، ب بالصراع، كالتربص جديدنا، يتسـ

المسؤكلية األخبلقية كالقانكنية التي أنفؽ المحقؽ ناصر مف كقتو كعمى الرغـ مف  في الحي.كالمكاف تجاه األنثى 

ال أف تعقيدات الحدث، كتراكـ عشرات القضايا حاؿ دكف كشؼ ا، ككشؼ خيكط الجريمة إملحمايتي كصحتو

الجائحة التي  "فيي أيقكنة رمزية مفتكحة عمى كؿ االحتماالت، ت الجثة عمى كجو الخصكصكظم القاتؿ،

الجريمة "،  وىي" رمز لمضياع ورمز 13أصابت زقاق سكان أبو الرووس و شردت شخوصو، وغيبت أىمو ص

استيدفت :" طرًفا في مؤامرة كباتت مع ىذا الكعي بالرمز"230لجثة رمز لمفناء، ص"، كما أن "ا193ص 

المتمقي في حالة  بجعؿلغزنا يصعب التكيف بما جرل، فنجحت  . لقد حكليا الترميز"71ص  ، المكان برمتو

حداثيا دكف فؾ شفرة ىذا المغز، دىشة، يترقب ماذا ستخبئ لو المشاىد القادمة، حتى انتيت فصكؿ الركاية كأ

 لمفناءصار البديؿ الرمزم دكف معرفة القاتؿ إف القتؿ بكصفو جريمة  كفاعميتو الرمزية. ، كىنا تكمف لذة النص

ممارسة القمع  ، أكاآلخر ذلؾ أف السعي لفناءكانتزاع الكياف كالكينكنة ،  األخبلؽ، المكاف ك ، كمنيا فناء كالمكت

.يكغؿ في الجريمة، كيصبح مدعاة ب عمى كجو التحديد ضده  قانكف العدؿ اإلليي لفناء المجـر
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 النتائج

 كقبؿ أف نطكم صفحات ىذه الدراسة يمكننا تسجيؿ النتائج اآلتية:

  السردية، كأفضت في ىذه الممارسة إلى تطكيؽ النظرية األحادية التجريب بأبعاده مارست الركاية

ا مف الزمف في الركاية القديمة، كنجحت الركاية إلى  بما تكسمت بو مف  -حد كبير-التي شاعت ردحن

بالسيرم كالغيرم، إذ مزجت  بثنائية مجنحة تقديـ مقاربة ناجعة لمعالجة الكاقعالتقنيات الحديثة إلى 

  .لطابع الكاقعي، كالركائي ذم الطابع العجائبي المتخيؿذم ابيف السيرم 

  ناثنا ؛  :الكاقع، كتأزمو تجاه األنثى كجيؿ الشباب عامة الركاية بإشكالية انغبلؽعنيت ذككرنا كا 

يجابياتو، عمى النحك الذم فاكتسبت  الركاية بالتجريب خاصيات متعددة في رسـ الكاقع بسمبياتو، كا 

 . م مف خبلؿ مكقع الراك كشؼ 

  أف ىذه الركاية في ظاىرىا جرد ألحداث التاريخ كسرد لمماضي؛ لكنيا في بنية الراكم العميقة تمثؿ

 رؤية لمذات في عبلقتيا الجمعية باآلخر.

  إعادة صياغة العالـ برؤية جديدة، تتساكؽ كرؤية ما بعد  الراكية مف خبلؿ مكقع الراكمحاكلت

، كأحادية المكقع إلى تعددية األصكات تجاكزت الصكت األحادمإذ . التجريبالحداثة في التصكر ك 

كانت مف أىـ الخصائص النكعية التي أسيمت تفكؽ كىذه الخصكصية كالمكاقع كالعكالـ السردية، 

 .ركاية طكؽ الحماـ، كتعزيز حضكرىا بيف الركايات العربية المتميزة

   ظمت دائرة حكؿ  كمكقعو، كعكالمو التيمحككمة كميا بصكت الراكم، كالمكاقع كالعكالـ األصكات

ضمف منظكمة األبعاد الدينية، كاالجتماعية،  كاشتغمت في مقاربتيا بتصكير الكاقع الرؤل كالمضاميف

 كالتاريخية. 

  ا رائعنا لمتحكالت االجتماعية كحركة الشخصيات كاألحداث في قدمت ركاية طكؽ الحماـ أنمكذجن

دراؾ، كأفمحت مف خبلؿ الراكم بإيقاع متسارع، متناـ بكعي، ك الفضاء المكاني المكي، كالمدريدم  ا 

 إزالة الركاسب الفكرية كالتخمؼ الحضارم مف المجتمع.كمكقعو في 
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 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

 فاعلية برنامج إرشادي في خفض درجة اضطراب التوافق لدى المسنات المقيمات بدار الرعاية االجتماعية
 في مدينة الطائف 

The Effectiveness of a Counseling Program on Reducing  Adjustment Disorder 

Degree among Elderly Residents of the Social Welfare infirmary  in Taif 

 

 

*PRO.Ahmed Said Hariri 

**Ahlam Ahmed Hassan al-Malik 

 

Abstract 
This research aimed to test the effectiveness of a 

psychological counseling program in reducing the 

level of adjustment disorder among elderly women 

who are living in social welfare infirmary in Taif city. 

Quazi-experimental method was used on a sample of 

(30) old women who were randomly selected and 

divided into two groups, experimental (15) and control 

(15). The results show that there were differences in 

means of the experimental group between the pre- and 

post- measurements of the adjustment disorder's scale 

after the application of the counseling program. 

However,  there were no differences in means of the 

control group between the pre- and post- 

measurements of the adjustment disorder's scale after 

the application of the counseling program. In addition, 

there were differences between the mean scores of the 

experimental and control groups on the post 

adjustment disorder's scale after the application of the 

counseling program in favor of the experimental group 

Key Words:  Counseling Program  - Adjustment 

Disorder - Elderly - Social Welfare Infirmary 
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 ملخص
هدف هذا البحث إىل اختبار برنامج لإلرشاد النفسي يف 
سنات 

ُ
خفض درجة اضطراب التوافق لدى عينة من امل

قيمات يف دار الرعاية االجتماعية يف مدينة الطائف، ومت 
ُ
امل

( 03التجرييب على عينة تكونت من ) هاستخدام املنهج شب
ُمسنة مت اختيارهن وتعيينهنَّ بالطريقة العشوائية، وتوزيعهن 

( ُمسنة، 51إىل جمموعتني اجملموعة التجريبية مكونه من )
( ُمسنة، وكشفت النتائج 51واجملموعة الضابطة مكونه من )

عن وجود فروق يف متوسطات درجات أفراد اجملموعة 
القياسني القبلي والبعدي على مقياس اضطراب التجريبية بني 

التوافق بعد تطبيق الربنامج  اإلرشادي، وعدم وجود فروق يف 
متوسطات درجات أفراد اجملموعة الضابطة بني القياسني 
القبلي والبعدي على مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق 
الربنامج اإلرشادي، وجود فروق بني متوسطات درجات 

عة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد اجملموعة أفراد اجملمو 
الضابطة يف القياس البعدي على مقياس اضطراب التوافق 
بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي وذلك لصاحل اجملموعة 

 التجريبية.
 -اضطراب التوافق -الكلمات املفتاحية: الربنامج اإلرشادي

 دار الرعاية االجتماعية. -املسنات
 

___________ 
أستاذ الصحت النفسيت رئيس بيج الخبرة للدراساث االجتماعيت واإلنسانيت في جامعت  *

 الطائف
 

 بيج الخبرة للدراساث االجتماعيت واإلنسانيت في جامعت الطائف** باحث متعاون في 
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 ةــُمقدم

تزايد في اآلونة األخيرة االىتمام بفئة الُمسنين، ويرجع ذلك إلى تزايد عدد الُمسنين عمى المستوى العالمي في السنوات 

أربعة أضعاف مما كان  تعادلنسبة ارتفاع ب ( مميون نسمة841) 2013األخيرة حيث بمغ عدد الُمسنين في العالم عام 

( مميون ُمسن، وسوف يتضاعف عدد الُمسنين في العالم 202حيث بمغ عدد الُمسنين ) 1950عميو الحال في عام 

 (1) (United Nations, 2013).المميارين" عددىم من المتوقع أن يتجاوزو ، 2050ثالث مرات تقريبًا لعام

مرحمة الشيخوخة إحدى مراحل النمو األساسية التي يصاحبيا العديد من التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية "والشك أن 

واالجتماعية والنفسية، ويترتب عمى ىذه التغيرات ظيور العديد من المشكالت التي تعوق توافق الُمسن مع أسرتو 

  (2)(.1997)خميفة، جتمعو وتؤثر عمى حالتو النفسية "ومُ 

عدد الُمصابين باالضطرابات حيث أن  االضطرابات النفسيةُمعاناة الُمسنين من زيادة  بعض اإلحصائيات إلىوُتشير 

  وىذا بالطبع يشمل الُمسنين. (3)(2015دولو" )غانم، %( من عدد سكان أي 35-30يتراوح ما بين ) عموماً  النفسية

صحتو النفسية والبدنية، وفي حال عدم توافق المسن مع أسرتو أو و  وال شك أن األسرة ذات تأثير بالغ عمى توافق المسن

ما ُيْعرف حسب تصنيف الدليل التشخيصي الرابع في الدور االجتماعية المخصصة لممسنين فإن ذلك قد يؤدي إلى 

( بمسمى "اضطراب APA) لمرابطة األمريكية لمطب النفسي DSM-IV)- (DSM-5والخامس لالضطرابات النفسية 

 . لممسن تحديداً وىذا االضطراب يؤثر سمبًا عمى الصحة النفسية Adjustment Disorder" التوافق 

النفسية ومنيا ضغوط الحياة والعيش في  ضغوطلمالتوافق خالل ثالثة شيور من التعرض  اتوتظير عالمات اضطراب

في النساء ىذه االضطرابات وتحدث  لياتيم تجاه مسنييمدار المسنين نتيجة تخمي األبناء واألسر ألي ظرف عن مسؤو 

فالُمسن عند انتقالو إلى دار الرعاية يؤدي إلى  ( وقد تكون مصحوبة بالقمق أو االكتئاب2.1أكثر من الرجال بنسبة )

عالج الوسائل ويتضمن ال صعوبة التوافق مع البيئة الجديدة مّما يجعل من اإلرشاد النفسي ضرورة ُمّمحة ليؤالء الُمسنين،

 (4)(.2003النفسية واستخدام األدوية في بعض الحاالت )الشربيني، 

لذا فقد أثبتت العديد من الدراسات فاعمية برامج اإلرشاد النفسي الُمقدمة لكبار السن في خفض وتخفيف العديد من 

؛ (6)(2004الطعاني،)؛ (5)(1999الُمشكالت النفسية والصحية لدى الُمسنين في دور الرعاية كدراسة )مخيمر وعمر، 
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كما أثبتت بعض الدراسات فاعمية البرامج اإلرشادية في خفض االكتئاب لدى الُمسنين  (7))2013سيام البيشبشي، )

 .(10))2010عبير عبده، ( ،(9))2009باركمي ونقييم، ( ،(8))2003كدراسة )اليكسوبوولس وراوي وآرين، 

االجتماعية  ر الرعايةفي دو أىمية تناول موضوع اضطراب التوافق لدى الُمسنات  انلمباحثوبناًء عمى ما تقدم فقد اتضح 

الُمسنات من عينة  لدىفي خفض درجة اضطراب التوافق  ُيسيملمعرفة  تصميم برنامج إرشادي وأىمية في السعودية،

 . الطائفبدار الرعاية في مدينة 

 مشكمة البحث وتساؤالته

ليذا فيم بحاجة إلى الرعاية واالىتمام من قبل األفراد من المتغيرات النفسية والصحية لمرحمة الشيخوخة  الُمسنون يعانون

)صفا صيام،  رات الجديدة التي تطرأ في حياتيموالمؤسسات االجتماعية لمساعدتيم عمى التكيف والتوافق مع التغي

2010 ((11). 

لدى  اإلصابة باألمراض النفسية"إلى أن نسبة  (12) (.2008Nakasujja et al )ناكسيجا وآخرونوقد أشارت دراسة 

انتشار االضطرابات إلى وجود فروق في  (13)(2009معمرية وخزار )" وأشارت دراسة %(48نسبة ) الُمسنين تصل إلى

إلى أن  (14)(2014األطرم )النفسية بين الُمسنين والُمسنات لصالح الُمسنات الُمقيمات بدار الُمسنين، كما أشارت دراسة 

 .في السعودية لدى الُمسنين اضطرابات التوافق مع اكتئاب المزاج أكثر األمراض النفسية شيوعًا في المناطق الريفية

لمباحث األول ومقابمتو لمعديد من حاالت عدم  الُممارسة العيادية من خالل أيضاً مشكمة ىذا البحث  كما اتضحت

لدار الرعاية االجتماعية لممسنات في  الثاني زيارة الباحثوكذلك  التوافق لمسنين ُمقيمين في دور رعاية اجتماعية،

 األخصائياتأكدتو  وىذا ما، عدم التوافق عمى معظم المسنات المقيمات اضطرابأعراض  تيامالحظو  مدينة الطائف

 عند قدوم الُمسنات إلى الدار، وتم التأكد منو فعميًا في القياس القبمي. العامالت ىناك خاصةً  ات واالجتماعياتالنفسي

 وبناًء عمى ما سبق فقد تمت صياغة مشكمة البحث في التساؤل الرئيس التالي:

الرعاية االجتماعية في  رشادي نفسي في خفض درجة اضطراب التوافق لدى المسنات المقيمات بدارإما فاعمية برنامج 

 مدينة الطائف؟
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 وفي ضوء التساؤل الرئيس لممشكمة تتفرع التساؤالت التالية: 

ىل توجد فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس  .1

 اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟

درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس ىل توجد فروق في متوسطات  .2

 اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟

ىل توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة  .3

 البرنامج اإلرشادي؟ في القياس البعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق

برنامج لإلرشاد النفسي يتم من خاللو توظيف استراتيجيات  واختبار فاعمية تصميمييدف البحث إلى  :أهداف البحث

ة االجتماعيقيمات في دار الرعاية وفنيات اإلرشاد النفسي في خفض درجة اضطراب التوافق لدى عينة من الُمسنات المُ 

  .في مدينة الطائف

 البحثة أهمي  

رشادي في خفض إتصميم واختبار فاعمية برنامج  من خاللاألىمّية العممية لمبحث الحالي  تكتسب األهمية العممية:

لحل لمبرامج النفسية الُمصممة خصيصًا لممسنين  وتأكيدًا لألىمية العممية درجة اضطراب التوافق لدى الُمسنات،

 صيام،صفا ) ،(16))2001الحفناوي، جييان ( ،(15))1999عبد اهلل، سيير كدراسة ) بالدور مشكالتيم النفسية

 . (17))2011الشيري، (، (11))2010

لممعنيين في دار  إرشاديتوفير برنامج عممي نفسي في األىمّية العممية لمبحث الحالي  تكتسب ة العممية:األهمي   

الكوادر عمى البرنامج ىذه تدريب و اضطراب التوافق، الُمسنات عمى خفض درجة ُيساعد لة االجتماعيالرعاية 

 رشادوفق برنامج عممي مدروس مستند إلى فنيات اإل ين والنفسيين الموجودين في دار الرعايةاالجتماعيكاألخصائيين 

وُتسيم في تطوير البرامج  عممية تفيد المعنيين بالُمسنين الخروج بتوصيات ومقترحاتوكذلك المعرفي السموكي، 

 اإلرشادية المقدمة لمُمسنين.
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 صطمحات البحثمُ 

خطة عمل توضيحية وتفصيمية لكل ف البرنامج اإلرشادي بأنو "ُيعرّ  :Counseling Programالبرنامج اإلرشادي 

ة في والخطوات التنفيذية لتحقيق األىداف المرجوّ  النفسية المراحل واألنشطة التي يمكن أن تتضمنيا العممية اإلرشادية

البرنامج اإلرشادي  ف الباحثانعرّ يُ و  (18)(2015، إسماعيل)" عمى أسس عممية بأقل تكمفة، وبناءً و أقل وقت ممكن 

يقومان بتنفيذىا عمى الُمسنات المقيمات بدار الرعاية  خطط ليانظمة ومُ إجرائيًا: ىو عبارة عن عممية إرشادية مُ 

عمى  ةستندالمُ  النفسية ألنشطة والفنيات والوسائلالعديد من اإلجراءات وااالجتماعية في الطائف، وتتضمن ىذه العممية 

  بيدف خفض درجة اضطراب التوافق. نظرية اإلرشاد المعرفي السموكي

ف اضطراب التوافق حسب المعجم النفسي الطبي "تصنيف عام ُيعرّ  :Adjustment Disorderاضطراب التوافق 

يستخدم في الطب النفسي لوصف حالة سوء التوافق المتأتي كرد فعل لوضع ضاغط نفسيًا حااًل ومباشرة بعد وقوع 

 الباحثان فعرّ يُ و  (20)(A.Reber & E.Reber, 2001)" رحدد ىو ثالثة شيو العامل الضاغط والمعيار الزمني المُ 

عمى  البحث مسنة من الُمسنات في عينة ىو مجموع الدرجة الكمية التي تحصل عمييا أيّ ب التوافق إجرائيًا: اضطرا

 .(19) (2009اضطراب التوافق )الحريري، مقياس 

لديو تغيرات فسيولوجية غير قابمة لمرجوع والتي تحدث  حدثتف الُمسن بأنو "الشخص الذي ُيعرّ  :Elderlyالُمسن 

الُمسنات  ف الباحثانعرّ يُ و  (21) (2007)عبد المطيف، نتيجة تقدم العمر، وتستمر بصفة تصاعدية نحو الكبر" لمجسم

أعراض ( عامًا فأكثر، وتعاني من 50ة والتي تعدت سن )االجتماعيقيمة في دار الرعاية سنة مُ إجرائيًا: ىي كل مُ 

 اضطراب التوافق.

 حدود البحث

برنامج لإلرشاد  وتطبيق تصميم موضوعيًا في تطبيق أدواتو العمية والمتضمنة اقتصر ىذا البحث الحدود الموضوعية:

 .وتطبيق مقياس اضطراب التوافق في القياس القبمي والقياس البعدي ،النفسي

الرعاية االجتماعية لمُمسنات بمدينة الطائف في المممكة العربية تم تطبيق أدوات البحث عمى دار الحدود المكانية: 

 .، والتي تشرف عمييا وزارة العمل والتنمية االجتماعيةالسعودية
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قيمات بدار الرعاية االجتماعية في مدينة الطائف، والبالغ تم إجراء البحث عمى عينة من الُمسنات المُ الحدود البشرية: 

 ( مسنة.30عددىن )

 ،2015/ 7/ 15إلى  2015/ 6/ 17تم تطبيق البرنامج اإلرشادي خالل أربعة أسابيع من الفترة  الزمانية: الحدود 

 لممدة المسموح بيا من وزارة العمل والتنمية االجتماعية. وذلك وفقاً 

إعداد  الحالي والبرنامج اإلرشادي(19) (2009مقياس اضطراب التوافق إعداد )الحريري, استخدام  األدوات الُمستخدمة:

 .(2016، والحريري المالكي)

 الحالي البرنامج اإلرشادي

 : أهداف البرنامج اإلرشادي

خفض درجة اضطراب التوافق لدى  فييتمثل اليدف العام لمبرنامج اإلرشادي  الهدف العام لمبرنامج اإلرشادي:.1

مجموعة تجريبية من الُمسنات الُمقيمات بدار الرعاية االجتماعية في مدينة الطائف من خالل استخدام طرق ووسائل 

وذلك لُمساعدتيم  ،وأنشطة وميارات وفنيات نفسية يكتسبيا أفراد المجموعة التجريبية من جمسات البرنامج اإلرشادي

  في بيئتيم التي يعيشون بيا. اإليجابياب التوافق وتحقيق التكيف اضطر أعراض عمى خفض 

أعراض المجموعة التجريبية بأفراد تبصير تتمثل األىداف اإلجرائية لمبرنامج في  :األهداف اإلجرائية لمبرنامج.2

في  الحياتية المختمفةرفع مستوى التوافق اإليجابي في ظل الظروف والمواقف و ، اضطراب التوافق وسبل الوقاية منيا

، وكذلك تعريف المجموعة التجريبية بالخصائص والتغيرات المصاحبة لممرحمة العمرية التي يعيشونيا وكيفية دار الرعاية

العديد  واكتساب ، والرعاية الذاتية،حل المشكالتو  واألفكار العقالنية، عمى أساليب االسترخاء، يمالتكيف معيا، وتدريب

جتماعية التي ُتساعدىم عمى االتصال والتفاعل مع بعضيم البعض ومع اآلخرين، وقياس مدى فاعمية من الميارات اال

 الُمسنات.ىؤالء  جمسات برنامج اإلرشادي في خفض درجة اضطراب التوافق لدى

معتمدة عمى أساليب  ( جمسة إرشادية24يذا البحث عمى )ليحتوى البرنامج اإلرشادي : اإلرشادي محتوى البرنامج

البرنامج فنيات اإلرشاد المعرفي السموكي مثل: )التعزيز  يستخدمكما ، الجماعي اإلرشادفي  اإلرشاد المعرفي السموكي

 Feedالتغذية الراجعة  – Social Reinforcesالمعززات االجتماعية  – Positive Reinforcementااليجابي 

back –  النمذجةModeling – وارلعب األد Roles play-  الُمحاضرة والُمناقشة الجماعيةLectures and 
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Group Discussions –  الحوارDialogue –  االسترخاءالتدريب عمى  Relaxation Training–  حل المشكالت

Problem Solving.)  البرنامج  من جمسات ستخدمة في البرنامج حسب موضوع كل جمسةالمُ  تنوعت األنشطةوقد

 .وغايات البحث أىدافبما يتناسب مع ، و اإلرشادي

عمى عدد من البرامج اإلرشادية الخاصة  االطالعتصميم برنامج إرشادي بعد تم إجراءات تطبيق البرنامج اإلرشادي: 

وقد أشاد السادة  من ذوي االختصاص والخبرة،( محكمًا 23)عدد تحكيم البرنامج من وتم بالُمسنين وُمشكالتيم النفسية، 

الُمحكمين بأىمّية البرنامج وأجمعوا عمى ُمالئمة البرنامج وأضافوا العديد من التعميقات والمالحظات التي أْثرت البرنامج 

من وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتسييل ُميمة تطبيق  رسمية الحصول عمى موافقةتم و  وزادت من قيمتو العممية،

جراء القياس القبمي عمى أفراد المجموعة التجريبية وأفراد البرنامج اإلرشادي  بدار الرعاية االجتماعية بالطائف، وا 

( ُمسنة ومجموعة 15نة من)إلى مجموعتين مجموعة تجريبية مكوّ  وتقسيميااختيار عينة البحث و  ،المجموعة الضابطة

جراء القياس البعدي عمى  مجموعة التجريبيةدي عمى أفراد ال( ُمسنة، وتطبيق البرنامج اإلرشا15نة من)ضابطة مكوّ  وا 

تم  من صحة الفروض تحققولمأفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد االنتياء من تطبيق البرنامج، 

 التوصيات.أىم ُمناقشة نتائج البحث ، واستخالص تم وأخيرًا ( SPSS-24) تحميل البيانات إحصائيًا ببرنامج

 واستخدام جياز حاسب، وجياز عرض لمساعدة في الواجبات المنزليةتمثمت األدوات اساعدة: مُ الوسائل ال

 (Power Point واالستعانة بصور ومقاطع فيديو لمعديد من األنشطة، واستخدام سبورة وأقالم، ولوحة تعزيز، وأريكة )

رصد انطباعات ، وقد تم تقييم البرنامج من خالل تقييم مخرجات كل جمسة عمى حدة، وتم مناسبة لتعمم االسترخاء

ُمقارنة نتائج القياس القبمي فضاًل عن  من قيم ومفاىيم إيجابية جديدة، الُمسنات حول مدى إضافة البرنامج لحياتيم

 تائج المجموعة الضابطة. والقياس البعدي لممجموعة التجريبية وُمقارنة نتائج المجموعة التجريبية بن

 Adjustment Disorderاضطراب التوافق 

ُعّرف اضطراب التوافق في الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية عمى  :مفهوم اضطراب التوافق

 ث انفعال كاستجابة لضاغط نفسي ُمحدد )واحد أو أكثر( خالل ثالثة أشير من بدء ىذا الضاغط" و أنو "حد

ف اضطراب التوافق حسب الدليل التشخيصي واإلحصائي األمريكي الخامس كما ُعرّ  (22)(2012)عبير أحمد، 

( أنو "تطور أعراض نفسية APAالصادر من الرابطة األمريكية لمطب النفسي ) DSM-5لالضطرابات النفسية والعقمية 

 (23)(.2015)مصطفى ويوسف، " ات التي تحدث في غضون ثالثة أشيرضغوطاستجابة لمأو سموكية 
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 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

بأسموب  الحياتيةأن اضطراب التوافق ىو عدم قدرة الفرد عمى مواجية المواقف الضاغطة والمصاعب  يرى الباحثانو 

ذا ترافق ذلك إمثل دور الرعاية االجتماعية لممسنين أحد مصادر الضغوط النفسية التي يتعرضون ليا خاصًة وتُ صحيح، 

 .لمكان جديد بالنسبة إليو المسن ، وانتقالاألسرةمع تخمي 

، واألسباب وراثيةمنيا األسباب الاألسباب التي تُفسر أسباب اضطرابات التوافق ُمتعددة،  أسباب اضطراب التوافق:

ليم اإلصابة بأمراض عضوية خطيرة والعوامل النفسية واالجتماعية مثل فقد  األشخاص الذين سبقالبيولوجية خاصًة 

عدم إشباع الحاجات األساسية تجعل مثل ، أو المرور بتجربة الحرمان، و كمييما( أثناء مرحمة الطفولة أحد الوالدين )أو

 (3)(.2015أكثر عرضة لموقوع في اضطراب سوء التوافق )غانم،  األشخاصىؤالء 

 (:DSM-5تشخيص اضطرابات التوافق وفق الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس)

سموكية استجابة لتحديد الضغوطات التي تحدث في غضون ثالثة أشير من بداية تطور أعراض نفسية أو . 1

 الضغوطات.

 ىذه األعراض أو السموكيات ىي أعراض إكمينيكية ىامة، كما يتضح من كاًل مما يمي:. 2

نسبة الشدة أو كثافة الضغوطات، مع األخذ بعين االعتبار السياق الخارجي والعمل  انفعال ممحوظ يشير . أ

 فية التي قد تؤثر عمى شدة األعراض.الثقا

 واألعراض ال تشير إلىانخفاض كبير في المجاالت االجتماعية والمينية، أو غيرىا من ميام األداء  . ب

فإن األعراض ال تستمر ألكثر من ستة أشير  بمجرد إنياء الضغوطاتو معايير اضطراب عقمي آخر، 

 (23) (2015مصطفى ويوسف، )

 عالج اضطراب التوافق

مضادات االكتئاب )إن كان و  ُيعالج مضطربي التوافق بمضادات القمق )إن كان مصحوبًا بالقمق( العالج الدوائي:. 1

)غانم،  الحذر في وصف الميدئات لتجنب إدمان مثل ىذه األدويةوالبد لمطبيب النفسي توخي  مصحوبًا باالكتئاب(

2011) (24) 

استخدام فنيات العالج النفسي التدعيمي ، و النفسية ىي العالج السموكيأفضل أنواع العالجات  العالج النفسي:. 2

 (3)(.2015اإلقناع بدخول المستشفى عند الضرورة )غانم،  -المناقشة -تعديل البيئة -الطمأنة -مثل: اإليحاء
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 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

 الدراسات السابقة

دراسة بعنوان "أثر برنامج إرشادي في تنمية التوافق النفسي لدى الُمسنين الُمقيمين  (16)(2001أجرت جييان الحفناوي )

( 10نة من )تجريبية مكوّ  ، وقسمت العينة إلى مجموعتين( ُمسنًا وُمسنة20من ) عمى عينة مكّونةفي دور الُمسنين" 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين  إلىوتوصمت الدراسة ( أفراد من الجنسين 10نة من )ضابطة مكوّ و أفراد من الجنسين 

وافق النفسي متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية اإلناث قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى مقياس الت

لى و و لصالح القياس البعدي  جود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية اإلناث وأفراد ا 

طة اإلناث في القياس البعدي عمى مقياس التوافق النفسي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح أفراد المجموعة الضاب

 المجموعة التجريبية، مما يؤكد فاعمية البرنامج اإلرشادي.

عمى عينة  "سنين وعالقتو بتوافقيم االجتماعيدراسة بعنوان "تغير الوسط الطبيعي لممُ ( 25)(2005فاتن الدىان )تناولت و 

 اً وجود فروق دالة إحصائيوتوصمت الدراسة إلى  ،المنيج الوصفي وُمسنة، واعتمدت الدراسة ( ُمسناً 164من )مكّونة 

لرعاية لصالح في التوافق االجتماعي بين الُمسنين الذين يعيشون في الوسط الطبيعي، والُمسنين الذين يعيشون في دور ا

في التوافق االجتماعي بين الُمسنين الذكور  النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً ، كما توصمت ُمسنين دار الرعاية

 لصالح الذكور. دور الرعايةالذين يعيشون في دور الرعاية والُمسنات اإلناث المواتي يعشن في 

محافظة خان معوقات التوافق النفسي االجتماعي لدى الُمسنين في دراسة بعنوان " (26)(2009أبو إسحاق ) وأجرى

وجود فروق وتوصمت الدراسة إلى واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي  ،( ُمسن وُمسنة100من )عمى عينة مكّونة  "يونس

عزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى( فالذكور أكثر توافقًا مُمسنين تُ ت التوافق النفسي االجتماعي لذات دالة إحصائية لمعوقا

 من اإلناث.

دراسة بعنوان "فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي في تخفيف الشعور بالوحدة  (7)(2013البيشبشي سيام ) أجرتكما 

وتم تقسيميم إلى مجموعة تجريبية ، ( ُمسنًا وُمسنة20)عمى عينة مكّونة من  النفسية لدى الُمسنين في دار الرعاية"

 ،المنيج التجريبيسنات، واعتمدت الدراسة ( ُمسنين ومُ 10ومجموعة ضابطة عددىا )ن وُمسنات ( ُمسني10عددىا )

رشادي المعرفي السموكي في تخفيف الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من فاعمية البرنامج اإلوتوصمت الدراسة إلى 

 .الُمسنين الذين يعانون من الشعور بالوحدة النفسية لصالح المجموعة التجريبية



11 

 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

دراسة بعنوان "التوافق والشيخوخة، الفروق  Shekhar, Koul & Kour)  2013) (27)وكول وكور  شيكار أجرىبينما 

، واعتمدت وُمسنة ( ُمسن40) عمى عينة مكّونة منبين الجنسين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمُمسنين" 

قارنة كانوا أكثر توافقًا مُ  المؤسسات غير الرسميةفي  الُمسنينأن األفراد وتوصمت الدراسة إلى المنيج الوصفي،  الدراسة

أكثر عرضة لمشكالت التوافق ُمقارنًة بالرجال  الُمسناتكما كانت النساء   المؤسسات الرسميةفي الُمسنين باألفراد 

 .الُمسنين

 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة

أبو إسحاق، )، (25))2005دراسة )فاتن الدىان، بشكل مستقل مثل موضوع التوافق  الدراسات تناولت بعض .1

تصميم برامج إرشادية لمُمسنين كدراسة  وبعض الدراسات تناولت (27)(2013شيكار وآخرون، ) ؛(26)(2009

وىذا يعكس أىمية الموضوع وأىمية البرامج  (7)(2013سيام البيشبشي، )؛ )(16)2001، )جييان الحفناوي

 .       اإلرشادية ليذه الشريحة االجتماعية تحديداً 

، )(26)2009أبو إسحاق، )، (25)(2005دراسة )فاتن الدىان،مثل المنيج الوصفي  الدراسات استخدمت بعض .2

 16))(2001)جييان الحفناوي، دراسةمثل التجريبي  استخدمت المنيج وبعض الدراسات(27)(2013شيكار وآخرون،)

مما يعكس أىمية تناول ىذه الموضوع بأي منيج عممي يحقق أىداف البحث في مجال  (7)(2013،سيام البيشبشي(و 

  .الُمسنين

سيام ) ،(16)(2001)جييان الحفناوي،  دراسةمثل  ( ُمسن20تجريبية متوسطيا ) اتعين بعض الدراسات تناولت .3

( 100متوسطيا )عينات  الدراسات الوصفية تناولتبينما  (27)(2013شيكار وآخرون، ) ،(7)(2013البيشبشي،

( 30البالغة ) وىذا يؤكد مناسبة عينة البحث الحالي (26)(2009أبو إسحاق، ) ،(25))2005)فاتن الدىان،  ُمسن

 .طبيعة المنيج التجريبي الُمستخدمو  ُمسنة

اإلرشادية المقدمة اتفاق جميع نتائج البرامج اإلرشادية في الدراسات السابقة عمى إثبات نجاح وفاعمية البرامج   .4

، وىذا يجعل فرصة تصميم وتطبيق برنامج في البحث الحالي فرصة مؤاتيو لمُمسنين في دور الرعاية االجتماعية

 .ومالئمة لطبيعة واحتياج المجتمع المحمي في السعودية
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 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

 فروض البحث

والبعدي عمى مقياس توجد فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي  .1

 اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.

ال توجد فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس  .2

 اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.

ات درجات أفراد المجموعة الضابطة في توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط .3

 القياس البعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.

التجريبي، الذي يتم من خاللو التعّرف عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي في خفض  والمنيج شب استخدم :منهج البحث

 عاية االجتماعية.درجة اضطراب التوافق لدى الُمسنات الُمقيمات بدار الر 

( ُمسنة، وتم اختيار وتعيين العينة عشوائيًا باستخدام القرعة 30)البحث  افي ىذبمغ عدد العينة األساسية : عينة البحث

( ُمسنة يمثمون المجموعة الضابطة، وقد 15( ُمسنة يمثمون المجموعة التجريبية و)15وتقسيمين إلى مجموعتين )

 .( سنة100 – 50بين )تراوحت أعمار أفراد العينة 

  أدوات البحث

 ( 2002مقياس اضطراب التوافق:) اضطراب أعراض إلى قياس الدرجة العامة لمدى وجود  ىذا المقياس ييدف

بتعديل بنود المقياس بما يناسب  قام الباحثان( فقرة، وقد 19( ويتكون من )2009التوافق، وقد بناه الحريري )

، وتم اعتماد تدرج مقياس ليكرت الخماسي بعد تعديل تصحيحو، وتم التأكد من الحالي بحثأغراض ال

لمقياس اضطراب التوافق من خالل إجراء معامل الثبات والصدق الالزمة وفق  السيكومتريةالخصائص 

 ناسبة لعينة البحث.العبارات المُ 

 اب التوافق لدى أفراد المجموعة البرنامج اإلرشادي إلى خفض درجة اضطر  ييدف(: 2012) البرنامج اإلرشادي

وسائل وفنيات  التجريبية من الُمسنات الُمقيمات بدار الرعاية االجتماعية في مدينة الطائف من خالل استخدام

 . ( جمسة إرشادية24)لتجريبية من خالل نفسية يكتسبيا أفراد المجموعة ا
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 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

 نتائج فروض البحث 

عمى أنو " توجد فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين ينص الفرض األول اختبار الفرض األول: 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض ادي" القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرش

لحساب داللة الفروق بين متوسطات  T-Test"ت"  استخدم الباحثان المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار

درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج 

 الجدول التالي: اإلرشادي كما في

مقياس اضطراب التوافق بعد الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي والبعدي عمى  :1جدول 

 تطبيق البرنامج اإلرشادي

 العبارات م

 داللة القياس
 البعدي القبمي الفروق

 المتوسط
 االنحراف

يالمعيار     

 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

قيمة   

 "ت"

مستوى 

 الداللة

1 
عندما أتعرض لشيء ضاغط فإنني أفقد 

 التصرف بشكل صحيح
4.1 1.0 2.8 1.1 3.409 0.05 

2 
أشعر باليم والحزن بسبب الضغوطات 

 اليومية
3.7 1.3 2.3 0.9 3.369 0.05 

3 
عندما تزول الضغوطات أشعر بالراحة 

 والتحسن
4.2 1.1 4.9 0.3 

2.417

- 
0.05 

4 
تتأثر حياتي بالضغوطات التي مرت عمي 

 ألكثر من ستة أشير
3.6 1.7 2.2 1.1 2.619 0.05 

5 
أعيشيا وتجعمني تحزنني الظروف التي 

 أكتئب
4.0 1.3 2.2 1.0 4.323 0.05 

 0.05 3.456 1.1 1.6 1.3 3.1 أشعر باليأس وفقدان األمل في حياة جيدة 6

 0.05 4.226 1.0 2.7 1.2 4.3 أتعصب وأتنرفز عندما أتعرض ألي ضغط 7
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 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

8 
أقمق وأفكر باستمرار في الضغوطات 

 الحياتية
3.7 1.6 2.4 1.5 2.369 0.05 

 0.05 5.598 0.9 2.5 0.8 4.2 أكتئب بسبب الضغوطات اليومية 9

 1.235 1.1 1.4 1.6 2.0 ال تيمني حقوق اآلخرين وكيفية احتراميا 10
غير 

 دالة

11 
ال ييمني االعتناء بالقواعد االجتماعية 

 المالئمة لعمري
2.1 1.6 1.6 1.1 1.058 

غير 

 دالة

 0.05 3.479 0.6 1.2 1.5 2.6 الُمسنينتأتيني رغبة في اليروب من دار  12

13 
تأتيني رغبة في تخريب الممتمكات العامة 

 ومصالح اآلخرين
1.3 0.7 1.1 0.3 1.344 

غير 

 دالة

 1.682 1.1 2.0 1.7 2.9 أنا كثيرة المشاجرات مع اآلخرين 14
غير 

 دالة

15 
كثير من مسئولياتي والتزاماتي المادية ال 

 أقوم بيا
2.9 1.6 2.1 1.2 1.680 

غير 

 دالة

 0.05 4.195 1.0 2.1 1.3 3.9 عندما تزيد ضغوطاتي فإني أنزوي اجتماعياً  16

17 
تأتيني اعتالالت جسدية عندما تزيد عمّي 

 الضغوطات
4.0 1.2 2.6 1.0 3.500 0.05 

 0.05 2.125 1.1 2.0 1.8 3.1 أفقد كل ىواياتي عندما تزيد مشاغمي 18

 0.05 4.103 0.9 1.6 1.1 3.1 ال أستطيع التكيف معياعندما تزيد واجباتي  19

20 
عندما تزيد عمّي المشاغل أشعر أنني بحاجة 

 إلى ُميدئات
3.4 1.6 1.9 1.2 2.827 0.05 

 0.05 5.602 9.8 43.1 12.8 66.5 اإلجمالي الكمي لمقياس اضطراب التوافق
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 العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر، 

فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي  أنو يوجديتضح من نتائج الجدول السابق 

والبعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح القياس البعدي، حيث بمغت قيمة "ت" 

 (.0.05)( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 5.602)

( التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 2001جييان الحفناوي ) تيوتتفق ىذه النتيجة مع دراس

درجات أفراد المجموعة التجريبية اإلناث قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى مقياس التوافق النفسي لصالح القياس 

ة التوافق النفسي لمُمسنين ( التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيًا في درج2010دراسة صفا صيام ) والبعدي، 

 عمى مقياس سمات الشخصية.

اضطراب التوافق بعد تطبيق  مقياسفروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي عمى ويرجع الباحثان وجود 

"حيث سنات في خفض درجة اضطراب التوافق مُ لماإلرشاد النفسي  فاعميةإلى  البرنامج اإلرشادي لصالح القياس البعدي

أن اإلرشاد النفسي يعمل عمى تبصير الُمسن بُمشكالتو وُمساعدتو عمى اكتساب اتجاىات جديدة نحو الحياة حتى يمكن 

وقيمة  (16)(2001ع اآلخرين" )الحفناوي، تقوية الثقة بذاتو وشعوره بالطمأنينة النفسية والعيش في سالم مع النفس وم

مع أفراد المجموعة التجريبية مثل: فنية المحاضرة والمناقشة  النفسية الفنياتاألثر النفسي اإليجابي الستخدام بعض 

تبادل اآلراء واكتساب المعرفة والتفاعل والمشاركة بين  فيمجموعة التجريبية ألفراد الال والتي كان ليا دور فعّ  ،الجماعية

 في أسيمت، وفنية لعب األدوار التي قةاإلقناع، ورفع مستوى الثفنية ميارات الحوار في التأثير و و بعضيم البعض، 

فنية التغذية الراجعة في و  ،فنية التعزيز اإليجابي واالجتماعي في تقديم الدعم المادي والمعنويو اكتساب ميارات جديدة، 

د إتاحة الفرصة ألفرا واالسترخاء بأنواعو )التنفسي، العضمي، التأممي( وفنيات ، رجاع المعمومات والخبرات السابقةاست

مشكالتيم وتدريبيم عمى خطوات وميارات حل المشكالت وأىمية و  بحرّية عن مشاعرىم لمحديثالمجموعة التجريبية 

الجمسة الدينية الثانية والعشرون )تنمية الروحانيات والعبادات( وأثرىا في تعزيز وتقوية الوازع الديني لدى أفراد المجموعة 

كل تمك الفنيات وغيرىا كان ليا األثر الجيد في  في السعودية، تجاىات المسناتالتجريبية والمتفقو تمامًا مع ثقافة وا

 صحة الفرض األول من فروض البحث. قبولوعميو يمكن خفض درجة اضطراب التوافق، 
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ينص الفرض الثاني عمى أنو "ال توجد فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة :  اختبار الفرض الثاني

ولمتحقق من صحة ىذا  القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي"بين 

لحساب داللة الفروق بين  T-Testالفرض استخدم الباحثان المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار "ت" 

بعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبمي وال

 : 2الجدول  كما في، اإلرشاديالبرنامج 

 الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس اضطراب التوافق  :2جدول 

 بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

 العبارات م

 داللة القياس

 البعدي القبمي الفروق

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

قيمة   

 "ت"

مستوى 

 الداللة

1 
عندما أتعرض لشيء ضاغط فإنني أفقد التصرف 

 بشكل صحيح
4.3 1.3 4.3 1.3 000.  غير دالة 

-.117 1.6 3.2 1.6 3.1 أشعر باليم والحزن بسبب الضغوطات اليومية 2  غير دالة 

-.168 1.1 4.1 1.1 4.0 تزول الضغوطات أشعر بالراحة والتحسنعندما  3  غير دالة 

4 
تتأثر حياتي بالضغوطات التي مرت عمي ألكثر 

 من ستة أشير
2.0 1.1 2.3 1.3 590.-  غير دالة 

-.671 1.4 3.3 1.3 2.9 تحزنني الظروف التي أعيشيا وتجعمني أكتئب 5  غير دالة 

-.202 1.8 2.9 1.8 2.8 في حياة جيدةأشعر باليأس وفقدان األمل  6  غير دالة 

-.264 1.3 4.1 1.5 4.0 أتعصب وأتنرفز عندما أتعرض ألي ضغط 7  غير دالة 

-.333 1.6 3.9 1.7 3.7 أقمق وأفكر باستمرار في الضغوطات الحياتية 8  غير دالة 

.141 1.3 2.9 1.3 3.0 أكتئب بسبب الضغوطات اليومية 9  غير دالة 

-.445 1.3 2.0 1.2 1.8 تيمني حقوق اآلخرين وكيفية احترامياال  10  غير دالة 
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11 
ال ييمني االعتناء بالقواعد االجتماعية المالئمة 

 لعمري
1.7 1.4 1.7 1.4 127.  غير دالة 

.000 1.7 2.2 1.7 2.2 تأتيني رغبة في اليروب من دار الُمسنين 12  غير دالة 

13 
الممتمكات العامة ومصالح تأتيني رغبة في تخريب 

 اآلخرين
1.8 1.3 1.7 1.2 143.  غير دالة 

-.130 1.5 3.4 1.3 3.3 أنا كثيرة المشاجرات مع اآلخرين 14  غير دالة 

-.517 1.7 3.3 1.9 3.0 كثير من مسئولياتي والتزاماتي المادية ال أقوم بيا 15  غير دالة 

.000 1.2 4.5 1.2 4.5 عندما تزيد ضغوطاتي فإني أنزوي اجتماعياً  16  غير دالة 

17 
تأتيني اعتالالت جسدية عندما تزيد عمّي 

 الضغوطات
3.1 1.6 3.5 1.7 564.-  غير دالة 

-.457 1.6 3.1 1.6 2.9 أفقد كل ىواياتي عندما تزيد مشاغمي 18  غير دالة 

-.272 1.2 4.4 1.4 4.3 عندما تزيد واجباتي ال أستطيع التكيف معيا 19  غير دالة 

20 
عندما تزيد عمّي المشاغل أشعر أنني بحاجة إلى 

 ُميدئات
2.3 1.6 2.3 1.7 112.-  غير دالة 

-0.616 10.7 63.1 10.6 60.7 اإلجمالي الكمي لمقياس اضطراب التوافق  غير دالة 

يتضح من نتائج الجدول السابق أنو ال توجد فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبمي 

والبعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح القياس البعدي، حيث بمغت قيمة "ت" 

( حيث جاءت نتيجة الفروق لصالح القياس البعدي 0.05) ( وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة-0.616)

 حصائيًا.إفكانت درجتو أكبر من القياس القبمي بعد تطبيق البرنامج ولكن الفروق غير دالو 

فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبمي والبعدي عمى  ويرجع الباحثان عدم وجود

بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي إلى أن اضطراب التوافق استمر لدى أفراد المجموعة الضابطة مقياس اضطراب التوافق 

بعد تطبيق البرنامج، وذلك لعدم تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى المجموعة الضابطة بما يحتويو من أساليب وأنشطة 

وافق لدى أفراد المجموعة طراب التوفنيات متنوعة تساعد عمى خفض درجة اضطراب التوافق مما أدى إلى استمرار اض
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، فاعمية البرنامج اإلرشادي في خفض درجة اضطراب التوافق لدى أفراد المجموعة التجريبيةوىذا يعكس  ،الضابطة

 وعميو يمكن قبول صحة الفرض الثاني من فروض البحث. 

درجات أفراد المجموعة التجريبية ينص الفرض الثالث عمى أنو "توجد فروق بين متوسطات :  اختبار الفرض الثالث

ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج 

-Tولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدم الباحثان المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار "ت"  اإلرشادي"

Testين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة ، لحساب داللة الفروق ب

 :3الجدول  كما في، اإلرشاديالضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج 

الضابطة في القياس البعدي الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة  :3جدول 

 عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

 داللة القياس العبارات م

البعدي لممجموعة  الفروق

 الضابطة

البعدي لممجموعة 

االنحراف  المتوسط التجريبية

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

قيمة   

 "ت"

مستوى 

 الداللة

أتعرض لشيء ضاغط فإنني أفقد عندما  1

 التصرف بشكل صحيح

4.3 1.3 2.8 1.1 3.306 0.05 

أشعر باليم والحزن بسبب الضغوطات  2

 اليومية

3.2 1.6 2.3 .9 2.009 0.05 

عندما تزول الضغوطات أشعر بالراحة  3

 والتحسن

4.1 1.1 4.9 .3 -2.971 0.05 

تتأثر حياتي بالضغوطات التي مرت عمي  4

 من ستة أشيرألكثر 

2.3 1.3 2.2 1.1 147.  غير دالة 

تحزنني الظروف التي أعيشيا وتجعمني  5

 أكتئب

3.3 1.4 2.2 1.0 2.404 0.05 
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 0.05 2.405 1.1 1.6 1.8 2.9 أشعر باليأس وفقدان األمل في حياة جيدة 6

 0.05 3.491 1.0 2.7 1.3 4.1 أتعصب وأتنرفز عندما أتعرض ألي ضغط 7

 0.05 2.724 1.5 2.4 1.6 3.9 وأفكر باستمرار في الضغوطات الحياتيةأقمق  8

 غير دالة 1.117 9. 2.5 1.3 2.9 أكتئب بسبب الضغوطات اليومية 9

 غير دالة 1.418 1.1 1.4 1.3 2.0 ال تيمني حقوق اآلخرين وكيفية احتراميا 10

ال ييمني االعتناء بالقواعد االجتماعية  11

 المالئمة لعمري

1.7 1.4 1.6 1.1 144.  غير دالة 

 0.05 2.165 6. 1.2 1.7 2.2 تأتيني رغبة في اليروب من دار الُمسنين 12

تأتيني رغبة في تخريب الممتمكات العامة  13

 ومصالح اآلخرين

1.7 1.2 1.1 .3 2.066 0.05 

 0.05 3.004 1.1 2.0 1.5 3.4 أنا كثيرة المشاجرات مع اآلخرين 14

مسئولياتي والتزاماتي المادية ال أقوم كثير من  15

 بيا

3.3 1.7 2.1 1.2 2.405 0.05 

 0.05 5.678 1.0 2.1 1.2 4.5 عندما تزيد ضغوطاتي فإني أنزوي اجتماعياً  16

تأتيني اعتالالت جسدية عندما تزيد عمّي  17

 الضغوطات

 غير دالة 1.720 1.0 2.6 1.7 3.5

 0.05 2.241 1.1 2.0 1.6 3.1 مشاغميأفقد كل ىواياتي عندما تزيد  18

 0.05 7.042 9. 1.6 1.2 4.4 عندما تزيد واجباتي ال أستطيع التكيف معيا 19

عندما تزيد عمّي المشاغل أشعر أنني بحاجة  20

 إلى ُميدئات

2.3 1.7 1.9 1.2 747.  غير دالة 

 0.05 5.331 9.8 43.1 10.7 63.1 اإلجمالي الكمي لمقياس اضطراب التوافق
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يتضح من نتائج الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 

ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج 

حصائيًا عند مستوى داللة إ( وىي قيمة دالة 5.331اإلرشادي لصالح المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" )

(0.05.) 

، كما تتفق ىذه النتيجة نسبيًا السابقتين (7)(2013بشي، شالبي(؛ )(16)2001تي )الحفناوي، وتتفق ىذه النتيجة مع دراس

التجريبية إلى أن أفراد المجموعة  والتي كشفت (Barclay & Nghiem,2009)(9)مع نتائج دراسة باركمي ونقييم 

، نفسي انخفضت لدييم أعراض اإلكتئاب مقارنة بالمجموعة الضابطة في القياس البعدي بعد تطبيق برنامج عالجي

 دراسة العالج المعرفي السموكي لكبار السن الذين يعانون من أعراض االكتئاب، و برامج وىذا يشير إلى فاعمية 

التي توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية  (10)(2010عبير عبده (

والضابطة عمى مقياس االكتئاب بعد تطبيق البرنامج حيث انخفضت متوسطات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة 

 الضابطة.

متوسطات درجات أفراد المجموعة مقارنًة بويرجع الباحثان وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 

الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة التجريبية 

امج في خفض درجة فاعمية البرنو ، لدى المجموعة التجريبية النفسي العالجي مسات البرنامجلجاألثر اإليجابي إلى 

مواضيع  المجموعة التجريبية من خالل عدد منتفاع درجة الوعي العام لدى ار يضًا إلى أوكذلك فق، اضطراب التوا

(، ةالجمسة الثانية عشر  -ةلحادية عشر الجمسة ا -الجمسة التاسعة -ومنيا )الجمسة الثامنة جمسات البرنامج اإلرشادي

 وعميو يمكن قبول صحة الفرض الثالث من فروض البحث.

 من خالل النتائج التي توصل إلييا الباحثان، يوصي الباحثان بما يمي:توصيات البحث: 

ضرورة التوسع في إجراء البرامج اإلرشادية والعالجية لالضطرابات النفسية واالجتماعية التي يعاني منيا الُمسنين  .1

 اإليجابي ليم. والتكيف الُمقيمين بدور الرعاية االجتماعية لتحقيق التوافق

ضرورة توفير عدد كافي من المتخصصين والميتمين بمجال اإلرشاد النفسي لمُمسنين من أجل إعداد برامج  .2

 تخصصة بالُمسنين ومشكالتيم واضطراباتيم المختمفة.تدريبية متنوعة ومُ 
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 يةوزارة العمل والتنمية االجتماعية وتطبيقو في جميع  دور الرعاتعميم البرنامج اإلرشادي الحالي من خالل  .3

 في مختمف مناطق المممكة العربية السعودية. االجتماعية

من  عقد ندوات وورش عمل لمُمختصين والمعنيين بالُمسنين وبأسرىم لمتعريف باضطراب التوافق وكيفية الوقاية منو .4

 .فترة مبكرة

وتنفيذ برامج تصميم عمى كيفية دور الرعاية االجتماعية العاممين في  ضرورة تدريب األخصائيين االجتماعيين .5

 .االجتماعية التي تخدم ىذه الفئة اإلرشاد والعالج النفسي السموكي
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 دراسة حول التأثير المضاد للتأكسد والمضاد للميكروبات للتمر ونوى التمر
A Study on antioxidant and antimicrobial activity  on date and its seeds 

 براهيم محمد الخلف *د.مها إ
 ** د. إيناس نبيل دانيال

 ملخص                             
عدية مسببًا 

ُ
واليت  بنسبة كبرية للمشاكل الصحية يف الدول الناميةتعد األمراض ادل

هتدد مجيع البلدان مبا فيها الدول ادلتقدمة ، حيث خترتق العوامل ادلمرضة احلدود 
ويف الظروف العادية ، الوطنية وتستطيع االنتشار عرب كوكب األرض بسرعة هائلة. 

ادلؤكسدات اليت تنتجها حبفظ التوازن مابني إنتاج  يقوم النظام الدفاعي يف اجلسم
العوامل ادلسببة لألمراض وبني التخلص منها عن طريق النظام الدفاعي الذي يُعرف 

، ولكن إذا كان التعرض للمواد ادلؤكسدة من مصادرها مرتفعاً  بـمضادات األكسدة
فإن دفاعات اجلسم ضد التأكسد قد تكون غري قادرة وكافية للتـعامل معها ، فينتج 

تكوين جزيئات أكسجني  ينجم عنهاة تسمى باإلجـهاد التأكسدي عن ذلك حال
نشطة تسمى باجلذور حرة تعمل كمواد مؤكسدة. وأشارت العديد من الدراسات 

حيث ميكن ذلذة  ،إىل أن اجلذور احلرة هي ادلسؤولة عن عدد من احلاالت ادلرضية 
 تشمل الربوتينات اجلذور احلرة أن حتطم كل أنواع اجلزيئات اخللوية الكبرية واليت

والكربوهيدرات والدهون واألمحاض النووية. وأثبتت الدراسات أن هناك عالقة كبرية 
بني تناول األغذية الغنية مبضادات األكسدة والدهون وادليكروبات والوقاية من 

وذلك أن مضادات   ،األمراض الناجتة منها ألهنا تقوي النظام الدفاعي يف اجلسم 
ة يف الغذاء رمبا حتمي أو تعمل على تثبيط عمليات األكسدة األكسدة ادلوجود

تعترب التمور وبذورها واجلذور احلرة والسموم اليت ُتطلقها ادليكروبات ادلمرضة . و 
)النوى( مصدر مهم من مصادر مضادات األكسدة ومضادات ادليكروبات حيث 

على تثبيط  اليت ذلا القدرة فيتامينات ومركبات عديدة الفينوالتحيتوي على 
 التأكسد والقضاء على ادليكروبات 

ادلائي  و قد استهدفت الدراسة تقييم احملتوى من مضادات األكسدة للمستخلص
وااإليثانويل للتمور من النوع السكري الذي ينتج يف منطقة القصيم بادلملكة العربية 

يط ادلضاد على تقييم نسبة التثب تضمنت الدراسة كما  ،السعودية وبذورها )النوى( 
 للميكروبات ألنواع من البكترييا ادلوجبة والسالبة وأنواع من الفطر ادلسببة لألمراض.

و قد أسفرت النتائج على أن التمر ونوى التمر دتتلك فعالية وكفاءة عالية كمضادة  
ومضادة للميكروبات لكل من ادلستخلصني ادلائي واأليثانويل على  لألكسدة

 .التوايل
 

____________ 
جلائزة راشد بن محيد   34البحث الفائز بادلركز الثاين يف رلال الطب والصحة بادلسابقة الـ [

 ]للثقافة والعلوم
 جامعة ادللك عبدالعزيز جبدة ادلملكة العربية السعودية -كلية العلوم–قسم الكيمياء احليوية  *
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 *Dr. Maha Ibrahim Mohammed Al-Khalaf 
**Dr. Inas Nabil Daniel 

 

Abstract 
Infectious diseases account for high proportion of health 

problems in the developing countries. Many 

pharmaceutical companies show interest in plant-derived 

drugs mainly due to the current widespread believe that 

'Green Medicine' is safe and more dependable than the 

costly synthetic drugs which may have adverse side 

effects. About 42% of 25 top selling drugs marketed 

worldwide are either directly obtained from natural 

sources or entities derived from plant products. The date 

palm (Phoenix dactylifera) is a monocotyledonous woody 

perennial fruit species belonging to the Arecaceae family. 

The beneficial health and nutritional values of date palm 

for human and animal consumption have been claimed for 

centuries. In the current study, we screened the 

antioxidant and antibacterial activity of different parts of 

P. dactylifera using aqueous, ethanol extracts. Extracts of 

the fruit, seeds and bark were studied for their 

antibacterial effect against the Gram positive strains 

Bacillus subtilus,  Staphylococcus aureus; and Sarcina 

lutea, Gram negative bacteria Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, and Klebsiella pneumoniae, 

pathogenic yeast Candida albicans and fungi Aspergillus 

niger. Our findings represented that seeds of date is a 

potential source for antimicrobial compounds. Also, it is 

clear that the antioxidant activities were various from 

extract to another. Moreover, the mechanisms of the 

phytochemicals and the antioxidant properties of the 

extracts are not fully understood, therefore, more 

investigations are recommended.  

___________ 

* Department of Biochemistry - Faculty of Science - King Abdulaziz University, 

Jeddah, Saudi Arabia 

** Department of Biochemistry - Faculty of Science - King Abdulaziz University 
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 مقدمة 

والتيدد األمراض . (1)(Sashi et al., 2003)بنسبة كبيرة لممشاكؿ الصحية في الدوؿ النامية  تعد األمراض الُمعدية مسبباً  

المْعدية البمداف النامية والفقيرة فقط، بؿ جميع البمداف بما فييا الواليات المتحدة، حيث أضحت مقاومة المضادات الحيوية تشكؿ 

 . متزايداً  خطراً 

وفي عصر العولمة ، تخترؽ العوامؿ الممرضة الحدود الوطنية وتستطيع االنتشار عبر كوكب األرض بسرعة ىائمة. ومادامت 

عمى البشرية، وال تستطيع دولة واحدة بمفردىا  حقيقياً  ، فإنيا تمثؿ خطراً  ستيطاف في أمكنة ال تمييز بينيااإلىذه العوامؿ تختار 

 et al., 2001) chaudMi((2) أف تتعامؿ معو وتصّده

بحفظ التوازف مابيف إنتاج المؤكسدات التي تنتجيا العوامؿ المسببة  يقـو النظاـ الدفاعي في الجسـ ، وفي الظروؼ العادية

ولكف إذا  Antioxidant  (3)(Sies,1993) لألمراض وبيف التخمص منيا ويطمؽ عمى ىذا النظاـ الدفاعي "مضادات األكسدة"

 ،كاف التعرض لممواد المؤكسدة مف مصادرىا مرتفعًا فإف دفاعات الجسـ ضد التأكسد قد تكوف غير قادرة وكافية لمتػعامؿ معيا

وىي عبارة عف حالة مف عدـ االتزاف مابيف المواد  Oxidative stressفينتج عف ذلؾ حالة تسمى باإلجػياد التأكسدي 

يف النشطة و/ أو خمؿ في أوىي زيادة في إنتاج أنواع األكسج  ( Langseth,1995 )(4)كسدة المؤكسدة والمواد المضادة لأل

 Reactive تكويف جزيئات أكسجيف نشطة  ينجـ عنياو  ؛  (Bagchi et al.,2000)(5)الدفاعات المضادة لألكسدة 

Oxygen Species (ROS)  , تعمؿ كمواد مؤكسدة بمعنى أنيا مركبات لدييا القدرة عمى إعطاء األكسجيف لممواد األخرى

 .ىذ أشارت العديد مف الدراسات إلى(Vuokko & James,2003)(6)عبارة عف جذور حرة  ةجزيئات األكسجينىذه المعظـ و 

 Halliwell and)(8) (Halliwell,1987)(7)عدد مف الحاالت المرضية المسؤولة عف  أف الجذور الحرة ىي

Gutteridge,1999)  ، (9)(Bowler & Crapo,2002)، ولما ليذه الجزيئات النشطة مف أضرار عمى الجزيئات الحيوية 

فإف مضادات األكسدة في الجسـ تعمؿ عمى تثبيط إنتاج ىذة الجذور أوعمى األقؿ تحد مف مدى التمؼ الذي تحدثو وذلؾ 

الجذور والجزيئات األكسجينية أو النيتروجينية النشطة إلى  هتفاعالت األكسدة المتتالية عف طريؽ تحويؿ ىذبإيقاؼ سمسمة 

 .(10) (Young and Woodside,2001)جزيئات غير ضارة وبالتالي تمنع تكويف تمؾ الجذور أو تعمؿ عمى تحمميا 

المسببة  مصدرًا غنيًا بالعوامؿ المضادة لمميكروباتية مثؿ بعض النباتات والخضروات والفاكغذية األويمثؿ استخداـ بعض 

% مف النباتات في العالـ تخضع الختبار 20حيث وجد أف , التي تعزز الدفاعات بالجسـ والمضادة لمتأكسد لألمراض المعدية

عدد كبير مف المضادات الحيوية الجديدة في األسواؽ مف  عمىدوائي أو بيولوجي. وفي الوقت الحالي أصبح متاحًا الحصوؿ 
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. كما تـ استخداـ النباتات طبيًا في دوؿ (Mothana and Lindequist, 2005)(11)الموارد الطبيعية أو شبو االصطناعية 

وعمى نطاؽ واسع  . كما ُأستخدـ(12)(Srivastava et al., 1996)دوية القوية والفعالة األمختمفة وكانت مصدرًا لمعديد مف 

ميا اأجزاء النباتات الطبيعية كمستخمصات لألدوية الخاـ وتميزت بالعديد مف الخصائص الطبية. وأجزاء النباتات التي تـ استخد

فرازات الغصوف. وقد قاـ المعالجيف الشعبييف بجمع واستخداـ ىذه األدوية  ىي الجذور, والساؽ, واألوراؽ, والزىرة, والثمرة وا 

 كف بكمية أقؿ ال تقارف بما تـ جمعو لممتاجرة بو في األسواؽ كمادة خاـ لمعديد مف صناعات األعشابالخاـ ول

 (Uniyal et al., 2006)(13)  وبالرغـ مف أنو تـ جمع كميات كبيرة مف األدوية الخاـ المستخمصة مف النباتات والمتاجرة ,

صائص المضادة لمميكروبات إال أف الغالبية الكبرى منيا لـ يتـ تقييميا بيا  وفحص العديد مف الفصائؿ النباتية التي تتميز بالخ

. كما أولت الدراسات التي ُتجرى عمى المستحضرات الدوائية اىتمامًا باألدوية (14)(Balandrin et al., 1985بشكؿ كاؼ )

عف األدوية االمصنعة ذات التكاليؼ المستخمصة مف النباتات بسبب التوجو العالمي بأف "الدواء األخضر" آمف وأكثر فعالية 

% مف سكاف 80( تقريرًا يوضح أف WHOالباىضة والتي قد تسبب آثار جانبية عكسية. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية )

. كما (Sujatha, 2005)(15)العالـ في الوقت الحالي يستخدموف أدوية عشبية لمحصوؿ عمى الرعاية الصحية الرئيسية 

كثر مبيعًا والتي تـ تسويقيا األ -دواء  25% مف األدوية مف بيف الػ 42قارير األخرى أنو تـ الحصوؿ عمى أظيرت بعض الت

 Ramya et)(16) ـ الحصوؿ عمييا مف منتجات نباتيةإما مباشرة مف مصادر طبيعية أومف مشتقات ت -حوؿ العالـ 

al.2008) 

والتي تشمؿ الفينوالت  الموجودة في الفواكو والخضرواتPhytochemical كما وجد أف المركبات الكيموحيوية مف أصؿ نباتي 

 والقمويدات والتربينات تمتمؾ تأثيرًا مضادًا لألكسدة وتمعب دورًا حيويًا ىامًا في تقميؿ خطر األمراض المزمنة في اإلنساف .
(17)(Hollman & Katan,1997) (18)(Liu,2003) (19)(Carratu and Sanzini,2005) 

الكثير مف األطعمة الصحية المفيدة في تقوية المناعة ورفع كفاءة الجسـ ومنيا التمر حيث يمتاز  وأسفرت الدراسات عف وجود

كما يعتبر التمر مف مدرات البوؿ  .ومقاومة القمؽ، منيا: تأخير مظاىر الشيخوخة، تيدئة األعصاب   التمر بفوائد عديدة

 فإنو يعزز ويقويعمى العديد مف الفيتامينات والمعادف اليامة  الحتوائوونظرًا  ويعمؿ عمى تنظيؼ الكبد وتنشيط الدورة الدموية،

 الجياز المناعي في الجسـ.

والمنتمية لعائمة  ،دية الحبيبة شجرة التمر تعرؼ باسـ النخيؿ ىي شجرة تنتمي إلى فصيمة النباتات الخشبية المعمرة أحا

. وقد تـ التعرؼ عمى القيـ الغذائية والصحية  المفيدة  لثمر النخيؿ )التمر( لالستيالؾ (20)(McClintock, 2007النخيميات )
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الذي  ،. فقد ثبت أف ثمرة نخيؿ )التمر( تحتوي عمى حمض التانيف(21)(Barreveld, 2007األدمي والحيواني منذ عدة قروف )

يمتمؾ خصائص طبية فعالة. كما أشارت العديد مف الدراسات إلى أنو يمكف استخداـ التمور كمادة مطيرة لألمعاء عند حدوث 

بينت األبحاث أف التمر معالج جيد في  اضطرابات معوية  ومعالجة حاالت اإلمساؾ الحاد ومشاكؿ البطف بوجو عاـ . أيضاً 

 ,Barh and Mazumdarواستسقاء الكبد ) ،والسيالف ،واإلنفمونزا ،والقصبة اليوائية ،ونزالت البرد ،حالة التياب الحمؽ

جزاء أخرى مف شجرة النخيؿ واستخدمت عمى نطاؽ واسع لمعالجة االضطرابات أكما أجريت دراسات عمى  .(22)(2008

ستخدـ معجوف بذور التمر )النوى( ثبت أف أ . أيضاً (23)(Nadkarni, 1976العصبية واضطرابات في الذاكرة، وفقداف الوعي )

ف استخداـ جذور شجرة النخيؿ مفيد في عالج ألـ األسناف. واستخدـ الصمغ أكذلؾ تبيف و  ،كاف فعااًل في عالج المالريا 

. وأثبتت الدراسات التحميمية (24)(Morton, 1987)المستخرج مف جذع شجرة النخيؿ لعالج اإلسياؿ وأمراض المسالؾ البولية 

والعديد مف المعادف المختمفة  ،أف التمر يعتبر مصدرًا ممتازًا لفيتاميف ج واأللياؼ الغذائية. كما يحتوي عمى فيتاميف أ وبإلى 

تقميؿ مف خطر لواألحماض األمنية المتنوعة. كما برىنت الدراسات أف التمر يحتوي عمى مضادات أكسدة ممكف أف تساعد في ا

 كما تزيد مف كفاءة الجياز المناعي في الجسـ. ،واألوعية الدموية اإلصابة بالسرطاف وأمراض القمب 

في دراستنا الحالية كاف ىدفنا الكشؼ عف النشاط المضاد لألكسدة والمضاد لمبكتيريا لممستخمصات المائية واإليثانولية لثمرة  

العصوية الرقيقة وبالتحديد بكتريا التربة  البكتريا موجبة غراـومعرفة أثرىا ضد أنواع مف  ،التمر وبذورىا المعروفة بالنوى 

العصوية  البكتيرياو والبكتريا سارسينا ليوتا  ستافيموكوكس اوريس البكتيريا الكروية العنقودية الذىبيةو  ، باسيمس سبتيميس

باسـ  تعرؼ أيضاً اإلشريكية القولونية والتي أنواع مف البكتريا سالبة غراـ وىي البكتريا  وأيضاً  ، باسيمس مجاتريـ الضارية

 ،الرئويةكمبسياّل نيموني التي ُتعرؼ بالكمبسيمة وبكتريا  السيدوموناس اريجنوزا الزائفة الزنجاريةوبكتريا  جرثومة األمعاء الغميظة

النيجر الذي  األسبرجمميسسود ألوفطر عفف الخبز ا ،باإلضافة إلى الفطر الممرض كانديدا ألبيكانس وىو فطر شبيو بالخميرة 

وىو موجود في  يسبب مرض يسمى العفف األسود عمى بعض الفواكو والخضروات مثؿ العنب ، البصؿ ، والفوؿ السوداني ،

 فطروأخيرًا  النيجر ينتج السمـو الفطرية قوية تسمى فومونيزينات. األسبرجمميسف أبحاث األوقد أفادت . كؿ مكاف في التربة

 ،سمـو األفالتوكسيف في البذور الزيتية بصفة عامة مثؿ الفوؿ السوداني يفرزالذي  فالفس  األسبرجمميسالرشاشية الصفراء 

   . الذرة ،الموز ،القطف
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الخميرة الممرضة كانديدا  النيجر األسبرجمميسفطر عفف الخبز االسود  فالفس األسبرجمميسالرشاشية الصفراء  فطر 

                                         ألبيكانس
 : يوضح صور بعض أنواع البكتيريا والفطر المستخدمة في الدراسة1الشكؿ 

http://eol.org/pages/7777/overview 

 المواد والطرق

 مصادر الثمر والبذور .1

مف سوؽ التمور في  الذي تـ الحصوؿ عميو طازجاً ( 2كما في الشكؿ ) مف نوع السكري ثمار التمر تـ الحصوؿ عمى 

جـ النوى بعد نزعيا مف التمر  50جـ مف التمر منزوع النوى وكذلؾ  50منطقة القصيـ بالمممكة العربية السعودية. وأخذ 

. ثـ ُخزنت العينات في درجة (ANEX AG-694) 694-وطحنيا إلى بودر ناعـ بواسطة طاحونة كيربائية موديؿ أنيكس أغ

 . (25) (Rates, 2001)ا ـْ إلى حيف تحميمي 10حرارة 

      
 صورة التمر السكري والنوى المستخدمة في الدراسة. يوضح :2الشكؿ 

 

 اإلستخالص .2

٪ في جياز ىزاز 95مؿ مف اإليثانوؿ تركيز  100مؿ مف الماء و  100جـ مف ثمار التمر ومسحوؽ النوى في  10تـ نقع 

. المحموؿ الناتج مف 1ـْ والتحريؾ لمدة ساعة. بعد ذلؾ تـ الترشيح باستخداـ ورؽ ترشيح مف نوع ويتماف رقـ  70عند درجة 

 البكرتيا اإلشريكية القولونية العصوية الرقيقة باسيلس سبتيليس بكرتيا الرتبة  ستافيلوكوكس اوريس البكترييا الكروية العنقودية الذهبية

http://eol.org/pages/7777/overview
http://eol.org/pages/7777/overview
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لى حيف إجراء التحميؿ عميو لتحديد مضادات األكسدة، ومضادات الميكروبات ـْ إ4-الترشيح  يتـ حفظو عند درجة حرارة  

(Garcia et al., 2006)(26). 

 الكائنات الحية .3

وبالتحديد بكتريا التربة  أنواع مف البكتيريا وىي: البكتريا موجبة غراـ الكائنات الحية التي تـ استخداميا في الدراسة ىي 

البكتيريا الكروية العنقودية الذىبية ستافيموكوكس و  ،NRRL B  Bacillus subtilis- 543سبتيميسالعصوية الرقيقة باسيمس 

 ، Sarcina lutea ATCC27853والبكتريا سارسينا ليوتا   NRRL B Staphylococcus aureus- 313 وريسأ

أنواع مف البكتريا  وأيضاً  Bacillus megaterium NRRL B-30408باسيمس مجاتريـ  العصوية الضارية البكتيرياو 

السيدوموناس  الزائفة الزنجاريةوبكتريا  Escherichia coli; NRRL B-210اإلشريكية القولونية سالبة غراـ وىي البكتريا 

 ATCC 27736 Klebsiellaكمبسياّل نيموني وبكتريا   Pseudomonas aeruginosa NRRL B23 27853اريجنوزا 

pneumonia   477, باإلضافة إلى الفطر الممرض كانديدا ألبيكانس-Candida albicans NRRL Y  وفطر عفف الخبز

 فالفس  األسبرجمميسالرشاشية الصفراء  وأخيرًا فطر , Aspergillus niger NRRL-3النيجر  األسبرجمميساالسود 

3357-NRRL Aspergillus flavus  ,في الدراسة مف مركز البحوث الطبيعية  خدمةوتـ الحصوؿ عمى الميكروبات المست

التابع لقسـ كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمدينة القاىرة في مصر. وحضرت بيئة آجار مناسبة ومغذية لنمو 

 CF    .(27)(Hancock, 1997) 105وذلؾ بتركيز  الميكروبات

  (DPPH) تقدير النشاط المضاد لألكسدة وفق طريقة الجذر الحر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل .4 

    diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)-1,1ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ  1-1تـ تقدير الجذر الحر الجذر الحر 

  (Kaur et al., 2011)(28)باستخداـ طريقة الطيؼ الضوئي المتبعة مف قبؿ العالـ 

يثانولي مؿ مف المحموؿ اإل5ميكرليتر مف المستخمصات التي تـ الحصوؿ عمييا مف التمر والنوى وُيضاؼ ليا  50بأخذ مقدار 

يتـ قراءة االمتصاص لمعينات دقيقة في درجة حرارة الغرفة  30 % . وبعد تحضيف العينة لمدة 0.004تركيزه  DPPHلمركب 

نانوميتر. ثـ يتـ حساب التركيز مف خالؿ  517عند طوؿ موجي   Spectrophotometer ي في جياز المطياؼ الضوئ

 القانوف التالي:

I(%) = ( 1- AS/ AC ) × 100      (1) 
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 حيث أف :

 AC  ىي قيمة امتصاص العينة الضابطةcontrol . 

 AS  ىي قيمة امتصاص العينات المراد تقديرىا 

 مف الرسـ البياني لنسبة التثبيط مقابؿ تركيز المستخمص. وتـ تحديد النسبة المئوية لمتثبيط

 
 رسـ بياني يوضح نسبة التثبيط مقابؿ التركيز لمضادات األكسدة في المستخمص. :3شكؿ 

 طريقة اإلنتشار بالثقوب .5

 تـ تحديد فعالية المستخمصات المضاد لمبكتريا باستخداـ طريقة االنتشار بالثقوب بطريقة

 (Kivanc and kunduhoglu, 1997)(29) ،  وتـ استخداـ األجار المغذي كبيئة ألنواع البكتريا الممرضةThe nutrient 

agar (NA)  وأجار البطاطس المغذي ديكستروز كبيئة لمفطرياتPotato Dextrose Agar (PDA)  

و مبممة بمعمؽ البكتريا.  ثـ لقحت البيئات بمعمقات الميكروبات ونشرت عمى سطح البيئة بواسطة ماسحة زجاج  معقمة

مـ لقطع حمقات 8ـ ثاقب عند قطر ادقيقة واستخد 20رجة مئوية لمدة  37تركت االطباؽ الممقحة يتجؼ  في حضاف عف 

 37-30طباؽ الممقحة وتـ التحضيف عند ألميكروليتر مف المستخمص توضع في ا 100متساوية مف عمي سطح البيئة و كؿ 

  . اعة , ثـ قيست مناطؽ التثبيط التي سببتيا المستخمصات النباتية وقورنت بالعينة السالبةس 96- 24رجة مئوية  ولمدة د

(Ishrat et al., 2008) (30) 

 النتائج والمناقشة 

في العصر الحالي نحتاج وبشدة إلى مضادات أكسدة فعالة مف المصادر الطبيعية كبديؿ لمضادات األكسدة االصطناعية وذلؾ 

 الحرة والتي ليا دور كبير في إحداث األمراض كما يمكف أف يكوف ليا آثار خطيرة عمى األوعية القمبية.لمقاومة الجذور 
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وقد أشار الباحثوف إلى أنو يوجد مجموعة واسعة مف المركبات المضاد لألكسدة في النباتات , لكف لألسؼ قد تكوف غير 

 . (Borchardt et al., 2008)(31)معروفة أو لـ ُيسمط عمييا الضوء بشكؿ كاؼ 

وقد تـ التحقؽ وفحص بعض مف ىذه المواد والتأكد مف وجود النشاط المضاد لألكسدة في العديد مف بذور النباتات. كما قدرت 

٪ مف األشخاص يعتمدوف عمى األدوية المستخمصة مف النباتات في 80منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالـ أف 

. وبناًء عميو فقد عمدنا في ىذه الدراسة فحص خصائص (32)(Alagesaboopathi, 2011) الرعاية الصحية األولية

مضادات األكسدة لممستخمصات اإليثانولية والمائية لمتمور وبذورىا )النوى( وذلؾ عف طريؽ تقدير النشاط المضاد لألكسدة 

لمطريقة التي تـ اتباعيا  مضادات لمميكروبات وفقاً , وكذلؾ تقدير النشاط ال (DPPH)لمجذر الحر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ

 في الطرؽ وكانت نتائج الدراسة كالتالي:

  (DPPH) تقدير النشاط المضاد لألكسدة لمجذر الحر ثنائي فينيل بيكريل هيدرازيل .1

لوف بنفسجي غامؽ لذا  ىو مف الجذور الحرة العضوية والمستقرة جدًا , لو (DPPH) الجذر الحر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ

نانوميتر. وعندما يتمقى بروتوف حر  528-515يمكف قياسو في نطاؽ األطواؿ الموجية لألشعة فوؽ البنفسجية المرئية مابيف 

 chromophore مف أي مركب مانح لمييدروجيف كما ىو الحاؿ في بقية المركبات الفينولية فإنو يفقد صفة حامؿ الموف

تبيف أنو بزيادة تركيز المركبات الفينولية أو زيادة مقدار مجاميع الييدروكسيؿ في المركبات الفينولية  ويصبح لونو أصفر. وقد

فإنو يزداد النشاط المضاد لجذر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ والنشاط المضاد لمتأكسد في المستخمصات والمواد الداخمة بيا  

(Sanchez-Moreno et al., 1999)(33). 

فسير كفاءة المستخمصات في الدراسة عمى التمخص مف الجذر الحر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ إلى وجود المركبات ويمكف ت

 (Siddhuraju et al., 2002)(34)الفينولية ذات النشاط العالي المضاد لمتأكسد 
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 تمر والنوى.مبفعؿ المستخمصات المائية واإليثانولية ل : يوضح العالقة ما بيف نسبة تثبيط جذر الحر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ4شكؿ 

وقد تـ تقدير كفاءة المستخمصات عمى منح الييدروجيف باستخداـ جذر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ. كما تـ وضع جميع 

دقيقة قبؿ  30 ـْ لمدة37المستخمصات محؿ الدراسة والكواشؼ المستخدمة لتقدير جذر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ في درجة 

متأكسد بالجذور الحرة لالتحضيف لتقدير جذر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ. وقد لوحظ أف لجميع المستخمصات نشاط مضاد 

يتراوح مابيف العالي إلى المتوسط. حيث عممت جميع المستخمصات عمى تثبيط معدؿ الجذر الحر. وقد لوحظ أف المستخمص 

%  69.5حيث كانت نسبة التثبيط  ،ئي لمسحوؽ البذور )النوى( أعمى كفاءة كمضادات لتأكسد المائي لمتمر والمستخمص الما

% عمى التوالي . كما أظيرت النتائج أف المستخمص اإليثانولي لمتمر والمستخمص المائي لمبذور كانت متوسطة  60.8و 

 % عمى التوالي.44.9% و 50.5الكفاءة كمضادات لألكسدة حيث كانت نسبة التثبيط لممستخمصات 

لنا أف نتائج تقدير النشاط المضاد لجذر ثنائي فينيؿ بيكريؿ ىيدرازيؿ أظيرت كفاءة النواتج  يتبيف( 4ومف خالؿ الشكؿ رقـ )

 كمضادات لتأكسد. المتحممة مائياً 

بالمستخمصات اإليثانولية. مما يعطي داللة عمى الكفاءة العالية لممستخمصات المائية لمتمر والنوى كمضادات لتأكسد مقارنة 

لتمر والنوى أعمى مف االذي كشؼ أف قدرة المستخمصات المائية  (35)(Hsu et al., 2006ذه النتائج تتفؽ مع نتائج )ىو 

المستخمصات اإليثانولية. حيث أف كمية المركبات المضادة لألكسدة التي يمكف الحصوؿ عمييا مف أي نبات تعتمد عمى عدة 

مكانية استخالص المركبات مف النبات وطبيعة المذيعوامؿ مختمفة من  ،اإلستخالصبات المستخدمة في يا التركيب الكيميائي وا 

 . (35)(Hsu et al., 2006)إلضافة إلى التقنيات والطرؽ المستخدمة في اإلستخالص با
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 طريقة اإلنتشار بالثقوب .2

ويظير مف  ، (5التي ُتجرى عمييا الدراسة في الشكؿ رقـ )تـ الكشؼ عف النشاط المضاد لمميكروبات في المستخمصات 

قد فالنتائج أف المستمخصات المائية واإليثانولية لدييا درجات مختمفة لمنشاط المضاد لمميكروبات الممرضة التي تـ اختبارىا. 

ظيرت في حيف أف بعض المستخمصات أ ،الممرضة  عمى كؿ الكائنات الحية الدقيقة ت بعض المستخمصات نشاطاً ظير أ

أف  أسفرت النتائجحيث  ،( 5عمى بعض الكائنات الدقيقة الممرضة. وىذا يتضح مف خالؿ الرجوع إلى الشكؿ رقـ ) نشاطاً 

 ،العصوية الرقيقة باسيمس سبتيميسالمستخمصات المائية لمنوى ليا النشاط األقوى المضاد لمبكتيريا عمى بكتريا التربة 

( أف 5مف الشكؿ رقـ ) يتضحكما التوالي(.  ىممـ عم 22و 24, 24) الضارية كية القولونية والبكتيريا العصويةواإلشري

 يثانولي لمتمر أظير نشاطاً اإليثانولي لمنوى والمستخمص المائي لمتمر والمستخمص والمستخمص اإلالمستخمص المائي لمنوى 

التوالي(. وتتفؽ النتائج التي تـ الحصوؿ  ىممـ عم 14و 16, 16, 18) النيجر األسبرجمميسسود أللفطر عفف الخبز ا مضاداً 

التي بينت أف التمر لو تأثير مثبط عمى الميكروبات الممرضة التي   (Samiullah et al., 2011)(36)عمييا مع نتائج 

 استخدمت في دراستنا.

ممـ( لكف  22)لتمراتثبيط األعمى ليا بفعؿ  المستخمص المائي كما أظيرت النتائج أف الخميرة الممرضة كاديدا البيكانس كاف ال

كاف تأثير المستخمصات األربعة  ثانولي لمنوى كاف متوسطًا. بينمايوالمستخمص المائي واإل يثانولي لمتمرتأثير المستخمص اإل

 فالفس .  األسبرجمميسالرشاشية الصفراء عمى فطر  ضعيفاً 

وتثبيط  ،الخموية لمبكتريا  واألغشية افمثؿ التأثير المثبط لتصنيع الجدر  ، آلليات معقدةويرجع النشاط المضاد لمميكروبات 

  .(37)(Oyaizu et al., 2003باإلضافة إلى تثبط التمثيؿ الغذائي لألحماض النووية ) ،تكويف األحماض النووية والبروتينات

وؿ التي تعتبر مف المركبات الفينولية الييدروكسيمية التي توجد في ع البولي فينموقد يعود التأثير المثبط لمتمر والنوى لوجود مجا

العديد مف المستخمصات المائية لمنباتات. ومف ضمف مركبات البولي فينوالت الموجودة في النباتات والتي ليا تأثير مضاد 

 ،واألنثوسيناسيس ،والفالفانونيز ،والفالفونوؿ ،والفالفانوؿ ،ومشتقات الييدروكسي سنامات ،لمميكروبات الييدروكسي كوماريف

. كما ثبت أف البولي فينوؿ لو نشاط فعاؿ ضد العديد مف الميكروبات اليدروكسي ستيمبينسو  ،والبروانثوسينايدينس )تانينس(

البولي فينوالت المؤكسدة  أف(Ammar et al., 2009)(39) . كما ذكر العالـ  (38)(Sousa et al. 2006المسببة لألمراض )

ليا نشاط مثبط ضد نمو البكتيريا. وأف التمور في مراحؿ نضجيا المختمفة تحتوي عمى مجموعة مف المركبات الكيميائية النباتية 

 بنسب وأنواع مختمفة .
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تثبيطيا  عف طريؽوذلؾ آلية تأثير مركبات البولي فينوؿ ضد البكتريا  Pereira et al. 2006)(40))العالـ   وفسر

 ثناء نقؿ البروتيف أوأإلنزيمات التحمؿ المائي )البروتياز والكربوىيدراز( أو عف طريؽ االلتصاؽ الذي يحدث في الخاليا 

 التفاعالت الغير موجية مع الكربوىيدرات.

 
 تمر والنوى.مليثانولية بفعؿ المستخمصات المائية واإل الفطر وأنواعيوضح نسبة تثبيط الميكروبات الممرضة  :5الشكؿ 

 الخالصة

كسدة ومضادات الميكروبات أللنوى مف حيث محتواىا مف مضادات االتمر وا مستخمصاتفي ىذه الدراسة تـ مقارنة كفاءة  

لممركبات المضادة لمميكروبات. أيضًا أوضحت  رئيسياً  اً ظيرت نتائجنا أف نوى التمر يعتبر مصدر أالمسببة لألمراض. فقد 

لماـ التاـ بكؿ يتـ اإللـ  ، . وختاماً لألكسدةكمضادات  مختمفاً  ظيرت نشاطاً أ المستخدمة في الدراسةف المستخمصات أالنتائج 

متمر والنوى بشكؿ ل  آليات المواد الكيميائية النباتية ذات الخصائص المضادة لألكسدة في المستخمصات المائية واإليثانولية

 مف البحوث.كامؿ فيما نعمـ , لذا يوصى بالمزيد 
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 تعّدد املعاين الّنحويّة يف سورة الكهف
Multiplicity of grammatical meanings in Surah Al Kahf 

 مارتيني الأ.ه*
 ملخص

يؤّدي موقع الكلمة يف ِسياِق اجلملة العربّية إىل إحداث دالالت ِعّدة تُؤثّر يف 
سياق اجلملة املعىن الّنحوّي، واحملّل اإلعرايّب، ويؤّثر معىن الّلفظ وموقعو يف 

وداللتها، فاملعىن الظّاىر أو الباطن يكسب اجلملة داللتها الظّاىرة أو 
الباطنة، واملعىن القطعّي أو االحتمايّل يوِرث اجلمَلة تعّدًدا يف املعاين، واملعىن 
الّدال على الثّبوت لو أثر خيتلُف عن املعىن الّداّل على الّتجّدد يف داللة 

قعو يف اجلملة يؤّدي داللة معّينة ال يؤّديها ذاتُُو لو اجلملة. والّلفظ حسب مو 
ُوِجَد يف موقع آخَر فيها، وفهُم القارئ هلذه املعاين والّدالالت ال َشكَّ لو دور  
كبري يف بياِن املعاين املقصودة واملرادة من الّنّص. وىذه الّدراسة ختتّص 

اٍع يف الّداللة يف اآلية بالبحث يف تعّدد املعاين الّنحويّة وما توّلده من اّتس
القرآنّية، ويف املعاين اّليت تنشأ عن ىذه الّداللة.وقد أرادت الباحثة يف ىذا 
املشروع أن تستثمَر العلم اّلذي بَلَغنا من علماء الّلغة املتقّدمني منهم 
واملتأّخرين، يف تقّصي الّدالالت االحتمالّية لأللفاظ واجلمل يف اآليات 

ستو  الّنحوّي يف إحد  سور القرآن الكر،م، وبيان املعاين القرآنّية ضمن امل
الكامنة وراء ذلك.وكان أساُس ما اعتَمَدت عليو الباحثُة ما ورد يف كتب 
الّسابقني وتفاسريىم، كالفّراء والّزّجاج والّزخمشرّي والفخر الّرازي وغريىم، 

ي وغريىم، وكتب احملدثني وتفاسريىم، كالّشنقيطّي وابن عاشور والّشعراو 
وبعض كتب إعراب القرآن الكر،م، وما وجدتو من دراسات سابقة تناولت 

وقد ُعِنيت الّدراسة ببحث قضّية تعّدد املعاين واّتساع الّداللة يف القرآن الكر،م.
ظاىرة تعّدد املعاين الّنحويّة وبيان أثرىا يف تفسري اآليات القرآنّية يف "سورة 

ة من مواضع عديدة لتعّدد املعاين الّنحويّة فيها. الكهف"، ملا استشرفتو الباحث
ىل وقد سعت الباحثة من خالل الّدراسة لإلجابة عن بضع أسئلة أمّهها: 

لتعّدد املعاين الّنحويّة أثر يف معاين آيات القرآن الكر،م؟ وما مد  وجود 
ّدد ظاىرة تعّدد املعاين الّنحويّة يف آيات سورة الكهف وما أسباهبا؟ وما أثر تع

ىذه الّتساؤالت وغريىا تأيت اإلجابة املعاين الّنحويّة يف تفسري سورة الكهف؟ 
 واهلل املوّفق.عنها يف صفحات ىذه الّدراسة، 
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Abstract 
This study is concerned with the multiplicity of 

grammatical meanings in text and its effect on 

meaning diversity in the Quranic verses. As the 
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resources for data collection such as referring to 

Tafseer Books and Grammatical analysis of Holy 

Quran books. The researcher has also searched 

through previous studies that are concerned with 

meaning diversity in the Holy Quran. 

The study aims to answer various questions related 

to the phenomenon of multiplicity of grammatical 

meaning, such as; Does the multiplicity of 

grammatical meanings affects the meaning of the 

Holy Quran verses? How often does this 

phenomenon appear in Surat Al-Kahf verses, and 
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 مقدمة

الحمد لٌمو الذم عٌمـ اإلنساف البياف، ثـٌ الحمد  الذم أكرمنا بعربٌية الٌمساف، ثـٌ الحمد  اٌلذم أنعـ عمينا أف جعؿ القرآف 

ىك أفصح العرب لسانا، كأبمغيـ بيانا، كأعمميـ بالٌمغة كأعالىـ  بمساف عربٌي مبيف، كأتـٌ نعمتو عمينا أف أرسؿ فينا نبٌيان 

 .بالعمـ، كسٌيدىـ بالًحمـ، صٌمى ا عميو كعمى آلًو كصحبو كسٌمـ تسميمنا كثيران 

 نعمـ أٌف الٌمغة كعاء المعرفة، كالكسيمة األكلى لمٌتخاطب كالٌتفاىـ بيف الٌناس، كىي الٌركف كالٌركيزة األساسٌية في عممٌية

ـى األكبر في الٌدراسات  الٌتفكير، كاألداةي العظمى في الٌتعبيًر عف مشاعر اإلنساًف كأحاسيسو، لذلؾ كاف إيالؤىا االىتما

 اإلنسانٌية. 

كقد عيًنيى العرب أىؿ البالغة كالفصاحة بمغتيـ األصيمة، ككتبكا كصٌنفكا في عمكميا كمقاصدىا كمعانييا، كمف ذلؾ عمـ 

ف كاف ع ا، فقد نظر أسالفنا في ًبنية الٌمفظة كمدلكليا الداللة، كا  مـ الٌمسانٌيات تأٌخر ظيكرنا إاٌل أٌف االىتماـ بالٌمغة كاف قديمن

مفردة كانت أـ مرٌكبة، قطعٌية المعنى أـ محتممة لمعافو عٌدة، كيقـك ىذا البحث عمى دراسة إحدل الٌظكاىر الٌمغكٌية اٌلتي 

اختارت الباحثة  ٌتساعيا، كىي ظاىرة تعٌدد المعاني الٌمغكٌية في الجممة العربٌية، كقدتظير جماؿ الٌمغة كدٌقة ألفاظيا كا

عمدت إلى التٌأصيؿ الٌنظرٌم ليذه الٌظاىرة، ثـٌ دراستيا دراسة تطبيقٌية مف ك  لبحث تعٌدد المعاني الٌنحكٌية، المستكل الٌنحكم

 خالؿ سكرة مختارة مف القرآف الكريـ ىي "سكرة الكيؼ".

في ىذه الٌسكرة، كما تركتو مف أثر في تفسير اآليات كأبعاد  تعٌدد المعاني الٌنحكٌيةمحاكلة لمكشؼ عف مكاضع كفي 

الباحثة باألمثمة الٌتكضيحٌية مف كالـ العرب كشعرىـ، كمف الٌنصكص الٌشرعٌية مف القرآف الكريـ كالٌسٌنة  استعانت ؛مقاصدىا

 المطٌيرة.

دراؾ فصيح مبانيياكما كاف اختيار الباحثة ليذه  يا غزيرة تٍ دى جى ٌما كى ؛ لى الٌسكرة الكريمة إاٌل محاكلة منيا لسبر عظيـ معانييا، كا 

مف ىنا يبدأ عمؿ الباحثة سعينا كراء ىذا الٌنكر األزلٌي الٌسرمدٌم في رحمة  .المعاني الٌمغكية عاٌمة كالٌنحكٌية خاٌصةبتعٌدد 

حٌب كعمـ مبدؤىا سكرة الكيؼ في ىذه الٌدراسة، كمنتياىا آخر آية في القرآف الكريـ في دراسات مستقبمٌية بإذف ا. سائميف 

 المكلى عٌز كجٌؿ أف يجعىؿ صاًلحى أعمالنا خالصةن لكجيو الكريـ. 
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 الدراسة مشكمة 

 في ضكء ما سبؽ يمكننا أف نحٌدد مشكمة الٌدراسة مف خالؿ األسئمة اآلتية:

 أثر في معاني آيات القرآف الكريـ؟ الٌنحكٌية ىؿ لتعٌدد المعاني 

 ما أسباب تعٌدد المعاني في سكرة الكيؼ؟ 

 ؟ات سكرة الكيؼفي آي الٌنحكٌية ما مدل كجكد ظاىرة تعٌدد المعاني 

  في تفسير سكرة الكيؼ؟ الٌنحكٌيةما أثر تعٌدد المعاني 

 المعجمٌي أثر في تعٌدد الكجو اإلعرابٌي لمكممة؟شترؾ ىؿ لمم 

 ىؿ لممشترؾ الٌصرفٌي أثر في تعٌدد المعنى الٌنحكٌم؟ 

 الفرضّيات

 كظيكر معافو جديدة قد ال تككف ظاىرة لمكىمة األكلى. معانييافي اآلية القرآنٌية إلى تعٌدد  يؤٌدم تعٌدد المعاني الٌنحكٌية 

 الٌصيغ  تعٌدد أكالكاحدة، تعٌدد كجكه اإلعراب لمكممة قد تؤٌدييا الكممة الكاحدة بسبب  الٌنحكٌية ظاىرة تعٌدد المعاني

 المعنى المعجمٌي.أك تعٌدد المشتركة، 

  أثر في تعٌدد معاني آيات القرآف الكريـ كتفسيرىا. متعٌدد المعاني الٌنحكٌيةل 

 :تيدف ىذه الّدراسة إلى أىداف الّدراسة

 .بياًف المقصكد بظاىرة تعٌدد المعاني الٌمغكٌية كاألسباب المؤٌدية إلى حدكثيا في سكرة الكيؼ 

  الٌسياؽ.بياف أثر تعٌدد المعاني الٌمغكٌية في تفسير آيات سكرة الكيؼ، كبياف ارتباطيا في 

 الدراسةمنيجّية 

اٌتبعت الباحثة في ىذه الٌرسالة المنيج الكصفٌي في الٌتعريفات كبياف الجانب الٌنظرٌم بما فيو مف شرح لألسباب المؤٌدية إلى 

 كتأكيميا.تعٌدد المعاني الٌنحكٌية، ثـٌ المنيج الٌتحميمي كالمتمٌثؿ في تحميؿ أثر تعٌدد المعاني الٌنحكٌية في تفسير سكرة الكيؼ 

 .التزمت الباحثة ركاية حفص عف عاصـ في تحميؿ الٌظاىرة، كلـ تتعٌرض لمٌركايات األخرل 

 أثر في تعٌدد معانيو، أٌما ما لـ يكف لو أثر في  إلى ما كاف الختالؼ كجكه إعرابو عمدت الباحثة في دراستيا

 تعٌدد المعنى فمـ تتطٌرؽ إليو.



  4  
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ،العدد الثاين

 

 

 الدراسات السابقة

العديدى مف الٌدراسات الحديثًة اٌلتي ناقشت مسألة الٌداللة سكاء كانت داللة األلفاظ أك داللة الجممة، كقد كجدىت الباحثة 

ٌزمخشرٌم، كزاد الكٌشاؼ لم، كمعاني القرآف لمفٌراء، ك اعتمدت ىذه الدراسات في مجمميا عمى المصادر العربٌية األصيمة

القرآف الكريـ ما تعٌدد المعاني في اٌلتي ليا صمة مباشرة ب لٌدراسات الحديثةكمف أبرز اكغيرىا الكثير. المسير البف الجكزٌم 

 يأتي:

االحتماالت الٌنحكية في المرفكعات كالمنصكبات كالمجركرات في القرآف الكريـ: إبراىيـ بف حمزة حسف، جامعة أـ القرل  .1

 .1997)رسالة دكتكراه(، المممكة العربٌية الٌسعكدٌية، 

شامؿ بعاٌمة الٌنحك العربٌي بمرفكعاتو كمنصكباتو كمجركراتو، إذ عًمؿى الباحث عمى الجمع كالٌتصنيؼ لما  كمكضكع رسالتو

أمكف لو مف المسائؿ الٌنحكٌية اٌلتي أعربت بيا مكاضع الٌدراسة، كالعمؿ عمى تصنيؼ المسائؿ حسب أبكابيا، كفصكليا، 

حاكؿ الباحث الكقكؼ عند األسباب التي ينجـ عنيا تعٌدد األكجو  كمستكياتيا، كمجمكعاتيا، كىكذا... . كبيذا الٌتصنيؼ

اإلعرابٌية لالحتماالت الٌنحكٌية في الحالة اإلعرابٌية الكاحدة، دكف أف يشترؾ بعضيا مع بعضيا اآلخر، كلكف تشترؾ بعض 

ترؾ بعض األكجو األصمٌية مع األكجو اإلعرابٌية األصمٌية مع بعضيا اآلخر، كما تشترؾ الٌتكابع مع بعضيا اآلخر، ثـٌ تش

 بعض تكابعيا.

 .(1)ـ2010اٌتساع الٌداللة في الخطاب القرآنٌي: محٌمد نكر الديف المنجد، دار الفكر، دمشؽ، سكريا، الٌطبعة األكلى،  .2

مف آيات تحتمؿ  -كقد قاـ ىذا البحث في منيجو عمى تتبع ماكرد في القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ الككفي

  ييف أك أكثر، نتيجة عكامؿ نحكية كصرفية كلغكية مستعينان بما تفٌرؽ في كتب التفسير كتناثر في أميات المغة كالبالغة.معن

لعؿ أبرز مايميز ىذا البحث جمعو مادة كافرة في مكضكعو متناثرة في مصادرىا لـٌ شمميا كقيد شاردىا كرد قاصييا إلى 

ل، ثـ حمؿ كناقش، كأخذ ىذا كرد ذاؾ، كاستفاض بالشاىد كالدليؿ لترجيح قكؿ دانييا، ثـ رتبيا في عناكيف كبرل كصغر 

 عمى قكؿ كمكافقة رأم دكف آخر، كاقتضت طبيعة البحث كمادتو أف يككف في تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة.

  .(2)ـ2012، 1، طبيركت، مكتبة لبناف ناشركف، ميدم عٌرارلقرآف الكريـ: ا المشترؾ الٌمغكٌم في .3

حشد قدرو غير قميؿ إلى  ه الٌدراسةىذفي لقرآف الكريـ؛ فقد عمدى المؤلؼي في االمغكم  مشترؾال اىتٌمت ىذه الٌدراسة بمكضكع

 كقد ائتمؼ كٌؿ مستكل مف ىذه  ي كالمعجمي كالٌنحكم كاألسمكبٌي،الٌصرفكصٌنفيا ضمف المستكيات  مف األمثمة كالٌشكاىد
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مقكالت كمٌية تككف قفمةن المطالب األربعة عمى ثالثة أقساـ فرعٌية: مياد كتأسيس، استشراؼ أمثمة خاٌصة بكٌؿ مطمب، 

 تجمع صفكة المستخمص مف كٌؿ مطمب.مؤتمفة مف أمثمة مف مصادر شٌتى، 

تختمؼ تارة تستقي منيـ ك فتارة ٌية خاٌصة بيا، في رسـ منيجكتتٌبع منيجيتيا كقد استفادت الباحثة مف الٌدراسات الٌسابقة 

إذ قامت بعرض آراء المفٌسريف كالٌمغكيف عف المكضع اٌلذم احتمؿ تعٌددا في المعنى، ثـٌ قامت بتمخيص كتصنيؼ عنيـ، 

ا متكاضعنا لنتيجة تكٌصمت إلييا، أك لرأم  الٌدراسات الٌسابقة  أفٌ  كفي حيفىداىا ا إليو، ىذه اآلراء، كقٌدمت بعدىا عرضن

؛ فقد جعمت الباحثة ردت شكاىد مف مختمؼ سكر القرآف الكريـك أك كلت المشترؾ الٌمغكٌم أك اٌتساع الٌداللة عمى عمكمو، تنا

  جمعت بيف النظرٌية كالتطبيؽ.دراستيا خاٌصة بسكرة الكيؼ، كسبر آياتيا بحثنا عف تعٌدد المعاني الٌنحكٌية فييا في دراسة 

 الٌداللة أك اٌتساع الٌداللة كما يسٌمييا بعضيـ، كٌميا إشارة إلى تحٌمؿ الكممة لعٌدة كجكه داللٌية تبعان تعٌدد المعاني أك احتمالٌية 

لممكضع اٌلذم أقيمت فيو، أك الحاؿ اٌلتي كجدت عمييا، أك الٌسياؽ اٌلذم أنشئت فيو، كقد اختارت الباحثة ىنا مصطمح 

 راستو.)تعٌدد المعاني( لمٌتعبير عف الغرض اٌلذم تسعى لد

كيقصد بتعٌدد المعاني احتمالٌية داللة الكممة عمى أكثر مف معنى أك مقصكد، كىذه المعاني مقبكلة كٌميا، ذلؾ لككنيا 

مشتركنا لفظيِّا، أك حاممةن ألكثر مف كجو إعرابٌي، أك ذات صيغة صرفٌية مشتركة، أك داللة مترٌددة بيف الحقيقة كالمجاز، 

دكؿ مف تعبير إلى تعبير يجب أف يصحبو عدكؿ مف معنى إلى معنى، كال بٌد مف دٌقة أك غير ذلؾ. كما إفَّ كٌؿ ع

الٌترجيح بينيا، كالٌنظر إلى قرينة داٌلة أك االستدالؿ عمى المقصكد مف سياؽ الجممة عمى أحد ىذه المعاني كترجيحو 

 عمى غيره أك استبعاد البقٌية.

لة في كتاب ا العظيـ يعٌد أحد كجكه اإلعجاز الٌمغكٌم في القرآف الكريـ، ىذا الٌتعٌدد في المعاني أك الٌتكٌسع في الٌدال

محدثنا، فقد كرد ذلؾ في كتب القدماء مف أئٌمة الٌمغة كالٌتفسير، كيركل  كتعٌدد المعاني الٌمغكٌية في القرآف الكريـ ليس أمران 

ا إلى الٌنبٌي صٌمى ا عميو إٌنؾ لف تفقو كٌؿ الفقو حٌتى ترل لمقرآف  "كسٌمـ قكلو:  عف أبي الٌدرداء رضي ا عنو مرفكعن

اذىب إلييـ  كعف ابف عباس  أٌف عمٌي بف أبي طالب  رضي ا عنيما أرسمو إلى الخكارج فقاؿ: "، ) 3(" كجكىان 

رضي ا كىذا يعني أف تأكيؿ الٌصحابة . ) 3( فخاصميـ كال تحاٌجيـ في القرآف فإنو ذك كجكه ، كلكف خاصميـ بالٌسنة"

عنيـ لمقرآف كاف بحسب فيميـ لمغتيـ، فإذا أشكؿ عمييـ أمر أك معنى تبٌينكه مف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ؛ 

انىييـ ًبظيٍمـو ﴿لٌما نزلت  "حيف قاؿ:  كيثبت ذلؾ حديث ابف مسعكد ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمى لى  قمنا: يا  ]82: االنعاـ[﴾ الًَّذيفى آمىنيكا كى
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رسكؿ ا، كأٌينا لـ يظمـ نفسو؟ قاؿ ليس كما تقكلكف. لـ يمبسكا إيمانيـ بظمـ: بشرؾ. ألـ تسمعكا إلى قكؿ لقماف البنو: 

، كمف أشير ما ذكر عف اختالؼ الٌصحابة في ) 4("]13لقماف: [﴾ عىًظيـه  لىظيٍمـه  الشٍّْرؾى  ًإفَّ  ۖ  يىا بينىيَّ الى تيٍشًرٍؾ ًبالمًَّو ﴿

كءو ﴿تفسير القرآف الكريـ، اختالفيـ في تفسير كممة )قرء( في قكلو تعالى:  ثىةى قيري بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ ثىالى ﴾ كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى

خر الحيض، كلكٌؿ فريؽ فيما ، إذ كرد في معنى )القرء( قكالف كالىما مكجكد في الٌمغة، أحدىما الٌطير كاآل]228البقرة:[

 . ) 5(ذىب إليو أدٌلتو كحٌجتو

كفيما يأتي تفصيؿ الحديث عف أسباب حدكث ظاىرة تعٌدد المعاني الٌمغكٌية في الجممة العربٌية عمكمنا كالٌنٌص القرآني 

أكثر مف  حتمالن مكاف مف الكالـ  عٌمامحكرىا )سكرة الكيؼ(، يتبعيا دراسة تطبيقٌية ، ضمف المستكل الٌنحكمٌ  خاٌصة

ف أخطأ فمف نفسو. كجو إعرابٌي، ، إف أصاب فمف ا كا   كما ىك إاٌل اجتياد طالب عمـو

 أسباب تعّدد المعاني الّمغوّية 

فقو اذم اٌتبعو الٌسمؼ األصؿى المعتٌد بو في بياف المعاني، كنعني بو بياف المقصكد مف الٌمفظ بما يك يعٌد الٌتفسير الٌمغكٌم الٌ 

العرب كشكاىد العربٌية. كما اىتـٌ أىؿ الٌتفسير بالمدلكؿ الٌسياقٌي لٌمفظ كجعمكه فيما يسٌمى )باب الكجكه مف لغة 

  .) 6(كالٌنظائر(

مستكيات الٌمغة األربعة: ضمف كثٌمةى أسبابه ًعٌدة تؤٌدم إلى حدكث ظاىرة تعٌدد المعاني الٌمغكٌية في الجممة العربٌية، 

جعمت الٌدراسة ك  كالٌنحكٌم كالٌداللٌي. كقد اختارت الباحثة أف تككف دراستيا ضمف المستكل الٌنحكٌم،الٌصكتٌي، كالٌصرفٌي 

المعاني في المستكل أسباب ظاىرة تعٌدد  فيفي المبحث األٌكؿ يككف تفصيؿ الحديث عمى مبحثيف: نظرٌم كتطبيقٌي، ل

ي رة نتيجة لتكٌفر ذلؾ الٌسبب فٌؿ عمى حدكث ىذه الٌظاىيد سكرة الكيؼسكؽ مثاؿ مف الٌنحكٌم، كتقديـ األمثمة عمييا، ك 

مف الحديث؛ لعدـ الجدكل مف ذكر ما ال يمكف  الباحثة أٌما ما لـ يرد لو في الٌسكرة مثاؿ؛ فقد استثنتوالٌسكرة الٌشريفة، 

 .تطبيؽ الٌدراسة عميو

أكثر مف كجو الكالـ بباب: احتماؿ  مف المستكل الٌنحكٌم ما كاف متعٌمقنا الثٌانيفي المبحث لمٌدراسة الٌتطبيقٌية  ثـٌ اختارت

المحٌؿ ثـٌ اختالؼ  تناكلت فييا تعٌدد الكجو اإلعرابٌي في األسماء ثـٌ في األفعاؿ كجعمتو في ثالثة مطالب، ،إعرابيٌ 

ًؿ اٌلتي ليا محٌؿ مف اإلعراب مى  .اإلعرابٌي لمجي
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 في سورة الكيف المستوى الّنحويّ تعّدد المعاني في أسباب 

كثيقنا، فاإلعراب إحدل أدكات المفٌسر األساسٌية؛ ألثره العظيـ في  ال شٌؾ أٌف عمـ الٌتفسير يرتبط بعمـ اإلعراب ارتباطان 

فيـ كبياف اآليات فيمنا سكيِّا قكيمنا، كباإلعراب عادة يزكؿ الٌمبس كيفٌؾ اإلشكاؿ عف اآليات. إاٌل أٌف بعض الكممات قد 

لمكقع الكممة كالمراد منيا، كىذا  تأتي في كتب المفٌسريف كالٌنحاة عمى عٌدة أكجو إعرابٌية، مبنٌية عمى فيـ كٌؿ منيـ

ٌنما يكٌلد اٌتساعان  ، كا  في المعنى، فاالحتمالٌية في كجكه اإلعراب أك تقدير المحذكؼ أك  االختالؼ حقيقة ال يكٌلد إشكاالن

لى إعجاز القرآف العظيـ في  إيراد غير ذلؾ مٌما قد يؤٌدم إلى تعٌدد المعاني؛ قد تصؿ بنا إلى تعٌدد المراد مف اآليات، كا 

العدد القميؿ مف الكممات اٌلذم يحكم العديد مف المعاني، كاٌلذم يصؿ بنا بدكره إلى استنباط أحكاـ أك أحداث أك 

 إرشادات.

كقد أكردت الباحثة في دراستيا مف األسباب اٌلتي قد تؤٌدم إلى تعٌدد المعاني في المستكل النحكم كغيره ما أمكف تطبيقو 

 عميو شاىده فييا،  كىي عمى الٌنحك اآلتي:   عمى سكرة الكيؼ أك ما كجد

 ورود الكممة بصيغة تحتمل أكثر من وجو إعرابيّ  أواًل: 

[، فيجكز إعرابيا 56]األعراؼ:  ﴾ادعكه خكفنا كطمعناك ﴿كىي إذ ذاؾ تختمؼ داللتيا في المعنى، مثاؿ ذلؾ قكلو تعالى: 

باختالؼ اإلعراب، فإف أيعربت مفعكال ألجمو أصبح  يختمؼ طبعان ، كالمعنى ا، أك حاالن  مطمقن  ألجمو، أك مفعكالن مفعكالن 

ف أعربت حاالن   أصبح األمر بالٌدعاء حاؿ ككنكـ خائفيف األمر بالٌدعاء ألجؿ الخكؼ مف العقكبة كالٌطمع في المثكبة، كا 

ف أعربت مفعكالن   .(7)امعن ا، كتطمعكف بو طا، أصبح األمر بالٌدعاء كأنتـ تخافكنو خكفن  مطمقن كطامعيف، كا 

ـٍ أىٍحسىفي عىمى  ـٍ أىيُّيي مىى األىٍرًض ًزينىةن لَّيىا ًلنىٍبميكىىي عىٍمنىا مىا عى ، فنجد [7]الكيؼ:ال﴾ كمف أمثمتيا في الٌسكرة قكلو تعالى: ﴿ًإنَّا جى

 ضان الفعؿ "جعؿ" مف أفعاؿ الٌتحكيؿ اٌلتي تنصب مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر، لكٌف ىذا الفعؿ يمكف أف يأتي أيأٌف 

، كىنا يتغٌير إعراب الكممة المنصكبة "زينة" إلى مفعكؿ ألجمو كاحدان  بمعنى "خمؽ"، فال ينصب في ىذه الحاؿ إاٌل مفعكالن 

 كما ذكر الٌنحاة أمثاؿ الٌنٌحاس كمكٌي القيسٌي كغيرىما، كىذا الٌتغيير في اإلعراب يؤٌثر بدكره في المعنى.
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 الحذف في الجممةثانيًا: 

اإليجاز، كيككف الحذؼ في  -غالبنا-الحذؼ في الٌمغة ظاىرة مشتركة بيف جميع الٌمغات اإلنسانيَّة؛ كالغرض منو يعٌد 

الكممة الكاحدة، حيف ييسقط منيا عنصرنا أك أكثر فيحذؼ ما ييمكف أف يفيمو السامع  بعض عناصر الجممة، كأحيانان 

 حالٌية. اعتمادنا عمى القرائف المصاحبة لو مقالٌية كانت أـ 

؛ فإٌنو ال يصٌح (9،8) الحذؼ كعدمو كاف الحمؿ عمى عدمو أكلىكألٌنو إذا دار األمري بيف  كلككف األصؿ في الكالـ الٌذكر

إاٌل بدليؿ معنكٌم يقتضيو المعنى، أك صناعٌي تقتضيو الصناعة الٌنحكية، كيككف الحذؼ لشيء  أىؿ الٌمغة الحذؼ عند

مف العبارة دكف إخالؿ بػالفيـ، عنػد كجػكد مػا يدؿ عمى المحذكؼ مف قرينة لفظية أك معنكية، كقد تدٌؿ عمى المحذكؼ 

، دكف أف يخٌؿ (10)مقالٌي أك مقامٌي يدٌؿ عمى الحذؼ القرائف الٌمفظٌية أك قرائف المقاـ، كقد اشترط الٌنحاة كجكد دليؿ

الحذؼ بالمعنى أك يؤٌدم إلى ضرر صناعٌي أك قضائٌي يقتضي عدـ صحة الٌتعبير في المعيار النحكم. يقكؿ 

عبدالقاىر الجرجاني: "ىك باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأخذ، عجيب األمر شبيو بالسحر؛  فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر 

إذا لـ  كر، كالصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة،  كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأتـ ما تككف بيانان أفصح مف الذ

 .(11)تبف"

ٍنتيميكىي  تَّى ًإذىا أىٍثخى قىاًب حى ٍربى الرّْ كا فىضى ثىاؽى كمف أمثمة الٌدليؿ المقالٌي قكلو تعالى: ﴿فىًإذىا لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري نِّا ـٍ فىشيدُّكا اٍلكى فىًإمَّا مى

ا ًفدىاءن﴾ ]محمد:  مَّ ا ًفدىاءن﴾ حذؼ، كتقدير الكالـ فيو: "فإمَّا أف تمنُّكا منِّا، أك 4بىٍعدي كىاً  مَّ نِّا بىٍعدي كىاً  [؛ ففي قكلو تعالى: ﴿فىًإمَّا مى

 مقاليِّا. . فكجكد دليؿ لفظي عمى المحذكؼ ىك ما اعتبرناه دليالن "تيفدكا ًفداءن 

 .المقامٌي أك الحالٌي فيك اٌلذم يدؿ عميو المقاـ، كقكلنا لمف كاف يأكؿ كتكٌقؼ: طعامؾ، أم أكمؿ طعامؾأٌما الٌدليؿ 

ا لممخاطب أك متعارفنا عميو بيف الٌناس كما في قكلو تعالى: ﴿كاسأؿ القرية﴾ فالمعمـك  كذلؾ البٌد أف يككف المحذكؼ معمكمن

ميو الٌسياؽ، كحذؼ جكاب الشرط أك جكاب القسـ، أك المفعكؿ بو الثاني، ا يدؿ عمٌ ميككف أك  أٌف المقصكد ىـ أىؿ القرية،

  أك غير ذلؾ.
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 كالحذؼ يفتح باب االحتماؿ لعٌدة كممات محذكفة كيختمؼ المعنى بناء عمييا، كبالٌنظر إلى قكلو تعالى:

، فيككف الٌتقدير: فميضحككا مفعكالن مطمقان [ نجد احتمالٌية ككف المحذكؼ 82]التكبة:  ﴾فميضحككا قميالن كليبككا كثيرنا﴿ 

مننا قىميالن كليىبككا زىمننا كىث ٍليىبككا بيكاءن كىثيرنا، أك ككنو ظرؼ زماف، فيككف الٌسياؽ حينيا: فميضحككا زى ًحكنا قىميالن كى يرنا، كمثؿي ضى

، أ  .(7)ك أٌنو ال يفقوي إاٌل قميالن مف األمكرذلؾى قكلييـ: ىك ال يفقو إاٌل قميال، فقد تحتمؿ أٌنو ال يفقو إال فقينا قميالن

. الفعؿ "اٌتخذ" ينصب مفعكليف [4]الكيؼ: ﴿كينذر اٌلذيف قالكا اٌتخذ ا كلدنا﴾  كمف أمثمتيا في سكرة الكيؼ قكلو تعالى:

 أصميما مبتدأ كخبر، كقد حذؼ المفعكؿ بو األٌكؿ كما ىك ظاىر، كيحتمؿ أف يككف المحذكؼ: 

  أف يككف كلدنا  "عيزير".  ما اٌدعت الييكد 

 ."ما اٌدعت الٌنصارل أف يككف كلدنا  "عيسى 

 ."ما اٌدعت قريش أف يككف كلدنا  "المالئكة 

لىدنا   لىدو ، كتقدير المحذكؼ يشمؿ كٌؿ مف ييدعى كى كيظير مف تعٌدد المعاني أف اإلنذار يشمؿ كٌؿ مف يٌدعي كجكد كى
 دكف تعييف. 

 اإلضافة إلى الّظرفثالثًا: 

كالجٌر باإلضافة يكٌلد اٌتساعنا في المعنى؛  ،(1)في ىذا المقاـ تعامؿ الٌظركؼ معاممة األسماء، فيعرب الٌظرؼ مضافا إليو 

كقد يذىب  "ألٌف الكممة اآلف باتت تحتمؿ معنى الٌظرؼ كمعنى آخر معجميِّا أنشأتو تمؾ اإلضافة. يقكؿ الٌزمخشرٌم: 

بالٌظرؼ عف أف يقٌدر فيو معنى )في( اتساعنا، فيجرل لذلؾ مجرل المفعكؿ بو، فيقاؿ )اٌلذم سرتو يكـى الجمعة(، كيضاؼ 

كلكال االٌتساع لقمت سرت  [33سبأ:]إليو كقكلؾ: )يا سارؽ الٌميمًة أىؿ الدار(، كقكلو تعالى: ﴿بؿ مكر الٌميؿ كالٌنيار﴾ 

ذى سىًبيمىوي ًفي ﴿لٌظرؼ اسـي المكاف كما في قكلو تعالى: كقد يضاؼ إلى ا ، (12)"فيو ا فىاتَّخى كتىييمى ا نىًسيىا حي ا بىمىغىا مىٍجمىعى بىٍيًنًيمى فىمىمَّ

بنا بىٍيًنؾى ﴿، كقد يضاؼ إليو المصدر كما في قكلو تعالى: [61]الكيؼ: ﴾اٍلبىٍحًر سىرى ، [78]الكيؼ: ﴾قىاؿى ىىذىا ًفرىاؽي بىٍيًني كى

اًلًؾ يىٍكـً الدّْيفً  ﴿و اسـ الفاعؿ كقكلو تعالى: كقد يضاؼ إلي  .(1)عميو ، كلـ نجد في سكرة الكيؼ مثاالن [4]الفاتحة:﴾مى
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 إضافة اسم الفاعل إلى ما بعدهرابعًا: 

، أ  ، كقكلنا أنا ميكًرـه  كذلؾ يضفي عميو االحتمالٌية في ككنو حدث فعالن ، كمف ذلؾ قكلنا: أنا ميكًرـي أبيؾى قد يحدث مستقبالن

. فالجممة األكلى داللتيا احتمالٌية إذ تحتمؿي المضٌي كالحاؿى كاالستقباؿ، فقد أككف أكرمتو أك سأكرمو، أما الجممة   أباؾى

 

 تحتمؿ المضٌي نيائيِّا؛ ألف اسـ الفاعؿ إذا كاف مضافان  الثٌانية فداللتيا قطعٌية ألٌنيا تدٌؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ حتمنا كال

، أنا ميعىمّْـه زيدنا. مثاؿ ذلؾ  ـي زيدو دٌؿ عمى المضٌي، أما إذا نصب مفعكالن بو دؿَّ عمى الحاؿ كاالستقباؿ. كمثؿ ذلؾ: أنا ميعىٌم

عىؿى المٍَّيؿى سىكىننا كىالشٍَّمسى ﴿قكلو عٌز ثناؤه:  ٍصبىاًح كىجى ٍسبىاننافىاًلؽي اإٍلً ، فأفادت ىنا اٌتساعنا في الٌداللة، [96]األنعاـ:﴾ كىاٍلقىمىرى حي

كتعٌددنا في المعاني، فقد احتممت المضٌي كالحاؿ كاالستقباؿ، فا تعالى فالؽ اإلصباح منذ األزؿ، كفالقو اآلف، كفالقو 

 حٌتى يـك الٌديف.

ٍنيىا مىٍصًرفنا﴾ مُّكىاًقعيكىىا اٍلميٍجًرميكفى النَّارى فىظىنُّكا أىنَّييـكمف أمثمتيا في سكرة الكيؼ قكلو تعالى: ﴿كىرىأىل  ـٍ يىًجديكا عى لى  كى

فقد أفادت إضافة اسـ الفاعؿ )ميكاًقعكف( إلى الضمير العائد عمى )الٌنار( االحتمالٌية في أف تعنيى الحدكث . [53]الكيؼ:

 ياؽ في ترجيح المعنى المقصكد كما سييبىيَّفي الحقنا.في الماضي أك الحاؿ أك االستقباؿ، كال يخفى دكر السٌ 

 رفاختالف تعميق الظّ خامسًا :

فتعميؽ الٌظرؼ بما بعده أك بما قبمو ينشئ تعٌددا في المعاني، كتتبايف الٌداللة فييا باختالؼ الٌتعميؽ كالكقؼ، كىك أمر  

 .(13،14،15،16،17)لممعاني في الٌنصكص القرآنٌيةاختمؼ فيو المفٌسركف اختالفا يرجع إلى ما رآه كٌؿ منيـ مف تعٌدد 

مىا كىافى مي  كنىوي ًمف ديكًف المًَّو كى ري ـٍ تىكيف لَّوي ًفئىةه يىنصي لى نتىًصرنا، كمف األمثمة عمى تعميؽ الظرؼ في سكرة الكيؼ قكلو تعالى: ﴿كى

ٍيره عيٍقبن  ٍيره ثىكىابنا كىخى ؽّْ ىيكى خى ، كمكضع الٌشاىد ىنا "ىنالؾ"، أتعٌمقت بما قبميا [44-43]الكيؼ: ا﴾ىينىاًلؾى اٍلكىاليىةي ًلمًَّو اٍلحى

 "االنتصار" أـ بما بعدىا "الكالية".

 اختالف العائد اّلذي يرجع إليو الّضمير: اً ّسادس

فنجد فاحتمالٌية الٌتعٌدد لعائد الٌضمير في الٌنص تنتج تعٌددنا في المعاني، كذلؾ مف إعجاز اإليجاز في الٌنص القرآنٌي، 

األلفاظ القميمة تحكم ضميرنا يمكف أف يعكد عمى أكثر مف اسـ، فيٌتسع المراد، كتصبح الٌداللة احتمالٌية في الٌنص، كقد 

ٌنيا لكبيرة إاٌل عمى الخاشعيف﴾   [45]البقرة:تككف المعاني كٌميا مقصكدة، كما في قكلو تعالى: ﴿كاستعينكا بالصبر كالٌصالة كا 
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يحتمؿ أف يعكد عمى الٌصالة، كيحتمؿ أف يعكد عمى االستعانة، كيحتمؿ أف يعكد عمى جميع ما أيًمر فالٌضمير في "إٌنيا" 

 .(1)بو بنك إسرائيؿ

ـٍ ىىًذًه ًإلىى الٍ  ًرًقكي دىكيـ ًبكى ًدينىًة كمف أمثمة اختالؼ العائد اٌلذم يعكد عميو الٌضمير في سكرة الكيؼ قكلو تعالى: ﴿فىاٍبعىثيكا أىحى مى

ا فىٍميىٍأًتكيـ ًبًرٍزؽو مٍّْنوي﴾ فىٍميىنظيٍر  ، كمكضع الٌشاىد في اآلية الضمير في "أٌييا"، أىك عائد عمى [19]الكيؼ: أىيُّيىا أىٍزكىى طىعىامن

 المدينة، أـ أىميا أـ األطعمة؟

 الّتنازع: اً ّسابع 

ييعىدُّ سببنا آخر مف أسباب تعٌدد المعنى الٌمغكم في المستكل الٌنحكم، كيقكؿ عنو الٌسيكطٌي:   إذا تعمؽ عامالف فأكثر،  "كى

كثالثة كأربعة، مف الفعؿ كشبيو، كالكصؼ كاسـ الفعؿ، اٌتحد الٌنكع أك اختمؼ بخالؼ الحركؼ، كإفَّ كأخكاتيا، )باسـ( بأٍف 

ديىما، الٌسابؽ أك الثٌاني باٌتفاؽ طمبا فيو رفعنا أك نصبنا أ ك جرِّا بحرؼ أك أحدىما رفع كاآلخر خالفو، عمؿ فيو أحى

 .(18)"الفريقيف

معمكالن ميتىأٌخرنا، كيككف ىذا  -ًفعميف كانا أك ما يقـك مقاـ الفعؿ كاسـ الفاعؿ -فالٌتنازع بذلؾ أف يتنازىع عامالف متقٌدماف 

مىٍيًو ًقٍطرنا المعمكؿ مطمكبنا لكٌؿ منيما في  المعنى، كمف أبرز أمثمتو قكلو تعالى في سكرة الكيؼ: ﴿قىاؿى آتيكًني أيٍفًرٍغ عى

 (﴾، إذ يتنازىع الفعالف المفعكؿ "ًقطرنا"، أىك مفعكؿه لألٌكؿ، أـ مفعكؿه لمثٌاني.96)

 احتمال الكالم ألكثر من وجٍو إعرابّي في سورة الكيف

كتككف الكممة حٌمالة ألكثر مف معنى؛ ألسباب نحكٌية مختمفة، كقد كاف الختالؼ آراء الٌمغكٌييف قد تتىعىدَّدي المعاني الٌمغكٌية، 

مدادىا بركافد عديدة، تسيـ جميعيا باٌتساع الٌداللة لمكممة العربٌية عمكمنا كالقرآنٌية  عرابيـ دكر في إثراء ىذه الٌظاىرة، كا  كا 

ا.  خصكصن

عرابو، كمشكمو كغريبو، ككاف ال بٌد لمعرفة أسباب حدكث ىذه الظٌ  اىرة مف الٌتعٌرض إلى المصادر المعنٌية بمعاني القرآف كا 

 كتفسيره، كذلؾ ما حظينا بو مف كتب األٌكليف في عمـ الٌنحك كالٌصرؼ، عٌمنا نبمغ ما يميؽ بكرامة كتاب ا كقدسٌيتو. 

كاٌتساعنا في  و ىذا االحتماؿ تعٌددا في المعاني،بحث ما كاف مف الكالـ يحتمؿ أكثر مف كجو إعرابٌي، كأكرثمكسيدرس ىذا ال

 أٌما ما لـ يؤٌثر اختالؼ إعرابو في معناه فميس مٌما يقتفي البحث أثره، كال تجد الباحثة ضركرة لمٌتكٌقؼ عنده.  الٌداللة،
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 كقد تناكؿ المبحث احتمالٌية الكالـ ألكثر مف كجو إعرابٌي في مطالب ثالثة:

 اإلعرابّي في األسماءالوجو تعّدد أواًل: 

ا﴿ يقكؿ ا تعالى في كتابو العزيز: .1 لىـ يىجعىؿ لىوي ًعكىجن بًدًه الًكتابى كى مى عى مدي ًلمَّػًو الَّذم أىنزىؿى عى ا ًليينًذرى بىأسنا  ﴾١﴿ الحى قىيّْمن

ييبىشّْرى الميؤًمنيفى الَّذيفى يىعمىمكفى الٌصاًلحاًت أىفَّ لىييـ  سىنناشىديدنا ًمف لىدينوي كى  ﴾﴾٢﴿ أىجرنا حى

أنزؿ ا تعالى القرآف الكريـ عمى نبٌيو كصفٌيو محٌمد صٌمى ا عميو كسٌمـ بمساف عربٌي مبيف، كجعمو غير ذم عكج، 

ا"، كفي إعراب ىذه الكممة أكثر مف رأم، إذ يرل ليا  أكثر مف كجوو في  الٌمغكٌيكفككصفو في اآلية الكريمة الٌسابقة بأٌنو "قيّْمن

ا" نصب عمى الحاؿ. كأكرد فيو قكؿ الضٌحاؾ استحساننا، أٌف المعنى: مستقيـ 338اب، فقد ذكر الٌنٌحاس)اإلعر  ىػ( أٌف "قىيّْمن

الحكمة ال خطأ فيو، كال فساد كال تناقض، "ًعكىجا" مفعكؿ بو. يقاؿ: في الٌديف، كفي األمر عكج أم عيب، كالمعنى: ليس 

لى ذلؾ ذىب مكٌي القي(19)متناقضان  ٍعنىاهي:  "ىػ( أفَّ 510. كيرل اإلماـ البغكم)(14)ىػ(437سٌي )، كا  ، مى تىٍأًخيره ا، ًفيًو تىٍقًديـه كى قىيّْمن

ا ـٍ يىٍجعىٍؿ لىوي ًعكىجى لى ٍبًدًه اٍلًكتىابى قىيّْمنا كى مىى عى ا﴿فتككف جممة  ؛(20)"أىٍنزىؿى عى اعتراضٌية كىك رأم ابف  ﴾لـ يجعؿ لو عكجن

األحسف أف ينتصب بمضمر كال يجعؿ حاالن مف "ىػ( في )الكٌشاؼ(: 538. في حيف قاؿ الٌزمخشرٌم )(21)عطٌية

، (23،15)ىػ(643كالمنتجب اليمذاني) الحمبيٌ  الٌسميف كذلؾ .(22)الكجييف ىػ( في )الٌتبياف(616العكبرٌم) أجازك ، (13)الكتاب((

، كأكرد ما قالو صاحب حٌؿ (16)ـقيامو بأمر ا عٌز كجؿ عمى العالى  :ىػ( أف يككف معنى قٌيـ745حٌياف ) يصٌح عند أبيك 

ا"" العقد: ا "قٌيمن ا"، أم جعمو مستقيمن ا" بدالن مف قكلو "كلـ يجعؿ لو عكجن يمكف أف يككف قكلو "قٌيمن
(16) : ، كأٌيده الٌشنقيطٌي معٌمالن

ٍنوي ىيكى مىٍعنى كىٍكًنًو  " اأًلىفَّ اٍنًتفاءى اٍلًعكىًج عى إٌف جعمو حاالن مف الٌضمير مع تفسير  "ىػ(: 1270. كذكر اآللكسٌي )(24)"قىيّْمن

، "ىػ( في )أضكاء البياف(: 1393. كقاؿ الٌشنقيطٌي )(25)"المستقيـ بالخالي عف العكج ركيؾ ا" حاؿه بىٍعدى حاؿو قىٍكليوي "قىيّْمن كى

ٍبًدًه اٍلكً  مى عى ٍعنىى: أىٍنزىؿى عى تىٍقريريهي أىفَّ اٍلمى تىعىدُّدي اٍلحاًؿ الى كى في حاًؿ كىٍكًنًو قىيّْمنا. كى ا، كى تابى ًفي حاًؿ كىٍكًنًو غىٍيرى جاًعؿو ًفيًو ًعكىجن

كاًز تىعىدًُّد اٍلحاًؿ مىعى اتّْحاًد عاًمًؿ اٍلحاًؿ كىصاًحًبيا مى جى ٍميكري عى  .(24) "ًإٍشكاؿى فيًو، كىاٍلجي

ا" حاالن مف الكتاب، لـ ييًجز بعضيـ ، إاٌل أٌف بيجت صالح (26،27،28)كلـ يخرج المحدثكف عف أقكاؿ الٌسابقيف أف تعرب "قٌيمن

بيف الحاؿ   يفصؿفي ذلؾ أٌف قكلو "كلـ يجعؿ" معطكؼ عمى "أنزؿ"، فيك داخؿ في صمة المكصكؿ، فإعرابو حاالن  ـكحٌجتي

 .(29)ذا نفى العكج عنو فقد أثبت االستقامة لوكذم الحاؿ ببعض الٌصمة، كتقديره: كلـ يجعؿ لو عكجا، جعمو قٌيمنا، ألٌنو إ
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 كمع تعٌدد كجكه اإلعراب نجد أٌنو تعٌددت كجكه الٌتفسير عمى الٌنحك اآلتي: :  أثر اختالف اإلعراب في المعنى

 ا" حاالن مف "الكتاب  فيناؾ كىٍجيىاًف ًمفى التٍَّفًسيًر: ":إذا كاف "قٌيمن

: أىفَّ مىٍعنىى كىٍكًنًو  ؿي مىٍييىا، « قىيّْمنا»اأٍلىكَّ اًكيًَّة، أىٍم مييىٍيًمفه عى ا قىٍبمىوي ًمفى اٍلكيتيًب السَّمى مىى مى ٍلنىا ًإلىٍيؾى  كمنو قكلوأىنَّوي قىيّْـه عى تىعىالىى: ﴿كىأىٍنزى

ا بىٍيفى يىدىٍيًو ًمفى اٍلًكتىاًب كى  دّْقنا ًلمى ؽّْ ميصى مىٍيًو﴾ اٍلًكتىابى ًباٍلحى  .[48المائدة: ]مييىٍيًمننا عى

ٍمًؽ الٌديًنيًَّة كىالدٍُّنيىًكيَّ  ـه ًبمىصاًلًح اٍلخى ا"، أىنَّوي قىيّْ قيقىًة يىٍستىٍمًزميوي اٍلكىٍجوي أٌما اٍلكىٍجوي الثَّاًني: أىفَّ مىٍعنىى كىٍكًنًو "قىيّْمن ًة، كىىىذىا اٍلكىٍجوي ًفي الحى

ؿي  ًعؿى حاالن . ككما قاؿ ابف (24)اأٍلىكَّ ًر ًإٍذ ىيما  عاشكر: بأىنَّوي ًإذىا جي ًمٍف الكتاب أك الٌضمير العائد عميو؛ ثىبىتى االتّْصاؼي ًبًو ًلٍْلخى

 . (30)شىٍيءه كاًحده 

  ا﴿أٌما ككف )قٌيمنا( بدالن مف أًلىنَّوي  ". : فإٌف غاية البدؿ اإلتياف بالمعنى األدٌؽ كاألكثر تفصيالن ﴾كلـ يجعؿ لو عكجن

مىعى تىعالى بىيٍ قىٍد  ًلذا جى ًقيقىًة اأٍلىٍمًر، كى ا ًفي الٌظاًىًر كىىيكى ال يىٍخمك ًمفى اٍعًكجاجو ًفي حى فى نىٍفًي اٍلًعكىًج يىككفي الشٍَّيءي ميٍستىقيمن

ٍيغى  ا" بمعنى ميٍستىًقيمنا الى مىٍيؿى ًفيًو كىالى زى ًة، كجاءت "قىيّْمن ٍثباًت ااًلٍسًتقامى ـٍ يىٍجعىٍؿ لىوي ، كككف "قىيّْمن (24)"كىاً  لى ا" بىدىالن ًمٍف ﴿ كى

ا ٍنوي ىيكى مىٍعنىى كىٍكًنًو قىيّْمن ا﴾ يدٌؿ عمى أٌف اٍنًتفاءى اٍلًعكىًج عى ًعكىجن
(24). 

ٍعراًب ًفي قىٍكًلًو: )قىيّْمنا(  ًو اإٍلً ، أىٍك حاؿه ثىاًنيىةه ًمفى  -كما يرل المفٌسركف-كىأىٍقرىبي أىٍكجي ، (19،22))اٍلًكتىاًب(أىنَّوي مىٍنصكبه ًبمىٍحذكؼو

ـى اٌلذم ال ًعكىجى فيو(؛ فك  ا" تعني: )المستقي ذا اعتمدنا أٌف "قٌيمن ا( بدؿه مف  معٌمنا نميؿ إلى الٌرأم القائؿ بأفٌ ا  كلـ يجعؿ لو ﴿)قىيّْمن

ا ، شٌكو أك ارتيابوال يترؾ لشاؾٍّ أك مرتاب مجاالن ليتمادل في ، فالمقاـ أقرب إلى الٌتككيد، كالٌتفصيًؿ األدٌؽ؛ كي ﴾عكجن

يا لكاف الاٌلـز إعرابيا حاالن كلمكممة عٌدة معافو معجمٌية     .لك أعتيًمدى بعضي

 ﴾﴾ٙ﴿ َأَسًفا َعمََّك باِخٌع َنفَسَك َعمى آثارِِىم ِإن َلم ُيؤِمنوا ِبيـَذا الَحديثِ َفمَ ﴿قال تعالى: .2

، كمنيـ مف عٌدىا مفعكالن لو، فقد أكرد  إٌف تعٌدد الكجو اإلعرابٌي في ىذه اآلية يظير في كممة "أسفنا"، فمنيـ مف عٌدىا حاالن

عرابو( أٌف "أسفا" منصكب ألنو مصدر في مكضع الحاؿ311الٌزٌجاج ) ليو ذىب الٌنٌحاس(31)ىػ( في )معاني القرآف كا   ، كا 

قاًتمييا أًلىٍجًؿ شىدًَّة  :أىمٍ  ،(13)في حيف جاء في الكٌشاؼ: أٌف "أىسىفنا" مفعكؿ لو، كالمعنى: لفرط الحزف (19،14،32)كغيره

ٍزفً  : ىيكى مى (30)اٍلحي ًقيؿى ًميًر ًفي "بىاًخعه". كى اًؿ ًمفى الضَّ  ٍفعيكؿه ، كأجاز العكبرٌم الٌرأييف في إعراب "أىسىفنا": مىٍصدىرنا ًفي مىٍكًضًع اٍلحى
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، كذلؾ أكردى الٌشنقيطٌي أٌف "أىسىفنا" تيعرىبي مىٍفعكالن ألىٍجًمًو، أىٍم ميٍيًمؾه (15،23،17،25)مذىبوكغيره  المنتجب اليمذاني ، كذىب(22)لىوي 

مىٍيًيـٍ  اًؿ كىٍكًنؾى آًسفنا عى ؛ أىٍم ًفي حى يىجيكزي ًإٍعرابيوي حاالن  . كاألسؼ: المبالغة في الحزف كالغضب. (24)نىٍفسىؾى ًمٍف أىٍجًؿ اأٍلىسىًؼ. كى

 

ييقاؿ: أسفت آسىؼ آسفا، ًإذا ليفت كاألًسؼ:  "ىػ( عف اٍبف فىارس: 597يقاؿ: رجؿ أسؼ كأسيؼ. قاؿى ابف الجكزم )

 كما ذكر بعضيـ أٌف األسؼ في القرآف الكريـ جاء عمى كجييف أٌكليما: .(6)"الغضباف

لما﴿اٍلحزف، كما في قىٍكلو تىعىالىى ًفي:  عى ميكسى ًإلىى قكمو غىٍضباف أسفا﴾  كى يا أسفى ﴿، كقكلو تعالى: ]150األعراؼ: [رىجى

[، أىم: 82الزخرؼ: ]فىمىٌما آسفكنا انتقمنا ًمٍنييـ﴾ ﴿[. ثانييما: اٍلغىضىب، كما في قىٍكلو تىعىالىى: 184]يكسؼ: عمى ييكسيؼ﴾

" ًفي  .(6)أغضبكنا : ًإفَّ "لىعىؿَّ ـٍ يي قاؿى بىٍعضي ٍع نىٍفسىؾى ًلعىدىـً ًإيماًنًيـٍ كى مى ىىذىا اٍلقىٍكًؿ فىاٍلمىٍعنى: الى تىٍبخى اآٍليىًة ًلمنٍَّيًي، كىعى
أجاز . ك (24)

 .(26،27،28،29)كأسالفيـالكجييف المحدثكف 

 كرد في كتب المفٌسريف ما يكٌضح ىذا االختالؼ عمى الٌنحك اآلتي::  أثر اختالف اإلعراب في المعنى

  ياىـ حيف تكٌلكا عنو كلـ يؤمنكا بو كما تداخمو مف إذا كانت ًميًر ًفي )بىاًخعه(: فقد ))شبيو كا  "أسفنا" حاال ًمفى الضَّ

الكجد كاألسؼ عمى تكلييـ، برجؿ فارقو أحبتو كأعزتو فيك يتساقط حسرات عمى آثارىـ كيبخع نفسو كجدنا عمييـ 

مَّـ يدعك قكمو فييعرضكا كيتكلٍَّكا عنو فييشيّْع فقد كاف ". يقكؿ الٌشعراكم: (31) "كتميفنا عمى فراقيـ سى مىٍيًو كى ٌمى المَّوي عى صى

. (11) "آثارىـ باألسؼ كالحزف، كما يسافر عنؾ حبيب أك عزيز، فتسير عمى أثره تممؤؾ مرارة األسى كالفراؽ

ىذا اإلعراب أٌف الٌنبٌي فأمره ا تعالى أاٌل ييًمؾ نفسىو حزينا آًسفنا إثر إعراضيـ عنو كعف دعكتو. كنفيـ مف 

كذلؾ عمى إثًر  .(20) "قيؿ مف الغضب "الكريـ قد أكشؾ أف ييمؾ نفسو ًلشٌدًة ما أصابو مف الحزف كاألسؼ، ك

عراضيـ عنؾ، كفييا نييي رسكؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ عف كثرة الحرص عمى إيماف قكمو لئاٌل  تكلّْي قكمؾ كا 

 . (34)يؤٌدم ذلؾ إلى ىالؾ نفسو باألسؼ

 " ذا كانت " مفعكالن ألجمو السـ الفاعؿ "باخع": فالمعنى: لعٌمؾ يا محمد قاتؿه نفسؾ كميمكيا عمى آثار  أسفنا كا 

زىعا أكقكمؾ غضبنا،   ...ال تيمؾ نفسؾ لحزنؾ عمييـ حيف فاتؾ ما كنت ترجكه منيـ، ف". كأكرد اٍلقيٍرطيًبيُّ (5)جى

ـٍ عىٍنؾى  ٍعراًضًي ـٍ كىاً  لّْيًي مى أىثىًر تىكى عراضيـ، ك.(35)"عى ًمٍف ًشدًَّة اأٍلىسىًؼ عىمى "كبسبب حزنؾ الٌشديد عمييـ لتكٌلييـ كا 

دىـً ًإيماًنًيـٍ   أٌف ا تعالى أراد أف يسٌميى نبٌيو كأف ييدىد عنو ما ألـٌ بو مف  "، كيرل محيي الٌديف دركيش (24)"عى
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ف كاف المراد بو الٌنيي أم ال تبخع نفسؾ كال تيمكيا مف أجؿ غٌمؾ جكل كارتماض  فعرض المكقؼى بصيغة الٌترٌجي كا 

 . كىنا نفيـ أٌف الحزف مكجكد، كلكٌف عميو أف يمنعو مف بمكغ مبمغ اإلضرار بو أك إىالكو. (26)" عمى عدـ إيمانيـ

اإلعرابٌي األدؽَّ لمكممة "أسفنا"، فإف كاف المقصكد فييا الغضب، كلعٌمنا مف المعاني الٌسابقة نستطيع أف نستشرؼ المكقع 

، أم: ال تييًمؾ نفسؾى حاؿى ككنؾ غاًضبنا عمييـ أك منيـ كمف عنادىـ في كفرىـ. أٌما  كاف األقرب أف تيعرىبى "أسىفنا" حاالن

زًنؾ عمييـ أف تيعرىبى مفعكالن ألجمو، أم -كا أعمـ-إف كاف المقصكدي فييا الحيزف، فاألقرب  : ال تييًمؾ نفسؾى بسبًب حي

كعمى إصرارىـ عمى كفرىـ. فحصكؿ اليالؾ لمٌنفس حاؿ ككف اإلنساف غاضبنا غضبنا شديدنا أمره تعمىميوي العامَّة كييقٌرهي 

ميو مىؿو أمره كذلؾ متعارىؼه عى  .(36)األطٌباء، كىالؾ النفس نتيجةن لشٌدة حزنيا عمى فقدو أك ميصابو جى

 ﴾﴾ٚ﴿ َليا ِلَنبُمَوُىم َأيُُّيم َأحَسُن َعَماًل  زيَنةً  ِإّنا َجَعمنا ما َعَمى اأَلرضِ  لى:﴿قال تعا .3

( مف أفعاؿ الٌتحكيؿ اٌلتي تنصب مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر، لكٌف ىذا الفعؿ يمكف أف يأتي أيضان  عىؿى  ال شٌؾ أٌف )جى

بمعنى )خمؽ(، فال ينصب في ىذه الحاؿ إاٌل مفعكالن كاحدنا، كىنا يتغٌير إعراب الكممة المنصكبة "زينة" إلى مفعكؿو 

 ألجمو كما ذكر الٌنحاة.

كرد في )إعراب القرآف( لمٌنٌحاس أٌف "ما" ك"زينة" مفعكالف كالٌتفسير فيو عمى تقديريف، األٌكؿ: أٌنو مخصكص لمٌشجر 

جعمنا ىاىنا بمعنى خمقنا يتعٌدل إلى "ما" "كما أشبييٌف، كاآلخر أنو عمـك ألنو داٌؿ عمى بارئو، ثـٌ يقكؿ: كالٌثمر كالماؿ 

 . (19)"ك"زينة" مفعكؿ مف أجمو، كىذا قكؿ حسف

أٌنو ما يصمح أف يككف زينة لألرض كألىميا مف زخارؼ دنياىـ كما يستحسنكنو  ﴾ما عمى األرض﴿كيفٌسر الٌزمخشرٌم 

 .(13)منيا

، فإف (21)كذكر ابف عطٌية: أٌف إعراب "ًزينىةن" عمى كجييف، فقد يككف مفعكالن ثانينا أك مفعكالن ألجمو بحسب معنى "جعؿ"

ف كاف بمعنى )خمقنا(، احتاج مفعكالن كاًحدنا ككانت "زينة" مفعكالن لو،  كاف الفعؿ "جعمنا" بمعنى صٌيرنا احتاج مفعكليف، كا 

ليو ذىب القيسي كابف األنبارم كالعكبرمألٌف )خمقنا( ال يتعٌدل إاٌل  . أما المنتجب اليمذاني (14،32،22) إلى مفعكؿ كاحد. كا 

، (23)، كذىب الحمبٌي مذىبو(15)فيرل أٌنيا تصمح أف تككف مفعكال بو ثانينا أك مفعكالن ألجمو، أك حاالن أم )ذات زينة(

 .(27)كمحٌمد الٌدٌرة مف المحدثيف

 ىػ( أف تككف "زينة" مفعكالن ألجمو، فيك يرل أٌف الٌزينة ليست مف المصادر القمبٌية1403دركيش )كقد أبى محيي الٌديف 
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. (28،29)كذىب محمكد صافي كبيجت صالح إلى أٌنو مفعكؿ ثافو  .(26)عماؿ اليدأبحاؿو مف األحكاؿ ألٌف الٌزينة مف 

 قمبٌية. كلمباحثة مداخمة في اشتراط أف يككف المفعكؿ ألجمو مف المصادر ال

كذلؾ  "زينة"كممة إعراب يختمؼ باختالؼ  اآلية معنىأٌف  مٌما سبؽ ظير لنايى : أثر اختالؼ اإلعراب في المعنى

نا( اٌلذم يتعٌدل إلى ر صيٌ بمعنى ) أكمعنى الفعؿ "جعمنا" أىك بمعنى )خمقنا( اٌلذم يتعٌدل إلى مفعكؿو كاحد، الختالؼ 

 :مفعكليف

 جاء في )زاد المسير( أٌف في تفسير )ما عمى األرض( فقد ":  مفعكالن بو ثانينا لمفعؿ "جعمنافي حاؿ إعراب "زينة" ف

: أٌنيـ الرجاؿ، كأٌنيـ العمماء، فعمى ىذيف القكليف تككف "ما" (*)أربعة أقكاؿ: أٌكليا كثانييا مركياف عف ابف عٌباس

: أنَّو ما عمييا مف شيء، كالٌرابع كقاؿ بو (**)مجاىدفي مكضع )مىٍف( ألٌنيا في مكضع ًإبياـ، أٌما الثالث كقاؿ بو 

، يدخؿ فيو الٌنبات، كالماء، كالمعادف، كغير ذلؾ(***)مقاتؿ . كجاء في (34): الٌنبات كالشجر، كقكؿ مجاىد أعُـّ

ف نيا كما يستحسما يصمح أف يككف زينة ليا كألىميا مف زخارؼ الدٌ "أٌنو  الكٌشاؼ في معنى "ما عمى األرض زينة"

مىى اأٍلىٍرًض مف الحيكاف كالٌنبات كالمعادف ًزينىةن لىيا كألىميا "، كجاء في )أنكار التنزيؿ(: (13) "منيا عىٍمنا مىا عى ًإنَّا جى

ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن في تعاطيو، كىك مف زىد فيو كلـ يغتر بو كقنع منو بما يزجي بو أٌيامو كصرفو عمى ما  ـٍ أىيُّيي ًلنىٍبميكىىي

 . (37) "كفيو تسكيف لرسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـينبغي، 

يرل أبك  أىنَّوي ييرىادي ًبًو اٍلعيميكـي ًفيمىا الى يعقؿ. كأٌف ًزينىة كيٌؿ شىٍيءو ًبحسبوً حٌياف ى كى
ال شيء مٌما كيًجدى عمى األرض إاٌل ف. (16)

. كذكر الٌسعدم في تفسيره أٌف ا تعالى يخبر أنو (25)كفيو جية انتفاع، كأقٌؿ ما فيو أٌنو ييستىدىٌؿ بو عمى الٌصانع ككحدتو

بؿ كنحكىا، الجميع جعمو ا  ...جعؿ جميع ما عمى كجو األرض، مف مآكؿ لذيذة، كمشارب، كمساكف طيبة، " كخيؿ كا 

  .(38) " ازينة ليذه الدار، فتنة كاختبارن 

________ 

 .كترجماف القرآف كحبر األمة ىك عبدا بف عباس بف عبدالمطمب،ابف عـ رسكؿ ا، *

هو مجاهد بن جبر اإلمام شٌخ القراء والمفسرٌن أبو الحجاج المكً األسود مولى السائب بن أبً السائب المخزومً وٌقال مولى عبد هللا **

 .الء، الطبقة الثانٌةهـ(. ٌنظر: سٌر أعالم النب301بن السائب، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب وعنه أخذ القرآن والتفسٌر والفقه، )ت:

ًّ من أعالم المفسرٌن صاحب التفسٌر المسمى "تفسٌر مقاتل". مقاتل بن سلٌمان  *** هو أبو الحسن مقاتل بن سلٌمان بن بشٌر األزدي البلخ

 هـ(.330)ت:



  17  
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ،العدد الثاين

 

 

مىٍيًو " كالبف عاشكر في ذلؾ رأم يرل أٌف األغمب قد غفؿ عنو، فاآلية   مىى ًإٍعرىاًض تىٍسًميىة لمنبٌي صٌمى ا عى كسٌمـ عى

كا النّْ  ـٍ إذا بىطىري كنىوي، كىأىنَّيي ـٍ يىٍشكيري ـٍ ًزينىة الدٍُّنيىا لىعىمَّيي ٍنييـاٍلميٍشًرًكيفى ًبأىفَّ المَّوى أميميـ كىأىٍعطىاىي . كألٌف (30)"ٍعمىةى، فىًإفَّ ا يسمبيا عى

 كيًجدى عمى األرض إٌنما ىك زينة ليا. أصؿ المفعكليف مبتدأ كخبر فإٌف المعنى المراد ىنا بأٌف كٌؿ ما

  في حاؿ إعراب "زينة" مفعكالن ألجمو: فإٌننا نجد تفسير القرطبٌي لمىٍعنىى ىىًذًه اآٍليىًة ىك األدٌؿ عمى ىذا اإلعراب، بالٌنظىًر ك

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍمكىةه كى "ًإلىى قىٍكؿ النًَّبيّْ صى ًضرىةه حي ميكفى ًإفَّ الدٍُّنيىا خى ـٍ ًفييىا فىيىٍنظيري كىٍيؼى تىٍعمى ، فالدٍُّنيىا (39)"المَّوي ميٍستىٍخًمفيكي

، كفي قكلو ىذا إشارة كاضح ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن ة إلى أٌف المقصكد بػ ميٍستىطىابىةه ميٍعًجبىةه؛ كقد اٍبتىمىى المَّوي ًبيىا ًعبىادىهي ًليىٍنظيرى أىيُّيي

 .(35)ار لبني البشر"الٌزينة" ىك االمتحاف كاالختب

كجاء في )البحر المحيط(: ))جعمنا بمعنى خمقنا، كزينة" كؿ شيء بحسبو. كقيؿ: ال يدخؿ في ذلؾ ما كاف فيو إيذاء مف 

حكامو ليو ذىب (16) "حيكاف كحجر كنبات ألنو ال زينة فيو، كمف قاؿ بالعمـك قاؿ فيو "زينة" مف جية خمقو كصنعتو كا  ، كا 

 .(25)اآللكسي

فيصبح المعنى أٌف ا تعالى خمؽى ما خمىؽى عمى ىذه األرض لكي يككف اختبارنا لبني البشر، كزينة لألرض، كلعٌؿ في 

ـى لمٌتشكيو أك الٌتدمير أك الفتؾ بيذه الٌزينة. يقكؿ  مىقىوي ا لمزينة ال يصحُّ أف ييستىخدى ىذا المعنى إشارة إلى أٌف كٌؿ ما خى

 .(38)" كاختبارا  زينة ليذه الدار، فتنةن الجميع جعمو ا"الٌسعدم: 

ًمؽى ليككف زينة، فماذا عف اٌلذم في  كقد يتبادر إلى ذىف القارئ سؤاؿ: إذا كاف ما عمى األرض زينة لألرض، أك خي

 باطنيا، أال ييعىدُّ ضمف ىذه الٌزينة؟! 

ٌشيى بوً  ، كتظيري زينة المرأة فيما كضعتو عمييا مف ثياب أك نقكؿ كبا الٌتكفيؽ: إٌنما تظير زينة الٌثكب فيما ظير منيا ككي

ـي في  حمٌي أك غيره مٌما تتزٌيف بو المرأة، فكذلؾ األرض إٌنما تككف زينتيا بما يظير عمييا مٌما ييجٌمؿ مظيرىا، أك ييستىخدى

فكٌؿ ما  "كغيرىا، تجميؿ كتحسيف مظيرىا مف دكاٌب أك زرع أك جباؿ أك مياه، ال مٌما اختبأ في باطنيا مف المعادف 

عمى األرض ىك زينة، كالزينة ىي الزخرؼ الذم يبرؽ أماـ األعيف فيغرييا، ثـ يندثر كيتالشى، فإياؾ أٍف يأخذؾ ىذا 

 .(33) "الزخرؼ؛ ألنو زىٍىر سرعاف ما يذبؿ كيصير حيطامنا

تَّى  كذلؾ ال ييرل أٌف الٌزينة يدخؿ فييا البشر، فإٌنما كجدت األرض بزينتيا ليـ كالبتالئيـ، كلعٌمنا نستدٌؿ بقكلو تعالى:   ﴿حى

مىٍييىا﴾  كفى عى ـٍ قىاًدري ظىفَّ أىٍىمييىا أىنَّيي يَّنىٍت كى فىيىا كىازَّ ذىًت اأٍلىٍرضي زيٍخري  البشرعمى ذلؾ، فأىؿ األرض مف  ]24يكنس: [ًإذىا أىخى
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غٌرىـ ما بمغتو األرض مف زينة كزخرؼ كيًجدى عمييا ليككف زينة، أك صٌيرىه ا بأيدييـ ليككف زينة. مف ذلؾ ترل الباحثة 

، مف ككف "جعمنا" بمعنى صٌيرنا، ك"زينة" مفعكالن بو ثانينا، فميست كؿُّ زينةو (26)أف ترٌجح ما رٌجحو المحدثكف مف اإلعراب

ٌنما كثير منيا تحٌكؿ مف حالتو األصمٌية ليدخؿ مع غيره في تشكيؿ زينة تظير عمى  في األرًض مخمكقة كما ىي، كا 

سيف لمٌشيء حٌتى تتكؽ الٌنفس إليو الٌزينة ما يحصؿ بو الٌتح "األرض، كيقكؿ ابف الجكزٌم في )نزىة األعيف الٌنكاظر(: 

، كىذا الٌتحسيف كالٌتحكيؿ كثير منو جعمو ا عمى يد اإلنساف؛ فأنشأ البنياف، كاخترع األدكات كاآلالت، كزٌيف (6) "بالٌشيكة

ٌنما مٌكنو ا مف ذلؾ ابتالءن  الٌدنيا كزينتيا، فاغتٌر بزخرؼ  "لو "ليبمككـ". يقكؿ الٌسعدم:  األرض حتى ظٌف أٌنو امتمكيا، كا 

مف نظر إلى ظاىر الٌدنيا، دكف باطنيا، فصحبكا الٌدنيا صحبة البيائـ، كتمٌتعكا بيا تمٌتع الٌسكائـ، ال ينظركف في حؽ 

ربيـ، كال ييتمكف لمعرفتو، فيؤالء إذا حضر أحدىـ المكت، قمؽ لخراب ذاتو، كفكات لذاتو، ال لما قدمت يداه مف التفريط 

. فكأٌنو أشار إلى أٌف "ما عمى األرض" أم ظاىرىا اٌلذم يغٌر اإلنساف ىك الٌزينة، كباطنيا اٌلذم ينتبو إليو (38) "كالٌسيئات

 أصحاب العقكؿ فيو االبتالء. ىذا كا تعالى أعمـ. 

لك جئنا  إذ إٌننا صادر القمبٌية، فمسألة فييا نظر،أٌما ما ذكره محيي الٌديف دركيش مف كجكب ككف المفعكؿ ألجمو مف الم

" ليس مف المصادر القمبٌية58]الٌزخرؼ:  ﴾جدالن إلى قكلو تعالى: ﴿ما ضربكه لؾ إاٌل  دىالن ، فالجدؿ محٌمو  [، لكجدنا أٌف "جى

كجدالن مفعكؿ مف أجمو "الٌمساف، إاٌل أٌنو ييعرىبي في جٌؿ كتب الٌنحاة )مفعكالن لو(، كديًىشتي إذ كجدتيا كذلؾ عند دركيش: 

، كذلؾ في قكلو (26) "في مكضع الحاؿ كالمراء كالٌمجاج ال إلظيار الحؽ كيجكز أف يككف مصدران  أم ألجؿ الجداؿ

رىمان آًمنان ييٍجبى ًإلىٍيًو ثىمىراتي كيؿّْ شىٍيءو  ـٍ حى ـٍ نيمىكٍّْف لىيي لى ﴾ ًرٍزقان تعالى: ﴿أىكى ـٍ ال يىٍعمىميكفى لًكفَّ أىٍكثىرىىي [، 57]القصص:  ًمٍف لىدينَّا كى

، ككما ىك ظاًىره لنا فإٌف )الٌرزؽ( ليس مف المصادر (13،16،17)كممة "رزقنا" مفعكالن ألجمو عند كثير مف الٌنحاة فقد جاءت

 . (7)القمبٌية، كلمٌسامٌرائي حديث يطكؿ في شركط المفعكؿ لو ما يشترط كما ال يشترط

 ﴾﴾ٚ﴿ َأحَسُن َعَماًل  َأيُُّيمَجَعمنا ما َعَمى اأَلرِض زيَنًة َليا ِلَنبُمَوُىم  ِإّنا﴿قال تعالى: .4

نعكد لنقؼ عند ذات اآلية الكريمة لنستشرؼ مكًضعنا آخر لصيغة تحتمؿ أكثر مف كجوو إعرابٌي، كالٌشاىد ىنا في "أيُّيـ"، 

 إذ كردت بصيغة تحتمؿ أف تككف اسـ استفياـ، كتحتمؿ في الكقت ذاتو أف تككف مكصكلة كما رآىا بعض المفٌسريف.
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( مرفكعه باالبتداء، إاٌل أف لفظو لفظ االستفياـ، كالمعنى ًلييٍخًبرى أىذا أحسف عمال أـ  "قاؿ الٌزٌجاج:  ـٍ أم لنختبرىـ، ك)أىيُّيي

" إٌنيا مبتدأ كخبر، كلـ (34،17)، ككافقو ابف الجكزم في قكلو ككذلؾ الٌشككانيٌ (31)"ىذا . كقاؿ اليمذانٌي في "أٌييـ أحسفي

قبميا ألٌنيا استفياـه لو حٌؽ الٌصدارة في الكالـ يعمؿ في "أٌم" ما
إف المراد: ليعامميـ معاممة مف " . كقاؿ اآللكسٌي: (15)

ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن فنجازم كال بما يميؽ بو  . (25) "يختبرىـ أىيُّيي

أحدىما: أف تككفى استفياميةن يجكز في "أيُّيـ" كجياف، "كىنا نجد مف يرٌجح أٌنيا اسـه مكصكؿ، إذ يقكؿ الٌسميف الحمبٌي: 

" خبريىا. كالجممةي في محؿّْ نصبو معمَّقىةه لػ "نىٍبميكىىـ" ألنو سببي العمـ كالسؤاؿ كالنظر. كالثاني:  مرفكعةن باالبتداء، ك"أحسفي

، كالجممةي صمةه لػ"أيُّيـ"، كيككف ىذا المكصكؿي في محؿّْ  " خبري مبتدأ مضمرو نصبو  أنيا مكصكلةه بمعنى الذم "كأحسفي

كيجكز أف "، كقاؿ بما المكصكلة بعده محيي الٌديف دركيش: (23) "بدالن ًمٍف مفعكؿ "لنبمكىىـ" تقديريه: ًلنىٍبميكى اٌلذم ىك أحسفي 

تككف "أٌم" مكصكلة بمعنى )اٌلذم( كتعرب بدال مف الياء في نبمكىـ، كالٌتقدير: لنبمك اٌلذم ىك أحسف، ك"أحسف" خبر 

( كالجممة صمة لممكصكؿ، كتككف الٌضمة في "أٌم" لمبناء؛ ألٌف شرطو مكجكد كىك أف لمبتدأ محذكؼ أم: )ى ك أحسفي

تضاؼ كيحذؼ صدر صمتيا أك تككف ضٌمتيا ضٌمة إعراب عمى رأم بعض الٌنحاة كالٌضمير في نبمكىـ يعكد عمى 

. ثـٌ (27) المختبر ألحكاليـ كيؼ يعممكفأٌم لنعامميـ معاممة ". كقاؿ الٌدٌرة: (26) "سٌكاف األرض كما يفيـ مف سياؽ الكالـ

" خبر المبتدأ أعربى "أٌيييـ": اسـ استفياـ مبتدأ، كالياء في محٌؿ جٌر باإلضافة، ك"أحسفي
لى قكلو ذىب محمكد (27) . كا 

 .(28)صافي

 كيظير لنا أف المعنى يختمؼ باختالؼ اإلعراب عمى الٌنحك اآلتي: أثر اختالف اإلعراب في المعنى:

  اسـ استفياـ كتيعرىبي في محٌؿ رفع مبتدأ: يككف الٌتقدير لممعنى: أيُّكـ أٌييا الٌناس أىٍحسىفي عىمىالن في حاؿ " كانت "أمُّ

فنجازيو كال بما يميؽ بو؟ كفي ككف الجممة استفيامٌية طمبٌية، فيي أدعى لمٌتنافس بيف الٌناس، كأكثر تحفيزنا ليـ 

 عمى بعض.لينجحكا في ىذا االختبار كيتفٌكؽ بعضيـ 

  اسـ مكصكؿ بمعنى )اٌلذم( كتعرب بدالن مف الياء في نبمكىـ: يككف الٌتقدير لممعنى: جعؿ ا " في حاؿ كانت "أمُّ

ما عمى األرض مف زينة فتنة كابتالءن ليختبركـ كيختبر أحكالكـ، فينظيرى كيؼ تعممكف في ىذا االختبار، كيرل أفضمكـ 

 مـ.كأحسنكـ عمىالن فييا. ىذا كا أع

 



  20  
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ،العدد الثاين

 

 

أىٍزكىى  أىيُّيىاكييالحظ تكرار ذات الٌصيغة في الٌسكرة الٌشريفة في اآلية الٌتاسعة عشرة في قكلو تعالى: ﴿فىٍميىنظيٍر 

طىعىامنا﴾
 ، إذ يظير لنا أٌف المعنى يختمؼ باختالؼ اإلعراب عمى الٌنحك اآلتي:(15،22)

" اسـى استفياـ مرفكعنا عمى االبتداء:  .1 يككف الٌتقدير: فميبحث في المدينة، ما أزكى األطعمة في حاؿ كانت "أمُّ

في مذاقو كطعمو؟ فإف كجده فميأتنا برزؽ منو. أك: فمينظر في ذبائحيـ، أحالؿه ىي؟ فإف كاف فميأتنا ببعضو. 

يا كال يمكننا أف نرجع الٌضمير في )أٌييا( إلى المدينة أك أىميا ألٌف الٌصكاب أف ال يعمؿ في  "أٌم" ما قبميا ألنٌ 

استفياـه لو حٌؽ الٌصدارة في الكالـ
(15). 

" اسمنا مكصكالن مبنيِّا عمى الٌضـٌ، كتعرب بدالن مف المدينة: يككف الٌتقدير: فمينظر أىمىيا   .2 في حاؿ كانت "أمُّ

ـٍ مىجيكسنا، ال يستنظفكف  اٌلذيفى يزٌككف ذبيحتيـ، فميحضر لنا مف ذبائحيـ. كذكر الٌزجاج أف القىٍكـى كاف أكثريىي

ألنيـ كانكا يذبحكف الخنازير فميأتكـ  يعني أٌييا أطير طعامان "س: . كذكر الٌنٌحاس ركاية ابف عٌبا(31)ذبائحيـ

، ال ضيرى في أف يعمؿ فييا عمى ما قبميا. .(19) "برزؽ منو  ففي حاؿ عندَّت "أٌييا" اسمنا مكصكالن

فييا المؤمف فمككنيـ ترككا مدينة يغمب عمى ساكنييا الكفر، كيتخٌفى مف )المدينة( أكلى؛  كلعٌؿ القكؿ بككف )أٌم( بدالن 

خكفنا عمى نفسو، فالٌظٌف أٌنيـ يحثكف صاحبيـ عمى تحٌرم المؤمنيف مف أىؿ المدينة ليأكمكا مف ذبائحيـ، كا تعالى 

 أعمـ.

 ﴾﴾ٔٔ﴿ َعَدًداَفَضَربنا َعمى آذاِنِيم ِفي الَكيِف ِسنيَن ﴿ قال تعالى: .5

المصدر، كاآلخر الٌنعت )الٌصفة(، كحينيا يؤٌدم الٌنصب قد تينصىبي الكممة في الٌمغة عمى كجييف أحدىما الٌنصب عمى 

 في كٌؿ كجو معنى مختمفنا عف اآلخر، كمثاؿ ذلؾ كممة "عددنا" في اآلية الكريمة الٌسابقة.

فيي عمى ذلؾ المعنى صفة كا أعمـ. كقاؿ  (40)ىػ( في "ًسًنيفى عىدىدان" أٌنو ييقصدي بالعدد ىنا "معدكدة"207قىاؿى الفٌراء )

اجي فيرل في قكلو تعالى:  (41)ألخفش في "سنيف عددنا" أم: نىعيدُّىا عىدىداا فضربنا ﴿فيك يراىا بذلؾ مفعكالن مطمقنا. أٌما الزَّجَّ

 معنى "ضربنا عمى آذانيـ" منعناىـ أف يسمعكا، إذ الٌنائـ إذا سمع انتبو. فكاف بأٌف عمى آذانيـ في الكيؼ سنيف عددا﴾ 

أحدىما أف يينصىبى عمى المصدر  كيككف "عددنا" منصكبنا عمى ضربيف: أنمنا كمنعنا عنيـ الٌسمع.المقصكد مف "ضربنا" 

نيف منصكبنا مثميا كيجكز الٌتأكيد بعدىدو لمعنى الجماعة في أٌنيا قد ا لمسٌ مفعكالن مطمقنا، أم نعٌد عددنا، أك أف يككف نعتن 

ٍكهي ًبثىمىفو . فخالؼ الٌزٌجاجي بذلؾ الفرٌ (31)معنى الكاحد خرجت مف شىرى  اءى اٌلذم يرل أٌف العدد ىنا مع السنيف كقكلو تعالى: ﴿ كى
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ـى مىٍعديكدىةو﴾  كأٌنيا ال تككف منصكبة عمى المصدر إاٌل إذا كىافى ما قبؿ العدد ميسىمِّى مثؿ المئة .، ] 2يكسؼ:  [بىٍخسو دىراًى

فتككف بذلؾ قد أخرجت العدد مف العشرة ألف في العشرة كاأللؼ كالعشرة كالخمسة، كأف تقكؿ: )لؾ عندم عشرة عىدىدنا( 

ٌدان   . (40)معنى عيدَّت، كأٌنؾ قمت: أيحصيت كعيدَّت عىدىدنا كىعى

 : اسي أم منعناىـ مف أف يسمعكا، كالمعنى:  ﴾فضربنا عمى آذانيـ في الكيؼ سنيف عددنا﴿كقكلو جٌؿ كعٌز: "قىاؿى النحَّ

ثـ ذىب في إعرابو مذىب الٌزٌجاج قبمو، كذىب كٌؿ مف القيسي كابف األنبارٌم  .(19)"أنمناىـ ألٌنيـ إذا سمعكا انتىبيكا

"عمى (14،22،15،32)كالعكبرم كالمنتجب اليمذانٌي مذىبو كأٌف  الظرؼ،. كذكر صاحب )البحر المحيط( أٌنو نىصىبى "ًسًنيفى

أف يككفى ، كذكىرى الٌسميف الحمبٌي أٌنو يجكز في "عىدىدنا" (16)نعت مقٌدـه عمى المنعكت فيك ر أقيـ مقاـ االسـً العدد مصدى 

ٍذؼو مصدرنا، فيجكز نصبيو عمى ذلؾ ًمٍف كجييف:  كالنصبي عمى المبالغًة،  أك، أم: ذكات عدد، النعًت لػ"سنيف" عمى حى

( بمعنى )مىٍفعكؿ( كالقىٍبض كالنَّقىص،بفعؿو مقدرو  فيككف نعتنا ليس إاٌل، أم:  ، أم: تيعىدُّ عددنا. كيجكز أف يككف )فىعىالن

، أىٍك أٌف "عددنا" مىٍصدىره ًبمىٍعنىى  .(23)معدكدة ؛ أىٍم ذىاتى عىدىدو اؼو ٍذًؼ ميضى مىى حى كجاء في )أضكاء البياف( أٌف ًسًنيفى عىدىدنا عى

ٍفعيكًؿ، أىٍم ًسًنيفى مىٍعديكدىةن  أك مفعكؿ  "سنيفػ"نعت ل :الكجيافإما مصدر يجكز فيو  "اعددن "، كيرل دركيش أٌف (24) اٍسـً اٍلمى

لى ذلؾ ذىب محمد الٌدٌرة(26)ا فىعىؿ بمعنى مفعكؿ فال يجكز فيو إال النعتمٌ أك  .(28،29)مطمؽ لفعؿ محذكؼ  .(27)، كا 

 أثر اختالف اإلعراب في المعنى:

 ذلؾ:بيف عٌدىا نعتنا أك عٌدىا مصدرنا منصكبا )مفعكالن مطمقنا( يختمؼ المعنى، كفيما يأتي بياف  

 يعني أٌنيا تدٌؿ عمى عدد الٌسنيف بالكثرة أك القٌمة، فقد قاؿ الٌطبرٌم في  إذا كاف إعراب "عددنا" نعتا لػ ""سنيف": فيذا

ٍبنىا"" تفسيره:  رى ، أم العامؿ فيو الفعؿ (5) إفَّ قكلو: "ًسًنيفى عىدىدنا" يعني سنيف معدكدة، كنصب العدد بقكلو "فىضى

"ضربنا". كرأل الٌزمخشرٌم أٌف معنى "ًسًنيفى عىدىدنا" ذكات عدد، فيحتمؿ أف يريد الكثرة كأف يريد القمة؛ ألف الكثير 

﴾ ]األحقاؼ: ﴿ قميؿ عنده، كقكلو:  ـٍ يىٍمبىثيكٍا ًإالَّ سىاعىةن ٌمف نَّيىارو  كيرل البيضاكٌم أٌف "عىدىدنا" تعني ذكات .(31)[35لى

عدد، كأٌف كىصؼى الٌسنيف بو يحتمؿ الٌتكثير كالٌتقميؿ، فإف مٌدة لبثيـ كبعض يـك عنده
(13)،  

ٍصًؼ السّْنيفى ًباٍلعىدىًد اٍلكىٍثرىةي أ . كلْللكسي تفسير مختمؼ، فيك يرل أٌنو ىنا يحتمؿ (17) ٌما الٌشككاني فيرل أٌنو ييٍستىفادي ًمٍف كى

الكجييف فالٌتكثير ىك األنسب بإظيار كماؿ القدرة كالٌتقميؿ ىك األليؽ بمقاـ إنكار ككف القصة عجبنا مف بيف سائر اآليات 

ف كثرت في نفسيا فيي كبعض يـك عند ا عز كجؿ، كيرل أف الكثرة أكثر تناسبن   ا مع العجيبة فإف مدة لبثيـ كا 
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. فأف تككفى "عددنا" صفة بمعنى معدكدة، أم )فىعىؿ( بمعنى )مفعكؿ( ييفيدي (25)المخاطبيف كالقمة أكثر تناسبىا مع المخاًطب

 أٌنيـ قضكا سنيف معدكدة كثرت أك قىٌمت.

  كالفائدة في "نعٌد عىدىدنا، ككيد، كالٌتقدير:مطمقنا: فال شٌؾ أٌف المفعكؿ المطمؽ مف أغراضو التٌ  إذا كاف إعراب "عددنا" مفعكالن

ـى مقداريه كمقداري عدده، فمـ يحتج إلى أف  ؛ فيًي قكلؾ عدد في األشياء المعدكدات أنؾ تريد تككيد كثرة الٌشيء ألٌنو إذا قىؿَّ

" معنى ييعٌد، فإذا كثر احتاج إلى أف ييعد، فالعدد في قكلؾ أقمت أيامنا عددنا أنؾ تريد بيا الكثرة. كجائز أف تؤكد بػ "عددن 

ألف القميؿ ال ييعىدُّ ألنو ". كيرل الٌشعراكم أٌف "عددنا" تعني سنيف كثيرة؛ (31)"الجماعة فيي قد خرجت مف معنى الكاحد

فراد مف الكاحدة، كاآلخر  ،(33) "معركؼ، فإٍف ذكر العٌد فاعمـ أنو لمشيء الكثير كعميو فقد أفادت قكليف، أٌكليما أنو تككيد كا 

 : ًقيؿى " تككيده لمعنى الكثرة؛ فالٌتككيد أفيمنا أٌنيا سنيف طكيمة ذكات عدد كبير، إذ ال حاجة لتككيد القميؿ فيك معركؼ، كى

مىى اٍلكىٍثرىًة فىًإفَّ اٍلقىًميؿى الى ييعىدُّ ًفي الٍ  ثالثمئةو ًسنيف كازدادكا ﴿. كلعٌمنا نستدٌؿ بعددىا اٌلذم ذيًكر بعد ذلؾ (20) "عىادىةً ًذٍكريهي يىديؿُّ عى

ًتسعا﴾ فيك دكف أٌم شٌؾ عدد كبير جدِّا بالٌنسبة لمبشر أف ينامو أحدىـ، ناىيؾ عٌما يفيده الٌتككيد مف بياف قدرة ا 

حاطة عممو.  كا 

 ﴾﴾ٕٔ﴿ ِلما َلِبثوا َأَمًدا َأحصىثُمَّ َبَعثناُىم ِلَنعَمَم َأيُّ الِحزَبيِن ﴿قال تعالى: .6   

فبيف أف االشتراؾ في الٌصيغة الٌصرفٌية في كممة "أحصى"،  بسببفي ىذه اآلية نجد أٌف تعٌدد الكجكه في اإلعراب جاء 

 ) ( ماضي )ييحصي(، أك أف تككفى "أحصى" مف )أفعىؿى الٌتفضيؿ، حدث الٌتعٌدد في كجكه تككف "أحصى" مف )أفعؿى

 اإلعراب عمى الٌنحك اآلتي:

، كقكلو ىذا يفيد أٌف "أحصى" اسـ تفضيؿ، أٌما (40)"كأٌما "أىٍحصى" فيقاؿ: أصكب: أم أيُّيـ قىاؿى بالصكاب"يقكؿ الفٌراء: 

ف  الٌزٌجاج فيرل أٌف "أمدا" منصكب عمى نكعيف، أٌكليما عمى التمييز فيككف قد جعؿ "أحصى" اسـ تفضيؿ، ثـٌ يقكؿ: كا 

دان" فيككف العامؿ فيو "أحصى"  -أم أمدنا -شئت كاف  ـى فكأٌنو قيؿ لنعمى  -فيعرب مفعكالن بو -منصكبنا عمى "أحصى أمى

ا" فيككف المعنى أٌم الحزبيف  كبنا بػ لبثكا، كيككف أحصى متعٌمقنا بػ "ًلمى  أىؤالء أحصى لألمد أـ ىؤالء، كقد يككفي منصي

. (14). كيرل القيسٌي أٌف "أمدنا" نصب أًلىنَّوي مفعكؿ ألحصى(31)أحصى لميبثيـ في األمد، فيك يجيز نصبو عمى الٌظرفٌية

دنا" ألكقات لبثيـ، كيرٌد عمى مف قاؿ بأٌنو اسـ  بىطى "أىمى  ككذلؾ الٌزمخشرم يرل أٌف "أحصى" فعؿ ماض أم: أٌييـ ضى
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ف كرد عف العرب فيك شاٌذ  تفضيؿ، بأٌف ذلؾ ليس بالكجو الٌسديد؛ ألٌف بناءه مف غير الٌثالثي المجٌرد ليس بقياس، كا 

  (13)ل أٌف القياس عمى الشاذ في غير القرآف ممتنع، فكيؼ نقبمو في القرآف؟!كقكليـ )أفمسي ًمٍف ابًف المذلؽ(، كير 

ابف عطٌية في ذلؾ كأجاز صيغة أفعؿ مف الفعؿ الٌرباعٌي، قائال:  و، كخالف(32)كذىب ابف األنبارٌم إلى ما قالو الٌزٌجاج

دنا" عمى ىذا نيصبى عمى الٌتفسي" ر، كيمحؽ ىذا القكؿ مف االختالؿ أف أفعؿ ال كقاؿ الٌزٌجاج: "أىٍحصى" ىك )أفعؿ(، ك"أىمى

يككف مف فعؿ رباعي إال في الٌشاذ، ك"أىٍحصى" فعؿ رباعي، كيحتج لقكؿ أبي إسحاؽ بأف أفعؿ مف الرباعي قد كثر، 

 .(21) "كقكلؾ ما أعطاه لمماؿ، كآتاه لمخير،... كىذه كٌميا أفعؿ مف الرباعي

  ،" ـى ٍممىًة نىٍصبه بًػ"نىٍعمى مىٍكًضعي اٍلجي ، كى بىري ى" اٍلخى "أىٍحصى لكٌنو يخٌطئ الٌرأم القائؿ أٌما العكبرٌم فيرل أٌف "أىمُّ اٍلًحٍزبىٍيًف" ميٍبتىدىأه. كى

: ا اٍلكىٍجوي عنده أىٍف يىكيكفى تىٍمًييزنا، كىالتٍَّقًديري نَّمى ٍفعيكؿي لىًبثيكا، كىاً  دنا" ىي مى ا لىًبثيكهي. كيرل جكاز كجو آخر، كىك أٌف  بأٌف "أىمى ًلمى

يىادىًة، كقكليـ ىيكى  ٍذًؼ الزّْ مىى حى ى" عى اءى "أىٍحصى مىٍيًو ااًلٍسـي: كىجى دنا" مىٍنصيكبه ًبًفٍعؿو دىؿَّ عى "أىمى اًؿ، "أحصى" اٍسـه، كى  أىٍعطىى ًلٍممى

ٍيرً  كىأىٍكلىى ًباٍلخى
لى ذلؾ ذىب البيضاكم(22) جب اليمذاني الكجييف كأفاض في بيانيما كاالستشياد . كأكرد المنت(37). كا 

: (16) ، كذلؾ أبك حٌياف في )البحر المحيط((15)ليما أمَّا دعكاه أنو "، كالٌسميف الحمبٌي في )الدٌر المصكف(، كذكر قائالن

: الجكازي مطمقان، كييٍعزل لسيب كيو، كالمنعي مطمقان، كىك مذىب شاذّّ فمذىبي سيبكيًو ًخالفيو، كذلؾ أفَّ أفعؿى فيو ثالثةي مذاىبى

: بيف أف تككفى ىمزتيو لمتعديًة فيمتنعى، كبيف أىٍف ال تككفى فيجكزى   .(23) "الفارسي، كالتفصيؿي

، يعٌمؿ محيي الٌديف دركيش (27،28،29)، كبعضيـ أكردىا خبرنا لمبتدأ(26)أٌما المحٌدثكف فبعضيـ رٌجح أف تككف فعالن 

لنعمـ أٌم الحزبيف أحصى لما لبثكا أمدنا﴾ فعالن ماضينا بأٌف بناء اسـ الٌتفضيؿ ﴿ترجيحو أف تككف "أحصى" في قكلو تعالى 

مف غير الٌثالثٌي المجرد شاٌذ كليس بقياس، كالقياس عمى الٌشاٌذ في غير القرآف ممتنع فكيؼ بالقرآف! )كىك قكؿ 

ذا جعمناه اسـ تفضيؿ احتجنا إلى تقدير الٌزمخشرٌم(.  كما إٌف إعراب "أمدنا" ال يصٌح إاٌل بككف "أحصى" فعالن ماضينا كا 

 .(28). في حيف يرل محمكد صافي أٌف الٌسميقة العربٌية ترٌجح أف يككف اسـ تفضيؿ(26)فعؿ ألٌف اسـ الٌتفضيؿ ال يعمؿ

بمعنى )عٌد(، أك أف تككف بمعنى )أضبط عدِّا( اختمؼ بيف أف تككف "أحصى"  :أثر اختالف اإلعراب في المعنى

 إعرابيا، كحدث اختالؼ في المعنى عمى الٌنحك اآلتي:
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ٍكبي  .1 إذا كاف إعراب "أحصى" خبىرنا لػ "أٌم": ككانت أمدنا تمييزنا ألحصى، فيككف المعنى: أٌم الفريقيف أك الٌطائفتيف أىصى

دنا، إذ لـ يكف ألمٍّ مف الفريقيف عمـه، الى ًلكٌفاًرىـ كال لمؤمنييـ ـٍ ًفيًو أىمى في تقدير ليٍبًثًي
. فيعممكا مف خالؿ البحث أىمَّ (5)

 اًئفىتىٍيًف المختمفتيف أٍصكىب في تقدير زماف لبث الفتية في الكيؼ.ىاتيف الطَّ 

عراب "أمدا" مفعكالن بو أك فيو، يرل الٌزمخشرٌم أٌف المقصكد أٌييما ضبطى أمدنا  ككف إعراب "أحصى" فعالن ماضينا: .2 كا 

لنرل أٌم الفريقيف سييقدّْر ميٌدتيـ تقديرنا صائبناك  ،(13،37،17)ألكقاًت لبثيـ
. كخالصة القكؿ ىنا، أٌف بعثيـ مف رقادىـ (33)

حصاء األمد اٌلذم لبثكه، مٌما يعني أٌف الفريؽ اآلخر لـ ييحًص كلـ يضبط.  كاف ليظير أٌم فريؽ تمٌكف مف ضبط كا 

فكأنو كقع بينيـ تنازع في مدة لبثيـ في الكيؼ بعد خركجيـ مف بينيـ، فبعثيـ ا ليبيف " جاء في زاد المسير: كقد    

أٌييـ أحفظ  كنعمىـى  ،(34،35)"ليظير المعمـك في اختالؼ الحزبيف في مدة لبثيـ، لما في ذلؾ مف العبرة أم:لؾ كيظير.... ذ

 .(20)لمقدار لبثيـ في كيفيـكأعمـ كأحصى 

ًة الطًَّكيمىًة بعضيـ كيرل     اًب اٍلكىٍيًؼ بىٍعدى ىىًذًه النٍَّكمى أىٍف ييبىيّْفى ًلمنَّاًس أىمُّ اٍلًحٍزبىٍيًف اٍلميٍختىًمفىٍيًف ًفي أىفَّ ًمٍف ًحكىـً بىٍعًثًو أًلىٍصحى

ٍيفً  ٍذكيكرى ـٍ ييبىيٍّْف ىينىا شىٍيئنا عىًف اٍلًحٍزبىٍيًف اٍلمى لى ى ًلذىًلؾى كىأىٍضبىطي لىوي، كى ـٍ أىٍحصى ميدًَّة ليٍبًثًي
دي اٍلفىًريقىٍيًف كبذلؾ يككف . (24)  ميًصيبناأىحى

ري  خالصة القكؿ ىنا، أٌف ا تعالى قد بعثيـ مف رقادىـ ك . (30)مف أصاب منيـ كمف أخطأ كىالمَّوي يىٍعمىـي ، ميٍخًطئناكىاآٍلخى

ليظير أٌم الفريقيف كاف األضبط كاألصكب في إحصاء األمد، كذلؾ يعني أٌف كال الفريقيف قد قاـ باإلحصاء، لكٌف 

يِّا أٌف لمكزف الٌصرفٌي سييمىةه كاضحة في تحديد كيتضح لنا جم أحدىما كاف أصكب مف اآلخر كأضبط في اإلحصاء.

 الكجو اإلعرابٌي لمكممة في ىذا المقاـ.

ِذ اعَتَزلُتموُىم ﴿قال تعالى: .7 ِإالَّ المَّـَو َفأووا ِإَلى الَكيِف َينُشر َلُكم َربُُّكم ِمن َرحَمِتِو َوُيَييِّئ َلُكم ِمن  َوما َيعُبدونَ َواِ 

 ﴾﴾ٙٔ﴿ِمرَفًقا َأمِرُكم

، أك أف تككف مصدرٌية،  ىذه اآلية جاءت "ما" محتممة في إعرابيا كجكىنا ثالثة، فيي قد تككف اسمنا مكصكالن في 

كتككف في الحالتيف في محٌؿ نصب بالعطؼ عمى "ىـ"، كيحتمؿ كذلؾ أف تككف أداة نفي، فتككف في مكضع نصب 

ذىًلؾى أف قكميـ  ميع ما يعبدكف مف اآللية إاٌل ا. ك"ما" ًفي مكضع نصب. كى ذ اعتزلتـ جى  حاؿ. يقكؿ الفٌراء: فقاؿ: كا 

. كعند (40)اعتزلتـ األصناـ كلـ تعتزلكا ا تبارؾ كتعالى كال عبادتو لمفتية اٌلذيف آمنكا:كانكا يشرككف با، فقاؿ 

لى ذلؾ (31)الٌزٌجاج: مكضع "ما" نصب، كالمعنى إذا اعتزلتمكىـ كاعتزلتـ ما يعبدكف إال المَّو فاجعمكا الكيؼ مأكاكـ  . كا 
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ما يىٍعبيديكفى في مكضع نصب" ذىب الٌنٌحاس في كتابو:  . (19)" أم كاعتزلتـ ما يعبدكف فمـ يعبدكه ًإالَّ المَّوى استثناء كى

" في مكضع نصب عطفان  ما يىٍعبيديكفى ا رأم ابف عطٌية: "كى ٍلتيميكىيـٍ  كذلؾ أيضن  .(21)" عمى الٌضمير في قكلو اٍعتىزى

، كالثٌالث أف أٌما ابف األنبارم فيرل أٌف في "ما" ثالثة أكجو، األٌكؿ أف تككف مصدرٌية، كالثٌاني أف  تككف اسمنا مكصكالن

تككف نافية، كيرل أٌنيا إذا كانت مصدرٌية أك اسمنا مكصكالن فيي في مكضع نصب بالعطؼ عمى الياء كالميـ في 

ف كانت نافية ففي مكضع نصبو عمى الحاؿ لى ذلؾ ذىب العكبرم كأضاؼ: (32)"اعتزلتمكىـ"، كا  فىيىٍخريجي ًفي " . كا 

ـٍ ًإالَّ ًعبىادىةى المًَّو(، كىالثَّاًني: ميتًَّصؿه كىالتَّ ااًلٍسًتٍثنىاًء كىٍجيى  ٍلتيميكىي ًذ اٍعتىزى ا: ميٍنقىًطعه كالٌتقدير لو: )كىاً  ديىيمى ما اًف; أىحى ٍقًديري لو: كى

ٍف يىعٍ  ـٍ مى ، أىٍك كىافى ًمٍنيي  .(22)"بيدي المَّوى يىٍعبيديكفى ًإالَّ المَّوى; فىقىٍد كىانيكا يىٍعبيديكفى المَّوى مىعى اأٍلىٍصنىاـً

ـٍ يىكيٍف يىٍعبيديهي اٍلقىٍكـي " أٌما ابف عاشكر فذىب إلى أٌف ااًلٍسًتٍثنىاءي ًفي قىٍكًلًو:  . أٌما (30)"ًإالَّ المَّوى، ميٍنقىًطعه أًلىفَّ المَّوى تىعىالىى لى

يككف منقطعنا، كأقٌر الٌرأم  المحدثكف، فقد كافؽ محيي الٌديف دركيش مف سبقو في أٌف االستثناء قد يككف مٌتصالن كقد

الثٌالث بأٌنو قد تككف الكاك اعتراضية كما نافية كالجممة معترضة، كفييا إخبار مف ا عف الفتية أٌنيـ لـ يعبدكا غير 

ا، كذكرى اٌنو ال يرل مانعنا مف ذلؾ
. في حيف اكتفى محٌمد صافي بأٌنيا مكصكلة، كأجازىا بيجت صالح عمى (26،27)

 .(2). كلميدم عٌرار في )المشترؾ الٌمغكٌم( تفصيؿ في ذلؾ(28،29)األٌكلييفالكجييف 

كبيف أف تككف "ما" منصكبة عمى العطؼ أك منصكبة عمى الحاؿ؛ حدث تعٌدده في  :أثر اختالف اإلعراب في المعنى

 المعنى نكرده عمى الٌنحك اآلتي:

 إذا كانت "ما" في محؿ نصبو عمى العطؼ، احتممت أف تككف: .1

  : ذ ك  كيككف تقدبر المعنى:اسمنا مكصكالن لتيما  ميعى اٍعتىزى ـٍ كىجى يف يعبدكنيـ مف ذ، أم كاعتزلتـ الٌ  اًإاٌل كفى يىٍعبيدا مكىي

ؤكا إلى الكى فىال دكف ا؛ كاالستثناء مف مفعكؿ "يعبدكف" كىك ، (21)فقد جاءت )إاٌل( ىنا بمعنى غير، (00،31)ؼً يٍ جى

 . (10)استثناء مف غير الجنس

  ذ اعتزلتمكىـ كعبادتيـ أك تككفى مصدرٌية: فقد ذكر ابف األنبارم أٌف "ما" إذا كانت مصدرٌية كاف الٌتقدير فييا )كا 

 كانكا يعبدكف اعمى ىذا المعنى القـك ف. (10)إاٌل عبادة ا(، فحذؼ المضاؼ، ككاف االستثناء مف الجنس
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. فيككف المعنى كا تعالى أعمـ )إٌنكـ قد (12)اآللية، كلـ يعتزلكا عبادة اكيعبدكف معو آلية، فاعتزؿ الفتية عبادة 

اعتزلتمكىـ كاعتزلتـ عبادتيـ اٌلتي خمطكا فييا عبادة ا بعبادة غيره، كبقيتـ عمى عبادة ا كحده؛ لذلؾ عميكـ أف تمجؤكا 

 .إلى الكيؼ الذم سيككف مأكلن كممجأن لكـ منيـ(

حاؿ ككنكـ ال -كاذكركا إذ اعتزلتمكىـ إذا كانت "ما" في محؿ نصب حاؿ؛ كانت )ما( حرؼ نفي كاف الٌتقدير:  .2

كأف تككف نافية عمى أنو إخبار مف ا تعالى عف الفتية بالٌتكحيد "فمذلؾ الجؤكا إلى الكيؼ.  -تعبدكف أحدنا إاٌل ا

 . (37)معترض بيف ًإًذ كجكابو لتحقيؽ اعتزاليـ

في محؿ نصب فإٌنيما تحمالف المعنى  يظير لنا مٌما سبؽ أٌنو إذا كانت "ما" مصدرٌية أك كانت "ما" اسمنا مكصكالن ك 

ذاتو: )إٌنكـ قد اعتزلتمكىـ كاعتزلتـ كٌؿ عبادةو عبدكىا إاٌل عبادة ا الذم بقيتـ عمى عبادتو كحده؛ لذلؾ عميكـ أف 

لكـ منيـ(، كاألمر سٌياف في المعنى، سكاء أكاف االستثناء مٌتصالن أـ  تمجؤكا إلى الكيؼ الذم سيككف مأكلن كممجأن 

 منقطعنا.

كأنتـ ال تعبدكف أحدنا إاٌل  -أٌما إذا عىدىدنا "ما" حرؼ نفي فإٌف المعنى يتغٌير كيككف المقصكد بو )كاذكركا إذ اعتزلتمكىـ 

، كىذا أصؿ الخالؼ بينيـ، نكا عمى غير عقيدة الٌتكحيدأٌف قكميـ كا كالٌظاىر مف اآلية .فمذلؾ الجؤكا إلى الكيؼ( -ا

يعيش مع قـك يضطيدكنو أف يعتزليـ كيمجأ إلى مكاف يحميو مف بطشيـ،  بعدىـٌؿ مؤمف كاآلية فييا دعكة ليـ كلك

كىاًبًو،: ))الٌشككانيٌ  قاؿككما  أداء شعائر دينو،كيتمٌكف فيو مف  مىى جى ـي  ىذا االستثناء قد يحًمؿي دىًليالن عى ٍلتيميكىي أىٍم: ًإًذ اٍعتىزى

ٍسماًنيِّا... ًبااًلٍلًتجاًء ًإلىى اٍلكىٍيؼً  ـي اٍعًتزاالن جي المشركيف في  فال يكفي المؤمفى أف يخالؼ ،(17)اٍعًتزىاالن اٍعًتقىاًديِّا، فىاٍعتىًزلكىي

 عقيدتيـ ثـٌ يمكث بينيـ، بؿ عميو اعتزاليـ فكرنا كجسدنا.

ىذا المكضع مف ىذه اآلية في ىذا المقاـ، لما كجدنا مف أثر المكقع اإلعرابٌي عمييا في تعٌدد  كقد اكتفينا بذكر "ما" في 

 .يات األخرل ضمف الٌسكرة الٌشريفة فرأينا أٌف الٌتعٌدد فيو ضمف المستكل المعجمٌي أقكلآل، أٌما ما كرد في امعناىا

 ﴾﴾ٗ٘﴿ َمَثٍل َوكاَن اإِلنساُن َأكَثَر َشيٍء َجَدالً  ِمن ُكلِّ َوَلَقد َصرَّفنا في ىـَذا الُقرآِن ِلمّناِس  ﴿ قال تعالى: .8

تتعٌدد اآلراء الٌنحكٌية في الٌتكجيو اإلعرابٌي لمكممة، كفي ىذه اآلية الكريمة تختمؼ اآلراء حكؿ "مف" ك"كٌؿ"، كيؤٌدم ىذا    

 عمى الٌنحك اآلتي:االختالؼ إلى تكٌسع في المعنى 
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ًمٍف كيؿّْ مىثىؿو أم مف كؿ "، كقاؿ ابف عطٌية: كقكلو: (31) ."أم مف كؿّْ مىثىؿو يحتاجكف إليو، أم بىيَّناهي لىييـٍ  "يقكؿ الٌزٌجاج: 

ديىيمىا: ما " . كفٌسرىا القرطبٌي بقكلو: (21) مثاؿ لو نفع في الغرض المقصكد بيـ ـٍ ًمفى اٍلًعبىًر يىٍحتىًمؿي كىٍجيىٍيًف: أىحى ذىكىرىهي لىيي

بكًبيَّةً  ـٍ ًمٍف دىالًئًؿ الرُّ وي لىيي حى كًف اٍلخاًليىًة، كالثٌاًني ما أىٍكضى  .(35)"كىاٍلقيري

، أىٍك  ﴾ًمٍف كيؿّْ مىثىؿو ﴿قىٍكليوي تىعىالىى: " يقكؿ العكبرٌم:     ٍفعيكؿي مىٍحذيكؼه ـٍ مىثىالن ًمٍف كيؿّْ ًجٍنسو ًمفى اأٍلىٍمثىاًؿ؛ كىاٍلمى ٍبنىا لىيي رى أىٍم: ضى

مىى قىٍكًؿ اأٍلىٍخفىًش أىٍف تىكيكفى ًمٍف زىاًئدىةن  رَّجي عى  .(23)، كىك رأم الككفييف(22) " ييخى

ا أك أقكاالن مف كٌؿ مىثىؿو يحتاجكف إليوأٌما اليمذانٌي فيرل أٌف المفعكؿ محذكؼ، كالٌتقدير: صٌرفنا أك     بٌيٌنا أنكاعن
. كجاء (15)

فنا مىثىالن ًمٍف كؿّْ " في الٌدٌر المصكف:  رَّ فنا"، أم: صى رَّ ، كىك مفعكؿي "صى " صفةن لمكصكؼو محذكؼو ٌكزى أىٍف يككفى "ًمٍف كؿّْ جى

ليو ذىب بعض المحدثيف(23)" مىثىؿ  . (28) ف" البتداء الغاية"مً أجاز بعضيـ رأم البصرييف في أف تككف ك . (26،27)كا 

 أثر اختالف اإلعراب في تعّدد المعنى:

إذا أعًربىت "ًمف" مفعكالن بو، كانت البتداء الغاية؛ كيككف تقدير المعنى: كلقد صرفنا البٌينات كالعبر كالحكـ فى ىذا  .1

ثىًؿ ًلمىنفىعىًة الٌناًس ًليىيتىدكا رًب المى  .(42)القرآف، مف أنكاع ضى

فنا"؛ فيككف تق .2 رَّ ، ىك مفعكؿي "صى " صفةن لمكصكؼو محذكؼو ثىالن إذا كانت "ًمٍف كؿّْ فنا كبٌيٌنا لمٌناس مى رَّ دير المعنى: لقد صى

 .(23)ًمٍف جنس كؿّْ مىثىؿ

 إذا كانت "ًمف" حرؼ جٌر زائد، فيككف تقدير المعنى: كلقد صٌرفنا كبٌيٌنا كيٌؿ مىثىؿو لمٌناس. .3

 رىا حركفنا زائدة في القرآفمف عٌد )ًمف( أك غيكرٌبما تككف المعاني الٌسابقة كٌميا مقبكلة، إاٌل أٌننا نختمؼ في الٌرأم مع 

أم –فميس فيو  "في ىذا الٌشأف:*(43)الكريـ، فيذا مٌمف ال نٌتفؽ معو، كحسبي أف أستشيد بقكؿ محمد عبد ا دٌراز 

إاٌل جاء لمعنى، دع عنؾ قكؿ اٌلذم يقكؿ في بعض الكممات  إاٌل ىي مفتاح لفائدة جميمة، كليس فيو حرؼه  كممةه  -القرآف

مىة، كفي بعض حركفو إٌنيا زائدة زيادة معنكٌية، كدع عنؾ قكؿ اٌلذم يستخٌؼ كممة ) الٌتأكيد(، فيرمي بيا  القرآنٌية إٌنيا ميقحى

 و فتصمح لتأكيده، أك ال تككف، كال في كٌؿ مكطف يظٌف فييا الٌزيادة، ال يبالي أف تككف تمؾ الٌزيادة فييا معنى المزيد عمي

____________ 

لد في قرية محمة * ديال،  فضيمة الشيخ األستاذ الدكتكر محمد عبد ا دراز: العالـ األزىرم الفقيو، األديب مف ىيئة كبار العمماء باألزىر، كي
ـ. )مكقع المكتبة 1958ـ كتيكفي رحمو ا في باكستاف أثتاء حضكره المؤتمر اإلسالمى في يناير سنة  1894-بمحافظة كفر الشيخ سنة 

 .http://shamela.ws/index.php/author/1119اممة: الشٌ 
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يبالي أف يككف بالمكضع حاجة إلى ىذا الٌتأكيد أك ال حاجة لو بو. أجؿ دع عنؾ ىذا كذاؾ، فإف الحكـ في القرآف بيذا 

ًضعى  -مستكرنا أك مكشكفنا –الٌضرب مف الٌزيادة أك شبييا، إنما ىك ضرب مف الجيؿ  عميو أسمكب  ، بدٌقة الميزاف اٌلذم كي

 .(43) "القرآف

 ﴾﴾ٜ٘﴿ َأىَمكناُىم َلّما َظَمموا َوَجَعمنا ِلَميِمِكِيم َموِعًدا الُقرىَوِتمَك ﴿قال تعالى: .9

ييف نحكييف، إذ تحتمؿ أف تككف خبرنا لممبتدأ اٌلذم معنى ل حٌمالةن في ىذه اآلية الكريمة جاءت كممة القرل بعد اسـ اإلشارة 

" كما بعدىا خبر، كقد كردت العديد مف اآليات  سبقيا، كما بعدىا يككف ، كتحتمؿ كذلؾ أف تككف بدالن مف "تمؾى حاالن

 . (2)الكريمة عمى مثاليا في مكاًضعى مختمفة مف القرآف الكريـ

ـٍ لىمَّا ظىمىميكٍا﴾  يقكؿ األخفش في قكلو تعالى:     ًتٍمؾى اٍلقيرىل أىٍىمىٍكنىاىي ا "  الٌطبرمٌ ، كقاؿ (41)يعني: أىٍىمىيا﴿ كى ؾى ًإنَّمى أًلىفَّ اٍليىالى

ؿٌ  ـي الخالية، نحك عاد كثمكد " ، كقاؿ الٌزٌجاج: (5)" ًبأىٍىًؿ اٍلقيرىل حى كأىؿ تمؾ القرل أىمكناىـ، يعنى بو مف أٍىمىؾى مف األمى

 .(20،34)كبمثؿ ذلؾ قاؿ البغكٌم كابف الجكزم (31) "كقـك لكط كمف ذيًكرى باليىالىؾً 

" في  "اٍلقيرل"في إعراب اآلية أٌف "تمؾ" جاءت في مكضع رفع باالبتداء ك كيرل الٌنحاس   ـٍ نعت أك بدؿ، كجممة "أىٍىمىٍكناىي

في مكضع نصب عمى قكؿ مف قاؿ:  "تمؾ"ككف تمكضع الخبر محمكؿ عمى المعنى ألف المعنى أىؿ القرل، كيجكز أف 

، ككافقيـ الٌزمخشرٌم، إاٌل أنو يرل أٌف "القرل" صفة، ألٌف أسماء (14)ره أىمكناىـأم: عمى ًإٍضمار فعؿ يفسٌ  (19)وتي أكرم ازيدن 

لى ذلؾ ذىب ابف عطٌية،(13)اإلشارة تكصؼ بأسماء األجناس  .(21،32،22،15،35،37،23)ككثيركف ، كا 

بىري  ،اف أف تككف "اٍلقيرل" ًصفىةن أىٍك عىٍطؼى بىيافو أبك حيٌ  أجازك  ـٍ  "أىٍىمىٍكناىيـٍ "كىاٍلخى أك أىٍف تككف "اٍلقيرل" خبرنا لػ "تمؾ" كأىٍىمىٍكناىي

ـٍ خاًكيىةن﴾، كجٌكزى  اًليَّةه كىقىٍكًلًو ﴿ فىًتٍمؾى بيييكتييي ٍممىةه حى ا بىٍعدىهي، أىٍم: كذلؾ جي اًر ًفٍعؿو ييفىسّْريهي مى كبنا ًبًإٍضمى " مىٍنصي أىٍف تىكيكفى "ًتٍمؾى

ـٍ لٌما ٌظٌممكاكىأىٍىمىٍكنىا ًتٍمؾى اٍلقيرل أىٍىمىٍكنا) اًر  (ىي مىى ًإٍضمى ، أىٍم: ميضكًتٍمؾى اٍلقيرل عى مادى عؾى كًلذلابى ًتٍمؾى اٍلقيرىل، كىأىٍصحاؼو يري الضَّ

م ًر ًفي قىٍكًلًو الؾى ذلى عى " ًإلى ميقىدَّره في الذّْىًف، كاٍلعىرى  كذكر ابف عاشكر أٌف  اإًلشارىة بًػ .(16،17،24)"أىٍىمىٍكناىيـٍ "ميٍضمى بي "ًتمؾى

قىكـً ًفرعىكفى فكانت كالحاًضرىًة حيفى اإًلشارىةً  يىٍسمىعيكفى ًبقىكـً لكطو كى ٍديىفى كى مى ثىمكدى كى يىعًرفكفى ًديارى عادو كى
(30). 

 ،خبر "أىمكناىـ"أٌف "تمؾ" مبتدأ أك منصكب عمى االشتغاؿ ك"القرل" بدؿ كجممة  فيركفأٌما المحدىثكف مف أىؿ الٌمغة، 

مٌ  "أىمكناىـ" كجممةن  ،خبران  "القرل"كيجكز إعراب  ،أىؿ القرل :كالمراد ا خبرنا ثانيناإما حاالن كا 
. كأجاز بيجت صالح أف (26)

 .(27،28،29)كما قاؿ الٌزمخشرمٌ  تككف "القرل" نعتنا
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 أثر اختالف اإلعراب في المعنى:

"القرل" خبرنا لػ "تمؾ"، ك"أىمكناىـ" حاالن أك خبرنا ثانينا: فإٌف الٌتقدير لممعنى يككف تتٌمة كعطفنا عمى ماقبمو ﴿لٍك  إذا كاف .1

﴾ ]الكيؼ: ؿى لىييـي اٍلعىذىابى [ فيذه قرل عاد كثمكد كغيرىا قد أىمكيا ا بظمميا. أك ىمكى بسبب 58ييؤىاًخذيىيـ ًبمىا كىسىبيكا لىعىجَّ

(. فكأٌف اآلية ىنا دليؿ عمى ما سبقيا، كا أعمـ.ظمميا ككفرى  ا )إف قٌدرنا "أىمكناىـ" حاالن

"القرل" بدالن مف "تمؾ"، كتمؾى في محٌؿ نصبو عمى االشتغاؿ: فإٌف ٌتقدير المعنى يككف: كىأىٍىمىٍكنىا أصحابى ًتٍمؾى  إذا كاف .2

ـٍ لٌما ٌظٌممكا، فكأٌف اآلية ىنا اس تئنافٌية، تسكؽ مثاالن آخر عمى عقاب ا لمف ظمـ نفسو بخركجو عف أمر اٍلقيرل، أىٍىمىٍكناىي

 .(16)ا كرسمو

"القرل" بدالن مف "تمؾ"، كتمؾى في محٌؿ رفع مبتدأ خبره "أىمكناىـ": ففي ذلؾ ما يشبو ضرب األمثاؿ، كبياف إذا كاف  .3

مكىا كعممتـ بأمرىا أك سمعتـ عنيا قد أىمكيـ ا قدرة ا في إخباره عف الٌسابقيف، فيؤالء أىؿ القرل اٌلتي جاكرت

 .يجدكا مف دكنو ممجأن كال مالذنا ، كجعؿ ليذا اليالؾ مكعدنا كاجيو أىميا كلـ(31)بظمميـ

عالـكقد نرٌجح أف تككف "القرل"  عف أحكاؿ تمؾ األمـ الغابرة الخارجة عف أمر  خبرنا لػ "تمؾ"، فالمقاـ ىنا مقاـ إخبارو كا 

 ا، كبياف حاليـ اٌلذم آلكا إليو.

 عّدد الوجو اإلعرابّي في األفعالت :ثانياً 

كذلؾ اختمؼ المفٌسركف كالٌمغكٌيكف في تصنيؼ بعض األفعاؿ، إف كانت تنصب مفعكالن أـ مفعكليف، مثؿ: اٌتخذى، رأل، 

عىؿ، كغيرىا مف األفعاًؿ اٌلتي تنصب أكثر مف مفعكؿ إذا خرجت عف معناىا المباشىر إلى معنى آخر، كقكًلنا: رأيتي  جى

(. كقد  ( مفعكالن ثانينا لػ )رأيتي .، فتككف )ساًطعىةن( حاالن مف الٌشمس، كتككفي )أبمىجى تكٌرر الٌشمسى ساًطعىةن، أك: رأيتي الحؽَّ أبمىجى

 الٌرأم بيف أىؿ العمـ. فيمحٌط اختالؼو  ذكر ىذه األفعاؿ في الٌسكرة الكريمة، ككانت غالبنا

الُمجِرميَن ُمشِفقيَن ِمّما فيِو َوَيقولوَن يا َويَمَتنا ماِل ىـَذا الِكتاِب ال ُيغاِدُر َصغيَرًة َوال  َفَتَرىَوُوِضَع الِكتاُب قال تعالى:﴿.1

 ﴾﴾ٜٗ﴿ َكبيَرًة ِإاّل َأحصاىا َوَوَجدوا ما َعِمموا حاِضًرا َوال َيظِمُم َربَُّك َأَحًدا

 فينصب مفعكالن كاًحدنا، أـ ىك بالبصيرة فينصب مفعكليف.بمبصر ترل" اٌلذم اختمؼ المفٌسركف فيو أىك  الٌشاىد ىنا الفعؿ "

ا ًفيًو...﴾، انتصاب قكلو "مشفقيف" عمى الحاؿ، ألٌف الرؤية " قاؿ اليمذاني: قكلو عٌز كجٌؿ:﴿فىتىرىل اٍلميٍجًرًميفى ميٍشًفًقيفى ًممَّ

 .(15)"  ىنا مف رؤية البصر
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ك"ترل" فعؿ مضارع ينصب مفعكليف، ك"المجرميف" مفعكؿ بو أٌكؿ في حيف رأل دركيش أٌف الٌرؤية ىنا ًعممٌية،    

 . (26) ك"مشفقيف" مفعكؿ بو ثاف، كيجكز عنده أف تككف بصرٌية؛ فتككف "مشفقيف" حاالن 

، كذىب كؿّّ مف صاحب )الجدكؿ( كاإلعراب (27)أٌما الدٌرة فيرل أٌف "مشفقيف" حاؿه مف "المجرميف" كال كجو آخر ليا عنده

 .(28،29)ذىبوالمفٌصؿ م

 أثر اختالف اإلعراب في المعنى:

  :كستيبًصري يكميا المجرميف كىـ مشفقكف عمى إذا كاف الفعؿ "ترل" عمى معنى البصرٌية، يككف الٌتقدير لممعنى

 أنفسيـ مٌما يجدكنو في كتابيـ حاًضرنا.

  "كستعمىـي يكميا كـ أٌف المجرميفى  لممعنى:عمى معنى العممٌية، يككف الٌتقدير مف أفعاؿ اليقيف إذا كاف الفعؿ "ترل

 مشفقكف عمى أنفسيـ مٌما يجدكنو في كتابيـ حاًضرنا. كا تعالى أعمـ.

، كفي ذلؾ كلى تيعرىبي حاالن كفي الثٌانية تيعرىبي مفعكالن ثانينافيي في األكالحقيقة أٌف الٌتأثير المباشر قد كقع عمى "مشفقيف" 

 في األسماء.إثراء لتعٌدد كجكه اإلعراب 

الٌرؤية فأكلى، ألنيا مشاىد يـك القيامة اٌلتي سيراىا العباد بالبصر.  البصرالفعؿ عمى معنى سبؽ نجد أٌف كلعٌمنا بعد ما 

ىي رؤية المخاطب في ىذه اآلية )فترل أنت(، كىك يصٌح عمى كٌؿ مؤمفو  "ترل "العاممة في مشفقيف المفيكمة مف الفعؿ 

 كمستمعو لْلية الكريمة. 

كيتكٌرر كركد ىذه األفعاؿ في الٌسكرة الكريمة، كيترٌدد المفٌسركف في عدّْىا تنصيبي مفعكالن أك مفعكليف. مف ذلؾ قكلو تعالى: 

﴾، فاحتمالٌية أف ينصبى الفعؿي )نجعؿ( مفعكال كاًحدنا ىك )مكًعدنا(، أك أف يككف ﴾٤٤﴿ بىؿ زىعىمتـي أىلَّف نىجعىؿى لىكيـ مىكًعدنا﴿

، ك"لكـ" يجكز أف يككفى مفعكالن ثانيان لمجعؿ بمعنى الٌتصيير . فيككف الٌتقدير عمى األٌكؿ: بؿ (23،26)"مكًعدنا" مفعكالن أٌكؿى

صيّْرى لكـ مكًعدنا نحاسبكـ فيو، كلعٌؿ ترجيح الثٌاني أف لف ني  زعمتـ أٌلف نكًجدى لكـ مكًعدا لمحساب، كعمى الثٌاني: بؿ زعمتـ

حضكرىـ رغـ شارة خفٌية إلى تحٌكؿ حاليـ مف األمف الٌزائؼ اٌلي عاشكه كىـ يكٌذبكف بالبعث كالحساب، إلى إأكلى، غذ فيو 

 . أنكفيـ ليكـو صاركا إليو بأمر ٌبيـ
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ًف أىنا  قكلو تعالى: ﴿ في ككذلؾ لىدناًإف تىرى ﴾. فالٌرؤية ىنا تحتمؿ معنى الًعممٌية عمى تقدير: )إف ﴾٣٣﴿ أىقىؿَّ ًمنؾى ماالن كىكى

، ككلدنا(، ك  )إف كنت تبًصري حالي بعينيؾ،  تحتمؿ معنى البىصرٌية عمى تقدير:كنت تعمىميني فقيرنا، كأٌني أقؿَّ منؾ ماالن

 كتبًصري فقرم كفاقتي، كقٌمة عدىدم(. 

لكاف األىكلى أف تكٌبر الم و لك كاف المتكٌمـ ىك، ذلؾ أنٌ ممٌيةعً ال الكريمة يفيدفي اآلية  "تىرىفً " الفعؿ ككفى يأف كلعٌؿ األىكلى 

فيك يعيب  كلك نظر بقمبو لكجده غنيِّا باإليماف، أما كالمتكٌمـ ىك المؤمفنظر إلى فقر صاحبو بعينيو تككف بصرٌية، فيك ي

ٌنما اكتفى بما ىك بقكلو ىذا عمى صاحبو أك أخيو الكافر  رى نظًره اٌلذم لـ يمتٌد ليرل قمبو العًمرى باإليماف، كا  ضيؽى أفقو كًقصى

 ظاىره أمامو.

ذتى كتتكٌرر احتمالٌية أف يككف الفعؿ ناصبنا لمفعكؿو اك مفعكليف في قكلو تعالى: ﴿قاؿى  مىٍيًو أىٍجرنا)التَّخى ىؿ ينصب (﴾، 77عى

، أ ، كلعٌؿ بحث أمر ىذا ككف مف االٌتخاذ ال األخذيـ ينصبي مفعكليف أٌكليما محذكؼ، ك مفعكالن كاحدنا فيككف بمعنى أخذتى

 الفعؿ في باب الحذؼ أكلى.

 ﴾ ﴾ٜٛ﴿ قِّاقاَل ىـذا َرحَمٌة ِمن َرّبي َفِإذا جاَء َوعُد َرّبي َجَعَمُو َدّكاَء َوكاَن َوعُد َرّبي حَ  قال تعالى:﴿.2

)جعمنا( ناًصبيا لمفعكليف، أك ناًصبنا لمفعكؿ كاحد، كذلؾ ًتبعنا لممعنى اٌلذم اعتمدكه يختمؼ الٌمغكٌيكف بيف أف يككف الفعؿ 

 كاعتمدكا عميو في تحديد الكجو اإلعرابٌي، كفيما يأتي استعراض أبرز آرائيـ.

فيحتمؿ أف يككف مفعكال ثانيا لػ "جعؿ"، كيحتمؿ أف يككف "جعؿ" بمعنى  (*)كأما النصب في "دكِّا"" يقكؿ ابف عطٌية: 

: (21،32،35) "خمؽ، كينصب "دٌكا" عمى الحاؿ يَّرىهي، فػ"دٌكا" " ، في حيف خالفو أبك حٌياف قائالن عىمىوي ًبمىٍعنىى صى كىالظَّاًىري أىفَّ جى

ييٍحتىمىؿي أىفٍ  قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى: كى . كى ٍفعيكؿه ثىافو اًؿ اٍنتىيىى. مى مىى اٍلحى ييٍنصىبي "دٌكا" عى مىؽى كى عىؿى ًبمىٍعنىى خى  يىكيكفى جى

ٍخميكؽي لىًكنَّوي يىٍنتىًقؿي ًمٍف   ٍخميكؽه كىالى ييٍخمىؽي اٍلمى كده مى  . (16) "بىٍعًض ىىٍيئىاًتًو ًإلىى ىىٍيئىةو أيٍخرىلكىىىذىا بىًعيده ًجدِّا أًلىفَّ السَّدَّ ًإٍذ ذىاؾى مىٍكجي

عىمىوي( فذىبكاأٌما المحدثكف،   .(27)أبي حٌياف رأمبعضيـ  كأٌيد، (26،29)إلى أٌف "دٌكاءى" مفعكؿ ثافو لػ )جى

 

 

___________ 

 أكرد ابف عطٌية كممة "دٌكاء" بمفظ "دٌكا" في كتابو المحٌرر الكجيز. *
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 أثر اختالف اإلعراب في تعّدد المعنى:

" تنصيبي مفعكالن كاًحدنا، كاف بمعنى "خمقنا"، ككاف الٌتقديري لممعنى: إذا جاء كعدي ا خمىؽى السدَّ كأنشأهي  .1 إذا كاف "جعىؿى

 دٌكاءى.

" تنصيبي مفعكلىيف، كاف بمعنى "صٌيرنا"، ككاف الٌتقديري لممعنى: إذا جاء كعدي ا صٌير السدَّ كحٌكلو  .2 إذا كاف "جعىؿى

 دٌكاءى.

" بمعنى )صٌير(، فذلؾ يناسب سياؽ اآلية، كا تعالى كي عىؿى بدك أف الٌراجح، ما ذىب إليو أبك حياف، كىك أف تككف "جى

ٌنما سيتحٌكؿ إلى دٌكاء إذا ما جاء  يصٌير الٌسٌد دٌكاء كليس يخمؽ الٌسٌد دٌكاء. ألف الخمؽ بمعنى اإليجاد كالٌسٌد مكجكد، كا 

(﴾، فالفعؿ "جعمنا" يحتمؿ معنى 7... )لى: ﴿إٌنا جعىمنا ما عمى األرض زينة لنبمكىـكعد رٌبي. كمثؿ ذلؾ في قكلو تعا

 صٌيرنا كمعنى خمقنا، كقد سمؼ بيانو في بياف تعٌدد الكجو اإلعرابٌي لكممة "زينة" في بداية ىذا المبحث.

 :اّلتي ليا محّل من اإلعراب مُجَملِ اإلعرابّي ل المحلّ  اختالفثالثُا :

الجمؿ اٌلتي ليا محٌؿ مف اإلعراب، فقد يختمؼ تقدير ىذا المحٌؿ باختالؼ فيـ المفٌسريف لمعنى الجممة أك أٌما بخصكص 

باختالؼ تحديد العائد اٌلذم تعكد إليو أك باختالؼ معنى العائد، كتتعٌمؽ بو، كفي قكلو تعالى في اآلية الٌسابقة "يشكم 

ع نصب حاؿ لػ )الميؿ(، أك نعت مجركر لػ )الماء( أك نصب حاؿ الكجكه" مثاؿ عمى ذلؾ، فيي تحتمؿ أف تككف في مكض

 لو، كفيما يأتي بياف رأم أىؿ العمـ كالٌدراية.

َواذُكر َربََّك ِإذا َنسيَت َوُقل َعسى َأن  ِإاّل َأن َيشاَء المَّـوُ  ﴾ٖٕ﴿ َوال َتقوَلنَّ ِلَشيٍء ِإّني فاِعٌل ذِلَك َغًدا﴿قال تعالى: .1

 ﴾﴾ٕٗ﴿ َييِدَيِن َرّبي أِلَقَرَب ِمن ىـذا َرَشًدا

 (حيننا)أسمكب استثناء، كقد اختمؼ القكؿ في المستثنى منو حيننا، كفي نكع االستثناء  ﴾ًإالَّ أىٍف يىشىاءى المَّوي ﴿في قكلو تعالى 

 آخر، كقد أٌدل االختالؼ في نكع االستثناء إلى اٌتساع المعنى كتعٌدده.

ليو (40)" ، أم إاٌل ما ييريد ااي  إاٌل أف يشاءى  ٌنوي كال تقكلى " يقكؿ الفٌراء في معنى اآلية:  . أىٍم ًإالَّ قىٍكالن ميٍقتىًرننا بًػ )ًإٍف شىاءى المَّوي( كا 

 .(41)ذىب األخفش
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، المعنى: ال تقكلف إني أفعؿ أبدنا إال بمشيئة المَّو، فإذا" يقكؿ الٌزٌجاج:  قاؿ القائؿ: إٌني أفعؿ ذلؾ إف  مكضع )أف( نصبه

. كيرل الٌنٌحاس أٌف ﴿ًإالَّ أىٍف يىشاءى المَّوي﴾ نصب عمى االستثناء (31) "شاء المَّو فكأنَّو قاؿ: ال أفعؿ إال بمشيئة المَّو

 ي، كيذكر أٌف تعٌمقو بالٌني(37)فاعؿ يا الٌزمخشرم فيرل أٌف ﴿ًإالَّ أىٍف يىشاءى المَّوي﴾ متعٌمؽ بالٌنيى ال بقكلو: إنٌ . أمٌ (19)المنقطع

ف لؾ فيو. كثانييا: كال تقكلٌنو إاٌل بأف يشاء عمى كجكه ثالثة، أٌكليا: كال تقكلٌف ذلؾ القكؿ إاٌل أف يشاء ا أف تقكلو، بأف يىأذى 

: إف شاء ا ا، أم: إاٌل  ، كثالثيا: أف يككف "أىٍف (25)بمشيئة ا، كىك في مكضع الحاؿ، يعني: إاٌل ممتبسا بمشيئة ا قائالن

إذا نسيت كممة االستثناء ثـ تنٌبيت عمييا فتداركيا  ، كأنَّو قيؿ كال تقكلٌنو أبدنا، كالمعنى:(17)يىشاءى المَّوي" في معنى كممة تأبيد

 .(13).)كلمفقياء فييا آراء((13)كلك بعد سنة ما لـ تحنىث عٌباس رضى ا عنو:بالٌذكر، كعف ابف 

 كيذكر ابف عطٌية عف قكلو تعالى ﴿ًإالَّ أىٍف يىشاءى المَّوي﴾: إٌف في الكالـ حذفنا يقتضيو الٌظاىر، كيحٌسنو اإليجاز، تقديره: إاٌل 

، فالمعنى إاٌل أف تذكر مشيئة ا، فميس ًإالَّ أىٍف يىشاءى المَّوي مف القكؿ أف تقكؿ: إاٌل أف يشاء ا، أك إاٌل أف تقكؿ إف شاء ا

اٌلذم نيييى عنو
كرٌد عميو،  حكاه الٌطبرمٌ  استثناء مف قكلو كىالتقكلٌف. كىذا قكؿه ﴿ًإالَّ أىٍف يىشاءى المَّوي﴾ و ، كقالت فرقة: قكلي (34،16)

 .(25). كلـ يكافؽ اآللكسٌي ابف عطٌية في ذلؾ(21)قاؿ ابف عطٌية: كىك مف الفساد بحيث كاف الكاجب أاٌل ييحكى

 كال تقكلٌف لشيءو ): ، كتقديرهً الجرّْ  حرؼً  فاعؿ(، بتقدير حذؼً بػ )في مكضع نصبو "  ﴾أٍف يىشاءى ا﴿أٌف  كيرل ابف األنبارمٌ 

، ك)أٍف( كًصمىتييا في تأكيؿ المصدر، كتقديريهي: لمشيئة ا. إاٌل أٌنو حذؼ حرؼ الجٌر (ذلؾ غدنا إاٌل بأف يشاء ا إٌني فاعؿه 

 .(32) "مف )أٍف(، فاٌتصؿ الفعؿ بو

، كثالثيا: أٌنو استثناء أٌما العكبرٌم فيرل في المستثنى منو أكجينا ثالثة، أٌكليا: أٌنو مستثنى ًمفى النٍَّيًي، كثانييا: أٌنو ًمٍف فىاعً  ؿو

مىى ااًلٍسًتٍثنىاًء،  ﴾أف يشاء ا﴿منقطع، لـ ييذكر المستثنى منو في الجممة. كيرل في  أٌنيا نصبت عمى كجييف، أٌكليما: عى

: ًإٍف شىاءى الكثانييما: أٌنو نصب عمى  : الى تىقيكلىفَّ أىٍفعىؿي غىدنا، ًإالَّ قىاًئالن اؿه، كىالتٍَّقًديري : ًإالَّ حى : التٍَّقًديري ًقيؿى ، كى ذىؼى اٍلقىٍكؿى المَّوي، فىحى

ًبأىٍف يىشىاءى المَّوي: أىٍم ميتىمىًبسنا ًبقىٍكًؿ: ًإٍف شىاءى المَّوي 
لى مثمو ذىب المنتجب اليمذاني(22)  .(15). كا 

: الى تىقيكلىنَّوي أىبىدنا، كذىب إلى أٌنيا كقكلو تع  الى: في حيف ذىب الٌشككاني إلى أٌف االستثناء جارو مجرل الٌتأبيد، كىأىنَّوي ًقيؿى

ما يىكيكفي لىنا أىٍف نىعيكدى ًفييا ًإالَّ أىٍف يىشاءى المَّوي﴾]األعراؼ:  ـٍ ًمٌما ال 88﴿ كى ـٍ ًفي ًممًَّتًي يشاؤهي المَّو، كاذكٍر ربَّؾ ًإذا [، أًلىفَّ عىٍكدىىي

ًشيئىًة المًَّو أىٍم: فىقيٍؿ: ًإٍف شىاءى المَّوي، قىًميمىةن اٍلميدَّةي كىانىًت أىٍك كىًثيرىةن   )كذلؾ مٌما قاؿ بو الٌزمخشرٌم(.(17)نىًسيتى االٍسًتٍثناء ًبمى
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إاٌل بأف يشاء ا، كيككف الجاٌر كالمجركر في مكضع كيرل اآللكسٌي أٌف في الكالـ تقدير باء لممالبسة تدخؿ عمى أٌف، أم: 

 .(25،24)الحاؿ، أم: ال تقكلٌف ذلؾ في حاؿ مف األحكاؿ إاٌل حاؿ مالبستو بمشيئة ا عٌز كجٌؿ بأف تذكر

ًقيًقيّّ ًمفى الٌنيي الًَّذم قىٍبمىوي كقكؿ الٌزمخشرم، أ  ٍممىًة كيذىب ابف عاشكر مذىب القائميف بأٌنو اٍسًتٍثنىاءه حى ك أٌنو ميٍستىٍثننى ًمٍف جي

ٍنوي، فىيىكي  ٍنًييّْ عى مىٍيًو كىآلو كسٌمـ اٍلمى ـ النبي صٌمى ا عى كفي اٍلمىٍصدىري اٍلميٍنسىًبؾي ًمٍف ًإنّْي فاًعؿه ذًلؾى غىدان، فىيىكيكفي ميٍستىٍثننى ًمٍف كىالى

اًفًض كى  مىى نىٍزًع اٍلخى ؿّْ نىٍصبو عى مىى ًذٍكًر "أىٍف" كىاٍلًفٍعًؿ ًفي مىحى ا يىديؿُّ عى : ًإالَّ بًػ "أىٍف يىشاءى المَّوي" أىٍم ًبمى بىسىًة. كىالتٍَّقًديري ىيكى بىاءي اٍلميالى

ـى أىٌف المراد تىمبُّسيوي ًبذكًر المشيئىًة ًبمىفٍ  ، فىعيًم اؿه ًشيئىًة المًَّو، أًلىفَّ ميالبسىة القىٍكؿ لحقيقة اٍلمىشيئىة ميحى نىٍحًكًه، ًظ )ًإٍف شاءى المَّوي مى ( كى

فىاٍلميرادي ًباٍلمىشيئىًة ًإٍذفي ا لىوي 
 .(26،27،28)كقد أشادى محيي الٌديف دركيش برأم العكبرٌم كلـ يخرج عف ذلؾ المحدثكف. (30)

أٌف لممستثنى منو الكارد في اآلية الكريمة ثالثة أكجو أٌدل اختالفيا إلى حدكث اختالؼ في المعنى نكرده  :خالصة القكؿ

 لٌنحك اآلتي:عمى ا

دنا،  .1 : أىٍفعىؿي غى ككف المستثنى منو النيي "ال تقكلٌف": كىك ما رآه الٌزمخشرٌم، كماؿ إليو آخركف، فيككف المعنى )ال تىقيكلىفَّ

ا كىك إف . كقاؿ في الكٌشاؼ: إٌف التباس القكؿ بحقيقة المشيئة محاؿ، فبقي أف يككف بذكرى(22)ًإالَّ أىٍف ييٍؤذىفى لىؾى ًفي اٍلقىٍكًؿ(

 . (13)شاء ا تعالى كنحكه مٌما يدٌؿ عمى تعميقو األمكر بمشيئة ا تعالى

": فيككف المعنى كما ذكره العكبرٌم:  .2 : ًإٍف شىاءى " ككف المستثنى منو "فاعؿه تَّى تىٍقًرفى ًبًو قىٍكؿى : ًإنّْي فىاًعؿه غىدنا، حى الى تىقيكلىفَّ

لك قاؿ: إٌني فاعؿ كذا إال أٌف يشاء ا، كاف معناه: إاٌل أف تعترض مشيئة ا دكف  . كيرل الٌزمخشرٌم أنو(22)" المَّو

، لكٌف أبا حٌياف (37)، كال يجيز البيضاكٌم تعميقو بفاعؿ، إذ يرل أٌف استثناء اقتراف المشيئة بالفعؿ رأمه غير سديد(13)فعمو

حيحه ًفي نىٍفًسًو الى يمكف أف يىٍنًييى  يرل أٌف ا تعالى ال ينياه أف يقكؿ ﴿ ًإنّْي فاًعؿه ذًلؾى  غىدان ًإالَّ أىٍف يىشاءى المَّوي﴾ أًلىنَّوي كالـه صى

، ألٌف  ىذا الٌنيي إٌنما ىك نيي تىٍأديب ًمفى ا عٌز كجٌؿ ًلنًبٌيو ًحيفى قىاؿى  ٍنوي، فىاٍحتيجى ًفي تىٍأًكيًمو ًإلىى تىقديرو اٍئتيكًني "لسائميو:  عى

ـٍ  دنا أيٍخًبٍركي  .(16،5) غى

3. .  ككف االستثناء منقطعنا: فيك ال يعكد إلى أٌم مٌما سبؽ، كتنصب )أف يشاء ا( عمى ككنيا حاالن

 :أثر اختالف اإلعراب في المعنى

كقد أٌدل اختالؼ إعراب "أف يشاء ا" إلى تعٌدد في المعنى، فقد نصبت عمى كجييف: أٌكليما االستثناء، كالثٌاني لككنيا 

 .  كىذا االختالؼ أحدث اختالفنا في المعنى نكرده عمى الٌنحك اآلتي:حاالن
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دنا، ًإالَّ أىٍف ييٍؤذىفى لىؾى ًفي ا .1 : أىٍفعىؿي غى ٍلقىٍكًؿ، ككف مكضع "أف يشاء ا" قد نصب عمى االستثناء: فيككف الٌتقدير: الى تىقيكلىفَّ

ٍقتى أىٍف يىشىاءى المَّوي  ، ًإالَّ كى ٍقتو فالى تىقيكلىفَّ ذىًلؾى ًفي كى
كقكؿ الٌشككاني بالٌتأبيد، . (5)، فال بٌد أف يقترف قكلؾ بقكؿ )إف شاء ا((22)

ٌنما إلى مشيئة ا.  أم: ال تقكلٌف أبدنا إٌني فاعؿ ذلؾ غدنا، فال تنسب الفعؿ إلى نفسؾ، كا 

: ًإٍف شىاءى ال .2 دنا، ًإالَّ قىاًئالن : الى تىقيكلىفَّ أىٍفعىؿي غى : فيككف التٍَّقًديري ذىؼى ككف مكضع )أف يشاء ا( قد نصب لككنو حاالن  مَّوي، فىحى

مىى اٍلمىٍعنىى. كل ًمؿى عى ٍعنىى ًإٍف شىاءى، كىىيكى ًممَّا حي عىؿى قىٍكلىوي "أىٍف يىشىاءى" ًفي مى . كىجى . كىىيكى كىًثيره عٌؿ حمؿ اآلية عمى ىذا اٍلقىٍكؿى

ا، كا تعالى أعمى كأعمـ.  المعنى أقرب الستيعاب األفياـ كأكثر كضكحن

ٌؿ المسمميف، كىك أف ال تنسب إلى نفسؾ عمالن ستقـك بو مستقبالن نسبة لعٌمنا مٌما سبؽ نستقرم أمريف، أحدىما: يك  عممو جي

مطمقة، فيك كالـ عمى الغيب المستقبؿ، اٌلذم ال ندرم، أنفعمو أك نككف فيو أـ ال، فكجب أف تيسبؽ ذكرؾ لما تنتكم فعمو 

ى ا أف يقكؿ العبد في األمكر المستقبمة، ني" أك تيمحقو بقكلؾ )إف شاء ا( أك ما شاكميا مف األلفاظ المشركعة، فقد 

)إني فاعؿ ذلؾ( مف دكف أف يقرنو بمشيئة ا، كذلؾ لما فيو مف المحذكر، كىك: الكالـ عمى الغيب المستقبؿ، اٌلذم ال 

)إف شاء . كلك أنؾ نسيت ذكر المشيئة ساعة البىٍدء في الفعؿ، فعميؾ أف تذكر المشيئة بقكلؾ (38) يدرم، ىؿ يفعمو أـ ال؟

 .(33)ا( لتتدارؾ ما حدث منؾ مف نسياف في بداية األمر

أٌما ثانييما، كقد كجدت أٌف الكثير مف العكاـٌ يغفؿ عنو، فيك أٌف يقكؿ )إف شاء ا( لما حصؿ كانتيى أك لما ىك حاصؿ، 

ت طعامؾ؟ فيقكؿ: نعـ إف كأف تسأؿ أحدىـ: ىؿ بعت البضاعة؟ فيقكؿ لؾ: بعتي إف شاء ا. أك تسأؿ آخر: ىؿ تناكل

شاء ا، كاألىكلى في الحالتيف أف يقكؿ: )الحمد ( عمى سبيؿ المثاؿ. كذلؾ مف يستخدميا في الٌدعاء، كقكؿ أحدىـ: 

فإٌف ا ال يتعاظمو شيء "الٌميـٌ أدخمنا الجٌنة إف شئت، كىي صيغة نيى عنيا رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ، حيف قاؿ: 

 .]متفؽ عميو، كالٌمفظ لمسمـ[ (39)أعطاه"

فقكؿ )إف شاء ا( يستحبُّ أف يككف في الفعؿ الحاضر كالعـز عمى العمؿ المستقبمٌي كيدخؿ فيو الٌتكٌقعات المستقبمٌية، لكف  

مى أف تقترف المشيئة بالميكؿ كالٌرغبات كقكؿ أرغب في كذا إف شاء ا فال نحسبو صكابنا. كذلؾ أف يستخدميا البعض ع

الٌتعميؽ ال عمى الٌتحقيؽ، فتسأؿ أحدىـ: ىؿ تزكرنا غدا؟ فيقكؿ: إف شاء ا، كىك يقصد صرؼ الٌسائؿ ال تنفيذ األمر. ىذا 

 كا تعالى أعمى كأعمـ.
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ن َوُقِل الَحقُّ ِمن َربُِّكم َفَمن شاَء َفمُيؤِمن َوَمن شاَء َفمَيكُفر ِإّنا َأعَتدنا ِلمّظاِلميَن ﴿قال تعالى: .2 ناًرا َأحاَط ِبِيم ُسراِدُقيا َواِ 

 ﴾﴾ٜٕ﴿ َيسَتغيثوا ُيغاثوا ِبماٍء َكالُميِل َيشِوي الُوجوَه ِبئَس الشَّراُب َوساَءت ُمرَتَفًقا

باختالؼ  إعراب الجمؿ اٌلتي ليا محٌؿ مف اإلعرابقد يختمؼ تقدير ك أٌما بخصكص الجمؿ اٌلتي ليا محٌؿ مف اإلعراب، 

لجممة أك باختالؼ تحديد العائد اٌلذم تعكد إليو أك باختالؼ معنى العائد، كتتعٌمؽ بو، كفي قكلو فيـ المفٌسريف لمعنى ا

تعالى في اآلية الٌسابقة "يشكم الكجكه" مثاؿ عمى ذلؾ، فيي تحتمؿ أف تككف في مكضع نصب حاؿ لػ )الميؿ(، أك نعت 

 ـ كالٌدراية.مجركر لػ )الماء( أك نصب حاؿ لو، كفيما يأتي بياف رأم أىؿ العم

ميًر ًفي "الكاؼ"  ( أك حاالن منو أك  ًمفى الضَّ كهى(، أٌنيا يىجيكزي أىٍف تككفى نىٍعتنا لػ ً)مىاءو أك حاالن ًمفى  يرل العكبرم في )يىٍشًكم اٍلكيجي

اٍلميٍيًؿ، أك حاالن أىٍك في الجارّْ 
لى ذلؾ ذىب المنتجب اليمذانٌي كالبيضاكمٌ  (22) كالٌسميف الحمبٌي  أم حاالن مف "الماء". كا 

 . (15،37،23،25)كاآللكسيٌ 

فىًة ًلماءو أىك ًفي مىكًضًع الحاًؿ ًمٍنوي أًلىٌنوي قىد " كيرٌجح أبك حٌياف أف تككف حاالن مف الماء فيقكؿ:     كيىٍشكم ًفي مكًضًع الصّْ

نَّما اٍختىصَّ اٍلكيجكهى ًلكىكًنيا ًعٍندى  سيفى مىجيءي الحاًؿ ًمٍنوي، كىا  . كيًصؼى فىحى ـٍ كًىًي رُّىا ًمٍف كيجي ـٍ يىٍقريبي حى : عىبَّرى ًباٍلكيجكًه عىٍف  شيٍرًبًي قيؿى كى

ميًع أىبداًنًيـٍ   .(17). في حيف يرٌجح الٌشككانٌي أٌنيا صفة لمماء(16) "جى

، كيرل أٌف لمميؿ معانيى كثيرة أقربيا في ىذا المقاـ     ٍيًت فىًإنَّوي كيذىب ابف عاشكر إلى أٌنو اٍسًتٍئنىاؼه اٍبًتدىاًئيّّ أىنَّوي ديٍرًدمُّ الزَّ

ًلذىًلؾى عىقَّبى ًبقىٍكًلًو: كهى  يىًزيديىىا اٍلًتيىابنا كى يىٍشًكم اٍلكيجي
كيذكر بعض المحدثيف أٌف الميؿ اسـ جامع لكؿ المستقذرات التي تغثى  .(30)

أٌف  بعضيـ اآلخر يرل، في حيف (26)منوجممة "يشكم الكجكه" صفة ثانية لمماء أك حاؿ أٌف ، ك (26)منيا النفس كتتألـ كتنفر

 .(28،29)"يشكم" في محٌؿ جٌر نعت ثافو لماء

 أثر اختالؼ اإلعراب في المعنى:

كبيف أف تككف جممة "يشكم الكجكه" صفة لمماء أك حاالن منو كأف تككف حاالن مف الميؿ، نجد اختالفنا في المعنى عمى الٌنحك  

 اآلتي:

ككف جممة "تشكم الكجكه" في محٌؿ نصب حاؿ لػ "الميؿ": فذلؾ يعني أٌف الميؿ كىك الٌزيت المغمٌي أك المعدف المذاب . 1

 قد بمغ مف الحرارة الفائقة ما جعمو يشكم الكجكه لمجٌرد االقتراب منو، كقد شيٌبو الماء اٌلذم يتجٌرعو أىؿ الٌنار بو لبياف شٌدة 
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﴾ ]محٌمد: حرارة الماء اٌلتي تتسٌبب  ـٍ ا فىقىطَّعى أىٍمعىاءىىي ًميمن سيقيكا مىاءن حى في شٌي الكجكه كتقطيع األمعاء، كما في قكلو تعالى: ﴿كى

اًص الميذىاًب 15 ". يعنى أنيـ يغاثكف بماء كالٌرصى عرابو(: كقكلو: "كىالميٍيؿى [. كيؤٌيد ذلؾ ما ذكره الٌزٌجاج في )معاني القرآف كا 

ًة،  فًر كالًفضَّ ا ما أذىٍبتىو مف ىذه األشياء فيك ميٍيؿ. ككؿٌ أًل الصُّ  . (31)كقيؿ الميؿ: ديٍرًدمُّ الزَّيت أيضن

 يـكجكىدرجة تشكم ككف جممة "تشكم الكجكه" في محٌؿ نعت مجركر لػ "الماء": فذلؾ يعني أٌف الماء بمغ مف الغمياف  .2

إلى حرارتو الٌشديدة يشبو الميؿ اٌلذم ىك الٌصديد الممتزج بالٌدـ  كذلؾ فيك، (33)قبؿ أف يدخؿ أجكافيـ ،مجٌرد االقتراب منول

طاش اٌلذيف يضطٌركف إلى رٌم عطشيـ بتجٌرع الخارج مف األجساد. كفي ذلؾ زيادة في العذاب الٌنفسٌي عمى الكافريف العً 

ييٍسقىى ًمٍف مىاءو   عميو كسٌمـرسكؿ ا صٌمى اما ركاه أبك أمامة عف  كيؤٌيد ذلؾماءو مقٌززو تأباه الٌنفس كتعافو.  ًفي قىٍكًلًو ﴿كى

رَّعيوي﴾ ًديدو يىتىجى :17]إبراىيـ:  صى قىعىٍت فىٍركىةي رىٍأًسًو، شىك ا قيرّْبى ًمٍنوي فىًإذييقىرَّبي ًإلىٍيًو فىيىتىكىرَّىيوي،  "[ قىاؿى ا شىًربىوي قىطىعى فىًإذل كىٍجيىوي، كىكى

 .(5) "اءىهي"، ...أىٍمع

في تحديد اإلعراب األصٌح، فإذا كاف معناىا )الٌصديد(  أٌف تحديد معنى كممة )ميؿ( يمكف أف تساعد كثيران مٌما سبؽ، نجد 

كانت )يشكم الكجكه( عائدة عمى الماء، أٌما إف كاف معناىا )المعدف المذاب( فنرل أٌف )يشكم الكجكه( عائدة عمى )الميؿ( 

المعنى المعجمٌي  رة عف الماء المغمٌي. كعميو فإفٌ أشٌد مف تمؾ الٌصادألٌف الحرارة الٌصادرة عف المعدف المصيكر أقكل ك 

 كفيما يأتي مخٌطط تكضيحٌي لما سبؽ. في تحديد اإلعراب األصٌح. كاضحان  يسيـ إسيامان 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

الّصديد وما شابهه  المعادن المصيورة

 كالقطران

في محل جر صفة 

 للمهل
في محّل جّر صفة 

 للماء.

 المهل

 جملة:

 )يشىي الىجىه( 
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ُأوَلِئَك َلُيْم َجنَّاُت َعْدٍن  ﴾ٖٓ﴿ ِإّنا ال ُنضيُع َأجَر َمن َأحَسَن َعَماًل ِإنَّ الَّذيَن آَمنوا َوَعِمُموا الّصاِلحاِت ﴿قال تعالى: .3

 ﴾﴾ٖٔ﴿ ...َتْجِري ِمْن َتْحِتِيُم اأْلَْنَياُر 

أك ال محٌؿ ليا، كما في قكلو تعالى: ﴿ًإنَّا ال نيًضيعي أىٍجرى مىٍف  مف اإلعرابً  محؿٍّ  ذاتي  ممةي الجي  في أف تككفى  ؼى مً اختي قد ك    

﴾، فقيؿ إٌنيا كقعت خبرنا لػ "ٌلذيف آمنكا"، كقيؿ إٌنيا اعتراضٌية ال محٌؿ ليا مف اإلعراب.  أىٍحسىفى عىمىالن

" قد كقعت خبرنا لػ "الًَّذيفى آمىنيكا" كأٌنو ًفي المعنى: إٌنا ال نضيعي أجر نيًضيعي ًإنَّا ال أف تككف جممة "" كلى يرل الفٌراء أٌف األى    

ا فتيًرؾى الكالـ األكؿ كاعتيمد عمى الثاني بنٌية التٌ  ًمميكا﴾ ًفي مذىب مف عمؿ صاًلحن كرير. كيككف أف تجعؿ ﴿ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

ا فًإٌنا ال نضيع أجره جزاء، كقكلؾ: إفٌ  الى ﴿ا قاؿ و لمٌ ألنٌ . كأضاؼ األخفش: (5)مثمو قاؿ الٌطبرمبك  (40) " مف عمؿ صاًلحن

ٍف أىٍحسىفى عىمىالن   .(41)نيضًيعي أيجيكرىىيـ ألٌنيـ مٌمف أىٍحسىفى عمالن  كاف في معنى: ال ﴾نيًضيعي أىٍجرى مى

اًت﴾، أحدىا (31)كذكر الٌزٌجاج   اًلحى ًمميكا الصَّ أف يككف عمى إضمار "إٌنا ال نضيع  :كجكىنا ثالثة لخبر﴿ ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

، اأجر مف أحسف عمالن منيـ"، كلـ يحتج إلى ذكر "منيـ" ألٌف ا تعالى قد أعممنا أٌنو يحبط عمؿ غير المؤمنيف. كثانيي

": ﴿أي يجكز أف يككف خبر أٌنو  ﴾ قىٍد فيًصؿى بو "ًإفَّ ٍف أىٍحسىفى عىمىالن ﴾، كيككف قكلو: ﴿ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍجرى مى نَّاتي عىٍدفو ـٍ جى كلىًئؾى لىيي

بىًره، ألٌف فيًو ذكر ما في األٌكؿ، ألٌف مف أحسف عمالن بمنزلة اٌلذيف آمنكا كىكىٍجوي ثالث، أٍف يككف الخبر ﴿ًإنَّا الى  .بيف االسـ كخى

ٍسًف العىمىؿ كًذٍكًر نيًضيعي أىٍجرى مى  ٍف" كًذكًر اٌلذم، كًذكرى حي ﴾ في معنى: إٌنا ال نضيع أجرىـ، ألٌف ًذكرى "مى ٍف أىٍحسىفى عىمىالن

: إٌف الذيف يعممكف الصالحات إٌف ا ال يضيع أجر مف آمف، فيك كقكلؾ إٌف المَّو ال يضيع أجرىـ.  .اإليماف فيككفي كقكلؾى

لى مثؿ ذلؾ ذىب الٌنٌحاس كا  .(19،14،32،34،22،15،16،23،17،25)بف األنبارٌم كغيرىـكا 

ـٍ جى      اًت﴾ ىك قىٍكليوي: ﴿أيكلىًئؾى لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ كىابى قىٍكًلًو تعالى: ﴿ ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى ٍدفو تىٍجًرم﴾ كيرل البغكٌم أٌف جى نَّاتي عى

ـه  ا قىٍكليوي: ﴿ًإنَّا الى نيًضيعي...﴾ فىكىالى ميٍعتىًرضه  كىأىمَّ
ليو ذىب ابف عطٌية كالمنتجب اليمذانيٌ (20)  .(15،21)، كا 

" خبريف معا. كرأل الزمخشرٌم: أٌف "     " خبر "إف" ك "ًإنَّا ال نيًضيعي" اعتراض، كأجاز أف تككف "ًإنَّا ال نيًضيعي" ك"أيكلًئؾى أيكلًئؾى

" كالما مستأنفا بيانان  بًر " اآللكسٌي: كأضاؼ  ،(13،17)لألجر المبيـ أك أف تككف "أيكلًئؾى ـٍ  "كلعٌؿ األىكلى ككفي الخى أيكلًئؾى لىيي

ٍدفو  نَّاتي عى  . (25)" معترضة"ًإنَّا ال نيًضيعي" كجممة  "جى

خبر إٌف األكلى ىي الثٌانية بما في حٌيزىا، كالراجع محذكؼ تقديره مف أحسف عمالن منيـ أك " أٌما البيضاكٌم: فيرٌجح أٌف    

ًمميكا إطالقو عمى الحقيقة إاٌل  في حسي ال يى  عنو بعمـك مف أحسف عمالن ... فإٌف مف أحسف عمالن مستغنى    عمى الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
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اتً  اًلحى ﴾:  .(37) "الصَّ ٍممىةه ميٍستىٍأنىفىةه اٍسًتٍئنافنا " أٌما ابف عاشكر فيرل بأٌف ﴿ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍجرى مىٍف أىٍحسىفى عىمىالن بىياًنيِّا ميراعىن جي

 بيانٌي. . كلعٌمو أراد بالمستأنفة ىنا أنيا معترضة لغرضو (30)" فيًو حاؿي الٌساًمعيفى ًمفى اٍلميٍؤًمنيفى 

أٌف جممة "إٌنا ال  بعضيـ اآلخركرأل  ،(26) فقاؿ بعضيـ باألكجو الٌثالثة لمخبركلـ يخرج المحدثكف عف آراء مف قبميـ،     

 .(27،28)كلىنضيع" خبر لػ "إٌف" األ

 أثر اختالف اإلعراب في المعنى:

( في محؿ رفع خبر إٌف: .1 فذلؾ يصؿ بنا إلى الٌتفسير القائؿ بأٌف اٌلذيف  ككف جممة )إٌنا ال نضيع أجر مف أحسف عمالن

أعمالو  أم: ال نترؾ" آمنكا كعممكا الٌصالحات لف يضيع ا أجر أعماليـ، كسيجزييـ بيا كما كعدىـ. يقكؿ ابف الجكزم: 

ياعنا، بؿ نيجازيو عمييا بالٌثكاب ـً ًإٍضمىارنا، أم: ال نيًضيعي أىٍجرى (34)" تذىب ضى . كيرل القرطبٌي في تفسيره أٌف في ًفي اٍلكىالى

ميوي محبط ٍيًر اٍلميٍؤًمًنيفى فىعىمى ٍف أىٍحسىفى عىمىالن ًمٍف غى ، فىأىمَّا مى ـٍ عىمىالن ٍف أىٍحسىفى ًمٍنيي مى
كٌؿ مف كاف مف غير  . كبذلؾ يخرج(35)

 المؤمنيف مف دائرة المثاب عمى عممو.

( اعتراضٌية ال محٌؿ ليا مف اإلعراب: فذلؾ يفتح أبكابان  .2 أخرل لمٌتفسير،  ككف جممة )إٌنا ال نضيع أحر مف أحسف عمالن

﴾ جاءت مراعية لحاؿ مف يستمع مف جأٌف ذكر جممة ﴿إٌنا ال نضيع أ يرل ابف عاشكرف المؤمنيف، فيـ ر مف أحسف عمالن

حيفى يىٍسمىعكفى ما أعٌد ا ًلٍمميٍشًركيفى مف العذاب تشتاؽ نفكسيـ معرفة ما أعدَّ ليـ مف ثكاب كجزاء، كيرل أٌف كقكع الجممة 

ٍنوي كىغىٍيرىهي  بىرنا عى قىعىٍت خى ُـّ مىا كى ا يىعي ٍكمن ٍيثي ًىيى ميًفيدىةه حي اًثؿي  اعتراضٌية ىنا يعطييا استقالالن بمضمكنيا ًمٍف حى ٍف ييمى ًمٍف كيؿّْ مى

كلو ألربابو ًديره ًبالتٍَّأًكيًد ًلتىٍحًقيًؽ حيصي ٍكـه جى ، فىذىًلؾى اٍلعيميكـي ًفي ذىاًتًو حي ـٍ ًمًي ـٍ ًفي عىمى ٍنيي بىرى عى اٍلخى
. كبذلؾ يككف المؤمنكف (30)

، كيؤٌكد ذلؾ داخميف في دائرة مف ال يضيع ا أجرىـ، كاٌلتي قد تضـٌ المؤمنيف كغيرىـ، فا ال  يضيع أجر عمًؿ عامؿو

اتً " قكؿ العكبرٌم:  اًلحى ًمميكا الصَّ ، فىيىٍدخيؿي ًفيًو الًَّذيفى آمىنيكا كىعى ": عىاّـّ ٍف أىٍحسىفى  .(22) "إفَّ قىٍكلىوي تىعىالىى: "مى

﴾  رام مف قاؿ بأٌف:إلى  كلعٌمنا نميؿ ممىةه معترضة، فصؿ بيا بيف االسـ كخبره، ﴿ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍجرى مىٍف أىٍحسىفى عىمىالن جي

فالمؤمنكف اٌلذيف عممكا الٌصالحات سينالكف جزاءىـ في جٌنات عدف كما كيعدكا، لقاء استجابتيـ  كرسمو، كىـ قد عممكا 

ٍف أىحٍ ثـٌ الٌصالحات في الٌدنيا فاستحٌقكا ثكابي الٌدنيا كاآلخرة.  ﴾ اعتراضٌية جاءت جممة ﴿ًإنَّا الى نيًضيعي أىٍجرى مى  -سىفى عىمىالن

لتنقمنا مف خصكصٌية المؤمنيف إلى عمكمٌية البشر، فكأٌنيا تحمؿ قاعدة رٌبانٌية يتجٌمى فييا العدؿ اإلليٌي، فكٌؿ  -كا أعمـ

ف كاف  صالحان  مالن عا عند ا، فإف كاف لف يضيع أجره مف أحسف عمالن   كاستجاب لدعكة ا استحٌؽ األجر المضاعؼ، كا 
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ؿى لو أجره في الدٌ  عمالن  ا لكٌنو لـ يستجب لدعكة ا عيجّْ ج لذلؾ كاف ترجيحنا لرأم الٌزٌجا نيا، كال يظمـ رٌبؾ مثقاؿ ذٌرة.صالحن

 كا تعالى أعمى كأعمـ.الٌنحكٌم، 

 خاتمـة

 .أىٌميا خميصىت ىذه الٌدراسة إلى نتائجى عٌدة تكًرد

 كتأكيؿ معانييا.   تفسير اآلياتتتعٌدد المعاني الٌمغكٌية لمكممة الكاحدة في القرآف الكريـ، كيؤٌثر ىذا الٌتعٌدد بدكره عمى  .1

كما في قكلو  الٌنحكمٌ يرجع تعٌدد الكجكه اإلعرابٌية لمكممة في بعض األحياف إلى اختالؼ المفٌسريف في تحديد معناىا   .2

﴾ كذلؾ في تحديد ما إذا كانت "أسفنا" حاالن أـ أسفناتعالى: ﴿فمعٌمؾ باخع نفس عمى آثارىـ إف لـ يؤمنكا بيذا الحديث 

 مفعكالن ألجمو.

قد يرجع تعٌدد الكجكه اإلعرابٌية لمكممة إلى اختالؼ المفٌسريف في تحديد كزنيا الٌصرفٌي في أحيافو أخرل كما في كممة   .3

 لما لبثكا أمدا﴾. أحصىفي قكلو تعالى: ﴿لنعمـ أٌم الحزبيًف  "أحصى"

تتكٌرر في الٌسكرة الٌشريفة األفعاؿ اٌلتي تنصب مفعكليف، كقد جاء أكثرىا محذكؼى أحًد المفعكليف، ىذا الحذؼ أٌدل   .4

 عميو أجرا﴾. الٌتخذتشئت بدكره إلى اٌتساع داللة المحذكؼ كبالٌتالي اٌتساع داللة الجممة، كما في قكلو تعالى: ﴿قاؿ لك 

كما  ما بعده مٌما يؤٌثر عمى إعرابفعاؿ تحًمؿي معنييف، األٌكؿ يتعٌدل إلى مفعكؿ كاحد، كالثٌاني إلى مفعكليف، بعض األ  .5

عمنا ما عمى األرض زينةن ليا﴾في قكلو تعالى:  فكممة "زينة" قد تقع مفعكال ثانينا، أك يككف ليا معنى نحكمّّ آخر. ﴿إٌنا جى

يؤدم حذؼ المفعكؿ بو في الجممة إلى اٌتساع الٌداللة كاحتمالٌيًة أكثرى مف تقديرو ليذا المحذكؼ كما في قكلو تعالى:   .6

" يحتمؿ أصنافنا مف العذاب، كقائمىةن مٌما ييمكفي أٍف يين ًذرى اي بًو ﴿كينًذرى اٌلذيف قالكا اٌتخذى ا كلىدنا﴾، فالمفعكؿ الثٌاني لػ "ينًذرى

 .الٌناس

بتقديـ معنىن عمى  في تحديد الكجو اإلعرابيٌ ، كسيمةه كبيرةه في تكجيو المعنى الٌنحكمٌ  لمبنية الٌصرفٌية دكره رئيسه   .7

 لما لبثكا أمدا﴾. أحصىآخر، كما كرد في قكلو تعالى: ﴿لنعمـ أٌم الحزبيف 

تتعٌدد المعاني المحتممة لحركؼ المعاني، كقد كاف ليذا الٌتعٌدد في سكرة الكيؼ أثر كاضح في اٌتساع الٌداللة، كما   .8

 ذىب﴾. مففي قكلو تعالى: ﴿يحٌمكفى فييا مف أساًكرى 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السابع عشر، العدد الثاني

 التغيرات االجتماعية والثقافية وأثرها على صحة المسن: دراسة على واقع السمنة 
 عند المسنين في المجتمع الكويتي

Socicultural changes and its impact on elderly health: a study on the incidence of obesity among 

elderly in Kuwaiti society 

 

 أ.د. يعقوب يوسف الكندري *
 ملخص

تسعى الدراسة احلالية إىل الكشف عن بعض ادلؤشرات الكمية اخلاصة 
اجلسم مع بالسمنة عند ادلسنني، وبالتحديد الكشف عن مقياس كتلة 

الوقوف على أثر بعض من العوامل االجتماعية والثقافية ذات العالقة 
مبحوثا من شرحية ادلسنني من كبار السن  862بالسمنة. بلغت عينة البحث 

)ع=  61.66عاما وأكثر، ومبتوسط حسايب  66وممن يبلغ من العمر 
زيقية. إىل متغريات اجتماعية ثقافية، وفي(. قسمت متغريات الدراسة 3.44

وقد مت تطبيق االستمارة كأداة رئيسة احتوت على هذه البيانات. تضمنت 
ادلتغريات االجتماعية والثقافية أربعة أجزاء متثلت بادلتغريات الدميوغرافية، 

قياس موضوع الدعم االجتماعي األسري، وقياس ذايت للنشاط البدين، و 
سلوك الغذائي. أما ادلتغريات الفيزيقية، فقد مشلت وأخريًا ادلتغريات ادلرتبطة بال

ستة متغريات فيزيقية متثلت بالطول، والوزن، وقياس الورك، واخلصر، وقياس 
مساكة اجللد للمنطقة ثالثية الرؤوس، وادلنطقة حتت كتفية. ومت استخراج 
مقياس كتلة اجلسم من الطول والوزن. وقد مت إتباع اإلجراءات ادلنهجية 

دة للقياسات الفيزيقية األنثروبومرتية. وقد مت االعتماد على اإلحصاء ادلعتا
الوصفي واالستداليل لإلجابة على أسئلة الدراسة واالعتماد على الربنامج 

يف  .  ولقد كشفت نتائج الدراسة إىل أن هناك ارتفاعاً SPSSاإلحصائي 
سنني يف اجملتمع الكو 

ُ
ييت من اجلنسني، ُمعدالت السمنة والبدانة لدى شرحية ادل

وكشفت النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف 
تغريات اخلاصة بقياس درجة السمنة ومساكة اجللد. باإلضافة إىل أن هناك 

ُ
ادل

( وبني بعض BMIعالقة ذات داللة إحصائية بني ُمعدل ُكتلة اجلسم )
تغريات وادلتمثلة يف متغري الوضع االجتما

ُ
عي االقتصادي، والنشاط البدين، ادل

حجم األسرة وبعض السلوكيات والعادات اخلاصة بالتغذية. وقد أشارت 
سن يف اجملتمع احمللي، 

ُ
الدراسة إن ُهناك تأثري لعمليات التحديث على وضع ادل

والذي أثرت بشكل كبري على األعراض الصحية بشكل عام، وعلى ُمعدل  
 ُكتلة اجلسم والسمنة بشكل خاص.

الكلمات الدالة: ادلسنون والصحة يف الكويت، ادلسنون والسمنة، واألعراض 
 . االجتماعية والصحية، ادلسنني

 
 
 

___________ 
جلائزة راشد بن  44البحث الفائز بادلركز الثاين يف جمال الدراسات االجتماعية بادلسابقة ال [

 ]محيد للثقافة والعلوم
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 * Professor Yagoub Yousif Al-Kandari 

 

Abstract 

The study examines the effect of some 

sociocultural variables on obesity particularly 

the Body mass Index (BMI) among elderly in 

Kuwait society. A total of 268 old adults were 

selected, 60 years and above (m=67.11; 

sd=4.33). Sociocultural and physical variables 

were included in the questionnaire which is the 

major tool of this study. Sociocultural variables 

include four parts: demographic, Physical 

Activity measurement, Social Support Scale, 

and nutrition behavior variables.  Six 

anthropometric measurements were taken on 

every individual: height, weight, triceps 

skinfold, subscapular skinfold, hip 

circumference, and waist circumference. BMI 

was calculated. All of the measurements 

followed the regular procedures. SPSS was 

used for data entry and analysis. Descriptive 

and inferential statistic analysis were used for 

this study. Data show high incidence of obesity 

among Kuwaiti elderly in both sex. Data show 

that there is a significant differences between 

men and women in obesity variables and 

skinfold thickness. Significant relationship was 

found between BMI and some sociocultural 

variables such as: socioeconomic status, 

physical activity, family size and some 

variables related to nutrition variables. 

Modernity effects elderly health in Kuwait and 

obesity among them.  

 

Key Words: Elderly and health in Kuwait, 

Elderly and health, Social and health 

symptoms, elderly. 
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 مقدمة

عمى  بدأت الدراسات األنثروبولوجية تركز بشكؿ واسع عمى التطبيقات الصحية في السنوات الماضية مركزيف تحديداً 

األمراض العصرية المزمنة في تعاوف مع فروع عممية متعددة انطمقت مف عمـو الجينات، والعمـو الطبية، وعمـ األوبئة، 

والفيسيولوجيا، والبيولوجيا، وعمـو التغذية، والصحة العامة، وعمـ األمراض، وغيرىا مف العمـو ذات الطبيعة التطبيقية. 

اإلنساف والمجموعات السكانية. وقد تركزت  ع مف الدراسات المرتبطة ببيولوجياً وجاءت ىذه الدراسات ضمف قطاع واس

، ومدى تأثير العوامؿ دراسات متعددة تيتـ بيذه القضايا الصحية ذات البعد االجتماعي والثقافي لدراسة المسنيف تحديداً 

 . (1)(Crews & Ice, 2012)االجتماعية والثقافية عمى صحتيـ العامة 

ارتبطت عممية التغير االجتماعي والثقافي بالصحة والوضع الصحي في كثير مف مجتمعات العالـ الحديث. فعممية لقد 

التبدؿ في الوضع االقتصادي الذي ارتبط مع عمميات التغير والتحديث كاف مف العوامؿ الميمة في انتشار ما يسمي 

مثؿ أمراض القمب والشراييف ومرض    Chronic Degenerative Disease (CDD)باألمراض العصرية المزمنة 

السكري، وارتفاع ضغط الدـ والسرطاف. ولعؿ أبرز العوامؿ المسببة لحدوث مثؿ ىذه األمراض المزمنة السمنة. فالسمنة 

 & ,McLennan)(2)أصبحت أبرز العوامؿ المرتبطة باألمراض وبعمميات التغير االجتماعي والثقافي وعمميات التحديث 

Ulijaszek 2015); (3)(Nakamura, 2010); (4)(Peters, 2006); (5)(Weitz et al., 2012).  

وتعد السمنة مف أبرز األعراض العصرية التي بدأت تنتشر بشكؿ كبير في قطاعات وشرائح المجتمع المختمفة. وقد أشارت 

والمسنيف بسبب مجموعة مف العوامؿ مثؿ الدراسات إلى أف السمنة تتزايد في المجتمع المعاصر عند الراشديف الكبار 

الخموؿ، والعادات الغذائية الخاطئة، وما يسمى بدرجة التمثيؿ الغذائي األيض التي تتأثر بتقدـ العمر. ولقد أصبحت المشكمة 

عتبر خطيرة بسبب األعداد المتزايدة مف السكاف التي بدأت تعاني مف السمنة وبالتحديد ىذه الشريحة. في الماضي، كانت ت

السمنة مف األمراض "الثانوية"، وىي ليست ذات أىمية طبية عند المسنيف والشيخوخة تحديدًا؛ لكف في الوقت الحاضر، 

دراسة موضوع السمنة عند كبار السف، وألنو ارتبط بما  ونتيجة لزيادة معدالت السمنة عند كبار السف، فأصبح ىناؾ تزايداً 

 لحياة يسمى بالعجز، وبتأثيرىا عمى جودة ا



3 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السابع عشر، العدد الثاني

(6)(Inelmen et al., 2003) وتعتبر المقاييس الفيزيقية األنثروبومترية مف أبرز المؤشرات الخاصة بالسمنة والتي ترتبط .

، وىي التي تعتبر مف أبرز مسببات (Vidal Martins et al., 2015)(7)بأعراض أمراض القمب لدى شريحة المسنيف 

الوفيات مف إجمالي عدد الوفيات في المجتمعات في العالـ عمى سبيؿ المثاؿ الوفاة في المجتمع المعاصر. فنسبة ىذه 

 .  (8)(WHO, 2015)% مف إجمالي أسباب الوفيات. فيي السبب األوؿ لموفاة 31إلى ما يقارب مف  2012وصمت في عاـ 

وربطيا بالعديد مف المتغيرات  ولقد نشطت الدراسات الحديثة في تحديد بعض األعراض الخاصة بالسمنة عند المسنيف تحديداً 

قد تناوؿ مف جانب أساسي عدد كبير مف األدبيات االجتماعية والثقافية في العديد مف الثقافات في المجتمعات المختمفة. ف

التي تناولت تأثير العادات الغذائية المختمفة عمى السمنة بشكؿ عاـ. وقد حددت ىذه الدراسات مجموعة مف العوامؿ التي 

بالكـ الغذائي وبعدد السعرات الحرارية التي يتـ تناوليا ونسبة المواد الغذائية في الوجبة الغذائية اليومية، وكذلؾ طرؽ  ارتبطت

الحياة اليومية وعادات تناوؿ الطعاـ وعالقتو بالسمنة. فقد أشبعت ىذه الموضوعات دراسة التي تؤكد التبدؿ والتغير في 

وامؿ التغير االجتماعي والثقافي الطعاـ اليومي المتناوؿ نتيجة لع (9)(Haetal.,2010);(10)(Maki et 

al.,2010);(11)(Ortega et al.,1996); (12)(Rasheed,1998); 
 (13)(Zaghlouletal., 2013) 

في التأثير  ومف جانب آخر، ولوضع يرتبط بالسمنة بشكؿ عاـ، تمعب العادات الغذائية أو ما يسمى بالغذاء االجتماعي دوراً 

وقد أشارت مجموعة مف الدراسات إلى . Helmen) 2007)(14)عمى كمية الطعاـ وطبيعتو ونوعو كما أشار إلى ذلؾ ىيممف 

ارتباط السمنة عند المسنيف مع النشاط البدني. فقمة النشاط البدني والخموؿ ارتبط بازدياد حاالت السمنة عند ىذه الشريحة 
(15)(Díez-Fernándezetal.,2014);(16)(Narazakietal.,2014);(17)(Soumaré et al.,2009); (18)(Sugimoto et 

al.,2016) ولقد أوضحت مجموعة أخرى مف الدراسات عالقة السمنة عند المسنيف مع التدخيف ودرجتو سواء أكاف التدخيف .

. ومف (Sulander et al., 2007)(20) (Sposato et al., 2016)(19)بالوقت الراىف، أو إف كاف المسف مدخنا في السابؽ 

الجانب النفسي، ربطت بعض الدراسات الجانبيف النفسي، والتغذية. فقد أشارت ىذه الدراسات إلى وجود العالقة بيف بعض 

 Ahmadi et)(22);(Ahmadi et al.,2015)(21)   األعراض النفسية مثؿ االكتئاب والسمنة لدى شريحة المسنيف

al.,2013);(23)(Kim et al.,2010)  وفي دراسة قاـ بيا مدنوالد وزمالءه .(Medenwald 2015)(24) تعميـ عمى تأثير ال
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أقؿ سمنة كما أشارت إليو دراستو. ولعؿ ىذا المتغير يرتبط بشكؿ كبير بالوضع التوعوي.  اً عمى السمنة. فاألكثر تعميم

 فالتعميـ يرتبط بالوعي، وقد يكوف ىو مف أحد أبرز المسسبات ليذه العالقة. 

كبير عمى إف ىذه العوامؿ والتي تعتبر عوامؿ متأثرة بالتغيرات االجتماعية والثقافية في المجتمعات المعاصرة أثرت بشكؿ 

 Shebl. وكما يشير شيبؿ وزمالءه زيادة معدالت السمنة عند الشرائح العمرية المختمفة وعمى شريحة المسنيف تحديداً 

etal2015) (25)(  ،إلى أف التقديرات تشير إلى أف معدؿ انتشار السمنة بيف األميركييف عمى سبيؿ المثاؿ مف كبار السف

٪ مف االسترالييف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 25٪. وقد أشار إلى أف 37.4وما فوؽ ىو  سنة 60والذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

يعانوف مف السمنة المفرطة. في المممكة المتحدة، ما يقارب  عاماً  75٪ ممف بمغ 14.4، يعانوف مف السمنة، وعاماً  65-74

٪ مف الرجاؿ 12٪ مف النساء و 22و  عاماً  75-65٪ مف الرجاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 18٪ مف النساء و 25مف

أو أكثر يعانوف مف زيادة الوزف أو السمنة. فيناؾ مؤشرات إلى أف معدالت السمنة في  عاماً  75الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

  زيادة كبيرة في ىذه المجتمعات. 

 المسنون في الكويت

 بشكؿ عاـ. وقد جاءت أيضاً  موضوع المسنيف غير حديثة نسبياً جاءت الدراسات المحمية بالتراث األدبي العربي التي تناولت 

الدراسات التي تناولت موضوع المسنيف في الكويت محدودة إلى حد كبير. وحتى تمؾ الدراسات التي جاءت عمى مستوى 

لممسف. فيناؾ كـ وبالتحديد تمؾ الدراسات االجتماعية الصحية أو التي تتناوؿ األبعاد االجتماعية والصحية  المنطقة أيضاً 

ف جاءت  مف التراث المحمي القميؿ في ىذا الجانب. ولعؿ أغمب ىذا التراث ارتبط بالدراسات االجتماعية الثقافية والسموكية، وا 

في دراسة حديثة  (26)(2013الحويمة )بعض المفاىيـ الصحية العامة. فعمى سبيؿ المثاؿ تناوؿ أحمد عبدالخالؽ وأمثاؿ 

طيبة وعالقتيا بالتديف لدى عينة مف كبار السف مف الكويتييف، والتي أشارت عمى وجود مثؿ ىذه العالقة. الحياة النفسية ال

وكشفت دراسة أخرى عف تقويـ فعالية خدمات رعاية المسنيف بالمجتمع الكويتي، وىي تركز عمى دور الخدمة االجتماعية في 

. وكشفت دراسة أخرى عف رؤية أفراد المجتمع لممسف في المجتمع (27)(2004ية كبار السف )سعود فارس الجوير،رعا

. وركزت دراسة أخرى عمى (28)(2002الشيخوخة ووضعو بيف الفرد واألسرة والمجتمع )بدر عمر العمر، الكويت في دراسة 

سة في االتجاىات ، وجاءت دراسة أخرى تتعمؽ بدرا(29)(1995أىمية العمؿ التنموي لكبار السف في الكويت )بدر العيسي، 

لمحمد ). وجاءت دراسة أخرى (30)(1987طمعت منصور، النفسية نحو المسنيف عند بعض الفئات العمرية داخؿ المجتمع )
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مشكالت مرحمة الشيخوخة في المجتمع الكويتي والتي أشارت عمى أنيـ ال زالوا يتمقوف المكانة تشير إلى  (31)(1986عودة 

 يؽ بيـ داخؿ ىذا المجتمع عمى الرغـ مف بعض المشكالت. االجتماعية العالية التي تم

الثقافي بيف االندماج كشفت دراسة ثقافية عمى وفي مجاؿ الدراسات االجتماعية والصحية داخؿ المجتمع المحمي، فقد 

دماج مف مجتمعي البادية والحضر في المجتمع الكويتي والتي تـ تطبيقيا عمى عينة مف كبار السف، لقياس أثر ىذا االن

خالؿ اختيار مجموعة مف المتغيرات االجتماعية والنفسية والصحية تمثمت في التديف، والدعـ االجتماعي، والخوؼ مف 

الموت، والقمؽ، والصحة العامة، واألعراض الجسدية. وقد بينت ىذه الدراسة عمى وجود تأثير االندماج عمى ىذه الشريحة 

. وأشارت دراسات أخرى متعددة اىتمت بموضوع الدعـ االجتماعي تحديا وأثرىا (32)(2010العمرية )يعقوب يوسؼ الكندري، 

. وقد ركزت ىذه الدراسات عمى قاـ بيا الباحث كدراسات حديثة في المجتمع الكويتي عمى الصحة الجسدية والصحة العامة

الدعـ االجتماعي وعالقتو ببعض حوؿ وكيفيو تأثير ىذا العامؿ االجتماعي عمى صحة المسف. ففي دراسة  المسنيف تحديداً 

األعراض الصحية لدى المسنيف الذيف يتمقوف الرعاية المنزلية بالكويت، كشفت عف وجود عالقة طردية بيف ىذيف البعديف 

 Al-Kandari, 2011a)(33)) االجتماعي والصحي

 (34)(AL-Kandari & Crews 2014b)        

)يعقوب يوسؼ  ، ىذه العالقة عمى المجتمع الكويتي بشكؿ عاـ مف المسنيفوفي دراسة سابقة عمييا كشفت عف وجود 

. وقد أوضحت دراسة أخرى العالقة بيف ىذيف المتغيريف في المستويات العمرية المختمفة لممسنيف، (35)(2001الكندري، 

نيف الذيف يقعوف بمنتصؼ سنة وما يسموف المسنيف الصغار، والمس 69 - 60سواء أكاف المسنيف التي تبدأ أعمارىـ بيف 

سنة وأكثر. وعمى الرغـ مف الكشؼ عف ىذه العالقة  80سنة(، والمسنيف الكبار البالغيف مف العمر  79-70ىذه الشريحة )

 Al-Kandari)(36)بيذه الدراسة إال أف ىناؾ مجموعة مف الخصائص المميزة لكؿ شريحة مف ىذه الشرائح العمرية الثالثة 

& Crews 2014a) . وفي دراسة أخرى قامت بتحديد ىذه العالقة مع الفارؽ بيف الجنسيف الذكور واإلناث مف المسنيف

 ووجود بعض الخصائص المميزة لكؿ نوع في ىذه الشريحة
(37)(Al-Kandari & Crews 2016) وقد أشارت دراسة أخرى حددت موضوع التديف كأحد أبرز المفاىيـ المرتبطة .

-Al)(38)صحة الجسدية والعامة لممسف. وقد كشفت ىذه الدراسة عف وجود مثؿ ىذه العالقة بالدعـ االجتماعي مع ال
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Kandari, 2011b) ًفقد كشفت نتائج . وتمثؿ الديوانية طبيعة خاصة في حياة المجتمع الكويتي، وفي حياة المسف تحديدا .

وسائؿ االجتماعية الداعمة لممسف وبيف صحتو أحد الدراسات المحمية إلى وجود عالقة بيف التردد عمى الديوانية كأحد ال

. فقد أوضحت كافة ىذه الدراسات عمى العالقة بيف الدعـ (39)(2008الجسدية والفسيولوجية )يعقوب يوسؼ الكندري، 

االجتماعي ووسائمو المختمفة مف تردد التواصؿ، وتكراره، وقوتو مع المسف، وعمى بعض األعراض الصحية المتمثمة بالصحة 

امة لو، والصحة الجسدية، ومستويات ضغط الدـ والسكر. فيي دراسات أوضحت ىذه العالقة عمى مستوى المجتمع الع

 المحمي.

أما الدراسات الصحية التي تناولت موضوع السمنة في المجتمع الكويتي، فقد جاء بشكؿ عاـ محدودة. وقد جاءت مجموعة 

 et al.,  Abdelalim((41); )(Elkum et al., 2015(40)عند األطفاؿمف الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع السمنة 

) Sorkhou et al., 2003((42); )2012أو المراىقيف والشباب ، 

  )2013Mannai,-Musaiger &Al((45) )2014etal., Musaiger((44));2014(Boodai etal.,(43) 

Isa, 1999) -Al((49));Bader 2004((48));2012al.,Haifi et -Al((47);)2009Bayoumy et al.,-(El(46) أو

 Awad & Waheedi; 2012((51); )2013Karageorgi et al.,((50)( ;بشكؿ عاـ لممجتمع 

 Kandari, 2006 )-Al((53); )2011Ghaziri et al.,-El((52); )2013et al., Zaghloul((13).  ومف أقدـ الدراسات

والتي ركزت عمى  Al-Awadi & Amine) 1989)(54)التي تناولت موضوع السمنة في الكويت ىي دراسة العوضي وأميف 

اإلناث الكويتيات والتي أشارت إلى أف أكثر مف المنتصؼ مف العينة المبحوثة تعاني مف معدالت عالية مف السمنة. وعمى 

 حد عمـ الباحث، ال توجد دراسة عف السمنة عمى شريحة المسنيف في المجتمع الكويتي. فالتركيز عمى ىذه الشريحة تحديداً 

 الكافي.  لـ يتـ تناوليا بالبحث

لدراسة موضوع السمنة مف الناحية  محدوداً  ، فنجد إف ىناؾ نشاطاً وحتى عمى المستوى ودوؿ الخميج العربي تحديداً 

ف وجدت بعض مف الدراسات التي تركز أيضاً  عمى الشرائح العمرية الصغيرة سواء  االجتماعية والصحية بشكؿ عاـ، وا 

تمؾ  مجتمع الكمي دوف اإلشارة أو البحث في دراسة المسنيف والسمنة، مثؿاألطفاؿ أو المراىقيف والشباب، أو عمى ال

 (44)(Musaiger etal, 2014) (AL-Raees & AL-Amer,2009)(55) ;الدراسات التي أجريت في البحريف 
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(56)(Bader et al, 2008) (57)(Musaiger & Al Mannai,2001) (75)(ALMusaiger et al,1993) 
(58)(Musaiger & Al-Ansari,1991) (59) ، والمممكة العربية السعودية(Denicola etal, 2015) 

 (60)(Baig et al 2015) (Al-Agha et al.2016)(61) (62) (Alenazi et al, 2015)  Al-Ghamdi,2015))(63) 

(Musaiger et al, 2014)(44 ) (64)و قطر (Rizk & yousef,2012) (65) وسمطنة عماف(Al-Kilani et al ,2012) 

 ALasfoor& Mohammed,2009))(66) 

لذلؾ فإف الدراسة الحالية تسعى إلى القياـ بالكشؼ عف بعض مف المؤشرات الكمية الخاصة بالسمنة وعند المسنيف،   

وبالتحديد بالكشؼ عف مقياس كتمة الجسـ لدييـ لموقوؼ عمى مؤشر عاـ يكشؼ درجة انتشار ىذا العرض الصحي لدييـ 

بعض مف العوامؿ االجتماعية والثقافية ذات العالقة بالسمنة. فتيدؼ داخؿ المجتمع المحمي، باإلضافة إلى الوقوؼ عمى أثر 

الدراسة الحالية بالوقوؼ عمى عرض صحي يتمثؿ في السمنة عند شريحة المسنيف، وعالقة ىذا العرض ببعض المحددات 

 االجتماعية والثقافية.  

 أهمية الدراسة 

اجتماعية صحية، وتتناوؿ العرض الصحي والمتمثؿ بالسمنة مف خالؿ تبرز أىمية الدراسة مف أبعاد مختمفة. فيي دراسة 

مف واقع أساس ورئيس يتمثؿ في أنو ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ  دراسة بعض المحددات االجتماعية والصحية وانطالقاً 

فقد تناولت الدراسات  عف دراسة المحددات االجتماعية والثقافية، وطبيعة المجتمع المدروس. فيـ األعراض الصحية بعيداً 

المعاصرة مفيـو ىذا التداخؿ وأصبحت مف أبرز الدراسات واسعة النطاؽ في الوعاء البحثي والنشر الغربي. فيي محاولة 

سياـ لفيـ التأثيرات االجتماعية والثقافية عمى الوضع الصحي لشريحة محددة والتي تتمثؿ بالمسنيف داخؿ المجتمع  وا 

. فيي إسياـ يكشؼ عف بعض المحددات ث أىمية، ىو تناولو ليذه الشريحة العمرية تحديداً الكويتي. وما يزيد البح

االجتماعية لموضوع السمنة ليذه الشريحة عمو يساعد راسمي السياسة االجتماعية والصحة في المجتمعات المحمية في 

تجاه ىذه الشريحة، والتي ستسيـ في تقديـ التركيز عمى ىذه األبعاد ودراستيا بمزيد مف االىتماـ واتخاذ قرارات مناسبة 

الرعاية االجتماعية والصحية المناسبة والتي ترتبط بشكؿ مباشر بزيادة أمد الحياة. فيذه المشكمة الصحية ىي مرتبطة 

بأسباب الوفاة نتيجة الرتباط العديد مف األمراض العصرية المزمنة بالسمنة مثؿ أمراض الشراييف، وضغط الدـ، والسكري 

والتي تعتبر أمراض قاتمة وتنتشر بشكؿ كبير عند ىذه الشريحة. فبالكشؼ عف بعض المحددات االجتماعية والثقافية، فإنو 
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يمكف فيـ أكثر لطبيعة ىذه المشكمة الصحية. ىذا، باإلضافة إلى أنو إسياـ عممي قد يسيـ في سد نقص في المكتبة 

الباحث، ال توجد دراسة محمية تناولت موضوع السمنة عند شريحة المسنيف  المحمية. فكما سبقت اإلشارة، فإنو وعمى حد عمـ

النطالقة دراسات متعددة في ىذا  أيضاً  مناسباً  تحديدا وعالقتيا ببعض األعراض االجتماعية والثقافية. وىو قد يكوف إسياماً 

ة في الدراسات التي تناولت ىذا الجانب. المجاؿ سواء في المجتمع المحمي، أو مجتمعات الخميج العربي وذلؾ لمقصور والندر 

قد تكوف أقؿ إف كانت  فتعتبر الدراسات االجتماعية الصحية بشكؿ عاـ قميمة، والدراسات التي تناولت ىذا الموضوع تحديداً 

 . موجودة فعالً 

 أسئمة الدراسة 

سعى الدراسة لإلجابة عمى السؤاؿ تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عف تساؤؿ عاـ، وتختبر مجموعة مف الفرضيات. فت

 اآلتي: 

 ما درجة انتشار ُمعدالت السمنة والبدانة لدى شريحة الُمسنيف في المجتمع الكويتي مف الذكور واإلناث؟ 

إلى الكشؼ عف بعض مف المؤشرات الكمية مف خالؿ العينة الُمختارة ليذه الدراسة. وكذلؾ فإف  فتسعى الدراسة أيضاً 

 ًا لإلجابة عمى األسئمة اآلتية: الدراسة تسعى أيض

  ىؿ ُىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في الُمتغيرات الخاصة بقياس درجة السمنة وسماكة

 الجمد.

 ( ىؿ ُىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف ُمعدؿ ُكتمة الجسـBMI ( وبعض الُمتغيرات الديموغرافية )الُعمر– 

 .الوضع االجتماعي االقتصادي( –المستوى التعميمي 

 ( ىؿ ُىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف ُمعدؿ ُكتمة الجسـBMI.وسموؾ الُمسف الُمتعمؽ بالنشاط البدني ) 

 ( ىؿ ُىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف ُمعدؿ ُكتمة الجسـBMI ( وبعض الُمتغيرات االجتماعية )عدد األبناء– 

 . عيش مع الُمسف في المنزؿ، ودرجة التديف(عدد األقارب واأُلسر التي ت

 ( ىؿ ُىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف ُمعدؿ ُكتمة الجسـBMI ( وبعض مف سموكيات الُمسف الغذائية )تناوؿ

 تناوؿ الغذاء مف المطعـ، وجود طباخ ُمستقؿ، ودرجة تفضيؿ الممح في الطعاـ، والتدخيف(. –الوجبات الخفيفة 

 مـــــالمفاهي
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عمى اعتبار سف الستيف ىي بداية مرحمة ما يسمى  مف خالؿ استعراض ألدبيات متعددة، يوجد ىناؾ اتجاىاً  :لمسنونا

بالشيخوخة ، وتستمر لنياية العمر. وتذىب منظمة الصحة العالمية عمى اعتبار سف الستيف ىو بداية لمرحمة الشيخوخة. أما 

عض العمماء القانوف الكويتي لممسنيف فقد حدد ىذه الشريحة بالمرحمة العمرية التي تتجاوز سف الخامسة والستيف. ويذىب ب

سنو  75سنو ، ومرحمة اليـر وتمتد مف  75إلى  60إلى تقسيـ الشيخوخة إلى قسميف: وىي الشيخوخة المبكرة وتمتد مف سف 

 عاما ليذه الشريحة.  60. وتتبنى الدراسة الحالية السف (31)(1986إلى نياية العمر )انظر : محمد عوده ، 

ىناؾ محددات مختمفة لمسمنة. وتتبنيى الدراسة الحالية مقياس كتمة الجسـ المعتمد مف منظمة الصحة العالمية  :السمنة

WHO.كمعيار لقياس درجة السمنة، وحسب ما جاء فييا مف مؤشرات كمية سيتـ تناوليا في الجزء الخاص بالمنيج ، 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
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 60مف شريحة المسنيف مف كبار السف وممف يبمغ مف العمر  مبحوثاً  268عينة بحثية بمغت  تـ اختيار :عينة الدراسة :أولا 

(. وجاء 4.33)ع=  67.11، وبواقع متوسط حسابي WHOوأكثر حسب تعريؼ المسف لدى منظمة الصحة العالمية  عاماً 

ت اإلناث. وحسب التقديرات مف المسنا 143مف المسنيف الذكور، و اً مستجيب 125توزيع العينة مف الجنسيف بواقع 

% مف إجمالي السكاف 3.5(، يقدر المسنيف في الكويت بنسبة 2013اإلحصائية الواردة في المجموعة الكويتية اإلحصائية )

لذلؾ بمغت  مميوف ومائتي ألؼ. أي أف نسبة العينة التي تـ اختيارىا وفقاً يصؿ عددىـ إلى ما يقارب مف  فمف الكويتيف الذي

وقد روعي عند اختيار عينة الدراسة توزيعيا عمي محافظات % مف إجمالي عدد المسنيف الكويتييف. 0.024ما يقارب مف 

 االستبانةأسئمة  ىفقد تطوع أفراد العينة في اإلجابة عموقد تـ اختيار العينة البحثية بطريقة العينة المتاحة. الكويت الستة. 

بومترية )التي سيتـ عرضيا الحقا(. إف ىذا النوع مف القياس وليذه الشريحة وبالتحديد لبعض مف وعمؿ المقاييس االنثرو 

الخصائص الجسمانية يتطمبت التطوع في اإلجابة، والتعاوف التاـ مف قبؿ المبحوث. وعمي الرغـ مف إف أفراد العينة المختارة 

مؿ جميع الشرائح والفئات اإلجتماعية، إال أف عممية تعميـ المحافظات المختمفة في الكويت، وتش ىموزعة بشكؿ مناسب عم

المجتمع المحمي ينتابيا الكثير مف الحذر. فتعطي الدراسة مف خالؿ العينة المتاحة بعض المؤشرات الكمية التي  ىالنتائج عم

 يمكف مف خالليا أف تسمط الضوء بشكؿ واضح عمى المشكمة البحثية المراد دراستيا.  

مية جمع البيانات مف المبحوثيف بواسطة الزيارات المنزلية التي قاـ بيا مساعدي الباحث وبإشراؼ مف الباحث. لقد تمت عم

فقد قاـ مساعدي الباحث بيذه الزيارات بعد أف تـ تحديد موعد لمزيارة والتعريؼ بالمشروع البحثي. وقد تـ اإلجابة عمى أسئمة 

ف قاـ  الدراسة مف قبؿ المبحوثيف، وأخذ المقاييس الفيزيقية بعد عممية التدريب التي تمت بإشراؼ الباحث، والذي سبؽ وا 

بالعديد مف الدراسات ذات الطبيعة التطبيقية معيـ. ويعرؼ مساعدي الباحث بأنيـ مف العامميف في القطاع الصحي مف 

انات بأغراض الدراسة العممية، فإف الممرضات المتمرسات عمى أخذ المقاييس الفيزيقية واألنثروبومترية. ولكف الرتباط البي

 -كما سيتـ توضيحو الحقا -التدريب عمى أخذ ىذه المقاييس وتدوينيا، وتحديد بعض البروتوكوالت العممية الخاصة بيا

عمي أفراد العينة وتـ أخذ المقاييس الفيزيقية في الوقت نفسة في منزؿ  االستبانةيحتاج إلى تدريب ومعرفة. ولقد تـ توزيع 

بحوثيف بأكثر األحواؿ، والتي لـ تخمو مف بعض المصاعب التي واجييا بعض الباحثيف والتي عمى أثرىا تـ استبعاد الم

 % مف إجمالي العينة المختارة. 5بعض العينات والتي لـ تتجاوز 
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 أداة الدراسة ومتغيراتها :ثانياا 

لقد انقسمت متغيرات الدراسة إلى قسميف: اجتماعي، وفيزيقي. وقد تـ تطبيؽ االستمارة كأداة رئيسة احتوت عمى ىذه البيانات 

والتي قاـ مساعدي الباحث طمبيا وقياسيا وتدوينيا مف خالؿ إجراء المقابمة مع العينة المبحوثة وااللتقاء المباشر معيـ. وقد 

 اآلتي: شممت متغيرات الدراسة إلى 

 

 

 المتغيرات الجتماعية والثقافية .1
 

تضمنت المتغيرات االجتماعية والثقافية أربعة أبعاد تمثمت أوال بالمتغيرات الديموغرافية تمثمت بالعمر، والجنس، والمستوى 

ـ الطمب مف (. وقد ت8(، وينتيي بتعميـ عالي = )1التعميمي، والذي تـ تقسيمو إلى ثماف شرائح يبدأ بيقرأ ويكتب = )

المبحوث كذلؾ تحديد مركزه الوظيفي، ودخمو الشيري. وقد تـ االعتماد عمى المستوى التعميمي، والمركز الوظيفي، والدخؿ 

، وىو التصنيؼ المعتمد بواسطة مجمس العمـو االجتماعية (SES)الشيري، كمحددات لموضع االجتماعي االقتصادي 

 .  Social Science Research Councilلمبحوث 

إضافة إلى ذلؾ، فقد تـ قياس ذاتي لمنشاط البدني مف خالؿ قياس النشاط البدني العاـ، والنشاط البدني أثناء فترة العمؿ )إف 

كاف يعمؿ(. فقد تـ القياس مف خالؿ سؤاؿ ذاتي فردي تمثؿ في تحديد المسف ليذا النشاط مف خالؿ وجية نظره. وىو 

(. وىو مقياس ذاتي فردي تـ استخدامو في 1) (، وينتيي بدرجة منخفضة جداً 5= ) جداً مقياس خماسي يبدأ بدرجة عالية 

. ولقياس درجة تأثير العوامؿ االجتماعية األخرى وبالتحديد )53(e.g. Al-Kandari, 2006)(دراسات عديدة ومنيا محمية 

لجانب تمثمت في الطمب مف المبحوث موضوع الدعـ االجتماعي األسري، فقد تـ تحديد أربعة متغيرات رئيسة في ىذا ا

األوالد، وعدد األقارب الذيف يعيشوف في المنزؿ، وعدد األسر التي تعيش بالمنزؿ. وكذلؾ طمب مف المبحوث بتحديد عدد 

 ,Al-Kandari)(33)بتحديد درجة التديف عنده كأحد المتغيرات الرئيسة لمدعـ االجتماعي كما أشارت إليو العديد مف الدراسات 

ولقد جاء قياس  . (Al-Kandari, 2006)(53)، واستخدامو في دراسة محمية تقيس ىذا البعد مف ىذا المنطمؽ أيضا (2011
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(. وىو 1(، وينتيي بدرجة قميمة جدا )10التديف ودرجة مف خالؿ مقياس ذاتي مف ميزاف عشري يبدأ بدرجة كبيرة جدا = )

 . (67)(Abdul-Kalek, 2007)يتميز بصدقو وثباتو   One Single Item Self-Ratingمقياس ذاتي مف عبارة واحدة 

سموؾ الغذائي. فقد تـ الطمب مف المبحوث بتحديد عدد مرات أما المتغيرات المرتبطة بالبعد الرابع فيي تمؾ التي تتعمؽ بال

ضافة إلى الطمب مف . باإلتناوؿ الوجبات الخفيفة بيف الوجبات الرئيسة، وتحديد عدد مرات األكؿ في المطعـ أسبوعياً 

المبحوث بتحديد درجة تفضيؿ الممح في الطعاـ، وذلؾ كأحد المتغيرات الميمة التي تساعد عمى االختالؿ في الوزف. وقد تـ 

(. ولتحديد بعض 1= ) (، وتنتيي بدرجة قميمة جداً 5= ) قياسو بعبارة قياس ذاتية ذات وزف خماسي تبدأ بدرجة كبيرة جداً 

لتي افترض الباحث عالقتيا بالسمنة تمثمت في وجود طباخ مف عدمو داخؿ المنزؿ، والتدخيف إف كاف القضايا األخرى ا

(، 0(، وال = )1أـ ال. ولقد تـ االعتماد عمى متغير التدخيف مف عدمو، ووجود طباخ مف عدمو بدرجة نعـ = ) مدخناً 

 لضرورة تحميمية إحصائية. 

 المقاييس الفيزيقية.2

فيما تـ استخداـ اإلجراءات المنيجية الدقيقة في جمع المقاييس الفيزيقية حتى يتـ التوصؿ إلي أرقاـ تعكس الواقع الصحيح 

لمطرؽ  كتمة الجسـ والسمنة لدى أفراد العينة. ففي ىذاالجانب، تـ استخداـ ستة مقاييس فيزيقية وفقاً يتعمؽ بمقياس 

 في اآلتي:  االنثروبومترية المستخدمة والتي تتمثؿ

فقد طمب مف المبحوثيف الوقوؼ بشكؿ منتصب عكس اتجاه الحائط وتحديد عالمة فوؽ رؤوسيـ  :. قياس الطول والوزنأ

. أما فيما يتعمؽ بالوزف، فقد تـ بعدما ُطب منيـ بخمع أحذيتيـ، stand meter tapeوالقياـ بقياسيا مف خالؿ شريط متري 

واإلناث خمع أحذيتيـ وأي ما يؤثر عمى تحديد الوزف الدقيؽ ليـ مف مالبس ثقيمة عندما طمب الطمب مف المسنيف مف الذكور 

منيـ الوقوؼ منتصبيف عمي الميزاف اإللكتروني الذي تـ تسجيؿ الوزف بالكيمو. فتـ االعتماد عمى ميزاف رقمي دقيؽ لقياس 

 الوزف.

المعادلة  ؿ، وذلؾ مف خالBody Mass Index (BMI)ومف خالؿ الطوؿ والوزف، تـ استخراج مقياس كتمة الجسـ 

 المعتمدة والمتمثمة في:

 )بالمتر(. 2مقياس كتمة الجسـ= الوزف )بالكيمو( /الطوؿ
2= kg/m BMI 
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BMI range درجة السمنة 

 
 تحت المعدؿ:

 . نحافة شديدة1 15.99-

 نحافة متوسطة. 2 16.99 - 16.00

 . نحافة بسيطة3 18.49 - 17.00

 وزف طبيعي 24.99 - 18.50

 بدانة 29.99 - 25.00

 سمنة درجة أولى 34.99 - 30.00

 سمنة درجة ثانية 39.99 - 35.00

 سمنة درجة ثالثة -40

  

ولقد تـ تقسيـ مقياس كيمة الجسـ إلي خمس مجموعات كمؤشرات أساسية لقياس السمنة كما جاء في تقسيـ منظمة الصحة 

 تضمنت التالي: ىذه المجموعات. و WHOالعالمية 

  .أقؿ مف المعدؿ 

 .في المعدؿ 

 درجة أولي سمنة 

 درجة ثانية سمنة 

 .درجة ثالثة سمنة 
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وىي مصنفة حسب األرقاـ الواردة في الجدوؿ. ولضرورة منيجية فقد تـ دمج درجة السمنة الثانية والثالثة في درجة واحدة لقمة 

 أعداد السمنة مف الدرجة الثالثة عند الشريحة المختارة. 

 ب مف المبحوثيف أيضاً لقد تـ قياس منطقتي الخصر والورؾ لمعينة المبحوثة وذلؾ مف خالؿ الطم . قياس الخصر والورك:ب

الوقوؼ بانتصاب وبوضع مرتخي اعتيادي، وقد تـ لؼ المتر حوؿ منتصؼ البطف بالضبط لقياس الخصر، وعمي الجوانب 

 .  stand meter tapeالخاصة بالورؾ مف خالؿ شريط متري 

تصؼ مف الذراع مف الخمؼ : تـ قياس سماكة الجمد لممنطقة ثالثية الرؤوس، وذلؾ عند نقطة المن. قياس سماكة الجمدج

Triceps Skinfold Thikness  والمنطقة تحت كتفية وىو المنطقة الواقعة في النقطة األساسية تحت الكتؼ مباشرة ، 

Subscapular Skinfold Thikness وىي مف المناطؽ الرئيسة التي يمكف مف خالليا الكشؼ عف سماكة الدىوف في ،

 Langeراسات. وقد تـ قياس ذلؾ مف خالؿ استخداـ المقبض الخاص لقياس سماكة الجمد الجسـ كما حددتيا العديد مف الد

Skinfold Caliper . وقد تـ قياس ىاتيف المنطقتيف تحت المالبس قدر اإلمكاف. وفي حالة التعذر القياـ بذلؾ، تـ قياس

 سمؾ المالبس بواسطة القابض وخصميا مف إجمالي القياس العاـ كما ىو متبع.

 ىذه اإلجراءات، فقد تـ االعتماد عمى الكتيب الخاص باإلجراءات والمقاييس الفيزيقية وفي

 Manual of operational procedures 1991))(68)، الكتيب المرجعي الخاص بالمقاييس االنثروبومترية وكذلؾ

وقد تـ االعتماد عمى . Anthropometric standardization reference manual (Lohman et, al., 1988)(69)المحكـ 

 .Kandari, 2006)-Al)(53) ىذه المقاييس كافة في دراسات سابقة في المجتمع الكويتي

 الوسائل اإلحصائية.3

(، 21)النسخة  SSPSلإلجابة عمى أسئمة الدراسة، فقد تـ إدخاؿ البيانات في برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

 وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتي:

  األساليب اإلحصائية الوصفية مثؿ التكرارات، والنسب المئوية، واالنحراؼ المعياري والمتوسطات الحسابية لقياس
 ( وانتشار السمنة بيف أفراد العينة.BMIكتمة الجسـ )
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  اختبار مربع كايChi Square وذلؾ لقياس الفروؽ في النسب في معدالت كتمة الجسـ بيف أفراد العينة ،

 المبحوثة. 

  اختبار تT-test لممتغيرات الخاصة بقياس السمنة وسماكة الجمد، بيف الجنسيف.: وذلؾ لقياس الفروؽ 

 

  معامؿ االرتباطPearson Correlation سمنة مف خالؿ لقياس العالقة بيف بعض المتغيرات الثقافية ومستوى ال

 .(BMI)مقياس كتمة الجسـ 

  معامؿ االرتباطPearson Correlation  لقياس العالقة بيف بعض المتغيرات الثقافية ومستوى السمنة مف خالؿ

 .(BMI)مقياس كتمة الجسـ 

 معامؿ االنحدار المتعددMultiple Regression  ـ.لمتنبؤ بأبرز المتغيرات ذات التأثير عمى مقياس كتمة الجس  

 نتائج الدراسة 

ُيمكف اإلجابة عمى أسئمة الدراسة في ىذا الُجزء، بشكؿ عاـ . فُيمكف عرض أسئمة الدراسة بداية، ومف ثـّ عرض ألبرز ما 

جاء مف مؤشرات خاصة. فقد تـ تقسيـ شريحة كبار السف إلى ثالثة مستويات ُمرتبطة بالُعمر أو المرحمة الُعمرية، بحيث 

سنة(، والشريحة األخيرة الُعمرية التي  69-65سنة(، والشريحة اأُلخرى بيف ) 64-60الُعمرية اأُلولى بيف )جاءت الشريحة 

( بيف كافة أفراد العينة، ولمذكور ولإلناث ُكؿ BMIسنة وأكثر(. وقد تـ قياس المتوسطات الحسابية لُكتمة الجسـ ) 70تبُمغ )

(، BMIمستويات الُعمرية الثالثة في درجات ومتوسطات ُكتمة الجسـ )عمى حده مف أجؿ قياس الفروؽ في النسب بيف ال

 وكذلؾ قياس مؤشرات مدى انتشار السمنة عند ىذه الشريحة.

(، ومدى BMIولمكشؼ عف الفروؽ في النسب بيف الشرائح الُعمرية الثالثة مف فئة كبار السف في ُمعدالت ُكتمة الجسـ )

 ( يوضح ىذه الفروؽ في النسب .1ف الجدوؿ )انتشار السمنة بيف أفراد العينة، فإ
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( وانتشار السمنة واستخداـ مربع كاي لقياس الفروؽ في  BMIيوضع الفروؽ في النسب لدرجات مقياس كتمة الجسـ )  : 1جدوؿ  

 النسب لمعينة المبحوثة لكافة أفراد العينة

 

%( ُتعاني مف السمنة. وىذا 21,6%( مف إجمالي العينة المبحوثة ُتعاني مف البدانة، و)34,0( إلى أف )1ُيشير الجدوؿ )

ُيعانوف مف ارتفاع في ُمعدؿ الوزف مف بدانة وسمنة. وبمغت  %( مف العينة المبحوثة مف كبار السف67,2يعني أف نسبة )

 %( أقؿ مف الُمعدؿ.1,5%( مف إجمالي العينة ممف ُىـ في الوزف العادي الُمناسب، بينما جاءت نسبة )31,3نسبة )

وعند النظر بالفروؽ في النسب بيف الشرائح الُعمرية الثالثة لعينة كبار السف، فإف مف أبرز المؤشرات الكمية الخاصة في 

-65ىذا الجدوؿ أف البدانة في الوقت نفسو سجمت أعمى ُمعدالتيا عند الشريحة الُعمرية المتوسطة أي التي تقع بيف سف )

ألكثر بدانة وسمنة بالُمقارنة بالشرائح الُعمرية اأُلخرى مف الُمسنيف، حيث بمغت نسبة سنة(. فيذه الشريحة الُعمرية ىي ا 69

ناث(  المجموع )ذكور وا 

 

 الفئة العمرية

 العدد

% 

تحت 

 المعدؿ
 وزف عادي

 

 درجة السمنة
 مستوى الداللة

 2درجة  1درجة  بدانة    
درجة السمنة 

 والبدانة الكمية
 

60-64 
82 

100.0 

1 

1.2 

30 

36.6 

26 

31.7 

21 

25.6 

4 

4.9 

51 

62.2 
 

 

0.045 

65-69 
110 

100.0 

1 

.9 

26 

23.6 

43 

39.1 

27 

24.5 

13 

11.8 

83 

75.4 

70+ 
76 

100.0 

2 

2.6 

28 

36.8 

22 

28.9 

10 

13.2 

14 

18.4 

46 

60.5 

 المجموع
268 

100.0 

4 

1.5 

84 

31.3 

91 

34.0 

58 

21.6 

31 

11.6 

180 

67.2 
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%( 60,5% سنة(، و )64-60%( لمفئة الُعمرية التي تبمغ بيف )62,2%(، مع بموغ نسبة )75,4البدانة والسمنة لدييا )

( أكثر بدانة مف كونيا تتسـ 69-65عة بيف سف )سنة وأكثر(. وُتعتبر الشريحة الُعمرية الواق 70لمفئة الُعمرية البالغة )

%( لدرجة السمنة. وقد كشفت ىذه الفروؽ 36,3%( في ُمقابؿ )39,1بالسمنة، حيث بمغت نسبة الُبدناء مف ىذه الشريحة )

 ( .P<0.05في النسب مستوى داللة إحصائية عند مستوى )

لشرائح الُعمرية الثالثة مف شريحة الُمسنيف، فإف الجدوؿ أما فيما يتعمؽ بُمعدالت السمنة عند الذكور واإلناث عند ا 

 ( يوضح الفروؽ في النسب في ُمعدالت ُكتمة الجسـ بيف ىذه الشرائح .3( و )2)

 ذكور

 

الفئة 

 العمرية

 العدد

% 

تحت 

 المعدؿ

وزف 

 عادي

 

 درجة السمنة

مستوى 

 الداللة

درجة السمنة  2درجة  1درجة  بدانة    

 والبدانة الكمية

 

60-64 45 

100.0 

1 

2.2 

17 

37.8 

18 

40.0 

8 

17.8 

1 

2.2 

27 

60.0 

 

 

0.046 65-69 54 

100.0 

1 

1.9 

9 

16.7 

20 

37.0 

13 

24.1 

11 

20.4 

44 

81.5 

70+ 26 

100.0 

0 

.0 

8 

30.8 

5 

19.2 

6 

23.1 

7 

26.9 

18 

69.2 

  89 19 27 43 34 2 125 المجموع
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 ( وانتشار السمنة واستخداـ مربع كاي  BMIلدرجات مقياس كتمة الجسـ )  الفروؽ في النسبيوضع  : 2 رقـ  جدوؿ

 لقياس الفروؽ في النسب لمعينة المبحوثة لمذكور مف المسنيف

 وؽ( وانتشار السمنة واستخداـ مربع كاي لقياس الفر  BMIلدرجة مقياس كتمة الجسـ )  الفروؽ في النسبيوضع  :3جدوؿ 

 في النسب لمعينة المبحوثة لإلناث مف المسنيف 

 إناث

 

الفئة 

 العمرية

 العدد

% 

تحت 

 المعدؿ

وزف 

 عادي

 

 درجة السمنة

مستوى 

 الداللة

 2درجة  1درجة  بدانة    
درجة السمنة 

 والبدانة الكمية
 

60-64 
37 

100.0 

0 

.0 

13 

35.1 

8 

21.6 

13 

35.1 

3 

8.1 

24 

64.8 
 

 

0.012 

65-69 
56 

100.0 

0 

.0 

17 

30.4 

23 

41.1 

14 

25.0 

2 

3.6 

39 

69.7 

70+ 
50 

100.0 

2 

4.0 

20 

40.0 

17 

34.0 

4 

8.0 

7 

14.0 

28 

56.0 

 المجموع
143 

100 

2 

1.4 

50 

35.0 

48 

33.6 

31 

21.7 

12 

8.4 

91 

63.7 
 

 

%( مف 71,2%( وبواقع )36,8%( والسمنة بنسبة )34,4( مف البدانة بنسبة )2ُيعاني الُمسنيف الذكور كما ُيشير الجدوؿ )

سنة( ىي  69-65أفراد العينة مف الذكور الُمسنيف. وال يختمؼ األمر عف إجمالي العينة في أف الشريحة التي تقع بيف )

100.0 1.6 27.2 34.4 21.6 15.2 71.2 
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%( مف إجمالي ىذه الشريحة الُعمرية مف 81,5ناء ومف ُيعانوف مف السمنة نسبة )األكثر بدانة وسمنة، حيث تبمغ نسبة الُبد

%(، وثـّ الشريحة الُعمرية 69,2عامًا وأكثر( وبنسبة ) 70الذكور، وتقع النسبة األقؿ عند الشريحة الُعمرية التي تقع بيف )

 ( .  P<0.05عند مستوى )سنة(. وقد كشفت الفروؽ في النسب عف داللة إحصائية  64-60التي تقع بيف )

%( مف ُمجمؿ ىذه 33,6( إلى أف )3وفيما يتعمؽ باإلناث مف الشرائح الُعمرية الثالثة لمُمسنيف، فُيشير الجدوؿ )      

%( مف عينة ىذه الدراسة مف اإلناث مف 66,7%( مف السمنة أي بواقع نسبة )30,1الشريحة ُتعاني مف البدانة، ونسبة )

سنة( ىي  69-65مف البدانة والسمنة. وُتعتبر أيضًا الشريحة الُعمرية الوسطى، والتي تقع بيف سف )الُمسنات ُيعانيف 

سنة( والشريحة  64-60%( ُمقارنة بالشريحة الُعمرية الواقعة بيف )69,7الشريحة الُعمرية األكبر بدانة وسمنة وبواقع )

%( عمى التوالي مع ُمالحظة أف الفرؽ بيف الشريحتيف 56,7% و 64,8سنة وأكثر( والتي تبمغ نسبتييما ) 70الُعمرية )

( ُتعتبر قميمة إذا ما تمت ُمقارنتيا بالذكور. وقد أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى 69-65( و )64-60الُعمريتيف الواقعة بيف )

 ( .  P<0.05أف ىذه الفروؽ في النسب ذات داللة إحصائية عف مستوى )

ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف مف الذكور واإلناث مف الُمسنيف في الُمتغيرات الخاصة بقياس والختبار الفروؽ إف كانت 

السمنة وسماكة الجمد، والُمتمثمة في الفروؽ، وقياس ُثالثية الرؤوس، وسماكة الجمد تحت الكتفية، ومقياس الخصر، والورؾ، 

 يوضح ىذه الفروؽ باستخداـ اختبار )ت(. (4ونسبة الخصر إلى الورؾ باإلضافة إلى الطوؿ، فإف الجدوؿ )
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 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممتغيرات الخاصة بقياس السمنة وسماكة الجمد، مع قيمة )ت( لمجنسيف : 4جدوؿ 

 المتغير (125) ذكور (143إناث ) قيمة ت مستوى الداللة

  
االنحراؼ 

 المعياري
  المتوسط االنحراؼ المعياري المتوسط

 الطوؿ 173.46 7.16 158.39 6.33 18.28 0.000

 الوزف 86.98 17.41 68.41 12.18 10.22 0.000

 ثالثية الرؤوس 20.94 9.17 26.69 8.90 5.20- 0.000

 تحت كتفي 25.83 11.15 30.36 10.81 3.37- 0.001

 الخصر 96.73 14.51 83.62 17.10 6.72 0.000

 الورؾ 102.40 14.15 102.77 14.17 213.- 0.832

0.000 13.16 .092 .810 .075 .945 WHR 

 

( ُيالحظ أف النتائج قد أشارت إلى وجود داللة إحصائية بيف كافة ىذه الُمتغيرات بيف الذكور واإلناث باستثناء 4مف خالؿ الجدوؿ )

الذكور واإلناث في ىذا المقياس. فقد كشفت نتائج الدراسة قياس حجـ الورؾ الذي لـ ُتشر النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

إلى أف ُىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في متوسط الطوؿ، والوزف ومقياس الخصر، ومقياس الخصر إلى الورؾ باتجاه 

منطقة ُثالثية الرؤوس، وسماكة الجمد تحت  الذكور، بينما جاءت الفروؽ بيف الذكور واإلناث باتجاه اإلناث في مقياس سماكة الجمد في

  SD=6.33)(، مف اإلناث )(SD=7.16 ; M=173.46)كتفيو. فقد أشارت النتائج إلى أف الذكور أعمى ُمعداًل في الطوؿ )

M=158.39)( ،وكذلؾ الوزف ،)M=86.98; SD=17.41( والخصر )M=96.73; SD=14.51 ومقياس الخصر إلى الورؾ )

(M=.945; SD=.075 مف اإلناث ) (M=68,41 

 SD=12.18; M=93.62, SD=1710; M=.810, SD=.092 عمى التوالي. وفي الُمقابؿ، سجمت النتائج إلى أف اإلناث أعمى )

 ( والمنطقة تحت كتفيوM=26.69; SD=8.90ُمعداًل في سماكة منطقة ُثالثية الرؤوس )
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 (M=30.36; SD=10.81( بالُمقارنة بالذكور )M=20.94, SD=9.17; 25.83, SD=11.15.عمى التوالي ) 

( وبيف بعض مف BMIولمكشؼ عما كاف ُىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى السمنة مف خالؿ استخداـ مقياس كتمة الجسـ )

ت الديموغرافية . (، يوضح ىذه درجة العالقة وقوتيا. وقد تـ قياس ىذه الُمتغيرا5الُمتغيرات االجتماعية والثقافية، فإف الجدوؿ )

(، وكذلؾ النشاط البدني الُمتمثؿ في النشاط البدني SESوالُمتمثمة في الُعمر، والمستوى التعميمي، والوضع االجتماعي االقتصادي )

لُمسف، أثناء العمؿ، والنشاط البدني العاـ، وبعض الُمتغيرات االجتماعية الُمتمثمة في عدد األوالد، وعدد األقارب الذيف يعيشوف في ا

وعدد اأُلسر التي تعيش معُو، ودرجة التديف، وأخيرًا بعض مف ُمحددات السموؾ الغذائي لمُمسف والُمتمثمة في عدد مرات تناوؿ وجبات 

خفيفة بيف الوجبات، وعدد مرات األكؿ في المطعـ ُأسبوعيًا، أو إذا ما كاف في المنزؿ طباخ أـ ال، أو وجود مطبخ ُمستؽ مف عدمو، 

( يوضح ىذه العالقة بيف ىذه الُمتغيرات 5فضيؿ الممح في الطعاـ، وأخيرًا إف كاف الُمسف مف الُمدخنيف أـ ال. والجدوؿ )ودرجة ت

 ودرجة السمنة.
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يوضح معامؿ االرتباط بيف بعض المتغيرات الثقافية ومستوى السمنة  :5جدوؿ   

  (BMI) مف خالؿ مقياس كتمة الجسـ

 االرتباطدرجة  المتغير

 أوال: المتغيرات الديموغرافية:

 العمر -

 المستوى التعميمي -

 (SES)الوضع االجتماعي واالقتصادي   -

 

-.082 

.023 

-.128* 

 ثانيا: النشاط البدني:

 النشاط البدني العاـ -

 النشاط البدني أثناء فترة العمؿ -

 

-.207** 

-.130* 

 ثالثا: المتغيرات االجتماعية:

 عدد األوالد -

 األقارب الذيف يعيشوف في المنزؿعدد  -

 عدد األسر التي تعيش بالمنزؿ -

 درجة التديف -

 

.162** 

.135* 

1.22* 

-0.14 

 رابعا: السموؾ الغذائي:

 عدد مرات تناوؿ الوجبات الخفيفة بيف الوجبات الرئيسة -

 عدد مرات األكؿ في المطعـ أسبوعيا -

 وجود طباخ -

 وجود مطبخ مستقؿ -

 الطعاـدرجة تفضيؿ الممح في  -

 التدخيف -

 

.064 

.146* 

.144* 

-.053 

.175** 

.121* 

   0.01** دالة عند مستوى                       0.05* دالة عند مستوى   

( إلى أف ُىناؾ عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ُمعدؿ ُكتمة الجسـ، والوضع االجتماعي االقتصادي عند 5ُيشير الجدوؿ )

( . فُكمما زاد المستوى االجتماعي واالقتصادي لمُمسف ُكمما قمت معو السمنة الُمتمثمة في R=-.128; P<0.05العينة المبحوثة )
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 مقياس ُكتمة الجسـ. ففي ىذا القسـ الُمتعمؽ بالُمتغيرات الديموغرافية، لـ تكشؼ النتائج عف وجود عالقة دالة إحصائيًا في الُمتغيريف

 المستوى التعميمي.اآلخريف والُمتمثؿ في الُعمر، و 

وفيما يتعمؽ بالنشاط البدني، فإف النتائج ُتشير إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف مقياس ُكتمة الجسـ، وبيف النشاط 

البدني ( فمع زيادة النشاط R=-.130; P<0.05(، والنشػػاط البدنػػػي أثنػػػاء فتػػػػرة العمؿ )R=-.207; P<0.01البدني العاـ لمُمسف )

 لمعينة المبحوثة، تقؿ مستويات السمنة لدييـ.

أما فيما يتعمؽ بالُمتغيرات االجتماعية، فقد كشفت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف مقياس ُكتمة الجسـ 

ب الذيف يعيشوف مع الُمسف في المنزؿ (، وعدد األقار R=.162; P<0.01وبيف أدوات الدعـ االجتماعي، والُمتمثمة في عدد األوالد )

( . فمع زيادة عدد األبناء، وزيادة عدد R=1.22; P<0.05(، وعدد اأُلسر التي تعيش بالمنزؿ معو )R=135; P<0.05نفسو )

ود عالقة األقارب واأُلسر التي تعيش مع الُمسف في المنزؿ نفسو، تزداد ُمعدالت ُكتمة الجسـ لديو. ولـ تكشؼ نتائج الدراسة عف وج

 دالة إحصائيًا بيف درجة التديف وبيف ُمعدؿ ُكتمة الجسـ.

وفيما يخص بالسموؾ الغذائي، فإف النتائج قد كشفت عف وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف ُمعدؿ ُكتمة الجسـ، وبيف معدؿ 

(، ووجود طباخ خاص في المنزؿ R=.146; P<0.01مف المطعـ ُأسبوعيًا ) وُمحضراً  معداً  عدد مرات األكؿ في المطعـ أو طعاماً 

(R=.144; P<0.05( ودرجة تفضيؿ الممح في الطعاـ ،)R=.175; P<0.01( والتدخيف ،)R=.121; P<0.05 فعدد مرات .)

تناوؿ الطعاـ مف المطعـ أو المعدة والمحضرة منو، ودرجة تفضيؿ الممح في الطعاـ، ووجود طباخ خاص في المنزؿ، والتدخيف، تزيد 

مف درجة معدؿ ُكتمة الجسـ كما أوضحتيا نتائج الدراسة. ىذا ولـ تكشؼ نتائج الدراسة عف عالقة دالة إحصائيًا بيف ُمعدؿ ُكتمة 

ف كاف لمُمسف مطبخًا ُمستقاًل مف عدمو.  الجسـ وبيف عدد مرات تناوؿ الوجبات الخفيفة بيف الوجبات الرئيسة، وا 

جتماعية والثقافية ذات التأثير عمى ُمعدؿ ُكتمة الجسـ لدى شريحة الُمسنيف، تـ استخداـ معامؿ ولمقياـ بالتنبؤ بأبرز الُمتغيرات اال

الُمشار  االنحدار الُمتعدد، وتـ إدخاؿ كافة الُمتغيرات الديموغرافية، والُمتعمقة بالنشاط البدني، والُمتغيرات االجتماعية، والسموؾ الغذائي

ف العالقة ودرجة التنبؤ في الُمتغيرات ذات التأثير عمى ُمعدؿ ُكتمة الجسـ لدى عينة البحث ( يكشؼ ع6إلييا سابقًا. والجدوؿ )

 الُمختارة.
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 ( BMIيوضح معامؿ االنحدار لممتغيرات الثقافية ذات الداللة مع متغير مقياس كتمة الجسـ )  : 6جدوؿ 

T value B Beta المتغيرات 

 النشاط البدني العاـ 207.- 1.13- **3.45-

 النشاط البدني أثناء فترة العمؿ 205.- 1.12- **3.46-

 عدد األسر التي تعيش بالمنزؿ 141. 1.50 *2.39

 الجنس 179. 1.71 **3.00

 درجة تفضيؿ الممح 172. 1.34 *2.91

F = 8.32  
.043 

.039 

Adjusted R 

square Multiple R 

 0.01داللة عف مستوى  **                         0.05داللة عف مستوى   *

( إلى النشاط البدني العاـ، والنشاط البدني أثناء  فترة العمؿ، وعدد اأُلسر التي تعيش 6لقد أشارت النتائج كما ىي ُمبينة في الجدوؿ )

ؿ ُكتمة الجسـ مع الُمسف في المنزؿ نفسو، ودرجة تفضيؿ الممح في الطعاـ ىي مف أبرز العوامؿ االجتماعية الثقافية المؤثرة في ُمعد

لدى شريحة الُمسنيف. ىذا باإلضافة إلى أف الذكور ُىـ أكثر مف اإلناث في ىذا الُمعدؿ أيضًا كما أشارت لو نتائج الدراسة . فيذه 

 ُتعتبر ُمتغيرات ُيمكف التنبؤ بيا في درجة تأثيرىا عمى ُمعدؿ ُكتمة الجسـ لمُمسف.

 ُمناقشة النتائج 

( عند شريحة المسنيف مف العينة BMIف ُىناؾ ارتفاعًا في المؤشرات الكمية والنسب لمعدالت ُكتمة الجسـ )أشارت نتائج الدراسة إلى أ

الُمختارة. فيي نسب ُتعتبر عالية بشكؿ عاـ، وُتعطي مؤشرًا كميًا بأف الكويت ُتعتبر أحد الدوؿ في العالـ في معدالت السمنة عند 

 االتجاىات الكمية التي أشارت إليياشريحة المسنيف. وىذه النتيجة توافقت مع 

 (Kuwait Times, 2016)(70)  .والتي حددت أف الكويت ُتعتبر أحد أكثر الدوؿ في العالـ بالسمنة وزيادة الوزف لمشرائح المختمفة

 وقد تكوف نتائج ىذه الدراسة خاصة بأحد الشرائح الُعمرية والتي تفوؽ سف الستيف عامًا. 

ال تختمؼ بواقع الحاؿ عف الشرائح االجتماعية اأُلخرى مف حيث النسبة، والتي أشارت إليػػػػػػو دراسات محمية  فيذه الشريحة الُعمرية

      ;(AL-Kandari,2007)(71)  %(70ػة تفػػػػػػػوؽ نسبػػػػػػة )ُأخرى والتي حددت بػػػػأف درجة البدانة والسمنػػ
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AL-Isa,1995))(72) . 

عدالت السمنة بدوف شؾ ستصاحبيا زيادة في حجـ األمراض المختمفة، وبالتحديد تمؾ األمراض التي إف ىذه الزيادة في النسب بم

ُتسمى باألمراض العصرية المزمنة، مثؿ أمراض القمب، والشراييف، وضغط الدـ، والسكري. فقد سجمت عمى سبيؿ المثاؿ منظمة 

إلى أف ما ُيقارب مف ثمث أعداد الوفيات في المجتمع الكويتي، يأتي نتيجة ألمراض القمب  2003))(73) (WHOالصحة العالمية )

والشراييف التي ُتعتبر السبب األوؿ المسئوؿ عف الوفاة، والتي ُتعتبر السمنة المسئولة مسئولية ُمباشرة عف ىذه األعراض الصحية. وال 

ة بدأت بالظيور في وقت مبكر مف مراحؿ عمر اإلنساف، وبدأت تظير بشكؿ ُبد مف اإلشارة إلى أف ىذه األمراض العصرية المزمن

 ،كبير عند شريحة الراشديف الكبار قبؿ بموغيـ سف اليـر أو الشيخوخة

 (6)(Inelmen et al., 2003).  إال أف ىذه السمنة، ووجودىا في ىذه المرحمة ُتعتبر أشد خطرًا عمى حياة الُمسف مف الفئة الُعمرية

ة بُحكـ ارتباط ذلؾ بالعديد مف المؤثرات الفسيولوجية والفيزيقية الخاصة بيذه المرحمة التي تجعؿ مقاومة مثؿ ىذه األمراض الصغير 

أقؿ، باإلضافة إلى تراكميا عمى مر الزمف ومدى ما ُتشكمو مف خطورة عمى صحة الُمسف بتراكـ ىذه األمراض مع الزمف. فالسمنة 

ذا ما أدركنا حجـ ىذه المشكمة الصحية الذي تجاوز نسبة وفي ىذه المرحمة تحديدًا تُ  عد مصدرًا لمقمؽ داخؿ المجتمع، وخاصة وا 

 %( كما بينتيا نتائج ىذه الدراسة.70)

سنة  70( و )69-65( و )64-60وعند النظر إلى موضوع الشرائح الُعمرية الثالثة مف شريحة المسنيف، والتي تبمغ مف الُعمر )

حظ أف الشريحة الوسطى ىي الشريحة األكثر سمنة سواء عند الذكور أو اإلناث. وىذا يعني أف الفرد في المجتمع وأكثر(، فإف الُمال

-65المحمي يزداد سمنة مع مرور الوقت وتقدـ الُعمر، ويصؿ إلى أكبر حجمو مف السمنة عند ىذه المرحمة الُعمرية والبالغة بيف )

لرغـ مف أف ُىناؾ حاجة ماسة إلى القياـ بالعديد مف الدراسات اأُلخرى التي توضح ىذا سنة(، ومف ثـّ يبدأ بالنزوؿ. وعمى ا 69

 & Crews)(1)االتجاه في السمنة عند الشرائح الُعمرية، إال أف ذلؾ يتوافؽ مع الجوانب البيولوجية والثقافية التي أشار إلييا كروز

Ice.2012)   ف يصؿ إلى مرحمة ُعمرية ُمحددة مف الكبر، وىي حياة الُمسف، ومف ثـّ في أف اإلنساف خالؿ حياتو يزداد وزنًا إلى أ

تبدأ ُمعدالت السمنة باليبوط تدريجيًا. وىو األمر الواضح مف خالؿ نتائج الدراسة التي أشارت إلى أف ُىناؾ زيادة فػي ُمعػػػدالت 

 السمنة وبتوافؽ مع دراسات ُأخرى لمراحؿ ُعمرية ُأخرى

 (AL-Kandari,2007); (72)(AL-Isa, 1995)(71) وتصؿ إلى سف الخامس والستيف إلى السبعيف، وتصؿ ذروتيا، ومف ثـّ تبدأ ،

 ىذه المعدالت باليبوط . 
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تحتاج إلى دعـ مف خالؿ دراسات ُأخرى لواقع المجتمع المحمي تحديدًا عمى الرغـ مف  -كما سبقت اإلشارة  -ولعؿ ىذه النتيجة 

 الدراسات.تأييد ذلؾ مف العديد مف 

وعمى الرغـ مف صغر حجـ العينة نسبيًا إذا ما تمت عممية ُمقارنة درجات السمنة والبدانة بيف الذكور واإلناث مف الُمسنيف، إال أف 

 منة مف الدرجة الثانية مف اإلناثُىناؾ بعض المؤشرات التي توضح إلى أف الُمسنيف الذكور ُىـ أكثر س

تـ أخذ موضوع الفروؽ بيف الجنسيف بحذر عند الحديث عف موضوع السمنة. فالسمنة ليا مجموعة مف مف إجمالي العينة. وال ُبد أف ي

المقاييس الُمتعددة، فيي قد ترتبط بالوزف وحده، والتي قد ترتبط بكمية الدىوف في الجسـ أو المعادف في العظاـ، أو مستوى طوؿ 

لتي حدد ىذه اإلشكالية الباحثوف الذيف قدموا أفضؿ قياس لمسمنة مف خالؿ الذكور ُمقارنة باإلناث. فيي مؤشرات مختمفة لموزف، وا

( الذي يقيس الطوؿ إلى الوزف، ولكنو بدوف شؾ ال يقيس كمية الدىوف أو المعادف وحجميا، وتأثيرىا داخؿ BMIمعدؿ ُكتمة الجسـ )

ب لقياس سماكة الجمد مف مواقع ُمختمفة لمجسـ الجسـ ومدى تأثيرىا عمى الوزف. ولذلؾ لجأ العديد مف الباحثيف في ىذا الجان

كُمحددات خاصة لموزف ونسبة الدىوف. وكذلؾ قياس حجـ الورؾ، وحجـ الخصر، والتي ُتعتبر مف أبرز الُمحددات الرئيسة في قياس 

 السمنة، والتي اعتمدت عمييا ىذه الدراسة في سبيؿ التمييز بيف الجنسيف في ىذه المعدالت. 

يو نتائج الدراسة إلى أف المسنيف مف الذكور يتجاوزوف في معدؿ الوزف، ومقياس الخصر، ومقياس الخصر إلى الورؾ ومما أشارت إل

(WHR فالوزف بالنسبة لمذكور يرتبط بوجود عوامؿ ُميمة تجعؿ مف الذكور أكثر وزنًا مف اإلناث قد يكوف أىميا معدؿ الطوؿ .)

ؿ أكثر معداًل بالطوؿ مف اإلناث. وكذلؾ عاـ آخر وىو زيادة حجـ المعادف في العظاـ التي الذي ُيعتبر مقياسًا عالميًا في أف الرجا

تجعؿ مف عظاـ الرجؿ أكثر وزنًا مف عظاـ المرأة. ىذا باإلضافة إلى أف الجانب البيولوجي كما أوضحتو الدراسات العممية التي 

خصر المرأة، بينما الورؾ يكوف أكبر عند المرأة. وىي بعض ُتشير إلى أف الرجؿ في الغالب كتكويف بيولوجي خصره أكبر مف 

الجوانب الفيزيقية التي ترتبط بالتكويف الخاص بالنوع اإلنساني. وىذا ما كشفت عنو نتائج ىذه الدراسة، في مقابؿ أف النتائج قد 

ف لـ ت كف ُىناؾ داللة إحصائية في الُمتغير كشفت عف زيادة معدالت سماكة الجمد ثالثية الرؤوس، وتحت كتيفيو، وكذلؾ الورؾ، وا 

األخير. وىي ُتعطي مؤشرًا إلى أف نسبة الدىوف في ىذه المنطقة أكبر منيا عند اإلناث مف الرجاؿ، وىو األمر الذي يتوافؽ مع 

ذا ارتبط مع زيادة دراسات سابقة في ىذا الجانب. إف التكويف الفيزيقي والفسيولوجي ىو الذي ُيحدد مواقع السمنة في حجـ اإلنساف. وا  

 في حجـ الغذاء، مع سموؾ اجتماعي ثقافي غذائي أو حياتي يومي فإف ُمعدالت السمنة سوؼ تتوزع في ىذا االتجاه مف الجسـ.
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وعند النظر عند عالقة وتأثير بعض الُمتغيرات االجتماعية والثقافية عمى معدؿ كتمة الجسـ، فإف الدراسة قد أشارت في نتائجيا إلى 

القة عكسية بيف معدؿ كتمة الجسـ، والوضع االجتماعي االقتصادي. وىو األمر الذي توافؽ مع العديد مف وجود ع

. فالمستوى االجتماعي االقتصادي العالي يرتبط بعالقة مع الوعي االجتماعي العاـ  (Cameron et al., 2015)(74)الدراسات

ألوضاع الصحية بشكؿ عاـ وخاصة لدى ىذه الشريحة الُعمرية. فالوعي بمخاطر السمنة واألمراض. وُىـ أكثر اطالعًا وثقافة با

والمعرفة ترتبط بشكؿ كبير وُمباشر باألمراض واألعراض الصحية. ولعؿ الدراسة لـ تكشؼ وجود عالقة دالة إحصائية بمقياس ُمعدؿ 

عميمي. وعمى الرغـ مف أف ُىناؾ بعض الدراسات التي ُكتمة الجسـ والُمتغيرات الديموغرافية الُمتعمقة بُعمر الُمسف، وكذلؾ مستواه الت

أشارت إلى االرتباط بيف مقياس معدؿ ُكتمة الجسـ مع العمر والمستوى التعميمي، إال أف عينة الدراسة مف المسنيف قد تتشابو في 

اقع األمر قريبة مف بعضيا تحصيميا العممي بشكؿ عاـ، بُحكـ كونيا شريحة ُعمرية حصمت عمى فرص ُمتساوية مف التعميـ، وىي بو 

بعضًا دوف وجود فوارؽ واضحة في المستوى التعميمي كما أشار إليو البحث في الجزء الخاص بالوصؼ الخاص بعينة الدراسة. 

وكذلؾ فيما يتعمؽ بالُعمر، فإف التقارب الُعمري قد يكوف عاماًل ُميمًا في عدـ الكشؼ عف الداللة اإلحصائية في ىذه الدراسة مع 

 لحاجة المؤكدة لمزيد مف الدراسات وعمى عينات أكبر.ا

أما فيما يتعمؽ بالنشاط البدني لمُمسف وعالقتو بُمعدؿ ُكتمة الجسـ، فقد أوضحت الدراسة ونتائجيا عف وجود ىذه العالقة  

 (Díez-Fernández et al.,2014)(15)تائج دراسات ُأخرى في ىذا المجاؿالعكسية، وىو أمر يتوافؽ مع ن

al.,2014);(17)(Soumaré et al.,2009);(18)(Sugimoto et al.,2016) Narazaki et)(16) وال ُبد مف اإلشارة إلى أف .

أكثر ما ُيميز المجتمع التقميدي ىو موضوع النشاط البدني، والحركة المستمرة التي فرضتيا واقع الحياة االجتماعية، وعمى الرغـ مف 

أىدافيا قياس درجة النشاط البدني لمُمسف، إال أف االرتباط بيف النشاط البدني وقياس معدؿ كتمة الجسـ أف الدراسة الحالية لـ يكف مف 

 ُيشير بُكؿ وضوح إلى نوعية الحياة، والحركة، والنشاط اليومي المبذوؿ ُيعد ُميمًا لُكؿ الشرائح الُعمرية. وقد يكوف أكثر أىمية ليذه

 الشريحة بمجموعة مف التغيرات الفسيولوجية التي يُمر بيا الُمسف.الشريحة الُعمرية وذلؾ الرتباط ىذه 

 لقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أف شبكة العالقات االجتماعية والدعـ االجتماعي يرتبط بالعديد مف األعراض الصحية
(38.33)(Al-Kandari, 2011a; 2011b)(34.36.37);(Al-Kandari & Crews, 2014a; 2014b; 2016) فالدعـ االجتماعي .

ُيقمؿ مف اإلصابة باألمراض، وُيعد مصدرًا لمشفاء أيضًا. فيقـو الدعـ االجتماعي بدور ُميـ في التقميؿ مف األمراض ويرتبط بصورة 

عكسية مع ىذه األعراض الصحية. إف نتائج الدراسة الحالية قد تكشؼ عف ُبعد مختمؼ في ىذا االتجاه . فمف المعروؼ أف عدد 
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ناء، وعدد األقارب الُمحيطيف والمتواصميف مع الُمسف تحديدًا ُيعد عاماًل داعمًا ُميمًا، ويرتبط بعالقة عكسية بحدوث األمراض، األب

-Al)والذي أوضحتو العديػػػػد مػػػػف الدراسات، وبالتحديد الدراسات التػػػي تناولت ثقافػػػة المجتمع الكويتي

Kandari,2011a;2011b)(37.36.34)(Al-Kandari & Crews, 2014a;2014b; 2016)(38.33) فالدعـ االجتماعي يقي مف .

األمراض كما حددتو ىذه الدراسات وأشارت إلى وجود فروؽ بيف ُمتمقي الدعـ وُمنخفضي ىذا التمقي مف الدعـ في وجود األعراض 

رب الموجوديف داخؿ نطاؽ اأُلسرة يرتبط بعالقة طردية مع الجسدية والفسيولوجية. فقد جاءت نتائج الدراسة إلى أف عدد األبناء، واألقا

معدؿ كتمة الجسـ، أي أف زيادة وسائؿ الدعـ االجتماعي ترتبط بزيادة في معدالت السمنة ومعدالت كتمة الجسـ بالنسبة لمُمسف . وقد 

يو العديد مف الباحثيف فػػػي مجػػػػاؿ " ؛ الذي أشار إل Social Foodيكوف تفسير ذلؾ ىو ما ُيسمى بتأثير "الغذاء االجتماعي" "

إلى أف الغذاء االجتماعي مف الممكف أف يكوف سببًا  Helman,2007))(41)األنثروبولوجيا الطبيػػػة. فُيشيػر عمى سبيؿ المثاؿ " ىممف 

يقة تحضير الغذاء، ويحدث االختالؿ في العادات الغذائية. إف ذلؾ بدوف شؾ سوؼ يؤثر عمى وضع الفرد عند تناولو لمغذاء. فطر 

عداده، وطريقة تناولو في الثقافة المحمية، والتي تجتمع فيو اأُلسرة عمى مائدة واحدة، ويكوف بكميات كبيرة ُمعدة أُلسرة كبيرة يجع ؿ وا 

ى مف تناوؿ ىذا الطعاـ في صورتو غير المثالية أو المنتظمة. فتناوؿ كميات أكثر مف الحاجة في ظؿ وجود جو ُأسري يجتمع عم

المائدة قد يسيـ في التأثير عمى الوزف. باإلضافة إلى أف عممية تنوع مصادر الغذاء التي ُيحضرىا وتجمبيا المجموعة القرابية التي 

تعيش في منزؿ واحد، يجعؿ ُىناؾ ُفرصة لتناوؿ أغذية متنوعة ومف مصادر كبيرة إذا ما قورنت بُأسرة صغيرة محدودة عدد األفراد، 

يد مصادر الغذاء التي تُقدـ في البيت وتحضر إليو. فالغذاء االجتماعي الذي جماعة الدعـ االجتماعي بكمو ونوعو والتي بُكؿ تأك

العادات الغذائية المصاحبة  تؤثر عمى مستويات السمنة. فيعني الغذاء االجتماعي الوفرة، والتنوع، والتعدد في األطعمة، وتعني أيضاً 

غذائي المناسب. ولعؿ الدراسة الحالية لـ تكشؼ عف وجود عالقة بيف معدؿ ُكتمة الجسـ ودرجة التي قد ال تتالءـ مع الوضع ال

التديف، والذي تـ ربطو ُىنا وفي ىذا الُبعد بأف درجة التديف ذات عالقة بمفيـو الدعـ االجتماعي كما أوضحتو العديد مف الدراسات 

e.g. Al-Kandari, 2011); (67)(Abdul-kalek, 2007))(33) إال أف عدـ وجود عالقة قد يعزى إلى أف ُىناؾ تجانسًا في ىذه .

الدرجة مف التديف عند ىذه الشريحة، وال سيما إذا أدركنا إلى أف طبيعة المجتمع المحمي ُتعتبر ُمحافظة، يتميز فييا ىذه الشريحة 

 بالتديف بشكؿ عاـ.

دؿ ُكتمة الجسـ ارتبط بعالقة طردية مع عدد مرات األكؿ مف المطاعـ أو أما فيما يتعمؽ بالسموؾ الغذائي الخاص بالُمسف، فإف ُمع

الغذاء الذي يتـ تحضيره مف المطعـ وبدرجة تفضيؿ ممح الطعاـ . وكذلؾ فإف وجود الطباخ في المنزؿ، وتدخيف الُمسف لو عالقة 



29 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السابع عشر، العدد الثاني

والوجبات السريعة التي غالبًا ما تكوف موادىا غنية بزيادة معدؿ كتمة الجسـ. فمف المعروؼ، ومع زيادة األعداد المتنوعة مف المطاعـ 

في الكربوىيدرات والدىوف، وقمة في األلياؼ يزداد الشغؼ لتناوليا وذلؾ لما تعرضو مف منتج قد يحوي عمى المذة، وبُمساعدة الوسائؿ 

ير عمى صحة اإلنساف، وبالتحديد وزنو. اإلعالمية الُمختمفة، ينتشر مثؿ ىذا الترويج ليذه الوجبات مف الخارج، والتي تؤثر بشكؿ كب

فزيادة األكؿ في ىذه المطاعـ وتناوؿ موادىا المميئة بالسعرات الحرارية والكربوىيدرات والدىوف يؤثر بشكؿ كبير عمى زيادة الوزف . 

ى زيادة في وقد كاف لتنوع وانتشار ىذه المطاعـ وسيولة الحصوؿ عمى منتجاتيا. مع وجود وفرة مادية سمحت بشكؿ عاـ إل

 استيالكيا والذي يؤدي في النياية بالتأثير عمى الوضع الصحي لأُلسرة بشكؿ عاـ، وعمى زيادة ُمعدالت السمنة بشكؿ خاص. 

ية . وقد يتأثر الُمسف بصورة أكبر مف أفراد اأُلسرة اآلخريف بُحكـ قمة الحركة والتغيرات الفسيولوجية التي تتزامف مع ىذه المرحمة الُعمر 

ا أيضًا ُيفسر إلى زيادة الصوديـو في الطعاـ والخمؿ الغذائي الذي ُيمكف أف يحدثو نتيجة لمرغبة في طعاـ غذائي قد يكوف ُمختمفًا وىذ

مف الوجبات التقميدية. فزيادة الصوديـو أو الممح في الطعاـ ىي أصبحت سمة مف سمات الغذاء االجتماعي في المجتمع المحمي 

 أو الذي يتـ جمبو وتحضيره مف المطاعـ والوجبات السريعة. سواء كاف داخؿ اأُلسرة

ولعؿ ُىناؾ جانبًا آخر أحدث تغيرًا في نمط الغذاء داخؿ اأُلسرة وأثر عمى صحة أفرادىا وصحة الُمسف، وىو وجود الطباخ داخؿ 

مكوناتيا الغذائية السمبية مف دىوف،  المنزؿ. وىو الذي يقـو بدوره الميني بإعداد وجبات قد ال تكوف تحت إشراؼ اأُلسرة كاممة في

، باإلضافة إلى تأثيره عمى سيولة إعداد الطعاـ الذي يكوف في متناوؿ الجميع وبطريقة ُمبسطة وُمناسبة.  وكربوىيدرات، وصوديـو

يو باإلضافة إلى ولعؿ التغيرات وعمميات التحديث أثرت بشكؿ كبير عمى المرأة تحديدًا في غياب دورىا داخؿ المطبخ، والذي كانت ف

إعدادىا طعامًا ُمناسبًا لأُلسرة، تفقد فيو العديد مف السعرات الحرارية نتيجة الحركة. فبوجود الشخص الذي يتولى ىذه المسؤولية، قؿ 

 في اأُلسرة لمغذاء االجتماعي التقميدي ووجوده، وقؿ ُفقداف السعرات الحرارية نتيجة لمعمؿ وخاصة بالنسبة لممرأة . 

وأخيرًا، كشفت نتائج الدراسة إلى أف ُىناؾ عالقة بيف سموؾ التدخيف وبيف السمنة. فالُمدخنيف ُىـ أكثر سمنة، وىذا ما أشارت إليو 

   ;(Sposato et al., 2016)(19)نتائج الدراسة الحالية. وما توافؽ أيضًا مع نتائج دراسات ُأخرى عف التدخيف 

 al.2007) Sulander et)(20) لتناوؿ السجائر بعد ىذه . وىو أمر يعود سببو إلى حدوث خمؿ غذائي ورغبة وشيية لألكؿ

 الوجبات.
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 خاتمة

ال شؾ أف ُىناؾ تأثير لعمميات التحديث عمى وضع الُمسف في المجتمع المحمي، والذي أثرت بشكؿ كبير عمى األعراض الصحية 

ص. فالُمسف في المجتمع المحمي التقميدي باإلضافة إلى أنو كاف يحظى بشكؿ عاـ، وعمى ُمعدؿ ُكتمة الجسـ والسمنة بشكؿ خا

بمكانة اجتماعية عالية، فإنو كذلؾ يقـو بدور ميـ في العممية اإلنتاجية. فيو مف تقع عميو مسئولية رعاية المنزؿ والمسئوؿ عف 

البيت مف أجؿ القوت اليومي الخاص باأُلسرة.  العممية اإلنتاجية كميا، ومسئوؿ عف تقسيـ العمؿ داخؿ المنزؿ، ويقضي وقتو خارج

وىو األمر الذي يجعؿ مف ىذا الُمسف دورًا رئيسًا في الحياة االجتماعية في المجتمع التقميدي. إف ُىناؾ تغيرًا كبيرًا حدث في الدور 

افة قطاعات المجتمع تحت االجتماعي لمُمسف في الجانب االقتصادي في المجتمع الحديث. فنتيجة لعمميات التحديث، ولدخوؿ ك

رعاية المؤسسات الحكومية، فإف انتياء الدور االقتصادي لمُمسف ارتبط بالتقاعد وترؾ العمؿ في ىذه المؤسسات. فالتقاعد عف العمؿ 

الزاؿ يحظى أفقد الُمسف دوره اإلنتاجي والسيطرة عمى اأُلسرة إذا ما تمت ُمقارنة ذلؾ بالمجتمع التقميدي. فعمى الرغـ مف أف الُمسف 

  .في الثقافة المحمية بمكانتو االجتماعية المميزة

، إال أف ُىناؾ انخفاضًا في الدور االجتماعي نتيجة لفقداف العمؿ وتركو. والعمؿ كما ىو معروؼ يرتبط (31)(1986)محمد عودة، 

فبدأت حياة الخموؿ ىي السائدة في ارتباط  بالحركة، والنشاط البدني الذي بدأ يقؿ نتيجة النخفاض ىذا الدور في المجتمع الُمعاصر.

ُمباشر بالدور االقتصادي لمُمسف، وىو بدوف شؾ أثر بشكؿ ُمباشر عمى صحتو العامة، وعمى زيادة في معدالت كتمة الجسـ والسمنة 

عمى الحركة بشكؿ كبير لديو. فبعد ما كانت حياة مميئة بالحركة والنشاط، أصبح ُىناؾ اتجاىًا لتبني نمط  حياتي  مختمؼ ال يعتمد 

وىي مف أبرز القضايا التي أثرت عمى صحتو العامة. وقد كشفت نتائج الدراسة عف نسبة عالية مف معدالت السمنة وزيادة في الوزف 

دمجًا عند ىذه الشريحة تحديدًا التي تبنت نمط حياتي حديث تأثر بُمعطيات المجتمع الُمعاصر. وأصبح ىذا الُمسف بثقافتو الُعمرية ُمن

 مع حياة المجتمع الُمعاصر بُكؿ ُمعطياتو االجتماعية والصحية.

إف السمنة ُتعتبر ظاىرة عالمية أصبحت ترتبط مع كافة الشرائح الُعمرية مف الطفولة إلى الشباب إلى الكبار والراشديف، وتصؿ إلى 

مجتمع المحمي في ىذه المشكمة وأصبح جزءًا منيا. كبار السف كما أوضحتيا نتائج الدراسة الحالية. فيي ُمشكمة عالمية انخرط ال

وأصبح ُىناؾ تأثيرًا واضحًا مف الثقافة العالمية عمى الثقافة المحمية لوجود العديد مف المشكالت الصحية التي تأثر بيا المجتمع 

 المحمي، ومنيا السمنة والبدانة التي أصبحت مف سمات العصر الحديث.
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  التوصيات

مجموعة مف التوصيات قابمة لمتنفيذ والتطبيؽ عمى أرض الواقع ويتـ تبنييا في المجتمع المحمي. ويمكف عرضيا مف الممكف عرض 

 باآلتي:

ىناؾ أىمية لمتوعية الصحية الخاصة بقضايا السمنة وبالتحديد لفئة وشريحة المسنيف الذيف يتعرضوف إلى إشكاليات صحية  .1

 لُعمرية اأُلخرى.ُمضاعفة إذا ما تمت ُمقارنتيـ بالشرائح ا

نشاء مراكز صحية ُمتخصصة لمُمسنيف ولمفئة الُعمرية الكبيرة ترعى احتياجاتيـ الخاصة،  .2 ُىناؾ أىمية أف يتـ إطالؽ وا 

 وبالتحديد الصحية منيا أسوة بدوؿ العالـ األوؿ، وأسوة ببعض دوؿ المنطقة التي سبقت المجتمع المحمي بيذا المجاؿ.

لتمكيف الُمسف في اإلسياـ في مجاؿ العممية التنموية وأال ينتيي دوره بانتياء عممو مف القطاع ُىناؾ أىمية بالغة أيضًا  .3

. فيي الحكومي. فالعمؿ يعني اليدؼ، وىو األمر الذي يفترض أف استثماره عند شريحة المسنيف بعد تقاعدىـ تحديداً 

 ذي ينعكس عمى وضعو الصحي العاـ. مرتكزات ميمة تسيـ بشكؿ كبير في المحافظة عمى كيانو االجتماعي وال

إف ُىناؾ أىمية بالغة بالتركيز عمى دراسات اجتماعية صحية ُأخرى تستكمؿ جوانب النقص وحدود الدراسة الحالية، والتي  .4

تزداد أىميتيا نتيجة لزيادة ىذه الشريحة الُعمرية مف حيث العدد. وأف يتـ االىتماـ والتركيز عمى تمؾ الدراسات التي تسمى 

بالدراسات البينية والتي تجمع العمـو االجتماعية والصحية والتطبيقية في مجاالتيا المختمفة. فقد أصبحت مثؿ ىذه العمـو 

األبرز في دوؿ العالـ األوؿ والتي عالجت العديد مف القضايا التي لـ تتمكف العمـو دوف االستفادة مف تداخميا بتحقيؽ 

 اليدؼ المنشود. 

أيضا أف تكوف ىناؾ لقاءات دورية بيف مجتمعات المنطقة لتبادؿ الخبرات المينية والعممية، وكذلؾ قد يكوف مف الميـ  .5

في المجاؿ الميني والعممي، وكذلؾ تسيـ في مجاؿ تبادؿ المعرفة مع  البحثية األكاديمية. فيي تعزز مف سبؿ التعاوف أوالً 

 إمكانية االستفادة مف التجارب العالمية وعرضيا. 

جة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ذات العالقة باإلسياـ الفعمي في نشر التوعية الصحية ىناؾ حا .6

واالجتماعية لدى أفراد المجتمع بدوؿ المنطقة، وتوفير الدعـ المناسب ليا لالرتقاء بيذه الشريحة ومساعدتيا عمى التكيؼ 

 المناسب داخؿ المجتمع.  
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 مجمة عجماف لمدراسات والبحوث المجمد السابع عشر ،العدد الثاني

 برنامج إرشادي جمعي مقترح لتنمية قيم المواطنة ذات العالقة بالتشغيل الذاتي
 لدى طالبات الصف العاشر بسلطنة عمان 

collective guiding  program  to develop  values of citizenship related with self- 

employment  of  10th  female students grade in the Sultanate of Oman 

 * أ. نجالء يوسف محمد العجمي

 ملخص
مقرتح لتنمية  قيم املواطنة ذات العالقة بناء برنامج هدفت الدراسة إىل 

 لد  طالاات الف  العارر بلطننة مما،  ذذل  م  لال  بالتشغيل الذايت
 التالية:  اإلجابة م  األسئطة

ما قيم املواطنة الواجب تنميتها لد  طالب الف  العارر  احلادي مشر 
 الثاين مشر لطتعطيم األساسي بلطننة مما،؟ذ 

ما مد  توافر قيم املواطنة يف كتب ملارك املهين يف الففوف العارر احلادي 
 شر الثاين مشر بلطننة مما،؟م

ما الربنامج املقرتح لتنمية قيم املواطنة ذات العالقة بالتشغيل الذايت لد  
طالاات الف  العارر بلطننة مما،؟ ذلإلجابة م  أسئطة الدراسة قامت 

الااحثة باستخالص قيم املواطنة اليت يناغي تضمينهـا يف كتـب ملارك املهين  
تكونت  استخدمت الااحــثة التكرارات ذالنلب املئوية  ذذلتحطيل الايانات 

/  2015مينة الدراسة م  مجيع كتب ملارك املهين املقررة يف العام الدراسي 
 ( . 3م بلطننة مما،  ذمددها)  2016

 ج:ذ م  أبرز النتائ
  بطغ إ، مناهج ملارك املهين تركز مطى جممومة م  قيم املواطنة  حيث

( تكراراً  مما يشري إىل ذجود  616القيم يف الففوف ) جمموع تكرارات 
اهتمام بقيم املواطنة  ذجاء حمور)قيم املواطنة يف اجملا  االجتمامي( فـي 

( تـكرارا  بنلاـة بطغـت 465املرتاـة األذلـى  إذ بطغ جمموع تكرارات قيمه)
%(   ذيف املرتاة الثانية جاء حمور)قيم املواطنة يف اجملا  75) 
( تكراراً  بنلاة بطغت 154قتفادي(  ذبطغ جممــوع تكرارات قيمه )اال
(25.)% 

  مت تفميم برنامج إررادي مجعي مقرتح لتنمية قيم املواطنة ذات العالقة
 بالتشغيل الذايت لد  طالاات الف  العارر.

ذيف ضوء النتائج أذصت الااحثة باالستفـادة مـ  قائمـة قيم املواطنة اليت  
الدراسة  ذضرذرة حتقيق التواز، بني قيم املواطنة ذفق حماذرها  توصطت إليها

املختطــفة  ذتقدميها بشكل صريٍح أكثر منه ضمنياً  ذتفميم برامج مشاهبة 
 .لتنمية قيم املواطنة لطففوف املختطفة

 
_____ 

ة رارد ب  جلائز  33الاحث الفائز باملركز الثاين يف جما  الدراسات الرتبوية النفلية بامللابقة ا [
 ]محيد لطثقافة ذالعطوم

 مما،  ألفائي التوجيه املهين  املديرية العامة لطشااب ذالتعطيم بااطنة الشما  *

 * Najla Yousuf Mohammed Al-Ajmi 

 

Abstract 

This study proposed a collective guidance program to 

develop the values of citizenship related with self- 

employment female students of 10
th

 grade in the 

Sultanate of Oman.  This would be achieved through 

answering the following questions: 

- What values of citizenship should be developed by 

students of grades 10, 11 and 12 of post basic 

education in Oman? 

What is the availability of citizenship values in the 

books of Your Career in grades 10, 11 and 12 in the 

Sultanate of Oman? 

- What is the proposed program to develop the values 

of citizenship that are related with self-employment of 

grade 10 female students? 

 To answer the study questions, the researcher learned 

the values of citizenship which should be included in 

the books of Your Career . Also, the researcher used 

repetitions and percentages to analyze the data. So, 

the sample of study consisted of the books of your 

career in grades 10, 11 and 12 which had been 

introduced in 2015 / 2016 in the school curricula. 

The Most important Findings are: 

1- Your career curriculums focus on a set of 

citizenship values in which the total repetitions in the 

classes  were (619) indicating that values of 

citizenship are taken care of. The aspect ( values of 

citizenship in the social domain) came in the first rank 

reaching (465) of its total repetitions values with 

(75%). The aspect ( citizenship values in the economy 

domain) came in the second rank reaching ( 154) of 

its  total repetitions values  with (25%).  

2-Proposed guiding  program is designed to develop 

values of citizenship related with self- employment of 

grade 12 female students . 

In the lights of findings, the researcher recommends 

making use of values citizenship list and the need to 

achieve a balance among the citizenship values based 

on their different aspects. Also, the 

researcher recommends presenting these values 

explicitly rather than implicitly and designing similar 

programs to develop the citizenship values of 

different grades. 

 

 
___________ 

  

* Professional Guidance Specialist 

Directorate General of Youth and Education in the North-

oman 
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  مقدمة

تعد سمطنة ، ومف ىذا المنطمؽ التزاماتيا األساسية أحدالتشغيؿ الذاتي  جعؿإف المواطنة الحقة ىي التي تفرض عمى الدولة أف ت

عماف مف البمداف التي جعمت تنمية وتشغيؿ الموارد البشرية في صدارة اىتماميا، وذلؾ مف خالؿ تنمية االستثمار الخاص 

اء المؤسسات والمشاريع الصغيرة. ويأتي والتشجيع عمى توظيؼ القوى العاممة الوطنية وعمى المبادرة الفردية وتعزيز مجاالت إنش

مف مقومات  أساسياً  ىذا التوجو كوف التشغيؿ بشكؿ عاـ يحظى بعناية فائقة في كؿ سياسات بمداف العالـ، ليس فقط ألنو يعد مقوماً 

تدعيـ قدرات حقوؽ اإلنساف والحافظ لكرامة الفرد ولتوازنو النفسي واألسري، بؿ وألنو الضامف األساسي لتماسؾ المجتمع ول

ـ والخاص بإنشاء المديرية العامة لتنمية 19/2007قد جاء صدور المرسـو السمطاني رقـ و . (1)(2009اقتصاديات الدوؿ. )سند، 

لمجيود المتصمة التي ظمت الحكومة تبذليا لتطوير ىذا القطاع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة تتويجاً 

مف وزارة التجارة والصناعة عمى تذليؿ كافة العقبات التي قد يواجييا أصحاب  ة أساسية لالقتصاد العماني. وحرصاً والذي يمثؿ ركيز 

اتخذت الوزارة خطوات في التسييؿ ألصحابيا في إنجاح ىذه المشاريع عف طريؽ الجيات الداعمة  والمتوسطة الصغيرةالمشروعات 

 ومنيا: الجيات الحكومية والجيات شبو الحكومية والخاصة ، والبنوؾ التجارية. والمتوسطة الصغيرةلممؤسسات 

www.mocioman.gov.om 

دوة تشغيؿ القوى العاممة الوطنية في رحاب المخيـ السمطاني بمنطقتي الباطنة والظاىرة، التي أتمت وفي اإلطار نفسو تـ عقد ن

أعماليا باإلعالف عف إنشاء برنامج سند لممساىمة في تأىيؿ وتشغيؿ القوى العاممة الوطنية، بيدؼ المساىمة في توفير فرص 

عدادىـ لممشاركة العمؿ لممواطنيف لتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشر  وعات التوظيؼ الذاتي والمساىمة في تأىيؿ األفراد وا 

 الفاعمة في سوؽ العمؿ، بتشجيعيـ عمى إنشاء مشروعات فرديو وأعماؿ خاصة بيـ، أو ورش عمؿ يمارسوف فييا مينيـ

 .(2)(2009العاممة، )وزارة القوى  

و الميني الذي ييتـ بيذا الجانب مف خالؿ قسـ المشروعات واألعماؿ وفي وزارة التربية والتعميـ تـ تأسيس المركز الوطني لمتوجي

الخاصة بدائرة الدراسات والدعـ الفني، والذي يختص بإجراء بحوث حوؿ الفرص المتاحة لألفراد في مشروعات األعماؿ الخاصة 

السمطنة، وتوصيؿ  ة فيبيـ كأصحاب أعماؿ مبتدئيف، وجمع المعمومات حوؿ فرص محددة لبدء مشروعات األعماؿ الصغير 

المعمومات حوؿ المشروعات الصغيرة إلى األخصائييف المينييف في المدارس، وتوفير المعمومات لمطالب في النظاـ المدرسي حوؿ 

المشروعات الخاصة والصغيرة إلتاحة الفرصة لمطالبات خاصة لمتفكير في بدائؿ مينية عند التخطيط لمستقبميف الميني واتخاذ 

 .(3)(2008في ىذا الشأف )وزارة التربية والتعميـ،  القرارات

http://www.khassab.net/vb/tags-%C7%E1%D5%DB%ED%D1%C9.html
http://www.khassab.net/vb/tags-%E6%C7%E1%E3%CA%E6%D3%D8%C9.html
http://www.khassab.net/vb/tags-%C7%E1%D5%DB%ED%D1%C9.html
http://www.khassab.net/vb/tags-%E6%C7%E1%E3%CA%E6%D3%D8%C9.html
http://www.mocioman.gov.om/
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رشادي جمعي مقترح لتنمية قيـ المواطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتي إلبناء برنامج عمى ما تقدـ، فقد جاءت ىذه الدراسة  تأسيساً 

نشر و تعزيز قيـ ستسيـ في  مف مجاالت البحث الميمة، باعتبار أف نتائجيا، وتعتبر ىذه الدراسة ى طالبات الصؼ العاشر دل

 بيف المتعمميف. المواطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتي 

 مشكمة الدراسة وأسئمتها

إف نظاـ التعميـ في السمطنة يتطمع مف خالؿ أدوار المركز الوطني لمتوجيو الميني إلى بناء وطف يزدىر بشباب مبدعيف ومنتجيف  

يمانًا مف الباحثة بالدور الريادي الذي تقـو بو المناىج الدراسية ومعتمديف عمى أنفسيـ، قادريف عمى بناء  مجتمعيـ ورفعة وطنيـ، وا 

تدعو إلى   في غرس وتنمية قيـ المواطنة، وبما أف كتب مسارؾ الميني تعنى بتييئة الطالب لخدمة نفسو ووطنو ، فإف الحاجة

يجاد برامج مقترحة لتعزيز روح المو  طنة، وىذا ما تسعى إليو الدراسة امعرفة مدى توافر مفاىيـ المواطنة في كتب مسارؾ الميني، وا 

 ف أسئمة الدراسة اآلتية:مكشؼ عنو وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عل

  ؟عشر لمتعميـ األساسي بسمطنة عماف تنميتيا لدى طالب الصؼ العاشر، الحادي عشر الثانيالواجب قيـ المواطنة ما 

  ؟في الصفوؼ العاشر الحادي عشر الثاني عشر بسمطنة عمافما مدى توافر قيـ المواطنة في كتب مسارؾ الميني 

  ؟البرنامج المقترح لتنمية قيـ المواطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتي لدى طالبات الصؼ العاشر بسمطنة عمافما 

 يمكف تحديد أىمية الدراسة ومبرراتيا باآلتي: :تهاأهمية الدراسة ومبررا

 ( المواطنة تنمية قيـتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية موضوعيا.) 

  يتوقع أف تسيـ نتائجيا في إفادة الجيات المسؤولة عف تطوير المناىج، مف خالؿ تعريفيـ بقائمة ىذه القيـ، ومدى توافرىا

 العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر.في كتب مسارؾ الميني لمصفوؼ 

  تنمية القيـ.يؤمؿ أف تفتح آفاقًا جديدًة أماـ الباحثيف لمقياـ ببحوث مستقبمية في مجاؿ دراسات 

 تتمثؿ أىداؼ الدراسة فيما يمي: :أهداف الدراسة

  عشر لمتعميـ الثاني و تقديـ قائمة بقيـ المواطنة التي يمـز تنميتيا لدى طالب الصؼ العاشر، الحادي عشر

 األساسي بسمطنة عماف.

 الثاني عشر بسمطنة عماف لقيـ  ,الحادي عشر ،الكشؼ عف مدى تناوؿ كتب مسارؾ الميني لمصفوؼ العاشر

 المواطنة.
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 .بناء برنامج مقترح لتنمية قيـ المواطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتي لدى طالبات الصؼ العاشر بسمطنة عماف 

 مصطمحات الدراسة

 :جيود منظمة ومخطط ليا لتزويد المستيدفيف بميارات ومعارؼ وخبرات متجددة، وتستيدؼ إحداث تغييرات  برنامج

  .(4)(2002إيجابية مستمرة في خبراتيـ، واتجاىاتيـ، وسموكيـ مف أجؿ تطوير كفاية أدائيـ )الطعاني، 

 خالؿ السموؾ اإلنساني دراسة وأساليب مبادئ وفؽ اإلرشادي النفس عمـ في مختصوف التي يقدميا : الخدماتاإلرشاد 

لديو  التوافؽ تحقيؽ في واستقاللو المسترشد في شخصية اإليجابي الجانب خدمات لتأكيد ويقدموف المختمفة، نموه مراحؿ

 اتخاذعمى  القدرة إكسابو إلى باإلضافة الحياة مع وتوافقو نموه، مطالب تحقيؽ عمى جديدة تساعده ميارات بيدؼ إكسابو

 والمدرسة كاألسرة وفي المجاالت العديدة المختمفة، العمرية المراحؿ في األفراد لجميع اإلرشاد ويقدـ القرارات،

 .(5)(2003والعمؿ)مصمح، 

 :المعايير واألحكاـ التي يؤمف بيا أفراد المجتمع، وتعبر عف حبيـ واعتزازىـ بوطنيـ، وممارستيـ ىي  قيم المواطنة

 .(6)(2011بواجباتيـ في ضوء االعتبارات الدينية واألخالقية لممجتمع. )القحطاني، لحقوقيـ وقياميـ 

  :حددة وتدار مباشرة مف قبؿ المالؾعمى موارد مالية م مشاريع اقتصادية تؤسس اعتماداً التشغيل الذاتي .

http://rrr77699.blogspot.com 

 اإلطار النظري

وسيتـ التطرؽ في اإلطار النظري ليذه الدراسة بداية إلى  باختالؼ المواضيع التي تبحثيا، المواطنةتختمؼ مداخؿ دراسة موضوع 

 .وبرامج تمويؿ مشاريع التشغيؿ الذاتي بسمطنة عماف التشغيؿ الذاتي، وتعريؼ قيـ المواطنةو  لمواطنةمفيـو ا

 المواطنةمفهوم 

واجبات والتزامات فقط عمى المواطنيف ألوؿ يرتكز في المقاـ األوؿ عمى تطور مفيـو المواطنة عبر التاريخ، حيث كاف ميدىا ا

تـ  ،، ثـ مع التطور وظيور الحركات السياسية والحقوقية وتغير المنظومة السياسية العالمية ونظـ الديمقراطية العالميةتجاه دوليـ

التي تحققت عمى  ،ممواطنة وىي المواطنة الحقوقيةتوسيع نظرية المواطنة بالمفيوـ المعاصر مف خالؿ توفير الدعامة الثانية ل

 مراحؿ وقسمت لثالثة مكونات وىي:

 :وىي التي تعد إحدى أىـ نتائج القرف الثامف عشر، حيث أقرت مف خالليا بعض الحقوؽ المدنية، مثؿ  المواطنة الدينية

 نوف.حرية التعبير والفكر والحريات الدينية وكذلؾ إقرار مبدأ المساواة أماـ القا
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 وىي التي ظيرت مع القرف التاسع عشر، وتـ التأكيد فييا عمى الحقوؽ الخاصة بالمشاركة السياسية المواطنة السياسية :

 الشأف العاـ لمبالد مثؿ الحؽ في التصويت والترشح لموظائؼ العامة. إدارةفي 

 ي يعنى بضماف حد أدنى مف األمف : وىي التي ظيرت في القرف العشريف، وىذا المكوف ىو الذالمواطنة االجتماعية

 .(7)(2011.) آؿ عبود،  االقتصادي لممواطف لحمايتو مف قوى السوؽ

  قيم المواطنة

لكؿ مجتمع ثقافتو الخاصة التي تميزه عف غيره مف المجتمعات، والقيـ أحد مكونات الثقافة، ومف ثـ فإف القيـ تختمؼ مف مجتمع 

تمثؿ القاسـ المشترؾ بيف مختمؼ المجتمعات، وأغمب الثقافات لدى الشعوب عمى  ىناؾ قيماً آلخر، إال أنو رغـ ىذا االختالؼ فإف 

 مر العصور منيا: )حب الوطف، المساواة، والعدؿ، النظاـ، االلتزاـ، التوازف والحرية، المشاركة، االنتماء والوالء، والمسؤولية(، فيذه

طنة، وقد يضاؼ إلييا أو يحذؼ منيا، كما قد تختمؼ ترجمة ىذه القيـ مف القيـ تمثؿ الجانب اإلنساني والعالمي لمفيـو الموا

 .(7)(2011) آؿ عبود، الناحية التطبيقية مف مجتمع آلخر.

المعايير واألحكاـ التي يؤمف بيا أفراد المجتمع، وتعبر عف حبيـ واعتزازىـ بوطنيـ، وممارستيـ لحقوقيـ وتعرؼ قيـ المواطنة بأنيا "

 (6)(2011. )القحطاني، "تيـ في ضوء االعتبارات الدينية واألخالقية لممجتمعوقياميـ بواجبا

  المواطنة عميمأهمية ت

 تنبع أىمية تربية وتعميـ المواطنة في أنيا تحقؽ جممة مف األىداؼ منيا:

 .تنمية الوعي لدى الطالب بالحقوؽ والواجبات 

  التصدي ليذه المشكالت.تنمية استعداد الطالب لدراسة المشكالت المحمية وكيفية 

 .عالء شأنو  غرس حب الوطف في نفوس الطالب مف أجؿ العمؿ عمى تقدمو وا 

 .تسيـ في الحفاظ عمى استقرار المجتمع 

 .تنمي ميارات اتخاذ القرار والحوار واحتراـ الحقوؽ والواجبات لدى الطالب 

 .تطوير ميارات االستقصاء واالتصاؿ 

  بأنشطة إيجابية.تطوير ميارات المشاركة والقياـ 

 .تعزيز نموىـ الروحي واألخالقي والثقافي وأف يكونوا أكثر ثقة بأنفسيـ 

 ،(8)(2015تشجيع الطالب عمى لعب دور إيجابي في مدرستيـ وفي مجتمعيـ وفي العالـ. )ىوساوي 



 

 

6 

 مجمة عجماف لمدراسات والبحوث المجمد السابع عشر ،العدد الثاني

في تحقيؽ  كبيراً  يا تمعب دوراً وحيث أف موضوع ىذه الدراسة يتعمؽ بقيـ المواطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتي، عمى اعتبار أن 

 االستقرار والتنمية بمفيوميا الشامؿ، فإف الباحثة ستتطرؽ إلى توضيح مفيـو التشغيؿ الذاتي ومصادر تمويمو.

 التشغيل الذاتي 

  بأنو  الصغيرويعرؼ المشروع لمتشغيؿ الذاتي، إال أنو ال يوجد تعريؼ شامؿ ليا، حاوؿ الباحثوف عرض تعريؼ محدد

عبارة عف شركة أو منشأة أو مؤسسة أو أي كياف اقتصادي يموؿ ويدار مف قبؿ أصحابو ويتصؼ بقمة حجـ العمالة فيو، 

ضمف قطاع العماؿ، ويقدـ خدماتو أو منتجاتو إلى منطقة  صغيراً  دارية محددة، ويشغؿ حيزاً إويشتمؿ عمى وحدات 

 .(9)(2006بعد)الحسيني، لمشروعات الكبيرة والعمالقة فيماؤسس عميو اجغرافية محددة، ويمثؿ القاعدة أو األساس الذي ت

عمى موارد مالية محددة وتدار مباشرة مف قبؿ  مشاريع اقتصادية تؤسس اعتماداً  وتعرؼ مشاريع التشغيؿ الذاتي بأنيا:"

 http://rrr77699.blogspot.com. المالؾ

 في سمطنة عمان مشاريع التشغيل الذاتيبرامج تمويل   

تتنوع برامج تمويؿ المشاريع الصغيرة في سمطنة عماف، فمنيا ما يعتمد عمى الدعـ الحكومي، ومنيا ما يعتمد عمى دعـ القطاع 

 الخاص، وسيتـ التطرؽ إلى ثالثة برامج عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، وىي كالتالي:

   :العاممة ويتولى تنفيذ المياـ اآلتية: المساىمة في تشغيؿ القوى  يعمؿ ىذا البرنامج تحت إشراؼ وزارة القوىبرنامج سند

عدادىـ لممساعدة  العاممة الوطنية، تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيؼ الذاتي، المساىمة في تأىيؿ األفراد وا 

ىا، إنشاء الحاضنات بغرض تقديـ الرعاية الفاعمة بسوؽ العمؿ، تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط الالزمة النتشار 

والدعـ لألفراد الراغبيف في تأسيس مشاريع صغيرة. أما الفئات المستيدفة لبرنامج سند فيي: الباحثوف والباحثات عف عمؿ بمف فييـ 

 اريعيـ الخاصة.الخريجوف الجدد، الحرفيوف الراغبوف في بدء نشاط تجاري خاص بيـ، المينيوف والحرفيوف الراغبوف بتوسيع مش

وتتـ الموافقة عمى المشاريع إذا استوفت كؿ أو بعض المعايير التالية: أف يوفر المشروع فرص عمؿ جديدة، أف يكوف المشروع ذو 

جدوى اقتصادية، أف يستخدـ المواد الخاـ المحمية، أف تتميز منتجات المشروع بالجودة وسيولة التسويؽ، أف يستخدـ المشروع القدرة 

 .(2)(2009وزارة القوى العاممة، ) %100االستمرار والتوسع، أف يمبي حاجة المجتمع مف السمع، أف تكوف نسبة التعميف بو عمى 

  :في أربع وعشريف دولة عمى  أسس مشروع انطالقة عمى غرار برنامج )اليؼ واير( الذي يعمؿ بو حالياً  برنامج انطالقة

يسعى إلى الربحية إلى تحفيز وتشجيع الشباب العماني الذيف ال يشغموف وظائؼ التفكير مستوى العالـ. وييدؼ البرنامج والذي ال 

بجدية في البدء في تشغيؿ أعماؿ تجارية خاصة بيـ مع توفير المساعدة والعوف ليـ، وييدؼ البرنامج إلى توفير المعمومات 
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مشباب العماني غير العامؿ ليقوموا بتطوير أفكارىـ المتعمقة والميارات الالزمة لمبدء بممارسة األعماؿ التجارية وتقديـ المساعدة ل

باألعماؿ التجارية وتعزيزىا مف خالؿ تقديـ االستشارات الفنية واإلدارية والتدريب، والمساعدة في التقميؿ مف نسبة العاطميف عف 

عمى  سنة، أف يكوف حاصالً 35سنة و 20بيف العمؿ. ويتـ القبوؿ بيذا البرنامج وفؽ الشروط اآلتية: أف يتراوح عمر المتقدـ فيما 

  (. www.intilaaqah.orgلممارسة العمؿ التجاري الحر) شيادة الثانوية العامة عمى األقؿ، التفرغ التاـ لممشروع، أف يكوف جاداً 

  :ىو عبارة عف شركة عمانية مقفمة خاضعة ألحكاـ قانوف الشركات التجارية بالسمطنة،  صندوق تنمية مشروعات الشباب

والذي منح الصندوؽ االمتيازات اآلتية: تعتبر المشروعات التي يساىـ  76/98لممرسـو السمطاني رقـ  وأنشئ بموافقة سامية وفقاً 

القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا في ىذا الشأف، ويعفى بيا الصندوؽ مف المشروعات التي تستحؽ الدعـ والقروض الميسرة وفؽ 

سنوات ويجوز تمديد اإلعفاء لفترة مماثمة، وتعفى مشروعات التي يساىـ بيا  10الصندوؽ مف ضريبة الدخؿ عمى الشركات لمدة 

ت التجارية الصندوؽ في رؤوس أمواليا عند تأسيسيا مف ضريبة الدخؿ عمى الشركات أو مف ضريبة األرباح عمى المؤسسا

والصناعية لمدة خمس سنوات مف تاريخ تأسيس المشروع أو مزاولة النشاط ويجوز تجديد فترة اإلعفاء وبالمدة نفسيا، كما يعفى 

الصندوؽ مف الخضوع ألحكاـ قوانيف استثمار رأس الماؿ األجنبي. وييدؼ الصندوؽ إلى تقييـ مشروعات الشباب وخططيـ إلنشاء 

دتيـ عمى استكماؿ دراستيا والتأكد مف كونيا مشروعات اقتصادية يمكف نجاحيا وتحقيؽ اليدؼ منيا، ىذه المشروعات ومساع

ومساعدة الشباب العماني المستثمر خالؿ مرحمة اإلعداد لممشروع بالحصوؿ عمى التراخيص الحكومية الالزمة لتأسيس المشروع 

 لؾ لمتأىؿ لمحصوؿ عمى المنح والقروض الحكومية وأيضاً واالتصاؿ بالشركات والمورديف لمحصوؿ عمى أفضؿ العروض وكذ

دائـ القروض التجارية، وتقديـ الخبرة في النواحي المالية واالقتصادية والفنية والتسويقية واإلدارية والتنظيمية مف خالؿ فريؽ اإلدارة ال

شروع وتوجييو الوجية الصحيحة لمصندوؽ أو عف طريؽ مستشاريو في ىذه المجاالت. وذلؾ مف أجؿ التشغيؿ السميـ لمم

(www.youthfund.com.) 

 الدراسات السابقة

لـ تصؿ إلى دراسة عممية تخصصت في بحث  اوالمعرفة المتنوعة إال أني عرغـ قراءات الباحثة المتعددة وبحثيا عبر وسائؿ االطال

، لذا قامت الباحثة بتصنيؼ الدراسات التشغيؿ الذاتي (عمى وجو التحديدالمواطنة ذات العالقة برشادي جمعي لتنمية قيـ إ)برنامج 

 عمى النحو التالي:

 تضمين قيم المواطنة في المناهج الدراسية الدراسات التي تناولت  .1

األىداؼ التربوية الخاصة  والتي ىدفت إلى تحديد مدى توافر األىداؼ الخاصة بالمواطنة في (10)(1987دراسة )األحمد وآخروف،

http://www.youthfund.com/
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مراحؿ التعميـ األساسي بشكؿ عاـ وفي المرحمة الثانوية بشكؿ خاص في دولة الكويت، وقد أظيرت بالمواد الدراسية التي تدرس في 

، والمغة الفرنسية لممرحمة الثانوية  متوفرة بصورة نتائج الدراسة أف أىداؼ المواطنة في مادة التربية اإلسالمية، والرياضيات، والعمـو

غير مباشرة، بينما في مادة المغة العربية واالجتماعيات متوفرة بصورة مباشرة وواضحة، أما في مادة المغة اإلنجميزية فإف أىدافيا 

 غير متوفرة أبدا.

دف بيدؼ مف خالؿ تحميؿ محتوى كتب القراءة العربية لمرحمة التعميـ السياسي في األر  (11)(1997ي،د)مقدادراسة وقد توصمت 

أف بعض القيـ ومنيا: التعاوف، حب التعمـ، الشجاعة، احتراـ  إلى، التعرؼ عمى أىـ القيـ التربوية التي تضمنتيا ىذه الكتب

اآلخريف، التذوؽ الجمالي، الصبر، اتقاف العمؿ، الرحمة قد حظيت باألىمية مف حيث ارتفاع عدد تكراراتيا، كما كانت قيـ األمانة، 

تباع القواعد الصحية، وتقبؿ المعوقيف، وغرس األشجار والعناية بيا، أقؿ أىمية ونالت والنظافة، والن ظاـ، والمحافظة عمى البيئة، وا 

 تكرارات أقؿ.

التي ىدفت إلى معرفة القيـ المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية لممرحمة الثانوية  (12)(2001)العسيري،وأظيرت نتائج دراسة 

%( 63.7كانت القيـ السياسية واالجتماعية بنسبة ) خالؿ تحميؿ محتواىا، أف أكثر القيـ الوطنية انتشاراً  في سمطنة عماف، مف

%(، كما أظيرت نتائج الدراسة أف 6.2القيـ الوطنية في المجاؿ الثقافي بنسبة ) %( وأخيراً 30.1تمييا القيـ االقتصادية بنسبة )

بالقيـ الوطنية، تمييا بالمرتبة الثانية كتب  كتب الصؼ األوؿ الثانوي كانت أكثر كتب الدراسات االجتماعية لممرحمة الثانوية اىتماماً 

 في المرتبة الثالثة. الصؼ الثالث الثانوي، في حيف جاءت كتب الصؼ الثاني الثانوي

  الدراسات التي تناولت بناء برامج ذات العالقة التشغيل الذاتي .2

بدراسة ىدفت إلى بناء برنامج لتنمية ميارات إدارة المشروعات الصغيرة في ضوء االحتياجات الفعمية  (13)(2008عمر) قاـ

ي تنمية المعارؼ والميارات إلدارة المشروعات الصغيرة. لمطالبات المعممات تخصص اقتصاد منزلي، والتحقؽ مف فاعمية البرنامج ف

( 30وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف طالبات شعبة االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية جامعة عيف شمس، بمغ عددىف )

( ورش عمؿ لمتدريب عمى ميارات: 9( محاضرات، و)9( أسابيع بواقع )7طالبة بالفرقتيف الثالثة والرابعة، واستغرؽ تنفيذ البرنامج )

دارة األفراد واالتصاؿ الفعاؿ وحؿ المشكالت، واتخاذ القرارات  دارة المخاطر واألزمات وا  التفكير االستراتيجي والتنبؤ بالمستقبؿ وا 

دارة الوقت وتقييـ أداء المشروع الصغير. واستخدـ الباحث اختبار تحصيمي لقياس مستوى تحصيؿ الطالبات لمجوان ب المعرفية وا 

المتضمنة في البرنامج المقترحة، واختبار القدرة عمى التصرؼ في المواقؼ لقياس مدى اكتساب الطالبات لميارات إدارة 

المشروعات الصغيرة المتضمنة في البرنامج. وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات 
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لالختبار التحصيمي في جميع المستويات المعرفية الستة )التذكر، االستيعاب، التطبيؽ، مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي 

التحميؿ، التركيب، التقويـ(، وفي االختبار ككؿ، ومتوسطات درجاتيف في التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ البعدي. كما أف مستوى 

 تبار التحصيمي وفي االختبار ككؿ. كما أظيرت النتائج أيضاً في جميع المستويات المعرفية الستة لالخ حجـ التأثير كاف كبيراً 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي الختبار القدرة عمى التصرؼ في 

رجاتيف في التطبيؽ البعدي لصالح المواقؼ في جميع األبعاد الثالثة )التخطيط، التنفيذ، التقييـ(، وفي االختبار ككؿ، ومتوسطات د

في جميع األبعاد الثالثة الختبار القدرة عمى التصرؼ في المواقؼ وفي  التطبيؽ البعدي. كما أف مستوى حجـ التأثير كاف كبيراً 

 االختبار ككؿ.

إلى بناء برنامج لنشر ثقافة العمؿ الحر في ضوء االحتياجات الفعمية لمطالبات شعبة اقتصاد  (14)(2008دراسة عمي )وىدفت 

المنزلي بكميات التربية، والتحقؽ مف فاعمية البرنامج في تنمية المعارؼ الخاصة بإدارة المشروعات الصغيرة، وتـ تطبيؽ البرنامج 

( طالبة بالفرقة الثالثة، واستغرؽ تنفيذ 30ة باإلسماعيمية، بمغ عددىـ )عمى مجموعة مف طالبات االقتصاد المنزلي بكمية التربي

( محاضرات. واستخدمت الباحثة اختبار تحصيمي لقياس مستوى تحصيؿ الطالبات المعممات لمجوانب 9( أسابيع بواقع )7البرنامج )

بيف متوسطي درجات طالبات  حصائياً إ المعرفية المتضمنة في موضوعات البرنامج المقترح. وأظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ

مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي عمى جميع مستويات االختبار )التذكر، االستيعاب، التطبيؽ، 

ميع المستويات في ج التحميؿ، التركيب، التقويـ(، وعمى االختبار ككؿ لصالح درجات التطبيؽ البعدي، كما كاف حجـ التأثير كبيراً 

 المعرفية لالختبار التحصيمي، وفي االختبار التحصيمي ككؿ.

بدراسة بيدؼ تطبيؽ برنامج تدريبي في ضوء الواقع الفعمي لبرامج األسر المنتجة  (15)(2008أبو صيري وآخروف ) كما قامت

( مف السيدات والفتيات الممتحقات بمركز 20) الموجية لممرأة لتنمية القدرات اإلنتاجية ليا، وتكونت عينة الدراسة التجريبية مف

 تر عينة الدراسة، استبياف المشكالإعداد األسر المنتجة بحي شبرا، واشتممت أدوات الدراسة: استمارة البيانات العامة ألس

البرنامج التدريبي والصعوبات التي تواجو المنتفعيف ببرامج مراكز إعداد األسر المنتجة، ومقياس الضغوط األسرية، باإلضافة إلى 

لتنمية القدرات اإلنتاجية لممرأة. وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج منيا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي 

 يؽ البعدي لصالح التطبيؽ البعدي.لمبرنامج والتطب

اريع الصغيرة عمى بدراسة ىدفت إلى اكتشاؼ تأثير تطبيؽ برنامج في إنشاء المش Cheung & Au, 2010))(16)جنؾ وأي وقاـ 

، ومدى قياميـ بتنفيذ مشاريع خاصة بعد االنتياء مف البرنامج، واستخدـ الباحث استبياف أعده لذلؾ، باإلضافة إلى اتجاىات الطمبة
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ة ثالثة أشير في ىونج كونج ، وتكونت عينة الدراسة مف إجراء مقابالت مع الطمبة. وتـ تطبيؽ البرنامج في مدرسة ثانوية لمد

لمبرنامج عمى  ايجابياً  مف الصؼ العاشر، وتـ تطبيؽ االستبانة قبؿ تنفيذ البرنامج وبعده، وأظيرت النتائج تأثيراً  ( طالباً 79)

بعد تطبيؽ البرنامج  اريعالمشاتجاىات الطالب نحو إنشاء مشاريع تجارية صغيرة، كما تحسنت مياراتيـ بشكؿ عاـ في مجاؿ 

. كما أظيرت النتائج أف أكثر الطالب بدأوا مشاريعيـ التجارية الخاصة بيـ بعد مقارنة قبؿ تطبيؽ البرنامج وبفروؽ دالة إحصائياً 

 االنتياء مف الدراسة، وأف العديد مف الطالب بدأوا تنفيذ مشاريعيـ الخاصة بعد التخرج.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 

حظ مف الدراسات التي اىتمت بتضميف قيـ المواطنة في المناىج الدراسية، أف معظـ الدراسات العربية بحثت في مفاىيـ يال

المواطنة وقيميا في المناىج بصورة عامة وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى مناىج دراسية معينة كاالجتماعيات والتربية الوطنية 

بيذه القيـ وىي المواطنة، بينما لوحظ أف الدراسات التي تناولت موضوع تضميف قيـ المواطنة  باعتبارىا مف أكثر المقررات التصاقاً 

 في مناىج مسارؾ الميني معدومة، وذلؾ يرجع لحداثة ىذه المناىج.

، فبعضيا اختالؼ منيجيتيا وعينة الدراسةو ، حداثتيا مشاريع التشغيؿ الذاتيويالحظ مف الدراسات السابقة التي اىتمت ببرامج 

 استيدؼ طالب المرحمة الثانويةوبعضيا ، (14)(2008عمي، )؛ (13)(2008طالب الجامعات )عمر، استيدؼ 

Cheung & Au 2010) )(16) فاستيدفت السيدات والفتيات الممتحقات بمركز إعداد  (15)(2008أبو صيري وآخروف )، أما دراسة

 األسر المنتجة.

 دد مف المؤشرات اآلتية:مف خالؿ ما تقدـ، يمكف استخالص ع

 .عدـ توفر أية دراسة محمية في موضوع الدراسة 

 .ندرة الدراسات العربية في موضوع الدراسة 

 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

تمت ، كما ومشاريع التشغيؿ الذاتي  بقيـ المواطنةمف الدراسات السابقة في االطالع عمى اإلطار النظري المتصؿ  ةاستفاد الباحث

نة ذات تنمية قيـ المواطاإلرشاد الجمعي في  بناء برنامجو  ،التعرؼ إلى المنيجية العممية المستخدمة في الدراسات السابقةبة ستفاداال

ستفادة مف النتائج ، كما تـ االطالع عمى المعالجات اإلحصائية المناسبة ليذا النوع مف األبحاث، واالالعالقة بالتشغيؿ الذاتي

 والتوصيات التي توصمت إلييا الدراسات السابقة لتدعيـ الدراسة الحالية.
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 :حاولت الدراسة الحالية معالجة النقص في الدراسات السابقة، مف حيث موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

  الحديثة مثؿ: مسارؾ الميني والمخصص لطالب انعداـ الدراسات التي تبحث في تضميف قيـ المواطنة في المناىج

 الصفوؼ العاشر والحادي عشر والثاني عشر بسمطنة عماف.

 ياطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتتنمية قيـ المو ة الثانوية في مجاؿ قمة تصميـ برامج ارشادية لمطمبة في المرحم 

وبطاقة تحميؿ ، قائمة قيـ المواطنةلمجتمع الدراسة وعينتيا، ، وأدواتيا المتمثمة في  يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً :  الدراسة إجراءات

جراءات صدقيا وثباتيا، والبرنامج اإلرشادي الجمعي، وكيفية تالمحتوى ، وفي الختاـ استعراض المعالجات اإلحصائية صميميا، وا 

 ستخدمة لإلجابة عف أسئمة الدراسة.الم

 وعينتها مجتمع الدراسة

تألؼ مجتمع الدراسة مف كتب مسارؾ الميني لمصفوؼ العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر المقررة بمدارس السمطنة في  

( كتب، 3ـ، أما عينة الدراسة فيي مجتمع الدراسة نفسو، أي جميع ىذه الكتب، ويبمغ مجموعيا )2015/2016العاـ الدراسي 

 (.1( نشاط، كما يوضحيا الجدوؿ )30مجموع األنشطة في ىذه الكتب )وكؿ كتاب يحتوي عمى عدد مف األنشطة، ، ويبمغ 

 وصؼ كتب مسارؾ الميني لمصفوؼ العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر عينة الدراسة: 1 جدوؿ          

 

 

 

 

 األدوات اآلتية: صميـبت ةالباحث تقاملتحقيؽ أىداؼ الدراسة   :أدوات الدراسة

  قيم المواطنةقائمة : أوالً 

قيـ المواطنة : المحور األوؿ محوريف، وصنفت ضمف قيمة( 24التي اشتممت عمى ) قيـ المواطنةقامت الباحثة بصياغة بنود قائمة 

، (18)(2010أبو حشيش )، (17)(2005عيوري )الدراسات السابقة مثؿ: ىذا المحور مف خالؿ  قيـ، واشتقت في المجاؿ االجتماعي

االتصاؿ، العمؿ ، وىي كاآلتي: ةسم (12وتكوف ىذا المحور مف )، (19)(2013الكندري والعازمي)، (71)(2011آؿ عبود )

 عدد الصفحات عدد األنشطة عنواف الكتاب م

 56 10 مسارؾ الميني لمصؼ العاشر 1

 65 10 مسارؾ الميني لمصؼ الحادي عشر 2

 65 10 مسارؾ الميني لمصؼ الثاني عشر 3

 186 30 المجموع
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االعتماد الذاتي، تحمؿ المسؤولية، القدرة عمى اتخاذ القرار، القدرة عمى حؿ المشكالت، العمؿ ضمف فريؽ، الحرية في التطوعي، 

اختيار المواد الدراسية، العدالة في توفير البرامج الدراسية، توظيؼ وسائؿ التواصؿ االجتماعي، التعرؼ عمى المؤسسات 

الدراسات مف خالؿ  واشتقت قيمو، قيـ المواطنة في المجاؿ االقتصاديالمحور الثاني  أما بداء الرأي.إالقدرة عمى  المجتمعية،

، وىي كاآلتي: ة( سم12وتكوف المحور مف )، (19)(2013الكندري والعازمي)، (17)(2005عيوري )مثؿ: السابقة التي تطرقت إليو 

األمانة في العمؿ، إدارة الوقت، دعـ العمالة الوطنية وتمويميا، استثمار الخامات المحمية، تشجيع األعماؿ المنزلية، المحافظة عمى 

البيئة، تشجيع المشاريع الذاتية، تشجيع الصناعات الوطنية، احتراـ العمؿ الحرفي، المحافظة عمى ممتمكات الدولة، احتراـ أنظمة  

 نيا، احتراـ حقوؽ العماؿ األساسية.  الدولة وقواني

  لتحقيق أهداف الدراسة بطاقة تحميل المحتوى :ثانياً 

التي ينبغي تضمينيا في كتب مسارؾ  قيـ المواطنةاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة بطاقة تحميؿ المحتوى التي اشتقت مف قائمة 

العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر بسمطنة عماف، واستخدمت كمعيار في تحميؿ محتوى أنشطة ىذه الكتب،  :الميني لمصفوؼ

 وجوانب التحميؿ اشتممت عمى )عنواف النشاط، المخرجات التعميمية، معا نبدأ، األنشطة، ممفي الميني، خذ بيدي(.

  رشادي جمعيإ: برنامج ثالثاً   

 سات( جم6ويتكوف البرنامج مف ) ،شادي جمعي لتنمية قيـ المواطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتيإر  بتصميـ برنامج ةالباحث تقام

 ( يمخص جمسات البرنامج اإلرشادي.2( دقيقة. والجدوؿ )50مدة كؿ منيا )

 ممخص جمسات البرنامج اإلرشادي:  2جدوؿ 

 المواد األسموب األىداؼ العامة الموضوع الجمسة

 والتعريؼ التعارؼ 1

 بالبرنامج

تنمية قيـ التعاوف وااللتزاـ واالحتراـ المتبادؿ 

 عي.ف خالؿ تكويف جمسات اإلرشاد الجمم

سبورة،  حوار ومناقشة، تعارؼ

 بطاقاتأقالـ،

تشغيؿ المشاريع  مفيـو 2

 وأىميتيا الذاتي

خالؿ عرض قصص تنمية قيـ المواطنة مف 

الذيف أسيموا في دعـ الناجحيف العمانييف 

 العماني بمشروعاتيـ. االقتصاد

سبورة، أقالـ،  حوار ومناقشة، قصة،

جياز 

 ،استضافةعرض
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كيؼ تحدد فكرة  4- 3

 مشروعؾ الذاتي؟

تنمية قيـ المواطنة مف خالؿ تقييـ األفكار 

لممشاريع المقترحة في ضوء القوانيف والضوابط 

 التي وضعتيا السمطنة .

التعمـ  ،والمناقشةالحوار 

العصؼ  ،التعاوني

 الذىني.

سبورة، أقالـ، 

أوراؽ بعدد 

األعضاء، جياز 

 العرض.

برامج التمويؿ   5

في  خاصةلممشاريع ال

 السمطنة

تنمية قيـ المواطنة مف خالؿ توضيح جيود 

الجيات الحكومية والخاصة في دعـ مشاريع 

 .  وتمويميـالمواطنيف 

مناقشة التعمـ والالحوار 

التعمـ  التعاوني

العصؼ باالكتشاؼ 

 الذىني.

سبورة ، أقالـ، 

أجيزة حاسوب، 

جياز عرض، 

 استضافة ناجح.

الحوار والمناقشة،  مف البرنامجه ستفاداالتمخيص مدى  اإلنياء 6

 التعمـ الفردي

أقالـ، سبورة، 

 استمارة التقييـ

 جراءات الدراسةإ

 يمكف تحديد إجراءات الدراسة في النقاط التالية:

  التربوية العربية والدراسات السابقة لتصميـ أدوات الدراسة.االطالع عمى األدبيات 

 .عرض أدوات الدراسة عمى عدد مف المحكميف لمتحقؽ مف صدؽ األدوات 

 ( دروس مف كتب مسارؾ الميني لمتحقؽ مف الثبات مف قبؿ محمؿ آخر، وتمت مقارنة النتائج عف طريؽ 10تحميؿ )

يجاد حساب تكرارات وحدات التحميؿ، والمقارنة بي ف التحميميف، ثـ حساب مجموع كؿ مف مرات االتفاؽ واالختالؼ، وا 

 معامؿ االتفاؽ بينيما باستخداـ معادلة بيرسوف .

  ًالميني، والحصوؿ عمى النتائج بحساب تكرارات المفاىيـ المتوافرة في محتوى كتب مسارؾ تحميؿ البيانات إحصائيا ،

عطاء  السابقة الواردة في ىذه الدراسة،الدراسات ا وربطيا بنتائج لتيا، ثـ تفسيرىوحساب نسبتيا المئوية، وجدو  وا 

 التوصيات المناسبة. 

 ات.( جمس6( دقيقة، بمجموع )50البرنامج وذلؾ بواقع جمستيف أسبوعيًا، مدة كؿ جمسة ) تصميـ 
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  وتفسيرهاخالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة، باإلضافة إلى مناقشتها من  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 ؟"تنميتها لدى طالب الصف العاشر، الحادي عشر الثاني عشر لمتعميم األساسي بسمطنة عمان الواجب ما قيم المواطنةأواًل: " 

، قيـ المواطنةلمحصوؿ عمى النتائج المتعمقة لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة  بالرجوع لألدب التربوي المكتوب فػي مجػاؿ 

التي ينبغي تضمينيػا في كتػب مسارؾ الميني  قيـ المواطنةوالدراسات ذات الصمة بالموضوع، وآراء المختصيف، واستخمصت 

 (. 3ية كما ىو موضح في الجدوؿ ) موضوع الدراسة ، وأصبحت في صورتيا النيائ

 الحادي عشر والثاني عشروؼ العاشر، لمصفمسارؾ الميني التي ينبغي تضمينيا في كتب  قيـ المواطنةقائمة :  3جدوؿ 

 لقيػػػػػـا الرقـ المحور

 المجاؿ االجتماعي قيـ المواطنة في

.تصاؿاال 1  

.العمؿ التطوعي 2  

.االعتماد الذاتي 3  

.تحمؿ المسؤولية 4  

.اتخاذ القرار عمى قدرةال 5  

.حؿ المشكالتالقدرة عمى  6  

.ضمف فريؽالعمؿ  7  

.اختيار المواد الدراسيةالحرية في  8  

.العدالة في توفير البرامج الدراسية 9  

.التواصؿ االجتماعيوسائؿ  ؼتوظي 10  

.التعرؼ عمى المؤسسات المجتمعية 11  

.القدرة عمى ابداء الرأي 12  

 قيـ المواطنة في المجاؿ االقتصادي

 باإلنتاجالقيـ المتعمقة  .أ

 .العمؿ األمانة في 1

 .الوقتإدارة  2

 .وتمويميا دعـ العمالة الوطنية 3

 استثمار الخامات المحمية. 4
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 القيـ المتعمقة بالتنمية .ب

 تشجيع األعماؿ المنزلية. 5

 المحافظة عمى البيئة. 6

.ذاتيةتشجيع المشاريع ال 7  

.تشجيع الصناعات الوطنية 8  

القيـ المتعمقة بالممارسات السموكية واالتجاىات  .ج

 الفردية.

 

 احتراـ العمؿ الحرفي. 9

 المحافظة عمى ممتمكات الدولة. 10

.وقوانينيا الدولة احتراـ أنظمة  11  

 احتراـ حقوؽ العماؿ األساسية. 12

  العاشر، الحادي عشر،   :التي ينبغي تضمينيا في كتب مسارؾ الميني لمصفوؼ قيـ( أف مجموع ال3يتبيف مف الجدوؿ )        

 .قيمة( 12تضمف كؿ محور ) محوريف، موزعة عمى قيمة( 24والثاني عشر بمغت )

العاشر الحادي عشر والثاني عشر بسمطنة  :في كتب مسارك المهني في الصفوف قيم المواطنة: ما مدى توافر مفاهيم ثانياً     

                عمان ؟

العاشر، الحادي عشر والثاني عشر بسمطنة  :مسارؾ الميني لمصفوؼ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتوى كتب 

المتوافرة في ىذه  قيـ المواطنةباستخداـ استمارة التحميؿ التي أعدت ليذا الغرض، وتـ حساب تكرارات قيـ المواطنة عماف في ضوء 

 ( يظير نتائج ىذا التحميؿ. 4الكتب، ونسبيا المئوية والجدوؿ ) 

 المتضمنة في كتب مسارؾ الميني وفؽ محاورىا المختمفة مرتبة تنازلياً طنة قيـ الموا: 4جدوؿ 
 حسب مجموع تكراراتيا ونسبيا المئوية 

تكرارات المفاىيـ في  ـػالقي

 الصؼ العاشر

تكرارات المفاىيـ في 

 الصؼ الحادي عشر

تكرارات المفاىيـ في 

 الصؼ الثاني عشر

مجموع 

تكرارات 

 الصفوؼ

النسبة 

 المئوية

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص

 %75 465 225 53 172 99 32 66 141 12 129 قيـ المواطنة في المجاؿ االجتماعي

 %25 154 37 16 21 73 12 61 44 23 21 قيـ المواطنة في المجاؿ االقتصادي

 100 619 262 69 193 172 45 127 185 35 150 المجموع

 مالحظة: )ص( صريح، )ض( ضمني، )مج( المجموع.
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 ( ما يمي:  4يتضح مف الجدوؿ )  

 ( تكرارًا، وىذا يعني أف كتب 619العاشر، الحػادي عشر والثانػي عشر )  :بمغ مجموع تكرارات قيـ المواطنة في الصفوؼ

مسارؾ الميني تولي قيـ المواطنة عناية واضحة، ومما يالحظ أف ىذه المفاىيـ تركزت في كتاب الصؼ الثاني عشر إذ 

، ( تكراراً 172دي عشػر)، بينػما بمغػت فػي كتاب الصؼ الحا( تكراراً 185( تكرارًا، ,والصؼ العاشر بمغت )262بمغت )

وىذا يتطمب مف وجية نظر الباحثة ضرورة  مراجعة  مصفوفة المدى والتتابع التي تسير عميػيا كتػب مسارؾ الميني، 

 لكؿ صؼ عمى حده.

 ( في المرتبة األولى، إذ بمغ مجموع تكرارات مفاىيمو )( تكراراً 465جاء محور) قيـ المواطنة في المجاؿ االجتماعي ، ،

% ( ، وىي أعمى نسبة توافر فػي جميػع المحاور، وىذه النسبة تنسجـ مع طبيعة مادة  " مسارؾ 75بمغت )  بنسبة

، وتعزو الباحثة  ى بناء الشخصية المتكاممة لمفردالميني" وأىدافيا التي جاءت  مراعية لمجوانب االجتماعية الداعية إل

 قيـ المواطنةبعض ة متكاممة فػي كتاب الصؼ العاشر لتغطي سبب حصوؿ ىذا المحور عمى المرتبة األولػى وجود أنشط

وبشكؿ مفصؿ، مثؿ النشاط الثامف بعنواف مشكالت وحموؿ ، والنشاط التاسع بعنواف ميارة االتصاؿ والتواصؿ، وفي 

 كتاب  الصؼ الثاني عشر النشاط الثالث بعنواف اتخذ قرارؾ خطوات مدروسة نحو النجاح.

 ( 154(، وبمػغ مجموع تكرارات مفاىيـ ىذا المحور )قيـ المواطنة في المجاؿ االقتصادياء محور)وفي المرتبة الثانية ج

% (، مما يشيػر إلػى أف ىذه المفاىيػـ أخػذت حيزًا مف اىتماـ القائميف عمى المناىج، نظرًا أف  25تكرارًا، بنسبة بمغت )

 لتحاؽ بسوؽ العمؿ.قادرة عمى االني" تعنى بإعداد الشخصية المادة " مسارؾ المي

 مرتبة تنازليا حسب مجموع تكراراتيا ونسبيا المئوية االجتماعيقيـ المواطنة في المجاؿ :  5جدوؿ 

 قيـال

في الصؼ  قيـتكرارات ال

 العاشر

في  قيـتكرارات ال

الصؼ الحادي 

 عشر

في الصؼ  قيـتكرارات ال

 الثاني عشر

مجموع 

تكرارات 

 الصفوؼ

النسبة 

 المئوية

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص

توظيؼ وسائؿ التواصؿ 

 االجتماعي
24 0 24 44 0 44 18 0 18 86 18.49% 

اتخاذ القرارالقدرة عمى   7 0 7 0 0 0 60 17 77 84 18.06% 
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ضمف فريؽالعمؿ   18 1 19 2 11 13 37 1 38 70 15.05% 

 %10.54 49 14 2 12 4 0 4 31 4 27 العمؿ التطوعي

المشكالتحؿ القدرة عمى   14 2 16 0 12 12 3 16 19 47 10.11% 

 %7.53 35 28 1 27 6 3 3 1 0 1 الثقة بالنفس

 %6.88 32 9 3 6 9 4 5 14 0 14 االتصاؿ

 %5.59 26 2 1 1 3 1 2 21 0 21 الحرية في اختيار المواد الدراسية

 %3.01 14 6 3 3 5 0 5 3 0 3 تحمؿ المسؤولية

الدراسيةالعدالة في توفير البرامج   0 2 2 0 1 1 0 7 7 10 2.15% 

 %1.29 6 4 0 4 2 0 2 0 0 0 االعتماد الذاتي

 %1.29 6 3 2 1 0 0 0 3 3 0 القدرة عمى ابداء الرأي

 %100 465 225 53 172 99 32 66 141 12 129 المجموع

 مالحظة: )ص( صريح، )ض( ضمني، )مج( المجموع.

 ( ما يمي: 5يتضح مف الجدوؿ ) 

  عمى  توظيؼ وسائؿ التواصؿ االجتماعيمت قيمة حص ، و( تكراراً 465بمغت ) االجتماعيقيـ المواطنة في المجاؿ أف مجموع

ه %(، وتعزو الباحثة سبب حصوؿ ىذ18.49( تكرارًا، وبنسبة )86فػي الصفوؼ )  اأعمى تكرار، حيث بمغ مجموع تكراراتي

إال ويدعو الطالب إلى  ،يخمو نشاط مف أنشطة مسارؾ الميني في مختمؼ الصفوؼأنو ال يكاد عمى المرتبة األولػى القيمة 

 ،ة المختمفةالمواقع اإللكترونية لموزارات والمؤسسات التعميمي وأكثر ىذه الوسائؿ تكراراً  ،االستفادة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي

لدولة عف طريؽ التعرؼ عمى المؤسسات المجتمعية المختمفة مف االنتماء والتقدير لمجيود المبذولة مف ا مما يخمؽ لمطالب قدراً 

 وأدوارىا.

%(، و لعؿ قد يعود ذلؾ إلى أف ىذه السمات تـ  6( إال بنسبة)بداء الرأيإاالعتماد الذاتي والقدرة عمى في حيف لـ يرد مفيومي )

التي جاءت مف حيث أىدافيا ومحتواىا وأنشطتيا لتسيـ في دعـ وتنمية قيـ المواطنة، إال  الدراسات االجتماعيةتغطيتيا في مناىج 

 أف الباحثة ترى ضرورة تغطيتيا أيضا في كتب مسارؾ الميني مف أجؿ ترسيخيا أكثر في نفوس الناشئة.

 



 

 

18 

 مجمة عجماف لمدراسات والبحوث المجمد السابع عشر ،العدد الثاني

 المئوية مرتبة تنازليا حسب مجموع تكراراتيا ونسبيا قيـ المواطنة في المجاؿ االقتصادي : 6جدوؿ 

 القيـ

تكرارات القيـ في 

 الصؼ العاشر

في  قيـتكرارات ال

الصؼ الحادي 

 عشر

تكرارات القيـ في 

 الصؼ الثاني عشر

مجموع 

تكرارات 

 الصفوؼ

النسبة 

 المئوية

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص

لذاتيةتشجيع المشاريع ا  2 12 14 33 2 35 8 0 8 57 37.01% 

 %16.88 26 6 0 6 3 3 0 17 9 8 إدارة الوقت

وتمولييادعـ العمالة الوطنية   8 2 10 7 7 14 0 1 1 25 16.23% 

 %14.94 23 3 0 3 20 0 20 0 0 0 احتراـ العمؿ الحرفي

ؿالعم األمانة في  1 0 1 0 0 0 3 15 18 19 12.34% 

 %0.65 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 المحافظة عمى ممتمكات الدولة

وقوانينيا. الدولة احتراـ أنظمة  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.65%  

%0.65 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 استثمار الخامات المحمية  

%0.65 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 المحافظة عمى البيئة  

 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشجيع الصناعات الوطنية

 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشجيع األعماؿ المنزلية

األساسيةاحتراـ حقوؽ العماؿ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

 %100 154 37 16 21 73 12 61 44 23 21 المجموع

 مالحظة: )ص( صريح، )ض( ضمني، )مج( المجموع.

 

   ( ما يمي: 6يتضح مف الجدوؿ ) 

  ( عمى الذاتيةتشجيع المشاريع )مت قيمة ( تكرارًا، وحص154بمغت ) قيـ المواطنة في المجاؿ االقتصاديأف مجموع تكرارات

عائد إلى وجود  ىذا%(، وتعتقد الباحثة أف  37.1( تكرارًا، وبنسبة )57فػي الصفوؼ ) اأعمى تكرار، حيث بمغ مجموع تكراراتي
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الحادي عشر بعنواف مستقبمي )التوظيؼ العاشر بعنواف ) أنا رائد أعماؿ(، وكذلؾ نشاط في الصؼ نشاط فػي كتاب الصؼ 

 مما أسيـ في تغطية ىذا المفيـو بشكؿ كبير.، المفيػـو بشكؿ مفصؿالذاتي( تـ فيو معالجػة 

  ولعؿ قيـ مثؿ تشجيع الصناعات الوطنية، تشجيع األعماؿ المنزلية، احتراـ حقوؽ العماؿفي حيف لـ يرد في كتب الصفوؼ ،

الحادي عشر والثانػي عشر، العاشر،  :فوؽ مستوى طالب الصفوؼه القيـ السبب في ذلؾ اعتقاد القائميػف عمى المناىج أف ىذ

في كتب مسارؾ الميني بطريقة تناسب طالب  ىذه القيـويمكػف تناولو في المراحؿ الجامعية، وترى الباحثة ضرورة تضميػف 

 وفي ما يمي تفصيؿ لقيـ المواطنة في المجاؿ االقتصادي حسب فئاتيا الثالث: .ىذه المرحمة

 

 حسب مجموع تكراراتيا ونسبيا المئوية تنازلياً مرتبة المتعمقة باإلنتاج قيـ ال: 7جدوؿ 

 القيـ

تكرارات القيـ في 

 الصؼ العاشر

في  قيـتكرارات ال

 الصؼ الحادي عشر

تكرارات القيـ في 

 الصؼ الثاني عشر

مجموع 

تكرارات 

 الصفوؼ

 النسبة المئوية

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص

 %36.62 26 6 0 6 3 3 0 17 9 8 إدارة الوقت

وتمولييادعـ العمالة الوطنية   8 2 10 7 7 14 0 1 1 25 35.21% 

ؿالعم األمانة في  1 0 1 0 0 0 3 15 18 19 26.76% 

%1.41 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 استثمار الخامات المحمية  

 %100 71 25 16 9 18 10 8 28 11 17 المجموع

 مالحظة: )ص( صريح، )ض( ضمني، )مج( المجموع.
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 مجموع تكراراتيا ونسبيا المئوية حسب مرتبة تنازلياً المتعمقة بالنمو قيـ ال:  8جدوؿ 

 القيـ

تكرارات القيـ في 

 الصؼ العاشر

في  قيـتكرارات ال

 الصؼ الحادي عشر

تكرارات القيـ في 

 الصؼ الثاني عشر

مجموع 

تكرارات 

 الصفوؼ

النسبة 

 المئوية
 مج ض ص مج ض ص مج ض ص

لذاتيةالمشاريع اتشجيع   2 12 14 33 2 35 8 0 8 57 
98.28

% 

%1.72 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 المحافظة عمى البيئة  

 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشجيع الصناعات الوطنية

 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشجيع األعماؿ المنزلية

 %100 58 8 0 8 35 2 33 15 12 3 المجموع

 ضمني، )مج( المجموع.مالحظة: )ص( صريح، )ض( 

 

 مجموع تكراراتيا ونسبيا المئوية حسب مرتبة تنازلياً المتعمقة بالممارسات السموكية واالتجاىات الفردية قيـ ال:  9جدوؿ 

 القيـ

تكرارات القيـ في 

 الصؼ العاشر

في  قيـتكرارات ال

الصؼ الحادي 

 عشر

تكرارات القيـ في 

 الصؼ الثاني عشر

مجموع 

تكرارات 

 الصفوؼ

النسبة 

 المئوية

 مج ض ص مج ض ص مج ض ص

 %92 23 3 0 3 20 0 20 0 0 0 احتراـ العمؿ الحرفي

 %4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 المحافظة عمى ممتمكات الدولة

وقوانينيا. الدولة احتراـ أنظمة  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4%  

 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 احتراـ حقوؽ العماؿ األساسية

 %100 25 4 0 4 20 0 20 1 0 1 المجموع

 مالحظة: )ص( صريح، )ض( ضمني، )مج( المجموع.



 

 

21 

 مجمة عجماف لمدراسات والبحوث المجمد السابع عشر ،العدد الثاني

 ما البرنامج المقترح لتنمية قيم المواطنة ذات العالقة بالتشغيل الذاتي لدى طالبات الصف العاشر بسمطنة عمان"؟: "ثالثاً 

والتي تناسب الفئة العمرية في المجاؿ االقتصادي قيـ المواطنة  مف قيمتيفلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ اختارت الباحثة  

   لمصؼ العاشر وتحقؽ أىداؼ الدراسة والتي يمكف اسنادىا في البرنامج اإلرشادي المقترح وىي:

  الذاتية.تشجيع المشاريع                                             

 وتمويميا لعمالة الوطنيةدعـ ا . 

 :توصمت إليها الدراسة توصي الباحثة باآلتيفي ضوء النتائج التي   

  التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، وذلػؾ عنػد التخطيط لدمجيا أو تضمينيا في مناىج  قيـ المواطنةاالستفادة مف قائمة

 مسارؾ الميني. 

  بعضيا بعضًا،  قيـحيث تدعـ ال، بالتي توصمت إلييا الباحثة قيـقائمة ال، استنادًا إلى لقيـ المواطنةالعمؿ عمى وضع منظومة

لتكػوف كاًل متكاماًل مف خالؿ تقديميا لمطمبة ضمف محتوى كتاب مسارؾ الميني ليذه المرحمة وبشكؿ صريح أكثر مف 

 الضمني.

  في حياة الطمبة، قيـ المواطنة تنظيـ دورات وورش عمؿ مف قبؿ واضعي مناىج مسارؾ الميني لألخصائييف حوؿ أىمية

وتدريبيـ بأىمية التعرض ليا وخصوصًا الضمني منيا، مع توضيح ذلؾ مف خالؿ أدلة األخصائييف، والنشرات وتوعيتيـ 

 التربوية.

 رابعًا: المقترحات

 مف خالؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تقدـ الباحثة بعض االقتراحات:   

  المتضمنة في كتب  قيـ المواطنةتقويمية لمتعرؼ عمى درجة اكتساب طمبة الصفوؼ  مف العاشر وحتى الثانػي عشر إجراء

 ىذه المرحمة.   

  تقيس مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح لتنمية قيـ المواطنة ذات العالقة بالتشغيؿ الذاتي لدى طالب الصؼ إجراء دراسة

 العاشر

  ية لتنمية قيـ المواطنة ذات العالقة بالتوجيو الميني لمصفوؼ المختمفة مف التعميـ األساسي وما بعد تصميـ برامج مشاب

 األساسي.
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 المالحق
 

 التعارف والتعريف بالبرنامج: األولىلجمسة ا
 

 جمسات اإلرشاد الجمعي.مف خالؿ تكويف  واحتراـ الرأي اآلخر،  التعاوف وااللتزاـتنمية قيـ الهدف العام لمجمسة: 

 نتيجة المشاركة في ىذه الجمسة يتوقع مف األعضاء تحقيؽ األىداؼ التالية: أهداف الجمسة: 

 .يذكر كؿ عضو أسمو وىوايتو 

  .يحدد كؿ عضو ما ىو متوقع منيـ 

 الحوار والمناقشة، التعارؼ بالمعب. األساليب:

 بعدد األعضاء.الصقة  بطاقات ممونةسبورة، أقالـ،   المواد:

 دقيقة. 50 الزمن:

 واإلجراءات:األنشطة 

 .الترحيب باألعضاء وتقديـ الشكر ليـ عمى الحضور 

 لبدء بتقديـ المرشد نفسو، ثـ الطمب مف األعضاء سحب بطاقات التعارؼ الموجودة لدى المرشد ومألىا والتي تتضمف ا

 .بورة)االسـ، اليواية، الموف المفضؿ(، ثـ يقـو كؿ عضو بالتعريؼ عف نفسو وتعميؽ البطاقة الالصقة عمى الس

 بإقامة مشروعًا خاصًا بو، ولكف لـ يعد نفسو لمثؿ ىذا العمؿ، وليست لديو خبرة يحمـ  منا  ثيرالتمييد لمبرنامج بأنو "ك

والتعريؼ بو ودور  التشغيؿ الذاتيسابقة بإقامة أي مشروعات لذا اليدؼ العاـ مف ىذا البرنامج ىو الدخوؿ إلى عالـ 

 لو مف أىمية كبيرة في دعـ االقتصاد الوطني" السمطنة في تعزيز ىذا الجانب لما

 .عرض محتويات البرنامج اإلرشادي مف خالؿ سير الجمسات في البرنامج 

  التوضيح لألعضاء بأف جمسات البرنامج ستنفذ في غرفة التوجيو الميني مرتيف في األسبوع، ثـ ترؾ فرصة لألعضاء

 لتوجيو األسئمة والتحدث عف التوقعات.

  يـ فييا، وتحتوي تاألعضاء إلى مجموعة مف المبادئ اإلجرائية التي يتوقع أف يمتـز بيا جميع األعضاء، ومناقشإرشاد

عمى: المشاركة )سنشجع كؿ شخص عمى المشاركة(، االحتراـ )يحتـر كؿ منا أفكار ومشاعر كؿ شخص في المجموعة، 
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نما التبايف في اإلجابات يعبر عف االختالؼ في وفي ىذه الجمسات لف يكوف ىنالؾ إجابات صحيحة وأخرى خاطئة و  ا 

وجيات النظر(، الدعـ )يشجع كؿ منا اآلخر كأعضاء يغامروف الكتساب وممارسة ميارات وأفكار جديدة(،السرية )ال 

يردد أو يناقش أي منا ما يناقش مف أفكار خاصة داخؿ الجمسات خارجيا(،االلتزاـ )يحضر كؿ منا الجمسة في الوقت 

ويحرص كؿ منا عمى حضور كامؿ الجمسات وفي حالة لـ يستطع أحدكـ الحضور نتوقع أف يخبر أي شخص  المحدد

 في الجماعة(.

  سؤاؿ األعضاء: أيًا مف ىذه القواعد تعتبر أىـ بالنسبة لكؿ منكـ ؟ ولماذا ىي األىـ بالنسبة لؾ؟ ىؿ ىناؾ توقعات أو

 قواعد تعتقد أنو مف الميـ إضافتيا؟

 د عمى لوحة ككممات مفردة وتعميقيا في كؿ جمسة مف جمسات البرنامج لمتذكير بيا.كتابة القواع 

  إنياء الجمسة بمناقشة األعضاء بردود أفعاليـ حوؿ الجمسة، وتوجيو أسئمة مثؿ: ما الفائدة التي تعتقد أنؾ ستحققيا مف

 اشتراكؾ في ىذا البرنامج؟ ىؿ تعتقد أف ىذا سينعكس أثره عمى حياتؾ؟

 اـ: توجيو الشكر لألعضاء عمى الحضور والمشاركة والتذكير بموعد الجمسة القادمة.في الخت 

 ذاتية وأىميتياالمشاريع المفيـو : الثانيةالجمسة 
 

الذيف أسيموا في دعـ االقتصاد العماني خالؿ عرض قصص الناجحيف العمانييف تنمية قيـ المواطنة مف  الهدف العام لمجمسة:

 بمشروعاتيـ.

 نتيجة المشاركة في ىذه الجمسة يتوقع مف األعضاء تحقيؽ األىداؼ التالية: الفرعية:األهداف 

  مفيـو المشروعات الذاتيةيتعرؼ عمى. 

 واالقتصاد العمانيأىمية المشاريع الذاتية لمفرد  درؾي. 

 يف في مشاريعيـ الذاتيةحستنتج أىـ سمات الناجي. 

 .جياز عرضسبورة ، أقالـ،  المواد:

 الحوار والمناقشة، التعمـ التعاوني، التعمـ باالكتشاؼ، القصة. األساليب:

 دقيقة. 50الزمن: 

 األنشطة واإلجراءات
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 .الترحيب باألعضاء وتقديـ الشكر ليـ عمى الحضور 

 تقديـ محاضرة مختصرة عف مسارات الطالب المختمفة التي يمكف لو االلتحاؽ بيا مع التركيز  التمييد لمجمسة مف خالؿ

 عمى مسار التوظيؼ الذاتي.

  باستخداـ أسموب الحوار والمناقشة يتـ التوصؿ تدريجيا مع األعضاء إلى أف مشاريع التشغيؿ الذاتي ىي مشاريع

 تدار مباشرة مف قبؿ المالؾ.عمى موارد مالية محددة و  اقتصادية تؤسس اعتماداً 

 توجيو األعضاء إلى قراءة النص التالي، ثـ اإلجابة عف األسئمة اآلتية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المشاريع الذاتية لمفرد والمجتمع ؟استخمص أىمية 

  ًفي تنشيط االقتصاد العماني؟ كيؼ يمكف لممشاريع الذاتية أف تمعب دورا 

  لناجحيف عمانييف آخريف طع فيديو اعرض مقتوجيو األعضاء إلى قراءة قصة  شخصية عمانية  ناجحة "سعود بيواف" ثـ

  ىؤالء الناجحيف.إلى استخالص أىـ السمات التي تميز ، ثـ توجيو األعضاء 

 التالي )البحث عف قصة نجاح شخصية عمانية مف األقارب أو مف المجتمع  بيتيتوجيو األعضاء إلى تنفيذ النشاط ال

 المحمي في مجاؿ المشاريع الذاتية(.

 .في الختاـ: تذكير األعضاء بموعد الجمسة القادمة وتقديـ الشكر والثناء عمى تجاوبيـ أثناء الجمسة 

أصبح موضوع التشغيؿ يمثؿ أحد أكبر التحديات التي تواجييا أقطار العالـ عموما واألقطار العربية عمى وجو الخصوص، 

العمؿ مف سنة إلى أخرى، باإلضافة إلى التقمبات االقتصادية العالمية جراء تدفؽ األعداد المتنامية مف فئة الشباب عمى أسواؽ 

واشتداد المنافسة وانفتاح األسواؽ, فبقدر ما ينمو التشغيؿ، تنمو معو طاقة اإلنتاج المحمية، وطاقة االقتصاد القادرة عمى إيجاد 

االقتصادية المتميزة لمواجية تحديات التشغيؿ. المزيد مف فرص التشغيؿ، وبالتالي فإنو يتعيف العمؿ عمى تحقيؽ ىذه الحمقة 

جراءات وحوافز، بيدؼ توفير أكبر عدد ممكف مف  لذا ركزت السمطنة اىتماماتيا إليجاد الحموؿ المناسبة، مف برامج وآليات وا 

داث وتنمية فرص العمؿ، لمحد مف أعداد الباحثيف عف عمؿ والسعي إلى زيادة نسب النمو. وفي ىذا السياؽ اعتبرت سياسة إح

المؤسسات الصغرى أحد الحموؿ المعتمدة في أغمب الدوؿ لمتخفيؼ مف وطأة العدد المتزايد لمباحثيف عف عمؿ، وذلؾ لما يمتاز 

(1)(2009بو ىذا النوع مف المؤسسات مف القدرة عمى التأقمـ واالستجابة لمتطمبات التحوالت االقتصادية )سند،  
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 المالحظات:التقييم و 

 كيؼ كاف تحقيقؾ لألىداؼ؟  كيؼ كاف تنفيذؾ لإلجراءات واألنشطة؟ 

 كيؼ كاف انسجاـ األعضاء؟  كيؼ كاف أداؤؾ لممجموعة وما المشكالت التي واجيتيا؟ 

 الجمسة الثالثة والرابعة : كيف تحدد فكرة مشروعك الذاتي؟

تنمية قيـ المواطنة مف خالؿ تقييـ األفكار لممشاريع المقترحة في ضوء القوانيف والضوابط التي وضعتيا  الهدف العام لمجمسة:

 السمطنة .

 : نتيجة المشاركة في ىذه الجمسة يتوقع مف األعضاء تحقيؽ األىداؼ التالية:داف الفرعيةاأله

 يحدد مصادر أفكار المشاريع. 

 .يكتب أفكار لمشاريع متعددة. 

  أفكار المشاريع المقترحة .يقيـ 

 : سبورة، أقالـ، أوراؽ بعدد األعضاء، جياز العرض.المواد

 : الحوار والمناقشة، التعمـ التعاوني، العصؼ الذىني.األساليب

 دقيقة. 100 الزمن:

 األنشطة واإلجراءات:

 .الترحيب باألعضاء وتقديـ الشكر ليـ عمى الحضور 

  نوبالتمييد لمجمسة ، مف خالؿ ىذه اآلية يتـ مناقشة األعضاء في أسباب (8لحب الخير لشديد")العاديات: قولو تعالى: "وا 

 قياـ الفرد بإنشاء المشروع الخاص بو.

  توجيو األعضاء إلى تنفيذ النشاط التالي، )قد يكوف لدى كؿ منا العديد مف األفكار التي يمكف أف تؤدي في حالة دراستيا

 تة مصادر يمكف أف تشتؽ منيا فكرة لمشروعؾ الذاتي. إلى مشروعات ناجحة(. اكتب س جيداً 

  ًقد يستقي منيا الفرد أفكار لمشاريعو كسؤاؿ أىؿ الخبرة والتجارب، معرفة  التعميؽ بأنو توجد مصادر أخرى أيضا

الواردات، كاالطالع عمى التطورات، فالمشروعات غير الممكنة في الماضي قد تصبح ممكنة في الوقت الحاضر بفضؿ 

 التطورات التكنولوجية الحديثة.. وغيرىا مف المصادر.
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 ما أفكار المشاريع التي تطمحوا في تحقيقيا في المستقبؿ؟يتوجيو األعضاء إلى تنفيذ النشاط التال : 

  عطاء الفرصة لألعضاء بأف يكتب كؿ عضو فكرة مشروعو عمى كتابة فكرة المشروع الذي يطمح المرشد في تحقيقو، وا 

 السبورة.

  والذي مف الممكف اف التوضيح بأف اليدؼ مف الكتابة ىو فرز أفكار المشاريع التي تـ التوصؿ إلييا ألخذ الصالح منيا

بعاد االفكار الغير مالئمة. تستفيد منو ويكوف مشروع قائـ  وا 

 و ال تستمر" وسيتـ حذؼ أفكار المشروعات المشكوؾ في أ"استمر  ستتـ بطريقة التوضيح بأف عممية تقييـ األفكار

نظمة والقواعد الموجودة في المجتمع باإلجابة عمى األسئمة التالية: ىؿ تتوافؽ الفكرة مع األ نجاحيا.. وتتـ ىذه الطريقة

التي ستنفذ فييا؟ ىؿ يمكف تنفيذ ىذه الفكرة؟ فال معنى العتماد فكرة ال يمكف تنفيذىا. ىؿ توجد عقبات في طريؽ 

ما ىي الفوائد؟ وكـ يبمغ حجميا؟ ىؿ الوقت متاح لتنفيذ الفكرة؟ ىؿ لديؾ ىؿ تضر بالبيئة؟ تنفيذىا؟ وكيؼ ستتجاوزىا؟ 

 افي أو تستطيع تدبيره؟ ىؿ تممؾ األدوات والمعدات الالزمة لتطبيؽ الفكرة؟الماؿ الك

  التوضيح بعد تقييـ األفكار تأتي خطوة اختيار الفكرة المالئمة: وأف أىـ المعايير التي يجب أخذىا في عيف االعتبار

تماالت لمنمو المستقبمي، مالئمة حالية مناسبة، وجود اح النتقاء الفكرة األفضؿ ىي: أف يكوف لمخدمة أو السمعة سوقاً 

 نتاج بشكؿ يمكف مف مواجية المنافسة، انخفاض درجة المخاطرة سواء بالنسبة لمطمب أو السعر أو التكمفة.تكمفة اإل

 .الطمب مف األعضاء انتقاء أفضؿ األفكار مع مراعاة ىذه المعايير في االختيار 

  وتقديـ الشكر والثناء عمى تجاوبيـ أثناء الجمسة.في الختاـ: تذكير األعضاء بموعد الجمسة القادمة 

 :التقييم والمالحظات

 كيؼ كاف تحقيقؾ لألىداؼ؟  كيؼ كاف تنفيذؾ لإلجراءات واألنشطة؟ 

 كيؼ كاف انسجاـ األعضاء؟  كيؼ كاف أداؤؾ لممجموعة وما المشكالت التي واجيتيا؟ 

 

 

 في السمطنة خاصةبرامج التمويؿ لممشاريع ال: الخامسةالجمسة 
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تنمية قيـ المواطنة مف خالؿ توضيح جيود الجيات الحكومية والخاصة في دعـ مشاريع المواطنيف  الهدف العام لمجمسة:

 .  وتمويميـ

 نتيجة المشاركة في ىذه الجمسة يتوقع مف األعضاء تحقيؽ األىداؼ التالية: األهداف الفرعية:

  عات في السمطنة.يتعرؼ عمى برامج التمويؿ المختمفة لممشرو 

 .يقدر الجيود المبذولة مف أجؿ تمكيف المواطف العماني مف تأسيس المشاريع الخاصة 

 .يحرص عمى االستفادة مف ىذه البرامج في مستقبمو الميني 

 استضافة ناجح.جياز عرض، سبورة ، أقالـ، أجيزة حاسوب،  المواد:

 الحوار والمناقشة، التعمـ التعاوني، التعمـ باالكتشاؼ، العصؼ الذىني. األساليب:

 دقيقة. 50 الزمن:

 األنشطة واإلجراءات

 .الترحيب باألعضاء وتقديـ الشكر ليـ عمى الحضور 

 التمييد لمجمسة مف خالؿ استضافة أحد الناجحيف في البيئة المحمية والذي استفاد مف أحد برامج التمويؿ الذي تقدمو 

عطائو فرصة لمتحدث عف نفسو واستقباؿ األسئمة واالستفسارات مف األعضاء".  الحكومة، وا 

   (، ثـ توجيو 26/1/2013عرض مقطع الفيديو ) خطاب صاحب الجاللة عف صندوؽ الرفد في سيح الشامخات

 .  www. Alraffd.gov.omاألعضاء إلى الدخوؿ في الموقع التالي 

  راءة واالطالع، مأل االستمارة الخاصة بالبرنامج والتي تتضمف األسئمة التالية  ) التعريؼ الطمب  مف األعضاء بعد الق

 بالبرنامج، الفئات المستيدفة، أنواع البرامج التمويمية، وآلية التمويؿ (

  األخرى تقسيـ األعضاء إلى ثالث مجموعات والطمب مف كؿ مجموعة الدخوؿ عمى المواقع التالية لالطالع عمى البرامج

انطالقة  www.manpower.gov.om/sanad.asp الموجودة في السمطنة والداعمة لممشاريع الخاصة : صندوؽ سند

www.intilaaqah.org     صندوؽ تنمية مشروعات الشبابwww.youthfund.com       

 الية: التعريؼ بالبرنامج، الجية أو الوزارة التي تشرؼ عميو، أىداؼ البرنامج الخدمات التي مناقشة األعضاء في النقاط الت

  يقدميا وأنواع المشاريع التي يدعميا، شروط القبوؿ في البرنامج.  

http://www.manpower.gov.om/sanad.asp
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 ة(  توجيو األعضاء إلى تنفيذ النشاط الفردي التالي )في حالة توجيؾ لتمويؿ مشروعؾ لبرامج التمويؿ التي تقدميا الدول

 حدد البرنامج الذي ستختاره؟ مع تقديـ التعميؿ المناسب.

 .في الختاـ: تذكير األعضاء بموعد الجمسة القادمة وتقديـ الشكر والثناء عمى تجاوبيـ أثناء الجمسة 

 

 التقييم والمالحظات:

 كيؼ كاف تحقيقؾ لألىداؼ؟  كيؼ كاف تنفيذؾ لإلجراءات واألنشطة؟ 

 كيؼ كاف انسجاـ األعضاء؟  كيؼ كاف أداؤؾ لممجموعة وما المشكالت التي واجيتيا؟ 

 

 اإلنياء والتقييـ: السادسةالجمسة 
 

 نتيجة المشاركة في ىذه الجمسة يتوقع مف األعضاء تحقيؽ األىداؼ التالية: أهداف الجمسة:

 يمخص مدى استفادتو مف البرنامج، يمأل استمارة تقييـ البرنامج.    

 أقالـ، سبورة،، استمارة تقييـ. المواد:

 الحوار والمناقشة، التعمـ الفردي األساليب:

 دقيقة 50 الزمن:

 األنشطة واإلجراءات

 .الترحيب باألعضاء وتقديـ الشكر ليـ عمى الحضور 

 .الطمب مف األعضاء المشاركة في توضيح مدى استفادتيـ مف البرنامج واألنشطة المطروحة فيو 

 ء عف مشاعر المرشد تجاىيـ وما لمسو منيـ مف رغبة صادقة بالمشاركة الفعالة، ثـ الثناء عمى كؿ التحدث أماـ األعضا

واحد فالجمسة بذكر أىـ صفة طيبة كانت تميزه ثـ الطمب مف عضو آخر أف يتحدث عف مشاعره ومدى استفادتيا وبعد 

 انتيائو يتحدث عضو آخر ... وىكذا حتى يعبر جميع األعضاء عف مشاعرىـ.

                       .توزيع استمارة تقييـ البرنامج 

 .تقديـ الشكر لجميع األعضاء عمى التعاوف والتفاعؿ اإليجابي طواؿ فترة البرنامج 
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 ( 2010أبو حشيش، بساـ محمد .) غزة، دور كميات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة المعممين بمحافظة

 ، المجمد الرابع عشر، العدد األوؿ.مجمة جامعة األقصى

 (براىيـ، ىند ، إبريؿ(. فاعمية برنامج تدريبي لتنمية القدرات 2008أبو صيري، حناف وشمبي، وفاء ومرتجى، نجمو وا 

لنوعي في . ورقة عمل قدمت في المؤتمر السنوي الثالث "تطوير التعميم ااإلنتاجية لممرأة لمواجية الضغوط األسرية

إبريل  10-9مصر والوطن العربي لمواجهة متطمبات سوق العمل في عصر العولمة )رؤى استراتيجية( خالل الفترة 

 كمية التربية النوعية بالمنصورة، جميورية مصر العربية. ،2002

 ( 1987األحمد، عبدالرحمف وآخروف .).الكويت: مؤسسة  المناهج واألهداف التربوية في التعميم العام بدولة الكويت

 الكويت لمتقدـ العممي.

 ( 2006الحسيني، فالح حسف .)عماف: دار الشروؽ إدارة المشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي لممنافسة والتميز .

 لمنشر والتوزيع.

 (2009سند .)وزارة القوى العاممة، سمطنة  ،دراسة أوضاع المؤسسات الصغيرة المنتفعة بمختمف أوجه دعم برنامج سند

 عماف.

 ( 2002الطعاني، حسف أحمد .)عماف: دار الشروؽ. ،التدريب مفهومه، فعالياته، بناء البرامج التدريبية وتقويمها 

 ( 2011آؿ عبود، عبداهلل سعيد .)سهامها في تعزيز األمن الوقائي الطبعة األولى،  ،قيم المواطنة لدى الشباب وا 

 الرياض.
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  ،(. القيـ الوطنية المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية لممرحمة الثانوية في سمطنة عماف. 2001حمود)العسيري

 ة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.رسالة ماجستير غير منشور

 ( فعالية برنامج مقترح في اإلدارة المنزلية لتنمية ميارات إدارة المشروعات الصغيرة لطالبات 2008عمر، كامؿ .)إبريؿ ،

ورقة عمل قدمت في المؤتمر السنوي الثالث "تطوير التعميم النوعي في مصر والوطن العربي االقتصاد المنزلي. 

، كمية التربية 2002إبريل  10-9استراتيجية( خالل الفترة  لمواجهة متطمبات سوق العمل في عصر العولمة )رؤى

 النوعية بالمنصورة، مصر.

 (برنامج في نشر ثقافة العمؿ الحر لدى طالبات شعبة االقتصاد المنزلي بكميات التربية 2008عمي، فاطمة كماؿ .)

 .218 -198(، 11، )مجمة كمية التربية باإلسماعيميةوقياس فاعميتو. 

 مركز البحوث والتطوير دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ(. 2005مر )عيوري، فرج ع ،

  التربوي، الجميورية اليمنية.

 ( 2011القحطاني، عمي سعيد .) فاعمية برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى تالميذ الصفوف العميا في المرحمة

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية. السعودية،االبتدائية بالمممكة العربية 

 ( 2013الكندري، كمثـو والعازمي، مزنة .) قيم المواطنة المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية في دولة

 د األوؿ.، المجمد الخامس، العدالكويت، مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية

 (2003مصمح، عائشة محمد .) أثر برنامج نفسي جماعي في خفض مستوى التوتر النفسي لدى طالبات المرحمة

 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية بغزة.، األساسية العميا بمدارس الغوث الدولية

 ( دراسة 1997مقدادي ، محمد .) العربية في مرحمة التعميم األساسي في األردن تحميمية لمقيم التربوية في كتب القراءة

 (1)24، الجامعة األردنية، مجمة دراسات، بين الممحوظ والمتوقع

 ( 2015ىوساوي، نسيـ محمد .) تصميم وحدة تدريسية مقترحة لمنهج التربية الفنية لتنمية المواطنة لدى طالبات

 ودية.. جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعالمرحمة الثانوية

 (2008وزارة التربية والتعميـ .)باعتماد التقسيمات اإلدارية لوزارة التربية والتعميم وتحديد  99/2002القرار الوزاري رقم

 ، وزارة التربية والتعميـ، سمطنة عماف.اختصاصاتها

 (، مسقط.األولى)الطبعة مسارك المهني لمصف العاشر .(2015)وزارة التربية والتعميـ، المركز الوطني لمتوجيو الميني 
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